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Under många år har rådet varit att köra långsammare, för att vara säkrare i trafiken. Lägre 

hastighet ger föraren, och medtrafikanter, mer tid att reagera och mindre rörelseenergi för 

kroppen att utstå. Men, den nyligen publicerade rapporten The Dynamics of Motorcycle 

Crashes visar att en MC- krasch är en betydligt mer komplicerad och slumpmässig händelse 

där motorcykelns hastighet inte alltid är avgörande för om föraren skadas allvarligt, eller inte.
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Den globala undersökningen av totalt 1 
578 motorcyklister med svarande från 
MC-förare från 30 länder i Europa, 

USA, Asien, Australien och Sydamerika publi-
cerades den 28 februari i den omfattande rap-
porten – The Dynamics of Motorcycle Crashes.

Vi börjar med bakgrunden.
Studien utgick från en pilotstudie base-

rad på en undersökning av MC-förare vars 
motorcyklar var utrustade med tekniken för 
antispinn och avancerat bromssystem (ABS). 
Den studien genomfördes 2016/2017 av Jim 
Ouellet, president vid Motorcycle Accident 
Analysis i USA.

Inför den nya studien uppmanades 
motorcyklister som varit inblandade i en 
krasch under de senaste tio åren att läm-
na sina erfarenheter av incidenten i en 
online-undersökning. Underlaget bestod 
av 39 frågor, vilka täckte körupplevelse, li-
censtyp, kläder, hjälm och övrig skyddsut-
rustning, motorcykeltyp, kapacitet, väg-
förhållanden och dynamiken i kraschen 
- hastighet, bromsning (ABS), skada samt 
skada och tid på sjukhus. 

Förarna kom från ett varierat åldersin-
tervall, olika motorcykelupplevelser samt 
varierat djup av färdigheter och träning.

Det viktiga i denna studie var att in-
volverade förarna, de förstår motorcyklar 
på ett helt annat sätt än inom akademin 
där statistiska analyser av stora databaser 
som polisrapporter och sjukhusrekord har 
förkastat forskning som kräver djupgående 
utredningskunskap. 

Forskning om orsaker till motorcykelkra-
scher har varit domän för akademiska expert-
er och statliga avdelningar med intresse av 
att minska vägolyckor. 

I Europa finns kraschutredare, specifi-
ka team av polis- eller kriminaltekniska 
utredare, men begränsningarna i dessa un-
dersökningar är att de vanligtvis är uppföl-
jningar eller snarare utredare som deltar 
vid ett senare tillfälle efter kraschen. Ibland 
veckor efter händelsen.

Därtill, resultaten av dessa utredningar 
hålls konfidentiella av polisen eller dödsfall-

sutredare, inte tillgängliga för granskning av 
intresserade analytiker. 

Värdefulla data och information från 
kraschplatsen går därför förlorad och kon-
sekvenserna blir att viktiga detaljer saknas, 
eller är ofullständiga.

Rapporten Dynamics of Motorcycle 
Crashes kan inte ersätta en noggrann kra-
schutredning i realtid av expertutredare. 
Men. Vad rapporten kan göra är att ge röst 
till den person som är direkt involverad i 
kraschen. Den person som förstår vad som 
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hände, eventuellt varför det hände och hur 
det hände. 

När det gäller enstaka krascher fanns det 
förare i studien som helt tog ansvar för sin 
brist på uppmärksamhet, misstag eller att de 
inte förstod situationen.

Förarna delade med sig av sina erfaren-
heter, upplevelser, detaljer av kraschen med 
ingående kommentarer; behandling av skador 
samt rörelseriktningen i kraschen. Detaljer som 
tillät en djupare inblick i dynamiken av kra-
scher och omständigheterna vilket inte varit 
möjligt att fånga upp i en vanlig undersökning 
med färdiga svarsalternativ och kryssrutor.

FÖ R FAT TAR E M E D E R FAR E N H E T AV 
KRASCHUTREDNINGAR
Huvudförfattaren bakom rapporten är Dr 
Elaine Hardy, motorcykel- och trafiksäker-
hetsforskare från Storbritannien. Som forsk-
ningsanalytiker och projektledare har Dr 
Hardy genomfört många studier och bland 
annat skrivit rapporter för OECD / ITF, UK 
Home Office och National Crime Intelligence 
Service UK. Från 2004 har hon aktivt deltagit 
i forskning om motorcyklar och trafiksäkerhet 
och varit forskningsansvarig för Federation of 
European Motorcyclists Association. 

