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Förord 
 
 
 
 
 

Föreliggande projekt ”Motorcyklisters säkerhet” har finansierats av Vägverkets 
Skyltfond och har genomförts vid Luleå tekniska universitet, Avdelningen för 
Arkitektur och infrastruktur. Projektet gäller state-of-the-art av tvåhjuliga 
motorfordons säkerhet. Trafikskyddet i Finland har varit behjälplig med att söka 
litteratur om motorcyklisters och mopedisters säkerhet. Lars Leden medverkar i EU-
projektet 2BESAFE, 2-wheeler behaviour and safety, dvs. tvåhjuliga motorfordon, 
beteende och säkerhet.  
Detta har gett en möjlighet till en fördjupad state-of-the-art baserad på pågående 
aktiviteter i 2BESAFE. 
Tonvikten av analysen har legat på motorcyklisters säkerhet, men där så ansetts 
naturligt har även mopedisters säkerhet inkluderats. 
En särskild presentation har gjorts på Transportforum 2010 i Linköping. 
 
Vi vill tacka vår finansiär Skyltfonden och våra kolleger i EU-projektet 2BESAFE 
http://www.2besafe.eu samt Markus Mattsson vid Psykologiska institutionen vid 
Helsingfors universitet och Katja Mäkilä vid Trafikskyddet för stimulerande 
samarbete för att förbättra säkerheten för tvåhjuliga motorfordon.  
 
 
Luleå i februari 2010 
 
Lars Leden, Charlotta Johansson och Peter Rosander 
lars.leden@ltu.se  charlotta.m.johansson@ltu.se  peter.rosander@ltu.se  
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Sammanfattning 
 
Aktuell statistik visar att användare av tvåhjuliga motorfordon är överrepresenterade i 
dödsolyckor. Syftet med föreliggande litteraturinventering är att ta fram underlag som kan 
ligga till grund för att utarbeta ett åtgärds- och eller forskningsprogram med syfte att minska 
antalet dödade och skadade motorcyklister och mopedister genom en state-of-the-art 
granskning av svenskt och internationellt material och särskilt EU-projektet 2BESAFE.  
 
Tvåhjuliga motorfordon skiljer sig från vanliga fordon, både i körsätt och körmönster och 
olycksegenskaper. Det är mer krävande att framföra en motorcykel jämfört med ett fyrhjuligt 
fordon. För närvarande finns uppskattningsvis 33 miljoner tvåhjuliga motorfordon i bruk i 
EU:s 27 länder, allt från 50 cc mopeder till kraftfulla motorcyklar (ERF, 2008). Dessa 
representerar tillsammans cirka 14 % av hela det europeiska, privata fordonsbeståndet (endast 
bilar och tvåhjuliga motorfordon), men de står för cirka 20 % av dödsfallen. Under de senaste 
fem åren har det skett en ökning med 41 % av antalet tvåhjuliga motorfordon inom EU. 
 
Vanliga riskfaktorer för motorcykelförare är särskilt alkoholpåverkan, bristande erfarenhet, 
bristande kunskap om fordonet och sist men inte minst höga hastigheter. Var fjärde eller 
femte omkommen mc-förare är påverkad av alkohol eller andra droger. 
 
I Frankrike kör 35 % av förarna på tvåhjuliga motorfordon minst 10 km/h över gällande 
hastighetsgräns. Baserat på analyser av djupstudier av motorcykelolyckor med dödlig utgång 
mellan år 2000 och 2003 i Sverige, dras slutsatsen att uppskattningsvis 4 av 10 omkomna 
förare har kört betydligt fortare än gällande hastighetsbegränsning. 37 % av kollisionerna som 
leder till en dödsolycka orsakas av att föraren tappat kontrollen över fordonet. En bidragande 
orsak till detta är hög hastighet, för motorcykelolyckor särskilt för förare i åldrarna mellan 20 
och 30 år. Ofta förlorar föraren kontrollen över tvåhjulingen i en kurva. Det finns 
åldersgrupper och grupper som antingen oavsiktligt eller medvetet (så kallat 
sensationssökande) tycks bortse från de mest uppmärksammade säkerhetsfrågorna. 
Förarbeteenden överensstämmer ofta med bostadsort, typ av motorcykel och ålder (och 
troligen de behov som tillgodoses med åkandet). Åtminstone tre högriskgrupper av förare kan 
identifieras. Den mest utsatta gruppen består av förare som brukar åka offroadmotorcyklar i 
terräng på helgerna. Den andra högriskgruppen nöjeskör på helger, relativt ofta i städer och på 
landsbygden på flerfältiga motor- och landsvägar. Den tredje högriskgruppen består av förare 
som inte kör så mycket varje år, och som uppger att de oftast nöjeskör på helgerna i 
stadsmiljö och har traditionella motorcyklar. Skadornas allvarlighetsgrad som inträffat i en 
kollision är svårare för förare av motorcyklar med hög motorstyrka. Mer än hälften av alla 
omkomna mc-förare i Sverige 2000-2003 körde motorcyklar av kategorin supersport. 
 
Konsekvenserna av att låsa bromsarna är långt allvarligare för mc än för bil. Dessutom är det 
grund att tro att ABS-bromsar (låsningsfria bromsar) reducerar rädslan för att låsa bromsarna, 
och därmed kan föraren bromsa kraftigare än hon/han annars ville ha gjort. ABS har bedömts 
ha en olycksreducerande effekt av 38 % på alla olyckor med personskador i Sverige och 48 % 
på svåra och dödliga olyckor. Skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med 
ABS var markant lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS. Det rekommenderas att 
tillverkare inför ABS på alla nya modeller inklusive supersportklassen. 
 
Sammanstötningar med vägräcken kan resultera i allvarliga skador för motorcyklister. Det 
existerar i dag flera sätt att förbättra existerande räcken på, t.ex. att utforma räckena så att en 
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påkörande motorcyklist glider längs räckets yta utan att träffa skarpa föremål eller hörnor som 
koncentrerar kollisionskraften. En internationell rekommendation är att prioritera förbättring 
av vägräcken på speciellt olycksutsatta ställen (”black spots”), särskilt i skarpa kurvor. I 
Sverige handlar trafiksäkerhetsarbete om systematiskt arbete baserat på indikatorer i 
systemnivå, snarare än att åtgärda specifika platser. Samtidigt är det viktig att man inte 
glömmer förbättring av vägens sidoområde där det inte är räcken, så att inga farliga fasta 
föremål förekommer i närheten av vägen. 
 
Ofta missar bilförarna att upptäcka tvåhjuliga motorfordon beroende på bristande perception 
och uppmärksamhet. Storleken och synbarheten av det annalkande fordon samt eventuella 
visuella hinder påverkar processen. Ofta sker sådana olyckor i samband med att personbilen 
gör vänstersväng. Utveckling av särskilda varningssystem (ITS) samt siktförbättringar är 
angeläget. 
 
Även vid mopedkörning är hög hastighet ett stort problem inte minst på grund av att särskilt 
unga pojkar trimmar mopederna. De vanligaste olycksförloppen för mopedolyckor är 
följande: 
 
• Sidokollision på landsbygd och i tätort (både i och utanför korsningar) mellan mopeder och 

personbilar (30 %). De fel som identifierats är främst kopplade till perceptionsbrist, dvs. 
bilföraren har inte uppmärksammat mopedisten. 

 
• Singelolyckor med moped (21 %): Tillfällen då föraren tappar kontrollen beroende på 

bristande körförmåga, då föraren har utsatts för en yttre omständighet (kurva, kraftig vind) 
eller beroende på bristande uppmärksamhet. 

 
Mopedisten reagerar ofta för sent beroende på att han eller hon missbedömer situationen har 
fel förväntningar på bilistens beteende eller observerar för sent (ofta beroende på att sikten är 
skymd). 
 
Bilisten reagerade ofta för sent eller inte alls beroende på att han eller hon missat viktig 
information, varit stressad eller väntat sig att mopedisten skulle bete sig på ett annat sätt. 
 
Trots att nyblivna förare av tvåhjuliga fordon ofta är inblandade i olyckor finns inget belägg 
för att frivilligt vald utbildning efter att man har tagit körkort har någon effekt på olycksrisk, 
tvärtom kan frivilligt vald utbildning öka olycksrisken. Det är ovisst varför detta sker. Man 
kan tänka sig att förarna känner sig mer kompetenta efter genomförd upplärning, samtidigt 
som de har lärt irrelevanta färdigheter eller inte reellt sett har fått en ökad färdighet efter 
kursen. Å andra sidan tycks obligatorisk upplärning innan man skaffar körkort verka 
olycksreducerande. Det kan med andra ord inte uteslutas att vissa typer upplärning kan verka 
olycksreducerande.  
 
Den första kontakten en ung person får med ett motordrivet fordon i trafik är ofta i samband 
med mopedkörning. Det ökar den unges möjligheter till att röra sig fritt. De tekniska 
egenskaperna hos mopederna har utvecklats de senaste åren, men den extra säkerhet som 
beror på den tekniska utvecklingen hindras då trimning blir allt vanligare och hastigheten 
ökar. Förmågan att uppmärksamma riskerna med mopedkörning kan förbättras genom 
ytterligare utbildning och körprov i samband med den ordinarie mopedutbildningen. 
Dessutom skulle säkerheten förbättras om användandet av skyddsutrustning ökade.  
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1 BAKGRUND, SYFTE OCH METOD 
 
Tvåhjuliga motorfordon skiljer sig från vanliga fordon, både i körsätt och körmönster och 
olycksegenskaper. De är ett billigare transportmedel jämfört med bilar och enklare att parkera 
på grund av sin mindre storlek och därmed mer lockande för användare i tätbefolkade 
storstadsområden med betydande andel av hårt belastat vägnät.  
 
Olyckor med tvåhjuliga motorfordon är potentiellt farligare jämfört med bilolyckor. Det lilla 
formatet som ofta åtföljs av en relativt kraftfull motor ökar risken och följden av olyckor. 
Risken för instabilitet vid låga och höga (se t.ex. Brorsson och Ifver, 1983) hastigheter, 
svårigheten att kontrollera och koordinera fordonet, låg friktion vid vissa väglag och kraftig 
acceleration och höga hastigheter i kombination med svårigheten att bromsa effektivt är 
faktorer som samverkar. Föraren måste koncentrera sig på att koordinera hastighet och 
hantera de sidokrafter som uppstår i kurvor, vid olika underlag, samt andra förhållanden. 
Avsaknaden av ett skyddat fordonsutrymme innebär att motorcyklister och passagerare är 
betydligt mer utsatta för skador vid olyckor. Dessutom är det mer krävande att framföra en 
motorcykel än ett annat fordon. Till sist ökar också risken för olyckor eftersom bilförare har 
svårare att upptäcka dem eller förutsäga deras manövrar. 
 
För närvarande finns uppskattningsvis 33 miljoner tvåhjuliga motorfordon i omlopp i EU:s 27 
länder, allt från 50 cc mopeder till kraftfulla motorcyklar (ERF, 2008). Dessa representerar 
tillsammans cirka 14 % av hela det europeiska, privata fordonsbeståndet (endast bilar och 
tvåhjuliga motorfordon), men de står för cirka 20 % av dödsfallen. Under de senaste fem åren 
har det skett en ökning med 41 % av antalet tvåhjuliga motorfordon inom EU. I USA har 
motorcykelanvändandet för arbetspendling och rekreation varit på uppåtgående sedan mitten 
av 1990-talet. Antalet registrerade motorcyklar har ökat med 75 % mellan 1996 och 2006 
(NHTSA, 2007). Tvåhjuliga motorfordon attraherar samtliga samhällsklasser och 
yrkesgrupper. Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga åldern för omkomna 
motorcyklister och mopedister ökat. Att åka motorcykel är inte längre en företeelse för enbart 
unga människor, beroende till stor del på de höga kostnaderna för försäkringar, utrustning, 
kläder och utbildning. Dessutom anses de nya modeller som förbättrats med intelligenta 
system och avancerad teknik mer miljöeffektiva och därmed mindre förorenande än tidigare. 
 
