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  Sammanfattning 
Sportmotorcykeln är väldigt överrepresenterad i skade- och olycksstatistiken. 

Sportmotorcyklarna attraherar oftast högrisktagare med ett extremt körsätt. Denna 

minoritet provocerar ofta andra trafikanter och ger motorcykelkollektivet ett dåligt 

rykte. 

 

Syftet med det här fördjupningsarbetet är att redovisa hur de som jobbar med 

motorcykelfrågor tillsammans med försäkringsbolagen anser att man bäst kan 

komma till rätta med problematiken runt sportmotorcyklarna och förarnas 

risktagande attityd. 

 

För att få svar på våra frågor har vi vänt oss till ett antal personer som är väl 

insatta i frågan. Vi har bland annat intervjuat trafikpoliser, försäkringstjänstemän, 

körskollärare, mc-journalister och en representant från regeringen.  

 

Det material vi använt oss av är förutom intervjuerna Internet, viss litteratur samt 

djupstudier och rapporter som berör sportmotorcyklar.  

 

Trots att de personer vi intervjuat har olika utgångspunkter och synsätt på 

problematiken har de ändå liknande uppfattning i många sakfrågor. Alla är 

överens om att något måste göras för att få ner antalet olyckor.  

Alla är överens om att de unga risktagande förarna av sportmotorcyklarna är svåra 

att nå för att kunna påverkas. De deltar inte vid vårens avrostningskurser, de är 

inte medlemmar i några mc-klubbar och de håller sig helst för sig själva. Vi har 

även insett att de ofta har fel förebilder; många försöker efterlikna den mystiske 

”Ghostrider”, en person som gör filmer av vansinnesfärder på trafikerade vägar 

och sen säljer dem på postorder.  

 

Under tiden vi arbetat med fördjupningsarbetet har vi själva kommit fram till 

några förslag till åtgärder som vi tror skulle kunna fungera i praktiken. 

 

 

 



Sporthoj – dödligt skoj 
Nicklas Gustavsson & Niklas Modig 

 II 

2005-11-22 

 

Innehållsförteckning 

 
SAMMANFATTNING…………………………………………………………..I 

1 INLEDNING……………………………………………………………………1 

1.1 Bakgrund……………………………………………………………………...1 

1.2 Syfte…………………………………………………………………………...9 

1.3 Frågeställningar……………………………………………………………….9 

1.4 Avgränsningar………………………………………………………………....9 

1.5 Tillvägagångssätt……………………………………………………………....9 

2 TEORIER………………………..……………………………………………11 

3 RESULTAT…………………...………………………………………………13 

3.1 Resultatsammanfattning och teoretisk koppling……………………………..19 

4 DISKUSSION…………………………………………………………………21 

4.1 Begränsningar i studien………………………………………………………21 

4.2 Egna reflektioner……………………………………………………………..22 

4.3 Slutsatser och förslag………………………………………………………...24 

REFERENSER………………………………………………………………….25 

 

Bilagor  

Bilaga 1 Intervju med Peter Kinnbo, mc-ansvarig STR 

Bilaga 2  Intervju med Gerry Nordström, chefredaktör på Bike 

Bilaga 3  Intervju med Kurt-Allan Sehlstedt, trafikpolis i Skellefteå 

Bilaga 4 Intervju med Maria Wedin, mc-specialist vid Länsförsäkringar 

Bilaga 5 Intervju med Göran Svensson, chefredaktör på Allt om MC 

Bilaga 6 Intervju med Stefan Anden, trafikpolis i Stockholm City 

Bilaga 7 Intervju med Thomas Lindberg, körskollärare i Sundsvall 

Bilaga 8  Intervju med Pernilla Forsman, mc-specialist vid Trygg-Hansa 

Bilaga 9 Intervju med Anders Lindberg, tjänsteman vid 

näringsdepartementet 

 



Sporthoj – dödligt skoj 
Nicklas Gustavsson & Niklas Modig 

 1 

2005-11-22 

1  Inledning 
 

Huvudsyftet med den här rapporten är att presentera förslag och eventuella 

lösningar för att minska antalet olyckor med sportmotorcyklar inblandade. 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av ämne 

samt rapportens syfte och frågeställningar. 

1.1  Bakgrund 

I Sverige idag finns cirka 235.000 motorcyklar i trafik Av dessa är cirka 12 

procent eller 30.000 så kallade sportmotorcyklar1. Sportmotorcyklarna kan i sin 

tur delas in i två typer; supersport och sporttouring.  

Supersportmotorcyklar är utformade och 

konstruerade som kopior av roadracingmotorcyklar 

(byggda för tävling på bana). Kännetecken är ett 

lätthanterligt fordon, acceleration, höga toppfarter och 

högeffektiva bromssystem.2  

Sporttouringmotorcykeln kombinerar 

touringmotorcykelns komfort och i viss mån 

packmöjligheter och den mer aktiva 

sportmotorcykelns egenskaper. Den har vanligtvis hög 

motoreffekt och mycket effektiva bromssystem.3 

  

Sportmotorcyklar är anmärkningsvärt överrepresenterade i den svenska skade- 

och olycksstatistiken. 55 procent av alla motorcykelförare som dödats mellan 

2000 och 2003 körde sportmotorcykel. Fler än hälften av dessa var mellan 20 

och 29 år gamla. Nästan alla omkomna är män. Många av dem ägde inte 

motorcykeln, utan hade lånat den eller registrerat den på en äldre släkting.4 En 

vanlig sportmotorcykel kan idag ha omkring 170 hk fördelat på ungefär lika 

många kilo.  

                                                
1 Vägverket 2005 
2 Vägverkets djupstudierapport 2000-2003 
3 Vägverkets djupstudierapport 2000-2003 
4 Vägverkets djupstudierapport 2000-2003 
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Motorcyklismen attraherar ibland högrisktagare med ett extremt körsätt. Denna 

minoritet provocerar ofta andra trafikanter och ger motorcykelkollektivet ett  

dåligt rykte. I några länder visar försäkringsstatistik att motorcyklar med en 

”tuff image”, sportmotorcyklar, som attraherar högrisktagare, står för hela 70 

procent av försäkringsskadorna trots att de bara utgör 10 procent av det totala 

antalet motorcyklar i landet. Det visar att de har en hög skaderisk. 

Sportmotorcyklarna har också en ”inbyggd förväntan” om tuff och aggressiv 

körning. Motorcykeltillverkarnas marknadsföring är oftast fokuserad på att 

bekräfta drömmar och förväntningar hos högrisktagarna.5 

 
”Kawasaki ZX-12R är fortfarande kungen bland effektmonster med sina 

178hkr, en hoj som man alltid kör med skräckblandad förtjusning.” 

    Citat från mc-försäljares hemsida 

 
Det är förarna av sportmotorcyklarna som är svårast att påverka, eftersom 

många av dem inte deltar vid exempelvis SMC:s (Sveriges Motorcyklisers 

Centralorganisation) frivilliga förarutbildningar.6 

 

Det är många som har åsikter och synpunkter om sportmotorcykeln och dess 

risker. Den har därför länge varit en het potatis i debatter om trafiksäkerhet, 

sjukvård/rehabiliteringskostnader och försäkringsfrågor. Förslagen har varierat 

stort, allt ifrån totalförbud av tunga motorcyklar (styrt av förhållandet vikt–

effekt) till ändrade åldersgränser och strypning av motoreffekt. En norsk 

undersökning7 hänvisar till 15 andra undersökningar i ett stort antal länder. 

Merparten av dessa visar att det knappast finns någon säkerhetsvinst att hämta 

genom att förbjuda de största tunga motorcyklarna, inklusive 

sportmotorcyklarna. Det är föraren och förarbeteendet som är huvudorsaken till 

olyckor, inte motorstorleken på motorcyklarna. Trots många försök har man 

inte lyckats komma tillrätta med problemet, då det totala antalet mc-olyckor 

minskar fortsätter antalet olyckor med sportmotorcyklar att öka. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det totala antalet motorcyklar i Sverige 

fördubblats under de senaste tio åren. (Se diagram på nästa sida) 

                                                
5 FEMA:s program för europeiska motorcyklisters säkerhet, 2005 
6 Anders Klasson, trafikpolis och mc-instruktör i SMC 
7 TÖI 2003 (ISBN 82-480-0382-5) 
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Diagram 1. Antal motorcyklar i trafik år 1990-2004. 
 Källa: Vägverket/trafikregistret 
 

Enligt FEMA (Federation Of European Motorcyclists Association) är många av 

de europeiska proven fortfarande utformade så att eleverna ska genomföra 

diverse övningar som absolut inte har någon förankring till trafiksäkerhet i det 

verkliga livet. Som en konsekvens av detta kan elever som är mycket 

kompetenta kuggas i körkortsprovet medan andra, mer tveksamma elever, som 

har lärt sig de nödvändiga “tricken” klarar provet. 

All grundutbildning för motorcyklar influeras och styrs av det befintliga 

nationella körkortsprovet. Därför är det oundvikligt att utbildningens kvalitet 

speglar körkortsprovets kvalitet. Förarinspektörerna som ska bedöma 

kunskaperna hos en motorcykelelev måste ha ”ett tränat öga”.8 

Givet det problem vi påtalat ovan är det viktigt att gå vidare med försök till nya 

lösningar. Det kan gälla lagstiftning, förarutbildningar, samarbete mellan 

myndigheter och organisationer, förändring av försäkringsreglerna etc.  

Ett viktigt inslag i arbetet med att hitta lösningar är att utnyttja den kunskap och 

erfarenhet som finns hos dem som är mest insatta.   

