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Bara var femte ung vuxen som cyklar i Malmö använder cykelhjälm, trots att vi alla känner 
till farorna som det innebär. Hur kommer det sig att det är så socialt accepterat att ta den här 
specifika risken? Vad är det som formar vårt beslut att inte använda cykelhjälm? I den här 
studien närmar vi oss de underliggande attityder som folk ibland hänvisar till när de försöker 
svara på frågan “varför använder du inte cykelhjälm?”. Detta för att valet att inte använda 
cykelhjälm vid första anblick verkar vara ett individuellt sådant, men svaren på varför 
individer inte använder cykelhjälm är så genomgående och lika att de i sin tur måste gå att 
härleda till större meningsmönster. Genom att analysera hur vi pratar om andras attityder och 
hur vi tillskriver folk olika riskmedvetenhet, så kan vi också se hur vi agerar på de attityder 
och den riskmedvetenhet som andra i sin tur har tillskrivit oss. Genom att se processen där vi 
tillskriver folk olika egenskaper med hjälp av risksociologiska teorier, så kan vi komma 
närmare ett svar på varför vi väljer att inte använda cykelhjälm – trots att vi som sagt känner 
till riskerna som det innebär.  

Keywords: risk, cykelhjälm, hjälm, cykling, unga vuxna, intersektionalitet, klass, etnicitet, 
kön, göra kön, performativitet, autencitet, identitet, stil, attityd, riskmedvetenhet, 
riskuppfattning.  
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1. Inledning  

2013 gav MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut en studie av cyklisters 

skadeutveckling över tid. I studien står att de som oftast omkommer i trafikolyckor är bilister, 

och att det även är de som oftast får uppsöka akutvård efter en trafikolycka (MSB 2013, 10). 

Men – när cyklister väl skadas i trafikolyckor så är deras skador oftast mycket allvarligare 

(MSB 2013, 10) än skadorna hos de bilister som är med i trafikolyckor som inte är 

dödsbringande. Alltså är det mindre risk för dödsolyckor bland cyklister, men desto större 

risk att få allvarliga skador om, eller när, en cyklist väl råkar ut för en trafikolycka.  

I samma studie står att användningen av cykelhjälm är det viktigaste för att minska antalet 

allvarliga skador hos cyklister som varit med i en trafikolycka (MSB 2013, 11). Sett till hela 

landet har användningen av hjälm faktiskt ökat, vilket har haft en viss effekt på cyklisters 

skadeutveckling och ingen cyklist kan idag påstå att de inte vet att de borde använda hjälm. 

Trots det använder inte ens var femte vuxen cyklist i Malmö hjälm när de cyklar 

(Trafikverket 2016, 22). Därmed är Malmö en av de städer i Sverige där användningen av 

hjälm ligger bland de lägsta nivåerna.  

Enligt NTF är anledningarna till att cyklister inte använder hjälm dels att de är lata, bekväma 

och att det är en vanesak, men också för att hjälmar är fula och klumpiga (NTF 2016, 9). 

Svaren gäller såväl för Malmöbor som nationellt över hela landet – en likhet och kontinuitet i 

svaren som tyder på gemensamma meningsmönster. Men vad exakt är det för 

meningsmönster som gör att man hellre tar riskerna förknippade med att cykla utan hjälm – 

istället för att bryta sina vanor eller sluta bry sig om hur man ser ut?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Cykelhjälm är ett vardagligt objekt och fenomen som vid första anblick verkar vara 

någonting som man enbart som individ tar ställning till. Ber man de som inte använder 

cykelhjälm att förklara sitt beslut dock, då ser man snabbt att det är svårt att svara på.  

Jag har därför undersökt vad som formar valet att inte använder cykelhjälm. Detta har jag 

gjort genom att identifiera attityder till cykelhjälmar och se var de kommer ifrån.  
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Detta ämne är sociologiskt relevant för att anledningarna till att folk väljer att inte använda 

cykelhjälm kan härledas till större meningsmönster och ens attityd gentemot cykelhjälmar 

förändras till följd av vad den större gruppen säger. Det här kan man studera genom att 

analysera individers val, handlingar och attityder ur ett större perspektiv och försöka härleda 

dem till kollektiva meningsmönster på ett samhälleligt plan. 

I mina frågeställningar har jag valt att ha med ordet INTE dels som en avgränsning, men 

också för att det är mer intressant att undersöka attityden hos någon som vet om riskerna med 

att inte använda hjälm – men som ändå inte gör det. 

 

● Mina övergripande frågeställningar är: 

- Vad ligger bakom valet att inte använda cykelhjälm? 

- Hur kan valet att inte använda cykelhjälm och attityden till cykelhjälmar eventuellt härledas 

till identitet, stil, kön, etnicitet eller klass? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Så här många cyklister skadas i trafiken 

Enligt VTI har antalet lindriga, allvarliga cykelolyckor och cykelolyckor med dödlig utgång 

minskat totalt sett sedan 1980-talet, sett till hela landet (VTI 2013, 9). De som idag har störst 

risk att omkomma i en trafikolycka är bilisterna. Däremot är risken att en cyklist får allvarliga 

skador och får bli inlagd för vård större än hos bilisterna (MSB 2013, 10). Det är fortfarande 

fler bilister än cyklister som får uppsöka akutvård efter en trafikolycka, men cyklisterna 

kommer tvåa inte långt efter (MSB 2013, 41). 

Trots att det idag är färre cyklister som omkommer i trafiken så är det alltså fortfarande 

riskfyllt att cykla – cykelolyckor är vanligt förekommande och följderna kan snabbt bli 

allvarliga. Detta vet cyklister om, men statistiken visar på hur många det är som ändå väljer 

att inte använda cykelhjälm. Detta är intressant för att vi tar hänsyn till, samt underordnar oss, 

många andra risker, men inte den här specifika risken.  
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I de flesta länen i Sverige har antalet slutenvårdade cyklister, alltså de som varit inlagda för 

vård i minst 24 timmar (MSB 2013), tydligt minskat (från år 2001 till 2011) (MSB 2013, 37) 

– men i Skåne har de ökat. Skåne utgör tillsammans med Västmanlands län, Värmlands län 

och Dalarnas län ett av fyra län i Sverige där antalet cyklister som slutenvårdas efter olyckor 

ökat (MSB 2013, 37). Exakt vad det är som gör att antalet slutenvårdade cyklister har ökat i 

Skåne kan vi inte veta, och heller inte hur utvecklingen ser ut i Malmö specifikt. Däremot kan 

det visa på en attitydförändring, alternativt en brist på en sådan. 

1999 gav VTI ut en rapport. Även om siffrorna som redovisas där är snart tjugo år gamla kan 

de fortfarande peka på vikten av att använda cykelhjälm samt till vilken grad den kan minska 

skador vid olyckor. I rapporten står att var tredje vuxen cyklist som skadades i en trafikolycka 

vid tillfället drabbades av allvarliga ansikts- eller skallskador. Av de cyklister som enligt 

rapporten från 1999 omkom årligen hade ungefär fyra av fem skallskador och ungefär tre av 

fyra av dessa dödsfall var direkt orsakade av skallskadorna. De allvarligaste skadorna för 

cyklister idag är inte skador på huvud eller ansikte (VTI 1999, 11). Däremot är det ansikts- 

och huvudskadorna som är de olyckor som blir allra allvarligast efter att cyklister skadats i 

trafikolyckor. Ren statistik för skador som hade kunnat lindras eller undvikas om man haft 

hjälm ger en bra förståelse för skyddet det kan ge vid en eventuell olycka.  

Det är marginellt färre män än kvinnor som använder cykelhjälm (Trafikverket 2016, 15), 

men enligt MSB är det betydligt fler män än kvinnor som slutenvårdas efter cykelolyckor 

(MSB 2013, 25). Även risken för att omkomma i en cykelolycka är större hos män (MSB 

2013, 24). Även om inte användningen av hjälm skiljer sig så mycket åt så gör alltså risken 

att råka ut för en olycka det. Av de som söker vård efter en cykelolycka utgör de som skadat 

huvudet en femtedel, där är siffran är samma bland både män och kvinnor (MSB 2013, 44). 

Att det är ungefär lika många män som kvinnor som använder hjälm, men att det ändå är flest 

män som råkar ut för cykelolyckor berättar någonting för oss om en skillnad i attityder och 

hur kön görs i förhållande till risk.  

