
 

Sida 1 av 2 

 

28 augusti 2017 

Milstolpe för Volkswagen − har tillverkat 150 miljoner 

bilar 

→ Jubileumsbilen, en Golf GTE, rullade av monteringslinjen i 

Wolfsburg den 24 augusti 

→ Volkswagen-chefen Herbert Diess: "Jag ser 150 miljoner bilar 

som ett incitament att göra allt för att säkerställa en bra framtid 

för Volkswagen. Det här märket betyder mycket för mig." 

→ Fackordförande Bernd Osterloh: "Våra kolleger har gjort ett 

fantastiskt jobb i generationer." 

 

 

En milstolpe att fira: för över 80 år 
sedan grundades Volkswagen. 
Sedan dess har 150 miljoner 
fordon, inklusive bilikoner som 
Golf och Beetle, byggts runt om i 
världen på över 50 
produktionsanläggningar i 14 
länder.  
 
Den 24 augusti rullade 
jubileumsbilen, en blå Golf GTE, av 

monteringslinjen i Volkswagens huvudanläggning i Wolfsburg, Tyskland. 
Denna laddhybrid är en symbol för Volkswagens framtid − och samtidigt 
ett bevis på ett starkt lagarbete.  
 
Herbert Diess, chef för märket Volkswagen, pratade till teamet i 
monteringshall 12: 
− 150 miljoner bilar − det vill säga vi har förverkligat drömmen om att äga 
en bil för 150 miljoner kunder över hela världen. Det dagliga arbetet är 
grunden för denna framgång. Mina kolleger i styrelsen tackar alla 
Volkswagen-anställda på samtliga anläggningar. Detta jubileum hade inte 
varit möjligt utan din insats! 
 
Under 2017 lanserar Volkswagen över tio nya modeller runt om i världen. 
Det kommer finnas 19 SUV-modeller på den globala marknaden år 2020. 
Den eldrivna I.D.-familjen markerar sedan starten på Volkswagens 
elbilsoffensiv från år 2020. Vid 2025 ska en miljon eldrivna Volkswagen-
bilar levereras årligen. Digitalisering, ökade uppkopplingsmöjligheter och 
sensorteknik ger helt nya perspektiv.  
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Jubileumsbilen blev en Golf GTE. 
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− I den nuvarande fasen är det viktigt att Volkswagen fortsätter att 
utvecklas framgångsrikt. Eftersom vi är ett starkt team som får jobbet 
gjort har vi en bra plan för framtiden. Vi måste konsekvent utveckla våra 
prestationer för att förbli framgångsrika. Tidigare framgång är ingen 
garanti för framtiden, fortsatte Diess. 
 
Fackets ordförande Bernd Osterloh kommenterade:  
− 150 miljoner fordon − det är ett oerhört stort antal. Det är 150 miljoner 
Volkswagen-bilar som har tagit sina förare hundratusentals kilometer när 
de har pendlat till jobbet, njutit av fritiden, åkt på bilsemester eller på en  
affärsresa. Detta jubileum visar att våra kollegor har gjort ett fantastiskt 
jobb i generationer. Här på Volkswagen bygger vi bilar av högsta kvalitet 
och vi kommer fortsätta att göra det i framtiden. Vår personal har all 
anledning att känna stolthet över det. 
 
Serieproduktionen för märket Volkswagen startade den 27 december 1945 
med Typ 1. Under efterkrigstiden var det Beetle (”Bubblan”) som 
ursprungligen formade bilindustrin. Sammanlagt byggdes 21,5 miljoner av 
den här älskade småbilen innan produktionen lades ner i Mexiko år 2003. 
 
Modellen Golf har sedan slagit Beetle-rekordet. Den 25 miljonte Golf 
lämnade monteringslinjen i Wolfsburg 2002. År 2013 hade antalet redan 
stigit till 30 miljoner. Idag producerar Volkswagen den storsäljande 
modellen Golf i sin sjunde generation och har redan byggt mer än 34 
miljoner exemplar över hela världen. Under årtionden har Golf varit 
måttstocken i kompaktklassen. 
 
Volkswagen förflyttar människor över hela världen och märkets nuvarande 
produktportfölj omfattar över 60 modeller globalt. Förutom Beetle och 
Golf har mer än 20 miljoner Passat, cirka 19,5 miljoner Jetta och nästan 17 
miljoner Polo tillverkats. 
 
De anställda vid anläggningen i Wolfsburg har i synnerhet bidragit till 
jubileet då de har byggt över 44 miljoner bilar sedan produktionen startade 
för cirka 72 år sedan. 
 

 

Om Volkswagen: “We make the future real” 

Volkswagen Personbilar finns på mer än 150 marknader över hela världen och tillverkar bilar på 50 platser i 14 

länder. Under 2016 levererade Volkswagen  5,99 miljoner personbilar, bland annat storsäljare som Golf, 

Passat, Tiguan och Polo. På den svenska marknaden levererades 58 000 personbilar vilket gav en 

marknadsandel på 15,5 procent. 

 Idag är ca 218 000 personer sysselsatta inom Volkswagen över hela världen. Företaget har också 7 700 

återförsäljare med ca 74 000 anställda. 

Volkswagen bedriver ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla tillverkningen av bilar. Elektrisk 

mobilitet, smart mobilitet och digital omvandling av varumärket är de viktigaste strategiska frågorna inför 

framtiden. 


