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Det våras för begagnade cyklar - nu ökar
efterfrågan
Så snart plusgraderna klättrar uppåt och vårsolen skiner ökar intresset för
begagnade cyklar. På Blocket görs nu i snitt tre gånger så många sökningar
på olika cykelmodeller varje dag jämfört med föregående månad. Mest sökta
cykeltypen är elcykeln och bland varumärkena är det Crescent.
Varannan svensk (49%) har någon gång köpt en begagnad cykel - det visar
Blockets riksundersökning i samarbete med Kantar Sifo.
Andrahandsmarknaden är stor där det i fjol annonserades ut cyklar till ett
värde på totalt 366 miljoner kronor på Blocket - en siffra som växer år för år.

– Cykelintresset på andrahandsmarknaden är stort både bland köpare och
säljare eftersom det finns många tusenlappar att tjäna. Medianpriset på
begagnade herr- och damcyklar ligger strax över tusenlappen vilket i många
fall kan röra sig om en tiondel av nypriset. Samtidigt ser vi att snittpriserna
stiger. Det tyder på att utbudet blir allt mer exklusivt. Dyrast just nu på
Blocket är exempelvis en racer för 57 000 kronor, säger Linnéa Aguero,
presschef på Blocket.
Trots stor efterfrågan och höga andrahandsvärden på cyklar visar Blockets
undersökning också att var tionde svensk (12%) någon gång har övergivit en
cykel. Bland barnfamiljerna ökar andelen till närmare var femte (18%).
– Har man i dagsläget en cykel som samlar löv i cykelstället eller damm i
cykelrummet är det hög tid att sälja den vidare. Intresset på Blocket är störst
under våren och förutom att tjäna pengar kan man som säljare även skapa
möjligheter för andra som faktiskt vill ut och spinna - stora som små, säger
Linnéa Aguero.
Mest sökta varumärkena just nu
(senaste 30 dagarna - medianpriser på Blocket inom parentes)
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Crescent, (1.200 kr)
Scott, (4.300 kr)
Skeppshult, (2.700 kr)
Trek, (6.000 kr)
Specialized, (8.500 kr)
Canyon, (10.000 kr)
Monark, (1.600 kr)
Bianchi, (6.500 kr)
Nishiki, (3.500 kr)
Kona, (3.500 kr)

Mest sökta cykeltyperna just nu
(senaste 30 dagarna)
1.
2.
3.
4.
5.

Elcykel
Racer
Hybrid
Damcykel
BMX

6.
7.
8.
9.
10.

Mountainbike
Downhill
Cyclocross
Barncykel
Lådcykel

Blockets tips för trygg cykelaffär
•

•

•
•

Stäm träff med säljaren och var tydligt med att du vill skriva ett
köpekontrakt när ni ses. Be säljaren ta med id-handling vars
nummer du som köpare ska skriva i kontraktet.
Köpekontrakt går att fylla i på blocket.se. Skriv ut eller spara ned
digitalt. Kontrollera id-handling och fyll i id-numret i
köpekontraktet.
Fyll i ramnumret i köpekontraktet och avstå från köp om
ramnumret verkar manipulerat.
Om du misstänker ett bedrägeriförsök på Blocket – avbryt köpet
och anmäl annonsen till Blocket.

Om undersökningen
1015 svar har samlats in via Sifopanelen, Kantar Sifos onlinepanel med ett
representativt urval av boende i Sverige, 15-79 år. Fältperiod: 20 februari –
27 februari 2017.

Om Blocket
Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 30 länder
2016. Idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges största
marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka 600 000 saker fordon, jobb
och bostäder som annonseras ut och upptäcks av cirka 4 miljoner besökare
varje vecka. Värdet av alla annonser 2016 var 616 miljarder kronor vilket
motsvarar cirka 14 procent av Sveriges BNP. Tack vare begagnathandeln på
Blocket kan 0,8 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar
som om Stockholm stads vägtrafik stod still i cirka ett år.
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