
Volvo Cars rapporterar 47,150 sålda bilar
i april, andelen elektrifierade bilar ökade
till 38.4%
Volvo Cars rapporterar 47,150 sålda bilar i april, en nedgång med 24,8 procent jämfört med
samma period förra året. Efterfrågan är fortsatt stark, särskilt för Volvo Cars elektrifierade bilar
och andelen Recharge-modeller som en del av den totala försäljningen fortsätter att öka.
 
I april växte Volvo Cars elektrifierade Recharge-modeller med 18,7 procent jämfört med samma
period 2021, och utgjorde 38,4 procent av den totala försäljningen, medan helt eldrivna bilar
utgjorde 10 procent.
 
Under perioden januari-april nådde Volvo Cars försäljning 195,445 bilar, en nedgång med 21,3
procent jämfört med samma period förra året.
 
I april påverkade Covid-19-nedstängningarna i östra Kina försäljningen landet och det innebar
ytterligare utmaningar i redan försvagade globala leveranskedjor, vilket resulterade i ytterligare
produktionsbortfall.
 
Vid slutet av första kvartalet informerade Volvo Cars om en leverantörsbrist på en specifik typ av
halvledare, vilket kommer att påverka produktionen under andra kvartalet. Företaget betraktar
detta som ett tillfälligt bakslag och förväntar sig att begränsningarna i försörjningskedjan
relaterade till halvledare kommer att förbättras under andra halvåret.
 
Försäljningen i Europa för april nådde 19,822 bilar, en nedgång med 23,2 procent jämfört med
samma period förra året. Volvos elektrifierade Recharge-försäljning utgjorde 51,4 procent av den
totala försäljningen i regionen under månaden.
 
Volvo Cars försäljning i USA för månaden nådde 10,022 bilar, en nedgång med 9,2 procent
jämfört med samma period förra året. Recharge-modeller utgjorde 44,1 procent av den totala
försäljningen.
 
I Kina föll försäljningen till 8,579 bilar i april, en nedgång med 47,8 procent jämfört med samma
period förra året.
 
Volvos bästsäljande modell för månaden var XC60 med 14,952 sålda bilar (2021: 17,925
enheter), följt av XC40 med 13,876 bilar (2021: 19,833) och XC90 med 8,208 bilar (2027: 9,271
enheter).
 
April    Januari-   



april
 2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring
       
Europa 19,822 25,816 -23.2% 84,979 113,366 -25%
Recharge 10,197 10,192 -6.6% 44,307 46,754 -5.2%
 - Plug-in hybrid7,465 9,698 -23% 33,983 42,439 -19.9%
 - Helt elektrisk 2,732 1,214 125% 10,324 4,315 139.3%
       
Kina 8,579 16,435 -47.8% 44,277 61,677 -28.2%
Recharge 677 684 -1% 3,820 2,625 45.5%
 - Plug-in hybrid487 648 -24.8% 3,195 2,425 31.8%
 - Helt elektrisk 190 36 427.8% 625 200 212.5%
       
USA 10,022 11,036 -9.2% 32,779 38,275 -14.4%
Recharge 4,421 1,729 155.7% 10,439 4,850 115.2%
 - Plug-in hybrid3,628 1,396 159.9% 7,988 4,197 90.3%
 - Helt elektrisk 793 333 138.1% 2,451 653 275.3%
       
Övriga 8,727 9,437 -7.5% 33,410 35,104 -4.8%
Recharge 2,802 1,926 45.5% 9,305 7,576 22.8%
 - Plug-in hybrid1,808 1,823 -0.8% 6,275 7,443 -15.7%
 - Helt elektrisk 994 103 865% 3,030 133 2178.2%
       
Totalt 47,150 62,724 -24.8% 195,445 248,422 -21.3%
Recharge 18,097 15,251 18.7% 67,871 61,805 9.8%
 - Plug-in hybrid13,388 13,565 -1.3% 51,441 56,504 -9%
 - Helt elekrisk 4,709 1,686 179.3% 16,430 5,301 209.9%
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Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden
uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

mailto:media@volvocars.com


Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i
världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq
Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta
speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att
kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor
och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i
Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA),
Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och
Shanghai (Kina).


