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Sammanfattning 

 
Meningen med detta arbete är att belysa olyckor i samband med mc-

körning. Statistik visar på en utveckling i döds- och skadeantal relaterat till 

mc-körning som är skrämmande. Antalet dödade på motorcykel har ökat 

med 60 % från 2002 till 2004 på svenska vägar. Vi har valt att belysa vilka 

det är som skador sig och varför eftersom var tionde som dör i trafiken dör 

i samband med mc-körning. Vi har försökt ta reda på varför utvecklingen 

är på väg åt så ett dystert håll. Vård och sjukhusvistelser har vi belyst då 

denna statistik talar för ökade samhällskostnader. Den sammanlagda 

vårdtiden uppgår årligen till uppemot  

10 000 dygn per år vilket motsvarar ca 14 % av den totala vårdtiden för 

alla till följd av vägtrafikolyckor skadade personer. 

Skydd och hur man förebygger olyckor är också omnämnt, berörda delar 

är främst hjälmanvändning och skyddskläder.  

Arbetet är grundat på fakta vi har inhämtat från i arbetet nämnda källor 

och resultatet har vi fått fram genom att jämföra fakta med intervjusvar 

från personer insatta i problematiken. Resultatet visar på att utbildning är 

ett sätt man ska komma till bukt med problematiken.     
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1 Inledning 

 

Man hör allt oftare om olyckor i samband med mc-körning. Mc-åkandet 

har under de senaste tio åren ökat kraftigt och därmed också olyckorna. 

Frågorna vi ställer oss är varför det sker och vilka är det som drabbas. 

Enligt statistik från vägverket är nästan hälften av alla olyckor med dödlig 

utgång singelolyckor1. En stor anledning till att vi har valt att skriva om 

detta ämne är för att vi båda har ett intresse för trafik. En annan är att två 

vänner har kört ihjäl sig på motorcykel inom loppet av ett år, båda 25 år 

gamla.    

 

1.1 Bakgrund 
 

Statistik visar på en skrämmande utveckling av antalet dödade och 

skadade med motorcyklar. Antal dödade på motorcykel har ökat med 60 

procent från 2002 till 20042. Var tionde som dör i trafiken dör på 

motorcykel. Givetvis är detta en följd av vi får allt mer motorcyklar på 

våra vägar. Försäljningen av motorcyklar har ökat under de senaste åren. 

Antalet motorcyklar har fördubblats mellan 1995 och 2004 och den 30 juni 

2004 fanns 235 000 motorcyklar i trafik (registrerade och ej avställda). 

Det bör belysas att var femte som dör på motorcykeln har innehaft sitt mc-

körkort kortare tid än ett år.  

Annan statistik3 visar att dom som dör och skadar sig är i stort sett bara 

män och är överrepresenterade i ålderskategorin 20-29 år. Enligt en 

djupstudie av vägverket över mc-olyckor mellan år 2000-2003 framgick 

att av 158 omkomna motorcyklister var 145 av dom manliga förare och 

                                                
1 Djupstudie över mc-olyckor i Sverige 2000-2003, Vägverket 2005  
2 Djupstudie över mc-olyckor i Sverige 2000-2003, Vägverket 2005 
3 Djupstudie över mc-olyckor i Sverige 2000-2003, Vägverket 2005 
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fyra manliga passagerare. I två fall var föraren en kvinna och sju kvinnor 

omkom som passagerare. 

 
Skadornas omfattning 

 
Studier tyder på att ungefär 90 % av alla motorcykelolyckor resulterar i en 

personskada. I överkant av 50 % av dessa är lättare skador. Dessa visar en 

del gemensamma tendenser som är uppsummerade nedanför: 

• Benen är de delar av kroppen som oftast skadas i olyckorna. 60 –80 % av 

alla skadade har skador i benen. 

• Armarna skadas i 20- 45 % av alla olyckorna. 

• Huvudet skadas i 20-35 % av alla olyckorna. 

• Nacken skadas i 10 –15 % av alla olyckorna. 

• Bröstet skadas i 15-30 % av alla olyckorna. 

• Underlivet/magen skadas i 15-20 % av alla olyckorna. 

• Ryggskador är sällsynta, och inträffar i under 5 % av fallen. 

• Passagerare på motorcykel får samma skador som föraren. 

När det gäller dödliga och allvarliga skador är det särskilt huvud, bröst och 

nacke som skadas (se figur på andra sidan4). 

 

 

 

 

                                                
4 Skador på olika delar av kroppen vid motorcykelolyckor. Resultat från djupanalys av 338 
motorcykelolyckor i Hannover. Kilde: Otte m fl 1998.  
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a) Skadade områden, alla olyckor       b) skadade områden i dödsolyckor     

                                                                                     

Olika typer motorcykelolyckor 

 
Ungefär 30-50 % av olyckorna med motorcykel är så kallade 

singelolyckor, medan 70-50 % av olyckorna är en kollision med annat 

fordon. Vidare visar studier5 att genomsnittshastigheten vid olyckor ligger 

mellan 48 och 55 km/h vilket är anmärkningsvärt. Singelolyckor utgör 

ungefär hälften av svenska dödsolyckor med motorcykel. Singelolyckorna 

karakteriseras genom att: 

 

• De oftast inträffar på landsväg.  

• De ofta inträffar i kurvor. För hög hastighet på väg in i kurvan antas vara 

den viktigaste orsak.  

• Inte ändamålsenlig/felaktig bromsning antas också vara en viktig orsak 

till singelolyckor, vanligen genom att bakhjulet blockeras.  

• Skaderisken ökar kraftigt om förare/passager träffar ett föremål, 

exempelvis en stolpe i vägräcket6. 

 

 

 

                                                
5 Motorcykelsäkerhet – en litteraturstudie och meta-analys, Pål Ullenberg 2003. 
6 Koch och Brendicke, 1989 
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Källa: Djupstudie över mc-olyckor i Sverige 2000-2003, Vägverket 2005 
 

Vilka är olyckorna och varför händer dom? 