 

Vägverket har genomfört en djupstudie av 160 dödsolyckor med motorcyklar 

inblandade. Då det gäller sportmotorcyklar visar djupstudien bland annat att 

⇒ Fler än hälften av de 146 omkomna mc-förarna körde mc i klassen 

supersport (se diagram nästa sida). 

⇒ 7 av 10 omkomna mc-förare som tagit sitt körkort körde supersport. 
                                                
8 FEMA:s program för europeiska motorcyklisters säkerhet, 2005  
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Diagram 2. Klassfördelning mellan 146 omkomna mc-förare år 2000-2003. 
 Källa: Vägverket och SMC, 2005 

 

⇒ Antal omkomna mc-förare inom klassen supersport ökar (se diagram nedan). 

⇒ Nästan 9 av 10 mc-förare som bedömts ha kört mycket över skyltad 

hastighet körde supersport. 

⇒ 15 av 16 mc-förare som omkom under sitt första år med A-körkort gjorde 

det på supersport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 3. Antal dödade, 146 förare varav 80 på supersport 2000-2003. 
 Källa: Vägverket och SMC, 2005 

 

 

Fokus för Vägverket är att skapa en mc-förarutbildning som ger ett 

riskundvikande förhållningssätt. I anslutning till kursplanearbetet ska också en 

analys göras av vilka hinder och möjligheter det finns för att införa 
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obligatorisk risk- och handledarutbildning samt krav på obligatorisk 

kommunikationsutrustning i samband med all övningskörning på mc. Dessutom 

kommer frågan om en speciell prövotid för A-behörighet, oavsett tidigare 

innehav av behörighet, att analyseras. Förslag på åtgärder ska presenteras för 

näringsdepartementet. Arbetet ska vara genomfört senast vid utgången av 2006. 

 Genom samverkan med SMC och övriga organisationer som ägnar sig åt 

fortbildning av mc-förare planerar Vägverket att kartlägga, analysera och 

utveckla fortbildningen. Målet är att den skall ge största möjliga bidrag till ökad 

säkerhet för de som genomgår dessa kurser. 

Resultatet, i form av skriftliga rekommendationer, ska finnas tillhanda senast  

vid utgången av 2006. Under hösten 2005 bjuds berörda aktörer in till ett 

samarbetsprojekt om riktad information och fakta om trafiksäkerhet och 

motorcykelåkning. Samarbetsprojektet ska avslutas under våren 2006 då också 

informationsmaterialet ska finnas tillgängligt för spridning. Genom att sätta av 

en del av forskningsbudgeten under 2006 och 2007 till området 

motorcykelåkning och säkerhet och sprida framkomna resultat ska kunskapen 

om motorcykelsäkerhet ökas.  

 

Rikspolisstyrelsens handlingsplan för 2005-2006 innefattar inga speciella 

insatser mot förare av just sportmotorcyklar. RPS planerar att genomföra 

särskilda insatsveckor med början 2006. Målet är att motorcyklisterna ska 

uppleva en ökad risk för kontroll. Man vill även öka användningen av polisens 

motorcyklar; mc-poliser ska endast i undantagsfall tas i anspråk för andra 

uppgifter. 
 

Försäkringsförbundet planerar att verka för att nyutbildade mc-förare skaffar 

sig tillräcklig erfarenhet och kunskaper innan de tillåts köra sportmotorcykel. 

Skrivelse kommer att skickas till regeringen. 

 

Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) ska minska antalet 

olyckor genom riktad fortbildning för motorcyklister. I det första skedet satsar 

SMC på fortbildning för motorcyklar med sportig karaktär. På sikt ska SMC 

kunna erbjuda riktad och specialiserad fortbildning för samtliga motorcyklister. 

SMC avser att målmedvetet fortsätta arbetet inom ramen för avsiktsförklaringen 
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i Nationell Samling. Målet är att halvera antalet döda motorcyklister fram till 

2010. 

SMC driver ”sporthojsprojektet” med riktad utbildning för förare av 

sportmotorcyklar med bl a körning på tävlingsbana.  

 

FEMA anser att säkerhetsdialogen inom motorcykelkollektivet är ett viktigt 

men ofta bortglömt instrument för att vidarebefordra viktig information om 

säkerhet samt att skapa en positiv attityd inför trafiksäkerhet. Erfarna förare 

som delar med sig av sina kunskaper om körteknik, körstrategi och 

maskinunderhåll med nya motorcyklister kan förebygga olyckor, orsakade av 

okunnighet. 

Erfarna motorcyklister tar nybörjarna tillbaka till 

verkligheten när ett uppblåst självförtroende gör 

deras körstil farlig. När motorcyklister träffas på 

klubbstugor, motorcykelfik eller kör tillsammans i 

grupp tas frågor om säkerhet ofta upp och 

debatteras. Därför menar FEMA att 

säkerhetsdialogen inom motorcykelkollektivet bör 

uppmuntras och utvecklas. 

De flesta grundutbildningarna influeras av det 

befintliga körkortsprovet i landet. Därför är det ofrånkomligt att kvaliteten på 

själva körkortsprovet speglas i utbildningens kvalitet. FEMA tycker att det är 

viktigt att man lär ut de nödvändiga färdigheter och kunskaper som behövs för 

att överleva ute på vägarna. 

Motorcykelkollektivet kan bidra med mycket viktiga kunskaper och 

erfarenheter för att utveckla utbildningsprogram. FEMA anser att 

motorcyklisterna inte konsulteras i av ansvariga myndigheter i tillräcklig 

utsträckning. 

Utbildningens kvalitet och effektivitet skulle förbättras om det fanns särskilda 

avlysta områden där det fanns möjlighet till träning (exempelvis tävlingsbanor). 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är behovet av frivillig fortbildning nära kopplat 

till kvaliteten i grundutbildningen. Om grundutbildningen är otillräcklig, finns 

ett större behov av frivillig fortbildning för att avhjälpa detta. Om 

fortbildningskurserna ska bli effektiva finns ett klart behov för instruktörerna att 
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få sin kompetens bekräftad genom officiella och godkända registreringssystem. 

Motorcyklister som deltar i trafiksäkerhetshöjande frivillig fortbildning bör 

enligt FEMA belönas med en rabatt på motorcykelförsäkringen. 

 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) förklarar sig 

angelägen om att stödja medlemsorganisationerna i deras avsikter för säkrare 

motorcykelåkning. Man avser att bilda opinion för att de lösningar och avsikter 

som kommer att reducera antalet dödade och svårt skadade i trafiken 

genomförs. 

NTF avser att tillsammans med SMC och VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) utvärdera effekterna av den utbildning som SMC 

erbjuder förare av sportmotorcyklar. Om det skulle visa sig nödvändigt kommer 

man att försöka förändra utbildningens innehåll och metoder utifrån bäst kända 

kunskap om trafiksäkerhetsutbildning. Diskussioner om detta samarbete har 

inletts och kommer att fortsätta under hösten 2005. 
 

En intervjustudie har gjorts av TRL (Transport Research Laboratory) i 

uppdrag av Road Safety Division, Department for Transport i Storbritannien. 

11.000 brittiska motorcyklister har svarat på en enkät. Frågeformuläret 

omfattade frågor om åkerfarenhet, olyckor i vilka föraren varit inblandad, 

förarens beteende och attityder och frågor kring förarens ålder, kön, 

socioekonomisk status och bilkörningserfarenhet.  

Slutsatser man dragit: 

⇒ Yngre förare löper högre risk för olyckor än äldre med motsvarande 

körerfarenhet. 

⇒ Oerfarna förare löper högre risk för olyckor än erfarna förare i samma ålder. 

⇒ Körträning bör inte fokusera enbart på körskicklighet utan även på en ökad 

riskinsikt och kunskap om egna begränsningar.  

 

Tidningen Allt om MC har för avsikt att använda redaktionellt utrymme för att 

informera sina läsare om hur man undviker incidenter genom en riskmedveten 

körstil. Ledningen för tidningen berättar också att man på redaktionell plats 

regelbundet visar marknadens utbud av modern, personlig säkerhetsutrustning 

samt dess säkerhetsfrämjande fördelar och egenskaper. 
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Tidningen ställer sig öppen till samarbetsprojekt som berör attitydpåverkan vad 

gäller alkoholvanor och motorcykelåkning. 

 

 
 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) berättar att man erbjuder ett test 

för att utröna vilken riskgrupp som körkortstagaren tillhör. Testet ska ligga till 

grund för individanpassning av förarutbildningen. Syftet är att skapa insikt och 

medvetenhet hos körkortstagaren som därigenom får en bättre självbild och blir 

mindre benägen att utsätta sig själv och andra för risker. 

 

Trafikutbildarnas Riksorganisation (TR) har planer på att under 2005 införa 

starka direktiv så att alla TR:s mc-skolor implementerar bromsprov på vått 

underlag 50-70-90 km/tim. Man jobbar även med att inrikta mc-undervisningen 

så att den leder till reflektioner om risker som förknippas med mc-åkning. 

Under nästa år ska TR utarbeta en säkerhetsmanual för mc-förare. 

 

Norska Transportekonomiska institutet (TØI) har låtit genomföra en 

litteraturstudie och analys om motorcykelsäkerhet. Ett intressant resultat i 

rapporten är att motorcykelns ”image” kan vara en variabel av större betydelse 

för olycksinvolvering än motorcykelns motoreffekt. En norsk undersökning9 

tyder enligt TØI:s rapport på att supersportmotorcyklar är upp till tre gånger så 

olycksutsatta som andra typer av motorcyklar. Detta trots att dessa motorcyklar 

har de bästa bromsarna och säkraste köregenskaperna. En förklaring till detta är 

att förare med hög riskvillighet gärna köper sportmotorcyklar. 

