Den inbillade miljövä
– egensinniga utsikter från ett värkstadsfönster

Att cykla är miljövänligt, det vet ju alla.
Särskilt vi, som ju tillämpat detta under
större delen av vår livstid. Men kanske
vi måste nyansera begreppet något, efter att ha läst denna artikel. En av våra
medlemmar och tillika cykelhandlare
”av den gamla sorten” står bakom funderingarna. Och han saknar uppenbarligen inte argument.
Text : ÅKE STENQVIST
● Med cykeln som både yrke och hobby kommer miljöskadan snabbt. Man möter människor
med olika åsikter och påståenden kring cyklandet som inte alltid håller måttet. Mötet med olika
generationer cyklister underlättar dock vardagens slit och i vissa fall blir det underhållande,
då tveksamma kunskaper kommer i dagen.
En intressant och modern företeelse är att cykel och ”bra miljöval” kopplas samman. Det är
bra för miljön att cykla, sägs det, men om cykelvärlden enbart är miljövänlig kan dock diskuteras. Som konsument är man oftast helt omedveten om den miljökonsekvens som ett köp kan
ge, då cykeln i sig inte alltid är så miljövänlig.
Redan innan valet av cykel avgjorts har miljön
ofta hamnat i skymundan. Plånboken styr mest
vid val av cykelmodell. Det är då främst de billigare varianterna som lockar köpare. Det nns
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dock ofta skäl till att de är billiga och det har
inget med god miljö att göra.
Hållbart = god ekonomi
En hållbar produkt är svaret på en god ekonomisk investering och bra miljöval. Dessa kostar oftast lite mer, men kan å andra sidan bli
förvånansvärt långlivade. Ändå är majoritetn
av sålda cyklar av enklare kvalité med tveksamma komponentval. Skälet är att priset på
en kvalitetscykel ofta anses nästintill orimligt
högt. Här blir man lite förbluffad som försäljare och undrar genast hur tankegångar blockerar ett logiskt tänkande. Med lite matematik

SCS-DEBATT
och jämförelser så brukar dock priset blekna.
I lilla Stockholm så kostar idag ett 30-dagars
märke på buss och tåg 690 kronor. Tar man
690 x årets 12 månader blir det 8 280 kronor
för 360 dagar eller 82 800 kronor för 9 år och
313 dagar. Varför då gnälla över cykelns ”höga
pris” kring 5–8 000 kronor, när förtjänsten är
så stor i jämförelse med övriga transportsätt.
Om hållbarheten ändå förväntas bli mycket
längre än ett års förbrukning av färdbevis? Cykeln kanske blir till glädje i mer än tio år.
Att reparera en cykel har också sina ekono-

miska sidor. Är den värd att reparera för 700
kronor? Ja, om du förväntas kunna cykla en
betydligt längre tid än vad ett 30-dagarsmärke
gäller, så nns det väl inget annat klokare ekonomiskt val.
När nu myten om de inbillade höga priserna
är avklarade, kommer vi till val av cykel. Att
handla en ”svensk cykel” är ingen garanti för att
hållbarheten ökar. Svensk cykelindustri har sedan länge varit reducerad till ett fåtal tillverkade komponenter och ingen cykel har någonsin
kunnat kallas helsvensk. Asien har sedan länge
en god vana av att producera kvalitetskomponenter och mycket på en cykel tas fram utanför
Europas gränser, både bra och dåliga delar.
Miljöhotet inom cykelindustrin kommer från
de oftare köpta enklare och billiga modellerna.
Dessa kommer främst i kartong från Asien
och skeppas på en lagom stor båt till Europa.
Väl såld lever cyklarna oftast ett kort rostigt
och/eller problemfyllt och dyrt liv i några år,
innan det är dags för skroten om den inte först
hamnat i naturen. Väl på skroten blir liket en
handelsvara och köps som just skrot av t ex
Kina, som transporterar detta på lagom ekonomiskt och miljömedvetet (ironi) sätt i pråmar tillbaka till utgångslandet. Nedsmält blir
metallen eventuellt en ny cykel av lika billig
kvalité som tidigare och exporteras tillbaka till
Europa, upp till Sverige osv.