 
Under de senaste åren har siffran på omkomna motorcyklister legat nästan 

konstant på 40 personer per år, det utgör nästan 10 procent av alla som 

avlidit i trafiken. Under 2004 ökade antalet döda till 59 personer. Detta 

visar på att antalet dödade motorcyklister ökade med nästan 5 procent till 

att utgöra ca 15 procent av alla som dör i trafiken. Antalet 

motorcyklister/mopedister som skadats så svårt att de blivit inlagda på 

sjukhus var ca 2 000 år 2002 vilket även där visar sig motsvara ca 15 

procent av alla som blir inlagda till följd av skador i trafiken. Under åren 

1988-1996 var ca en tredjedel mopedister och ca två tredjedelar 

motorcyklister7.  

 

Studier som vi har tittat på visar att de yngsta och således mest oerfarna 

motorcykelförarna har störst olycksrisk8. Baserat på olika djupstudier på 

                                                
7 Svåra olyckor med moped och mc, Vägtrafikinspektionen 2005. 
8 Motorcykelsäkerhet – en litteraturstudie och meta-analys, Pål Ullenberg 2003. 
   Djupstudie över mc-olyckor i Sverige 2000-2003, Vägverket 2005 

Singel, 45 % 
Möte, 12 % 

Vilt, 3 % Upphinnande, 5 % 

Omkörning, 8 % 

Avsvängande, 12 % 

Korsande kurs, 15 % 

Antal döda

Singel 64

Korsning 40

Möte 18

Omkörning 12

Upphinnande 7

Vilt 5

Totalt 146
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motorcykelolyckor i Californien9, fann man att hälften av olyckorna 

drabbade förare som haft körkort mindre än ett år. Två studier av 

motorcykelolyckor i New Zeeland gav samma resultat10. 

 

En tysk undersökning11 visade att erfarenhet tycks reducera olycksrisken 

för singelolyckor, men inte för olyckor där motorcykeln krockar med annat 

fordon. Undersökningen visade att krockolyckor ökar olycksrisken med 

antal körda kilometer. Gör man en egen analys av det materialet kan man 

dra en slutsats till att krockolyckorna inte måste vara motorcyklistens fel. 

Även andra trafikanter kan vara inblandade i olyckorna. 

 

Andra studier12 vi har tittat på har visat på att den höga olycksrisken för de 

yngsta förarna inte beror på att de saknar erfarenhet, snarare på att de i 

större grad tar risker i trafiken.   

Risken att omkomma med motorcykel är ca 13 gånger högre per körd 

kilometer än med personbil. Man kan också se det under ett lite längre 

perspektiv som under åren 1995-2004 då det omkom 404 motorcyklister 

och av dem var 92 procent män och 8 procent kvinnor. Av de omkomna 

männen var 97 procent förare och 3 procent passagerare medan 

motsvarande andelar för kvinnor var 41 procent förare och 59 procent 

passagerare13.  

Det är så att antalet motorcyklar i trafiken ökar varje år som man kan se i 

tabellen här på andra sidan, där antalet är till vänster och årtalen är under 

till. 
                                                
9 Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures. Hurt, H. H., Ouellet, J. V. och 
Thom, D. R. 1981. 
10 Age, driving experience and engine capacity and their effect on motorcycle accidents. Hull, M. 1981. 
11 Koch och Hagstotz, 1990. 
12 Svåra olyckor med moped och mc, Vägtrafikinspektionen 2005. 
13Svåra olyckor med moped och mc, Vägtrafikinspektionen 2005. 
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Källa: Vägverket/trafikregistret 

 

Ofta är också alkohol och droger en stor orsak till att mc-olyckorna 

inträffar. Samma studie som ovan visar på att nästan var fjärde dödlig mc-

olycka var alkohol eller drogrelaterad. Det ska tilläggas att denna siffra 

avspeglar även övriga trafikolyckor, mc-förare är alltså ej 

överrepresenterade i denna statistik.     

 

 Sjukhusvistelse 

 
Diagnoser 

 

Den vanligaste huvuddiagnosen (den skada vars behandling varit 

huvudorsak till patientens sjukhusvistelse) för inlagda 

motorcyklister/mopedister är frakturer. Nästan 50 % har frakturer som 

huvuddiagnos och av dom är hälften benfrakturer. 

Uppgiften gäller för perioden 1998-2001 d v s för de år då samtliga 

landsting kodat diagnoser enligt svenska klassifikationer som bygger på 

WHO: s internationella sjukdomsklassifikation3. Den näst vanligaste 

huvuddiagnosen är hjärnskakning (19 %). 
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Vårdtider 

 
Som man kan se innan i vår rapport är det vanligt att personer som kör 

motorcykel blir skadade när dom krockar eller välter. Det är alltid någon 

skada även om dom skulle vara små, som skrapmärke och ytliga sår. När 

en olycka uppstår där en motorcykel/moped är inblandad blir dom inlagda 

på sjukhus i genomsnitt under sex dygn. Den sammanlagda vårdtiden 

uppgår årligen till uppemot 10 000 dygn per år vilket motsvarar  

ca 14% av den totala vårdtiden för alla till följd av vägtrafikolyckor 

skadade personer. 

De yngsta vårdas kortast tid och vårdtiden stiger desto äldre man blir. De 

skadorna som kräver längst tid på sjukhus är nerv-/ryggmärgskador som 

ligger i snitt på 26 inlagda dygn, medan kortast vårdtid får de som har 

hjärnskakning som huvuddiagnos. De ligger på sjukhus två dygn i snitt.  

 

I genomsnitt vårdas de med inre skador i nio dygn men även 

frakturskadorna ger långa vårdtider på tolv dygn. Där är dom äldre (65+) 

är överrepresenterade.  

 

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten (nollvisionen) är att ingen skall 

dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor.  
 

Uppgifterna om personer som blivit så svårt skadade att de vårdats på 

sjukhus är när det gäller antal nästan fullständiga men har andra brister. 

Till exempel går det inte fr.o.m. 1997 att särskilja motorcyklister från 

mopeder. 
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Möjligheter att reducera olyckor och dess komplikationer 

 
När man läser bakgrunden ställer man sig frågan hur man då kan 

förebygga och reducera skadornas omfattning. Även här finns otroligt 

mycket material och utredningar som gjorts. Vi har tagit med de punkter 

som vi anser inneha mest tyngd. 

