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1 INLEDNING

Denna rapport är ett försök att sammanställa och systematiskt presen-

> tera aktuell och från trafiksäkerhetssynpunkt intressant information om

mOtorcyklar, användningen av motorcyklar och de risker som är knutna

till motorcykeln i trafik. Nya statistiska sammanställningar och nya

forskningsresultat presenteras med jämna mellanrum och ändrar eller

nyanserar den bild av motorcyklismen, som rapporten söker förmedla.

När nu, i augusti 1988, ett streck dras i protokollet, sker detta vid en

tid, då forskning rörande motorcyklismen - i alla dess aspekter - kanske

är mer aktiv än någonsin.

Under' senare år har flera tidigare undersökningar - framför allt sådana

som med statistiska metoder sökt påvisa samband mellan trafiksäker-

hetsåtgärder och resultat i form av minskad olycksrisk -. utsatts för en

mycket allvarlig kritik (Lund 1985, Haight 1988). Följande citat från
Haight uttrycker' trafiksäkerhetsforskningens dilemma: "Maintaining ob-

jectivity seems to be more difficult in safety research than in other

branches of science" och "Believing sincerely in a particular program,

the advocate may be willing to insist that 2+2=7 if he or she sincerely

believes that by doing so, lives will be saved" (Haight 1988). Oavsett

om tveksamma samband och dåligt motiverade åsikter orsakas av svag-

heter i metodiken eller (omedveten?) advokatyr, finns det säkerligen

mångaundersökningar vars slutsatser kommer att bli korrigerade av

framtida forskningsresultat. Här har det endast i begränsad omfattning

varit möjligt att kritiskt granska de utnyttjade källorna. Rapporten gör

inte heller anspråk på att ge en total och konsekvent bild av motor-

cyklismen utan försöker endast att presentera något av den statistik

som handlar om motorcyklister, motorcyklar och den forskning som

sysslar med motorcyklister och trafiksäkerhet. Denna rapport måste ses

mot denna bakgrund och de slutsatser som här presenteras kommer att

modifieras när nya rön framkommer.

Denna rapport är till stor del hämtat ur en av Nordisk komite for

Trafiksikkerhedsforskning bekostad studie "Motorcyklisters säkerhet"

(Fredén 1987, ej publicerad) som dock i viktiga avseenden kompletterats

och aktualiserats.
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2 ' KÄLLOR

Som källor för studier över motorcyklismen finns _olika typer av data-

samlingar och undersökningar. Grundläggande, statistiska uppgifter er-

hålles i första hand från den officiella statistiken som baserar Sig på

registeringsuppgifter och polisens rapporter.

Dessa uppgifter, som är tillgängliga i olika regelbundet publicerade

tabellverk är ju i den mening intressanta, att de säger något om tra-

fiken; svårigheten uppkommer när man söker stöd i det givna siffer-

materialet för att bedöma effekten på trafiksäkerheten av olika åt-

gärder. Oftast saknas sådana uppgifter, som är nödvändiga för att kunna

evaluera den använda modellen (varje försök till trafiksäkerhetshöjande

åtgärder måste rimligen förutsätta en modell, som beskriver sambandet

mellan åtgärd och effekt - även om modellen kan vara ytterst primitiv,

se t ex Michon 1982).

Utöver desSa "generella" uppgifter finns emellertid ytterligare ett antal

källor, vilka på ett värdefullt sätt kompletterar standardtabellerna.

För vissa områden (ett län, ett sjukhus upptagningsområde etc) och för

begränsade tidsrymder finns uppgifter om patienter, som skadats vid

trafikolyckor (Falck-'Larsen 1984, NVF 1986). Dessa uppgifter ger en i

många avseenden bättre bild av olycksbilden än polisrapporterna. Det

kan emellertid finnas sådana olikheter mellan olika länders vårdpraxis,

att slutsatser grundade på jämförelser mellan olika länder, bör behand-

las med f örsiktighet;

Samma förhållande gäller givetvis även försäkringsbolagens statistik.

Trafikförsäkringsfallen innefattar sannolikt flertalet kollisionsolyckor

(även om många görs upp "i godo" utan inblandning av myndigheter eller

försäkringsbolag) medan singelolyckor endast kommer med när fordonet

är helförsäkrat och skadekostnaden överskrider självrisken (och ev

bonusförlust). Även därvidlag finns förmodligen stor-a_ olikheter mellan

olika länders regler och praxis.
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Frågor rörande olika källors representativitet och sambanddem emellan

har diskuterats i flera undersökningar (se t ex Brühning 1987, Siegener

1986, Roosmark 1968). Det har dock inte varit möjligtatt utifrån dessa

studier göra någon form av "översättningsregler" för transformering av

olika länders trafikolycksfallsstatistik till "normaliserade" värden.

Sannolikt är antalet dödade den enda olycksfallssiffra som kan jämföras

internationellt (åtminstone inom Europa, Nordamerika, Australien och

ytterligare några länder; en utförlig diskussion i Brühning 1987).

I_ flera fall anger olika källor olika siffervärden under identiska rubriker.

Här har inte gjorts några försök att "korrigera" eller "översätta"ydessa

värden. Dels är detta sällan möjligt utan tillgång till den nationella sta-

tistikens råmaterial, dels är den eventuellt uppnådda exaktheten endast

skenbar bla på grund av de använda definitionernas och insamlings-

teknikernas bristande kvalitet. Detta innebär att det förefinns diskre-

spanser mellan. olika tabeller och diagram i denna rapport då dessa är

baserad på olika källor.

Tyvärr finns det för trafiksäkerhetsarbetet väsentliga uppgifter, som är

'ofullständigt kartlagda, bl a förarnas attityder till motorcykelåkning,

syftet med motorcykeln och hur den utnyttjas. Undersökningar, som

avser att svara på dessa frågor, är svåra att göra, om man har ambi-

tionen att tränga lite djupare ned i förarnas preferenssystem. De är

dock väsentliga som underlag för försök med utbildning, kampanjer och

andra åtgärder som avser att ändra förarnas beteenden. Få sådana stu-

dier är emellertid gjorda med motorcyklister som studieobjekt. Enkät-

undersökningar har dock genomförts bl a i Norge (Lie 1983)., i Finland

(Kallberg 1986) och Danmark (Carstensen 1987). En studie över motor-

cyklismens sociala roll i Västtyskland publicerades 1982 (Ohle et al

1987.). Om man förutsätter att förarens mest signifikanta egenskaperna

är knutna till kön och ålder kan man även - låt vara med en viss

försiktighet - utnyttja motsvarande.undersökningar gjorda på bilister (en

aktuell sammanfattning i "Nyblivna personbilsförare": Englund 1987, se

även Schlag et al 1986).
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Sammanfattningsvis kan delproblem, som alltid är förknippade med trafik-

statistiken, uttryckas i form av tre frågor.

i.

VTI

Visar siffrorna den information som man egentligen söker (ex: antalet

registrerade motorcyklar är inte det samma som antalet i trafik och

avvikelsen varierar säkert mellan länderna)?

Går siffror, som enligt etiketteringen visar samma sak, att jämföra

(ex: olycksstatistiken bygger i de flesta länder på polisens rapporte-

ringar och vi vet att denna utgör endast en bråkdel av antalet olyckor

och varierar starkt med olyckstypen, men dessutom varierar den

sannolikt mellan länderna - beroende bla på lagstiftning, praxis och

alarmeringsrutiner)?