 

                                                
9  TØI 2003 (ISBN 82-480-0382-5) 



Sporthoj – dödligt skoj 
Nicklas Gustavsson & Niklas Modig 

 9 

2005-11-22 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att belysa hur branschfolket tillsammans med 

försäkringsbolagen anser att man bäst kan komma till rätta med 

sportmotorcyklarnas överrepresentation i olycksstatistiken samt förarnas 

risktagande attityd. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

1) Hur ska man förändra attityden hos de unga förarna?  

2) Kan körskolor och mc-organisationer göra mer för att minska antalet 

sportmotorcyklar i olycksstatistiken?  

3) Kan försäkringsbolagen ändra premiesystemet för att minska antalet 

sportmotorcyklar i olycksstatistiken?  

 

1.4  Avgränsningar 
 

Vi har valt att inte studera alla typer av motorcyklar utan endast 

sportmotorcykeln eftersom den är så överrepresenterad i olycksstatistiken.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi har genom muntliga och skriftliga intervjuer samlat ihop ett kvalitativt 

material. De personer som vi har vänt oss till är alla väl insatta i problematiken 

runt sportmotorcyklar. Vi har ställt våra frågor till poliser, körskollärare, mc-

specialister på försäkringsbolag och en mc-specialist vid näringsdepartementet. 

Vi ställde följande frågor: 

1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 

sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i så 

fall ändra lagarna? 

2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? 
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3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 

tekniska utvecklingen av sportmotorcyklar? Är förarutbildningen anpassad 

för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 

4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? Vad 

bör ändras? 

5) Kan man utveckla ett system med utbildning, certifiering och 

kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar på mc-försäkringen (i SMC:s 

eller körskolornas regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 

6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 

jämfört med hur man arbetar idag? 

 

Merparten av våra intervjupersoner föredrog att svara på frågorna via e-post. I 

de fall oklarheter eller följdfrågor uppstått har vi tagit ny kontakt per telefon. 

En annan stor och viktig källa vi använt oss av vid inhämtning av fakta är 

material från det stora samarbetsprojektet Mc-Ola (Objektiva fakta, Lösningar, 

Avsikter). Mc-Ola är ett systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat samarbete för 

säkrare vägtrafik som leds av Vägverket. De största aktörerna förutom 

Vägverket är Försäkringsförbundet, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, flera 

försäkringsbolag, Rikspolisstyrelsen, NTF, Sveriges Motorcyklisters 

Centralorganisation och näringsdepartementet. Totalt 25 olika 

intresseorganisationer, myndigheter och företag ingår i Mc-Ola. En annan 

viktig källa har varit FEMA:s program för de europeiska motorcyklisternas 

trafiksäkerhet. 

Projektet behandlar alla slags motorcyklar, men eftersom sportmotorcykeln är 

så överrepresenterad i olycksstatistiken är den ytterst central och väsentlig i 

projektet 

De åsikter och förslag som vi tagit del av har vi kritiskt granskat och vägt dess 

för och nackdelar mot varandra för att sedan sammanställa i detta 

fördjupningsarbete. 
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2 Teori 
 

Vi har valt att titta lite närmare på självkontrollteorin och rutinaktivitetsteorin, 

som vi tycker faller väl på plats då det gäller problematiken kring 

sportmotorcykeln. Dessa två teorier är egentligen brottsteorier inom 

kriminologin, men eftersom de flesta olyckor föregås av antingen vårdslöshet i 

trafik eller hastighetsöverträdelser tycker vi att man kan applicera teorierna på  

problematiken kring sportmotorcyklar. 

Självkontrollteorin innebär att en skillnad i individens benägenhet till att begå 

brott kan förklaras med skillnader i deras självkontroll. Självkontroll är en 

egenskap som är stabil över en persons livscykel. Egenskaperna gör 

innehavaren impulsiv, okänslig, fysisk, risktagande, kortsiktig och icke-verbal 

och kommer därför att ägna sig åt kriminell verksamhet eller liknade. Det är 

främst här vi drar paralleller med vårt arbete om sportmotorcyklar. 

Buskörningarna som görs på våra gator är ju lite av en ”lek med döden” d v s 

föraren är impulsiv, risktagande, kortsiktig m m. Förarna bryr sig inte om 

konsekvenserna av sitt handlande, och har dessutom dålig förmåga att känna till 

sina brister och veta vilken förmåga de besitter.10 Orsaker till den låga 

självkontrollen kan vara brister i uppfostran och andra tidigare störningar i 

uppväxtförhållandena, detta anses ha en central betydelse11. Får man förarna att 

inse sina begränsningar och styra sina impulsiva och risktagande gärningar 

genom vidareutbildning skulle kanske problembilden förändras. 

                                                
10  FEMA:s program för europeiska motorcyklisters säkerhet, 2005 
11  J Sarnecki, Introduktion till kriminologi, 2003 
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Rutinaktivetetsteorin (Cohen och Felson 1979) bygger på att tre förutsättningar 

måste vara uppfyllda för att ett brott skall kunna begås: En motiverad förövare, 

ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare. Det är vårt vardagliga liv 

som skapar förutsättningar för den brottslighet/problematik som finns i vårt 

samhälle. Ändrar man på faktorer som har betydelse för någon av de tre 

förutsättningarna kommer man att märka en förändring av brottsnivån i 

samhället.  

Då rutinaktivitetsteorin appliceras på problematiken med sportmotorcyklar 

menar vi att den unga killen på sportmotorcykeln har ett lämpligt objekt i form 

av en snabb motorcykel. Han är en motiverad gärningsman (mc-förare) med 

dålig insikt om både sina egna brister och de risker motorcykelkörning kan 

innebära. Brist på kontroll i form av polisövervakning och andra människors 

förmåga att påverka attityden hos föraren av sportmotorcykeln utgör den tredje 

förutsättningen i rutinaktivitetsteorin. 

        

          Motiverad förövare (mc-föraren) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Lämpligt objekt                         Brist på kontroll/påverkan 
(motorcykeln)    
 

Kan man ändra attityden hos mc-föraren, öka kontrollen ute på vägarna eller 

ändra faktorer kring själva motorcykeln? Om rutinaktivitetsteorin stämmer 

kommer en förändring då sannolikt att kunna märkas i form av ett minskat antal 

sportmotorcyklar som är inblandade i trafikolyckor. 
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3  Resultat 
 

I ett flertal sakfrågor har de intervjuade samstämmiga åsikter, trots att de 

arbetar utifrån vitt skilda perspektiv och med olika intressen.  

De flesta är överens om att åldersgränsen för att få köra sportmotorcykel bör 

höjas. Många intervjuade anser också att en förutsättning för att lyckas minska 

antalet sportmotorcyklar i olycksstatistiken är att olika myndigheter och 

intresseorganisationer samarbetar med varandra. Då det gäller körskolornas roll 

går meningarna isär; vissa anser att körskolornas mc-utbildning mycket väl är 

anpassad för sportmotorcyklar, andra menar tvärtom att utbildningarna inte alls 

behandlar riskerna med dessa fordon. 

De flesta av intervjupersonerna är överens om att det är svårt att nå de unga 

förarna av sportmotorcyklar som har ett riskfyllt beteende i trafiken. 

 

Vi presenterar resultatet av intervjuerna i nedkortad form eftersom många av 

svaren är väldigt långa. De fullständiga svaren bifogas i bilaga i slutet av 

arbetet. 

  

Fråga 1: Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av 

sportmotorcyklar? 

Peter Kinnbo: Det är svårt att komma åt denna typ av förare under den korta 

tid körskolan har hand om eleven. STR anser att en väg värd att pröva är att 

utveckla ett verktyg där vi kan utröna vilken typ av person vi har att göra med, 

och med utgångspunkt från detta lägga upp undervisningen för just denna 

person. Olika personlighetstyper behöver olika typer av lärarsituationer. 

Gerry Nordström: Morot och piska. Om man kör skadefritt ska försäkringen 

kosta mindre. Erbjudande om bandagar, där man kan få ”köra av sig” på säkert 

underlag, på ett sätt som ökar kunskapen om hur man hanterar en motorcykel i 

svåra situationer. Piska i någon form. 

Kurt-Allan Sehlstedt: Låt körkortsaspiranter ta del av djupstudier om 

dödsolyckor, för att de ska lära sig att inte göra samma misstag. 

Maria Wedin: En gedigen riskutbildning med aha-upplevelser skulle kunna 
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vara en liten bit på vägen. På Länsförsäkringar stöder vi en fond för forskning 

om attitydpåverkan. Kanske kan bli något för motorcyklisterna. 

Göran Svensson: Körskolor, media och organisationer har en viktig funktion 

att fylla. Allt om MC har t ex sedan en tid medvetet valt bort provokativa bilder 

i trafikmiljö. Mottot bör vara: Fort på bana – men omdöme och hänsyn i trafik. 

Många olyckor sker med lånad mc. Attitydförändring viktig här. 

Stefan Anden: Poliser bör i större utsträckning delta i diskussionsforum på 

hemsidor som sporthoj.com och bike.se, för att diskutera med ungdomarna. 

Tror inte på skrämselkampanjer utan mer på fysiska hinder på utsatta sträckor  

Thomas Lindberg: Jag tror på skrämselkampanjer på reklamplats i stil med 

Vägverkets kampanj vid vägarbeten: ”Här jobbar min pappa”. Samtidigt bör 

man arbeta för att förändra synen på en av dagen stora förebilder bland de unga 

sportmotorcykelförarna, ”Ghostrider”, som kör den 68 kilometer långa sträckan 

mellan Stockholm och Uppsala på under 15 minuter. 