   

• Upplärning (förebygga olyckor) 

• Graderade körkort (förebygga olyckor) 

• Skyddskläder (reducera skadegrad) 

• Hjälm (reducera skadegrad) 

 

Åtgärder riktade mot motorcykeln 

 
• Förbättra bromssystem (förebygga olyckor och reducera skadegrad) 

• Begränsa motorcyklars effekt och graderade körkort (förebygga olyckor) 

• Åtgärder riktade mot att öka motorcykelns synbarhet (förebygga olyckor) 

• Benskydd (reducera skadegrad) 

• Airbag (reducera skadegrad) 

 

               
Sidokollision i 48 km/h utan airbag (till höger) och med airbag (till 

vänster). Illustration hämtat från Chinn mf.l. (1996).  

 

De allra flesta motorcykelolyckor resulterar i en personskada. Ett sätt att 

begränsa dessa skador är att använda bra skyddskläder. Skyddskläderna 
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kan vid en olycka förminska eller kanske helt eliminera skadornas 

omfattning. Skyddskläder för motorcyklister omfattar huvudsakligen 

handskar, stövlar, byxor, jacka. I senare tid har bland annat rygg, bröst-, 

armbågs-, skulder- och knäskydd av absorberande material blivit en del av  

skyddskläderna. I särskild grad gäller detta ryggskydd. Det som 

skyddskläderna kan skydda mot kan t.ex. vara: 

 

• Hindra bränn- och skrubbsår när förare halkar på vägbanan efter att ha 

fallit av cykeln. 

 

• Reducera omfång på brott och mjukdelsskador. 

 

• Hindra inflammation i sår och i öppna brott (förorsakat av smuts från 

vägen). 

 

• Kan förebygga olyckor om skyddskläder bidrar till ökad synbarhet. 

 

• Kan förebygga olyckor genom att föraren håller sig varm och torr och 

därmed är i bättre skick både fysiskt och psykiskt till att färdas i trafiken. 

Skyddskläder kan bidra till att uppmärksamheten upprätthålls, hindra 

trötthet och ge kortare reaktionstid (Robertson & Porter, 1987). 

 
Hjälmens betydelse 

 
Olyckor med huvudskador resulterar lätt i allvarligt eller dödligt utfall för 

motorcyklist och eventuell passagerare. Hjälm reducerar antal 

huvudskador bland motorcyklister med ca 45 %. Verkningen är störst för 

de mest allvarliga skadorna.   
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En tendens är att de som använder hjälm också pådrar sig färre andra 

skador, men denna tendens är inte statistiskt pålitlig har vi läst14. När alla 

skador ses under ett, menar materialet vi studerat  att hjälm reducerar 

antalet skador med ca 25%.  

Enligt vägverkets djupstudie över mc-olyckor i Sverige mellan år 2000-

2003 så hade nästan var femte omkommen motorcyklist inte använt 

hjälmen rätt. Hälften av dessa saknade hjälm och hälften tappade hjälmen. 

Av dem som inte använt hjälmen rätt var 90 procent alkoholpåverkade. 

Endast en person, av dem som ej använt hjälm, har bedömts kunna 

överleva med hjälm. Nästan hälften av alla dödliga skador som sker vid en 

mc-olycka är skallskador. 

Som en liten parantes vill vi på peka att de finns de som hävdar att bruk av 

hjälm reducerar synfält och hörsel och därmed gör det svårare för föraren 

att upptäcka faror, något som kan öka antalet olyckor. 

 

Magnus Aare är en forskare på KTH i Stockholm och har under en period 

mellan 1998-2004 arbetat med ett projekt där han har tagit fram en ny sorts 

motorcykelhjälm. Hjälmen är konstruerad för att dämpa skadeåverkan på 

huvudet och på dess innehåll. Projektet heter MIPS och står för Multi 

directionel Impact Protections System.  

 

I korta drag fungerar hjälmen att den vid ett snett islag mot huvudet 

fungerar som hjärnan själv skyddar sig mot slag. Skyddet som redan finns 

i vårt huvud fungerar på så sett att cerebrospinalvätskan som finns mot 

insidan av skallbenet dämpar ut rotationsenergi. Detta system har kopierats 

till hjälmen som där ytterskalet kan röra sig relativt i den 

energiabsorberande skumplasten.   

                                                      

 
                                                
14 Motorcykelsäkerhet – en litteraturstudie och meta-analys, Pål Ullenberg 2003. 
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 MIPS-hjälmen har tre komponenter: ett skal, ett lågfriktionslager och en 

energiabsorberande liner, se figur. Lågfriktionslagret möjliggör en rörelse 

mellan skalet och linern vid ett snett islag mot hjälmen. Testmetoden är 

baserad på resultat från statistiska studier på motorcykelolyckor. I en 

genomsnittlig motorcykelolycka är hastigheten 44km/h och hjälmen träffar 

islagsytan i en sned vinkel15 . Resultat från den experimentella studien 

visar att MIPS-hjälmen reducerar påfrestningarna på huvudet med upp till 

40 % i en typisk motorcykelolycka16.  

Mot ovanstående bakgrund är det angeläget att belysa varför det inte 

vidtagits mer åtgärder och hur man från ansvarigt och insatt håll ser på 

dessa frågor. 

                                                
15 Otte et al 1999. 
16 Halldin et al 2001, Aere och Halldin 2003. 
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1.1      Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att belysa dödsolyckor och 

skadepåverkan relaterat till mc-körning.  

Vi vill ta reda på vad diverse insatt personer i trafiken har för åsikter om 

utvecklingen och deras förslag till förbättring. 

 

1.2   Frågeställningar 

 
1. Hur kan man förebygga och förhindra skador och dödsolyckorna när 

det gäller motorcyklar? 

2. Varför är det män och inte kvinnor som är överrepresenterade i skade- 

och dödsstatistiken relaterat till mc-körning?  

3. Vilka åtgärder kan man föreslå för att få ner skade- och 

dödsstatistiken? 
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2   Metod  

 
Undersökningens syfte har studerats genom intervjuer med representanter 

från olika delar av näringslivet och yrkeslivet, även 

frivillighetsorganisationer har fått sina röster hörda i intervjuerna. 

