16 000 kronor av värde kan finnas i förråd och garage. Cyklar säljer bäst på Blocket just nu.
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Så tjänar du 16 000 kronor inför
semestern – det här säljer bäst på Blocket
Semestern väntar runt hörnet för många svenskar. Då kan det vara
välkommet med en liten extra inkomst. Och faktum är att många svenskar har
oanvända saker värda 16 000 kronor hemma, i garderoben, förrådet eller
garaget. Det visar en undersökning Kantar Sifo genomfört på uppdrag av
Blocket. Hetaste sakerna på begagnathandeln just nu är bland annat cyklar,
sport & fritidsutrustning och saker för trädgården.
Våren och början av sommaren ökar inte bara temperaturen i luften utan
temperaturen höjs även på begagnatmarknaden. Enligt en undersökning från

Kantar Sifo kan varje hushåll ha prylar värda 16 000 kronor hemma – som
inte används. En summa som utgör en bra grund för en semester, och på
köpet besparas klimatet från nyproduktion när begagnade saker får cirkulera.
Allra högst värde verkar finnas i förrådet där det uppskattas finnas ungefär 6
700 kronor i värde av saker som bara står och samlar damm. Därefter kommer
vardagsrummet med 3 600 kronor, och garderoben, med 3 200 kronor. Allra
högst värde tycks män i åldern 45-59 år ha: de uppger att det finns prylar till
ett värde av ungefär 10 200 kronor – bara i förrådet/garaget.
– I garage och förråd hamnar många dyra varor som inte används så ofta. Man
kanske behöver ett verktyg en eller två gånger och sedan samlar den bara damm.
Nu är ett utmärkt läge att sälja oanvända prylar och få in lite extra pengar inför
semestern, och dessutom bidra till en mer hållbar konsumtion, säger Tero
Marjamäki, presschef på Blocket.
Det här säljer bäst på Blocket just nu:
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Cyklar (medianpris 1 500 kr)
Sport & Fritidsutrustning (medianpris 1 100 kr)
Bygg & Trädgård (medianpris 1 500 kr)
Husgeråd & Vitvaror (medianpris 1 000 kr)
Verktyg (medianpris 1 500 kr)
Telefoner & Tillbehör (medianpris 2 600 kr)
Ljud & Bild (medianpris 1 700 kr)
Datorer & TV-spel (2 600 kr)
Musikutrustning (2 500 kr)
Barnartiklar & Leksaker (medianpris 600 kr)

Mest sökt på Blocket just nu:
(Exkl djur samt motorfordon)
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Utemöbler (medianpris 2 000 kr)
Soffa (medianpris 1 800 kr)
Cykel (medianpris 1 500 kr)
Gräsklippare/Åkgräsklippare (550 kr/2 500 kr)
Soffbord (medianpris 800 kr)
Elcykel (9 000 kr)

7.
8.
9.
10.

Fåtölj (medianpris 1 200 kr)
Matbord (medianpris 1 500 kr)
Skrivbord (medianpris 500 kr)
Byrå (medianpris 500 kr)

5 tips- så säljer du dina saker bäst på Blocket
•

•
•

•

•

Bestäm dig. Avsätt en dag och tid för att rensa. Tycker du det är
svårt att komma igång? Dela upp rensningen, gör lite i taget och
varför inte belöna dig själv när du är klar?
Lägg tid på att skapa en bra annons. Ta fina bilder, och glöm inte
skriva ut mått, skick och andra viktiga detaljer.
Dela först upp sakerna i två högar – behålla och sälja. Dela
sedan upp sakerna efter kategori, exempelvis kläder för sig,
möbler för sig, verktyg för sig.
Säsongsrensa. Saker som är i säsong säljer alltid bäst. Just nu är
det cyklar, trädgårdsmaskiner och annat som hör till sommaren.
Vänta med skidor och skridskor tills det börjar närma sig
vintersäsong!
Sätt rätt pris. Om du är osäker på vad din vara är värd kan du titta
vad liknande annonser har sålts för. Om du vill sälja snabbt kan
du sätta priset lite under liknande annonser.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, presschef 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.

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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