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Volkswagen Golf firar 40 år  
 
Den 29 mars 2014 firar Volkswagen 40-årsdagen av den mest framgångsrika 

europeiska bilen genom tiderna: Golf. Till idag har mer än 30 miljoner exemplar av 

denna bästsäljare och trendsättare sålts till kunder över hela världen. Från dag ett 

har Golf stått för tekniska framsteg och tidlös design. Det är inte för intet denna 

bilikon har gett namn åt en hel bilklass – Golfklassen. 
 
Oavsett om det handlar om turbomotor, direktinsprutning, gasdrift, eldrift eller 
laddhybrid-system; om låsningsfria bromsar (ABS), elektronisk stabiliseringskontroll  
(ESC), elektronisk differentialspärr (EDS) eller fyrhjulsdrift (4Motion); om Adaptiv 
farthållare (ACC), automatiskt bromssystem (City Emergency Brake), 
släpvagnsstabilisering, proaktivt passagerarskyddssystem (Pre-Crash) eller 
multikollisionsbroms; om automatisk luftkonditionering, Dynaudio ljudsystem, pekskärm 
med närhetssensor eller LED-strålkastare – det har alltid varit genom Golf som de 
viktigaste innovationerna och trenderna i vår tid har demokratiseras, det vill säga gjorts 
ekonomiskt överkomliga för de flesta bilköpare. 
 
Golf är den mest framgångsrika modell som någonsin byggts av Volkswagen. Sommaren 
2013 byggdes den 30 miljonte Golfen. I Sverige var det stor Golfpremiär helgen den 17-
18 augusti 1974. Sedan dess, till och med februari i år, har det registrerats 378 872 
exemplar av Golf i Sverige. 
 
Golf I 

Den första serieproducerade Golfen rullade av monteringsbandet i Wolfsburg den 29 mars 
1974. Där årtionden av Beetle och därmed bakmonterade motorer och bakhjulsdrift hade 
dominerat produktionen, hade en ny era grytt: bilen med tvärmonterad frontmotor och 
framhjulsdrift.  
 
Golf var efterföljare till den legendariska Beetle (”Bubblan”), varav mer än 21,5 miljoner 
exemplar byggdes. Golf I, designad av Giorgio Giugiaro och Volkswagen Design, var 
tvungen att leva upp till enorma förväntningar om att fortsätta framgångssagan efter 



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

Beetle som dittills var världens mest framgångsrika bil. Det fungerade: det moderna och 
tillförlitliga drivningskonceptet, rymligheten och designen attraherade marknaden till den 
grad att produktionen av den miljonte Golf firades redan i oktober 1976. 
 
Vid lanseringen av första Golf GTI (1976) införde Volkswagen en större dynamik i den 
här klassen, medan Golf D (sugdieselmotor, 1976) och senare Golf GTD (turbodiesel, 
1982) markerade genombrottet för dieselbilar i kompaktsegmentet. Med Golf Cabriolet, 
som introducerades 1979, lanserade Volkswagen en öppen bil på marknaden som tidvis 
var den mest sålda cabrioleten i världen. 
 
Golf II 
Från och med augusti 1983 satt passagerarna inte längre så nära varandra, eftersom 
utrymmet hade förbättrats ännu en gång. Det var i andra generationens Golf som 
katalysatorn (1984), Golf GTI 16V (1986), låsningsfria bromsar (ABS, 1986) och 
styrservo introducerades till Golfklassen. Även fyrhjulsdrift kunde beställas för första 
gången (syncro, 1986). Golf G60 med kompressor kom 1989. 
 
Golf III  
Med lanseringen av den tredje generationen av Golf i augusti 1991, introducerade 
Volkswagen en ny era av säkerhet. Golf III var den första i modellserien att ha främre 
krockkuddar, med början år 1992. Stora framsteg när det gäller karossens konstruktion 
resulterade också i signifikant förbättrad krocksäkerhet.  
 
Dessutom finns många andra tekniska milstolpar i modellprogrammet kopplat till den 
tredje generationens Golf: den första sexcylindriga motorn (VR6), farthållare, katalysator 
för dieselmotorer (1991) och de första dieselmotorerna med direktinsprutning (TDI 1993). 
Likaså blev ABS standard på alla Golf-modeller under 1996. År 1993 lanserade 
Volkswagen också en ny cabriolet baserad på Golf III, och första Golf Variant (kombi). 
Tredje generationens Golf utses till ”Årets Bil” i Europa 1992. 
 
Golf IV 
Under ledning av Hartmut Warkuß, då designchef på Volkswagen (Group), kristalliserade 
Golf IV den klara, precisa design som karakteriserat Volkswagens varumärke genom 
historien, samtidigt som den ställde kursen mot framtiden.  
 
Med debuten av elektroniska stabiliseringskontrollen ESC (1998), fortsatte bilen att 
demokratisera säkerheten. 1998 presenterade Volkswagen även den första fyrhjulsdrivna 
Golfen med en Haldex-koppling: Golf 4Motion. Ett år senare blev ESC standard, till en 
början i Tyskland.  
 