Frågeställningarna är ställda till personer som antingen kör mc eller har 

något med mc att göra i sitt vardagliga yrkesliv eller kommer i kontakt 

med mc-förare genom sitt yrkesliv. Personerna är följande Polis, 

Överläkare, Privatperson, NTF anställd, Jurist (vid vägverket), Mc-

organisation. Vi valde att ha med en polis för att han arbetar mot alla 

buskörningar som sker med motorcyklar. Överläkaren valde vi som 

representant för sjukvården som får ta hand om alla skadade mc-förare när 

dom kraschar. Privatpersonen som vi valde är 26 år och har haft A-körkort 

i 2 år och befinner sig i riskgruppen där det händer mest dödsolyckor och 

skador. Den NTF anställda tog vi med pga. att han jobbar med frågor som 

rör trafik dagligen. Juristen valde vi för att han jobbar på vägverket och 

kan lagarna kring det här och även han jobbar med trafikfrågor dagligen. 

Mc-organisationen valdes som representant för dom klubbar som finns och 

som åker ute i trafiken varje sommar och ser vad det är som händer med 

utvecklingen inom mc-trafiken.     
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3   Resultat 
 

För att ta reda på hur man kan förebygga och förhindra skador och 

dödsolyckor relaterat till mc-körning ställde vi olika frågor till våra 

intervjupersoner17. Det var lätt att hitta en röd tråd då samtliga hänvisade 

till att det var främst antalet motorcyklar och utvecklingen rent tekniskt på 

motorcyklarna som var den största bidragande orsaken till att olyckorna 

ökar. Att skärpa lagstiftningen på nåt sätt hade fungerat på vissa plan men 

det är ingen hundraprocentig lösning på problemet. Åsikten bland de 

intervjuade var att de som vill köra som busar skulle göra det ändå. De 

äldre som kör ihjäl gör många gånger det på grund av att deras behörighet 

till att köra motorcykel gavs i samband med utfärdandet av 

personbilskörkortet. Detta tror några av de tillfrågade kan vara en orsak till 

att även äldre syns i olycksstatistiken, särskilt då utvecklingen på 

motorcyklarna har gått i snabb takt. Denna kategori av människor har inte 

erfarenhet nog att hantera många av motorcyklarna tillverkad idag. En 

lösning på det problemet skulle kunna innebära att denna grupp ska ta om 

sitt mc-körkort för att fräscha upp sina kunskaper, eller rent ut av lära nåt 

de egentligen aldrig har kunnat.    

De som förolyckas vis mc-körning är enligt statistik främst män i 20-29 

års- åldern och motorcykeln de använder är främst sportmotorcyklar. Hur 

man då ska komma till bukt med det här problemet kan förslagsvis 

innebära att denna kategori av motorcyklister borde på nåt sätt tvingas till 

utbildning och få utlopp för det dom vill göra med motorcykeln på särskilt 

byggda banor. Dessa banor skulle då utrustas och byggas med särskilda 

skyddsanordningar och planeras på så sett att om föraren förlorade 

kontrollen över motorcykeln skulle inte olyckan bli lika omfattande och 

förödande som på en vanlig väg. Körning på sådana här banor borde ske 

organiserat och med någon form av klubbtillhörighet. En av de intervjuade 

                                                
17 Se bilaga 1 för intervjufrågor och intervjuer. 
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menade på att man inte ska hindra folk från att göra det dom vill göra men 

det måste ske under ordnade förhållanden och med säkerhet för både 

föraren och de runtikring 

Eftersom motorcykeln inte i större utsträckning används som ett 

transportmedel idag utan mer som hobbyverksamhet borde även körning 

ute på de allmänna vägarna vara relaterad till någon form av 

klubbtillhörighet där de äldre och mer erfarna tog ansvar för de unga som 

är i riskgruppen.  

De flesta intervjuade var eniga om att åldern för att få ta mc-körkort är satt 

för lågt. Särskilt när det gäller att köra de allra värsta motorcyklarna. Ingen 

av de intervjuade ansåg att man vid 18 års ålder ska få köra de mest 

potenta motorcyklarna. Det fanns gemensamma idéer om att mc-förarna 

stegvis ska få avancera med olika motorcyklar. En form av trappa ska 

användas där den sista motorcykeln högst upp på trappan är 

supersportmotorcykeln. Att få köra lätt motorcykel vid 16 års ålder rådde 

det delaktiga meningar om. Det fanns åsikter om att det är bättre att lära 

sig en enklare variant av motorcykel tidigt för att sedan på ett bättre sätt 

kunna hantera mer potenta motorcyklar. Andra åsikter menade på att det 

knappt är etiskt försvarbart att låta en 16-åring hantera en tvåhjuling som 

kan köras över 100 km/h. Hur man än ser på det finns det helt klart en 

koppling mellan ålder och köregenskaper bland mc-förarna.       

Att införa fler eller hårdare regler ansåg ingen vara en direkt lösning på 

problemet. En idé för att minska vansinneskörningarna var att man ska 

införa en mätare på motorcykeln som fungerar på samma sätt som 

lastbilarnas färdskrivare. Denna indikator skulle t ex registrera om 

motorcykelns framhjul lyftes mer än 15 grader eller om hastigheten hade 

överskridits på vägsträckan. Polisen ska på detta sätt vid ett stopp kunna 

kontrollera informationen som registrerats. Några menade på att skärpt 

lagstiftning skulle innebära att subkulturen växte sig starkare och 

buskörningarna blev ännu fler.  
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Ett totalförbud mot sportmotorcykeln är inte heller en lösning enligt våra 

intervjuade. Däremot borde effekten begränsas och branschen borde ta mer 

ansvar för utvecklingen. Många av motorcyklarna idag är alldeles för 

potenta, många som köper en motorcykel idag vet inte vilka krafter den 

besitter. Branschen i sig borde vara med och agera mot utvecklingen, att ta 

ett beslut på regeringsnivå skulle ge ut fel signaler i samhället. En av de 

intervjuade menade på att marknadsföringen skiljer sig avsevärt mellan bil 

och motorcykel. En bil marknadsförs ofta med hur säker den är att köra 

men vid motorcykelförsäljning talas det i stort sett bara om hästkrafter och 

antal kilon motorcykeln väger.        