Användandet av tvåhjuliga motorfordon varierar inom EU. Tabell 1 visar en del av tvåhjuliga 
motorfordon per 1000 invånare i olika europeiska länder. På första plats hamnar Grekland 
med 150 mopeder och 100 motorcyklar per 1000 invånare. Tendenser visar på en systematisk 
minskning av mopedanvändningen i de flesta europeiska länder medan det ökar för 
motorcykel. 
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Tabell 1. Tvåhjuliga motorfordon per 1000 invånare inom EU (år 2005; källa IRTAD). 
 
Land Tvåhjuliga motorfordon/1000 invånare 
  Mopeder Motorcyklar  Totalt 
Grekland 150 101 251 

Italien (2004) 90 79 169 

Schweiz 24 80 104 

Spanien 53 42 95 

Österrike 36 38 74 

Tjeckien 43 31 74 

Tyskland 22 46 68 

Nederländerna 34 33 67 

Portugal   40 14 54 

Norge (2004)   32 21 53 

Finland   25 27 52 

Sverige 18 26 44 

Frankrike 19 22 41 

Belgien  33 33 

Danmark   12 18 30 

Slovenien 17 7 24 

Storbritannien 2 19 21 

Polen  20 20 

Ungern  11 11 

Irland (inkl. mopeder)   8 8 

 
Tvåhjuliga motorfordon kan indelas i mopeder och motorcyklar. Mopeder har motorer med en 
förbränningsmotor med högst 50 kubikcentimeter slagvolym (50 cc) eller en elektrisk motor 
med högst 4 kilowatt, begränsad toppfart (vanligast 45 eller 50 km/h beroende på land) och 
används vanligtvis för kortare resor och tillåts ej framföras på motorvägar. Regler för att 
framföra en moped varierar mellan olika EU-länder och omfattas av EU-direktiv. I allmänhet 
har mopeden en åldersgräns (vanligtvis tillåten för åldrar över 16 år), men kräver enklare 
utbildning än motorcyklar. I många europeiska länder urskiljs också en särskild kategori av 
lätta motorcyklar (125 cc motorer). I båda kategorierna är hjälm obligatorisk. (European 
Commission, Mobility & Transport 2009) 
 
Aktuell statistik visar att användare av tvåhjuliga motorfordon är överrepresenterade i 
dödsolyckor. Syftet med föreliggande projekt är att ta fram underlag som kan ligga till grund 
för att utarbeta ett åtgärds- och eller forskningsprogram med syfte att minska antalet dödade 
och skadade motorcyklister och mopedister genom en state-of-the-art av svenskt och 
internationellt material och särskilt EU-projektet 2BESAFE. Därvid ska särskilt grupperna 
unga och äldre motorcyklister studeras.  
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2 OLYCKOR INOM EU MED TVÅHJULIGA MOTORFORDON  
 

2.1 Omkomna på tvåhjuliga motorfordon inom EU 
 
OECD / ECMT International Road Accident Database (IRTAD) visar att det totala antalet 
dödsolyckor på vägarna har minskat under det senaste decenniet i EU-14 (då EU bestod av 14 
medlemsländer), men att antalet dödsolyckor för motorcyklister och mopedister har ökat (se 
figur 1). (Golias et al., 2009a) 
 

 
 
Figur 1. Utveckling av antalet trafikdödade och dödade motorcyklister inom EU-14. Index 100 för år 
1995. Källa:CARE. 
 
 
Olycksantalet med tvåhjuliga motorfordon är högt inom Europa. CARE-databasen visar att 
under 2004 fanns det 32951 personer som omkom i trafiken på de europeiska vägarna i EU-
14. 3998 av dessa var förare och passagerare på motorcyklar och mopeder. Dödsolyckor med 
tvåhjuliga motorfordon står för 22 % av alla omkomna i trafikolyckor under 2006 i EU-14 
länderna. Jämfört med USA är andelen betydande, olyckor med tvåhjuliga motorfordon utgör 
drygt 11 % av alla trafikrelaterade dödsfall i USA (NCSA, 2007). 
 
Tabell 2 och 3 beskriver antalet dödsolyckor för mopeder och motorcyklar för olika 
europeiska länder. Som tabell 2 visar omkom 1417 mopedister (förare / passagerare) i EU-14, 
2006, medan antalet omkomna motorcyklister var ungefär 3977 för samma år (tabell 3). 
Siffrorna visar att antalet dödade mopedister minskat i genomsnitt med 6 % per år under det 
senaste decenniet. Endast under år 2003 skedde en ökning på cirka 3 %. Antalet dödade 
motorcyklister har däremot ökat med 1,4 % per år. Dock är trenden för motorcyklister inte 
tydlig för perioden 2002-2006. 
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Tabell 2. Antal omkomna mopedister per land, 1997-2006. Källa: CARE Database/EC 2008. 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Österrike 58 33 48 44 37 46 47 44 41 39 
Belgien 68 78 56 66 63 68 45 33 30 36 
Tjeckien -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 
Danmark   27 39 41 47 43 38 43 46 29 24 
Estland -  -  -  -  -  -  -  -  2 2 
Grekland 114 114 108 90 77 55 53 55 58 57 
Spanien 440 506 515 474 461 383 391 361 312 308 
Finland   16 16 8 9 7 7 12 14 4 13 
Frankrike 498 442 492 456 450 387 393 339 356 317 
Ungern -  -  -  -  -  -  36 22 40 42 
Irland*  0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  
Italien 702 675 611 551 508 420 461 388 -  -  
Luxemburg 1 1 0 0 0 0 -  -  -  -  
Malta -  -  -  -  -  -  -  -  0 0 
Nederländerna 88 89 107 107 78 98 94 -  -  -  
Polen -  -  -  -  -  -  -  -  53 -  
Portugal  439 316 253 225 184 145 157 121 106 97 
Sverige 13 12 12 10 9 12 9 18 8 15 
Storbritannien**  17 10 17 15 14 21 25 26 23 29 
EU-14 2481  2331  2267  2093  1931  1680  1730  1539  1449  1417 

Årlig förändring  -6,0 % -2,7 % -7,7 % -7,7 % -13,0 % 3,0 % -11,0 % -5,8 % -2.2 %

 
 
Tabell 3. Antal omkomna motorcyklister per land, 1997-2006. Källa: CARE Database/EC 2008. 
 
     1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Frankrike 920 986 983 964 1092 1063 883 866 892 789 

Italien 520 516 569 728 807 869 980 1070 - - 

Storbritannien**  508 499 539 597 580 607 690 581 561 584 

Spanien 459 421 387 392 370 401 367 399 472 480 

Grekland 392 455 453 406 426 341 310 379 399 440 

Portugal  241 241 253 212 229 225 213 181 188 137 

Belgien 125 121 142 118 147 158 124 120 123 130 

Österrike 111 87 103 112 107 89 109 98 98 95 

Nederländerna 92 76 75 89 76 93 95 - - - 

Irland*  68 37 43 40 50 44 55 - - - 

Sverige 36 40 36 39 38 37 47 56 46 55 

Danmark   19 21 26 24 12 24 25 23 16 21 

Finland   8 9 13 10 16 22 23 22 32 26 

Luxemburg 2 6 5 8 6 0 - - - - 

Tjeckien - - - - - - - - - 113 

Estland - - - - - - - - 5 5 

Ungern - - - - - - 66 72 100 89 

Malta - - - - - - - - 3 2 

Polen - - - - - - - - 157 - 

EU-14   3500 3515 3627 3739 3956 3973 3921 3945 4047 3977 

Årlig förändring  0,4% 3,2% 3,1% 5,8% 0,4% -1,3 % 0,6 % 2,6 % -1,7 % 
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Olyckor och dödsfall med tvåhjuliga motorfordon har stora säsongsvariationer. Tabell 4 visar 
antalet dödsfall per månad för år 2006. Omfattningen omkomna minskar under 
vintermånaderna och ökar under sommaren. Detta är uppenbart på grund av 
väderförhållandena, särskilt i nordeuropeiska länder, där motorcykelsäsongen är särskilt kort. 
I allmänhet visar siffrorna på större säsongsvariation av omkomna motorcyklister än för 
mopeder. 
 
Tabell 4. Antal omkomna mopedister och motorcyklister per månad år 2006. EU-19. Källa CARE 
Database/EC 2008. 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 

Belgien 6 3 11 19 21 19 24 11 25 14 10 3 166 

Tjeckien 0 0 0 15 14 17 17 14 21 14 2 2 116 

Danmark   1 1 1 4 6 4 7 6 3 3 7 2 45 

Estland 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 7 

Grekland 21 25 43 34 45 52 69 69 49 31 26 33 497 

Spanien 50 47 53 82 84 86 87 67 66 63 62 41 788 

Frankrike 43 39 67 111 107 107 136 111 132 103 87 63 1106 

Irland*** 3 4 6 4 5 9 9 4 2 8 1 0 55 

Italien** 54 53 99 125 163 195 204 175 151 105 84 50 1458 

Luxemburg**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ungern 0 1 6 17 16 11 22 13 17 21 2 5 131 

Malta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Nederländerna***   6 8 29 13 17 31 17 21 22 14 6 5 189 

Österrike 2 2 0 6 17 16 32 13 23 21 0 2 134 

Polen* 5 0 4 18 31 17 36 39 39 16 5 0 210 

Portugal  11 15 13 24 32 18 27 29 17 10 19 18 234 

Finland   0 1 0 0 3 9 8 9 7 1 0 1 39 

Sverige 0 0 0 7 6 14 10 9 11 6 2 5 70 

Storbritannien* 21 26 21 64 56 85 81 65 78 60 27 29 613 

Moped 92 81 82 141 157 133 186 154 148 131 118 94 1517 

Motorcykel 132 144 270 402 468 559 602 501 515 360 223 166 4343 

 EU-19   223 225 353 543 625 691 788 656 663 491 341 260 5860 

 %   3,8 3,8 6,0 9,3 10,7 11,8 13,5 11,2 11,3 8,4 5,8 4,4 100 

 
* Data från 2005, Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
** Data från 2004  *** Data från 2003  **** Data från 2002 
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Tabell 5 visar i procent omkomna motorcyklister och mopedister per åldersgrupp och kön. 
Siffrorna visar att cirka 30 %1 av alla omkomna är yngre än 25 år, För Sverige är denna andel 
cirka 23 %. För åldersgruppen 45-64 år är motsvarande andel högre för Sverige (31 %) än för 
EU (16 %). Det är i allmänhet högst c:a 10 % av de omkomna som är kvinnor. 
 
 
Tabell 5. Andelen (%)  omkomna motorcyklister och mopedister i olika åldersgrupper 
Källa: CARE Database/EC 2008. 