Har de siffror vi jämför överhuvud taget relevans för målet att minska

antalet mc-olyckor?



3 ANTALET MOTORCYKLAR OCH DERAS UTNYTTJANDE

3.1 1 Antal motorcyklar

För en analys av motorcyklismen behövs uppgifter om antalet motorcyklar

i trafik, deras storlek (massa), effekt och typ - och kanske är ännu fler

detaljer önskvärda.

Tyvärr finns endast en liten del av detta material. Oftast är endast

uppgifter om det totala antalet vid en viss tidpunkt inregistrerade motor-

cyklar publicerade. Tidpunkten är i de flesta länder årsskiftet, då en

större eller mindre mängd motorcyklar kan vara avställda och saknas i

registret. Hur många, som periodvis försvinner ur statistiken beror givet-

vis på landets vinterklimat_ men även på de legala och ekonomiska konse-

kvenserna av en avställning. I många länder är kostnaderna och besväret

med att ha ett fordon registrerat så obetydliga, att många fordon i

registret saknas i sinnevärlden (ungefär som i det svenska sk reserv-

registret).

Vad beträffar de i denna rapport använda antalsvärdena kan nämnas att de

'finska är dels omräknade från "försäkringsår", dels enligt registrerings-

uppgifterna, de norska värdena är registreringar vid årsskiftet, som i den

utsträckning vilka varit möjligt, korrigerats till "sommarvärden" enligt en

av Lie (Lie 1983) angiven metod. De svenska uppgifterna avser

motorcyklar registrerade vid halvårsskiftet (det kan dock noteras att i den

internationella statistiken anges oftast beståndet vid årsskiftet). För

övriga länder ha antalet tagits direkt ur ländernas officiella statistik och

gäller för årsskiftet.-

För övrigt har noterats att gruppen "motorcyklar" i den internationella

statistiken (FN och EG) för Norges vidkommande även omfattar snö-.

skotrar (dessa är ungefär lika många som antalet motorcyklar). De här

presenterade siffrorna är emellertid korrigerade i detta hänseende.
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Figur 3.1 Antal motorcyklar i några västeuropeiska länder. Utveckling

från 1974 ^
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3.2 Motorcyklarnas storlek m m

I de nordiska länderna indelas motorcyklarna i den officiella statistiken

efter cylindervolym (och med speciell gruppindelning för varje land; i

dansk Olycksstatistikdock efter vikt), Detta är ett enkelt mått som är -

lätt att fastställa. Tidigare fanns ett ganska entydigt samband mellan

cylindervolym och hastighetsresurser samt acceleration vilket var

motiveringen för denna indelningsgrund. Idag finns det motorcyklar med

125 ccm vilka har högre, realistisk topphastighet och klart högre

acceleration än vissa andra motorcyklar med över en liters cylindervolym.

Även om just detta förhållande tillhör undantagen är cylindervolymen

inget bra mått för att bedöma motorcyklarnas prestationsförmåga.

Det bör noteras att i Danmark finns inte gruppen "lätta motorcyklar" och

att i Norge är lätta motorcyklars effekt begränsad till 7 hk och deras

konstruktiva hastighet till 80 km/h. I Sverige och Finland är "lätta motor-

cyklar" definierade som motorcyklar med en cylindervolym mindre än

125 cm3.

Motorcyklarnas storlek i Sverige fördelad efter ägarens ålder presenteras

på Figur 4.2. Av figuren framgår att fördelningen är i stort sett konstant_

efter ZO-års ålder. Det är dock tveksamt om denna bild kommer att bestå.

De av dagens 20-åringar, som vid uppnådda 40 är fortfarande äger en

motorcykel, kan ha helt andra preferenser än dagens 40-åringar. Lätta

motorcyklar, ägda och använda (?) av äldre, kommer troligen att minska i

framtiden.

Figur 4.3 återger fördelningen av motorcyklarnas storlek iSverige 1982

och 1986 samt i Norge 1982. Bortsett från den avsevärt större andelen

lätta motorcyklar i Norge (ca 50 96 mot ca 28 96 i Sverige samma år) är

fördelningen'tämligen likartad. Den enda mer påtagliga trenden, som kan

urskiljas i det svenska materialet, .är att andelen lätta motorcyklar

minskar.
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3.3 Motorcyklarnas utnyttjande

Motorcyklarnas körsträckor har studerats (i enkäter) bl a i'Finland,

Danmark, Norge och Västtyskland. Genomgående stiger körsträckan med

motorstorlek. De finska körsträckorna ligger väsentligt högre än de norska

och tyska. Detta kan möjligen förklaras avatt de finska siffrorna baseras

på en enkät bland klubbanslutna motorcyklister, ett urval som möjligen

ger en längre årlig körsträcka än vad en normalgrupp skulle visa.

Körsträckorna varierar givetvis inte bara med motorcykelns storlek. Även

bostadsort - och därmed säsongens längd - samt förarens ålder och motor-

cykelns ålder har säkerligen stor betydelse. Det finns bl a ett antal äldre .

motorcyklar, som bara används sporadiskt, inregistrerade (se t ex Kallberg

1986, sid 14). Det finns emellertid ingen möjlighet att ta hänsyn till detta

vid riskanalyser etc.

Körsträcka/ár, km
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Figur 3.4 Samband mellan körsträcka och motorcykelns storlek i BRD,
Danmark Finland och Norge (Otte l986, Carstensen 1987,
Kallberg 1986 och Lie 1983)
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4 MOTORCYKLISTERNA

4.1 Åldersfördelning och kön

Endast för'tre länder har det varit möjligt att återfinna uppgifter om

motorcykelägarnas ålder: Norge, Sverige octhäs'ttyskland (Lie 1983, TSV

1985, Schmidl 1982). Man bör notera att endast ägarens ålder är känd, ej

användarens. Oftast är ägare och brukare identiska men det finns givetvis

ett antal undantag där ägaren - oftast för att få en billigare försäkring

men ibland även för att få kredit vid avbetalningsköp - äraen annan person

och då vanligen äldre än föraren. Till detta har ingen hänsyn kunnat tas

vid redovisningen.

Fördelningen är återgiven på Figur 5.1 i form av kumulativdiagram; Det

är värt att notera att åldersfördelningen bland svenska motorcykllster är

betydligt jämnare än bland norska och västtyska.

% yngre än

too-.r . N

BRD S

5.0-

  

20' 30 40 sö 60. . år

Figur 4.1 Åldersfördelningen bland. motorcykelägare. Norge enl Lie
1983 (tunga motorcyklar), BRD enl Schmidl 1982 (motorcyk-
lar > 50- cm3) och Sverige enl TSV 1985 (tunga och lätta
motorcyklar)

Figure 4.1 ???
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Även om man inte kan bortse från att i Sverige motorcyklar av

försäkringstekniska skäl i viss omfattning registreras .hos äldre

anförvanter till brukaren, torde skillnaden i ålder mellan svenska

motorcyklister och motorcyklister i Norge och BRD vara reell.

Männen dominerar bland motorcyklister i alla 'här behandlade länder. I

BRD var 1979 9596 av mc-åkare män, i Norge 1981 även 9596 och i Sverige

1985 9096 (här är mc med juridisk person som ägare borträknade).