I MSB:s studie står att användning av cykelhjälm är det viktigaste för att minska antalet 

cykelolyckor med allvarliga skador som följd (MSB 2013, 11). Sedan 1988 har VTI, Väg- 

och transportforskningsinstitutet, observerat och fört statistik över användningen av 

cykelhjälm. Om man ser till den sammanlagda statistiken (MSB 2013, 49) så har 
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användningen av hjälm ökat för hela befolkningen. Ändå är det, som sagt, knappt var femte 

vuxen cyklist i Malmö som har hjälm (Trafikverket 2016, 22).  

Enligt Trafikverket så var det år 2016 ungefär en tredjedel av alla cyklister (i alla åldrar) som 

använde hjälm, och bland de vuxna cyklisterna var det år 2016 ungefär en fjärdedel som 

använde hjälm (Trafikverket 2017, 9). Enligt NTF, som i sin studie från 2016 där de 

analyserade användningen av cykelhjälm, frågade/intervjuade cyklister istället för att 

observera dem, är siffran på de som alltid eller oftast använder hjälm strax under hälften av 

alla tillfrågade (NTF 2016, 7). Siffran skiljer sig alltså mellan de olika insamlingarna och 

analyserna, men gemensamt är att mindre än hälften använder hjälm och ser man bara till de 

vuxna cyklisterna så är siffran ännu lägre. Att siffrorna skiljer sig åt beroende på vilken 

metod man använt för att samla in dem, visar på attityder och känslor kring cykelhjälmar – 

blir man tillfrågad svarar man någonting annat än sanningen för att det är pinsamt eller 

förenat med skam att erkänna att man är för ytlig eller bekväm för att använda hjälm och 

hellre riskerar sin säkerhet. 

Siffrorna på användningen av hjälm skiljer sig även mellan län och orter i Sverige, och enligt 

Trafikverket är det som sagt inte ens en femtedel av alla vuxna cyklister i Malmö som 

använder hjälm – att jämföra med Stockholm där tre av fyra cyklister använder hjälm, flest i 

Sverige av de orter där mätningen gjorts, och Kristianstad där var tionde cyklist har hjälm, 

den stad i Sverige där minst antal vuxna cyklister har hjälm (Trafikverket 2017, 24). Malmö 

är alltså inte sämst i Sverige vad gäller användningen av cykelhjälm men är en av de städer 

där användningen av hjälm bland vuxna är som lägst – i en stad som dessutom är Sveriges 

tredje största och har en stor andel cyklister, dock utan att vara en utpräglad studentstad 

(studentstäder som Linköping och Lund ligger lågt över hjälmanvändning), (Trafikverket 

2017, 24). Det är extra intressant att se på Malmö för att det är en stad med en ung befolkning 

och det är en stad dit många är inflyttade.  

 

2.2 Anledningar till varför folk inte använder cykelhjälm 

De vanligaste anledningarna till att Malmöborna inte använder cykelhjälm är lathet, 

bekvämlighet, vana, att man inte vet var man ska lägga hjälmen samt att hjälmarna är 
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fula/man är fåfäng (NTF 2016, 10). I hela landet är det vanligaste som skulle få någon att 

börja använda hjälm att det blir lagstiftat, medan i Malmö svarar de flesta att de skulle börja 

använda hjälm ifall man kunde göra snyggare hjälmar (NTF 2016, 13). Den här kontinuiteten 

och likheten i svaren här visar på starka gemensamma meningsmönster som individers val 

har sin grund i.  

Malmöborna svarar, enligt NTF (2016, 10) nästan likadant på frågan om vilka anledningar 

det finns till att de inte använder hjälm, som befolkningen i resten av landet gör. Ändå är 

Malmöborna sämre på att bära hjälm – vilket visar på lokalt giltiga meningsmönster, snarare 

än nationella.  

 

3. Tidigare forskning 

Jag har inte hittat någon relevant forskning som berör mitt specifika ämne, men å andra sidan 

är det mer givande för mig att analysera mitt ämne utifrån ett bredare perspektiv. För att 

förstå varför människor väljer att inte använda cykelhjälm måste jag ta hänsyn till “faktorer” 

som kön, risk, etnicitet och socioekonomisk status, bl.a. och genom att läsa tidigare forskning 

kan jag lära mig av hur andra har gjort detta, även om det handlat om andra ämnen. 

Fred C. Pampel och Richard G. Rogers (2004) har forskat kring rökning och socioekonomisk 

status. De skriver i sin artikel bl.a. att rökning kan ses som “mer riskfyllt” (på ett strukturellt 

plan, om man ser till genomsnittlig hälsa och livslängd etc.) för de med hög socioekonomisk 

status än för de med låg socioekonomisk status (Pampel, Rogers 2004, 307). Detta är för att 

låg socioekonomisk status är förknippad med sämre hälsa och kortare livslängd, eftersom de 

med högre socioekonomisk status har en större potential att ha en god hälsa (genom t.ex. 

bättre sjukvård) och att leva länge. Pampel och Rogers menar därför att de som har högre 

socioekonomisk status får fler fördelar ut av att inte röka. De med låg socioekonomisk status 

får färre fördelar av en mer hälsosam livsstil (Pampel, Rogers 2004, 307) så även om de rent 

kroppsliga effekterna av rökning inte skiljer sig åt mellan de med låg eller hög 

socioekonomisk status, så varierar fördelarna man kan dra av att inte engagera sig i riskfyllt 

beteende beroende på, i det här fallet, socioekonomisk status (Pampel, Rogers 2004, 307). 

Artikeln är relevant för min uppsats för att den berör riskfyllt beteende, i det här fallet 
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rökning, i relation till socioekonomisk status. De belyser hur risk spelar olika stor roll 

beroende på vem det är som utsätts för den och hur olika riskmedvetenhet tillskrivs till olika 

personer beroende på t.ex., som i det här fallet, klass.  

Susanna Öhman & Anna Olofsson (2006) har i sin artikel om riskuppfattning gjort en 

undersökning för att se om den upplevda känslan av risk korrelerar med etnicitet, sexuell 

läggning, ålder eller funktionshinder och liknande (Öhman, Olofsson 2006, 24). Resultaten 

pekar på att större delen av dessa faktorer eller kategoriseringar korrelerar med olika 

riskuppfattning (Öhman, Olofsson 2006, 26). Till exempel har män lägre riskuppfattning vad 

gäller vissa typer av risker och folk med hög socioekonomisk status har högre riskuppfattning 

än de med låg socioekonomisk status. Studien visar också att utlandsfödda har högre 

riskuppfattning vad gäller kontrollerbara risker (som t.ex. rökning eller alkohol) (Öhman, 

Olofsson 2006, 26). De hänvisar också till forskning av Olofsson och Rashid (2007) som 

visar att kvinnor och utlandsfödda har högre riskaversion (motvilja att ta risker) än vad 

infödda män har (Öhman, Olofsson 2006, 13). Denna studie är viktig för att de har lyckats 

komma åt och har lyckats mäta skillnader i den självupplevda känslan av och rädslan för 

olika typer av risker och hur den känslan, och eller rädslan, korrelerar med olika faktorer som 

etnicitet och kön. Det är relevant för mig att ha med mig i mitt arbete i att analysera varför 

ens riskmedvetenhet eller riskuppfattning påverkas av faktorer som kön t.ex.  

Peter Benson skriver i en artikel om riskerna att få bestående hjärnskador av att spela 

amerikansk fotboll, som är en sport som innefattar mycket hårda tacklingar mot huvudet 

(Benson 2017, 308). Hjälmar infördes i sporten i ett tidigt skede, då spelare dött till följd av 

skador efter tacklingar (Benson 2017, 310). Hjälmarna som används inom amerikansk fotboll 

skyddar fortfarande spelarna från allvarliga skador, men skapar också en slags 

riskkompensation (Benson 2017, 311) på det sättet att om de har hjälm så känner de sig i 

större utsträckning mer “oövervinnerliga” och både spelar och tacklas hårdare (Benson 2017, 

311) än vad de hade gjort om de inte hade haft hjälm. Alltså innebär inte hjälm i amerikansk 

fotboll endast ett skydd, utan bidrar kanske snarare till mer tacklingar och ett våldsammare 

spel och författarna drar slutsatsen att ett hjälmförbud hade kunnat minska mängden 

bestående hjärnskador då spelarna antagligen skulle sluta tacklas så hårt mot huvudet om man 

inte haft hjälm (Benson 2017, 312). Studien tar också upp det faktum att en stor del av 

spelarna utgörs av svarta/rasifierade män och att deras kroppar i större grad fetischeras inom 
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sporten (Benson 2017, 320), på så sätt att de anses inte känna samma smärta och bedöms i 

högre utsträckning efter muskelmassa osv. (Benson 2017, 322). Benson drar slutsatsen att det 

är en del av anledningen till varför man inte inför ett hjälmförbud inom amerikansk fotboll – 

för att man inte anser att risken för bestående hjärnskador är lika stor bland svarta män och 

därför behövs ingen ändring göras inom sporten för att göra den säkrare och mindre riskfylld 

för utövarna av den (Benson 2017, 323). Detta är relevant för min studie då de tar upp en 

tillskrivning av etnicitet till uppfattning av olika risker. Samtidigt skulle Bensons slutsats om 

den appliceras på cykelhjälmar, kunna tolkas som att om det blev lag på att använda 

cykelhjälm, så skulle det innebära att cyklister skulle ta fler och större risker i sin cykling.  