 

Åldersgrupp  0-14  15-24  25-44  45-64  >64   

Kön kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män 
% kvinnliga 
från kända okända 

Belgien 0,0 1,2 3,6 22,9 4,2 43,4 1,8 19,3 0,6 3,0 10,2 0,0 

Tjeckien 0,0 0,9 1,7 22,4 2,6 54,3 1,7 12,1 0,0 4,3 6,0 0,0 

Danmark 0,0 2,2 4,4 28,9 4,4 28,9 2,2 17,8 0,0 11,1 11,1 0,0 

Estland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grekland 0,0 0,8 2,2 30,6 3,6 43,7 0,6 11,9 0,0 6,0 6,5 0,6 

Spanien 0,4 1,3 2,2 24,2 3,4 47,2 1,0 13,7 0,3 4,6 7,3 1,8 

Frankrike 0,1 0,7 3,5 32,8 2,4 39,1 1,4 16,5 0,5 2,3 7,9 0,7 

Irland*** 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 65,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 3,6 

Italien** 0,3 1,1 2,7 23,3 3,8 45,4 0,8 13,0 0,5 6,1 8,0 3,1 

Luxemburg**** - - - - - - - - - - - - 

Ungern 0,0 0,8 0,8 17,6 2,3 55,7 1,5 17,6 0,0 3,8 4,6 0,0 

Malta 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nederländerna*** 0,0 1,1 5,8 20,6 2,1 37,6 1,6 16,9 1,6 12,7 11,1 0,0 

Österrike 0,0 0,7 3,7 20,1 6,0 29,9 2,2 28,4 0,0 9,0 11,9 0,0 

Polen* 0,0 2,9 1,0 34,3 2,4 38,1 1,0 11,4 0,5 7,1 4,8 1,4 

Portugal 0,0 1,0 2,4 20,0 1,5 44,4 0,5 18,0 0,5 10,7 4,9 1,0 

Finland 0,0 0,0 2,6 43,6 2,6 25,6 0,0 15,4 0,0 10,3 5,1 0,0 

Sverige 0,0 0,0 1,4 21,4 5,7 31,4 4,3 27,1 0,0 8,6 11,4 0,0 

Storbritannien* 0,0 1,0 0,5 23,5 2,8 50,9 1,3 17,8 0,2 2,0 4,7 0,2 

Moped 0,3 3,0 5,8 37,2 2,0 19,0 1,1 15,5 0,9 13,8 10,0 1,5 

Motorcykel 0,1 0,3 1,3 22,0 3,5 52,9 1,2 15,1 0,2 2,0 6,3 1,3 

EU-19 0,1 1,0 2,5 26,0 3,1 44,1 1,1 15,2 0,4 5,1 7,3 1,3 

* Data från 2005, Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
** Data från 2004 
*** Data från 2003 
**** Data från 2002 
 
                                                 
1 0,1+1,0+2,5+26,0 
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Tabell 6 visar omkomna under år 2006 efter kön och typ av användare (förare/passagerare). 
Mindre än 8 % av de omkomna är passagerare. Andelen i Sverige är cirka 4 %. Dock är 
andelen omkomna passagerare relativt höga i Italien och Grekland. 
 
 
Tabell 6. Antal omkomna förare och passagerare på motorcykel och moped 2006. Källa: CARE 
Database/EC 2008. 
 

 antal kvinnor antal män 
 förare passagerare förare passagerare

 
summa2

andel 
förare 

andel 
passagerare

Belgien 10 7 146 3 166 94,0 % 6,0 % 

Tjeckien 2 5 104 5 116 91,4 % 8,6 % 

Danmark 3 2 39 1 45 93,3 % 6,7 % 

Estland 0 0 7 0 7 100,0 % 0,0 % 

Grekland 10 22 431 33 497 88,7 % 11,1 % 

Spanien 28 30 689 34 788 91,0 % 8,1 % 

Frankrike 49 38 991 28 1106 94,0 % 6,0 % 

Irland*** 0 0 50 3 55 90,9 % 5,5 % 

Italien** 59 71 1265 63 1458 90,8 % 9,2 % 

Luxemburg**** 0 0 0 0 0 - - 

Ungern 4 2 121 4 131 95,4 % 4,6 % 

Malta 0 0 1 1 2 50,0 % 50,0 % 

Nederländerna*** 16 5 164 4 189 95,2 % 4,8 % 

Österrike 12 4 114 4 134 94,0 % 6,0 % 

Polen* 2 9 191 8 210 91,9 % 8,1 % 

Portugal 6 6 210 11 234 92,2 % 7,3 % 

Finland 1 1 37 0 39 97,4 % 2,6 % 

Sverige 6 2 61 1 70 95,7 % 4,3 % 

Storbritannien* 20 10 569 14 613 96,1 % 3,9 % 

Moped 115 41 1284 75 1517 92,2 % 7,7 % 

Motorcykel 113 172 3906 143 4343 92,5 % 7,3 % 

EU-19 234 239 5173 203 5860 92,3 % 7,5 % 
 
 
* Data från 2005, Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
** Data från 2004 
*** Data från 2003 
**** Data från 2002 
 
                                                 
2 Summan avser totalen, viss differens kan förekomma i jämförelse med totalen av män och kvinnor. 
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Tabell 7 visar antalet omkomna mopedister och motorcyklister inom respektive utom tätort 
och efter vägtyp år 2006. I de flesta europeiska länder är det vanligt att många dödsolyckor 
inträffar inom tätorter eller på andra vägar än motorvägar. Beträffande mopeder är detta 
förväntat, eftersom de inte är tillåtna på motorvägar i de flesta EU-länder. Ett minskat antal 
omkomna på motorvägar kan också härledas till en mjukare och säkrare geometrisk 
linjeföring samt separerad trafik. Dödsolyckor med moped inträffar oftare inne i städerna, 
medan antalet omkomna motorcyklister är högre på landsbygden. I tabell 7 framgår att 53 % 
av mopedförarna omkom inne i städerna, medan motsvarande andel för motorcyklister är 
41 %. Dessa siffror anses höga jämfört med omkomna bilister (cirka 20 %). (Golias et al., 
2009a). 
 
Tabell 7. Antal omkomna förare av motorcykel och moped per land och vägtyp 2006. Källa: CARE 
Database/EC 2008. 
 

 
Antal omkomna mopedister 

 
Antal omkomna 
motorcyklister 

Andel omkomna 
motorcyklister och 

mopedister som andel av 
totala antalet olyckor per 

vägtyp 
Utanför tätort Utanför tätort Utanför tätort 

   Land 
    

Inom 
tätort Ej 

motorvägar 
Motor-
vägar 

Inom 
tätort Ej 

motorvägar
Motor-
vägar 

Inom 
tätort Ej 

motorvägar
Motor-
vägar 

Belgien 18 18 0 49 72 9 25,3 % 14,1 % 5,5 % 

Tjeckien 1 2 0 46 66 1 11,0 % 11,4 % 2,7 % 

Danmark 14 10 0 5 16 0 18,8 % 13,8 % 0,0 % 

Estland 2 0 0 1 4 0 6,5 % 2,5 % - 

Grekland 33 18 6 273 137 30 39,5 % 21,1 % 24,5 % 

Spanien 133 172 3 112 347 21 33,2 % 16,6 % 10,2 % 

Frankrike 157 158 2 294 453 42 33,6 % 19,9 % 14,9 % 

Irland*** 0 0 0 17 37 1 19,1 % 15,4 % 12,5 % 

Italien** 241 147 0 500 508 62 32,1 % 24,6 % 9,6 % 

Luxemburg**** 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ungern 30 12 0 34 54 1 12,6 % 8,9 % 1,8 % 

Malta 0 0 0 2 0 0 18,2 % - - 

Nederländerna*** 55 38 1 22 52 21 22,3 % 16,9 % 14,6 % 

Österrike 16 23 0 18 74 3 17,0 % 21,3 % 4,1 % 

Polen* 23 30 0 94 63 0 4,7 % 3,2 % 0,0 % 

Portugal 56 41 0 74 57 6 29,0 % 22,5 % 6,8 % 

Finland 3 10 0 5 19 2 8,6 % 12,8 % 11,8 % 

Sverige 7 8 0 14 39 2 20,2 % 15,0 % 7,1 % 

Storbritannien* 19 10 0 207 355 22 17,1 % 20,4 % 11,6 % 

EU-19 808 697 12 1767 2353 223 22,1 % 16,2 % 10,7 % 
 %   53,3 46,0 0,8 40,7 54,2 5,1    
 
* Data från 2005, Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
** Data från 2004 
*** Data från 2003 
**** Data från 2002 
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Tabell 8 visar antalet omkomna förare och passagerare på motorcykel och moped efter 
korsningstyp för år 2006. Nästan en tredjedel (29 %) av alla dödsolyckor med motorcyklister 
och mopedister inträffar i en korsning, betydligt högre än motsvarande andel för bilister som 
är 16 %. Andelen olyckor i korsningar med cyklar är också relativt högt (37 %) (Golias et al., 
2009a). 
 
Tabell 8. Antal omkomna förare och passagerare på motorcykel och moped per korsningstyp. Källa: 
CARE Database/ EC 2008. 
 

I korsning 

 

Ej i 
korsning 

Korsande 
väg 

T- eller Y-
korsning 

Plan-
korsning

Cirkulations-
plats 

Annan 
korsningstyp 
eller okänd 

Inte 
definierad Totalt

Belgien 109 0 0 0  54 0 163 

Tjeckien 86 10 17 3 0 0 0 116 

Danmark 30 3 0 0 2 10 0 45 

Estland 4 0 2 0 0 1 0 7 

Grekland 430 0 0 0 0 67 0 497 

Spanien 547 85 103 0 30 23 0 788 

Frankrike 905 91 64 2 13 31 0 1106 

Irland*** 0 6 6 0 0 1 42 55 

Italien** 905 258 0 1 29 265 0 1458 

Luxemburg**** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ungern 99 31 0 0 1 0 0 131 

Malta 0 0 0 0 0 0 2 2 

Nederländerna*** 112 41 34 0 1 1 0 189 

Österrike 77 17 9 0 1 0 30 134 

Polen* 163 47 0 0 0 0 0 210 

Portugal 135 15 35 1 5 0 43 234 

Finland 25 0 0 0 0 13 1 39 

Sverige 3 28 0 0 2 1 36 70 

Storbritannien* 371 32 141 0 12 57 0 613 

EU-19 4001 1705 154 5860 

 %   68,3 % 29,1 % 2,6 % 100 % 

EU-19, i korsning  664 411 7 99 524   
Procentandel 
korsningstyp  38,9 % 24,1 % 0,4 % 5,8 % 30,7 %   

 
* Data från 2005, Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
** Data från 2004 
*** Data från 2003 
**** Data från 2002 
 
Tabell 9. Omkomna per korsningstyp och transportsätt – EU-19, 2006. Källa: CARE Database/EC 2008. 
 

    Ej i korsning I korsning Ej definierad 
Gående 74,7% 22,6% 2,6% 

Cyklist 61,8% 36,5% 1,7% 

Moped   65,2% 32,7% 2,2% 

Motorcykel 69,4% 27,8% 2,8% 

Personbil + taxi   80,0% 16,3% 3,7% 

Lätt lastbil 80,4% 13,7% 6,0% 

Tung lastbil 84,7% 12,6% 2,8% 

Andra/okända 79,5% 16,3% 4,2% 

EU-19 alla typer 75,9% 20,8% 3,2% 
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2.2 Säkerhetsindikatorer för tvåhjuliga motorfordon inom EU 
 
I detta avsnitt redovisas risken för motorcyklister och mopedister genom att använda olika 
typer av exponeringsmått s.k. säkerhetsindikatorer för tvåhjuliga fordon. Risken för att råka ut 
för en olycka är baserat på en skattning av trafikarbetet per år för förare av tvåhjuliga 
motorfordon. I Europa utgör motorcyklister 16 % av de omkomna i trafiken, trots att deras 
exponering svarar för endast 2 %.  
 