Att det är män som är överrepresenterade i olycksstatistiken ser man enkelt 

genom att titta på statistik gällande mc-olyckor. Varför det är just män som 

förolyckas råder det många teorier runt. En klar uppfattning bland de 

intervjuade var att män i vårt samhälle är de som nöter på och testar våra 

gränser. Det är det manliga könet som söker spänning via sporter som t.ex. 

mc-körning.      

Statistik visar på att det är allt fler kvinnor som tar mc-körkort och kör mc 

men det finns inget som visar på en ökad skadefrekvens hos detta kön. 

Några av våra intervjuade menar på att kvinnor rent biologiskt är lugnare 

och mer eftertänksamma än vad män är. En åsikt var att kvinnor mognar 

rent mentalt mycket tidigare än män och detta visar sig i statistiken där 

män mellan 20-29 år är överrepresenterade. Män hittar lugnet i sig själva 

mycket senare i livet än vad kvinnor gör. 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel idag 

menade de intervjuade på att det hade blivit tillåtet men inte med de 

effekter som motorcyklarna besitter i dagsläget. 

Ledordet för att på något sett komma till bukt med problematiken var 

genomgående utbildning. En idé var att inför varje säsong ”avrosta” 

förarna, dvs. att genomföra en obligatorisk uppfräschningsutbildning för 

att inte mc-förarna ska ge sig ut i trafiken med flera månaders uppehåll i 
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sin körning. Detta skulle få mc-förarna att komma till insikt med vilka 

krafter dom egentligen sitter på och vilka konsekvenser ett felaktigt 

handlande hade fått. En sådan lösning skulle förhoppningsvis resultera i att 

skadeantalet på motorcyklar skulle minska.        

Vår slutsats i frågan om hur man ska minska olyckorna på våra vägar är att  

man från ansvarigt håll ska sätta in åtgärder och forska runt ålder och 

effekt på motorcykeln. Det borde införas hårdare restriktioner på våra 

vägar och samtidigt borde det byggas platser där vildhjärnor kan få köra 

som de vill.  
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4       Diskussion 

 
Man kan tydligt se en förändrad attityd i trafiken idag om man jämför med 

för bara några år sedan. Motorcyklisterna står för en stor andel av denna 

förändring. Under sommarhalvåret är det mer regel än undantag att man 

både ser och hör buskörningar var man än befinner sig i trafiken. 

Motorcyklisterna finns överallt och dom märks, särskilt attityden.  

Statistik visar på skrämmande utveckling när det gäller skador i trafiken 

som är mc-relaterade. Supersportcykeln förklaras av vägverket som en 

motorcykel utformad och konstruerad som kopior av roadracingcyklar. 

Kännetecken för den är ett lätthanterligt fordon, acceleration, höga 

toppfarter och högeffektiva bromssystem. En förklaring till att skadorna i 

trafiken relaterade till mc-olyckor skulle kunna härledas till just denna 

sorts motorcykel blir enkel att se då fler än hälften av de omkomna körde 

supersport.  

Statistiken över ökade mc-olyckor blir genast ganska enkel att förstå när 

man läser om hur supersportmotorcyklen fungerar. 

 

Mellan år 2000 och 2003 omkom 1 av 5 under sitt första år med mc-kort, 

och detta i trafiken på svenska vägar, det är en väldigt talande statistik. 

Frågan är om åtgärder och lagstiftning mot att få ta sitt mc-kort i tidig 

ålder är en lösning på problemet. Enligt studier har förslag lagts fram men 

som vi vet har det inte skett någon förändring. Vidare kan man också ställa 

sig frågan om det är etiskt rätt att bestämma över någon annan människas 

liv genom att inskränka dess valmöjlighet.  

De personer som kör mc borde vara medvetna om att det är en risk de  

tar varje gång de ger sig ut på vägarna.  

Hade man vetat om att förarna på motorcyklarna inte kunde skada någon 

annan än sig själv så kanske man borde låta förarna göra och köra som 

dom vill i trafiken.  
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Nästan alla som omkommer på motorcykel är manliga förare. Det är en 

talande mening som får en att ställa sig frågan varför det är just så. Är det 

normen i samhället som gör att män är de som är överrepresenterade i 

statistiken eller är det nåt annat? Många menar på att det är något medfött 

hos vissa människor att söka spänning och det är väl förmodligen där 

någonstans man hittar svaret. Vår personliga åsikt i saken är att det inte har 

med vilket kön man tillhör, mer vem man är som person. Anledningen till 

att det är just män som är de överrepresenterade i just mc-olyckor, anser 

vi, har sin förklaring i samhällsnormen.  

Något som också borde tilläggas i diskussionen är att 17 % av andelen 

dödade i samband med mc-olyckor i Sverige mellan år 2000 och 2003 

saknade behörighet att köra motorcykel, dvs. dom saknade A-körkort.   

 

Nästan hälften av alla omkomna mc-förare dog i singelolyckor. Det är 

statistik som pekar på en helt annan typ av trafikanter än de övriga på 

vägarna. Vad är det som får just mc-förare att i så stor utsträckning dö i 

singelolyckor. Svaret på den frågan måste vara att motorcykeln nu för 

tiden inte bara är ett transportmedel utan i många fall bara en stor leksak, 

som vid en olycka kan få förödande konsekvenser.   
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågeställningar: 

 

1. Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

 

2. Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

 

3. Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

 

4. Borde man införa högre åldersgräns för att kunna ta mc-kort? Vilken 

ålder? Varför? 

 

5. Det är i stort sett bara män som dör och skadas i samband med mc-

körning, varför tror du att det är så? 

 

6. Om motorcykeln hade introducerats som ett färdmedel idag , tror du 

den hade blivit tillåten då?   

 

7. Tycker du man borde införa ett totalförbud på sportmotorcyklar? 

 

8. Har du något annat förslag för att förändra situationen som råder idag?  

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor fördjupningsarbete 
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Överläkare på Umeå universitetssjukhus. 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

Hälften av dom som behandlas här på sjukhuset har skadats i annan 

körning än i trafik. Antalet motorcyklar har ökat. Det som däremot har 

skett en förändring både i ålders spektrum, för 20 år sen var det 

ungdomens eller tonåringens skadetyp det här med motorcyklar vi hade ju 

en del ruskiga färdmedel. Men det har ju minskat allt mer så om jag minns 

rätt så säger mina kollegor på vägverket att i dag e medelåldern på dom 

som omkommer 40 år eller där över vilket ju är en förändring det brukar ju 

indikera lägre risker i och för sig när äldre människor kör man kan säga att 

utvecklingen hade varit ännu värre om dom unga hade haft mer intresse av 

att åka mer motorcykel. 