1999 publicerades en artikel om cyklisters skador i Västsverige, av Glenn Welander et al. Det 

är det närmsta jag kommit till en studie som liknar min egen. I studien har de gått igenom 

cyklisters skador och skadeutveckling och sett till hur den påverkas av kön och bostadsort. 

Deras studie tar dock inte upp varken klass eller etnicitet, behandlar endast Västsverige och 

har endast sett till cykelolyckor och inte till bakomliggande attityder till varför man använder, 

eller inte använder, cykelhjälm. Studien har alltså en annat ingång än vad jag har, men deras 

fynd kan ändå hjälpa för att stärka eller nyansera mina samt för att visa på vikten av att 

använda cykelhjälm. 

 

4. Teori 

4.1 Risksociologi 

Jag kommer här att utgå ifrån Ulrich Becks definition av begreppet risk. Gabe Mythens 

menar, utifrån Beck, att begreppet risk är svårdefinierat och består av relationer mellan olika 

definitioner av det (Mythen 2004, 54). Det finns alltså ingen specifik definition men bäst kan 

man förstå begreppet risk utifrån de som pratar om och kommunicerar om risker i samhället – 

alltså myndigheter, institutioner, vetenskapen och massmedia, men också teknik, regeringar 

och experter på lagstiftning. Det är de som accepterar nivåerna av risk i samhället och 

bestämmer hur man ska kompensera för risk (Mythen 2004, 54).  

Roy Boyne menar att de acceptabla nivåerna av risk kan anses variera i olika kulturer och 

samhällen (Boyne 2003, 42). Teorierna om kultur vad gäller risk är olika, och en teoretiker 
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som stärker att risk är någonting som varierar i olika kulturer är antropologen Mary Douglas 

(Boyne 2003, 42). Hon menar att om man ska förstå risk fullt ut så får man ta ett grepp om 

hela världen. Hon menar att man kan se att känslorna för olika risker är sammankopplade 

över världen, men att de varierar beroende på kulturer (Boyne 2003, 43). Det här förklarar de 

kollektiva meningsmönster som handlar om användning av cykelhjälm och varför de ser olika 

ut mellan olika länder, orter eller grupper. Det förklarar även varför synen på risk ändras över 

tid – till exempel var det inte lika vanligt att använda bilbälte i Sverige för bara några år 

sedan, medan det idag är socialt oaccepterat att inte göra det för att det finns en så stark norm 

som säger att man ska ha bilbälte.  

Boyne skriver att Chauncey Starr år 1969 försökte dra några slutsatser utifrån allmängiltigt 

accepterade nivåer av risktagande (Boyne 2003, 69). Detta undersökte han utifrån 

medvetenhet om risker och hur folk agerade utifrån det. Han kom fram till tre saker: 1) de 

acceptabla risknivåerna var upp till 1000 gånger högre för risker som man tog för att man 

ville (t.ex. skidåkning) än risker som inte var självvalda. 2) acceptansen av en risk är oftast 

proportionerlig till hur mycket fördelar man uppfattar att man får ut av det, och 3) ju fler som 

är villiga att ta en risk – desto mer acceptabel blir risken att ta, och tvärtom (Boyne 2003, 70) 

(t.ex. i termer av rökning – ju fler som slutade röka när riskerna med det uppdagades, desto 

mer oacceptabelt blev det att fortsätta röka och fortsätta ta risken att exempelvis få 

lungcancer).  

 

4.2 Göra risk utifrån kön, klass, etnicitet och identitet 

Jag har utgått ifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär, utifrån Nina Lykkes (2005) 

sammanfattning av begreppet, att man tar hänsyn till flera olika sociokulturella hierarkier och 

maktordningar, t.ex. kön, etnicitet, klass, sexualitet, funktion mm., och hur de konstruerar 

varandra, interagerar och samspelar.  

Candace West och Don H. Zimmerman skrev år 1987 den klassiska artikeln “Doing gender”. 

Där bygger de vidare på Erving Goffmans teori att när vi interagerar med varandra så gör vi 

det utifrån tanken att den andre personen har en “essentiell natur” som i det här fallet skulle 

utgöras av kön (West, Zimmerman 1987, 129). Det i sin tur leder till att vi agerar på den 

10 



“essentiella naturen” och visar upp, eller porträtterar, det som förväntas av oss i termer av 

kön. West och Zimmerman tar det ett steg längre och menar att kön är konstruerade 

skillnader mellan, i det här fallet, de binära könen man och kvinna som i sin tur tar sig uttryck 

i praktiken och i interaktionen i samhället (West, Zimmerman 1987, 137). Till exempel i 

form av olika toaletter (urinoarer eller s.k. vanliga toaletter) eller i hur man bemöter en 

kvinna vars bil fått punka på ena däcket (West, Zimmerman 1987, 138). Att göra kön innebär 

också att tillskriva situationer kön där kön egentligen inte spelar någon roll (West, 

Zimmerman 1987, 137).  

Judith Butler menar genom begreppet performativitet att vi inte är en kvinna eller man, utan 

gör kvinna eller man i vårt agerande genom att härma och upprepa vissa handlingar 

(Johansson 2012, 5). Butler menar därmed att det finns skilda egenskaper för män och 

kvinnor, men att de är skapade av människor (Johansson 2012, 5).  

För att förstå den binära könsuppdelningen diskuterar Yvonne Hirdman genussystemet och 

“tvåkönsmodellen” (Johansson 2012, 5). Det innebär att män och kvinnor skapas i relation till 

varandra, som varandras motpol. Detta bygger på Butlers teori om att vi har skapat en 

uppdelning mellan män och kvinnor. För att inte ses som “abnormala” som avviker från 

genussystemet och de binära könen man och kvinna så fortsätter vi producera den här 

uppdelningen mellan män och kvinnor, vilket gör att genussystemet och tvåkönsmodellen tas 

för givet och upplevs som fundamental (Johansson 2012, 5).  

För att förstå maskulinitetsnormer, vilket är centralt här för att förstå vad som ligger till grund 

för hur pojkars attityd till hjälm, säkerhet och risk formas i låg ålder använder jag mig av 

Michael Schwalbes teori om maskulinitetsnormer, utifrån Raewyn Connells forskning 

(Schwalbe 2009). I varje kultur finns en maskulinitetsnorm eller ett manlighetsideal 

(Schwalbe 2009, 145) vilket innebär en uppsättning kvalitéer som en man förväntas besitta. 

Vilka kvalitéer en man förväntas besitta och hur en man ska agera för att visa att han besitter 

dessa kvalitéer varierar inte bara mellan kulturer, utan också inom kulturer (Schwalbe 2009, 

145). Stil spelar in här, i termer av bland annat symboler för att stärka utagerandet av 

kvalitéerna som krävs för att göra manlighet utifrån maskulinitetsnormerna (Schwalbe 2009, 

145).  
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Likt görandet av kön så finns det också processer som tillskriver olika risker och 

riskmedvetanden utifrån klass etnicitet och identitet, bland annat. En gemensam grund i de 

här processerna är att man skapar “den andre”, en process som beskrivs av Hélène Joffe 

(1999). “Den andre” är ett centralt begrepp inom kultursociologi och därför även relevant för 

min studie. Joffe beskriver processen som att man skapar gruppen “de andra” genom att 

kategorisera in alla som inte ingår i den dominerande gruppen i den, dvs. oftast utgår det från 

de i den dominerande gruppen som kategoriserar in alla som inte är som dem i en annan 

grupp (Joffe 1999, 18). Hit kan man koppla Bensons teori om hur man inte tillskriver svarta 

män inom amerikansk fotboll samma risker att råka ut för bestående hjärnskador (Benson 

2017, 322) – svarta män, dvs. i det här fallet är de som utgör gruppen “de andra” och därför 

tillskrivs de inte samma riskmedvetenhet.  