Forskning gällande gående och cyklister har visat att ovanliga händelser kan vara farliga, dvs. 
vid låg förekomst av ett trafikslag kan det förhållande mellan risk och exponering allmänt 
som gäller för t.ex. personbilstrafik, eller högt flöde av gående och cyklister, inte tillämpas 
(Ekman, 1996, Hydén, Nilsson och Risser, 1998, Leden, 2002, Leden, Gårder och Pulkkinen, 
1998). Risken ökar förmodligen även när mc-trafiken är oväntad, t.ex. därför att flödet är lågt. 
Risken varierar kraftigt mellan de europeiska länderna (figur 2). Man kan också se i figuren 
att olycksrisken är mycket större än för bilförare. Beroende på land är risken mellan ca 5 och 
25 gånger större (Golias et al., 2009a). 
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Figur 2. Antal dödade per miljarder personkilometer för motorcykel- och mopedförare (vänstra blå 
stapeln) och personbilsförare (röd stapel). Källa: ONISR 2008. 
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Tabell 10 visar antal omkomna motorcyklister och mopedister, vilket är angivet som antalet 
omkomna per miljon invånare inom EU 1997-2006. Höga dödstal finns i Grekland, Frankrike, 
Spanien och Italien. En betydligt högre dödlighet kan ses i Portugal. En avsevärd minskning 
av dödligheten har dock skett i de flesta länder från år 2001. Antal omkomna bör relateras till 
antalet tvåhjuliga motorfordon per invånare för att ge en rättvis bild av förhållandena. 
 
 
Tabell 10. Antal omkomna motorcyklister och mopedister per miljon invånare. Källa: CARE 
Database/EC 2008. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Portugal 67,5 55,0 49,9 42,8 40,2 35,8 35,6 28,8 27,9 22,1 

Grekland 47,1 52,6 51,7 45,5 46,0 36,1 33,0 39,3 41,2 44,7 

Frankrike 23,7 23,8 24,5 23,4 25,3 23,6 20,6 19,4 19,9 17,6 

Spanien 22,7 23,4 22,7 21,6 20,5 19,1 18,2 17,9 18,2 18,0 

Italien 21,5 20,9 20,7 22,5 23,1 22,6 25,1 25,2 - - 

Irland 18,6 10,0 11,5 10,6 13,0 11,3 13,9 - - - 

Österrike 21,2 15,1 18,9 19,5 18,0 16,7 19,3 17,4 16,9 16,2 

Belgien 19,0 19,5 19,4 18,0 20,5 21,9 16,3 14,7 14,6 15,8 

Nederländerna 11,6 10,5 11,5 12,4 9,6 11,9 11,7 - - - 

Danmark 8,7 11,3 12,6 13,3 10,3 11,5 12,6 12,8 8,3 8,3 

Finland 4,7 4,9 4,1 3,7 4,4 5,6 6,7 6,9 6,9 7,4 

Sverige 5,5 5,9 5,4 5,5 5,3 5,5 6,3 8,2 6,0 7,7 

Luxemburg 7,2 16,6 11,7 18,5 13,7 0,0 - - - - 

Storbritannien* 9,0 8,7 9,5 10,4 10,1 10,6 12,0 10,2 9,7 10,2 

Tjeckien - - - - - - - - - 11,3 

Estland - - - - - - - - 5,2 5,2 

Ungern - - - - - - 10,1 9,3 13,9 13,0 

Malta - - - - - - - - 7,5 4,9 

Polen - - - - - - - - 5,5 - 

EU-14 20,5 20,0 20,1 19,8 19,9 19,0 18,8 18,1 18,0 17,6 

 
*Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
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Tabell 11 sammanfattar dödsolyckor med tvåhjuliga motorfordon i procent av det totala 
antalet trafikolyckor per land under perioden mellan 1997 och 2006. De regionala 
skillnaderna är uppenbara. Största delen av olyckor, högre än 20 % av det totala antalet 
olyckor, kan ses i Grekland, Frankrike och Portugal. Höga andelar med omkomna finns också 
i Belgien, Malta, Österrike och Storbritannien. För Sveriges del har andelen ökat från 2003. 
 
 
Tabell 11. Andel  (%) omkomna motorcyklister och mopedister av totalt antalet dödade i trafiken i olika 
EU-länder 1997-2006. Källa: CARE Database/EC 2008. 
 

% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgien 14,1 13,3 14,2 12,5 14,1 17,3 13,9 13,2 14,0 15,5 

Tjeckien - - - - - - - - - 10,9 

Danmark 9,4 12,0 13,0 14,3 12,8 13,4 15,7 18,7 13,6 14,7 

Estland - - - - - - - - 4,1 3,4 

Grekland 24,0 26,1 26,5 24,3 26,8 24,2 22,6 26,0 27,6 30,0 

Spanien 16,0 15,6 15,7 15,0 15,1 14,7 14,0 16,0 17,7 19,2 

Frankrike 16,8 16,0 17,4 17,6 18,9 18,9 21,1 21,8 23,5 23,5 

Irland 14,4 8,1 10,4 9,6 12,1 11,6 16,3 - - - 

Italien 18,2 18,9 17,6 19,2 19,7 19,1 23,8 25,9 - - 

Luxemburg 5,0 12,3 8,6 10,5 8,6 0,0 - - - - 

Ungern - - - - - - 7,7 7,3 11,0 10,1 

Malta - - - - - - - - 17,6 18,2 

Nederländerna 15,5 15,5 16,7 18,1 15,5 19,4 18,4 - - - 

Österrike 15,3 12,5 14,0 16,0 15,0 14,1 16,8 16,2 18,1 18,4 

Polen - - - - - - - - 3,9 - 

Portugal 27,0 26,2 25,4 23,5 24,7 22,1 24,0 23,3 23,6 24,1 

Finland 5,5 6,3 4,9 4,8 5,3 7,0 9,2 9,6 9,5 11,6 

Sverige 9,1 9,8 8,3 8,3 8,1 8,8 10,6 15,4 12,3 15,7 

Storbritannien* 14,0 14,2 15,6 17,1 16,5 17,5 19,5 18,0 17,5 18,5 

 EU-14   17,2 16,9 17,3 17,4 17,9 17,8 19,3 20,4 21,1 21,9 

 
*Storbritannien (2006) = GB (2006) + NI (2005) 
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Tabell 12 sammanfattar antalet dödsfall i olyckor med tvåhjuliga motorfordon (mopeder och 
motorcyklar) vid olika väderförhållanden för år 2006. Det bör noteras att de flesta olyckor 
(mer än 80 % i alla europeiska länder) inträffar vid fint väder, troligen på grund av den högre 
exponeringen av dessa trafikslag under sådana förhållanden. 
 
 
Tabell 12. Omkomna i EU-länder per fordonstyp och väderförhållande. Källa: CARE Database/EC 2008. 
 

Mopeder  Motorcyklar Land 
Torrt Regn Annat Totalt  Torrt Regn Annat Totalt 

Österrike 37 2 0 39  92 3 0 95 
Belgien 34 1 1 36  116 4 10 130 
Tjeckien 3 0 0 3  107 4 2 113 
Danmark 20 3 1 24  19 1 1 21 
Estland 2 0 0 2  4 0 1 5 
Spanien 286 12 4 303  471 8 10 488 
Finland 12 0 1 13  24 0 2 26 
Frankrike 274 31 12 317  727 39 23 789 
Storbritannien 26 3 0 29  530 26 13 569 
Grekland 54 1 2 57  423 12 5 440 
Ungern 38 1 3 42  87 2 0 89 
Italien 300 18 28 346  1009 32 86 1127 
Lettland 6 0 0 6  10 0 0 10 
Malta - - - -  2 0 0 2 
Nordirland 0 0 0 0  12 2 0 14 
Nederländerna 58 3 2 63  53 4 0 57 
Portugal 86 9 2 97  129 6 2 137 
Sverige 13 1 1 15  52 1 2 55 
Totalt 1249 85 57 1392  3867 144 157 4167 

 
 
Motorcykelolyckor i kollision med fordon i korsande körriktning är mycket vanligare under 
dagar då det regnat förhållandevis mycket än under dagar med uppehåll eller endast lite regn, 
medan motsatsen gäller för olyckor i samma körriktning, t.ex. påkörning bakifrån. 
(Winkelbauer et al., 2009) 
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3 TYPISKA OLYCKSFÖRLOPP 
 
Detta kapitel är inriktat på att identifiera de vanligaste olycksförloppen (olycksscenarierna) 
med tvåhjuliga motorfordon och vilka faktorer som bidragit till olyckan. Typiska 
olycksscenarier för tvåhjuliga motorfordon är sammanställda i tabell 13 på basis av resultat i  
olika nationella och europeiska studier. En vanlig avvärjande manöver är panikbromsning 
(ofta på raksträcka). Ofta förlorar föraren kontrollen över tvåhjulingen i en kurva. Olyckor i 
korsningar sker ofta i samband med att en personbil gör vänstersväng. 
 
Hernetkoski et. al. (2005, 2007) rapporterar att de mest betydande riskfaktorer som den finska 
haverikommissionen nämnt gällande motorcykelförare är alkoholpåverkan, bristande 
erfarenhet, bristande kunskap om fordonet och höga hastigheter. 
 
Hjortdjur (allmänt hjortar, rådjur, renar och älgar) betraktas som en riskfaktor speciellt i 
olyckor med motorcyklar över 125 cc. Av alla dödsolyckor med motorcyklar över 125 cc är 
10 % en kollision med en älg. Om alla singelolyckor inkluderas (viltolyckor räknas som en 
typ av singelolycka) är andelen 20 % (27 % enligt TRACE, 2007).. 
 
 
Tabell 13. Typiska olycksscenarier (-förlopp).  
 

Typiska olycksscenarier   

Panikbromsat på raksträcka  49 % SUMOTORI (2008) 

Förlorat kontrollen i kurva 34 % 
11 % 

SUMOTORI (2008) 
RIDER (2005) 

Vänstersvängande personbil 
Omkörningar 

33 % 
10 % AU2RM (2007) 

Singelolyckor  27 % mc 
21 % mopeder 

TRACE (2008) 
 

Sidokollisioner 18 % mc 
30 % mopeder 

TRACE (2008) 
 

Bilist ej lämnat företräde 20 % 
24 % 

AU2RM (2007) 
RIDER (2005) 
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Litteraturen är ganska omfattande angående de faktorer som bidrar till olyckor med tvåhjuliga 
motorfordon. Syftet med denna del är att sammanställa resultaten av de undersökningar som 
skett och är relaterade till olycksfaktorer. De flesta resultaten är kopplade till samspelet 
mellan beteende och säkerhet för tvåhjuliga motorfordon. 
 
En vanlig (bidragande) olycksorsak är att någon gjorde ett misstag som gjorde olyckan 
oundviklig. Felens typ beror i stor utsträckning på trafikantkategori (AU2RM, 2007):  
 
• Ur motorcyklistens synvinkel 

o Överdriven tilltro till sin förmåga att förutse hur situationen kommer att 
utvecklas och tilltro att kunna avvärja den (39 %) 

o Vid olyckor med flera fordon, är inte motorcyklisterna det direkta upphovet till 
olyckorna, men bidrar till orsaken genom körsätt eller genom att inte anpassa 
sin körning (48 %) 

• Ur mopedistens synvinkel 
o Det största problemet ligger i beslutet att göra en manöver som inte är 

accepterad eller förväntad av övriga trafikanter (23 %) 
o I hälften av fallen är mopedisten orsaken till den handling som leder till en 

olycka. 
• Ur bilistens synvinkel 

o Personbilsförarna missar oftare att upptäcka tvåhjuliga motorfordon (60 %) än 
andra fordon (45 %). 

 
Ofta missar bilförarna att upptäcka tvåhjuliga motorfordon beroende på bristande perception 
och uppmärksamhet. Bilförarnas förmåga att upptäcka en motorcyklist i en korsning kan 
beskrivas som en trestegsprocess: se, behandla synintrycken och förstå. Storleken på ett 
annalkande fordon påverkar processen. Olyckor med tvåhjuliga motorfordon förorsakade av 
fenomenet ”Tittade men varseblev inte (Looked but failed to see)” är ett typiskt fenomen och 
kanske den vanligaste bidragande orsaken i de fall bilföraren varit nykter och utvilad. 
Fenomenet är kopplat till frågan om motorcyklisters och mopedisters synbarhet (Brown, 
2002; Labbett och Langham, 2006). En annan bidragande olycksorsak är förekomsten av 
visuella hinder på vägen. 19 % av förarna och 23 % av dem i det andra fordonet uppgav detta 
som ett skäl (TRACE, 2007). 
 