Bland männen i Sverige är andelen motorcykelägare inom åldersinter-

vallet 16 till 30 år, ca 5 - 7 96. Lätta motorcyklar ägs så gott som ute-

slutande av personer yngre än 19 år (samt en liten grupp äldre, ej repre-

senterade 1 Figur l1.2).

?4
107

       

fe IS 20 22 24 26 28 30
Alder

Figur 4.2 Andel i olika åldersgrupp av män som äger motorcykel (lätta
särredovisade). Enl statistisk årsbok och TSV 1986

Figure 4.2 ??
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4.2 Attityd till-motorcykelåkandet och. dess risker

Det är uppenbarligen av stor betydelse att i allt trafiksäkerhetsarbete

känna motivet för valet av resmål och' färdsätt samt trafikantens all-

männa inställning till trafiksäkerhet.

Det finns ett fåtal studier som sökt kartlägga hur motorcyklister använder

sina fordon. En västtysk, en finländsk och en svensk undersökning har

sammanställts i nedanstående tabell. Indelningen är ju mycket "ytlig"; om

man anger t ex att målet med resan var att komma till arbetet, förklarar

inte detta varför vederbörande valde att åka motorcykel, vilket ju är en

viktigare men mer svårfångad uppgift. Vidare är de olika undersökningar-

nas begrepp "fritidsresa", "semesterresa" etc inte ,helt entydiga varför

sifferuppgifterna måste användas med försiktighet (siffrorna anger res-

längdsandel i procent).

Tabell 4.1 Syftet med mc-resor

Table 4.1 - ?'??

Schmidl (1982) Kallberg (1986) RVU (198#)

Resa t/f arbetsplats 23 18 11

Inköpsresa \ 1 -- 10

Fritidsresa 56 25 --

Semesterresa 12 45 76

Annan resa 8 12 3

Det är rimligt att antaga att det finns en väsentlig skillnad mellan

ungdomar i åldersgruppen 16 - 18 år och som endast får köra sk lätt

motorcykel, och ungdomar som är fyllda 18 år och för vilka en egen (eller

familjens) bil utgör ett alternativ till motorcykel. För den yngre gruppen

utgör motorcykeln det mest effektiva egna transportmedlet och att äga

en sådan betyder rörlighet och oberoende av föräldrar och äldre kamrater

med bil (eller tung motorcykel). I denna åldersgrupp finns säkert en stor

andel som skulle ha föredragit bil framför motorcykel och där motor_-

cykeln är det näst bästa alternativet. Detta förhållande återspeglas på i

många sätt i de enkätsvar som presenteras av Lie (Lie 1983).



13

I gruppen l6 - 18 år är det endast ca 1/3 av de tillfrågade, Som anser att

motorcykeln "är mer en hobby än ett transportmedel" medan motsvarande

andel för de äldre är 2/3. Ytterligare en detalj är att bland ägarna till

lätta motorcyklar har endast 35% använt dem för semesterresa mot 62%'

för de tunga motorcyklarna.

Förmodligen stämmer den i tabellen visade fördelningen av resor mellan

olika resekategorier ganska väl med motsvarande fördelning för bilägare i

samma åldersgrupp. Mer intressant är då varför ungdomar som är fyllda

18 år valt motorcykel i stället för bil för sina resor. Det är för praktiskt

taget alla motorcyklister i Västeuropa möjligt att ersätta motorcykeln

med bil, inte bara i den meningen att de kunnat köpa bil i stället för mc,

utan även därför att flertalet har egen bil utöver motorcykeln eller.

tillgång till bil i familjen (enl Lie 1983 har 86% tillgång till bil i Norge,

enl Schmidl 1982 har 70% av motorcyklisterna i BRD tillgång till bil).

Valet av motorcykel i stället för bil för en resa (till arbetet eller under

semestern) bygger på en serie preferenser, av vilka knappast någon är

"förnuftig" om man ser resan som .enbart renodlad transport. Motorcykeln

har lägre komfort (speciellt i regn), det är besvärligt att ha med sig större

mängder bagage, den har i de flesta sammanhang ett lägre prestigevärde

och den är farligare. För vissa ungdomsgrupper har bilen dessutom den

viktiga fördelen att endast en av flera behöver vara nykter under färden

och att bilen kan användas till annat än att åka i.

Motorcykeln ger alltså oftast föraren något utöver själva transporten och

dessa har ett mycket litet eller obefintligt värde. Värdet ligger i själva

färden, i de upplevelser och stimuli den ger och för många i det sociala

kontaktnät, som är _förknippat med motorcyklismen (se t ex Ohle 1982). I

en undersökning gjord av F Rheinberg et al 1986, anger 75% av motor-

cyklisterna "kördynamik", "acceleration/hastighet" och "bemästrande av

maskinen" som en avgörande orsak till att köra mc.

Lie (Lie 1983) sammanfattar svaren från en enkätstudie,asom bl a tar upp

motivet för att köra tung motorcykel i följande tre punkter:

- Körglädje

- Den sociala miljön kring motorcykeln -

VTI
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- Huvudmotivet för anskaffande av motorcykel tycks inte vara trans-

port. Personbil är troligen mer ett supplement än ett egentligt alter-

nativ till tung motorcykel

Hela detta komplex av motiv är ju inte unikt för motorcyklister. I princip

samma skäl leder till att stora summor och mycket fritid läggs ned på

segelbåtar, sporthästar och utförsåkning.

I samband med en studie rörande motorcyklister och motorcyklism som

utfördes på uppdrag av Insurance Corporation of British Columbia interv-

juade Cooper och Rothe [OO motorcyklister (Cooper, Rothe 1988). Frå-

gorna berörde orsaken till att de körde motorcykel och deras inställning

till säkerhet. Författarna gör ingen statistisk sammanställning av svaren

utan söker karakterisera gruppen med hjälp av utdrag från intervjuerna. .

Många svar är mycket amerikanska (HD-kulten och Easy-Rider-imagen

dominerar på helt annat sätt än i Sverige) men det genomgående temat

att motorcykeln representerar en del av en livsstil och är på ett ganska

odefinierat sätt en hobby.

Av mc-litteratur och mc-tidskrifter vågar man nog dra slutsatsen att

svenska (och övriga europeiska) motorcyklister i vissa viktiga avseenden

har en annan inställning till motorcykeln än Nordamerikaner. I Europa

dominerar intresset för körteknik, sport och körupplevelse (inkl turism,

touring) vilket även återspeglas i val av motorcykel. Den "sportiga"

imagen, som eftersträvas av större delen av svenska motorcyklister, gör

även inställningen till säkerhet mer positiv än Nordamerika där varje

attribut, som kan förknippas med säkerhet, stör "Easy-Rider-imagen".

Motorcykelbranchen har givetvis anpassat sig till köparnas efterfrågan. I

de nordeuropeiska länderna marknadsföres knappast några "brukscyklar"

tänkta för en kundkrets, vilken söker ett transportmedel påtagligt

billigare än bil. Man vågar nog förmoda att för de allra flesta

motorcyklister - som oftast är tekniskt kunniga och intresserade och till

stor del själva sköter service och underhåll - har en begagnad bil en lägre

km-kostnad än demotorcyklar som säljes mest.
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De flesta motorcyklister tycks vara helt införstådda med att det är

farligare att köra mc än bil. Enligt Lie 1983 är 84% av alla tillfrågade

motorcyklister övertygade om att olycksrisken för en motorcyklist är

flera gånger större än för en bilist. Enligt' Ohle el al (1982) var temat

trafikrisk, kritiska trafiksituationer, _alkohol i trafik och vägtrafikbestäm-

melser det vanligaste, informella diskussionsämnet vid klubbsamman-

komster (19% av samtalen berörde dessa ämnesområden). .