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Ja det man kan diskutera, varför man skall ha sådana här motorcyklar som 

gör 250km/h, det finns ju egentligen inget skäl till det.  

 

Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Det är ju klart att om man sätter sådana regler på motorcyklarna så att dom 

omöjliggör dom här värsta vansinneskörningarna, men då blir det en 

politisk fråga.  
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Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort?   

Ja, gärna för mig. När jag har velat vållat debatt så har jag ju sagt att 

körkort för bil om man väntar tills man är 25år så skulle dom kunna få det 

gratis. Det skulle man tjäna igen genom att ha haft dom borta från ratten. 

Den allra yngsta gruppen är ju inte problemet idag, det är ju väldigt grymt 

när det träffar dom, men det är inte lika stort problem som det har varit. 

Det är ju dom som har hållet på ett tag som kör på bakhjulet och skadas 

oftast.  

 

Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Det är mer än genetisk aspekt än en samhällsnorm. Man tänjer gränserna 

av prestige skäl särsilt om det är kvinnor med vill man inte visa sig feg 

eller ge vika. Det är mycket sånt här som gör att man driver olika 

aktiviteter för långt tills det händer nått. 

 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel 

idag, tror du det hade blivit tillåtet? 

Ja det tror, jag man accepterar ju skotrarna och dom gör ju 200km/h. Det 

är nått liknande. 

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

För mig skulle det inte göra nått om man gjorde det för det är den 

motorcykeln som körs av dom unga vildhjärnorna framför allt. Men det 

finns ju många aspekter på det, men man kan ju fråga sig varför man 

ställer varvtalsregulatorn jag vet inte va dom ställer den på idag men förr 
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så ställde ju tyskarna dom på 250km/h den skulle ju gå att ställa ner 

betydligt. Motorcykel olyckor genererar ju dom svåraste skadorna. 

 

 

Har du något annat förslag för att förändra trenden?  

Ungdomar kan man få dom att åka på bana under kontrollerande former 

och rimliga säkerhets åtgärder för då blir skadorna lindrigare. Dom 

motorcyklarna som råkar ut för så kallad wobbling dom skakar så mycket 

så dom blir ostyrbar. Det är för mig otroligt att man kan tillåta ett 

motordrivet fordon som blir ostyrbart och finns sådana motorcyklar kvar 

så tycker jag myndigheterna skulle ingripa mot dom. Sen kan ju  polisen 

göra en insats när det gäller nykterheten. 



Olyckor med Mc     2006-01-12 
Jon Franzén 
Jonny Svensson 
 
 

 

Intervjufrågor fördjupningsarbete 
 

Intervjuad person en privat person, 26år kört mc i två år. 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

Okunskap i trafiken, det är mycket unga människor som kör som inte vet 

riktigt vad dom har gett sig in på, och att man varje vår behöver ha lite 

träning innan man ger sig ut i trafiken. Det tror jag är det viktigaste för det 

är inte som att sätta sig i en bil. 

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Mer träning innan vår upp starten där man kör på test bana och lär upp 

färdigheterna igen innan man ger sig ut på vägarna, för man blir lite 

ringrostig trots allt. Dom har det här i Karlskrona varje år men det är ju 

frivilligt tyvärr. 

 

Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Ja, tills viss del men man kanske kan höja försäkringarna ännu mer, men 

sen är det ju många som kör oförsäkrat också. Är det någon som riktigt 

gärna vill köra så kör dom nog ändå. 

 

Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort?   

Höjer man åldern så förskjuter man bara det fram tills man väl får sitt kort.  
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Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Stor andel män som kör mc och tjejer är kanske inte lika angelägna till att 

gasa kanske om dom nu tar körkort. Kvinnorna tänker väl lite längre än 

vad vi män gör i trafiken.  

 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel 

idag, tror du det hade blivit tillåtet? 

Ja det tror jag men kanske inte med samma kraft i motorn men säkerligen 

inte alla motorcyklar. 

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

Nej det tror jag inte för det är sån liten del av dom som kör dom som 

verkligen buskör med dom.  

 

Har du något annat förslag för att förändra trenden?  

Utbildning och åldern tror jag erfarenhet i trafik är också en stor faktor har 

man kört tex bil i 5-10 år så har man ju mer trafik vana. Trafik vanan tror 

jag absolut, jag tror man skulle kunna ha haft bilkörkort i 5 år så man får 

upp trafik vanan innan man sätter sig på en mc. Våruppstart är ju också en 

ide kanske.    
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Intervjufrågor fördjupningsarbete 

 
Ordförande i en motorcykelklubb i Sverige 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

Det är förare kompetens, bristande utbildning, man får ju körkortet gratis 

det är ju många som har fått det genom b-kortet och sen skaffar dom 

motorcykel utan att genomgå förare utbildning. Dom har ju inte mc-

tänkandet som man får när man går utbildningen.  

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Det är bättre förare utbildning och när det gäller sporthojen så är det mer 

bankörning och mer banor, SMC i blekinge försöker få en bana i närheten 

idag har vi närmsta i Skåne och det är ju 20 mil dit så det är svårt för oss 

att åka ner. Så man kan leka av sig och lära sig kurvtekniken och kunna 

hantera motorcykeln under säkra former. Det går inte att göra det på en 

parkeringsplats genom att köra lite slowmotion körning då behärskar man 

bara balansen men man behärskar inte situationen när den uppstår i högre 

hastigheter. Och där kan även ungdomarna rasta av sig. 

 

Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Nej det tror jag inte. Idag så finns det ju en dator på varje ny motorcykel 

och den registrerar varje rörelse på motorcykeln så om du tappar en 

motorcykel så är det registrerat på datorn när man lämnar in den på 

service. Där skulle man ju kunna vara riktigt elak och programmera 

motorcyklen så när den går under 15  grader i färdriktningen så skulle det 

registreras på en dator och polisen skall kunna stoppa en mc och 

kontrollera det där har det hänt nått så får dom en varning händer det ofta 

för samma person så får man en ordentlig tillsägelse. Precis som på 

färdskrivare på lastbilar. 
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Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort?   