Pernilla Forsman: Tror ej på skrämselpropaganda, hellre på raka fakta om hur 

många som kör sportmotorcykel och så här många kör omkull och får allvarliga 

skador/dödas. Mer krut bör läggas på körskolor där mycket ska handla om 

risktagande och hur olika vägunderlag/fart funkar. 

Anders Lindberg: Problemet är att komma åt attityden eller den subkultur som 

omgärdar körningen av extremt motorstarka fordon. Samhället måste kanske 

erbjuda ett rikare utbud av andra upplevelser som kan tilltala ungdomarna. Tror 

på Mc-Ola där alla inblandade organisationer kan agera samfällt. Kontrollerad 

form av buskörning, på kommunens mark med polisen och andra 

organisationer/myndigheter som medarrangör skulle kunna ge kontakt med en 

del av problemgruppen.  

 

Fråga 2: Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som 

den tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen 

anpassad för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 

Peter Kinnbo: Körskolorna är uppdaterade. Speciell utbildning för 

sportmotorcykel finns inte i nuläget, men STR utvecklar individanpassad 

utbildning som snart är ett faktum. Det är Vägverket som styr kraven på 

förarutbildningen, och från deras sida finns inget speciellt om sportmotorcyklar. 

Gerry Nordström: Givetvis är inte körskolornas utbildning anpassad för 
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sporthojar. De borde lägga in bankörning i programmet och poängtera de 

vanligaste olyckssituationerna som många råkar ut för i trafiken. 

Kurt-Allan Sehlstedt: Absolut inte. Vad jag förstår gäller samma utbildning 

för alla som tar A-kort. De har aldrig fått tillfälle under körkortsutbildningen att 

prova vad som händer om man skall göra kraftig inbromsning och 

undanmanöver vid hög fart och plötsligt uppdykande hinder. Det vore nog 

nyttigt att känna till detta innan man ställs inför fullbordat faktum. 

Maria Wedin: Min uppfattning är att det är standardmotorcyklar alternativt 

offroad man ubildar på. Riskutbildningen är nog inte heller tillräckligt 

utvecklad.  

Göran Svensson: Egentligen kan inte förarutbildningen följa den tekniska 

utvecklingen. Utbildningen förutsätter ju att de blivande hojåkarna följer 

trafikens lagar och regler. Kanske körkortsutbildningen kunde kompletteras 

med en ”högfartsdel” avsedd för sportmaskinsförare och som är helt inriktad på 

bankörning. Denna utbildning kunde exempelvis resultera i ett statusfyllt 

certifikat. 

Thomas Lindberg: Vägverket har inte ställt några som helst utbildningskrav 

för motorcykel. Det räcker med att kunna klara manövrering på provet och ett 

stickprov på cirka 30 minuter i trafik vilket kan innebära grönt ljus i varje 

korsning klockan tio en förmiddag. Utan att kanske ha utfört någon av de 

risksituationer som dödsolyckorna är överrepresenterade av.  

Pernilla Forsman: Jag har fått indikationer på att det finns privata företag som 

vill utmana körskolornas utbildning med en utbildning som innehåller mer 

samtal och övningar som bygger på riskmedvetande. 

 

Fråga 3: Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? 

Vad bör ändras? 

Peter Kinnbo: Höjning av premien kanske skulle göra att vissa valde bort 

sportmotorcykeln. Risken är bara att man flyttar problemet till en annan 

motorcykeltyp. 

Gerry Nordström: Högre självrisk som alternativ för den vill betala mindre 

premie. Reparera inte alla skador, det skulle spara en hel del pengar och hålla 

premierna nere. Detta skulle öka medvetenheten hos förarna; att en skada 

faktiskt kostar pengar. 
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Kurt-Allan Sehlstedt: Endast trafikförsäkring. Oavsett ålder ingen 

premiesänkning.  

Maria Wedin: Våra många gånger sanslöst dyra premier har sannolikt bidragit 

till att minska skadestatistiken. Riskgruppen har inte råd att köra 

sportmotorcykel. I framtiden skulle vi kunna ställa krav på 

utbildning/fortbildning av våra kunder. 

Göran Svensson: Ägare och brukare måste ovillkorligen vara samma person. 

Försäkringsvillkoren bör utformas så att de försvårar utlåning av mc (kraftigt 

höjd självrisk etc.) 

Stefan Anden: Polisen bör få möjlighet att registrera vilka som busåker för att 

sedan rapportera detta till försäkringsbolagen som kan höja premien för ägaren. 

Thomas Lindberg: Knappast! De sporthojsintresserade bakhjulsåkarna 

kommer att köra ändå. Kanske bara med trafikförsäkring men ändock. 

 

Fråga 4: Kan man utveckla ett system med utbildning/certifiering och 

kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar på mc-försäkringen för 

sportmotorcyklar (i SMC:s eller körskolornas regi)? Hur skulle ett sådant 

system se ut? 

Peter Kinnbo: Javisst skulle det fungera att utveckla ett sådant system. Frågan 

är dock för komplex för att jag ska redogöra för hur systemet skulle se ut. 

Gerry Nordström: Borde inte vara något problem alls. Man borde kunna få 

bonus, genom vidareutbildning m m. 

Kurt-Allan Sehlstedt: Det är säkert möjligt och skulle troligen ha effekt, men 

hur vet jag inte. Löser ni den här gåtan kan ni säkert göra pengar på idén. 

Maria Wedin: Mycket möjligt att man kan utveckla något sådant. Men sen är 

det så att minskar olyckorna/skadorna så minskar premierna. En rabatt leder 

oftast till en premiehöjning i ett längre perspektiv. Men kan vi mäta via 

körkortsregistret så kanske man kan ha det som ett premiestyrande argument. 

Göran Svensson: En form av ”anlagstest” där högriskförare identifieras är en 

möjlighet. Dessa kan då bearbetas ytterligare och kanske styras in på en lugnare 

hojtyp eller ges extra utbildning. Är positiv till någon sorts certifieringssystem 

där skickliga förare premieras. Utbildning på bana ger ett certifikat som betyder 

lägre försäkringspremie. Detta certifikat kan dras in om föraren begår grova 

trafikbrott. 
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Pernilla Forsman: Om man ser att ett sådant system ger resultat i form av 

mindre skadekostnader kan det självklart leda till premiejustering och ett 

gemensamt tänk så att vidareutbildningen verkligen leder till färre olyckor. 

Anders Lindberg: Det går säkert att utveckla ett system med vidareutbildning, 

certifiering och kvalitetssäkring. SWEDAC12 skulle i ett sådant system kunna 

ackreditera SMC för ett särskilt mc-certifikat. Det förutsätter dock att det 

nuvarande utbildningssystemet byggs om och sådant brukar ta tid eftersom det 

kommer att möta mycket motstånd. Ett annat problem är om det accepteras av 

den aktuella riskgruppen. 

 

 

Fråga 5: Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av 

sportmotorcyklar jämfört med hur man arbetar idag? 

Gerry Nordström: Svårt att säga. Men att de är med på mässor, bandagar och 

andra platser där sporthojsförare träffas och visar på vad som kan hända vid 

vanliga olyckstyper, ha med en skrotad hoj o s v för att avskräcka lite. 

Kurt-Allan Sehlstedt: Det går säkert i samband med mc-mässor att närvara 

och informera, men jag vet inte om information från en ”grånande” skara med 

rutin och trafikerfarenhet drar så många entusiaster från sporthojsåkarna.  

Maria Wedin: Jag tror att vi behöver poliser på sportmotorcyklar och vi 

behöver poliser på kurser med SMC. Framför allt i sporthojsprojekt. Det ska 

vara poliser med en god insikt och förståelse varför man väljer att köra en 

sporthoj. Inga pekfingrar, utan hitta rätt kanal för att påverka föraren åt rätt 

riktning. 

Göran Svensson: Problemet är att nå rätt grupp. De verkliga problemförarna 

kan troligen varken SMC, polis eller föreningsliv nå för en positiv dialog. 

Stefan Anden: Arbeta mer civilt för att filma och dokumentera buskörningar 

och identifiera förarna för att sedan kontakta ägaren/föraren till motorcykeln. 

Thomas Lindberg: Risken för upptäckt vid bakhjulsåkning, galna 

omkörningar och våldsam hastighet inom tätort är inte särskilt stor. Fler mc-

poliser i stadstrafik vore nog bra. 

Pernilla Forsman: Det är klart att man får önska att polisen får mer resurser till 

                                                
12 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, läs mer på www.swedac.se 
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trafikövervakning. Jag tror inte att polisen kan lösa detta ensam, utan det krävs 

hjälp från både lagstiftning och andra aktörer. 

Anders Lindberg: Polisen bör enligt min uppfattning skärpa 

hastighetsövervakningen på vägarna och medverka tillsammans med alla 

berörda organisationer och myndigheter till en utveckling av 

tävlingsverksamhet och möjlighet att köra fort vid sidan om vägen under lagliga 

former.  

 
Fråga 6: Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 

sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i så fall 

ändra lagarna? 

Peter Kinnbo: Höj åldersgränsen för sportmotorcyklar. Begär succesiv trappa 

där man kräver erfarenhet av körning på mindre motorcykel för att få tillgång 

till en större. 

Gerry Nordström: Tror inte på lagstiftning utan på utbildning och 

information. Definition av ”sportmotorcykel” är svår. Var dras gränsen? 

Kurt-Allan Sehlstedt: Höj åldersgränsen för sportmotorcyklar till 23 år, kräv 

fem års erfarenhet av bilkörning innan föraren får ta körkort för 

sportmotorcykel. Sportmotorcyklar bör endast vara tillåtna på tävlingsbana. 

