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Cyklismen har fått ett senkommet men välkommet uppsving i uSa. det är 
huvudbudskapet i två nyligen utkomna amerikanska böcker. Landet förefaller 
vara på god väg att följa den europeiska cykelrenässans som ägt rum sedan 
90-talet. Cykling har blivit politik!
Av Martin Emanuel

På cykel mot en bättre värld

Tecknen är flera. Ett är att hängivna cyklister börjar 
inta framträdande politiska poster på både lokal 
och federal nivå. Paradexemplet är James Oberstar, 
demokratisk kongressledamot från Minnesota och 

flitig friluftscyklist. Han spelade en nyckelroll i processen 
bakom de nya lagar inom transportsektorn som på 90-talet 
öppnade för ökade federala utgifter till cykelrelaterade 
projekt. För två år sedan tog han över den tunga posten som 
ordförande för den amerikanska kongressens kommitté för 
transport och infrastruktur.
Ett annat tecken är att det i många städer finns en sjudande 
pro-cyklistisk gräsrotsaktivism. Den kommer till uttryck 
inte minst vid de cykeldemonstrationer som anordnas inom 
ramen för den numera globala Critical Mass-rörelsen (med 
ursprung i San Fransisco 1992), där tusentals deltagare visar 
att en annan sorts stad är möjlig. Denna företeelse kan man 
för övrigt beskåda också i Stockholm, dock i betydligt mindre 
skala, sista fredagen i månaderna under sommarhalvåret. 
Den framväxande amerikanska cykellobbyn har liksom i 
Europa funnit allierade inom miljörörelsen, folkhälsorörelsen 
och bland nyurbanister som förespråkar en tätare, mer 
levande stad.
Många amerikanska städer har numera också cykelplaner 
och program för att stimulera cykling, och i vissa – bland 
dem Portland, Minneapolis, San Fransisco, Seattle, Chicago 
och New York – har man kunnat notera en tydlig uppgång 
i cyklandet. Till och med i Louisville, Kentucky, en stad 
som ligger långt utanför de ”lefty-enviro-healthy-living 
circles” man vanligen kopplar cykeln till, har borgmästaren 
Jerry Abrahamson en ambition att snabbt cykelanpassa 
stadsbyggandet. Han talar om det som en del i en strategi 

att öka livskvaliteten i staden och attrahera välutbildade 
människor som ska driva ekonomin framåt i framtida 
decennier.
De två böckerna är skrivna av Jeff Mapes, politisk reporter på 
Portland-baserade tidningen The Oregonian, och J. Harry 
Wray, professor i statsvetenskap vid DePaul University i 
Chicago. Båda böckerna baseras i stor utsträckning på samtal 
med olika aktörer på cykelområdet: hårdnackade lobbyister, 
pionjärer inom cykelplanering och trafikpolitiker modiga nog 
att gå emot den ”bilcentriska” strömmen. 
Böckerna är fulla av fylliga hjälteporträtt och detaljerade 
beskrivningar av lobbyinsatser och förhandlingsskeenden 
med en dramatik ibland jämförbar med tv-serien The West 
Wing (Vita Huset). 
Jeff Mapes är den av de två författarna som visar upp störst 
kunnighet i trafik- och stadsplanering och cykeltekniska 
frågor, och det är i hans bok Pedaling Revolution: How 
Cyclists Are Changing American Cities som den fylligaste 
cykelpolitiska bakgrunden ges.

Pilgrimsfärder till Europa
Sedan 1990-talet har det blivit vanligt att amerikanska 
cykelplanerare hämtar inspiration och kunskap från 
klassiska europeiska cykelstäder. Studieresor till Amsterdam 
och Köpenhamn verkar obligatoriska - nästan en sorts 
pilgrimsfärder. Det är inte bara en större andel cyklar i 
trafiken som lockar och fascinerar. Det handlar också om en 
romantisering av den europeiska staden; dess rika förekomst 
av gågator, levande och lugna stadskärnor, möjligheter till 
trevliga innerstadspromenader och kafévistelser. Det är ingen 
slump att Danmarks legendariske planerare och ”liveable 