Nej det tycker jag inte däremot så måste man ställa mer krav, nu har vi 

tappat alla 125:orna va händer då jo då väntar dom tills dom får pengar 

och skaffar sig en värstingshoj och då har dom inte fått växa upp sig. 

Däremot skulle jag kunna tänka mig som Finland har bland bilförarna 

första året så har man ju begränsad hastighet och åker du dit på första året 

då blir du av med lappen för gott. Först och främst är ju att lära sig 

trafikvettet genom bilkörning. 

 

Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Vi har en helt annan mentalitet, kvinnor tänker före så att säga. Män tänjer 

mer på gränserna det är helt klart genetiskt.  

 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel 

idag, tror du det hade blivit tillåtet? 

Ja det tror jag för nu är vi med i Eu, så nu är vi inte isolerade längre. 

Däremot så hade nog lagarna varit hårdare, egen utveckling hade varit 

svårare 

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

Ja jag är inte glad för dom, dom ställer bara till elände. Men det är likadant 

där fler banor så dom får leka av sig då behöver dom ju inte leka på 

gatorna. Den är inte gjord för gatukörning. Det är ju en ren leksak som 

borde förbjudas på vägarna. 

 

Har du något annat förslag för att förändra trenden?  
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Intervjufrågor fördjupningsarbete 

 

Intervjuad person en polis. 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

En bidragande orsak är att motorcyklarna blir snabbare och snabbare och 

reklam menar på att det är häftigt att köra fort. Som exempel kan man ta 

om hur bilar marknadsförs, där handlar det ofta om hur säker bilen är, sån 

är inte reklamen för motorcyklar. Attityden hos mc-förarna har också 

ändrats. 

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Det handlar om att ändra attityden på nåt vis, men hur det ska gå till vet 

jag inte. Yngre människor som kör motorcykel har idag inte klart för sig 

vad som kan hända dom vid en olycka. Det gäller att få klart för de som 

kör vilka konsekvenser en olycka kan medföra. På nåt sätt har det blivit 

normaliserat att köra snabbt och riskfyllt. 

 

Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Det är klart att det borde gå att styra på nåt sätt, dom som kör på ett 

olagligt sätt måste ha nåt att förlora. Rent spontant känner jag att visst 

skulle man kunna ge de som kör olagligt ett högre straff. Ett sätt borde 

kanske vara att få kunna ta motorcykeln ifrån dem efter ett visst antal 

olovliga körningar. 

 

Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort?   

Rent spontant känner jag att för att få köra de allra värsta motorcyklarna 

borde man ha en viss körvana sen innan. 
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Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Det är svårt att svara på men jag tror ju att vi män och kvinnor är olika. 

Män är mer vilda, titta bara på vilka det är som slåss. Män har mycket 

hormoner som rör på sig i unga år och det verkar ta lite längre tid för män 

att hitta sig själva än vad det gör för kvinnor. Unga män vill ofta vara balla 

och visa sig häftiga inför kompisar. Detta beteende visar sig även i mc-

körningen.   

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

Den frågan har jag väldigt svårt att svara på rak arm, därför kan ni ej få ett 

ställningstagande nu. 

 

Har du något annat förslag för att förändra trenden?  

De finns de som kör ikapp som stänger av vägsträckor för att få kunna 

köra fritt så att ingen annan trafikant kan störa dem. Man borde kanske 

underlätta för dessa människor men på ett annat sätt, man kanske borde 

tillhandahålla dessa med banor de kan köra på istället.  

Jag tror också att kan man undvika förbud så är det bra. Man borde istället 

använda dessa människors kreativitet och intresse på rätt sätt, att kanske 

styra in dom åt rätt håll så att mc-körningen kunde ske under säkra 

omständigheter. Så att dom kommer bort från trafiken. 
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Intervjufrågor fördjupningsarbete 
 

Intervjuad person är en anställd som jobbar för NTF:s verksamhet i 

Västerbottens län. 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

Största orsaken till ökningen är att vi har fått många fler motorcyklar i 

trafiken på senare år. Ju mer motorcyklar desto fler olyckor blir det.  

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Jag är egentligen inte för restriktioner men i nuläget finns det allt för 

potenta maskiner. Vissa motorcyklar innehåller allt för många hästkrafter 

vilket är rent vansinne.  

En åtgärd borde vara att få ner effekten på motorcyklarna så att dom inte 

är så kraftiga. Sen tror jag det är många äldre som kör och skadar sig 

eftersom dom inte har kört mc sedan ungdomen och tror dom kan köra 

som dom gjorde då. Motorcyklarna är ju väldigt förändrade sen dess. Jag 

själv fick mc-behörighet när jag tog mitt körkort men jag skulle inte våga 

köra mc idag utan att ha praktiserat det sen dess. Jag skulle vilja ta om mc-

kortet innan jag ger mig ut och kör.  

 

Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Delvis skulle strängare straff kunna minska vansinneskörningarna men jag 

tror att bättre övervakning med mer kontroll skulle fungera bäst. Sen tror 

jag också att det är viktigt att nå ut med information till mc-förarna som 

förebyggande åtgärd. 

Mitt svar blir ändå nej, jag tror inte att man kan lagstifta bort dessa 

problem.   
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Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort? 

Jag tror att när det gäller mc så är åldern avgörande. Många av dem som 

kör de riktigt potenta motorcyklarna är för unga. Jag tycker att för att få 

köra lätt motorcykel ska man vara 18 år och för att få köra tung 

motorcykel 24 år. Är man äldre så har man kanske fått en sundare livssyn 

som skulle minska busskörningarna.   

 

Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Därför att det är så få kvinnor som kör motorcykel. Sen tror jag att kvinnor 

inte är lika modiga som män, kvinnor tar inte risker i samma utsträckning 

som män. Jag tror dock att kvinnor närmar sig män i trafiken på samma 

sätt som det sker i övriga samhället. 