Maria Wedin: Höj åldern för sportmotorcykel till 25 år. Minst fem års 

erfarenhet av annan mc-körning innan man tillåts köra supersport.  

Göran Svensson: Ställ högre krav på förare av högprestandamaskiner. Speciell 

behörighet för sportmotorcyklar. Anlagstest och att införa en ålderstrappa för 

förare av sportmotorcyklar kan vara andra möjligheter. 

Thomas Lindberg: Åldersgräns på 25 år för sportmotorcykel.  

Pernilla Forsman: Höj åldersgränsen för sportmotorcykel till 25 år, i 

kombination med att man måste ha kört tung motorcykel i fem år för att få köra 

sportmotorcykel. Förare med nytagna körkort har inte den insikten som krävs 

om vilka krafter man kör. 

Anders Lindberg: Den tekniska utvecklingen har alltid legat före samhällets 

lagkrav. Inom EU pågår förhandling om ett förslag till ändring av 

körkortsdirektiven. Förslaget innebär bl a högre krav på utbildning och höjd 

åldersgräns för att framföra två- och trehjulingar. Förhoppningen är att de högre 

utbildningskraven i kombination med höjd ålder ska minska olyckorna. 
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Flera intervjupersoner efterlyser förarutbildning för sportmotorcyklister där 

körning på tävlingsbana är ett viktigt inslag för att förarna ska få ”köra av sig” 

under kontrollerade former. En risk med detta kan emellertid vara att förarna lär 

sig exakt var gränserna går, blir säkrare på sig själva och tar med sig sina nya 

kunskaper om högfartsåkning ut på allmänna vägar. En risktagande attityd 

behöver inte alltid förändras till det bättre bara för att personen får köra på 

tävlingsbana. 

 

3.1 Resultatsammanfattning och teoretisk koppling 
 

Merparten (sex av åtta) intervjuade anser att höjd åldersgräns är ett bra sätt att 

minska antalet olyckor med sportmotorcyklar. Flera efterlyser dessutom flera 

års erfarenhet i trafiken som krav för den som vill köra sportmotorcykel. 

Tanken med detta är att en mognare person med erfarenhet är mindre 

risktagande och mer medveten om sina egna begränsningar. Tittar man på 

självkontrollteorin kan denna påverkas genom att en äldre förare med 

erfarenhet blir mindre risktagande, impulsiv och kortsiktig och tänker på 

konsekvenserna av sina handlingar. Kopplar vi förslaget om höjd ålder och 

erfarenhet i trafiken till rutinaktivitetsteorin skulle dessa förslag om de blev 

verklighet innebära en förändring av förarens motivation, och risken för att han 

eller hon begår brott minskar avsevärt. En av de tre förutsättningarna i 

rutinaktivitetsteorin är då inte längre uppfylld.  

I stort sett alla intervjuade är överens om att körkortsutbildningarna måste 

kompletteras med någon form av riskutbildning. Där skulle den blivande 

motorcykelföraren bli medveten om sina egna begränsningar och få en 

beredskap och medvetenhet om de vanligaste olyckstyperna som drabbar 

motorcyklister. Dessa nya kunskaper skulle kunna förändra förarens attityd och 

påverka både självkontrollteorin och rutinaktivitetsteorin.    

De intervjuade har alla olika syn på försäkringsfrågorna. Vissa vill höja 

premierna, någon vill höja självriskerna, två vill ta bort möjligheten att 

helförsäkra sportmotorcyklar (endast trafikförsäkring). Alla talar dock om 
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försäkringen som ett möjligt verktyg för att förändra olycksstatistiken då det 

gäller sportmotorcyklar. En av de intervjuade tycker att ägare och brukare av 

motorcykeln ovillkorligen måste vara samma person. I dagsläget registrerar 

många unga förare av sportmotorcyklar fordonet på föräldrar eller äldre 

släktingar för att slippa de höga premierna.  

Alla intervjuade är positiva till någon form av system med vidareutbildning, 

kvalitetssäkring och certifiering av sportmotorcykelförare. Ingen vet dock hur 

ett sådant system skulle kunna se ut. 

Fem av våra intervjupersoner tror att ökad kontroll och övervakning från 

polisens sida, både civilt och uniformerat, skulle minska buskörning och 

olyckor bland sportmotorcyklarna. Här drar vi en direkt parallell till 

rutinaktivitetsteorins ”brist på kontroll/påverkan”. Ökar man bevakningen 

försvinner bristen på kontroll, och möjligheten till farligt beteende i trafiken 

minskar drastiskt.   
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4 Diskussion 
 
4.1            Begränsningar i studien 

 
Det finns alltid viss risk för missuppfattningar och feltolkningar då man 

genomför en intervju via e-post. Intervjuaren har inga möjligheter att höra 

tonfall hos den intervjuade, och det finns inte heller någon möjlighet att direkt 

ställa följdfrågor eller be om förtydliganden. I vårt fall var vi på grund av 

tidsbrist tvungna att göra intervjuerna via e-post. De flesta vi tog kontakt med 

föredrog även att använda e-post då vi frågade vilket sätt de ville bli intervjuade 

på. I de fall vi varit osäkra på vad den intervjuade menar har vi både ringt upp 

och skickat e-post med begäran om förtydligande.  

I vissa lägen har vi märkt att intervjupersonen undviker att beröra svagheter i 

den organisation som han eller hon själv arbetar i. Det kan i och för sig vara 

förståeligt, de flesta människor vill nog i första hand tala om andras svagheter 

och brister istället för sina egna. Detta fenomen gör det lite svårare att tolka 

resultaten i ett sådant här fördjupningsarbete. Trots detta tycker vi att man kan 

dra ett antal trovärdiga slutsatser.  

Många av de personer vi talat med och intervjuat anser att en av de största 

svårigheterna är att nå den lilla grupp med förare av sportmotorcykel som har 

ett riskfyllt beteende i trafiken. Där motorcyklister normalt träffas för att 

umgås, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig är nästan aldrig den unge, 

risktagande sportmotorcykelföraren närvarande. Den lilla gruppen som buskör 

på sportmotorcykel tycks vilja ta avstånd från det övriga mc-kollektivet. Därför 

hade det varit bra om vi i vår intervju ställt frågan ”Hur ska man nå denna 

grupp?” Om man inte når målgruppen är det ju meningslöst att föreslå åtgärder. 

Vi försöker reparera denna brist i frågeställningen genom att själva föreslå 

några sätt att nå de unga, risktagande sportmotorcykelförarna i 

diskussionsavsnittet. 
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4.2            Egna reflektioner 

 

Sportmotorcyklarna är en liten grupp på ungefär tolv procent av Sveriges alla 

235.000 motorcyklar. Dessa tolv procent står för 55 procent av alla dödsolyckor 

där motorcyklar är inblandade. Ett förhållande som är oacceptabelt tycker vi. 

Problemet är enligt vår mening inte motorcykeln i sig, utan det är föraren och 

dennes brist på självinsikt och egna begränsningar som troligtvis är orsaken. 

 

Mc-Ola är ett systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat samarbete för säkrare 

vägtrafik som leds av Vägverket. Projektet behandlar alla slags motorcyklar, 

men eftersom sportmotorcykeln är så överrepresenterad i olycksstatistiken är 

den ytterst central och väsentlig i projektet. Mc-Ola är ett ganska nytt projekt 

som startade under 2005. Efter att ha tagit del av fakta, mål och aktörernas 

handlingsplaner tror vi verkligen att projektet har möjlighet att lyckas med sina 

föresatser att förbättra trafiksäkerheten kring sportmotorcykeln. Enligt vår 

mening är det Vägverket som har de bästa verktygen och kanalerna för att 

åstadkomma en förändring. Att Vägverket nu verkligen gör något konkret i 

form av Mc-Ola tycker vi är jättebra.  

 

Nästan alla vi har intervjuat är överens om att en lagändring bör genomföras 

beträffande ålder och sportmotorcyklar. Det talas om att 25 år är en lämplig 

ålder för att få börja köra sportmotorcykel. Vi anser att detta inte är tillräckligt. 

En 25-åring kan vara minst lika naiv och risktagande som en 20-åring. En 25-

årsgräns blir enligt vår mening effektiv endast i kombination med krav på 

flerårig vana från antingen motorcykel- eller bilkörning.  

Ett annat problem som inte försvinner även om dessa två krav uppfylls är 

attitydfrågan. En av våra intervjupersoner efterlyser något slags anlagstest för 

alla som tänker ta motorcykelkörkort, i syfte att hitta högrisktagarna och kunna 

bearbeta dessa extra i förebyggande syfte. Vi tror inte att det är möjligt att 

genomföra något anlagstest för att hitta högrisktagaren, den typen av test skulle 

lätt genomskådas av de flesta. I stället tycker vi att de förare av 
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sportmotorcyklar som blir ertappade och lagförda av polisen för exempelvis 

vårdslöshet i trafik eller fortkörning även borde bli dömda till någon form av 

rehabilitering i SMC:s regi. Målet med en sådan utbildning vore att göra föraren 

medveten om sina egna begränsningar och de risker som han eller hon utsätter 

sig själv och andra för i trafiken. Givetvis är det en förutsättning att SMC får 

ökade anslag för att kunna genomföra den typen av rehabiliteringsutbildning. 

Här är det viktigt att poängtera att rehabiliteringen inte skulle bygga på stora 

mängder motorcykelkörning på tävlingsbana. Tonvikten bör läggas på teori och 

riskerna med att köra vårdslöst i trafiken och vilka konsekvenser det kan få. 

