
Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna   

Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på 

tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.   

 

Antalet motorcyklar i trafik har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Dödsolyckorna 

har legat i stort sett konstant eller minskat. Antalet svårt skadade har sjunkit betydligt under 

de senaste tio åren.  

 

Källa: Trafikverkets djupstudier, STRADA och Vägtrafikregistret.  

 

Vilka är det som omkommer på MC? 

Nästan 93,5  procent är män och 6,5  procent kvinnor. Medelåldern på de omkomna är cirka 

42 år och ökar vilket speglar den ökande medelåldern på svenska MC-ägare, 54 år.  



 

 

Var sker MC-olyckorna? 

Den vanligaste platsen där MC-olyckor sker är kurvor följt av korsning.  Föga förvånande är 

singelolyckorna är vanligast i kurvor och kollisioner i korsningar.  

 
Källa: Trafikverkets djupstudier av dödade på tvåhjulig MC 2005-2013.  

 

I bilden nedan visas både dödade,  svårt skadade (polisrapporterade olyckor) samt allvarligt 

skadade (sjukhusrapporterade olyckor). Singelolyckorna är i klar majoritet och följs av 

olyckor i korsningar där kollisioner med andra fordon inträffar. I upphinnandeolyckorna är 

det absolut vanligast att motorcyklisten kör in i framförvarande fordon, oftast en personbil 

men ibland tyvärr en annan motorcyklist som man är ute och kör med.  



 

 

45 % av alla dödsolyckor är singelolyckor. Singelolyckor beror på en mängd faktorer som 

höghastighet, bristande kompetens och felaktig körstrategi. Sju av tio singelolyckor sker i en 

kurva.  

 

Källa: Trafikverkets djupstudier av singelolyckor med dödlig utgång på 2-hjulig MC 2005-2013.  

 

Omkring hälften av dödsolyckorna har skett i kollision med ett annat fordon i en korning. I 

en tredjedel av olyckorna har bil och MC krockat då fordonen kommer från två olika vägar. I 

drygt hälften av olyckorna har en annan trafikant kört över MC-förarens körbana och vållat 

krocken. I 14 procent av olyckorna har MC-föraren påbörjat en omkörning innan korsningen. 

I de flesta olyckorna bedöms att motorcyklisten överskridit laglig hastighet.   



 

Knappt tio procent är mötesolyckor. Mötesolyckorna är vanligast i kurvor då MC-föraren 

kommer över i fel körbana vilket sannolikt beror på samma faktorer som ovan, nämligen hög 

hastighet, bristande körkunskaper och felaktig körstrategi.  

 

 

 

De flesta MC-olyckorna sker på vägar där hastighetsgränserna är 60-80 km/timme.  Det 

handlar alltså om det mindre kurviga vägnätet som samtidigt har relativt låg trafik och 

därmed inte prioriteras då det gäller vägunderhåll. Tidigare studier visar att snitthastigheten 

vid olyckor ligger mellan 48-55 km/timmen (Hurt m fl 1981, Otte m fl 1998). De flesta 

räckesolyckor sker på motorvägar och 2+1-vägar med hastighetsgräns 100-120 km/h. 

Räckena står nära körbanan vilket gör att hastigheten inte hinner sjunka innan krocken. 



Sannolikt är därför hastigheten vid räckesislag högre. En australisk studie visar att 

medelhastigheten i dödliga MC-räckeskollisioner var 100,8 km/h (Grzebieta m fl 2013).  

 

 

SMC har under ett antal år uppmärksammat att en stor del av de som dödas på tvåhjulig MC 

inte är motorcyklister, det vill säga de har inget A-körkort och de äger inte en motorcykel.  

Under perioden 2011-2016 saknade hela 30 procent av de omkomna MC-förarna körkort. I 

den gruppen var 73 procent påverkade av alkohol och/eller droger. Hela 80 procent av de 

körkortslösa körde en motorcykel som var avställd/oförsäkrad/oregistrerad/stulen. Inte ens 

hälften i gruppen som saknade körkort ägde motorcykeln de körde vid dödsolyckan.  

 

Tyvärr återfinns problematiken även bland de svårt skadade. 21,83 procent av de som 

skadades svårt 2013-2016 saknade MC-körkort. En tredjedel av dessa ägde inte motorcykeln 

de körde på vid olyckstillfället och över en femtedel av motorcyklarna bland gruppen 

körkortslösa var belagda med körförbud.  

 

Denna bild stämmer inte överens med de studier SMC gjort bland medlemmar där 100 

procent har körkort, ytterst få kan tänka sig att köra påverkad och nästan ingen varken lånar 

eller lånar ut motorcykeln (Nordqvist/Gregersen 2010).  



 

Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor 2011-2016 + Extremt beteende – en fråga om olovlig 

körning 4.0, SMC 20167.  

 

MC-typer i dödsolyckor 

Supersportmotorcyklarna är omkring fem procent av hela fordonsbeståndet i Sverige. Även 

om deras andel av dödsolyckorna minskar är de fortfarande överrepresenterade. Custom-

hojar utgår 28 procent av alla motorcyklar medan andelen av dödsolyckorna är runt åtta 

procent.  

 



 

Andra omständigheter kring dödsolyckor 

Nästan alla dödsolyckor på MC sker i dagsljus på torr asfalt. Få dödsolyckor bedöms ha 

berott på brister i vägbanan enligt Trafikverket. 

 

 

Då det gäller MC-olyckor i allmänhet är grus på belagd väg den vanligaste bristen. Svedea 

beräknar att cirka 600 olyckor varje år beror på grus på belagd väg. Statistik i STRADA visar 

att nästan en fjärdedel av MC-olyckorna med skadade motorcyklister utanför tätort beror på 

grus. Oftast finns gruset i kurvor och korsningar, det vill säga på de platser där flest MC-

olyckor sker.  

 
Källa: STRADA, sjukhusrapporterade olyckor 2011-2015. 



Det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång är räcken. Statistik över tid 

visar att var tionde motorcyklist har dött i kollision med räcke i Sverige. Denna andel ökar. 

Under 2017 omkom 8 av 33 förare i räckeskrockar vilket motsvarar en fjärdedel.   

 

Vilka skador är vanligast bland motorcyklister som skadas allvarligt? 

Trafikverket presenterade 2012 en sammanställning över skadorna bland de allvarligt 

skadade (sjukhusrapporterade) MC-olyckorna. De vanligaste skadorna sker på ben och 

armar. Huvud- och benskador ger de allvarligaste olyckorna.  

En australisk rapport baserad på verkliga MC-olyckor  visar att användning av 

skyddsutrustning ger en betydligt mindre risk för sjukhusvård. Om skyddsutrustningen 

dessutom innehåller godkända skydd minskade risken ytterligare för skador. Även om 

motorcyklister använde kraftiga stövlar,  utan skydd, minskade det skaderisken betydligt 

jämfört med att använda skor. Samma förhållande gäller MC-handskar. Även de som saknar 

skydd är bättre än inga handskar alls. Studien visade också att omkring en fjärdedel av 

skyddsutrustningarna slets sönder vid kraschen (Motorcycle protective clothing; protection 

from injury or just the weather, de Rome 2011).  En majoritet av svenska motorcyklister 

använder alltid heltäckande skyddsutrustning och cirka 60 procent även ryggskydd, utöver 

den lagstadgade hjälmen (Nordqvist & Gregersen 2010).  

 

 

 

Det finns mängder av statistik för MC-olyckor och allt annat som rör MC på SMC:s hemsida: 

http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Statistik/  