Den första direktinsprutade motorn (FSI) och debuten av fönsterkrockkuddar som 
standard följde 2002. Under 2002 lanserades R32, med V6 motor och fyrhjulsdrift samt 
toppfart på 250 km/h. Det var det här flaggskeppet i modellserien som 2003 var först 
med att debutera med den revolutionerande dubbelkopplingsväxellådan (DSG). 
 
Golf V 

Fjärde generationens Golf gjorde sin debut 2003. Denna Golf tog komfort och dynamisk 
prestanda ett stort steg framåt och lämnade många konkurrenter i klassen långt bakom 
sig. Det gällde också bilens säkerhet. En faktor som underströk stabiliteten i den 
lasersvetsade karossen var den 35-procentiga ökningen av vridstyvheten. Golf var nu 
också för första gången tillgänglig med sidokrockkuddar bak. Tillsammans med de sex 
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standardkrockkuddarna (fram, sida fram och fönster) fanns det alltså åtta skyddande 
krockkuddar ombord.  
 
Golf V imponerade också i fråga om komfort och dynamiska prestanda, tack vare bland 
annat den nya fyrlänkade bakaxeln, sjuväxlad DSG, panoramasoltak samt världens första 
Twincharger (i 2006 års TSI), som kombinerar turbo och kompressor. Under 2006 hade 
Golf Plus sin debut, år 2007 kom Crossgolf, och extremt bränsleeffektiva Golf 
Bluemotion (4,5 l/100 km). 
 
Golf VI 
På bara fyra år hade ytterligare 2 850 000 Golf producerats i slutet av juli 2012, baserad 
på den sjätte generationen som lanserades 2008. Och återigen gjorde säkerheten stora 
framsteg: karossen var så robust att den klarade Euro NCAP:s krocktester med glans och 
fick maximala fem stjärnor.  
 
Samtidigt introducerades fler TSI-motorer och turbodieslarna (TDI) övergick till common 
rail-systemet, vilket resulterade i ökad dynamisk prestanda och lägre bränsleförbrukning. 
Exempelvis förbrukade andra generationens Golf Bluemotion endast 3,8 l/100 km, 
motsvarande 99 g CO2/km. Nya assistanssystem som exempelvis helljusassistenten Light 
Assist och parkeringsassistenten Park Assist gjorde den sjätte generationen till den mest 
avancerade Golfen hittills. 
 
Golf VII 
Den 4 september 2012 var det världspremiär för sjunde generationens Golf, baserad på 
den nya plattformen MQB. Vikten på nya Golf minskade med upp till 100 kg och 
bränsleekonomin förbättrades med upp till 23 procent beroende på val av motor. Nya 
Golf TDI Bluemotion förbrukar endast 3,2 l/100 km (motsvarande 85 g CO2/km) enligt 
den europeiska körcykeln NEDC.  
 
I mars 2013 blev den utsedd till ”Årets Bil” i Europa och senare även ”Årets Bil i världen 
2013”. Bilen fick höga poäng, inte bara för sin kvalitet, komfort, låga bränsleförbrukning, 
låga utsläppsvärden och utmärkta köregenskaper, utan även i det mest avgörande 
området: säkerhet.  
 
Volkswagen har utrustat Golf med en hel armada av nya assistanssystem, några som 
tillval och andra som standard. På den svenska marknaden är följande exempel på 
standardutrustning: den adaptiva farthållaren ACC med Front Assist och 
autobromssystemet City Emergency Brake, multikollisionsbroms, det proaktiva 
passargerarskyddssystemet Pre-Crash och trötthetsvarnare.    
 
Sommaren 2013 lanserades nya Golf GTI och Golf GTD som baseras på sjunde 
generationens Golf. Och på hösten introducerades en helt ny kombiversion som i Sverige 
fick modellnamnet Golf Sportscombi. I början av 2014 kom nya Golf R, flaggskeppet i 
modellserien med sina 300 hästkrafter, och efter sommaren är det dags för nya Golf 
Sportsvan som ersätter Golf Plus. 
 
Dessutom, i år elektrifierar Volkswagen Golfklassen med helt eldrivna e-Golf, som har en 
räckvidd på upp till 190 kilometer. e-Golf lanseras i Sverige i augusti. I slutet av året 
lanseras även nya plug-in-hybriden Golf GTE. Enligt NEDC är bränsleförbrukningen endast 
1,5 l bensin/100 km. I eldriftläget kan Golf GTE köras upp till 50 kilometer.  
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Detta innebär att Golf är den enda bilmodellen i världen som kan erbjudas med sex olika 
drivsystem: bensin, diesel, fordonsgas, etanol, el och plug-in-hybrid.  
 
Nya Golf produceras i Wolfsburg (Tyskland), Zwickau (Tyskland), Foshan (Kina) och 
Puebla (Mexiko). 
 