En djupare analys av det preferenssystem, som präglar motorcyklister har

genomförts av Rheinberg et al (Rheinberg 1986). Som redan nämnts är

huvudmotivet för att köra motorcykel en körupplevelse. För att uppnå

denna anser sig flertalet behöva köra "sportigt, riskabelt". Vid körprov i

trafikmiljö visar det sig att många, som enligt egen uppfattning har en

"defensiv, försiktig" körstil, trots detta kör med påtagligt små säkerhets-

marginaler, vilket de själva motiverar med att körningens fascination får

dem att glömma föresatserna.

Eftersom den av föraren accepterade (subjektiva) risken (här används

begreppet '.'risk" i betydelsen sannolikhet för olycka där den oberoende

variablen är exponeringen; för en diskussion av riskbegreppet hänvisas till

Haight 1986) är beroende av' kostnaden (i allmän betydelse) för en ev

olycka, blir förarens bedömning av olyckskonsekvensernaav betydelse för

den valda risknivån (i princip är det samma resonemang, som motiverar en

höjning av straffet för hastighetsöverträdelse utan'att övervakningen

intensifieras). Rheinberg visar att många motorcyklister uppfattar risken

för långvariga eller bestående handikapp efter en olycka som liten och att

detta påverkar deras riskacceptans (Rheinberg et al 1986, analoga frågor

med avseende på gruppen unga bilister Schlag et al 1986).

Det finns mycket som talar för att motorcyklisterna som grupp skiljer sig

från gruppen bilister, även om man tar hänsyn till ålder och kön. Det har

hävdats att gruppen motorcyklister domineras av "thrill seekers" (Jessor

1985) och att motorcykelkörningen i sig indikerar en hög riskacceptans

(Jonah 1984). Även bland bilister (speciellt yngre) finns givetvis stimulus-

sökare (för en diskussion av detta begrepp hänvisas till Nystrand 18987,

Breivik 1987) men dessa dominerar sannolikt inte på samma sätt inom

' denna grupp (se t ex Schlag 1986).
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5 MOTORCYKELOLYCKOR

5.1 Om riskbegrepp och riskjämförelser '

Med begreppet risk (grupprisk) avses normalt mängden olyckor i relation

till exponeringen. Eftersom exponeringens omfattning ofta inte är känd

ersätts denna i många sammanhang av antalet registrerade fordon inom

den aktuella kategorien och ägargruppen. Antalet olyckor i relation till

antalet fördon benämnes här olycksfaktor. Uppenbarligen finns inget enty-

digt samband mellan risk och olycksfaktor och storheten olycksfaktor

utgör ett dåligt men tyvärr ofrånkomligt substitut för storheten risk. En

korrekt jämförelse mellan olika länder och olika- tidpunkter inom samma

land av "risken" förutsätter egentligen att exponeringen är känd för de

länder man jämför och att "olyckor" definieras likartat. Ytterligare en

felkälla är att det konventionella begreppet "risk" antar att mängden

olyckor är direkt proportionell mot exponeringsvolymen, vilket givetvis

endast_ är approximativt sant. Dessutom måste man antaga att antalet

kända olyckor (dvs de som finns med i statistiken) utgör en känd eller

åtminstone stabil andel av totala antalet olyckor (här avses "olyckor" - i

ordets konventionella. betydelse - av en viss svårighetsgrad, t ex att per-

sonskador som kräver sjukvård har uppkommit). Så är emellertid sällan

eller aldrig fallet annat än vid de tillfällen då i ett visst land och vid en

viss tidpunkt någon specialstudie genomförts (t ex genom granskning av

sjukhusens patientuppgifter). Förmodligen är dödsfallen den enda

"olyckstyp" där siffrorna är jämförbara. Man kan alltså beräkna antalet

dödsfall per inregistrerad motorcykel och hoppas att körsträckan (expo-

neringen) inte skall vara alltför olika mellan olika länder, detta tal skall

ha en viss korrelation med risken för personskador (eller annan vald

olycksdefinition).

Det finns således endast begränsade möjligheter att dra slutsatser om

trafiksäkerhetsläget (i generell mening) i de olika länderna ur den inter-

nationella statistiken. De siffror, som presenteras i denna PM måste

värderas utifrån de här givna förutsättningarna. Tabellerna och dia-

grammen kan förhoppningsvis visa intressanta 'samband mellan de fak-

torer, som påverkar trafiksäkerheten i allmänhet och mc-säkerheten

speciellt, men tolkningar av detaljer i siffermaterialet bör göras med stor
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återhållsamhet. Ofta frestas man att dra alltför långtgående slutsatser av

materialet bara därför att det är tillgängligt. Det kan också vara lika

viktigt att konstatera vilka slutsatser som inte går att dra_ som att

presentera oväsentligheter, hur välde än är belagda.

Som exempel på de svårigheter som möter vid beräkning av "risk" kan

nämnas de ofta presenterade uppgifterna över motorcykelns farlighet i

relation till bilen. Dessa presenteras då från den - oftast icke uttalade -

premissen att motorcyklisterna skulle vara ett representativt urval av

populationen "bilister". Även om man tar hänsyn till ålders- och köns-

fördelningen (inte ens detta gör man alltid vid dessa beräkningar!) finns

sådana skillnader mellan gruppen motorcyklister och gruppen bilister

(annars skulle de förstnämnda inte köra motorcykel) att motorcyklisterna

även som bilister med stor sannolikhet har ett från normalbilisten (förut-

satt samma ålder och kön) avvikande olycksmönster. Siffrorna blir således

helt ointressanta om man med dessa vill visa "vinsten" av.en trans-

substansiering av en förare från motorcyklist till bilist.

5 .2 Olycksutveckling och olycksfördelning

Man kan notera en markant, men tillfällig uppgång av olycksfaktorn och

troligen även risken i Danmark och Norge under perioden 1976-78. I

Sverige och Finland är risken högst under åren 1973-75 för att därefter

stabiliseras på en lägre nivå (Figur 5.1).

För de nordiska länderna återges 1 Figur 5.2 åldersfördelningen för polis-

rapporterade olyckor med personskador. Genomsnittsåldern för de olycks-

drabbade är något högre i Sverige än i Norge, vilket är naturligt med

tankepå att samma skillnad i ålder även finns i ägarkollektivet. Att den

danska genomsnittsåldern är så hög beror på att Danmark saknar sk lätta

motorcyklar, tillåtna för ungdomar under 18 år.
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Figur 5.3 återger antal olyckor i tätort resp landsbygd. Eftersom expo-

neringen i de olika miljöerna ej är känd är det svårt att ur dessa siffror

dra några slutsatser om risknivåer. Det enda man kan konstatera är att

det knappast går att urskilja några speciella trender.

Antal olyckor 1 tätort (%>

100 _,

 

' aø'/:\O-_|\.Finland

' 'SVETlge

50 - '"'_ NF"\\\V// 'F*\'N0rge, tung mc

  

1977 is 7% 8Ö sl 8b 8%
Figur 5.3 Polisrapporterade olyckor med personskador uppdelade på

begreppen tätort/ej tätort (för Norge även tung resp lätt
motorcykel)

Fiugre 5.3 ???