 

Trafikpolisen Stefan Anden talar om vikten av att poliser måste ge sig in i 

debatten kring sportmotorcyklar. På Internet finns ett antal hemsidor13 med 

diskussionsforum i ämnet sportmotorcyklar. I skydd av sin anonymitet kan alla 

deltagare här skriva exakt vad de tycker och tänker. Dessa hemsidor är en av få 

platser där man verkligen kan nå många ur målgruppen och försöka påverka 

deras attityder genom att delta i diskussionerna. Anden menar vidare att polisen 

bör få möjlighet att registrera vem som busåker för att sedan rapportera detta till 

försäkringsbolagen som då kan höja premien för ägaren. Detta förslag tror vi 

skulle ge ett snabbt resultat i form av att färre förare leker med sina 

sportmotorcyklar på ett farligt sätt i trafiken.  

 

Som vi skrivit tidigare i vårt fördjupningsarbete tror vi inte att organiserad 

motorcykelkörning på tävlingsbana är något effektivt sätt att förändra attityden 

hos problemgruppen. Däremot tror vi att organiserad körning på bana kan vara 

ett bra sätt att komma i kontakt med och bygga upp ett förtroende med dessa 

personer. På längre sikt kan man sedan börja påverka deras attityder. 

Maria Wedin på Länsförsäkringar efterlyser poliser på sportmotorcykel, poliser 

med god insikt och förståelse om varför man väljer att köra sportmotorcykel. Vi 

håller med Maria och tror att personer i problemgruppen lyssnar betydligt mer 

på en yngre polis på sportmotorcykel än på en gråsprängd polisfarbror på en 

gammal BMW. 

 

                                                
13 www.sporthoj.com, www.bike.se, www.motorcyklisterna.org   
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4.3           Slutsatser och förslag 
 

• Lägsta åldern för att få köra sportmotorcykel bör höjas från 18 till 25 år, i 

kombination med krav på fem års erfarenhet från antingen bilkörning eller 

annan typ av motorcykel. 

 

• Tvångsutbilda eller rehabilitera de förare av sportmotorcyklar som döms för 

vårdslöshet i trafik eller bötfälls för fortkörning. Mål med tvångsutbildningen: 

Öka kännedom om egna begränsningar och riskmedvetande. 

 

• Locka sportmotorcykelförare ur problemgruppen till organiserade träffar med 

körning på tävlingsbana för att kunna identifiera dem och på sikt börja bearbeta 

deras attityder. 

 

• Polisen bör få möjlighet att registrera vilka som kör vårdslöst på motorcykel 

och sedan rapportera dessa till försäkringsbolagen som i sin tur skulle kunna 

höja premien för ägaren till fordonet. Detta måste i så fall omfatta samtliga 

försäkringsbolag på marknaden. 

 

• Poliser som själva tjänstgör på sportmotorcyklar kan lättare påverka unga 

förare av sportmotorcyklar och kanske till och med bli deras nya förebilder. 

Varje polisdistrikt som har problem med den här typen av trafikanter bör 

utrustas med en polismålad sportmotorcykel. Här måste man dock vara 

medveten om att det kan finnas risk för att en polismålad sportmotorcykel kan 

provocera fram kappkörningssituationer vilket inte är syftet. 
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Bilaga 1   
 
