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Nu ökar efterfrågan på begagnade cyklar
När vårsolen börjar titta fram och grusen sopas bort från gatorna ökar
intresset för att köpa begagnade cyklar. 63 procent av svenskarna har någon
gång köpt en begagnad cykel. Det visar en undersökning från Blocket,
genomförd av Kantar Sifo. Den senaste veckan har antalet sökningar i
cykelkategorin på Blocket ökat med 16 procent jämfört med föregående
vecka.
Blockets undersökning visar att sex av tio svenskar (63 procent) har någon
gång köpt en begagnad cykel. Jämfört med 2017 är detta en ökning med 14
procentenheter då knappt hälften av respondenterna svarade att de någon
gång hade köpt en begagnad cykel (49 procent). Kvinnor mellan 50-64 år är

de som i störst utsträckning har köpt en begagnad cykel, hela 73 procent.
– Det är glädjande att se att intresset för begagnade cyklar ökar. Elcyklar blir
alltmer populärt och av de mest sökta varumärkena just nu är många racer-cyklar
i topp såsom Scott, Trek och Specialized. En cykel är ofta en dyr investering och
genom att köpa den begagnad kan tusenlappar sparas, samtidigt som cykeln kan
hålla hela livet om den får vård och kärlek emellanåt. För den som går i
säljtankar är det hög tid att sälja cykeln nu när efterfrågan är hög, säger Elin
Mattsson, presskontakt på Blocket.
En av tre (34 procent) uppger att de antingen skrev köpekontrakt,
kontrollerade att ram-numret var kvar eller bad att få se originalkvittot, när
de senast köpte en begagnad cykel. Framförallt är det män (38 procent) som i
större utsträckning än kvinnor (30 procent) uppger att de har gjort något för
att säkerställa ett tryggt cykelköp.
– Vi jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten på Blocket. I cykelkategorin
bland annat med verifiering av annonsörer och cykel, samt genom att hjälpa
köpare att genomföra en trygg affär med färdiga köpekontrakt och vad man
behöver kolla upp innan köpet, säger Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef på
Blocket.
Stort intresse för att hyra cykel
Även om flest uppger att de vill äga sin cykel, vilket 48 procent svarar, är
intresset för att hyra cykel stort. Drygt en tredjedel (37 procent) kan tänka sig
att hyra en cykel. Framförallt är det män som vill äga sin cykel (54 procent) i
större utsträckning än kvinnor (42 procent). Mer än hälften (54 procent) av
unga kvinnor i åldern 18-29 år kan tänka sig att hyra en cykel. Det är också
den högsta siffran bland grupperna.
– Delningsekonomin i Sverige är verkligen på frammarsch och vi kan av
undersökningen se att intresset för att hyra cykel är stort. Vi tror att intresset för
att hyra cykel är stort i främst semestertider och inför motionslopp, säger Elin
Mattsson, presskontakt på Blocket.
Snittpriser för cyklar på Blocket:
Barncykel: 600 SEK
Damcykel: 1400 SEK

Herrcykel: 1500 SEK
Elcykel: 6000 SEK
Lådcykel: 8000 SEK
Mountainbike: 3000 SEK
Racer: 6000 SEK
Mest sökta cykelmärkena på Blocket just nu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Crescent
Scott
Skeppshult
Trek
Canyon
Specialized
Bianchi
Monark
Cannondale
Nishiki

Blockets tips för en trygg cykelaffär:
•

•

•

•

Möts upp när affären ska göras - Det är det säkraste sättet att
köpa eller sälja på Blocket, samtidigt som du kan undersöka att
cykeln är i det skick som förväntas från annonsbeskrivningen. Var
tydlig med att du vill skriva ett köpekontrakt när ni ses och be
säljaren ta med ID-handling.
Be att få se originalkvittot - Om kvittot finns kvar är det alltid bra
att be att få se originalkvittot. Om det är en nyare cykel kan det
vara så att det finns garanti kvar som kan övertas av köparen,och
då behövs kvittot.
Skriv ner ramnumret på cykeln - I de flesta fall är cykelns
ramnummer det enda som gör en cykel unik. Det är därför viktigt
att detta antecknas. Ramnumret är instansat i cykelramen. Du
hittar det oftast på främre stolpen (under styret). Det kan även
sitta på cykelns undersida mellan pedalerna.
Fixa ett köpekontrakt - Köpekontrakt finns att hitta på Blocket.
Skriv ut eller signera i mobilen med mobilt bankID. Här skriver
du in ID-numret, ramnummer och cykelns skick. Betala med
Swish, skriv in cykelns ramnummer i meddelandefältet. Då kan
du efteråt styrka vem du köpt vara av om det skulle uppstå

•

oklarheter.
Avstå om säljaren beter sig misstänksamt - Om du misstänker att
cykeln inte säljs av den egentliga ägaren – avbryt köpet och
anmäl annonsen till Blocket.

Om undersökningen:
1182 svar har samlats in via Sifopanelen, Kantar Sifos onlinepanel med ett
representativt urval av boende i Sverige, 15-79 år. Fältperiod: 16 februari – 4
mars 2018.
För fullständiga tabeller och mer information, kontakta:
Elin Mattsson, presskontakt på Blocket, elin.mattsson@blocket.se, 0725-03
32 29

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 och bostäder som annonseras ut och upptäcks av
5 miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2017 var 750
miljarder kronor vilket motsvarar cirka 16 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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