Av Figur 5.4 .framgår dels att proportionerna mellan lätt skadade, svårt

skadade och dödade varit tämligen lika från l970 och framåt, dels att

lätta motorcyklar i detta avseende endast obetydligt skiljer sig från

tunga. Eftersom antalet registrerade inom varje grupp är relativt få

varierar siffrorna år från år utan att man därav kan dra några intressanta

slutsatser - utom att effekten av under perioden vidtagna trafiksäkerhets-

åtgärder ej kan spåras i detta diagram.
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Inte heller i andra sammanhang har det varit möjligt att urskilja något

samband mellan motorcykelstorlek och personskadornas allvarlighet (se

Tabell 5.1).

Tabell 5.1 Andelen svårt skadade motorcyklister i procent av samtliga i
olyckor registrerade skadade vid haveristudier i Hannover
(totalt 379 motorcyklister) (Otte et al 1987)

  

Table 5.1 ???

Motorcykel Största Förarkrav Andel svårt
typ konstruk- skadade 96

tiva (AIS 5-6)
hastighet Körut- Ålder

bildning minst

Mofa 25 nej 1 15 in

Moped/ 50 ja 16 10
Mokick

Kleinm 50 ja 16 14
kraftrad

Leicht- 80 ja 16 2

kraftrad

Motorcykel ej- begr ja 18(20)2 16

 

Anm i) ett enkelt teoretiskt prov fordras
2) 20 år för motorcykel med effekt över 20kW och/eller mindre

tjänstevikt i relation till effekt än 7 kg/kW
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Andel av polisrapporterade olyckor
% med personskador (Sverige)
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Figur 5.4 Andelen polisrapporterade olyckor med personskador upp-
delade på skadegrad och tung resp lätt motorcykel (Sverige
1983)

Figure 5.4 ???

Som väntat finner man ett utpräglat samband mellan ålder och antalet

polisrapporterade olyckor med personskador per 1000 motorcyklar inom

varje åldersgrupp av registrerade ägare. Som framgår av Figur 5.5 har de

yngsta mångdubbelt högre olycksfaktor än de som är några år äldre. Även

om det finns en del frågetecken förknippade med den använda statistiken

(ägare inte alltid lika med brukare, finns det skillnader i sättet att

använda motorcykeln mellan olika åldersgrupper?) är det uppenbarligen så

att ökad ålder (och erfarenhet?) sänker risken markant. Hur stor andel av

risksänkningen som skall tillskrivas ålderns och hur stor del som kan

hänföras till erfarenhet framgår givetvis inte av dessa siffror (Englund

1987).
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Figur 5.5 Olycksfaktorn (polisrapporterade olyckor med personskador

per 1000 motorcyklar) fördelad på olika åldersgrupper (ägare
från 18 år och högre (Sverige 1983)

Figure 5.5 ???

VTI



23

Av Figur 5.6 framgår att den tid föraren ägt motorcykeln har viss bety-

delse för risken, speciellt för den första månaden.

Från undersökningar av bilolyckor vet vi att fördelningen av olyckstyper

varierar med åldern. Andelen singelolyckor är högst i början och sjunker

sedan stadigt ända upp till de högsta åldersgrupperna medan framför allt

korsningslyckor av typ "ej lämnat påbjudet företräde" samt olyckor vid

vänstersväng ökar markant (Knoflacher 1986). Med ökad körerfarenhet

ökar även den andel av polisanmälda olyckor där föraren blir dömd för

trafikbrottet (Hautzinger, Scheefer 1988). Någon fullständig analys över

fördelningen av olika olyckstyper med åldern har ej skett för motor-

cyklister. Andelen singelolyckor inom olika åldersgrupper har dock under-

sökts och presenteras i Figur-.5.7. Som synes sjunker den med ökad ålder

(och erfarenhet) men kanske inte så mycket som väntat (för bilister inom

åldersintervallet 18 till 30 år är motsvarande sänkning angiven till ca

70%).

Av 'Figur 5.8 framgår att andelen singelolyckor ökar med ökad cylinder-

volym (Sverige). Detta kan tolkas som en följd av att de tyngre motor-

cyklarna mest körs på landsvägar.

Av haveriundersökningar (Lövsund et al 1988) framgår att "ackumulerade

felhandlingar" ofta leder till mc-olyckor. Detta har troligen sin förklaring

i att motorcykeln utgör, tillsammans med föraren, ett ytterst komplicerat

reglersystem. Förarens indata kommer inte bara från synen. Helt nöd-

vändigt för att överhuvud kunna köra cykeln är dessutom informationen

från balanssinnet och från de taktila sinnena som bl a talar om hur stort

styrmomentet är och genom mer subtila signaler berättar om friktions-

krafter i kontakten däck - väg (även här finns en skillnad mot bilföraren,

som vid måttliga hastigheter mycket väl klarar sig med bara synin-

tryckenL.
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Figur 5.6 Andelen singelolyckor .(polisrapporterade med personskador)
fördelade efter förarens ålder (Ifwer 1984).

Figure 5.6 ???

VTI



25

I många förslag som syftar till att minska risken för motorcyklisterna har

hävdats att risken skulle öka med motorcyklarnas storlek och tyngd. I

Figur 5.7 har olyckorna delats upp 'efter motorcyklarnas storlek 11

cylindervolym). Den redovisade ökningen av antalet olyckor med ökande

storlek är mindre än vad man skulle vänta sig med hänsyn till de större

motorcyklarnas längre, årliga körsträcka (se Figur 3.4, egentligen är talen

för små för att resultatet skall ha någon signifikans, det bör uppfattas

som ett hypotetiskt samband). Sannolikt är dock de sk lätta motorcyklarna

mer olycksbelastade än andra grupper trots att de har markant kortare

genomsnittlig årlig körsträcka. Detta kan vara en effekt dels av förarnas

ungdom, dels av att dessa cyklar i större utsträckning än de tyngre

används i tätorter, vilket både kan innebära Ökade risker för olyckor och

för att olyckorna skall bli rapporterade.

En mycket ingående studie av sambandet mellan olycksrisk och motor-

cykelns storlek har nyligen gjorts av Gitte Carstensen (Carstensen 1987).

Författaren har arbetet med flera olika datasamlingar. Som basmaterial

har använts en enkätundersökning omfattande ca 1500 slumpvis utvalda

motorcyklister samt en enkät riktad till dem som anmält till försäkrings-

bolag att de haft en olycka med motorcykel (1 juli 1983 - 1 juli 1984).

Resultaten har sedan i tillämpliga delar jämförts med den studie som

gjordes vi Odense sjukhus (augusti 1982 - juli 1983) över vid motorcykel-

olyckor skadade patienter (Falck-Larsen 1984) samt. med Danmarks Statis-

tiks registrering av polisanmälda motorcykelolyckor med personskador.

,Undersökningen visar att stora motorcyklar (oavsett definitionen av

"stor") inte innebär förhöjd risk för någon åldersgrupp. Resultaten pekar

snarare på att lätta motorcyklarkan vara farligare än tunga för den

yngsta och den äldsta åldersgruppen.

