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Aktiva motorcyklister är
SMC-medlemmar

• 30% av alla MC-ägare
• 80% av alla körda mil

• 260 000 MC-ägare
• 30-40 dödade per år
• 250 svårt skadade



SMC och hur vi sprider trafiksäkerhet till MC-förare

- Bildades 1963, har idag cirka 70 000 individuella medlemmar

- Finansieras i stort sett enbart genom medlemsavgift (495 kr/år)

- Omsättning 2018 – 34,7 miljoner kronor (150 000 bidrag från TRV)

- 21 distrikt och cirka 400 klubbar

- Leds av en styrelse och ett kansli (14 anställda)

- Medlemstidningen MC-Folket är större än alla andra MC-tidningar tillsammans

- Hemsidan: 2,5 miljoner visningar 2018

- Facebook: 18 miljoner visningar 2018 +Twitter, Youtube och Instagram

- Säkerhetsinformation sprids via MC-Folket och andra kanaler

- Verksamhetsberättelse 2018



Puffar för och  informerar om 
säkerhet för motorcyklister



Utbildningar i SMC School 
2019

• Traditionell avrostning (20 av 21 distrikt)

• Knix: fyra steg, broms- och kurvteknik på gokartbana (18 av 21 
distrikt)

• Grus: fyra steg (13 av 21 distrikt)

• Avancerad kurs på storbana: fyra steg broms- och kurv-
teknik (55 kursdagar på 6 banor april-september)

• Självkostnadspris (200-2 000 kr)

• Medlemskrav på de flesta kurserna

• Övningskörning tillåts på grundkurser (Knix och avrostning)

• Godkänns av samtliga försäkringsbolag –
eftersom SMC:s kurser ökar trafiksäkerheten!

• Enda arrangören i Norden som erbjuder certifierade kurser!



300 School-dagar
8 miljoner kronor

15.000 kursplatser

10.000 individer

120.000 timmar trafiksäkerhets-
utbildning 



Oavsett väder skapar vi säkrare
förare som gör MC-körningen

roligare!



Körkortslösa är ett växande problem – traditionella 
trafiksäkerhetsåtgärder fungerar inte!



Alkohol och 
droger

Tre fjärdedelar av de 
körkortslösa var påverkade av 
alkohol och/eller droger

Tre fjärdedelar av de 
körkortslösa
körde en olaglig MC

Knappt hälften ägde MC:n

En fjärdedel av de körkortslösa 
saknade hjälm

Nya grepp måste tas för att 
komma åt denna grupp!



Nollvisionen är 
skapad för de som 

färdas i bil!
• Olyckor händer
• Safe System Approach och 

Nollvisionen – utgår från de som 
sitter skyddade i en bil

• Motorcyklar och moped saknas i 
utformningsregler och nämns 
inte i drift och underhåll

• MC-förarna måste själva ta 
ansvar för säkerheten



Safe System Approach – fungerar inte för MC.
När en olycka händer dödas eller skadas därför 
motorcyklisterna allvarligt = motsatsen till Nollvisionen!



Vi behöver er hjälp! 
• Kräv att motorcyklar och moped klass I ingår i styrande regelverk som 

VGU- Vägar och Gators utformning – det finns i andra länder
• Kräv att alla väghållare – stat och kommun – har trafiksäkerhetsplaner 

där MC och moped ingår – funkar i andra länder
• Kräv att medel öronmärks för ökad MC-säkerhet; nationellt och 

regionalt – det finns säkrare vägutrustning men ingen köpare
• Kräv hänsyn till MC och moped då medel fördelas till stadsmiljöavtal –

framkomlighet och miljö = MC och moped måste beaktas
• Kräv statistik för MC och moped pga bristande underhåll på samma 

sätt som för cykel och fotgängare – den finns men ingen efterfrågar
• Utan krav på åtgärder kommer MC och moped klass I aldrig att ingå i 

Nollvisionen och Safe System Approach – 20 år har gått inget har hänt



SMC storsatsar 2019 för att sprida kunskap om 
säkrare vägar och gator för MC och moped –

eftersom ingen annan gör det!

• SMC skickar ut 70 000 ex av skriften Säkrare vägar och gator för 
motorcyklister och mopedister till medlemmar, politiker, tjänstemän, 
kommuner, regioner och entreprenörer

• SMC inhämtar uppgifter om olyckor och tillbud till en nationell databas 
(VTI och entreprenörer leder projektet)

• SMC uppmanar alla att påtala problem på vägarna
• SMC svarar på remisser och uppvaktar er politiker 
• SMC tillhandahåller statistik, fakta, forskning och 

annat underlag till Trafikverket för att förmå dem att
inkludera MC och moped i styrande regelverk

• Hjälp oss gärna att sprida detta och ställa krav på
väghållarna!



Någonting har vi lyckats med!
MC-bestånd- skadade-dödade



Lyssna på förarna och hjälp 
oss att skapa en vägmiljö 
som tar hänsyn till MC – vi 
är experterna!



Sveriges 
MotorCyklister

• www.svmc.se

• maria.nordqvist@svmc.se

• Jesper.Christensen@svmc.se