I MAIDS-studien (ACEM 2003) dras slutsatsen att 88 % av de främst bidragande faktorerna i 
olyckorna beror på den mänskliga faktorn (37 % för förare av tvåhjuliga motorfordon och 
50 % för det andra fordonets förare): 
 
• 36 % av de primära olycksfaktorerna är bristande uppmärksamhet som är kopplat till det 

andra fordonets förare som inte uppmärksammat det tvåhjuliga motorfordonet. 
• 13 % av de primära olycksfaktorerna är felaktiga beslut som tagits av motorcyklisten (eller 

mopedisten), som alltså  inte fattat rätt beslut för att undvika en farlig händelse. 
• För 11 % av motorcyklisterna och 18 % av personbilsförarna var ouppmärksamhet en 

faktor som har bidragit till olyckan. 

 15



I TRACE-projektet (2007) har man identifierat de vanligaste gjorda misstagen och de 
vanligaste olycksförloppen där tvåhjuliga motorfordon varit inblandade. En bidragande 
olycksorsak för 28 % av förarna och 63 % av dem i det andra fordonet, var att man uppfattat 
trafiksituationen felaktigt. En sådan händelse ansågs vara alla situationer där man inte 
observerat eller uppfattat mötande trafik eller trafik som kommit in på vägbanan från något 
annat håll. 
 
De vanligaste olycksförloppen man fann för motorcykelolyckor var följande: 
 
• Singelolyckor3 med motorcykel (27 %): Misstagen är främst färdighetsrelaterade 

beteenden: 
o Svårighet att hantera en besvärlig situation 
o Felaktig bedömning av vägens beskaffenhet 
o Försämrad motorik och kognitiv förmåga 

• Sidokollisioner i korsningar på landsbygd och i städer mellan motorcyklar och personbilar 
(13 %). De brister som identifierats i dessa fall visar att man haft svårt att förutse andra 
trafikanters beteende: "Oväntad manöver av en annan användare" och: "Förväntar sig att 
den andra trafikanten gör undanmanöver". 

• Sido- sidokollisioner mellan motorcyklar och personbilar (5 %) på landsbygd och i städer, 
men ej i korsningar. Orsaker kopplade till detta är: 

o Ej inhämtat den information som krävts  
o Inte förstått den manöver som gjorts av en annan trafikant 

• Påkörningsolyckor bakifrån, på vägsträckor på landsbygd och i städer mellan motorcyklar 
och personbilar (5 %). Det vanligaste misstaget vid olycka var att föraren gjorde en farlig 
omkörning och missbedömde den andra trafikantens handlande. Fyra faktorer har visat sig 
förklara detta felbeteende: 

o Övertro på manöverförmåga 
o Ansett situationen ofarlig 
o Svårtolkat handlande från andra trafikanter 
o Avvikande beteende från andra trafikanter 

 
De vanligaste händelserna för mopedolyckor man fann var följande: 
 

• De flesta kollisioner med mopedister inträffar i korsningar; 40 % av 
personskadeolyckorna och 62 % av dödsolyckorna. I 19 % dödsolyckorna var 
mopedisten alkoholpåverkad. 

• Singelolyckor med moped4 (21 %): Tillfällen då föraren tappar kontrollen beroende på 
bristande körförmåga, då föraren har utsatts för en yttre omständighet (kurva, kraftig vind) 
eller beroende på bristande uppmärksamhet. 

• Sidokollision på landsbygd och i tätort (både i och utanför korsningar) mellan mopeder och 
personbilar (30 %). De fel som identifierats är främst kopplade till perceptionsbrist, dvs. 
bilföraren har inte uppmärksammat mopedisten. 

• Frontalkollisioner mellan mopeder och personbilar (8 %). Olyckorna händer oftast när 
mopedisten färdades framåt på en rak väg, och föraren är ”passiv”, dvs. anses inte vålla 
kollisionen.  

.(Golias et al., 2009a). 
                                                 
3 Singelolyckor med motorcyklar på glesbygdsväg (avkörning, omkullkörning och kollisioner med fasta hinder). 
4 Olyckor med moped på vägar på landsbygd eller i tätort väg (avkörning, omkullkörning och kollisioner med 
fasta hinder). 

 16



 
Inom 2BESAFE har 160 brittiska, 35 finska och 207 franska djupstudier granskats för att 
kartlägga vilka faktorer som kan identifieras som viktiga bidragande olycksfaktorer för 
följande tio olika olycksscenarier: 
 

1. mc singel – utom tätort – ingen korsning 
2. mc singel – inom tätort – ingen korsning 
3. mc singel – inom tätort – korsning 
4. mc/bil – utom tätort – ingen korsning 
5. mc/bil – inom tätort – ingen korsning 
6. mc/bil – inom tätort – korsning 
7. mc/bil – utom tätort – korsning. 
8. mc/tungt fordon 
9. moped/bil – inom tätort – ingen korsning 
10. moped/bil – inom tätort – korsning 
 

  
Nedan sammanfattas analysresultaten enligt DREAM 3.0 modellen (Driving Reliability and 
Error Analysis Method; Wallén Warner, H. et al., 2008) för några av scenarierna. 
 
Mc singel  
Motorcyklisten kör ofta för fort (särskilt utanför tätort), vilket ofta leder till problem att 
hantera motorcyklisten, t.ex. beroende på för kraftig inbromsning med låsta bromsar; reagerar 
inte eller för sent eller missbedömer situationen ofta beroende på att något oväntat inträffar. 
Särskilt i korsningar är dålig friktion en vanlig bidragande orsak till olyckan. 
 
Olycka mellan motorcykel och bil 
Motorcyklisten reagerar för sent, t.ex. beroende på att sikten är skymd eller felaktig 
vägutformning och/eller att motorcyklisten förväntar sig ett annat beteende av bilisten; kör 
ofta för fort (särskilt utanför tätort), vilket ofta leder till problem att hantera motorcyklisten, 
t.ex. beroende på för kraftig inbromsning. Det är inte ovanligt att unga motorcyklister söker 
spänning och inte följer trafikregler som väjningsplikt och hastighetsbegränsning. 
 
Bilisten reagerar ofta för tidigt, inte alls eller för sent beroende på ouppmärksamhet, stress 
och/eller beroende på skymd sikt. (Vuthy et al. 2010) 
 
Olycka mellan moped och bil inom tätort 
Mopedisten reagerar ofta för sent beroende på att han eller hon missbedömer situationen eller 
tidluckan; mopedisten lämnar ej företräde (gäller särskilt i korsningar), har fel förväntningar 
på bilistens beteende samt observerar fel eller för sent (ofta beroende på att sikten är skymd). 
 
Bilisten reagerar ofta för sent eller inte alls beroende på att han eller hon missar viktig 
information, varit stressad eller väntar sig att mopedisten skulle bete sig på ett annat sätt. 
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4 ÅLDER, KÖN, ERFARENHET OCH ATTITYDER  
 
Det finns betydande skillnader i motorcyklisternas inställning till säkerhet. Det finns 
åldersgrupper och kategorier som antingen oavsiktligt eller medvetet tycks bortse från de mest 
uppmärksammade säkerhetsfrågorna. Risktagande liksom så kallat sensationssökande är ett 
typiskt beteende för vissa grupper (Horswill och Helman, 2003). Detta beteende kommer ofta 
till uttryck i att exempelvis inte bry sig om i trafiksignaler, väjningsplikt eller stoppskyltar, 
inte efterleva betydelsen av dubbla spärrlinjer eller skyltade övergångsställen, göra olagliga 
vändningar eller fortkörning, korta avstånd till framförvarande och så vidare. Risktagare och 
våghalsar är grupper som korrelerar med negativa säkerhetsattityder (Jonah 2001). Mannering 
och Grodsky (1995) uppger att eftersom motorcykelåkning anses vara en farlig verksamhet, 
kan det tendera att attrahera risksökande personer i alla åldersgrupper och socioekonomiska 
grupper, vilket skulle ha en negativ effekt på antalet motorcykelolyckor. 
 
Clarke et al. (2004) gick djupare för att förstå orsakerna bakom olyckor med tvåhjuliga 
motorfordon, avseende förarnas inställning till risk och möjligheten till åtgärder som stödjer 
en defensivare och säkrare körstil. Resultaten i undersökningen visade att så länge det berör 
de specifika problem som gäller för motorcyklister, finns det två huvudsakliga grupper av 
förare där man bör använda ett sådant synsätt. Den första gruppen är unga och oerfarna förare 
av mindre motorstarka maskiner, t.ex. scooters (som haft en försäljningsökning på 16 % år 
2003) och den andra är äldre, mer erfarna förare med motorstarkare maskiner (som idag 
svarar för ungefär hälften av alla registrerade motorcyklar), som trots att de är relativt erfarna 
trafikanter råkar illa ut. Enkäten visade att äldre och mer erfarna förare tenderade att vara 
medvetna om riskerna med att åka motorcykel och, möjligen med undantag för fortkörning, 
konsekvent uppvisade attityder som visade att man kände till hur man färdas säkert. Dock 
måste man finna en metod att få yngre, mer oerfarna förare bli mer säkerhetsmedvetna då de 
tenderar att snarare uppvisa brister i sin attityd än i körskicklighet då man råkat ut för en 
olycka. Ytterligare forskning om bristerna hos speciellt unga förare behövs. 
 
Äldre förare ägnar sig hellre åt nöjeskörning på landsbygden på helgerna medan yngre 
troligen hellre använder sin motorcykel för arbetspendling och terrängkörning (offroad). 
Risken att råka ut för olyckor bland olika grupper av motorcyklister är relaterad till deras 
ålder och deras exponering som motorcyklist (Harrison och Christie 2005). En tids frånvaro 
från motorcykelkörning kan leda till en nedsatt färdighet att säkert hantera motorcykeln. Hög 
exponering minskar risken för olycka. Andelen inblandade bilförare i olyckor (per färdad 
kilometer) minskar som en funktion av exponeringen (Harrison och Christie 2005). 
 
I en studie av 1000 olyckor med tvåhjuliga motorfordon som inträffat i Storbritannien, fann 
Clark et al. (2000) att unga motorcykelförare, körkortslösa eller bara med ett första tillfälligt 
körkort, verkar sakna de kunskaper som krävs och tar större risker, vilket bidrar till deras 
ökade sannolikhet att drabbas av olycka. Höga hastigheter, kraftig acceleration och 
svårigheten att manövrera motorcyklar förstärker ytterligare olycksrisken. Speciellt yngre 
förare på  maskiner med hög motorstyrka hamnar i omkörningssituationer som de har svårt att 
motstå. En analys av haverikommissionsdata för motorcyklister bekräftar ovanstående (Vuthy 
et al. 2010). 
 
Harrison och Christie (2005) konstaterar att förarbeteenden ofta överensstämmer med 
bostadsort, typ av motorcykel och ålder (och troligen de behov som tillgodoses med åkandet). 
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De identifierar tre högriskgrupper av förare med data från Sydney, Australien. Den mest 
utsatta gruppen består av förare som brukar åka offroadmotorcyklar i terräng på helgerna. Den 
andra högriskgruppen nöjeskör på helger, relativt ofta i städer och på landsbygden på 
flerfältiga motor- och landsvägar. Den tredje högriskgruppen består av förare som inte kör så 
mycket varje år, och som uppger att de oftast nöjeskör på helgerna i stadsmiljö och har 
traditionella motorcyklar. 
 
