
Fakta om cykelstölder  
– och 10 tips till cykelköpare
10 tips för att upptäcka om cykeln du vill köpa är stulen.
 •  Är priset för bra för att vara sant? Då är det nog det. 
 •  Vill säljaren mötas vid en konstig tid eller på en skum plats?
 •  Be säljaren om legitimation!
 •  Och kvitto från köpet!
 •  Se också till att personen på legitimationen är den som står framför dig.
 •  Finns säljarens telefonnummer registrerat?
 •  Sitter originallåset kvar? Med rätt nyckel?
 •  Stämmer ramnumret överens med kvittot? 
 •  Kolla upp organisationsnummer och kontaktuppgifter på kvittot.
 •  Se efter om ram- eller SOL-numret är bortskrapat. 

Statistik om cykelstölder (Länsförsäkringar Bergslagen)
 •  Antalet cykelstölder har ökat konstant de senaste fem åren. Andelen kunder som drabbats av  

cykelstölder har ökat med 6 procent. 
 •  De senaste fem åren har Länsförsäkringar Bergslagen ersatt 1252 stulna cyklar per år. 
 •  Av de cyklar som stjäls säljs de flesta på begagnatmarknaden via till exempel Facebook och Blocket. 
 •  Trenden är att fler och dyrare cyklar stjäls, till exempel mountainbikes och elcyklar.   

Även elcykelbatterier är allt mer eftertraktade hos tjuvarna.

Nationell statistik 2020–2021 (Svensk Försäkring).   
 •  Sedan 2012 har andelen cykelstölder som polisanmälts och där ägaren har fått utbetald  

försäkringsersättning ökat från 48 till 68 procent på tio år. 
 •  Vid jämförelse med 2012 har den totala skadeersättningen för stulna cyklar nästan fördubblats. 
 •  Det genomsnittliga utbetalda beloppet för en cykelstöld har ökat från 2 700 kronor 2012 till  

5 200 kronor under 2021.
 •  Cyklarnas värde har ökat; särskilt genom elcykelns intåg på marknaden. 
 •  Under 2021 betalade försäkringsföretagen ut försäkringsersättning för drygt  

44 000 cykelstölder, en minskning med 15 procent jämfört med 2020. 
 •  Vid stöld betalas ersättning för cykelns värde minus den självrisk som ägaren  

har i sitt försäkrings avtal. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal  
cykeln är (så kallat åldersavdrag). 