Likartade resultat har tidigare redovisats av flera forskare (Simpson och

Mayhew 1984, Koch 1987). Dessa resultat stämmer väl med de slutsatser

som dragits från fordonstekniska analyser av systemet motorcykeln och

motorcyklisten och från körtekniska experiment. Det har vid dessa studier

aldrig gått att visa att lätta motorcyklar skulle i något avseende vara

enklare att manövrera än tunga; utom möjligen vid mycket låg hastighet

(under ca 10 km/h).
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I delstaten Victoria i Australien ledde en begränsning av motorcyklarnas

cylindervolym till högst 250 cm3 för övningskörning och de första tre åren

efter erhållet körkort till en signefikant isänkning av olycksfaktorn för de

relevanta förarkategorierna (Troup 1984; undersökningens resultat har

dock ifrågasats av Simpson och Hayhew, 1984)

Tyvärr är det inte känt om någon studie av 'olyckornas fördelning på

motorcykelstorlek föregick införande av lagen. Det finns därför flera

möjliga förklaringar till att resultaten från Victoria inte visar någon

samstämmighet med tidigare redovisade undersökningar.

i) Australiens (Victorias?) motorcyklister har ett trafikbeteende, körsätt

och/eller preferens för motorcykelstorlek som på väsentliga punkter

avviker från Europas motorcyklister

2) Införandet av restriktioner har en sekundär effekt, som leder till det

avsedda resultatet, men där det bakomliggande orsakssammanhanget

är annat än det som förutsatts

Det är anmärkningsvärt att när motsvarande restriktioner 1973 infördes i

Western Australia skedde ingen signifikant sänkning av olyckorna för de

berörda förarna (Smith 1976). Samma erfarenhet erhölls i New South

Wales där motorcykelstorleken begränsades till 250 ccm under första året

efter körkort (Herbert 1980). '
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Figur 5.7 Antalet polisanmälda olyckor med personskador per 1000
motorcyklar inom olika storleksgrupper. (Sverige, TSV PM nr
320, 1983) Antalet pollsanmälda singelolyckor i procent av
totala antalet olyckor i samma storleksgrupp (Sverige, TSV,
PM nr 320, 1983) v.

Figure 5.7 ???
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_ 5.3 Inverkan av trafikmiljö och motorcyklisternas

åldersfördelning

För att få en uppfattning om vad den "allmänna trafikmiljön" betyder för

motorcyklarnas risk kan man beräkna en "riskkvot", definierad som

antalet olyckor (företrädesvis dödsolyckor, eftersom dessa 'är de enda

olyckor som är så gott som fullständigt redovisade) per motorcykel divi-

derat med antalet olyckor per bil (detta tal utgör givetvis inget mått på

motorcykelns "farlighet" då bl a ingen hänsyn tagits till exponeringen m

m).

För Sverige har denna kvot beräknats från 1960 (Figur 5.9). Detta år är

den mycket låg vilket förmodligen beror på att man då befann sig i en

period med ett mycket litet antal nyregistreringar (trots att det var få

motorcyklar så var ägarstrukturen ungefär densamma som under 50-talet i

Sverige och idag i Italien eller Spanien). När antalet nyregistreringar »

börjar öka under 60-talet ökar riskkvoten för att sedan stabilisera sig från

mitten av 70-talet (de små talen gör att kvoten' svänger våldsamt upp och

ned utan'att detta kan ges någon intressant tolkning). Samtidigt minskar

riskkvoten, vilket innebär att även motorcyklisterna kan tillgodogöra sig

den allmänna trafiksäkerhetsförbättringen, som sker under denna period.

Detta samband mellan motorcyklisternas risk och bilisternas risk åter-

speglas även på Figur 5.10, där* punkterna representerar 15 europeiska

länder. Det finns några punkter som avviker markant, både uppåt och

nedåt. Figur 6.11 återger riskkvoten som en funktion av antalet motor-

cyklar per 10000 invånare. Kurvan visar tydligt sambandet få motorcyklar

- höga risker, många motorcyklar - låga risker.
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Figur 5.9 (Döds-)olycksfakt0rer för mc och (döds-)olyckskvot (defini-
tioner i texten) för Sverige 1960-1986

Figure 5.9 ???
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Figure 5.10 ???
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Figure 5.11 ???

Sambanden kan formuleras på följande vis:

a) Sambandet mellan risk per bil och risk per motorcykel, dvs

olyckskvoten för flertalet länder är en bestämd funktion av den

allmänna risknivån

b) Ju större "motorcykeltäthet" (antal motorcyklar per invånare) ju lägre

olyckskvot

Detta gäller i stort sett för alla europeiska länder och även inom Väst-

tyskland mellan de olika delstaterna (Figur 6.12, det gäller däremot inte

mellan Sveriges län; förmodligen är dessa för små och motorcyklisterna

passerar alltför ofta länsgränserna). Eftersom länder med låg olycksfaktor

genomgående har mer gynnsamma förutsättningar för motorcyklism än de

med högre olycksfaktor (detta återspeglas ju även i den högre motorcykel-

tätheten) har de säkerligen längre körsäsong och längre genomsnittlig
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körsträcka. Skillnader i utbildning och övervakning finns, men pekar när-

mast ât att ju hårdare krav för körkort och ju effektivare övervakning

desto fler dödsfall (därmed inte sagt att det finns någon orsakssamman-

hangL

Skillnaden mellan olika delstater i BRD kan ju knappast förklaras med

ölika utbildningsstandard eller regelverk med åtföljande repressalie-

system. Förklaringen till skillnaderna i olyckskvot är sannolikt mycket

enkel. Ju större andel motorcyklister i befolkning, ju större spridning i

ålder och erfarenhet och ju mindre hårdsegregerad är gruppen motor-

cyklister mot "unga vildhjärnor".

Antal olyckor med personskador i % av

mc-bestandet *

  

I i l

0 10 20

Antal mc/fOOOO invanare

 

Figur 5.12 Olycksfaktor och motorcykeltäthet i BRDs olika delstater

Figure 5.12 '.7??
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6 ÅTGÄRDER

6.1 Allmänna förutsättningar

Tyvärr är det uppenbart att de flesta åtgärder, som vidtagits under senare

år, inte har någon säkerställd effekt på säkerheten. I vissa fall är detta ju i

helt naturligt; effekten av en reformerad utbildningwslår ju endast lång-

samt igenom, likaså sådana tekniska förändringar på fordonen, som införs

i samband med nyregistrering. Andra förändringar sker dock samtidigt för

hela gruppen, t ex hjälmobligatorium, fordonsbesiktning. Bristen på mät-

bart resultat betyder inte nödvändigtvis att trafiksäkerhetsarbetet varit

förgäves, endast att effekten av varje enskild åtgärd är för liten för att

kunna spåras i en olycksstatistik, som utgör ett uttryck för en mängd för-e

ändringar i samhället, bland motorcyklisterna och bland övriga trafi-

kanter.

Även om det är vanskligt att dra säkra slutsatser från det ojämna' och i

många avseende ofullständiga siffermaterial, som finns tillgängligt är det

dock väsentligt att man verkligen försöker värdera de trafiksäkerhets-

insatser som samhället genomför (eller kräver av trafikanterna). Dessa tar

nästan alltid i anspråk resurser från samhället eller den enskilde och, om

de ej ger avsett resultat, kan de äventyra trafikanternas förtroende för de

myndigheter och organisationer som har till uppgift att arbeta för ökad

trafiksäkerhet.