Portland är den stad i 
USA där största andel av 
befolkningen cyklar.
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cities”-guru Jan Gehl numera återfinns som konsult vid New 
York Citys planeringsavdelning.
Det är således frågan om en omvänd påverkan jämfört 
med 50- och 60-talen, då europeiska trafikingenjörer 
och deras politiska motparter tog med sig både praktiska 
erfarenheter och kraftfulla visioner hem från studieresor i 
USA. Men liksom de europeiska besökarna då förespråkade 
ett förverkligande av bilstäder med vissa förbehåll, är 
många amerikanska trafikplanerare idag inte redo att rakt 
av anamma lösningar som nu är legio i europeiska städer. 
Tveksamhet råder i synnerhet inför en infrastruktur 
dedicerad för cyklister. Medan antalet så kallade cykelfält 
(avskilda från körbanan endast genom en målad linje i 
asfalten) stadigt ökar, finns det en utbredd skepsis mot 
cykelbanor med kantsten mot körbanan. American 
Association of State Highway and Transportation Officials 
avråder från cykelbanor i sina manualer, vilka oftast följs.

Cykelbanor anses farliga
Skillnaden mellan Sverige och USA är på den här punkten 
slående. Här ifrågasätts sällan cykelbanornas effektivitet, 
medan cykelfälten, tänk Hornsgatan i Stockholm, har 
varit utsatta för hård kritik (trots att de faktiskt förbättrat 
cyklisternas säkerhet). Men i USA avfärdas alltså cykelbanor 
av många trafikplanerare som farliga, i synnerhet i 
amerikanska, fullständigt bildominerade, trafikförhållanden. 
Man framhåller att cykelbanor kan leda till farligare 
förhållanden i trafikkorsningar, där de två trafikslagen 
plötsligt möts.
Större delen av cykellobbyn, inklusive en del cykelplanerare, 
är däremot positiva till cykelbanor. Inte i första hand för att 

cykelbanor ökar cyklisters säkerhet – det debatteras alltså 
flitigt i USA huruvida de egentligen gör det – utan för att 
de genom att öka cyklisters upplevda säkerhet stimulerar till 
ett ökat cyklande. Fler cyklister ökar i sin tur cyklisternas 
säkerhet, resonerar man, med utgångspunkt i tesen ”safety 
in numbers”; ju fler cyklister, desto mer finns de i bilisters 
medvetande, och desto säkrare blir då också förhållandena 
för cyklister. I takt med att cykelbanor kompletteras 
med säkerhetsåtgärder i trafikkorsningar minskar också 
motståndet mot cykelbanorna. Det verkar som att USA är på 
väg att följa ett europeiskt spår också på denna punkt.

Cykling och politik
Om Mapes visar upp en större kunnighet i de tekniska 
frågorna, finns det i J. Harry Wrays bok Pedal Power: 
The Quite Rise of the Bicycle in American Public Life en 
intressantare analys av cyklandets politiska dimensioner. 
Sedan några år ger han en kurs för sina förstaårsstudenter 
som han kallar ”Biking and Politics”. Under terminens 
introduktionsvecka cyklar han genom Chicago tillsammans 
med studenterna och tar med sig intryck och erfarenheter 
ligger till underlag för diskussioner om hur politik, ekonomi, 
miljö och kultur hänger samman.
Kursen har blivit mycket populär bland studenterna. Men 
vad menar då Wray att politik har att göra med att cykla i 
Chicago?
Trafikpolitiken påverkar naturligtvis hur attraktivt det är att 
cykla jämfört med att använda sig av andra transportmedel. 
Numera är cykelpolitik en viktig komponent i flera andra 
bredare områden: trafiksäkerhet, klimatförändringar, energi- 
och naturresursfrågor, hälsa och stadsmiljöfrågor. Men 
Wray tar också upp en annan sida av förhållandet mellan 
transportteknologi och politik, nämligen hur brukandet av 
en teknik formar brukarens föreställningsvärld. Han hävdar 
att valet av transportmedel påverkar hur man betraktar 
världen och hur man relaterar till andra människor, vilket i 
sin tur motiverar politiskt handlande.
Hur skiljer sig då den värld man uppfattar från bilsätet från 
den man uppfattar från cykelsadeln? Bilisten är i hög grad 
avskärmad från omgivningens klimat, ljud och lukter och 
lägger inte ens märke till att den miljö hon färdas igenom 
är totalt anpassad till just bilismens krav. Med cykeln är det 
annorlunda. Cyklisten är omedelbart känslig för terrängens 
nyanser. Oomgivningen är – på gott och ont – omedelbart 
påtaglig på ett sätt som den inte är för bilisten. Den 
begränsade hastigheten medför att människor och ting som 
passeras dröjer sig kvar i cyklistens medvetande. Lättheten 
att stanna förenklar interaktionen med omgivningen, 
och cykelns tysthet gör att cyklisten hör saker som annars 
drunknar i motorljudet.

