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Årets cykeltrend:  
andracykelns genombrott
Svensken vill ha en andracykel. En cykel för pendling till jobbet, 
och en för motion. Och nu börjar även de mest inbitna bilisterna i 
storstäderna upptäcka cyklandets fördelar.  

Det visar branschorganisationen Svensk Cyklings årliga trend-
spaning som baseras på intervjuer med landets ledande cykelfack-
handlare och sportkedjor. 
 
För femte året i rad har Svensk Cykling genomfört en kartläggning av trender och beteenden 
hos cykelköparna. Att cykling varit hett ett tag i Sverige råder det inget tvivel om. Försäljningen 
av nya cyklar ökade förra året med nära tio procent i snitt, hos vissa sportkedjor och handlare 
med över 50 procent. Dessutom köper vi allt dyrare cyklar.
 
Så vad är då årets viktigaste cykeltrender? 

– 2012 är året då andracykeln får sitt genombrott. Man vill ha en cykel för pendling till jobbet 
och en för motion. Utvecklingen med ökat cykelpendlande har pågått under flera år i de stora 
svenska städerna, och på senare år har även cykeln som motionsredskap exploderat, vilket 
märks inte minst på det enorma trycket på cykelmotionslopp som Vätternrundan och CykelVasan, 
säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.
 
Enligt Klas Elm märker man inom cykelfackhandeln också av en ändrad attityd hos inbitna 
bilister i storstäderna, som inte längre kan blunda för cyklandets fördelar.
 
– I tider av biltullar och rekordhöga bensinpriser får cykeln en alltmer naturlig roll som problemlösare. 
Hälften av alla svenskar har mindre än fem kilometer till jobbet och hälften av alla bilresor som 
görs är kortare än fem kilometer. Det tar femton minuter att cykla i lugn takt, det klarar alla.

Hur ser övriga trender ut för cyklar och cykelkläder i år?

– Mörka färger på cyklarna blir vanligare, mer färg överhuvudtaget är ett genomgående inslag. 
En trend är att vi själva vill vara med och påverka hur vi och vår cykel ser ut. Signalera sin 
personlighet och sin identitet som cyklist. Svart, vitt och rött i kombination har en stark ställning, 
kompletterat med starka accentfärger som orange, lila och knallgult till exempel.

– Konfektion till cykling växer, och här finns två spår: dels att vanliga funktionskläder och skor 
för cykling kommer starkt i samband med att den stora gruppen cykelpendlare blir allt mer 
proffsiga och kunniga, dels den eleganta cykelfashionistans krav på stilfull cykel och cykelkläder, 
säger Klas Elm.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, 0704-58 01 08, elm@branschbolaget.se
www.svenskcykling.se