Intervju med Peter Kinnbo, mc-ansvarig vid Sveriges Trafikskolors Riksförbund 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i så fall 
ändra lagarna? 
Ja det kan tänkas vara en möjlig väg, dock tillsammans med andra åtgärder och detta är 
viktigt. 
En väg kan vara att begära en successiv trappa där man kräver erfarenhet av 
motorcykelkörning på mindre mc innan man får tillgång till en större. 
Man kan även tänka sig en höjd körkortsålder för de mest utsatta motorcykeltyperna ex 
supersport.  
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? Här 
har vi kärnfrågan, hur når vi denna typ av förare, går det över huvud taget att på den korta 
tid vi på trafikskolorna har hand om eleven att påverka attityden. STR anser att en väg värd 
att pröva är att utveckla ett verktyg där vi kan utröna vilken typ av person vi har att göra 
med och med utgångspunkt från detta lägga upp undervisningen för just denna person. 
Olika personlighetstyper behöver olika typer av lärsituationer 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den tekniska 
utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad för 
sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? Här måste jag konstatera att jag inte riktigt 
hänger med. Vad är det ni menar? Frågar ni om trafikskolorna idag erbjuder en 
körkortsutbildning som inriktar sig på att köra en sportmaskin eller undrar ni om 
trafikskolorna är uppdaterade vad det gäller den tekniska utvecklingen inom MC-området 
Jag tror att vi kan klargöra detta per telefon. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? Vad bör 
ändras? Om försäkringspremierna för denna typ av mc skulle höjas mer än vad som idag 
är fallet finns en möjlighet att somliga skulle välja bort super sportcykeln, frågan är bara 
om vi då kommit närmare en lösning av problemet eller om vi enbart flyttat problemet till 
en annan MC-typ.  
5) Kan man utveckla ett system med utbildning, certifiering och kvalitetssäkring 
kopplat till premiesänkningar på mc-försäkringen (i SMC:s eller körskolornas regi)? 
Hur skulle ett sådant system kunna se ut? Ja visst skulle det fungera att utveckla ett 
sådant system. Hur ett sådant system skulle se ut anser jag inte att jag idag kan redogöra 
för, jag anser frågan vara för komplex. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, jämfört 
med hur man arbetar idag? Vara mer synliga och kunna agera på ett mer effektivt sätt. 
STR anser att frågans komplexitet gör att det inte finns några enkla lösningar utan man 
måste vidta fler åtgärder för att nå framgång. Därför anser vi att arbetet i MC-Ola är ett steg 
i rätt riktning. 
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Bilaga 2 
Intervju med Gerry Nordström, chefredaktör på tidningen Bike 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i 
så fall ändra lagarna? 
Frågan är, var dras gränsen för en sporthoj. Är allt som har kåpa sporthoj, i er 
statistik? Hur många av förarna var berusade, hur många av förarna hade stulit 
motorcykeln, eller lånat den? 
Jag tror inte på lagstiftning, utan på utbildning och information. 
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av 
sportmotorcyklar? 
Morot och piska. Bonus, i form av billigare försäkringar, och andra bonusar om man 
kör skadefritt. Erbjudanden om bandagar, där man kan få "köra av sig" på säkert 
underlag, på ett sätt som ökar kunskapen om hur man hanterar en motorcykel i svåra 
situationer. Piska i någon form. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad 
för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Här finns massor att göra. Givetvis är inte körskolornas utbildning anpassad för 
sporthojar. Man borde kunna lägga in bankörning på programmet. Poängtera mer de 
vanliga olyckssituationerna som många råkar ut för i trafiken, och som går att 
undvika genom att man som förare är lite förutseende och har ett bra trafiköga. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? 
Vad bör ändras? 
Jag skulle kunna tänka mig en högre självrisk, som alternativ för dem som vill ha 
lite billigare försäkring, med en högre egen insats. Vidare tycker jag att 
försäkringsbolagen inte behöver reparera en motorcykel till nyskick efter en skada, 
smärre skrapor kan få vara kvar, enligt min uppfattning, för att spara 
försäkringspremie. Samtidigt ökar förståelsen för att en skada på cykeln faktiskt 
kostar pengar, inget som försäkringen ändå betalar. 
5) Kan man utveckla ett system med utbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar (i SMC:s eller körskolornas 
regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 
Borde inte vara några problem alls. Man borde kunna få bonus, genom 
vidareutbildning, mm mm. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 
jämfört med hur man arbetar idag? 
Svårt att säga, jag vet inte exakt hur Polisen arbetar idag. Fartkontroller, antar 
jag. Polisen har vad jag förstår också begränsade resurser. Men på mässor, och 
bandagar, och andra platser där sporthojsförare träffas, skulle Polisen kunna vara 
på plats med exempel på vad som kan hända, vanliga olyckstyper, en skrotad hoj osv 
för att avskräcka lite. 
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Bilaga 3 
Intervju med Kurt-Allan Sehlstedt, trafikpolis i Skellefteå 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i 
så fall ändra lagarna? 
Tillåt dessa fordon endast på tävlings/träningsbanor. Det är ju bara där man på ett 
någorlunda säkert sätt kan köra i närheten av vad hojarna presterar. 
Höjd ålder 23 år? 
Krav om att du skall ha innehaft B-kort under minst fem år och kört bil i trafik och därmed 
fått en viss trafikvana innan du kan ta en A ”Sport” behörighet. 
Ytterligare krav på utbildning för ägare av denna typ av mc. Köra på tävlingsbana för att 
känna och uppleva hur mc:n uppträder i olika hastigheter och situationer. 
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? 
Se föregående rad. I den utbildningen borde dessa körkortsaspiranter få ta del av de 
djupstudier som görs vid Norrlands universitetssjukhus beträffande alla dödsolyckor som 
inträffar inom de nordliga länen. Vid dessa djupstudier försöker man ta fram orsaken till 
olyckan och vad som kan göras för att undvika en upprepning. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad 
för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Absolut inte. Vad jag förstår gäller samma utbildning för alla A-kortsaspiranter. De har 
aldrig fått tillfälle under KK-utb prova vad som händer om man skall göra kraftiga 
inbromsningar och undanmanöver vid hög fart och plötsligt uppdykande hinder. Det vore 
nog nyttigt att känna till detta innan man ställs inför fullbordat faktum. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? 
Vad bör ändras? 
Endast trafikförsäkring. Oavsett ålder ingen premiesänkning. 
5) Kan man utveckla ett system med utbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar (i SMC:s eller körskolornas 
regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 
Det är säkert möjligt och skulle troligen ha effekt, men hur vet jag inte. Löser ni den gåtan 
kan ni säkert göra pengar på idén. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 
jämfört med hur man arbetar idag? 
Det finns säkert varianter som kan ha effekt. Träffar med information och 
kontaktverksamhet, men jag vet inte i vilken omfattning dessa mc-förare är anslutna till 
några organisationer. Det går säkert i samband med mc-mässor närvara och informera, men 
jag vet inte om informationen från en ”grånande” skara med rutin och trafikerfarenhet drar 
så många entusiaster av sporthojåkare. Det låter drastiskt att ”lägga ner verksamheten”, 
men vi kan eller vill inte på något sätt bidra till en ökad olycksstatistik genom att till varje 
pris ”ta” de som kör genom stoppen eller drar då vi försöker stoppa från bil. Vi måste ju 
försöka tänka till så att vi i möjligaste mån undviker tragiska missöden. Det är tack och lov 
inte alla sporthojåkare som beter sig illa i trafiken, det ska vi ju komma ihåg. Men de som 
varken vill eller kan kommer även framledes alltför ofta att förekomma i olycksstatistiken. 
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Bilaga 4 
Intervju med Maria Wedin, mc-specialist vid Länsförsäkringar 
 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i så 
fall ändra lagarna? 
Ja, jag tror på en utveckling och ändring av körkortsreglerna. Vad vi har sagt i 
försäkringsbranschens avsiktsförklaring är en förhöjd ålder till 25 år samt att man ska ha en 
erfarenhet att köra mc minst 5 år innan man gränslar en supersport. Anledningen är att vi 
ser att bland de omkomna förarna så är det fler som har börjat sin mc-karriär på en 
supersport. Vi tolkar det som en avsaknad av rutin och erfarnhet och att man inte kan 
bedöma risken.  
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? 
Svår fråga, men en gedigen riskutbildning med aha upplevelser skulle kunna 
vara en lite bit på vägen. Men att påverka någons attitder är svårt. Vi har 
en Forskningsfond här, där stödjer vi just nu en forskning om scenarioteknik 
som en påverkan på attityder. Vi får se var forskningen leder, kan kanske 
vara något för motorcyklisterna. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad 
för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Här kan jag bra anta då jag inte har kunskap om körskolornas utveckling. Men min 
uppfattning är att det är standardcyklar alt offroader man utbildar på. Riskutbildningen är 
nog inte heller tillräckligt utvecklad. Tror att det kan se olika ut från skola till skola. Jag 
anser att man inte ska lära sig köra mc på en supersport utan dessa cyklar vänder sig till mer 
erfarna motorcyklister. Se första frågan. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna kunna förändra olycksstatistiken?  
Vad bör ändras? 
Tror att vi har bidragit med att sänka olycksstatistiken och det är bland annat att det är 
mycket dyrt för en ung person att försäkra en supersport. Många gånger sanslöst dyrt. Men 
priset är inte satt för att minska olyckor utan det mäter helt enkelt den risk som den här 
grupper har. Vad vi kanske skulle kunna göra i framtiden är att ställa krav på 
utbildning/forbildning på våra kunder. Att skyddskläder används i större utsträckning tex 
ryggskydd. Att vi jobbar mer med att våra kunder låser och låser fast sina sporthojar så inga 
tjuvar förolyckas (det händer också) 
5) Kan man utveckla ett system med vidareutbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar i försäkringen (i SMC:s eller 
körskolornas regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 
Mycket möjligt att man kan utveckla något sådant. Men sen är det så att minskar 
olyckorna/skadorna så minskar premierna. En rabatt leder oftast till en premiehöjning i ett 
längre perspektiv. Men kan vi mäta via körkortsregistret så kanske man kan ha det som ett 
premiestyrande argument. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 
jämfört med hur man arbetar idag? 
Vet inte hur polisen jobbar idag. Jag tror att vi behöver poliser på sportmotorcyklar och vi 
behöver poliser på kurser med SMC. Framförallt i sporthojsprojektet. Det ska vara poliser 
men en god insikt och förståelse varför man väljer att köra en sporthoj inga pekfingrar utan 
hitta rätt kanal för att påverka föraren åt rätt riktning. 
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Bilaga 5 
Intervju med Göran Svensson, chefredaktör på tidningen Allt om MC 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i 
så fall ändra lagarna? 
Sporthoj är inget problem, det är de som framför dem på ett omdömeslöst  sätt som är 
problemet. Att identifiera och bearbeta dessa kan var en  väg att gå. Olycksstatistiken talar 
sitt tydliga språk var dessa finns – unga, oerfarna förare är som bekant kraftigt 
överrepresenterade. Att ställa höga krav på förare av högprestandamaskiner är rimligt. 
Speciell behörighet kan vara en väg att gå. Anlagstest och att införa en ålderstrappa kan 
vara andra möjligheter.  
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? 
Körskolor, media och organisationer har en vikigt funktion att fylla. Vi har exempelvis 
sedan en tid medvetet valt bort provokativa bilder i trafikmiljö. Mottot bör vara: Fort på 
bana – med omdöme och hänsyn i trafik. Många olyckor sker som sagt med lånad mc. En 
attitydförändring i detta avseende borde ske. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad för 
sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Egentligen kan inte förarutbildningen följa den tekniska utvecklingen. Utbildningen 
förutsätter ju att de blivande hojåkarna följer trafikens lagar och regler. I ett sådant 
idealscenario spelar det ingen större roll att sporthojarna blir starkare och snabbare. Att 
köra en sportmaskin i laglig fart – oavsett antal hästkrafter – betyder knappast någon ökad 
risk jämfört med andra typer av mc. Snarare tvärtom eftersom chassi och bromsar håller 
mycket hög klass. Verkligheten ser som bekant annorlunda ut. En sporthoj är ju byggd för  
att köras riktigt fort. De flesta ägare av en sportmaskiner vill självklart då och då utnyttja 
maskinens prestanda. Alltför ofta överskrider då föraren sin förmåga och det går galet. 
Att anpassa en vanlig utbildning speciellt för sportmotorcyklar blir därför svårt. Kanske 
körkortsutbildningen kunde kompletteras med en ”Högfartsdel” avsedd för 
sportmaskinsförare och som är helt inriktad på bankörning. Där kan racingförare lära ut 
avancerad körteknik och ett professionellt säkerhetsmedvetande. Denna utbildning kan 
exempelvis resultera i ett statusfyllt certifikat. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? Vad bör 
ändras? 
Ägare och brukare måste ovillkorligen vara samma person. Försäkringsvillkoren bör 
utformas så att de försvårar utlåning av mc (kraftigt höjd självrisk etc). 
5) Kan man utveckla ett system med utbildning, certifiering och kvalitetssäkring 
kopplat till premiesänkningar (i SMC:s eller körskolornas regi)? Hur skulle ett sådant 
system kunna se ut? 
Ett form av  ”anlagstest” där högriskförare identifieras är en möjlighet. Dessa kan då 
bearbetas ytterligare, kanske styras in på en lugnare hojtyp eller ges extra utbildning. 
Är positiv till något slags certifieringssystem där dokumenterat skickliga och omdömesgilla 
förare premieras. Utbildning på bana (se svar 3) ger ett certifikat som betyder lägre premie. 
Detta certifikat kan dras in om föraren begår grova trafikbrott. Möjligheter att köra på  
bana bör utökas för att ge ökad möjlighet för sporthojsägare att ”köra av sig”. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, jämfört 
med hur man arbetar idag? 
Att försöka upprätta en nära dialog med mc-klubbar kan vara en väg att  
gå för att skapa förståelse för vilka risker en omdömeslös förare  
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utsätter sig själv och andra trafikanter för. Problemet är nå rätt grupp. De verkliga 
problemförarna kan troligen varken SMC, polis eller föreningsliv för i positiv dialog. 
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Bilaga 6 
Intervju (telefon) med Stefan Anden, trafikpolis i Stockholm City 
 
Stefan tycker att de flesta förarna av sportmotorcyklar sköter sig, men den grupp som inte 
gör det har polisen stora problem med. Många av dem provocerar polisen genom att nästan 
leta upp dem och sen köra race med polisen. Ungdomarna vet att de har vassare hojar än 
polisen. Många ligger och kör på bakhjulen på Sveavägen. 
 
Stefan tror inte på någon skrämselpropaganda, exempelvis hemska bilder eller skyltar som 
vägverket satte upp om att ”här jobbar min pappa”. Stefan tror mer på fysiska hinder i 
vägbanan, då blir förarna rädda att hojen ska gå sönder. Är det risk att barn springer ut tror 
förarna att de hinner väja undan. 
 
För att förebygga problemet kommer trafikpolisen i Stockholm City att arbeta mer civilt för 
att filma och dokumentera buskörningarna. Polisen vill identifiera förarna/ägarna för att 
sedan kontakta dem. Stefan tycker också att det vore bra om polisen gick in på olika forum 
på Internet, till exempel tidningen Bikes forum eller sporthoj.com för att diskutera med 
ungdomarna. 
 
Stefan menar att många av de unga sportmotorcykelförarna har personer som Ghostrider 
som idoler och förebilder. 
 
Ghostrider berättar Stefan att han håller på och gör sina buskörningar fortfarande. Det sista 
han gjorde var att åka in på PHS i Solna med sin vanliga hoj och sen köra ut med en 
hemmagjord polis mc med blåljus. Sedan åkte han runt och jagade mc-åkare i Stockholm 
för att stoppa dem och göra tummen upp. 
 