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

Jag tror inte på ett totalförbud men det borde införas restriktioner för just 

de cyklarna. Dom borde begränsas på något sätt.  

 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel 

idag, tror du det hade blivit tillåtet? 

Nej, jag tror inte det hade inte blivit tillåtet. Kanske vissa motorcyklar med 

låg effekt som undantag. 

 

Har du något annat förslag för att förändra trenden?  

Skarpare övervakning på just mc-förare är ett sätt. Sen tror jag att man 

borde införa en obligatorisk ”avrostning” alltså en 

informationsuppgradering inför varje mc-säsong och utbilda mc-förarna så 
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att dom verkligen kommer till insikt med vad det är dom verkligen gör. Så 

att dom blir varse farorna med att köra motorcykel.  

Ett annat sätt för att förhindra kollision mellan mc-förare och billist är att 

göra mc-föraren mer synlig.  
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Intervjufrågor fördjupningsarbete 
 

Intervjuad person är en jurist på Vägverket 

 

Vad tror du är den största orsaken till att mc-olyckorna har ökat? 

Det främsta skälet är att det är fler som åker motorcykel. Antalet 

motorcyklar i trafiken har under de senaste åren ökat med cirka 10 % per 

år. 

Man kan tro att det är de allra yngsta som står för den ökade statistiken 

men så är det inte. Främst verkar det vara de som har kört i några år som 

står för ökningen, de som har gått över till att köra supersport. Det är de 

som kör supersport som står för den största ökningen i olycksstatistiken 

inte de” gamla gubbarna” som kör försiktigt.  

Det gäller dock att inte dra alla motorcyklister över en kam. De allra flesta 

som kör kan trafiken mycket väl och följer trafikens regler. Tittar man på 

dem som kör försiktigt kan man se en minskad olycksstatistik. Det är 

därför fel att säga att all motorcyklism är dålig. Man måste ha klart för sig 

att det finns många sorters motorcyklism. Det är väldigt viktigt att hålla 

isär de olika grupperna. 

 

Vilka åtgärder tror du skulle minska olycksantalet? 

Det gäller att jobba på ett stort plan och ha ett paket för alla trafikanter, det 

gäller att se alla trafikanter som en enhet. När det gäller utformning av 

vägar och andra trafikmiljöer så är det svårt att peka på något konkret som 

skulle minska olycksantalet för just mc-förare. Att byta ut fler korsningar 

mot cirkulationsplatser är dock ett sätt. 
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Tror du man kan lagstifta bort vansinneskörningarna? 

Titta man på motorcyklism så har man våldsamma riskskillnader och det 

beror ju inte på att fordonen är annorlunda utan det beror på den som 

handskas med maskinen. För att komma till bukt med de vilda 

motorcyklisterna så borde kollektivet, alltså klubbar och organisationer ta 

sitt ansvar. Särskilt med tanke på att ”vildhjärnorna” förstör för de ”sunda” 

motorcyklisterna. Pratar man om att hitta på nya lagar blir det nog svårt. 

Det finns nog andra sätt som är bättre som te x utbildning och att alla 

förare borde tillhöra någon form av organisation där de äldre och mer 

erfarna får ansvara för ”vildhjärnorna”. Jag tror att det är bättre att 

motorcyklister pratar med de i riskgruppen än att någon myndighet 

försöker göra det. 

Eftersom väldigt få använder motorcykeln som ett rent transportmedel så 

kan man dra en liknelse till andra hobbyverksamheter med risker, te x 

fallskärmshoppning, djupdykningar, klättring eller liknande verksamheter. 

Deras verksamhet omfattas alltid av säkerhet för att undvika olyckor, 

likadant borde mc-organisationer göra. Man ska ju inte hindra folk från att 

göra det dom vill syssla med men det måste ske under ordnade 

förhållanden och med säkerhet både för föraren och de runtikring.     

 

Tycker du att man borde införa högre åldersgräns för att få ta mc-

kort? 

Motorcykeln är den svåraste av alla fordonsslag, sitter man på en 

motorcykel måste man ta hänsyn till alla och allas fel och brister. Ett 

sådant tänk fordrar stor erfarenhet, därför borde man kanske skaffa sig 

trafikerfarenhet innan man tar sin mc-berhörighet. Att låta en 16-åring 

sätta sig på ett av våra svåraste fordonsslag är inte etiskt försvarbart.  

På något sätt borde man genom att ha kört bil ett visst antal år få bevisa att 

man är mogen att köra motorcykel och först då få ta mc-körkort.  
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Många skulle säkert bli upprörda om man tog upp ämnet till diskussion 

men det behövs någon slags av kvalificering och mognad för att få köra 

mc, att komma in som totalt grön i trafiken som 16-åring på en lätt mc är 

inte försvarbart.  

 

Det är i stort sätt bara män som dör och skadar sig i samband med 

mc-körning, varför tror du det är så? 

Kvinnors beteende i trafiken är över lag mycket bättre och lugnare, de 

beter sig mycket mognare. Trots att vi ser fler kvinnor köra mc så ser vi 

ingen ökning bland olyckorna. 

 

Tycker du att man borde införa ett totalförbud mot 

supersportmotorcykeln? 

Vet inte, jag tror mer på goda samhällsinsatser. Man kan fråga sig varför 

inte de som är i branschen tar ett större ansvar. Frågan 

motorcykelbranschen borde ställa sig är vad kan dom göra själva för att 

hålla ordning på de som kör. Att olyckorna ökar är ju inte bra för någon 

part. 

Visst hade man kunnat förbjuda supersportcykeln men samtidigt måste det 

ju vara andra krafter som är igång och försöker bromsa upp utvecklingen. 

 

Om motorcykeln hade blivit introducerat som ett transportmedel 

idag, tror du det hade blivit tillåtet? 

Nej, det tror jag inte. Inte med de resurser som motorcyklarna besitter 

idag. 
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Har du något annat förslag för att förändra trenden? 

Mc-organisationer måste få och ta mer ansvar, själva branschen måste ta 

sig en funderare. Även polisen borde ge sig ut och ta reda på vad 

branschen tycker. Polisens roll är väldigt viktig.  

Motorcyklar borde kunna identifiera sig i olika kontroller, ungefär som 

med färdskrivare på yrkesfordon.   

 
 


