Cyklar är det mest eftersökta i kategorin "fritid och hobby" på Blocket de senaste 30 dagarna.
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Begagnade prylar ger fler möjlighet att
testa en ny hobby
Begagnat kan väcka intresset för en ny hobby – men de redan bitna köper
nytt. Det visar en ny undersökning från Blocket och Kantar Sifo. Att köpa
begagnade hobbyprylar innan du testat hobbyn är smart både för plånboken
och miljön.
Under våren är det högsäsong för begagnathandeln – årstidsbyte gör att
många vill passa på att rensa i hemmet. Siffror från Blocket och Kantar Sifo
visar att det finns så mycket som 16 000 kronor att tjäna på saker som bara

ligger och samlar damm i hemmet. Många annonserar i typiska
förrådskategorier.
– Att sälja av barnens urvuxna inlines eller cyklar är för många en självklarhet.
Men fler skulle kunna sälja av även de hobbyprylar som passar, men bara inte
används. Yogamattan du köpte för att du trodde att bikramyoga var något för dig
kanske det är dags att släppa taget om - och låta någon annan testa på, säger
Tero Marjamäki, kommunikationschef på Blocket.
Mest nya prylar för hobbyn
Pandemin har gjort att många fått upp ögonen för en gammal – eller ny
hobby – och så många som var fjärde har köpt saker/kläder för att börja eller
återuppta en tidigare hobby (28 %) under de senaste 12 månaderna. Flest har
köpt nya saker/kläder (17 %), bara tre procent svarar att de köpte begagnat.
En av tio har under det senaste året köpt någonting begagnat som blivit
början på en ny vana eller en ny hobby (9 %). Främst gäller det yngre män 1829 år (15 %).
Kategorin ‘Fritid och Hobby’ har varit välbesökt under början av 2021, och
mycket talar för att intresset för hobbyprylar kommer fortsätta vara stort även
framöver.
– Pandemin har frigjort mer tid att spendera på hobbys. För den som ska testa
något nytt kan det vara en god idé att köpa begagnade hobbyprylar, det är både
betydligt billigare men också mer miljösmart, säger Tero Marjamäki,
kommunikationschef på Blocket.
Mest sökt inom “fritid och hobby” senaste 30 dagarna
1. Cykel/ Elcykel/Mountainbike
2. Studsmatta
3. Golfklubbor
4. Flipperspel
5. Gitarr

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, kommunikationschef på Blocket
tero@blocket.se, 073 653 71 36

Om undersökningen
Totalt genomfördes 3151 intervjuer bland svenska allmänheten 18-79 år via
Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. Undersökningen genomfördes
under tidsperioden 2-11 mars 2021.
Har du köpt saker/kläder för att börja med en ny hobby (sport eller annan
fritidsaktivitet) eller för att återuppta en tidigare hobby under det senaste 12
månaderna?
Ja, jag har köpt begagnade saker/kläder 3 %
Ja, jag har köpt nya saker/kläder 17 %
Ja, jag har köpt både nya och begagnade saker/kläder 8 %
Nej, jag har inte köpt något till min nya hobby 10 %
Nej, jag har inte börjat med någon ny hobby 60 %
Tveksam/vet ej 3 %
Har du de senaste tolv månaderna köpt något begagnat som blivit en början
på något, exempelvis en ny vana eller ny hobby?

Ja 9 %
Nej 86 %
Tveksam/vet ej 5 %

Om Blocket
Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 har Blocket-konceptet exporterats till
mer än 40 andra länder - idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen
Schibsted, Sveriges största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka
600 000 saker, fordon, jobb, utbildningar och bostäder som annonseras ut
och upptäcks av 5 miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser
2019 var 690 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 15 procent av Sveriges
BNP. Tack vare begagnathandeln på Blocket kan 0,8 miljoner ton
växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar som om Stockholm stads vägar
stod tomma i cirka ett år.
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