Sexton et al. (2004) har gjort en modell om hur motorcyklisternas kollisioner och dödsolyckor 
beror på kännetecknande faktorer om förarna, såsom ålder, årlig körsträcka, erfarenhet och 
inställning. Följande variabler var inte statistiskt signifikanta i modellen: förarens kön, om 
man deltagit i obligatorisk grundutbildning eller om han eller hon hade gjort ett uppehåll i sin 
motorcykelåkning. Ålder, kön och erfarenhet kan påverka både attityder och beteende, och 
kan också direkt påverka kollisionsrisken. Eftersom ålder och erfarenhet inte tilläts påverka 
risk för kollision direkt i modellen, blev högriskbeteenden en viktig faktor för att förutsäga 
kollisionsrisk. Riskfyllt beteende är förknippat med unga och oerfarna förare som har en ökad 
risk att bli inblandade i en olycka. Faktorer som åkstil, känna glädje av motorcykelåkning och 
gilla höga hastigheter identifierades som indikatorer för felaktiga beteenden som kan leda till 
kollision. 
 
Sexton et al. (2004) har också undersökt och kvantifierat de samverkande faktorer som avgör 
skuldfrågan (och skadade) vid kollision med motorcyklister. De granskade befintliga data för 
att identifiera utvecklingen med motorcykelkollisioner. En undersökning genomfördes för att 
analysera kollisionsrisken med motorcykel och egenskaper hos föraren, såsom ålder, årlig 
körsträcka, erfarenhet och inställning. Andelen motorcyklister som var vållande till olycka 
sjönk med stigande ålder och ökad erfarenhet. Dock var skadornas allvarlighetsgrad som 
inträffat i en kollision svårare för förare av motorcyklar med hög motorstyrka. 
 
Motorcyklistens ålder är en viktig faktor för dödsolyckor i Finland (Hernetkoski et al. 2005, 
2007): Desto äldre motorcyklist, desto lägre olycksrisk. Jämfört med männen hade kvinnorna 
1,75 gånger ökad risk för olycka. 
 
Mattsson och Summala (2008) och Björketun och Nilsson (2007) drar slutsatsen att unga 
motorcykelförare i Finland, dvs. 16-24-åringarna, oftare gjorde säkerhetskorrigeringar för sent 
för att kunna undvika olycka, och gjorde även oftare felbedömningar jämfört med äldre 
motorcyklister, medan de flesta olyckor för motorcyklister äldre än 25 år orsakades av 
bristande körskicklighet. Desto äldre motorcyklist, desto mer sällan var han eller hon vållande 
till olyckan. Om man tar i beaktande den förändrade åldersstrukturen, så innebär detta att fler 
och fler olyckor, särskilt de som uppstår i korsningar, orsakas av andra trafikanter än 
motorcyklisterna. 
 
Rutter och Quine (1996) visade att det högsta antalet skadade personer normalt återfinns i 
åldersgrupperna nära den lägsta lagliga åldersgränsen för användning av fordonet. Äldre 
motorcyklister tycks oftare ådra sig allvarliga skador vid olyckor (Savolainen och Mannering 
2007, Pai och Saleh 2007). 
 
Erfarenhet tycks vara viktigare för motorcyklister än för bilförare (Haworth och Mulvihill 
2005). Begränsad erfarenhet och brist på körförmåga beroende på ett alltför ”tandlöst” 
körkortssystem för motorcykel är negativt för unga förare, olycksrisken ökar i synnerhet för 
unga kvinnliga förare (Chang och Yeh 2007). Den högsta skaderisken för mopedrelaterade 
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olyckor har män från 10 till 19 år. Den högsta olycksrisken med motorcyklar påträffades i 
åldersgruppen 20 till 29 år (Barsi et al. 2002). 
 
Unga och manliga förare uppfattade sig också löpa en större risk för olyckor (Mannering och 
Grodsky 1995). Rutter och Quine (1996) fann speciella beteendemönster hos ungdomarna 
som hade mycket större betydelse för olycksrisken än oerfarenhet; till exempel att medvetet 
bryta mot trafikreglerna och att åsidosätta säkerhetstänkandet. 
 
En bidragande faktor till den ökade olycksrisken för dessa unga förare kan vara bristande 
erfarenhet och omogenhet (Yeh och Chang 2009). Unga, manliga motorcykelförare har en 
större benägenhet för riskfyllda beteenden, och dessa beteenden har visat sig vara förknippade 
med en ökad olycksrisk och felbedömningar (Lin et al., 2003, Rutter och Quine, 1996, Sexton 
et al., 2004, Haque et al., 2009). Unga, manliga förare var mer ovilliga att följa trafikreglerna, 
och unga förare hade en större benägenhet att nonchalera både potentiella risker och att utföra 
säkerhetskontroller på motorcykel (Chang och Yeh 2007). 
 

4.1 Alkoholpåverkan 
 
Liksom för personbilsolyckor (där litteraturen är mycket omfattande i ämnet), är alkohol en 
viktig faktor i samband med olyckor. Chapelon (2009) och Van Eslande (2006) uppskattar att 
alkohol är överrepresenterat i dödsolyckor med tvåhjuliga motorfordon jämfört med 
personbilsolyckor (25 % jämfört med 16 %). Dödsolyckor med motorcykel, där man kört av 
vägen är den vanligaste olyckstypen (Huang och Preston 2004). Detta händer ofta sena kvällar 
och helger med en berusad motorcyklist. Eftersom singelolyckor endast utgör en liten andel 
av alla olyckor, tycks det som om alkoholpåverkan har en betydligt större betydelse för 
dödsolyckor med motorcyklister. 
 
Moskal (2009) har studerat och kvantifierat effekterna av de vanligaste faktorerna relaterade 
till risken för skador vid olyckor med tvåhjuliga motorfordon. Den viktigaste riskfaktorn för 
både moped- och motorcykelförare var alkohol med en uppskattad faktor större än 10 med en 
alkoholkonsumtion på 2 g/l eller mer. I Finland fann man att motorcyklister som var 
påverkade körde av vägen, men alkoholpåverkan var sällan en orsak till olyckor med andra 
trafikanter (Hernetkoski et al. 2005). Detta gäller inte för mopedolyckor i allmänhet förutom i 
dödsolyckor där 19 % var påverkade av alkohol (Hernetkoski et al. 2005). 
 
Baserat på djupstudier av motorcykelolyckor med dödlig utgång i Sverige mellan år 2000 och 
2003 i Sverige, konstaterar Strandroth (2005) att var femte omkommen mc-förare var 
påverkad av alkohol eller andra droger. 
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4.2 Vägmiljö och hastighet 
 
Hastigheten är en faktor som har analyserats i flera studier. Motorcyklar bara har två hjul och 
deras manöverförmåga är helt olika personbilars och de är mer känsliga för hastighet. 
Fordonsförarna i Frankrike respekterar i stort sett hastighetsregleringarna mer och mer 
förutom förare av tvåhjuliga motorfordon. 35 % av förarna på tvåhjuliga motorfordon kör 
10 km/h över gällande hastighetsgräns (11 % för personbilsförare och 10 % för lastbilsförare) 
(Chapelon 2009). I RIDER-projektet (2005), fann man att drygt 12 % av alla olyckor är 
singelolyckor med tvåhjuliga motorfordon. Orsakerna till dessa är i de flesta fall att man inte 
anpassat hastigheten (dock inte nödvändigtvis över den lagliga hastigheten). 
 
Cook et al. (2007) konstaterade baserat på litteratur om hastighetsöverträdelser för 
motorcyklister att 37 % av kollisionerna som leder till en dödsolycka orsakas av att föraren 
tappat kontrollen över fordonet. En bidragande orsak till detta var hög hastighet. Fortkörning 
är en viktig bidragande orsak till motorcykelolyckor särskilt för förare i åldrarna mellan 20 
och 30 år. 
 
Baserat på djupstudier av motorcykelolyckor med dödlig utgång mellan år 2000 och 2003 i 
Sverige, drar Strandroth (2005) slutsatsen att uppskattningsvis 4 av 10 omkomna förare har 
kört betydligt fortare än gällande hastighetsbegränsning.  
 
Även vid mopedkörning är hög hastighet ett stort problem inte minst på grund av att särskilt 
unga pojkar trimmar mopederna. Mopedkörning innebär för den unga människan en första 
kontakt med att framföra ett motorfordon i trafiken och ökar även möjligheterna till att röra 
sig självständigt. Mopedernas tekniska utförande har förbättrats enormt under senare år. Ökad 
trimning och högre hastigheter tar ofta ut den säkerhet som den tekniska utvecklingen 
innebär. Kunskapen om riskfaktorer i samband med mopedkörning kunde förbättras genom 
att öka utbildningen och införa körprov i samband med körkortstagning. En ökad användning 
av skyddsutrustning skulle också förbättra säkerheten för mopedister. 
 
Hernetkoski et. al. (2005, 2007) utredde mopedkörningen i Finland, dess positiva möjligheter 
som färdmedel och å andra sidan dess risker ur trafiksäkerhetssynvinkel. Utifrån den statistik 
och forskning som gjorts under senare tid samt genom enkäter och intervjuer sökte man svar 
på forskningsfrågorna. Enkäten utfördes i tre skolor i årskurs 9, gymnasiets årskurs 1 och i 
yrkesinstitutets årskurser 1 och 2. Enkäten genomfördes under lektionstid och detta innebar i 
praktiken, att samtliga elever som fick blanketten svarade på frågorna. Sammanlagt svarade 
123 elever på frågorna, av dessa var 52 mopedister och 70 av dem körde inte moped. För 
undersökningen intervjuades 20 mopedister, sex föräldrar till mopedister, tre poliser och tre 
mopedförsäljare. 
 
Mopedernas popularitet har ökat kraftigt sedan år 2002. Samtidigt har antalet olyckor med 
mopedister ökat. Både antalet skadade och antalet omkomna i mopedolyckor har ökat. I 
synnerhet har antalet skadade nästan fördubblats under de senaste åren. I huvudsak är det 
15-17-åriga mopedister som har råkat ut för olyckor, men olyckorna har också ökat i de högre 
åldersgrupperna. De allvarligaste mopedolyckorna inträffar i huvudsak i korsningar. Utgående 
från enkäten kunde man lägga märke till, att mopedkörning skiljer sig åt mellan flickor och 
pojkar. Till pojkarnas mopedkörning hör ett ökat risktagande. Pojkarnas mopeder var också 
oftare trimmade jämfört med flickornas. Medelhastigheten för de svarandes mopeder var 
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72 km/h. Trimning och därmed en ökning av mopedernas hastighet är en tydlig riskfaktor 
gällande mopedkörningen. Detta framkom även i intervjuerna. De intervjuade föräldrarna och 
poliserna förde även fram problemet med att mopedisterna syns dåligt i trafiken; bilisterna 
upptäcker inte alltid en mopedist. De unga mopedisterna var endast svagt medvetna om 
riskerna med att köra moped och de intervjuade mopedisterna förde fram problem, bl.a. 
gällande körning i korsning och byte av körfält. 
 
I de flesta dödsolyckorna med moped i Finland är en 15-årig förare inblandad. Andelen 
kvinnliga mopedister som skadats i olyckor var 12 % och i dödsolyckorna 5 %. Pojkarna har 
en mer riskbenägen mopedkörning. Dessutom var pojkarnas mopeder oftare olagligt trimmade 
än vad som var fallet med flickornas. Den genomsnittliga toppfarten för mopeder, enligt 
uppgifter från deltagarna i undersökningen var 72 km/h. Olaglig trimning och ökade 
hastigheter är tydligt en riskfull faktor. 
 