En personlig idé som Stefan har är att polisen ska kunna dokumentera registreringsnumren 
på de sportmotorcyklar som gör buskörningar för att sen rapportera detta till 
försäkringsbolagen som kan höja premien för ägaren.   
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Bilaga 7 
Intervju med Thomas Lindberg, körskollärare i Sundsvall 
 
ÄNDRA LAGSTIFTNINGEN? 
1. Ja det tror jag. Vår bransch har föreslagit en gräns på 25 år för sporthojar. De 
specifika sporthojsolyckorna sker i relativt hög fart och det har ju med den 
personliga mognaden att göra. "Hojen" i sig själv är ju knappast farlig i garaget, 
oavsett motorstyrka. 
HUR ÄNDRA ATTITYDEN? 
2. Jag tror ju på upplysning och "skrämselkampanjer" affischer/filmsnuttar etc. Typ 
vägarbetarnas lyckade kampanj: Kör försiktigt förbi vägarbeten -det är min pappa som 
står där! 
KAN TRAFIKSKOLOR GÖRA MER? 
3. a/ Ja, vi ligger långt fram som lärarkår. Jämför med allmänna skolan t.ex. Många 
av oss använder "värderingsövningar" (attitydpåverkan) i vår undervisning. Vi har en 
unik undervisningssituation med en lärare till varje elev i trafiken och vi åker 
själva motorcykel. 
b/ Problemet är att kunden själv bestämmer innehållet i utbildningen. Vi är bara 
konsulter som tillhandahåller det kunden vill ha. Vägverket har inte ställt något 
som hellst utbildningskrav för motorcykel. Det räcker med att kunna klara 
manövrering på provet och ett stickprov på ca:30 min i trafiken (grönt ljus i varje 
korsning kl. 10 en förmiddag). Utan att kanske ha utfört någon av de risksituationer 
som dödsolyckorna är överrepresenterade av. 
ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSREGLERNA? 
4. Knappast! De sporthojsintresserade bakhjulsåkarna kommer att köra ändå. Kanske 
med bara trafikförsäkring men dock. 
5. Se föregående! 
POLISEN? 
6. Risken för upptäckt vid bakhjulsåkning, galna onkörningar och våldsam hastighet 
inom tätort är inte särskilt stor. Fler mc-poliser ute i stadstrafik vore nog bra 
7. Obligatorisk riskskutbildning finns redan för för personbil och snart utökas den. 
Exempel:  
        riskskutbildning1 = alkohol 3 timmar (fr.o.m. 1/10-2006). 
        riskskutbildning2 =halkkörning (ca: 3 timmar) funnits sedan 1986.  
Men för MC ingenting!?  
Du kan få körkort utan att ens ha kört en meter i trafik! 
Nää, fram för ett OBLIGATORIUM även för MC. 
Skulle kunnna se ut så här................. 
3 timmar teori innehållande 
                         - en värderingsövning för att reflektera över sina egna och andra människors 
värderingar på MC-körning 
                         - en trafikskadad (informatör) delger sina erfarenheter 
                         - personlighetsdrag, risker m.m.  
                         - är "ghostrider" inne? I så fall gäller det att försöka 
göra honom "ute". Larvig och omogen vill ingen vara. Skapa 
andra förebilder. Ex. en video där någon känd "populär" artist/MC åkare/imagerätt person 
tar avstånd från......................3 timmar körning med de situationer som man vet står för 
majoriteten av dödsolyckorna: omkörning, påfart större väg, döda vinkeln-bilförare, döda 
vinkelnbilföraren, wobbling, gyralverkan (negativ styrning) och  kanske några till 
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Bilaga 8 
Intervju med Pernilla Forsman, mc-specialist vid Trygg-Hansa 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i 
så fall ändra lagarna? 
Jag tror att det förslag som lagts fram att man ska uppnått viss ålder (25 
år) samt haft mc-kort för tung cykel i minst 5 år för att få köra 
sportcykel kommer att ge resultat. Förare med nytagna kort har inte den 
insikten som krävs om vilka "krafter" man kör. 
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av 
sportmotorcyklar? 
Detta är nog den svåraste uppgiften då många är unga och ser sig själva 
som "odödliga".Jag är inte så säker att skrämselpropaganda biter på denna 
grupp. Tanken att detta händer inte mig finns nog hos många. Jag tror på 
rak fakta om hur många som  kör sport cykel och såhär många kör omkull och 
får allvarligare skador/dödas.Mer krut bör även  läggas på t ex körskolor 
där mycket ska handla om risktagande och hur olika vägunderlag/fart 
funkar. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad 
för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Här kan jag inte uttala mig då jag inte vet. Jag har dock fått 
indikationer att det finns privata företag som vill utmana körskolornas 
utbildning . Utbildningen i dessa fall går ut på att prata/öva mer om/på 
riskmedvetenhet. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? 
Vad bör ändras? 
Attityden måste ändras. Jag kan för tillfället inte komma på vad vi skulle 
kunna med försäkringsreglerna påverka olycksstatistiken. 
5) Kan man utveckla ett system med vidareutbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar (i SMC:s eller körskolornas 
regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 
Om man ser att ett sådant system ger resultat i form av mindre 
skadekostnader kan det självklart leda till premiejustering. Det som krävs 
är att alla inblandade aktörer har ett samarbete och ett gemensamt tänk så 
att vidareutbildning verkligen leder till färre olyckor. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 
jämfört med hur man arbetar idag? 
I dag vet jag inte om polisen har någon handlingsplan vad gäller 
sportcyklar. Det är klart om man får önska att polisen får mer resurser 
till "trafikövervakning" vore det bra.Läser man på sporthoj.com ligger 
mycket i att det är liten risk att åka fast när " man åker på bakhjulet 
utanför McDonalds". Detta gäller inte bara mc utan även övriga fordon inte 
minst mopeder/fyrhjulingar. 
Jag tror inte att polisen kan lösa detta ensam utan det krävs hjälp från 
både lagstiftning och andra aktörer. 
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Bilaga 9 
Intervju med Anders Lindberg, tjänsteman vid näringsdepartementet 
 
1) Skulle ändring av lagstiftningen kring ålder och körkortsregler för 
sportmotorcyklar kunna ändra olycksstatistiken? På vilket sätt ska man i 
så fall ändra lagarna? 
De flesta trafiksäkerhetsexperter tycks vara överens om att högre behörighetsålder och 
förbättrad utbildning  leder till minskade olyckor i trafiken. Inom EU pågår förhandling om 
ett förslag till ändring (den sjunde i ordningen) av körkortsdirektivet. Förslaget innebär bl.a. 
högre krav på utbildning och höjd åldersgräns för att framföra två- och trehjulingar. 
Bakgrunden till förslagen är ett ökat antal olyckor med unga förare av dessa fordon. 
Förhoppningen är att de högre utbildningskraven i kombination med höjd ålder ska minska 
olyckorna.  
2) Hur ska man arbeta för att ändra attityden hos förarna av sportmotorcyklar? 
MC-OLA är ett exempel på hur man kan engagera alla berörda organisationer och 
myndigheter som på något sätt har ansvar för mc-trafiken. Svårigheten är att nå den särskilt 
utsatta mc-gruppen. SMC arbetar med det och de kommuner som upplåter mark för t.ex. 
Black Race ger motorsportklubbarna , polisen och ansvariga myndigheter och 
organisationer en chans att komma i kontakt med en del av ?problemgruppen?. 
Verksamheten kan då ske under säkrare former. 
3) Har förarutbildningen vid körskolorna utvecklats i samma takt som den 
tekniska utvecklingen av sportmotorcyklarna? Är förarutbildningen anpassad 
för sportmotorcyklar? Om inte, vad saknas? 
Den tekniska utvecklingen har alltid legat före samhällets lagkrav. Den aktuella 
riskgruppen är mycket motiverad och ofta välutbildad och har inga problem att klara de 
praktiska och teoretiska utbildningskraven. Problemet är att komma åt attityden eller den 
”subkultur” som omgärdar körningen av extremt motorstarka fordon. Samhället måste 
kanske erbjuda ett rikare utbud av andra upplevelser som kan tilltala ungdomar. 
4) Skulle en ändring av försäkringsreglerna förändra olycksstatistiken? 
Vad bör ändras? 
Jag känner till för lite om försäkringar för att uttala mig om detta. 
5) Kan man utveckla ett system med vidareutbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring kopplat till premiesänkningar (i SMC:s eller körskolornas 
regi)? Hur skulle ett sådant system kunna se ut? 
Det går säkert att utveckla ett system med vidareutbildning, certifiering och 
kvalitetssäkring. SWEDAC skulle i ett sådant system kunna ackreditera SMC för ett 
särskilt mc-certifikat. Det förutsätter dock att det nuvarande utbildningssystem byggs om i 
grunden och sådant brukar ta tid eftersom det kommer att möta mycket motstånd. Ett annat 
problem är om det accepteras av den aktuella riskgruppen. 
6) Kan polisen arbeta på något annat sätt med förarna av sportmotorcyklar, 
jämfört med hur man arbetar idag? 
Jag vet inte hur polisen jobbar med sportmotorcyklarnas förare i dag. Samarbetet med 
motorsportklubbarna som nämnts i svar 2 är ju ett bra exempel. På något sätt måste 
tävlingsverksamheten bort från det allmänna vägnätet och in på tävlingsbanor eller särskilt 
anvisade områden där inte allmänhetens liv och hälsa riskeras. Polisen bör därför enligt min  
uppfattning skärpa hastighetsövervakningen på vägarna och medverka tillsammans med 
alla berörda organisationer och myndigheter till en utveckling av tävlingsverksamhet och 
möjlighet att köra fort vid sidan om vägen under lagliga former. 
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