Cykelfilosofi
Så långt avviker Wrays argumentation inte särskilt mycket 
från den som med varierande styrka förekommit inom det 
svenska Cykelfrämjandet. Men Wray hävdar vidare att den 
mjukare passagen och den högre närvarokänslan leder till 
att cyklisten i högre grad uppfattar andra 
människor som just människor, och inte, 
vilket bilisten gör, som objekt och hinder. 
Till skillnad från bilisten, som är inbäddad 
i ton av stål, är cyklistens mänsklighet 
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Vi förser fastighetsbranschen med den vassaste 
kompetensen, de mest affärsorienterade konsulterna 
och de mest kvalifi cerade problemlösarna.
Det har varit så framgångsrikt att vi behöver bli fl er. 

Till våra kontor i Umeå, Luleå, Örebro, 
Stockholm. Göteborg, Växjö och Malmö 
söker vi nu

• Erfarna markförhandlare

• Affärsorienterade exploaterings-
 ingenjörer

• Fastighetsvärderare med fokus rätts-
 ekonomi

• Lantmätare med fokus infrastruktur

Läs mer på www.naisvefa.se om du vill vara med 
och leverera ”Kompetens som får värden att växa”. 

Offensiva, värdeskapande fastighets-

konsulter söker likasinnade

uppenbar, liksom andras mänsklighet är 
uppenbar för cyklisten. Det finns således en 
större tendens av noterande, erkännande, 
kanske till och med konversation.
Vårt sätt att färdas är alltså enligt Wray 

en av många faktorer som påverkar vår syn på naturen och 
våra antaganden om andra människor – ser vi världen som 
en plats där alla kämpar mot varandra eller som en plats för 
vår gemensamma och delade mänsklighet? – vilket måste 
betraktas som ett viktigt underlag för vårt beslutsfattande och 
handlande. Kausaliteten är naturligtvis inte alldeles glasklar. 
Den som bestämmer sig för att regelbundet använda cykeln 
kan redan ha normer som är konsistenta med ståndpunkter 
som genereras på en cykel.
Cyklismens expansion i USA står dock inför ett monumentalt 
hinder: den fullständigt bilcentrerade amerikanska kulturen. 
I Wrays analys är bilen den yttersta representanten för 
två destruktiva, ohållbara grundbultar i den amerikanska 
kulturen: individualism och materialism. Han tycker sig 
dock se att den dominanta kulturen vacklar. Att 2008 var 
första gången på 20 år som amerikaner körde mindre bil 
än året innan beror säkert mer på högre bensinpris än på 
attitydförändring. Men medvetenheten om den globala 
uppvärmningen har ökat i USA, vilket innebär att nya värden, 
som vårdas inom cykelsamhället, seglar upp. Samtidigt som 
kulturell förändring är nödvändig om cykeln ska anammas som 
ett transportalternativ, stimulerar alltså ett ökat cyklande en 
sådan kulturell förändring.

Inte längre en motkultur
Både Wray och Mapes förundras vid sina besök i Amsterdam 
över hur ”normalt” det verkar vara att cykla. Det är tydligt att 
det är mer ”alternativt” och ”motkultur” att cykla i USA. Vissa 
cyklister pekas av Wray ut som ”cykelexcentriker”: cykelbuden, 
de som idkar hemmabyggen av cyklar och de som frivilligt 
”skalat ned” sitt liv genom att välja bort bilen för cykeln. Alla 
visar de på alternativa sätt att leva sina liv. Samtidigt, menar 
Mapes, håller bilden av vuxna cyklister som antingen hopplösa 
förlorare eller nischade atleter i spandex på att ersättas av 
bilden av en mer urban, hipp cyklist. Cykelexcentrikerna är 
förkunnare av en livsstil som börjat sippra ut i den bredare 
amerikanska kulturen. Deras betydelse jämförs av Mapes med 
unga, svarta innerstadsrappare vars uttryck snart kom att 
anammas av vita förortsungdomar. Att cykla är kanske snart 
inte längre lika mycket motkultur.

Martin Emanuel är doktorand vid Avd. för teknik- och 
vetenskapshistoria, KTH, och arbetar med en avhandling om 
cyklismens historia i Stockholm och Köpenhamn.
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