Speciellt i pressen vill man gärna se en minskning av antalet motorcykel-

olyckor som ett tecken på ökad säkerhet för motorcyklister. Detta är

givetvis inte nödvändigtvis sant eftersom varje åtgärd som på något vis

gör det svårare eller dyrare att köra motorcykel minskar antalet motor-

cyklister och - fast inte i samma proportion - även antalet olyckor. Risken

för den enskilde motorcyklisten kan vara oförändrad eller öka. Den statis-

tiska genomsnittliga risken för samtliga motorcyklister kan oavsett detta

öka eftersom gruppen motorcyklister kommer att bli ännu hårdare selek-

terad.

Nedan skall ett litet urval åtgärder diskuteras. Åtgärderna presenteras

fördelade på de sedvanliga rubrikerna.
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6.2 Utbildning

Under 1980-talet har i en rad länder fordran på kunskaper och färdigheter

för att erhålla motorcykelkörkort ökat. kraftigt. Framförallt har kraven på

operationella färdigheter stegrats. De genomförda förändringarna, som ju

åtminstone officiellt syftar till att sänka olycksrisken för förarna, baserar

sig på det hypotetiska sambandet mellan körfärdighet (operationell färdig-

het) och risk.

Det finns ett fåtal undersökningar gjorda över sambandet mellan mc-

utbildning och trafikrisk.

En undersökning omfattade 877 motorcyklister i British Columbia, varav

#18 hade genomgått en speciell mc-utbildning med efterföljande examina-

tion, 57 hade försökt men misslyckats och resten 'kört motorcykel utan

någon som helst utbildning (Cooper och Rothe 1988). Det visade sig därvid

att det inte gick att påvisa att utbildningen minskat olycksrisken. Där-

emot hade de som genomgått utbildningen en mer positiv inställning till

hjälm och skyddskläder. Oavsett utbildning, ålder, kön och övriga demo-

grafiska faktorer fanns ett samband mellan den olycksrisk vederbörande

hade som motorcyklist och som bilist. Författarna drar därav den slut-

satsen att olycksrisken (och "risken" att blir fälld för trafikbrott) i allt

väsentligt styrs av personlighetsdrag som inte påverkas avutbildning eller

andra yttre faktorer. Författarna rekommenderar en grundlig analys av

hela inlärningskonceptet och att tyngdpunkten skall läggas på teoretiska

diskusSioner av körtaktik och trafikkultur. , '

I delstaten Victoria i Australin infördes med början 1983 krav på teore-

tiskt och - i den mån resurser fanns - praktiskt prov för körkort för

motorcykel. I en utvärdering 1987 konstaterar författarna att antalet

olyckor sjunkit efter införande av provet (Wood 1987). En närmare analys

av materialet visar emellertid atthela minskningen orsakats av att an-

talet körkortstagare sjunkit sedan provet införts och att man ej kan påvisa

någon positiv effekt på olycksrisken av utbildningen. Samma resultat hade

uppenbarligen kunnat uppnås genom t ex enkraftig höjning av priset för

körkort. En slutsats man möjligen kan dra av studien är att rent teoretiska

lektioner (alltså utan körträning) kan ge en riskminskning.
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I Canada har Jonah et al (Jonah et al 1981) genomfört en studie rörande

ett ev samband mellan de skicklighetsbetyg (i form av vid prov uppnådda

poäng) som motorcyklister uppnått vid sk MOST-test (Motorcycle

Operator Skill Test) och olycksrisk. De fann att den vidprovet uppvisade

"skickligheten" helt saknade prediktivt värde för olycksrisken.

En utförlig analys av körutbildningens psykologiska förutsättningar samt

uppläggning och genomförande av utbildningsexperimentet presenteras i

en gradualavhandling (Niemann 1987). På grund av den korta tid som

förflutit efter utbildningen och de begränsade elevantalet (46 st) har

endast en indirekt utvärdering kunnat ske. Denna utvärdering, som haft

formen av en utförlig test med förhoppningsvis troafiksäkerhetsrelevanta

frågor, har genomförts med "före- och efterstudier" och med kontroll-

grupper. Författaren anser sig därvid ha kunnat visa att den genomförda

kursen har gett eleverna, än i jämförelse med konventionell utbildning,.

väsentligt högre trafiksäkerhetsnivåu

Bundesanstalt fiir Strassenwesen (BRD) har nyligen startat ett forsknings-

projekt med syfte att utforma en effektiv utbildning av motorcyklister.

Projektet finns kortfattat presenterat av Hohenadel (1988).

Det bör i detta sammanhang noteras att även resultaten från utbildningen

av bilister är svårtolkade och motsägelsefulla.

Den av National Safety Conncil bedrivna Defensive Driving Course, som

endast är "teoretisk" (inga körövningar) anses ha sänkt antalet olyckor för

deltagarna med 18 till 35%. US Air Force har genomfört ett kursprogram

(benämnt TEAM), som enligt uppgift harsänkt olycksrisken med 27%. Ett

liknande program, med samma elevunderlag men genomförd på en annan

förläggningsort, gav däremot inget resultat alls. TEAM-programmet har,

något utökat, även använts av US Coast Guard utan att man fått någon.

signifikant olycksminskning. Likaså har de kurser, som utarbetats av

Deutschen Sicherheitsrates och som till stor del innefattar praktiska

övningar, visat sig verkningslösa.

Det förefaller svårt att se ett mönster som skulle kunna förklara varför

;vissa kurser har en riskminskande effekt och andra inte. En förklaring,

VTI



36

som framförts av Payne och Barmack (citerat av Studach 1981) är att

resultat av en kurs till stor det (till största delen?) är avhängigt av

lärarens pedagogiska förmåga, trovärdighet och personlighet.

Vidareutbildningskurser har utvärderats av flera olika forskare. Inte i

något fall har det lyckats att övertygande visa att kurserna haft någon

positiv effekt på deltagarnas risknivå (Lund 1985, Fredén 1988). Samma

resultat har även erhållits vid evaluering av motsvarande kurser för

bilister (Eheim 1981).

6.3 Riskupplevelse, riskacceptans och riskmedvetenhet

Som redan tidigare berörts har den genomsnittliga motorcyklisten en hög

riskacceptans för att därigenom erhålla den körtillfredsställelse han eller

hon eftersträvar (se sid 13 ff). Det bör finnas möjligheter att ge många

motorcyklister möjligheten att få det eftersträvade utbytet av körningen

till avsevärt lägre risk. Detta kan ske genom att erbjuda körmöjligheter

på bana utan att kräva att vederbörande skall ha tävlingsambitioner.

Det kan även finnas möjlighet att flytta tonvikten från körupplevelse

genom s k sportig körning till sociala vinster. Detta har så vitt det är känt

gjorts med viss framgång på några platser i Västtyskland och ungdoms-

ledarkurser med denna inriktning har under senare år genomförts i sam-

arbete med lokal polis och universitetet i Tübingen (inga skriftliga källor;

uppgifter erhållna vid besök).

