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A
tt få fler att cykla och förbättra förutsättningarna 
för cykling är något som är högaktuellt i städer 
som Stockholm. Den politiska ambitionen är att 
Stockholm över tid ska bli lika cykelvänligt som 
Köpenhamn och Amsterdam. Sverige är ett land 

där cykling är vanligt och ”normalt”, i alla fall vid jämförelse 
med länder som USA eller Storbritannien. Men samtidigt 
rapporterar medier och cyklister om konflikter mellan cy-
klister och bilister. Medierapporteringen handlar om allt 
ifrån konflikter som uppstår när olika trafikslag delar ett be-
gränsat utrymme, om trafikanters bristande respekt för tra-
fikregler, till hänsynslöshet i trafiken. 

I mina intervjuer med cyklister talar de först och främst 
om hur mycket de gillar att cykla, men också om risker de till 
vardags utsätts för av vissa bilister, framförallt män. Cyklis-
ter jag intervjuat talar om en ”hatisk” attityd mot cyklister i 
Stockholmsregionen, vilket är det geografiska sammanhang 
den här texten främst fokuserar på. De berättar om hur de 
utsätts för alltifrån aggressiva omkörningar, till att bli ned-
sprejade med spolarvätska, till regelrätta prejningsförsök 
och maktdemonstrationer som för att säga ”cyklister hör 
inte hemma här”.

Den förekomst av våld och aggressioner mot cyklister 
som här diskuteras kontrasterar starkt mot den mer positiva 
bild av cykling som ges när cykling marknadsförs som häl-
sosamt och hållbart transportmedel. Mot bakgrund av den 
numera utbredda politiska ambitionen att minska bilismen 
och öka cyklingen och andra mer hållbara transportsätt, är 

det relevant att ställa frågor om cyklisters situation i bilsam-
hället. För att en ökad cykling ska kunna ske på ett trafik-
säkert sätt, något som idag främst görs via infrastruktur och 
drift- och underhållsåtgärder, behövs en fördjupad förstå-
else av cyklisters samspel med andra trafikanter.

Att studera konflikter i trafiken ger en möjlighet att dels 
förbättra människors cykelupplevelser, och på så sätt främja 
cykling, dels använda kunskap om dessa tillbud för att före-
bygga skador (något som redan görs exempelvis när det gäl-
ler flyg eller tåg, men sällan inom cykelområdet). Det inne-
bär inte bara att granska hur den byggda miljön inverkar på 
städers cykelvänlighet, utan att även ställa kritiska frågor 
om hur massbilismen skapar våldsamma konfigurationer av 
män och maskulinitet, vilka i förlängningen riskerar att för-
svåra omställningen mot ett mer hållbart transportsystem. 
Hur kan konflikter och våld i trafiken riktat mot cyklister för-
stås ur ett vålds- och könsperspektiv?

Cyklisten blir kränkt
Aggressivitet med motorfordon i trafikrummet, och de po-
tentiellt skadliga effekterna av detta risktagande, kan för-
stås som en form av våldsam mobilitet. Det innefattar såväl 

rumsliga som socio-kulturella dimensio-
ner. Det som från en cyklists perspektiv 
skulle betraktas som vårdslös körning 
behöver inte vara det i juridisk mening 
eller utifrån bilistens perspektiv. Inte säl-
lan handlar det om så kallade ”nära ögat”-
händelser, något som för en cyklist kan 
upplevas som både kränkande och våld-
samt men som för andra trafikanter kan 
gå obemärkt förbi. 

Med våldsam mobilitet avses här där-
för inte bara direkt fysiskt våld där ett 
fordon är inblandat, utan en bred, so-
cialt kontextualiserad förståelse av våld 
som kränkning. Våld kan då förstås som 

händelser, strukturer och upplevelser som uppfattas som 
kränkande i social kontext och sociala relationer. Ett sådant 
trafikvåldsbegrepp innefattar därmed avsiktligt våld där ex-
empelvis en bil används med uppsåt att skada, skrämma 
eller kränka andra trafikanter, såväl som oavsiktligt våld, 
där effekten kan bli skrämmande och/eller våldsam ur den 

Manliga maktdemonstrationer 
i trafiken
Dag Balkmar synar hur bilistnormen är sammanflätad med maskulinitet. 

De aggressioner som cyklister upplever från bilister ska förstås i ljuset av detta. 

Trafiken är ett maskulint kodat rum där män hävdar sin ”rätt” till utrymmet.

ARTIKEL

Våldsam mobilitet kan därmed sägas 
vara kopplad till föreställningar om 
vilka som ska anpassa sig till vilka.
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oskyddade trafikantens perspektiv. En sådan bred förståelse 
av trafikvåld som utgår från cyklistens upplevelser är av vikt 
eftersom den subjektiva rädslan för att skadas är ett välkänt 
hinder för cykling.

En kamp om utrymme
Kränkningar, hot och våld riktade mot cyklister kan ses i re-
lation till bilens normerande kraft. Även om bilens plats i 
storstäderna idag är omtvistad och debatteras framstår den 
alltjämt som grundläggande för ett modernt samhälle. I den 
byggda miljö som följer i bilismens kölvatten blir cyklisten 
ofta marginaliserad.

Studier om konflikter mellan bilister och cyklister visar 
att kamper om utrymme även sker i städer som i interna-
tionella jämförelser framstår som cykelvänliga. Efter att ha 
studerat hur cyklister upplever Köpenhamnstrafiken menar 
Malene Freudendal-Pedersen att “även om Köpenhamn på 
många sätt är en cykelstad så pågår ändå en kamp under 
ytan mellan cyklister och bilister”. Ett liknande perspektiv 
ger Til Koglin uttryck för efter att ha jämfört Köpenhamn 
och Stockholm ur ett cyklistperspektiv: “det huvudsakliga 
problemet är motoriserad trafik och bristen på utrymme för 
cyklister”. I en studie om cyklisters uppfattningar av risk i 
Charleston, USA, sa informanterna att de upplevde vägarna 
som ”tillhörande bilister”.

Våldsam mobilitet kan därmed sägas vara kopplad till fö-
reställningar om vilka som ska anpassa sig till vilka. Konflik-
ter mellan cyklister och bilister kan med andra ord antas vara 
sammanlänkade med föreställningar om vilka transportslag 

Bilen har historiskt utgjort en stark symbol för 
maskulinitet och ett redskap med vars hjälp maskulin 
identitet och status konstrueras och uttrycks.

som föreställs ha legitim rätt till trafikrummet och vilka som 
i mindre grad har det. 

Män, maskulinitet och makt
Även om konflikter är centralt sammanlänkat med städers 
planering och hur maktrelationerna ser ut mellan olika sätt 
att färdas, så kan ett fokus på män och maskuliniteter öppna 
upp för ytterligare dimensioner i hur konflikterna kan förstås.

Bilen har historiskt utgjort en stark symbol för maskuli-
nitet och ett redskap med vars hjälp maskulin identitet och 
status konstrueras och uttrycks. Detta innebär inte att inte 
även kvinnor identifierar sig med ett intresse för bilar, tar ris-

ker med bilar eller för den delen kör våldsamt. Det är bara 
det att forskningen i mycket högre grad visar på att när det 
gäller risktagande och aggressiv körning är det främst mäns 
praktiker som framstår som det huvudsakliga problemet. 
Våld, kön och mobilitet hänger ihop.

Det som krävs för att skapa mer hållbara mobilitets-
mönster är inte bara förändringar i infrastruktur och mobi-
litetspraktiker, utan även mer kritisk reflektion om hur mer 
ekologiskt hållbara maskulinitetsformer kan främjas.
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