Den första kontakten en ung person får med ett motordrivet fordon i trafik är ofta i samband 
med mopedkörning och det ökar den unges möjligheter till att röra sig fritt. De tekniska 
egenskaperna hos mopederna har utvecklats de senaste åren, men den extra säkerhet som 
beror på den tekniska utvecklingen hindras då trimning blir allt vanligare och hastigheten 
ökar. Förmågan att uppmärksamma riskerna med mopedkörning kan förbättras genom 
ytterligare utbildning och körprov i samband med den ordinarie mopedutbildningen. 
Dessutom skulle säkerheten förbättras om användandet av skyddsutrustning ökade. 
(Hernetkoski et al. 2005, 2007). 
 
Berg et al. (2008) drar följande slutsatser om polisens metoder för att minska trimningen 
bland unga mopedförare i Sverige: 

 
• Det är inte trimningen i sig själv som polisen upplever som ett problem utan hur 

mopederna framförs, i hög hastighet av unga mopedister. Man anser att det är svårt att 
komma åt problemet utan att riskera att ungdomarna känner sig "jagade". 

• Det finns ett samband mellan trimning och riskbeteenden såsom kriminalitet (stöld, 
uppviglande och skadegörelse) och användning av droger. Sambandet är dock inte 
särskilt starkt och slutsatser kan inte dras att alla som trimmar sin moped är kriminell.  

• De som trimmar mopeder begår många trafikrelaterade brott jämfört med andra.  
• De som trimmar mopeder har ett frigjort förhållande till sina föräldrar, de är inte lika 

engagerade i organiserade aktiviteter på fritiden, trivs inte i skolan och har inte lika 
stränga föräldrar som de som inte trimmar sina mopeder.  

• De som har kört moped under det senaste året men inte äger en egen är en grupp som är 
ganska riskbenägna och inte särskilt medvetna om riskerna. De bör betraktas som en 
riskgrupp, även om de inte äger en moped.  

• Det finns en positiv inställning till höga hastigheter hos alla grupper. Många skulle 
kunna tänka sig att köra 65 km/t på en väg med hastighetsgräns 50 km/h och ser inget 
fel med att överskrida hastighetsgränserna inom stadens gränser. Detta är oroväckande 
med tanke på det tydliga sambandet mellan olyckor och fortkörning, men också att 
sannolikheten för att denna uppfattning kommer att finnas när de börjar köra bil.  

• Insatserna från polisen i de berörda städerna verkar inte ha någon inverkan på 
ungdomarnas attityder och åsikter om trafiksäkerhet.  

• Föräldraansvar är viktigt för att förändra beteende bland ungdomar och för att 
polisarbetet ska få någon effekt. 
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Sammanstötningar med vägräcken kan resultera i allvarliga skador för motorcyklister. Det 
existerar i dag flera sätt att förbättra existerande räcken på, t.ex. att utforma räckena så att en 
påkörande motorcyklist glider längs räckets yta utan att träffa skarpa föremål eller hörnor som 
koncentrerar kollisionskraften. Det är än så länge inte möjligt att beräkna hur stor reduktion i 
skadegrad man kan förvänta som följd av förbättring av existerande vägräcken. En 
rekommendation är att prioritera förbättring av vägräcken på speciellt olycksutsatta ställen 
särskilt i skarpa kurvor. Samtidigt är det viktig att man kan förbättra vägens sidoområde där 
det inte är räcken, så att inga farliga fasta föremål förekommer i närheten av vägen. (Ulleberg, 
2003) 
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5 UTBILDNING OCH LÄRANDE 
 

Trots att nyblivna förare av tvåhjuliga fordon ofta är inblandade i olyckor finns inget belägg 
för att frivilligt vald utbildning efter att man har tagit körkort har någon effekt på olycksrisk, 
tvärtom kan frivilligt vald utbildning öka olycksrisken (Ulleberg, 2003). Det är ovisst varför 
detta sker. Man kan tänka sig att förarna känner sig mer kompetenta efter genomförd 
upplärning, samtidigt som de har lärt irrelevanta färdigheter eller inte reellt sett fått en ökad 
färdighet efter kursen. Å andra sidan tycks obligatorisk upplärning innan man skaffar körkort 
verka olycksreducerande. Det kan med andra ord inte uteslutas att vissa typer upplärning kan 
verka olycksreducerande.  

Man har kritiserat utbildningskurserna för att lägga mest vikt på färdighetsträning och lite vikt 
på motiverande faktorer, det vill säga den motivation som ligger bakom medvetet risktagande 
i trafiken. Ett moment i detta sammanhang är att det inte nödvändigtvis är körfärdigheten i sig 
som förorsakar olyckor, utan hur man väljer att använda sina färdigheter. Vidare kritiseras 
upplärningen för att fokusera lite på hur man kan uppfatta farliga situationer för att undvika 
att olyckor inträffar.  

Förbud mot att unga förare kör tung motorcykel ser inte ut att ge någon säkerhetsvinst. 
Undersökningar tyder på att antal olyckor reduceras kraftigt för den typ motorcykel man 
förbuds köra, men nedgången uppvägs av en ökning i antal olyckor med lätta motorcyklar.  

Elliot et al. (2003) har genomfört en studie om tvåhjuliga motorfordon för att granska aktuell 
forskning och identifiera de luckor som finns i litteraturen. Slutsatsen var att trafikbeteendet 
tycks vara starkt kopplat till förarens attityder och intresse. För att öka kännedomen om ett 
negativt beteende samt uppmuntra förare att uppträda trafiksäkert föreslogs utbildning som en 
väg att gå. Det har visat sig att ett felaktigt beteende huvudsakligen är inlärt och behöver 
åtgärdas tidigt. 
 
Ett förslag för att förbättra effekten av utbildning var att förändra personernas attityd till 
säkerhet genom att förbättra innehållet eller utformningen av utbildningsprogrammen, t.ex. 
betona risken med begränsad skicklighet. Utbildningseffekten kan förbättras om mer 
information angående risker och kognitiva aspekter med körning når förarna. Ett alternativt 
förslag i denna rapport var att använda simulering som ett pedagogiskt verktyg, som gör det 
möjligt att bedöma riskfyllda beteenden i en kontrollerad miljö. Ytterligare simulerade miljöer 
kan skapas för att återskapa potentiellt farliga situationer för att ge förarna förmågan att lära 
sig att köra säkert. 
 
Sexton et al. (2008) har fokuserat sin studie på utbildningen av motorcyklister och hur denna 
kan förbättras. Speciellt studerades kompetensen i den nuvarande kärnutbildningen för 
motorcyklister för att leda till ett framtagande av "bästa praxis” i denna typ av utbildning. 
Synpunkter har insamlats från ett stort urval av utbildnings- och paraplyorganisationer. 
 
Tre metoder användes för datainsamling: djupstudieintervjuer med experter, en postenkät och 
en observationsstudie. Djupstudieintervjuerna undersökte de tekniska färdigheterna och 
kompetensen hos utbildare från ett urval olika av motorcykelorganisationer. För att få en 
samlad bild av nuvarande praxis inom yrkesutbildningen användes resultaten från dessa 
intervjuer till att utforma en postenkät som sändes till utbildande motorcykelorganisationer. 
Slutligen genomfördes en observationsstudie som innebar att en specialistförare från TRL 
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följde praktikanter samtidigt som de fick instruktioner från TRL's Databike (Databiken har 
ljud- och videoinspelningsmöjlighet, medan man följer praktikanterna kan specialistföraren 
spela in händelserna). 
 
Rekommendationer baserat på resultaten från utbildnings- och paraplyorganisationerna 
avseende goda exempel för utbildning har identifierats, liksom på vilket sätt det nuvarande 
systemet skulle kunna förbättras. Rekommendationerna var: 
 

• Förbättringar av innehållet i och framförandet av utbildningen, före och efter prov 
• Utrymme för att införa en bättre utbildning genom ändrade testkrav 
• Införa ett krav på obligatorisk grund- och/eller fortbildning 
• Göra ändringar i körkortssystemet 

 
En metaanalys från Finland visade att det inte finns några belägg för att frivilligkurserna för 
motorcyklister som redan har körkort minskar risken för olycka (Ulleberg 2003). Tvärtom, 
sådana program tycks öka olycksrisken. En möjlig förklaring är att de känner sig skickligare 
efter genomförd kurs utan att egentligen ha förbättrat sina kunskaper. En annan orsak kan vara 
att de har förbättrat delar av sin körfärdighet som är oviktig för att förebygga olyckor. Å andra 
sidan förefaller obligatorisk utbildning inom körkortssystemet ge en svag men konstant 
minskning av olyckor. Detta innebär att det inte helt kan uteslutas att det finns en 
olycksförebyggande effekt av utbildningsprogram. Noteras bör att både innehåll i och hur de 
obligatoriska programmen har genomförts, är dåligt beskrivna i de olika studierna. En 
utmaning för framtida forskning är att identifiera egenskaper hos utbildningsprogram som kan 
kopplas samman med en framtida minskad olycksrisk. 
 
Flera forskare har kritiserat motorcykelutbildningen för att enbart fokusera på förarnas 
körskicklighet, och bortse från motiverande faktorer (t.ex. motivation att avsiktligt ta risker på 
vägen). Att bli inblandad i en olycka är inte nödvändigtvis en följd av bristfällig 
körskicklighet, en mer relevant fråga är hur föraren väljer att använda sin kompetens. 
Ytterligare kritiseras utbildningarna för att inte fokusera på att öka riskmedvetandet för att 
undvika olyckor. 
 
Studenter med anknytning till yrkesinriktade gymnasium, manliga studenter och studenter i 
områden med en högre andel motorcykelägande var oftare inblandade i att köra utan körkort 
och förarna var också yngre (Yeh och Chang 2009). Motorcyklister får normalt sett relativt 
liten formell utbildning och möjligheterna till handledd körning på väg är begränsade (Elliot 
et al. 2003). 
 
Färdighetsinlärning och lärande i allmänhet förändras som en funktion av övning (Swezey 
och Llaneras 1997). Funktionen visar en kurva där förändringstakten i skicklighet avtar med 
erfarenhet eller träning av motorcykelkörning. Likheten mellan inlärningskurvor och 
funktionen kopplad till exponeringen av olycksdata tyder på att åka motorcykel kan ha en 
kontinuerlig inverkan på olycksrisk som liknar effekten av lärande. 
 
Dock måste försiktighet iakttas med pedagogiska insatser som syftar till att utöka 
motorcyklisters färdighetsförmåga. (Savolainen och Mannering 2007). Utmaningen för 
utbildningen kommer sannolikt att försvåras av det faktum att vissa förare söker spänning i 
tillvaron, och att övningar i körskicklighet kan leda till fler olyckor om förarna blir alltför 
självsäkra (Elliot et al. 2003). 
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6 MOTORCYKELN OCH SKYDDSUTRUSTNING 
 

Olycksstudier visar en god effekt av ABS-bromsar. Detta beror först och främst på att 
konsekvenserna av att bromsa så kraftigt att hjulen låser är långt allvarligare för en mc än för 
bil. Dessutom är det grund att tro att ABS-bromsar reducerar rädslan för att låsa bromsarna, 
och därmed kan föraren bromsa kraftigare än hon/han annars skulle ha gjort. 