Vad fick er att genomföra studien?
-Jesper Christensen på SMC bad mig göra 
den. Vi hade diskuterat detta för ett par år 
sedan, främst på grund av hans oro över 
möjligheten i Sverige att motorcyklister be-
gränsas med specifika hastighetsgränser. Jes-
per kände till Jim Ouellets arbete så det var 
vettigt att bygga vidare på dessa studier. Som 
ett resultat frågade jag Dimitris Margaritis, 
Martin Winkelbauer och Jim Ouellet, säger 
Dr Elaine Hardy.

Studien är sponsrad och samfinansierad 
av SMC: Sveriges Motorcyklister och FIM 
Europe: Fédération Internationale de Moto-
cyclisme.

Författarna bakom studien har alla en 
fördjupad förståelse för motorcykelkrascher 
och har arbete inom fältet kraschutredning. 
Det faktum att alla även är motorcyklister, 
och väl medvetna om dynamiken i att köra 
MC med de potentiella riskerna, var grun-
dläggande i analysen av svaren. 

Undersökningens övergripande resul-
tat belyser förhållandet mellan hastighet, 
skyddsutrustning, assistanssystem och skador, 
liksom hur rörelser efter kraschen förändrar 
mönstret för kraschuppträdande och skador.

Vilken respons fick ni av deltagarna i studien?
-Deras kommentarer var fantastiska, de be-
rättade bara allt, även där de gjorde misstag. 

Deras ärlighet och vilja att ge oss all den in-
formation vi ville ha. Hälften av deltagarna 
fyllde i “Ytterligare kommentarer” och gav 
så mycket information, inklusive detaljer om 
kraschen, deras observationer, deras skador, 
vad som hände, hur det hände och så vidare. 
Det var fantastiskt!

PÅ FEL VÄG
Det som, bland annat, framgick av un-
dersökningsresultaten var att den ortodoxa 
motorcykelolyckaanalysen verkar vara “på fel 
väg”. Vanligtvis har studier av motorcykeloly-
ckor identifierat mänskliga misstag som den 
främsta orsaken till kollisioner. Andra skäl 
som beaktas är bristen på träning samt sport-
motorcyklister som tar onödiga risker och kör 
i hög hastighet. vilka har använts som ett 
mått för allvarliga personskador.

De bevis som framgår i rapporten visar 
emellertid att sambandet mellan hastighet 
och allvarliga skador är slumpmässigt. 

Motorcykelns hastighet när den kraschar 
med ett annat fordon, väginfrastruktur eller 
ett föremål/djur avgör inte nödvändigtvis 
svårighetsgraden av kroppsskador. 

Ett viktigt konstaterande då det möjlig-
gör för analytiker och forskare att fokusera 
uppmärksamhet på vad bevisen i studie ger, 
menar Dr Hardy. 

Att mekanismen för kraschen, förarens 
rörelseriktning efter kraschen och vad han 
eller hon träffar, har mycket större betydelse 
än hastighet vad gäller typ och svårighets-
grad av personskada.

Vilket gensvar har studien fått?
-Det har varit fascinerande. Människor som 
du trodde skulle vara stödjande förblev tysta 
medan andra var mycket komplementära och 
positiva till studien, inklusive personer från 
organisationer som FIA, PACTS (Storbritan-
niens parlamentariska rådgivande råd för 
transportsäkerhet), EU-kommissionen, fö-
rarorganisationer från hela världen som till 
exempel Kanada, Australien, Storbritannien, 
Italien, Nederländerna och Finland. 

-Det har även varit ett stort intresse från 
globala motorcykelmagasin, även från Estland! 

Intresset fortsätter och Dr Hardy får 
e-post från enskilda förare och analytiker 
som vill veta mer om studien. Planen var att 
presentera resultaten till konferenser i Europa. 
Dr Hardy skulle även ge en presentation i Lon-
don i mitten av mars och ge en presentation på 
ESAR-konferensen i april, men med Covid- 19 
som drabbar världen har allt blivit stoppat. 

-Förhoppningsvis när denna kris är över 
får vi möjligheten att dela vårt arbete med 
andra intresserade parter.

Är det något specifikt som du vill lyfta med 
studien?
-Ja, jag tror att det som vi hittade, som kan-
ske inte var så uppenbart före studien, var 
sambandet mellan förarens rörelseriktning 
efter kraschen och svårighetsgraden av och 
den faktiska typen av kroppsskador. 