Även Schwalbes resonemang om uppsättningar av kvalitéer som, i hans artikel män förväntas 

uppfylla och utagera för att uppfylla maskulinitetsnormer (Schwalbe 2009, 145), kan 

appliceras på kön och etnicitet t.ex. Mekaniken bakom fungerar på samma sätt – personer 

med en viss etnicitet eller kön t.ex. förväntas uppfylla en samling kvalitéer för att uppnå 

autencitet.  

Jag har använt mig av Erik Homburger Erikson för att förstå identitetsbegreppet (Mattsson 

2015). Han menar att identitet uppstår i mötet mellan det individuella och samhället och att 

den identitetsskapande processen sker både i en person såväl som i kulturen där den rör sig 

(Mattsson 2015, 14). Den identitetsskapande processen bygger enligt Erikson på att man 

bedömer sig själv efter hur man uppfattar att andra bedömer en (Mattsson 2015, 14). Erikson 

menar att identitetsskapandet är någonting som sker i många olika faser i livet, varav en i 

början på vuxenlivet då man ska hitta sin roll gentemot resten av samhället (Mattsson 2015, 

15). 

 

5. Metod 

Eftersom detta är en studie i attityder så har jag valt att framförallt använda mig av kvalitativa 

metoder. Kvalitativa metoder använder sig av klassificeringar (Ejlertsson 2014), i mitt fall 
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bl.a. kön, klass, etnicitet och identitet. Kvalitativa metoder går också mer på djupet än 

kvantitativa metoder (Ejlertsson 2014).  

Jag har använt mig av sk. “triangulering” i mitt arbete vilket innebär att man använder sig av 

olika forskningsmetoder, olika analys- och tolkningsstrategier och olika teoretiska perspektiv, 

inom en och samma studie (Tursunovic 2002, 67). I mitt fall innebär detta att jag använder 

mig av både intersektionella teorier, risksociologisk litteratur och olika metoder som tolkning 

av tidigare existerande statistik som jag inhämtat från myndigheter och kombinerar detta med 

att inhämta svar dels i en enkät och dels i en fokusgruppsintervju. Det gör att det 

sammantagna resultatet blir hämtat från en bred grund både i termer av metod och teori.  

 

5.1 Kvantitativ metod och statistik 

Jag har valt att utgå från insamlad statistik från tidigare nämnda myndigheter (MSB, NTF, 

VTi, Trafikverket mm.). Detta får stå för den kvantitativa delen av min studie som jag 

använder för att bland annat få svar som hur vanlig en företeelse är och för att jämföra en 

företeelse med en annan. (Bertram 2009, 5).  

 

5.2 Val av grupp (i statistik och intervjuer) och avgränsning 

Val av grupp/deltagare i mitt fall handlade mångt och mycket om nödvändig avgränsning för 

att inte få en för stor mängd data att arbeta med. I den redan existerande statistiken har jag 

valt att fokusera på statistiken över vuxna cyklister, och valt att inte ta med statistiken om 

barns cykelvanor då det skulle ge ett för brett fokusområde. 

I enkäten som jag gjorde efterfrågade jag specifikt svar från unga vuxna i åldern ca 23-33 

(några enstaka svar från både yngre och äldre inkom dock), bosatta i Malmö som cyklar 

åtminstone ett par gånger i veckan och INTE använder hjälm. Unga vuxna är mest intressanta 

att intervjua och analysera för att det är en tid i livet då de identitetsskapande processerna är 

starka (Erikson) och en tid då man försöker hitta sin roll gentemot andra. 

13 



I mina gruppintervjuer har jag valt att fokusera på samma grupp: unga vuxna bosatta i 

Malmö, med skillnaden att jag intervjuat folk som använder cykelhjälm såväl som inte 

använder hjälm.  

Jag har valt att fokusera på de som INTE använder cykelhjälm i statistiken och i min enkät 

för att en avgränsning är nödvändig för att inte arbetet skulle bli för stort. Det är också mer 

intressant och ger mer att analysera att lyssna till hur folk som INTE använder hjälm pratar 

om risker. 

I fokusgruppsintervjun valde jag att ta med även de som använder cykelhjälm för att inte ha 

en alltför homogen grupp. En för homogen grupp hade kunnat leda till en intetsägande och 

förutsägbar diskussion (Tursunovic 2002, 67), detta återkommer jag till under stycket 

“intervju” nedan.  

 

5.3 Enkäten 

Jag har gjort en enkät som ca 60 personer har svarat på, och som jag använder som underlag. 

Enkäten gjordes som ett “Google Formulär” som delades via en länk. Frågorna som ställs var 

dels flervalsfrågor och dels frågor som tillät utrymme att formulera ett svar själv. Frågorna 

var dock standardiserade och samma för alla respondenter (Bertram 2009, 3). Fördelarna med 

en enkät för det här ämnet är att det kan vara lättare att formulera svar på känsliga frågor i 

skrift, som kan vara pinsamt att svara ärligt på person till person (Bertram 2009, 4). Min 

enkät besvarades dessutom anonymt just av denna anledningen. Min enkät är en slags 

kvalitativ survey. Tillsammans med en fokusgruppsintervju (se nedan) är det ett effektivt sätt 

att ta fram hypoteser (Tursunovic 2002, 73). Det fungerar också bra som kombination för att 

se om det finns en samstämmighet mellan fokusgruppsintervjuns svar och svaren i enkäten 

(Tursunovic 2002, 74).  

Enkäten i sin helhet finns som bilaga. Nedan redogör jag för vad för svar jag ville ha ut av 

enkäten och ger exempel på frågor jag hade med.  

Jag ville se om det finns någon skillnad i varför en själv inte använder hjälm och i varför man 

tror att andra inte använder hjälm. Jag ville åt den upplevda skillnaden – att man själv är 
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bekväm medan andra bara är fåfänga, t.ex., kan säga en del om vad man egentligen känner 

kring cykelhjälmar utöver det som man säger högt. För att nå detta ställde jag frågor dels om 

varför man själv inte använder hjälm såväl som varför man tror att andra inte använder hjälm. 

Jag ville också komma åt känslan, hur det känns att ha hjälm, vad som är jobbigt med det och 

liknande. Jag hade även med en fråga om vad som skulle få någon att börja använda hjälm, 

för att få veta veta vad som är viktigast i det valet. Jag ville få reda på om folk har fördomar 

om andra som inte använder hjälm och om de har någon stereotyp bild eller idé av den 

personen och varför isåfall. Jag hade med en fråga om varför man i Malmö är generellt sett 

mycket sämre på att använda cykelhjälm än i resterande delar av Sverige. Det hade jag med 

för att detta är svårt att mäta i form av statistik och siffror och det är på ett sätt mer intressant 

att veta vad folk tror är anledningen till att man inte använder hjälm i Malmö, än faktiska 

siffror. Hur man upplever att andra tänker säger mycket om kollektiva meningsmönster eller 

om hur man gör kön och etnicitet och liknande.  

 

5.4 Intervju 

För att stärka, komplettera och nyansera enkäten har jag även gjort en fokusgruppsintervju. 

Tursunovic (2002) utgår från David Morgans definition av fokusgruppsintervjuer. En intervju 

med en fokusgrupp gör man för att samla in kvalitativa data och intervjun sker med en grupp 

som har någonting gemensamt med varandra och intervjun utgår från ett särskilt fokus 

(Hylander 1998). I intervjun samlar man in data genom deltagarnas diskussioner och den som 

håller i intervjun fokuserar på vad den vill veta samtidigt som deltagarna diskuterar fritt 

utifrån fokuset eller frågorna. I en fokusgruppsintervju ska den som intervjuar, eller 

moderatorn, inte delta i diskussionen utan registrera vad som tas upp eller inte tas upp av 

deltagarna (Tursunovic 2002, 67). I mitt fall innebär detta att jag styrde intervjun med öppna 

frågor som deltagarna fritt fick diskutera kring och samtidigt spelade jag in samtalet och 

förde fältanteckningar. Enligt Schatzman och Strauss är gruppintervjun ett bra tillfälle för att 

hitta skillnader och likheter mellan deltagarnas attityder och åsikter, utan att intervjuaren styr 

för mycket (Hylander 1998, 3).  