6 .4 Motorcykelteknik

Det hävdas ofta att s k. tunga motorcyklar skulle i något avseende vara

svårare att manövrera än lätta och att tunga (eller effektstarka) motor-

cyklar skulle vara förknippade med högre risk. Detta går inte att belägga

experimentellt och risken synes inte ha något påvisbart samband med

motorcykelns effekt (eller cylidervolym), vikt eller förhållandet

effekt/massa (Koch 1987, Simpson and Mayhew 1984, Carstensen 1987).
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6 . 5 Synbarhet

En motorcykel har mindre frontyta än en bil och man kan därför förmoda

att sannolikheten för att den skall' upptäckas och identifieras av medtrafi-

kanterna är lägre än för en bil. Flera studier har visat att den upplevda

"upptäckbarheten" kan ökas genom ,att använda speciella ljusbilder (ljus-

punkter i triangel, gult ljus i huvudstrålkastare etc). Den största effekten '

erhålles (Dahlstedt 1986) om föraren har en jacka 1 gul eller gröngul

fluorescerande färg och om motorcykeln har kåpa, målad i liknande färg.

Det är givetvis mycket svårt att bedöma vilken effekt dylika åtgärder på

olycksrisken. Dels är det obekant hur många olyckor som överhuvud taget

beror på att motparten inte sett motorcyklisten, dels hur många där

bilistens uppmärksamhet varit .så låg att denne knappast hade upptäckt

något fordon oavsett dess storlek och färg. Det sistnämnda gäller speciellt

i de fall där en bilist svänger till vänster och krockar med ett omkörande

fordon. Det förekommer ett stort antal sådana olyckor där endast bilar är

inblandade, och där den svängande bilisten troligen inte lyft blicken och

tittat i backspegeln.

6.6 Passiv säkerhet'

Den passiva säkerheten har troligen ökat genom att skyddshjälm blivit

obligatorisk (ett obligatorium som åtlydes till nära 100%) och användning

av skyddande kläder blivit vanligt. Inte ens ett hjälmobligatorium har

emellertid en odisputabel effekt på olycks- (eller döds-) talen. Flera

forskare har studerat effekten av hjälmlagar i USA och kommit fram till

helt olika resultat - från en minskning av dödsfallen med 40% till ingen

effekt över huvud taget. Chenier (Chenier et al 1987) diskuterar tidigare

studier av effekten av hjälmlagarna och anser sig kunna visa att kravet på

hjälm minskar antalet dödsfall med *ca 2596. Då och då framföres förslag

till olika typer av arrangemang på motorcykeln, vilka enligt förslags-

ställaren skulle minska skaderisken för föraren vid en olycka. Vissa av

dessa förefaller rimliga och genomförbara (men har begränsad effekt) men

de flesta är avden arten att de i värsta fall kan leda till olycka, i andra

fall ha en diskutabel effekt (Langwieder 1977, 1987, Sporner et al 1987).
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6.7 Trafikmiljö

Motorcyklarna utgör en mycket liten trafikantgrupp och det är sällan

möjligt att kräva speciella åtgärder i trafikmiljön just för denna grupp,

eftersom kostnaderna per undviken olycka blir helt orimliga. I vissa fall

sammanfaller emellertid motorcyklisternas intresse med andra trafikan-

ters och då blir det mer realistiskt att kräva förbättringar av trafikmiljön.

Så är hala övergångsställan en betydande olycksrisk även för fotgängare

och den skymmande skyltskogen i korsningar även en fara för bilister.

6.8 Körkortsålder

Av Figur 5.5 framgår att risken avtar starkt med ökad ålder. Det ligger.

därför nära till hands att söka sänka antalet mc-olyckor genom att höja

körkortsåldern. Diagrammet ger dock en allför optimistisk bild av den

möjliga effekten. Sänkningen är nämligen dels en effekt av ökad ålder,

dels ett resultat av att förarna erhåller allt större förtrogenhet med

motorcykeln. Nettoeffekten på trafiksäkerhet är antalet mc-olyckor inom

den aktuella gruppen (unga män) minskat med det antal olyckor, som"

gruppens medlemmar kommer att bli inblandade i när de uppträder som

bilister i stället för som motorcyklister. Det är sannolikt att olycksrisken -

minskar för förarna (även inom denna speciella kategori) om de väljer att

köra bil i stället ,för motorcykel. Risken kommer samtidigt att öka något

för gruppen oskyddade trafikanter eftersom antalet i skadade och dödade

lvid kollision med motorfordon sannolikt är högre per bil än per motorcykel

i trafik.
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7 DISKUSSION

Vid den här gjorda sammanställningen av olika uppgifter och forsknings-

resultat har urvalet endast styrts av att materialet skall ha relevans för

problemområdet motorcykel - trafiksäkerhet._ Någon eller några hypo-

teser, som materialet skulle kunna verifiera (eller falsifiera) har inte

funnits och således inte heller varit vägledande för urvalet.

Detta hindrar inte att man i det föreliggande materialet kan urskilja vissa

samband, som är av intresse för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet och

som kan formuleras som hypoteser.

- Utbildning' utformad på konventionellt sätt med körövningar och

lektioner, saknar positiv effekt på trafiksäkerheten

_Vi vet att förarens risk sjunker mycket kraftigt från 18 år och det har <

därför legat nära till hands att genom en adekvat utbildning påskynda

denna utveckling. Man har dock aldrig på ett invändningsfritt sätt kunnat

visa att detta varit möjligt.

Det förefaller som den riskminskning vilken sker med ökad ålder i första

hand är ett resultat av en kulturellt betingad förändring i "levnadsstil", ev

tillsammans med en ökad, mycket allmän trafikerfarenhet. Ökad körfär-

dighet (operationell färdighet) har uppenbarligen ingen positiv effekt på

risknivån.

Att konventionell undervisning visat sig sakna effekt innebär inte nöd-

vändigtvis att det är omöjligt att "accelerera åldrandet" inom t ex inter- _

vallet från 18 till 25 år och_ därigenom sänka risken radikalt för nyblivna

motorcyklister. För att genomföra en sådan process fordras emellertid en

helt annan kunskap om vilka egenskaper och kunskaper som styr risknivån

hos den ensklde föraren och hur dessa variabler skall kunna påverkas.
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- Det finns inget samband mellan risk och motorcykelns effekt, massa

eller accelerationsresurser

Denna hypotes är nu bekräftad av så många undersökningar att den

knappast kan anses kontroversiell. Denna hypotes är uppenbarligen även i

samklang med iakttagelsen att körfärdiøghet ej inverkar på risken.

Det vore emellertid värdefullt att studera om det finns några tekniska

egenskaper hos motorcykeln som påverkar risk. En sådan undersökning kan

förmodligen inte göras med statistiska metoder, eftersom olika typer av

motorcyklar attraherar köpare med olika körpreferenser.

- Det är möjligt att genom omsorgsfullt utformade kampanjer påverka

flertalet motorcyklister till större säkerhetsintresse och till att ändra

trafikbeteendet i en riktning som leder sänkt risk

Motorcyklisternas risknivå varierar av allt att döma inte bara med ålder

och ev körerfarenhet utan även med landets eller gruppens trafikkultur

och körmönster. Därvid påverkas motorcykiistgruppen i stor utsträckning

av den image de eftersträvar. Denna kan påverkas genom många olika

åtgärder, kampanjer - troligen helst "dolda" - kurser, mc-arrangemang

etc. En förutsättning för att dessa aktiviteter skall få den: eftersträvade

effekten är att de utformas på ett sådant sätt att motorcyklisterna ser

målet som positivt och argumenten som korrekta och trovärdiga.
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