På senare tid har en rad nya säkerhetssystem för motorcyklar introducerats och forskning 
pågår inom EU (Safe rider, 2BESAFE, PISA). Exempel på sådana system är passiva system 
som airbag men framför allt aktiva säkerhetssystem som ABS tros ha en stor 
olycksförebyggande betydelse. Med ABS riskerar inte föraren att låsa hjulen, vilket gör att 
man lättare kan utnyttja bromsarnas fulla potential och öka kontrollen över fordonet. I vissa 
fall används bakre bromsen för kraftigt, vilket kan göra att man går omkull, i andra fall vågar 
inte föraren använda frambromsen tillräckligt, vilket gör att man inte utnyttjar bromsarna 
optimalt. Rizzi, Strandroth och Tingvall (2009) skattar på basen av en analys av djupstudier 
av dödsolyckor med motorcyklar i Sverige mellan 2003 och 2008 att ABS skulle ha en 
olycksreducerande effekt av 38 % på alla olyckor med personskador i Sverige och 48 % på 
svåra och dödliga olyckor. Den lägsta effekten med 95 % konfidensintervall beräknades vara 
11 % respektive 17 %. Den olycksreducerande effekten av ABS i alla korsningsrelaterade 
olyckor beräknades vara minst 42 %. ABS på motorcyklar skulle inte ha varit avgörande i 
mötesolyckor. Skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med ABS var markant 
lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS. Rizzi, Strandroth och Tingvall 
rekommenderar att tillverkare inför ABS på alla nya modeller inklusive i supersportklassen 
och att kunder endast köper motorcyklar utrustade med ABS. 

Studier finner inte något samband mellan motorstyrka och olycksrisk. På denna grundlag kan 
det sammanfattas med att det knappast vill ge någon säkerhetsvinst att förbjuda de största 
tunga motorcyklarna eller reglera användningen av dessa strängare än i dag. Motorcykelns 
”image” kan vara en variabel av större betydelse för olycksinvolvering än motorcykelns 
motorstyrka. Mycket tyder på att föraren och förarbeteendet är huvudorsaken till olyckor, inte 
motorstorleken på motorcykeln. Ett annat moment som har varit lite i fokus, är risken med att 
köra en motorcykel man är ovan vid. Studier tyder på att detta har en negativ effekt på 
olycksrisken. 

I Frankrike fann dock Chapelon (2009) att den höga risken att färdas med motorcykel främst 
gäller motorcyklar med medelstora eller stora motorer. Mindre än 15 % av de dödade 
motorcyklisterna färdades på en motorcykel med en motorvolym understigande 125 cc. 

Baserat på djupstudier av motorcykelolyckor i Sverige 2000-2003 med dödlig utgång, 
konstaterar Strandroth (2005) att mer än hälften av de omkomna mc-förarna körde en typ av 
sportmotorcykel, så kallad supersport, en typ av motorcykel som är utformad och konstruerad 
för att efterlikna motorcyklar för tävling. 

Enligt Ulleberg (2003) tycks tänt ljus (som är obligatoriskt i de nordiska länderna) bidra till 
ökad synlighet och verkar olycksreducerande för kollisionsolyckor. Dessutom är det 
närliggande att tro att ytterligare åtgärder (fluorescerande plagg, bruk av extra belysning eller 
helljus på dagtid) för att öka motorcyklars synlighet förstärker den olycksreducerande 
effekten. Emellertid behövs mer forskning omkring effekten av sådana tilläggsåtgärder. 

Studier visar att bruk av skyddskläder verkar skadereducerande för hand-, fot-, arm- och 
benskador (33-50 % skadereduktion). I dag är en rad nya typer av skyddskläder tillgängliga på 
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marknaden. Det finns grund att tro att dessa kan reducera skadegraden ytterligare, även om 
effekten av alla nyutvecklingar inte är känd. Omfånget av bruk av skyddskläder är inte känt. 
De undersökningar som har gjorts, tyder på att det finns en stor förbättringspotential när det 
gäller att öka användarfrekvensen av sådan utrustning. Åtgärder riktade mot att öka 
användandet av skyddsutrustning kan därmed antas vara en viktig potential för 
skadereduktion. Det är inte känt om bruk av skyddskläder kan bidra till att förare känner sig 
tryggare än utan skyddskläder, och om detta resulterar i ökat risktagande.  

Det råder inga tvivel om att bruk av hjälm verkar skadereducerande. Nyare studier tyder på att 
skadegraden kan reduceras ytterligare genom förbättrad hjälmdesign. Inte minst finns lovande 
resultat när det gäller hjälmar med rörligt ytterskal. Dessutom finns det grund att tro att ett 
korrekt bruk av hjälm och att kassera gamla hjälmar skulle kunna ge en skadereducerande 
effekt. Det finns inte forskningsmässigt belägg för att hävda att förare som använder hjälm tar 
större risker än förare som inte använder hjälm.  
När det gäller passiv säkerhet på motorcykeln finns det inte några reella olycksstudier av den 
skadereducerande effekt som till exempel benskydd (bågar eller dylikt monterade på 
motorcykeln) eller airbag kan ge, eftersom sådana skydd inte är så kommersiellt tillgängliga. 
Kollisionstester indikerar at benskydd kan skydda benen vid kollision, men ökar risken för 
skador i huvud, bröst och nacke. Airbag tycks ha bäst effekt när motorcykeln kör in i sidan på 
bil. Då hindrar den att föraren slår huvudet i biltaket, något som kan förorsaka mycket 
allvarliga nack- och huvudskador. Emellertid kan den öka risken för skador i huvud när förare 
kastas av cykeln. Vidare är det osäkert om airbag kan förorsaka nackskador under själva 
uppblåsningsprocessen. 

Inom EU-projekten Safe-RIDER, PISa och 2-BeSafe utvecklas ITS för ökad säkerhet för 
motorcyklister. 
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7 SLUTSATSER 
 
Vanliga riskfaktorer för motorcykelförare är särskilt alkoholpåverkan, bristande erfarenhet, 
bristande kunskap om fordonet och sist men inte minst höga hastigheter. Var fjärde eller 
femte omkommen mc-förare är påverkad av alkohol eller andra droger. 
 
I Frankrike kör 35 % av förarna på tvåhjuliga motorfordon minst 10 km/h över gällande 
hastighetsgräns. Baserat på analyser av djupstudier av motorcykelolyckor med dödlig utgång 
mellan år 2000 och 2003 i Sverige, dras slutsatsen att uppskattningsvis 4 av 10 omkomna 
förare har kört betydligt fortare än gällande hastighetsbegränsning. 37 % av kollisionerna som 
leder till en dödsolycka orsakas av att föraren tappat kontrollen över fordonet. En bidragande 
orsak till detta är hög hastighet, för motorcykelolyckor särskilt för förare i åldrarna mellan 20 
och 30 år. Ofta förlorar föraren kontrollen över tvåhjulingen i en kurva. Det finns 
åldersgrupper och grupper som antingen oavsiktligt eller medvetet (så kallat 
sensationssökande) tycks bortse från de mest uppmärksammade säkerhetsfrågorna. 
Förarbeteenden överensstämmer ofta med bostadsort, typ av motorcykel och ålder (och 
troligen de behov som tillgodoses med åkandet). Åtminstone tre högriskgrupper av förare kan 
identifieras. Den mest utsatta gruppen består av förare som brukar åka offroadmotorcyklar i 
terräng på helgerna. Den andra högriskgruppen nöjeskör på helger, relativt ofta i städer och på 
landsbygden på flerfältiga motor- och landsvägar. Den tredje högriskgruppen består av förare 
som inte kör så mycket varje år, och som uppger att de oftast nöjeskör på helgerna i 
stadsmiljö och har traditionella motorcyklar. Skadornas allvarlighetsgrad som inträffat i en 
kollision är svårare för förare av motorcyklar med hög motoreffekt. Mer än hälften av alla 
omkomna mc-förare i Sverige 2000-2003 körde supersport. 
 
Konsekvenserna av att blockera bromsar är långt allvarligare för mc än för bil. Dessutom är 
det grund att tro att ABS-bromsar vill reducera ängslan för att låsa bromsarna, och därmed 
kan föraren bromsa upp kraftigare än hon/han annars ville ha gjort. ABS har bedömts ha en 
olycksreducerande effekt av 38 % på alla olyckor med personskador i Sverige och 48 % på 
svåra och dödliga olyckor. Skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med ABS 
var markant lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS. Det rekommenderas att 
tillverkare inför ABS på alla nya modeller inklusive i supersportklassen. 

 
Sammanstötningar med vägräcken kan resultera i allvarliga skador för motorcyklister. Det 
existerar i dag flera sätt att förbättra existerande räcken på, t.ex. att utforma räckena så att en 
påkörande motorcyklist glider längs räckets yta utan att träffa skarpa föremål eller hörnor som 
koncentrerar kollisionskraften. En internationell rekommendation är att prioritera förbättring 
av vägräcken på speciellt olycksutsatta ställen (”black spots”), särskilt i skarpa kurvor. I 
Sverige handlar trafiksäkerhetsarbete om systematiskt arbete baserat på indikatorer i 
systemnivå, snarare än att åtgärda specifika platser. Samtidigt är det viktig att man inte 
glömmer förbättring av vägens sidoområde där det inte är räcken, så att inga farliga fasta 
föremål förekommer i närheten av vägen. 
 
Ofta missar bilförarna att upptäcka tvåhjuliga motorfordon beroende på bristande perception 
och uppmärksamhet. Storleken och synbarheten liksom frekvensen av annalkande fordon 
samt eventuella visuella hinder påverkar processen. Ofta sker sådana olyckor i samband med 

 29



att personbilen gör vänstersväng. Utveckling av särskilda varningssystem (ITS) samt 
siktförbättringar är angeläget. 
 
Även vid mopedkörning är hög hastighet ett stort problem inte minst på grund av att särskilt 
unga pojkar trimmar mopederna. De vanligaste olycksförloppen för mopedolyckor är 
följande: 
 
• Sidokollision på landsbygd och i tätort (både i och utanför korsningar) mellan mopeder och 

personbilar (30 %). De fel som identifierats är främst kopplade till perceptionsbrist, dvs. 
bilföraren har inte uppmärksammat mopedisten. 

 
• Singelolyckor med moped (21 %): Tillfällen då föraren tappar kontrollen beroende på 

bristande körförmåga, då föraren har utsatts för en yttre omständighet (kurva, kraftig vind) 
eller beroende på bristande uppmärksamhet. 

 
Mopedisten reagerar ofta för sent beroende på att han eller hon missbedömer situationen har 
fel förväntningar på bilistens beteende eller observerar för sent (ofta beroende på att sikten är 
skymd). 
 
Bilisten reagerade ofta för sent eller inte alls beroende på att han eller hon missat viktig 
information, varit stressad eller väntat sig att mopedisten skulle bete sig på ett annat sätt. 
 
Trots att nyblivna förare av tvåhjuliga fordon ofta är inblandade i olyckor finns inget belägg 
för att frivilligt vald utbildning efter att man har tagit körkort har någon effekt på olycksrisk, 
tvärtom kan frivilligt vald utbildning öka olycksrisken. Det är ovisst varför detta sker. Man 
kan tänka sig att förarna känner sig mer kompetenta efter genomförd upplärning, samtidigt 
som de har lärt irrelevanta färdigheter eller inte reellt sett har fått en ökad färdighet efter 
kursen. Å andra sidan tycks obligatorisk upplärning innan man skaffar körkort verka 
olycksreducerande. Det kan med andra ord inte uteslutas att vissa typer upplärning kan verka 
olycksreducerande.  

 
Den första kontakten en ung person får med ett motordrivet fordon i trafik är ofta i samband 
med mopedkörning. Det ökar den unges möjligheter till att röra sig fritt. De tekniska 
egenskaperna hos mopederna har utvecklats de senaste åren, men den extra säkerhet som 
beror på den tekniska utvecklingen hindras då trimning blir allt vanligare och hastigheten 
ökar. Förmågan att uppmärksamma riskerna med mopedkörning kan förbättras genom 
ytterligare utbildning och körprov i samband med den ordinarie mopedutbildningen. 
Dessutom skulle säkerheten förbättras om användandet av skyddsutrustning ökade.  
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