Det finns svagheter i att samla in data genom en fokusgruppsintervju – det är svårt att få 

systematisk, verifierbar data (Tursunovic 2002, 66) men i mitt fall har jag genomfört 
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fokusgruppsintervjun för att få svar som jag kan använda mig av för att tolka enkätsvar och 

statistik (Tursunovic 2002, 66). När det gäller fokusgruppsintervjuer så använder man oftast 

inte datan till att göra generaliseringar eller systematiska jämförelser med andra grupper 

(Hylander 1998, 10). 

Vad gäller valet av deltagare i fokusgruppsintervjun är det en fördel om en viss homogenitet 

finns i gruppen (Tursunovic 2002, 67) då det ger trygghet och en miljö där deltagare vågar 

uttrycka sig. Däremot får det inte vara en för homogen grupp – då finns risken att det inte blir 

en diskussion eller en för förutsägbar sådan (Tursunovic 2002, 67). Att ha en 

fokusgruppsintervju med deltagare som man känner och som känner varandra kan också 

spela in på diskussionen och datan man kan inhämta. Tursunovic skriver utifrån Kitzinger & 

Barbour att det är en fördel om intervjuaren/moderatorn har förkunskaper och känner till 

deltagarnas språk, gester och kulturella koder mm. (2002, 69). I mitt fall valde jag en grupp 

med viss homogenitet – de är alla kvinnor, vilket ger ett tryggt rum att uttrycka sig i och de 

kände varandra sedan innan, vilket ger ytterligare trygghet. Trots att jag använder mig av 

maskulinitetsteorier i mitt arbete, så valde jag att ha en fokusgruppsintervju med enbart 

kvinnor då det som sagt fick utgöra en del av homogeniteten i gruppen och dels pga. brist på 

tid och utrymme. Även om detta innebär att resultaten blir något “biased” så är det ändå 

givande utifrån maskulinitetsnormer och ett görande av kön, att lyssna på hur kvinnor pratar 

om män och maskulinitet och om, eller hur, de tillskriver maskulinitet en särskild sorts 

riskmedvetenhet eller riskutsatthet. Här fick jag väga mellan att antingen ha ytterligare en 

intervju eller att bara intervjua kvinnor och vara medveten om att det gör svaren “biased” 

men istället titta extra noga på hur deltagarna gör kön när de pratar om maskulinitet. Hur de 

pratar om män och maskulinitet säger även något om hur de gör sitt kön som kvinnor.  

I intervjun hade jag en del där de deltagande fick kolla på ett antal bilder av cykelhjälmar och 

sedan betygsätta dem utifrån estetik, vilken de helst hade velat använda osv. Denna metod 

heter fotoelicitering och beskrevs så tidigt som 1957 av John Collier som en vetenskaplig 

metod (Häggström 2012, 27). Han kallade det för en “fotointervju” där deltagarna berättar 

och svarar utifrån foton som de får kolla på under intervjun (Sarah Pink 2010, 1).  

Mina intervjupersoner blev alltså tre personer, vars namn jag anonymiserat: MF, 24 år, MS, 

23 år och JB, 30 år. MF har ingen cykelhjälm, JB har två men använder bara cykelhjälm på 
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cykelsemester/längre cykelturer och aldrig till vardags i Malmö, och MS använder 

cykelhjälm efter en cykelolycka för några år sedan.  

Frågorna som deltagarna fick diskutera under intervjun finns i sin helhet i bifogad 

intervjuguide och skiljde sig inte särskilt mycket från frågorna i enkäten. Detta för att jag 

hade intervjun för att studera hur de sa saker, snarare än att få fram andra svar än de jag fått 

från enkäten. Jag gjorde också fokusgruppsintervjun för att se om det finns en 

samstämmighet mellan svaren i intervjun, enkäten och statistiken.  

 

5.5 Bearbetning och kodning 

Jag arbetade utifrån Graneheim & Lundman (2004, 105-112) i min bearbetning och kodning 

av mitt insamlade material. De inkomna svaren på enkäten gick jag igenom flera gånger, 

samma sak gäller den transkriberade intervjun. Sedan identifierade jag svar, meningar och 

uttryck som är relevanta för det jag ville undersöka och därefter kategoriserade jag dessa 

utifrån om de var t.ex återkommande, stack ut, stämde överens med annat material, handlade 

om sig själva eller om andra, och liknande (Graneheim, Lundman, 2004, 107). Utifrån 

kategorierna formulerade jag sedan teman som jag använde mig av för att strukturera min 

analysdel (Graneheim, Lundman, 2004, 109).  

 

6. Analys 

6.1 Riskmedvetenhet  

I fokusgruppsintervjun pratar JB om den upplevda risken när hon berättar att hon bara 

använder hjälm på t.ex. cykelsemester, för att: “Man cyklar så lång tid och på landsväg”. 

Detta är en rent “praktisk” risk förknippad med, i det här fallet, miljön. Den typen av 

praktiska risker pratar intervjudeltagarna kring med mindre värderingar än vad de pratar har 

med sig när de pratar om mer “upplevda” risker. När det gäller upplevda risker visade 

intervjudeltagarna också på en större skillnad i hur man uppfattar dem och även en större 

skillnad i exakt vad som utgör risken – om det är en själv, medtrafikanterna eller t.ex. 

väglaget som gör det. En praktisk risk framställs som en mer objektiv risk.  
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MS berättar om hur hon upplever risken med att cykla:  

“Jag har använt hjälm i kanske fyra år. Det gör jag för att jag var med i en olycka där jag skadade min 

nacke. Jag ramlade på en isfläck med cykel. Då kände jag shit, vad viktigt att ha hjälm”, vilket också är 

kopplat till en rent “praktisk” eller faktisk risk.  

MF pratar om den upplevda risken med att cykla i stan (Malmö), som skiljer sig åt från hur 

JB upplever den. JB använder inte cykelhjälm i stan för att hon inte ser riskerna med att cykla 

i stan som lika farliga som riskerna med att cykla på landsväg. Det gör däremot MF:  

“Jag känner nu när jag cyklar i Malmö att jag vill ha hjälm för att känna mig säker för ibland cyklar 

man på bilvägen och det är ju tung trafik”.  

Alla deltagare i intervjun visar i ovanstående citat på en tydlig riskmedvetenhet, och pratar 

om det som positivt att vara medveten om riskerna som är förknippade med att inte cykla 

med hjälm. Men, i fokusgruppsintervjun hade deltagarna även följande konversation: 

MF: “Jag använder inte hjälm, det är för att jag är lat och ytlig…”  

JB: “Och så är de ganska dyra. De snygga är ganska dyra.” 

MF: “Jag vill bara ha någonting simpelt. Eller någonting jättefult så att folk förstår att jag är ironisk. 

Jag är ytlig…” 

Senare säger MF:  

“Det förstör håret [med hjälm]. Jag gillar inte att höra det jag säger…”.  

Deltagarna i fokusgruppsintervjun pratar alltså om riskerna med att inte använda hjälm – 

samtidigt som de väljer att inte ha hjälm delvis för att det är fult eller för att det gör så att 

håret blir fult. Att vara fåfäng och bry sig om hur man ser ut pratar de om som något negativt.  

Under intervjun dök även kommentarer om praktikalitet upp, som att man inte vet var man 

ska lägga hjälmen på jobbet eller att det är skönt att cykla utan hjälm. MS säger t.ex.:  

“Jag har funderat på att köpa en Hövding för jag tycker om att känna vinden i mitt hår när jag cyklar. 

Jag vill känna mig fri, men ändå vara säker bland bilarna”. 

En Hövding-hjälm som MS refererar till är en slags airbag för cyklister. Cyklister har den 

runt nacken när de cyklar och den sitter alltså inte på huvudet. När en cyklist ramlar eller 
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cyklar in i något så aktiveras airbagen som då täcker hela huvudet och går fram en bit på 

sidorna för att skydda ansiktet (Hövding u.å). 

En del av problemen med vanliga cykelhjälmar hade alltså en Hövding-hjälm kunnat 

underlätta för – den är lättare att hänga av sig på en krok eller att lägga i väskan när man inte 

använder den och den sitter inte på huvudet eller påverkar frisyren. På frågan om deltagarna 

hade kunnat tänka sig att använda en Hövding-hjälm svarade MF samtidigt som hon skrattade 

lite:  

“Den är fulast tycker jag… man är väl ingen snobb”.  