-Vi visste visserligen att sambandet mel-
lan hastighet och svårighetsgraden av ska-
dor var delvis slumpmässigt från Jim Ouel-
lets studie men också från vår erfarenhet av 
traumaspecialister som arbetade för att ge 
medicinsk hjälp till skadade MC-förare på de 
irländska tävlingsbanorna (allmänna vägar) 
Informationen fanns, vi behövde bara föra in 
den i studien.

-Jag tror att resultaten visar den indika-
tionen som måste utvecklas vidare, men det 
är verkligen att besvara den ursprungliga frå-
gan som Jesper Christensen ställde. 

Frågan som Dr Hardy syftar på har sin 
utgångspunkt i att motorcyklister kan komma 
att begränsas med specifika hastighetsgrän-
ser och där argumentet är ökad säkerhet. 

-För mig åtminstone är intresset för fö-
rarens rörelseriktning efter kraschen och fo-
kuset som krävs för att titta på hur detta på-
verkar typen och svårighetsgraden av skador 
och vad som kan göras för att hitta lösningar 
för att minska dem.

Statistiken visar att det inte finns något 
direkt samband mellan motorcykelns has-
tighet och skadans svårighetsgrad, inte heller 
den tid som föraren spenderat på sjukhus som 
ett resultat av kraschen. 

Faktum är att de resulterande skadorna 
och tiden som tillbringats på sjukhus ser ut 
som en nästan slumpmässig faktor som up-

Hälften av deltagarna fyllde i “Ytterligare kommentarer” och gav så mycket information, inklusive detaljer om 
kraschen, deras observationer, deras skador, vad som hände, hur det hände och så vidare. Det var fantastiskt!

Dr Elaine Hardy. Foto: Privat
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Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare 
om rapporten:
-Vi visste att överlevnadsreaktioner till en 
viss del gör att föraren blir handlingsförlamad 
och inte bromsar, eller slår av hastigheten. Så 
vi har bekräftat att autobroms måste vara en 
effektiv funktion.

-Klart att hastighet spelar roll, men ska-
dorna är så relaterade till vad du eventuellt 
träffar. Därför måste vi se över infrastruktu-
ren. Denna typ av forskning styrker SMC:s 
politiska arbete, och jag ser en framtid där 
vi själva har egen akademisk kompetens att 
bedriva forskning.

pstår i nästan vilken hastighet som helst, 
men inte direkt knuten till hög hastighet.

Låt oss vara tydliga här. Vi uppmanar inte 
någon att ge sig ut och köra fort, eller över has-
tighetsbegränsningarna. Absolut inte. 

Poängen är att skuldfrågan i en motor-
cykelkrasch som involverar ett annat fordon 
allt för ofta faller på MC-föraren. Att uppfat-
tningen ofta är den att MC-föraren körde för 
fort, när så inte alltid är fallet.

Insamlad statistik minskar inte heller 
det faktum att hög hastighet kan leda till 
krascher. Skillnaden mellan att undvika en 
krasch eller inte bestäms av förmågan att 
kunna stanna i tid, och där har hastigheten 
en effekt när det gäller kontroll. 

NY TE K N O LO G I -  SVAR E T PÅ Ö K AD 
SÄKERHET?
Dr Hardy menar att sammantaget är det 
som man känner igen, antagandet att te-
knologin kommer att vara det som förhin-
drar olyckor, kan missa det uppenbara 
faktum att det som är viktigt i en nödsitu-
ation är föraren själv och hans eller hennes 
förmåga att kontrollera teknologin. 

Tekniska system har utvecklats för att 
minska risken för att föraren faller eller glid-
er i en nödsituation. Men, vad som har fram-
hävts i rapporten är att över en tredjedel av 
förarna inte använde sina bromsar. Det oav-
sett om de bara inte hade tid eller inte kunde 
på grund av omständigheterna. 

Förarens uppfattning och reaktionstid är 
mellan 0,75 och 1,5 sekunder.

Hur detta kan hanteras menar Dr Hardy 
är relevant för det faktum att 36,3 procent av 
motorcyklarna i studien var utrustade med 
avancerade bromssystem (ABS), 12 procent 
hade antispinn och 6,4 procent kurv-ABS. 

Spelar tekniken någon roll i ett kra-
schscenario och vilken lösning kan det finnas 
för att lösa problemet, frågar sig Dr Hardy. 

-Jag tycker att detta är en viktig punkt 
särskilt när det gäller bromsning. I slutän-
dan vad vi lärde oss av denna studie var att 
erfarenhet, medvetenhet och kontroll är den 
verkliga livräddaren, vilket vi också ser i 
kommentarerna från förarna själva. 