ännen...
Återvinning – ja, va bra ropar miljöivrarna.
Onödigt resursslöseri och inte speciellt miljövänligt, anser jag. Tillverkningen av cykeln och
dess delar i sig, samt transporten till kunden
håller sällan en miljövänlig prol. När nu sjöfarten äntligen granskats av FN:s klimatpanel,
har sjöfarten blivit en riktig miljöbov med sina
utsläpp på nära 1,2 miljarder ton koloxid/år, eller 4,5 procent av alla utsläpp. Flyget står för
650 miljoner ton. Sjöfarten ingår inte i Kyotoavtalet och ändå går hela 90 procent av världens
export i transporter via sjöfarten. En bra cykel
behöver inte återvinnas och returneras via sjöfarten 3–4 gånger per decennium.
Cykelfabriker – ett miljöproblem?
Flera av fabrikerna i Asien är i sig ett miljöproblem, då de inte alltid har samma miljökrav och
goda arbetsförhållanden som vissa kvalitetsmedvetna har. Om barnarbete eller slavliknande
förhållanden skulle förekomma, är det i så fall
inte förvånande då cyklarna ska vara billiga.
Vilken cyklist vill betala priset för någon annans bättre arbetsvillkor?
Vissa har fått för sig att det inte är någon skillnad, cykel som cykel. För det är väl oftast ingen
annan skillnad än namnet, säger några. Tja, svarar jag – bil som bil, Fiat som Ferrari, det är
väl ingen annan skillnad än priset. För kvalitén
är väl densamma? Genast får man mothugg, då
även kunder utan körkort har insikt i att det faktiskt inte nns någon likhet, d v s när det gäller
bilar. Cyklar har man svårare att förstå sig på.
En annan aspekt på miljön är säkerheten i den
trakmiljö cykeln är tänkt att användas. Är ett
lågprisval ett traksäkert fordon? Sverige har
ett ganska släpphänt regelverk och en ännu svagare tillämpning av detta. Tyskland tycks här
vara ett föregångsland i bedömning av vad som
är lämpligt att kalla en kvalitetscykel. En kunds
lågprisköp under en Tysklandsresa avslöjade
via en på ramen påklistrad lapp att ”Denna cykel är inte avsedd att användas på allmän väg”.
I och för sig vårdslöst översatt av mig, men
sammanfattninsvis var den inte traksäker nog
i tyska ögon och ansågs olämplig. Samma typ
av cykel åternns i svenska butiker för under 2
000 kronor, med ett ”värde” på över 4 000. Utan
varningstext.
Allt för att förvirra kunden
Prissättningen i Sverige är ett virrvarr när det
gäller att sälja dessa lockande billiga modeller
och rabatterandet har satts i system. Med extra
nattöppet-reor, slutspurtspriser och specialrabatter på det rekommenderade priset lockas
kunden att snabbt slå till, då det enbart gäller
JUST NU!! Med har-kostat-pris som ligger
orimligt högt säljer man under hög- och lågsäsong med rea-priser. Varför reas det mitt under
högsäsongen? Jo, det är så att kunder gillar att
bli lurade. Själv drar jag mig till minnes en begagnad cykel, som var så svår att sälja för en tusenlapp trots attraktiv modell, god funktion och
en riktigt ordentlig genomgång. Efter femtielfte
kunden drog jag till med ett ngerat har-kostat-belopp – den kostar egentligen 1 100 kronor men du får den för en tusing. Vips var den
såld och hakan min i backen. Kunskapen om att
kunden inte kan göra en korrekt prisbedömning,

utan måste luras, var innan dess inte känd av
mig. Detta var i början av min karriär, nu är jag
lite klokare.
Kunder gillar alltså självbedrägeri och detta
har vissa tagit fasta på och satt i system. Man
sätter då ett ngerat pris som ligger nära kvalitetscyklarnas och sänker med ngerade rabatter till den kostnadsnivå som cykeln egentligen
borde ha – och lockar på så sätt fyndande kunder. Kunden får bad den betalar för, men måste
tro att den får cykeln till ett bättre pris än alla
andra. Dessa na specialpriser går sedan sällan
att pruta på för ”rabatten är ju redan 60 procent av ursprungspriset”. Man kan inbilla sig
som kund att förtjänsten på cyklar är hög, då
liknande rabatter på rekommenderat pris existerar, men vilken av er läsare skulle vilja sänka er
rekommenderade inkomst med t ex 40 procent.

Det vore något att ange i en jobbansökan – jag
har ett värde på 91 000 per månad, men ni får
mig med 66 procent i rabatt.
Tre billiga på en bra
En liten märklighet i sammanhanget är att vissa
med kunskap accepterar låg kvalitet och kort
livslängd utan att klaga. Enligt en obekräftad
historia lär en lagom fattig student glatt sagt:
”Jag är inne på min tredje Kxxxxn. För dom går
ju hela tiden sönder.” För priset av tre billiga
cyklar kan man få en riktigt bra.
Jag lever dock i en förhoppning att läsare av
Nya CykelTidningen inte tillhör den lättlurade
majoriteten, utan förstår värdet av att inhandla
en cykel med hållbarhet och funktion, före utseende och pris. Först då kan vi tala om cyklisten
som en hållbar miljömedveten själ.
❑
Nya CYKELtidningen 2/2008

11