Här syns tydligt en slags dubbelhet – dels är man medveten om risker, men ändå bryr man sig 

om ytligheten, som i MF:s exempel med “snabba sporthjälmar”, (de bryr sig även 

praktikaliteten). Detta visar på att deltagarna tycker att det är viktigt att bekräfta och göra sin 

autentiska identitet genom sin stil och särskilda stilval (Hannerz 2015; Williams, Vannini 

2009). 

 

6.2 Kön och risk 

MS sa under fokusgruppsintervjun:  

“Jag tror vi är mer “pro-hjälm” än andra. För att vi är kvinnor, snart 25, medvetna, ses utifrån som 

medelklass-feminister som måste tänka på hälsan och vara duktiga tjejer”.  

MS visar på förväntningar och fördomar som hon väntas uppfylla genom att “göra” sitt kön 

utifrån den kvinnliga normen och idén om att kvinnor ska vara på ett visst sätt. Enligt både 

Butler och Hirdman så gör vi vårt kön utifrån den binära könsuppdelningen där män och 

kvinnor är varandras motpoler (Johansson 2012, 4) och för att inte riskera att bli sedda som 

“abnormala” så fortsätter vi att göra vårt kön i enlighet med förväntningar och föreställningar 

som uppkommit ur den binära könsindelningen mellan män och kvinnor. Här agerar MS 

utefter vad som förväntas av henne som kvinna i en situation som kan förklaras utifrån West 

och Zimmerman där man tillskriver kön till en situation där kön inte alls är relevant 

egentligen (1987, 137).  

JB svarade sedan på det som MS sa med att:  
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“Jag känner snarare att det bara är en säkerhetsgrej för mig själv. Jag känner ingen press från någon 

annan att ha det”.  

Här finns en skillnad mellan MS och JB. MS tänker på yttre faktorer som hur andra ser på en 

– att man, som kvinna i hennes fall, ska göra saker som bekräftar folks förväntningar på en 

som en “duktig flicka”. Samtidigt sa MS vid ett annat tillfälle i intervjun att: 

“Jag bryr mig inte om yta. Jag var au pair med två barn och ville visa att det är coolt med hjälm. Jag 

tänkte men vafan det är töntigt att inte ha. Jag intalade mig det tills det kändes så”,  

Detta visar ytterligare på en dubbelhet i attityden och känslorna gentemot cykelhjälm och att 

även om man vill agera utanför den binära könsuppdelningen och de förväntningar som 

uppkommer där (Johansson 2012), så är man hela tiden ändå medveten om dem.  

Dubbelheten som deltagarna i intervjun visar på finns alltså dels i förväntningar på dem som 

kvinnor om att de ska använda hjälm för att vara riskmedvetna, ha oro och liknande. 

Samtidigt finns det förväntningar på att de som kvinnor ska bry sig om sitt utseende och t.ex. 

akta frisyren. I intervjun visar deltagarna på att detta är någonting som följt med sedan ung 

ålder och att de har förväntats “göra” sitt kön på olika sätt ända sedan dess. Under 

fokusgruppsintervjun sa MF:  

“I yngre åldrar då kanske det är mer ocoolt för killar att ha hjälm för killar är inte “objekt-ytliga”. De 

ska inte bry sig”.  

JB svarade då:  

“Tjejer ska bry sig mer. Det stereotypa. De ska ha säkerhetstänk och oro”.  

MF fyllde på: “Tjejer kanske borde “passa på” sin fina frisyr.”.  

Detta visar på att både ytligheten och riskmedvetenheten könas och att det tillskrivs en större 

risk och större krav på ett ställningstagande eller mer aktiva val hos tjejer och kvinnor. Enligt 

bl.a Celia Key Weaver (Mythen 2004, 103) har kvinnor i västerländska kulturer fostrats till 

att vara riskmedvetna.  

Görandet av kön i kontexten risk och cykelhjälmar stärks av West och Zimmerman som 

menar att i vårt agerande så förväntas vi bekräfta vår “essentiella natur”, alltså vårt kön 

(West, Zimmerman 1987, 129). Görandet av kön i vårt agerande innebär också att man 
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tillskriver situationer kön där kön egentligen inte är relevant (West, Zimmerman 1987, 137). 

Riskerna som man utsätts för vid en cykelolycka är inte olika beroende på vilket kön man 

har, men däremot är förväntningarna på hur man agerar på riskerna det.  

I statistiken finns knappt någon skillnad alls att utläsa vad gäller antal kvinnor och män som 

använder cykelhjälm (Trafikverket 2016, 15), däremot visar svar på min enkät såväl som i 

fokusgruppsintervjun att det finns en skillnad i hur man tror att andra tar sitt beslut eller 

tänker, baserat på deras kön (ett exempel är svar på min enkät om att mammor skulle vara 

mer troliga än pappor att använda cykelhjälm).  

Det finns också en skillnad i statistiken som visar att män känner säkrare som cyklist i 

trafiken än vad kvinnor gör och att män råkar ut för fler, och allvarligare olyckor än vad 

kvinnor gör. Detta är också ett exempel på hur man gör kön. Schwalbe menar att män 

anpassar sig efter maskulinitetsnormer (2009, 139) som säger att män ska vara på ett visst 

sätt. I fallet med cykelhjälmar ska de inte oroa sig så mycket för olyckor t.ex. Douglas menar 

att män har fostrats till att i större grad delta i riskfyllt beteende (Boyne 2003), medan 

kvinnor i motsats till hur män förväntas vara (Johansson 2012, 5), ska vara mer riskmedvetna 

och därför kanske cyklar långsammare, försiktigare och mer på avskilda cykelbanor (Mythen 

2004, 103), vilket skulle kunna förklara skillnaden i antalet olyckor såväl som hur pass 

allvarliga följderna blir, utan att det egentligen finns någon större skillnad mellan hur många 

kvinnor respektive män som använder cykelhjälm.  

 

6.3 Andrefiering, etnicitet och risk 

I likhet med de svar som myndigheter och organisationer inhämtat, svarade respondenter på 

min enkät att även de grundat sitt beslut att inte använda hjälm i att de är för bekväma eller 

lata av sig – medan de tror att andra inte använder hjälm för att de är fåfänga. Här tillskriver 

man alltså egenskaper till andra i en process som Joffe benämner som andrefiering – där man 

alltså tillskriver “de andra” en annan riskuppfattning än den man har själv (1999, 18). Detta 

blir särskilt tydligt när respondenterna och intervjupersonerna tog upp risk i relation till 

etnicitet eller bakgrund. Benson (2017, 322) har visat på det här fenomenet inom amerikansk 

fotboll. Där tillskriver man svarta män en högre smärttröskel och färre risker förknippade 
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med sporten. En andrefiering i kontexten risk och cykelhjälmar innebär således att man 

tillskriver andra en annorlunda riskuppfattning eller riskutsatthet än den man själv har, och 

detta sker som sagt i stor utsträckning när man pratar om etnicitet och risk (Joffe 1999, 18; 

Benson 2017, 322).  

Ett exempel på en andrefiering av folk med bakgrund i ett annat land hittas bland svaren på 

en fråga i min enkät där respondenterna själva fick säga varför de tror att folk i Malmö är 

sämre på att använda cykelhjälm än vad folk är i många andra delar av landet. På den frågan 

svarade folk bl.a. att det skulle vara för att: det är en annan kultur för att det är närmare 

Danmark (och resten av Europa) där hjälm är mindre vanligt, många är uppvuxna i, eller har 

föräldrar från, andra länder där hjälm inte är lika vanligt och cykelhjälm är ett relativt nytt 

påfund som är vanligare i norra Europa än någon annanstans.  

Detta är svar som på olika sätt tyder på en etnifiering av risk. Man tillskriver ett annat 

risktänkande och risktagande till folk med bakgrund i ett annat land (oftast ett annat än det 

man själv kommer från). Likt processen där man gör de binära könen som varandras 

motpoler, görs även etnicitet utifrån en föreställning att man är varandras motpoler.  

I intervjun sa MS:  

“I Malmö tänker jag att det är det många från andra länder som inte har “hjälmtanken”. Det är ganska 

“svennigt” med hjälmar. [...] I andra länder har man så mycket annat man tänker på och prioriterar, 

mycket andra faror”.  

JB säger i intervjun att:  

“Typ i Chile vet jag, där använder aldrig någon bilbälte. Man fick typ gräva fram ett bilbälte från under 

sätet om man åkte taxi någon gång. Folk använder liksom inte det där”.  