Rörelseriktningen “topside” (föraren kas-
tas över styret) efter kraschen skedde i 63 
procent av de fall där MC-föraren kolliderade 
med en bil. När det gäller personskador domin-
erar denna typ av rörelseriktning både ska-
detypen och svårighetsgraden. Detta är enligt 
rapporten ett forskningsområde som behöver 
ytterligare uppmärksamhet menar Dr Hardy.

Hur kommer ni att gå vidare?
-Det finns fortfarande massor av obesvarade 
frågor. Vi missade några frågor, vi borde ha 
begärt mer information om hjälmar, skydds-
utrustning och passageraren. Utan tvekan 

kommer folk att hitta andra problem som vi 
skulle behöva adressera.

-Det var ett fantastiskt team att arbeta 
med. Naturligtvis skulle det vara underbart 
att få lite ekonomiskt stöd för vårt arbete. 
Den här studien tog 15 månader och vi läg-
ger alla mycket tid och ansträngningar för att 
få det rätt. 

Den fullständig rapporten The Dynam-
ics of Motorcycle Crashes finns tillgänglig 
på  www.investigativeresearch.org och öp-
pnar ett helt nytt kapitel om orsak till motor-
cykelkrasch. 

T YP AV VÄG
• I 74,4 procent av fallen inträffade krascher-

na på en rak väg på en motorväg, följt av 
55,6 procent på en huvudväg och 51,9 på en 
dubbelfilig väg. 

• Totalt sett 41,6 procent av krascherna in-
träffade på en rak väg. Medan 13,5% kra-
schade vid en vänsterkurva och 13,1 kra-
schade i högerkurva. Särskilt omnämnande 
av rondellerna framhäver det 12,8 procent 
av krascher på en stadsväg och 7,6 procent 
inträffade vid en rondell.

HASTIGHET VID KRASCHEN
• En vanlig hypotes antyder att yngre förare, 

även om de är mindre erfarna, tar större 
risker med avseende på hastighet. Svaren 
indikerar dock att sambandet mellan ålder 
och hastigheten är slumpmässig. 

• Respondenter som körde med en låg has-
tighet, upp till 10 kilometer i timmen före 
kraschen varierade från 18 till 74 år med en 
genomsnittlig ålder av 46 år. 

• Svarande som färdades med hastigheter 
mellan 91 och 100 kilometer i timmen 
varierade från 17 år till 71 år med en me-
delålder 42 år. 

• 6,7 procent blev påkörda av ett fordon med-
an de var stillastående, åldern varierade 
från 17 år till 69 år, med en genomsnittlig 
ålder på 44 år. 

• Av 1,1 procent som svarande och indikerade 
att de kört över 130 kilometer i timmen före 
kraschen varierade åldern från 22 år till 53 
år, medelålder 39 år.

Jag vet fortfarande inte vad som fick framhjulet att låsas och läggas under i 
gånghastighet närmar sig ett trafikljus i en liten nedåtgående sluttning. Jag 
landade på ansiktet, händerna och knäna. Hade jag inte haft en helhjälm vågar 
jag mig inte tänka på vilka skadorna skulle ha blivit, samma gäller läderhandskar. 
Jag gav upp all idé om att köpa en öppen hjälm och det räddade mig. Nu kör 
jag alltid med benskydd.

Skåpbilen körde mot mig utan att bromsa ner. Jag hade ingen tid att reagera. 
Fötter och knän krossade i skåpbilen orsakade skador och sedan flög jag över 
skåpbilen vilket orsakade hjärnskakning. Jackan och handskarna skyddade min 
överkropp. Jeans och gympaskorna skyddade inte mina ben och fötter. Jag hade 
en bra modulär hjälm som var stängd. Ingen skada i ansikte eller huvud men 
fick en hjärnskakning.

Jag såg det lösa gruset på vägen och reagerade felaktigt - jag borde faktiskt 
bara ha fortsatt ta kurvan men istället försökte jag hålla mig rak och bromsa 
intill kanten av kurva. Det gick fel. Mitt vänstra ben var rakt mot marken och 
mitt knä pressades kraftigt. Fick flera skador. Viktigt: Jag hade mycket bra 
motorcykelhandskar. Tre lager av läder revs upp på insidan av handsken. 
Jag skulle ha sett min hands ben utan handskarna som skyddade. Så, ingenting 
hände med handen.


