
Volkswagens pressreleaser på Internet nås under adress: www.volkswagen.se  

PRESSINFORMATION             

 

 
 Marcus Thomasfolk  

Informationschef 

Kontaktperson 

 08 553 867 97 

070 35 896 57 

marcus.thomasfolk@volkswagen.se 

Telefon 

Mobil 

E-post 

 2017-01-02 Datum 

   

 

Volkswagen skriver historia – Golf blev Sveriges mest 

sålda bil 2016  
 

• Volkswagen Sverige slog nytt försäljningsrekord 

• Golf blev Sveriges mest sålda bil 

• Första Volkswagen i topp sedan 1962 

• Passat GTE överlägset mest sålda supermiljöbilen 

 
2016 års svenska bilmarknad var rekordstark. Enligt BIL Sweden registrerades hela 372 300 

personbilar, vilket är en ökning med 7,9 procent jämfört med 2015. Tack vare ett brett 

modellprogram, attraktiva erbjudanden och en stark återförsäljarorganisation ökade Volkswagen 

mer än totalmarknaden. 57 832 registrerade personbilar är 11,4 procent fler än 2015 och innebär 

ett nytt  försäljningsrekord och en ökad marknadsandel till 15,5 procent (2015: 15,0 procent). 

 

Under 2016 skrev Volkswagen historia genom modellen Golf, som blev Sveriges mest sålda bil 

med 22 084 registreringar. Det är 763 fler än tvåan Volvo V90/S90/V70/XC70 som i BIL Swedens 

statistik har slagits ihop. Det är 54 år sedan ett annat märke än Volvo toppade denna statistik. 

Förra gången det inträffade var 1962 och även då var det en Volkswagen i topp, nämligen Beetle 

eller ”Bubblan” som den kallas. 

 

− Vi gläds förstås väldigt mycket över att se en Volkswagen i försäljningstopp när 2016 

summeras. Vi har haft det på känn då Golf har toppat listan flera gånger under året. I Golf-

familjen kan de allra flesta hitta en passande version, inte minst när det gäller drivmedel. Golf är 

unik på marknaden genom att erbjudas i versioner för bensin, diesel, fordonsgas, etanol, 

laddhybriddrift eller ren eldrift, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige. 

 

Ett annat glädjeämne är laddhybriden Passat GTE som överlägset toppade listan över mest sålda 

supermiljöbilar 2016. Med 3 804 registreringar nådde den en marknadsandel på hela 29,3 procent 

av samtliga supermiljöbilar. Cirka en fjärdedel av alla Passat som såldes var en laddhybrid. Räknar 

man även in laddhybriden Golf GTE och de helt eldrivna elbilarna e-Golf och e-up!, nådde 

Volkswagen en marknadsandel på 34,7 procent av supermiljöbilsmarknaden.  
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− Inom kort öppnar vi orderboken för nya Golf. Tillsammans med storsäljarna Passat, Polo och 

Tiguan samt nyheter som förlängd version av Tiguan och helt nya coupén Arteon, ser vi fram 

emot ett mycket spännande 2017, avslutar Sten Forsberg.  