JB:s svar tyder mer på att hon uppfattar att där finns en annan kultur vad gäller risker och 

risktagande i Chile än den som finns i Sverige, snarare än att det handlar om etnicitet. Detta 

förklaras enligt Douglas teori om att riskuppfattning och riskmedvetenhet varierar mellan 

kulturer (Boyne 2003, 42), och Boyne som menar att även de acceptabla nivåerna av 

risktagande varierar mellan kulturer (Boyne 2003, 43). Detta förklarar varför man engagerar 

sig i riskfyllt beteende i olika utsträckning, eller i olika former av riskfyllt beteende, beroende 

på vad som är accepterat i ens omgivning. 
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Det är alltså mer troligt att det handlar om kulturer mellan vilka riskuppfattning och de 

acceptabla nivåerna av risk varierar, snarare än etnicitet. Även om svaren på enkäten och det 

som diskuteras i fokusgruppsintervjun menar på att utlandsfödda skulle vara mindre 

riskmedvetna, så har forskning visat att det är tvärtom. T.ex. visar Öhman och Olofsson att 

utlandsfödda som bor i Sverige har högre riskuppfattning vad gäller kontrollerbara risker 

(Öhman, Olofsson 2006, 26) och Mythen redogör för Finucane som har visat bl.a. att ickevita 

personer i USA är mer oroliga för bl.a. hälsorisker än vad vita i USA är (Mythen 2004, 54).  

 

6.4 Klass och risk 

Under intervjun sa som sagt MF, angående Hövding-hjälmar att:  

“[...] man är väl ingen snobb”.  

MF visar här att hon kopplar ihop klass till identitet. Här pratar hon om Hövding-hjälmen 

som en symbol för klasstillhörighet. I det som MF säger sker en andrefiering (Joffe 1999, 18), 

där hon tar avstånd till “de andra” – i det här fallet de som tillhör en högre klass. Här klassas 

alltså olika cykelhjälmar och användningen av dem.  

Svar från respondenterna på frågan i enkäten om varför de tror att folk i Malmö är sämre på 

att använda hjälm än i andra delar av landet, visar att det finns en föreställning om att det kan 

ha att göra med folks klasstillhörighet. Bl.a. svarade respondenter att det är för att: det finns 

stora socioekonomiska skillnader i Malmö och för att det är en gammal arbetarstad. 

Forskning finns som visar att vår klasstillhörighet påverkar vår riskuppfattning och 

riskmedvetenhet. Bl.a. Graham och Clemente som har visat på att män med högre inkomst 

och hög utbildning är mindre “riskaversiva” (mindre motvilliga att ta risker om det innebär 

eventuella fördelar) än vad andra grupper är (Mythen 2004, 102).  

Såväl Pampel och Rogers (2004) som Öhman och Olofsson (2006) har visat genom sin 

forskning att klasstillhörighet, bl.a., påverkar hur vi uppfattar risker och hur mycket risk vi 

tycker är acceptabelt att utsätta oss för. Detta går hand i hand med Douglas teori om att 

riskuppfattning och riskmedvetenhet varierar mellan olika kulturer (Boyne 2003, 42), som jag 

hänvisade till ovan, och med Boyne som menar att även de acceptabla nivåerna av risk 
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varierar mellan kulturer (Boyne 2003, 42). Detta visar att det är liknande processer som sker 

både när risk etnifieras såväl som när det klassas, och förklarar varför vår riskuppfattning kan 

påverkas av klass, som i det här fallet. 

Likt förväntningarna som finns på oss utifrån t.ex.vårt kön, som sedan blir till kvalitéer och 

egenskaper som vi förväntas besitta och därför agerar på, för att göra vårt kön i enlighet med 

normen (Schwalbe 2009), (West och Zimmerman 1987), så syns att här skapas normer och 

föreställningar, utifrån en andrefieringsprocess (Joffe 1999), som vi agerar på och på så sätt 

gör vi också vår klass, precis som vi gör vårt kön och vår etnicitet.  

 

6.5 Stil, identitet och risk 

Som nämns ovan, så svarade deltagare och respondenter att de vill ha en hjälm som går hand 

i hand med deras identitet och stil (eller en ironisk hjälm). Hur pass viktigt detta är framgick i 

den delen av fokusgruppsintervjun där deltagarna fick, utifrån fotoelicitation-metoden 

(Häggström 2012, 27), titta på ett antal bilder av cykelhjälmar och sedan rangordna dem 

utifrån hur snygga/fula de är och utifrån vilka de helst och minst helst skulle vilja använda 

själva. Svaren visade att deltagarna nästan uteslutande utgick från estetik och inte från 

funktion eller praktikalitet när de fick rangordna hjälmarna.  

Till exempel hade jag bland bilderna en hopfällbar hjälm, som då skulle lösa problemet med 

var man ska lägga hjälmen, men trots de uppenbara praktiska fördelarna med den så valde 

alla tre deltagare hjälmar utifrån deras stilpreferenser. Alla tre valde den mest simpla hjälmen 

– en svart skate-hjälm.  

Senare under intervjun stärkte MF det genom att säga:  

“Jag vill inte ha en snabb sporthjälm för det passar inte in i min stil.” 

Trots att hjälm är någonting som man använder för dess funktion, och trots att cyklisterna vet 

om riskerna som är förknippade med att inte cykla med hjälm, så väger deras identitet/stil 

tyngre. Här blir cykelhjälmen en symbol som förstärker görandet och skapandet av ens stil 

och därmed identitet.  
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För att förstå detta görande av en autentisk identitet är det viktigt att förstå hur stil görs 

genom aktiva val av t.ex. kläder (Williams, Vannini 2009) som blir till symboler för sin 

identitet. Det är även viktigt att se hur identitet stärks i relation till sin grupptillhörighet 

(Hannerz 2015). Det är alltså viktigt att ta “rätt” beslut vad gäller t.ex. vad man har på sig, för 

att förstärka sin stil och därigenom sin tillhörighet till gruppen (Williams, Vannini 2009, 

Hannerz 2015). Detta förklarar varför det i vissa fall kan leda till att ens stil och identitet och 

jakten på en autentisk sådan väger tyngre än risker.  

I min enkät är det som skulle få folk att börja använda hjälm “om det blev lagstiftat”, “om jag 

fick barn” följt av “om jag eller någon närstående skadade sig”. I den redan existerande 

statistiken sa Malmöborna däremot att estetiken spelade större roll än lagstiftningen. I den 

redan existerande statistiken har de tillfrågat fler än vad jag har, så jag väljer att se det svaret 

som att det väger tyngre än mitt eget. Min enkät delades främst genom min Facebook och 

mina vänner och därmed var det många som jag känner eller är bekant med som svarade, 

vilket dels kan ha lett till att respondenterna inte utgör någon genomsnittlig representation av 

målgruppen samt att eftersom att folk vet vem står bakom enkäten, så vågade de kanske inte 

vara ärliga (även om svaren lämnades in anonymt). Att folk inte svarar helt sanningsenligt är 

för att det är pinsamt att t.ex. inse att man låter sin fåfänga väga mer än risken att få 

hjärnskakning vid en cykelolycka. 

Till exempel sa MF i intervjun att:  

“Usch, man är ytlig” och: “Jag gillar inte att höra det jag säger…”.  

Detta visar tydligt att det är pinsamt att inse att man låter sin fåfänga väger över riskerna 

förknippade med att inte bära cykelhjälm. Även om valet att inte använda cykelhjälm till viss 

del grundar sig i att man inte tycker att det passar in i ens stil, så vill man heller inte erkänna 

att man är fåfäng och ytlig, för det passar inte heller in i sin stil.  

När NTF gjorde sin studie 2016 så frågade de cyklister istället för att bara observera dem, 

vilket gav en siffra på att de som alltid eller oftast använder hjälm utgör strax under hälften 

av alla tillfrågade (NTF 2016, 7). Men enligt de studier där de bara observerat cyklister 

istället för att fråga, så är siffran som sagt betydligt lägre. Siffrorna skiljer sig alltså mellan de 

olika insamlingarna och analyserna, troligen baserat på hur man samlat in informationen. 

Eftersom antalet som använder hjälm är högre i undersökningen där de tillfrågade fått svara 
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själva, medan antalet cyklister med hjälm är lägre i den undersökningen som är baserad på 

observationer, så kan man se att folk inte alltid svarar helt ärligt vad gäller cykelhjälm. Även 

om det är normaliserat och socialt accepterat att inte använda cykelhjälm, så känner många 

ändå en viss skam, eller dumhet, när de ska berätta varför de inte använder hjälm eftersom de 

vet hur viktigt det är, eller så tycker de att det är pinsamt när de inser att de sätter sin fåfänga 

eller bekvämlighet framför sin säkerhet.  

 

7. Avslutning 

7.1 Resultat 

Även om en del av de som inte använder cykelhjälm säger att det beror på att det är obekvämt 

eller opraktiskt, så är det inte helt och hållet ett individuellt val. Detta eftersom att 

anledningen till att det valet är så lätt att ta är för att gemensamma meningsmönster har gjort 

att det blivit socialt accepterat att inte använda hjälm när man cyklar – trots riskerna som är 

förknippade med det. Enligt Starr är detta för att en risk blir mer acceptabel att ta eller utsätta 

sig för, ju fler som gör det (Boyne 2003). 

Bland de som säger att de inte använder hjälm för att hjälmar är fula eller för att det plattar till 

håret, så kan man härleda det tillbaka till att det har att göra med ett görande av identitet 

(Williams, Vannini 2009; Hannerz 2015) – antingen i form av kön, etnicitet eller klass eller 

någonting annat som man, eller någon annan, uppfattar som centralt i ens identitet. Att tjejer 

inte använder hjälm för att det gör frisyren ful är ett resultat av görandet av kön (West, 

Zimmerman 1987; Butler (Johansson 2012)). Och det faktum att män och kvinnor i Malmö är 

ungefär lika dåliga på att använda hjälm men att män ändå oftare råkar ut för fler allvarliga 

olyckor, visar att valet att inte ha hjälm grundar sig i sin attityd eller sina känslor gentemot 

hjälmar. En attityd som man i sin tur kan härleda görandet av stil, kön, etnicitet, klass och 

mycket annat. För att förstå det här kan man se det genom Weaver (Mythen 2004) som menar 

att kvinnor i västvärlden har fostrats till att vara med riskmedvetna, medan män har fostrats 

till att ta fler risker (Mythen 2004, 103), vilket förklarar varför män råkar ut för fler olyckor 

trots att kvinnor är lika dåliga på att använda hjälm.  
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Även om respondenterna inte själva härleder sina svar till t.ex. sitt kön, så kan man se på 

sättet som de pratar om andra cyklister att de tillskriver kön till deras riskmedvetenhet (West, 

Zimmerman 1987) och därmed att andras förväntningar på dem att t.ex. göra sitt kön “rätt” 

formar respondenternas egna attityder också. I processen där respondenterna tillskriver folk 

av ett annat kön eller en annan etnicitet än de själva (Joffe 1999), så uppstår förväntningar på 

den personen i form av normer, kvalitéer och egenskaper som den förväntas uppfylla och 

besitta för att inte verka “abnormala” eller avvikande (Johansson 2012). De här normerna och 

förväntningarna finns på alla, och det är delvis de som legitimerar och formar våra val, t.ex. i 

fallet att inte ha hjälm (Schwalbe 2009) om man är en man eftersom män förväntas ta risker. 

Det är okej att inte använda cykelhjälm eftersom man som kvinna förväntas vara snygg 

(West, Zimmerman 1987), och det förväntas inte på samma sätt av en nyanländ till Sverige 

att hen ska använda cykelhjälm eftersom hen har tillskrivits en riskmedvetenhet som innebär 

att hen har större risker än så att ta hänsyn till (Joffe 1999; Benson 2017). Utifrån de här 

förväntningarna som finns på oss så gör vi vår identitet – genom att vi bekräftar 

förväntningarna. Gör vi inte det riskerar vi att andra inte ser vår identitet som autentisk 

(Williams, Vannini 2009).  

Men som JB sa under intervjun:  

“Det kan vara ett paradigmskifte. Förr använde ju inte folk bilbälte heller”. 

 

7.2 Diskussion 

Jag ville ha ett konkret svar, eller ett bevis, på hur t.ex. klass eller kön korrelerar med 

användandet av cykelhjälm. Det fick jag inte, för det är nästan omöjligt att mäta och 

samtidigt ta reda på varför det är så. Men det står iallafall klart att vår identitet, i form av kön, 

klass, etnicitet och mycket annat, påverkar vårt val i frågan om att använda eller inte använda 

cykelhjälm. Jag tror att genom att identifiera våra attityder och se hur vi pratar om risker hos 

andra, och om hur vi tror att andra uppfattar risk, så kan vi nå fram till vår egna 

riskuppfattning och riskmedvetenhet och ändra på våra rutiner – vilket så småningom kanske 

kan ändra på de gemensamma meningsmönster som finns kring just användandet av 

cykelhjälm.  
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Men är det bara positivt att använda hjälm? Användning av hjälm har visats i vissa fall leda 

till en riskkompensation – att man cyklar snabbare och mer aggressivt om man har hjälm för 

att man får en falsk trygghet och falsk säkerhet (Benson 2017; Andersson et al 2013). Även 

om man har hjälm när man cyklar i trafiken så är man en oskyddad trafikant som riskerar 

t.ex. andra kroppsskador än bilister vid trafikolyckor. Så ska man cykla försiktigt utan hjälm 

– eller använda hjälm trots att det kan ge en falsk trygghet?  

Det är inte bara individens ansvar att ändra sitt agerande för att göra det tryggare för sig som 

cyklist – myndigheter har ett ansvar i att skapa paradigmskiftet som JB pratar om, eftersom 

det är de som skapar och återskapar exakt vad risk är genom hur de pratar om det, vilket 

påverkar hur vi ser på, tänker kring och uppfattar risk.   
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Bilaga 1: fokusgruppsintervju - fotoelicitation  
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Intervjuguide för fokusgruppsintervju 

 

Rangordna följande hjälmar enligt... hur mycket du tycker om dem, alltså 

finast/bäst/smartast/smidigast/etc - fulast/sämst/dummast/klumpigast/etc. VARFÖR? 

 

... vilken du helst resp. helst inte skulle vilja använda. VARFÖR? 

 

- varför använder du hjälm/varför använder du inte hjälm? 

- varför använder andra hjälm/varför använder andra inte hjälm? 

- vad grundar sig ens attityd/känslor/åsikter kring cykelhjälm i?  
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Enkät 

“ATTITYDER KRING OCH ANVÄNDNING AV CYKELHJÄLM” 

(De som inte har svarsalternativ fick de skriva eget svar på)

 

1. Hur gammal är du?  

2. Vilket kön identifierar du dig som?  

Svarsalternativ: Kvinna, Man, Ickebinär, Övrigt  

3. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning/inkomstkälla?  

4. Hur bra inkomst (efter skatt) tycker du att du har?  

Svarsalternativ: Väldigt bra Bra, Helt okej, Sådär, Dålig, Extremt dålig  

5. Var (i vilken stadsdel i Malmö) och hur bor du? (hyres-/bostadsrätt, ensam/kollektivt osv.)  

6. Vad har du för eventuell utbildning? Nivå, längd och ämne. 

7. Varför har du inte hjälm när du cyklar? (välj så många du vill)  

Svarsalternativ: Det är fult, Det är osmidigt, Det är fånigt, Det förstör frisyren, Ingen 

annan använder hjälm, Det är dyrt, Jag har aldrig använt hjälm, Jag känner mig säker när jag 

cyklar, Jag vet inte var jag ska lägga hjälmen under dagen om jag tar med den Det är en 

gammal vana, Övrigt  

8. Varför tror du att andra som inte har hjälm inte har hjälm? (välj så många du vill)  

Svarsalternativ: Det är fult, Det är osmidigt, Det är fånigt, Det förstör frisyren, Ingen 

annan använder hjälm, Det är dyrt, Hen har aldrig använt hjälm, Hen känner sig säker när hen 

cyklar, Hen vet inte var hen ska lägga hjälmen under dagen om hen tar med den, Det är en 

gammal vana, Övrigt 

9. Vad gillar du inte med cykelhjälmar? (välj så många du vill)  
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Svarsalternativ: De är fula, De är töntiga, De är dyra, De är osmidiga att ta med sig, 

De förstör frisyren, Övrigt  

10. Vad skulle få dig att börja använda cykelhjälm? (välj så många du vill)  

Svarsalternativ: Om jag skadade mig, Om de gjorde snyggare hjälmar, Om hjälmarna 

blev billigare, Om det blev lagstiftat, Om jag fick barn, Om en närstående skadade sig i en 

cykelolycka, Övrigt: 

11. “Vem” tror du är mest trolig samt minst trolig att använda cykelhjälm?  

12. I Malmö är man generellt sett mycket sämre på att använda cykelhjälm än i resterande 

delar av Sverige – varför tror du att det är så?  
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