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PRIS 239 900:–

D 
e osjungna hjältarna av transport är kom-
pakta familjebilar. VW Golf är Sveriges tredje 
mest sålda bil under de senaste 18 månaderna. 
Den säljer lika bra som Volvo V40, Kia Niro 
och Ford Focus tillsammans. Testvinnare 
otaliga gånger och ett givet motstånd mot det 

senaste i klassen. 
Utmanarna heter, i bokstavsordning: Kia e-Soul med 

den fantastiska drivlinan från e-Niro och Hyundai Kona. 
Mazda 3 som bjuder på design och en högkompad sugmotor 

KIA E-SOUL • MAZDA 3 SKYACTIVE-G 2,0 AUT
SKODA SCALA TSI 150 ACT DSG • TOYOTA COROLLA 1,8 HSD • VW GOLF TSI 130 ACT PF DSG

Tillverkarna slår knut på sig själva för att slippa överge förbränningsmotorn. 
Mazda kämpar vidare med sugmotorn, Skoda har cylinderavstängning, 

det har VW också men kompletterar med frirullning, Toyota tycker 
elhybrid och Kia kör med el. Vem har mest rätt?

SISTA SLAGET

som ska göra turbon överf lödig. Skoda Scala ersätter Rapid 
och kombinerar storslagna utrymmen och modern teknik. 
Toyota Corolla gör comeback som modellnamn och festlig 
vardagskamrat med kraftfull elhybriddrift. Och så VW Golf, 
som vi testade senast i ams 25/2018 och som i elektriskt ut-
förande då avgick med segern. Blir det elbilen som vinner nu 
eller har förbränningsmotorn en chans i dessa moderna ti-
der? Dessutom svarar vi på om privatleasing är mer lönsamt 
än köp, vilken bil som är bäst som begagnad, var körglädjen 
sitter och vilken teknik som är bäst. Häng med! 

TEXT JENS TRULSSON & AMS TESTLAG /// FOTO PETER GUNNARS  
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KIAS SENASTE elbil känns modernare än sitt 
elektriska syskon e-Niro och är några tusenlappar 
billigare. Men i skrivande stund är det bara knappt 
hälften så lång väntetid för att få en bil levererad – 
cirka tre, fyra månader jämfört med åtta. Hur står den 
sig mot konkurrenterna i Golfklassen och är detta den 
elektrifierade Kia man borde satsa på?

TEKNIKEN e-Soul använder precis samma drivlina 
som vi känner sedan tidigare i e-Niro. Den har en el-
motor på 204 hästkrafter och 395 Nm i vrid som driver 
på framhjulen. Batteriet som är av litiumjon polymer-
typ och kommer från det sydkoreanska företaget SK 
Innovation, har en nettokapacitet på 64 kWh som 
går att utnyttja till körning. Vi kan bekräfta att det 
stämmer baserat på de siffror vi fick fram i samband 
med räckviddsmätningen av bilen. Totalt körde vi 
440,2 kilometer på vår kombinerade förbruknings- 
och räckviddsslinga innan färddatorn sade att det var 
slut på kilometrar. Då hade vi haft en genomsnittlig 
förbrukning på 14,7 kWh/100 kilometer.

Batteriet har ett vätskebaserat kylsystem som gör att 
bilen ska klara upprepad snabbladdning, även om vi 
denna gång inte har haft möjligt att undersöka saken. 
Vi har dock aldrig upplevt något problem med upp-
repad snabbladdning när vi har kört e-Niro tidigare. 
Därtill bidrar systemet med en isolerande effekt och 
det kan också värma upp batteripaketet medan bilen är 
inkopplad på laddning, med hjälp av en doppvärmare.

Maximal snabbladdningseffekt med likström (DC) 
testade vi på Kia e-Niro till 75 kW och vi har ingen 
anledning att tro att den skulle vara annorlunda på 
e-Soul eftersom tekniken under skalet är samma. Vi 
kunde då ladda 10–80 procent på nära nog 50 minuter 
(se ams 15/2019).

När man laddar hemma med växelström (AC) klarar 
e-Soul bara av att ta emot enfas och bilens ombord-
laddare har en maxeffekt på 7,2 kW, vilket motsvarar 
32 ampere. Då fyller man hela batteriet på nio timmar.  
För att både kunna ladda hemma och utnyttja maxi-
mal effekt, behöver man ha en laddbox. Kia skickar 

av säkerhetsskäl nämligen bara med en så kallad Typ 
2-kabel tillsammans med bilen, vilket innebär att man  
måste ha box. Man kan naturligtvis köpa en laddsladd 
som passar till vanliga hushållsuttag från tredje part, 
men det rekommenderar varken Kia eller vi som lös-
ning för den vardagliga och regelbundna laddningen.

Den tekniskt sett största skillnaden mellan e-Soul 
och e-Niro är att modellen har fått koncernens nya 
och uppgraderade infotainmentsystem. Vid en första 
anblick ser det ut precis som tidigare med samma 
grafik, men skärmen är nu 10,25 tum stor, har bättre 
upplösning och har klarare färger som gör att den 
känns krispigare att titta på. Systemet reagerar också 
mycket snabbare när man bläddrar mellan menyer 
och inställningar, nu upplevs det i princip lika direkt 
som att svepa på sin mobiltelefon.

Den allra viktigaste nyheten är att bilen och info-
tainmentsystemet nu har en egen internetuppkopp-
ling. Det innebär att man kan para ihop e-Soul med 
en app i telefonen. Med den kan man bland annat 
kontrollera status på laddning och batteri, program-
mera laddningsschema, låsa/öppna på distans och 
klimatisera (värma eller kyla) kupén i förväg.

Man kan även söka efter laddstolpar och få fram 
realtidsinformation. Som elbilist är den här funktio-
naliteten ett mycket välkommet tillskott som än så 
länge saknas hos e-Niro. Det gör verkligen att e-Soul 
upplevs modernare och har viss fördel till vardags.

Vi måste även nämna det mycket poppiga ljudsyste-
met från Harman/Kardon med riktigt bra tryck. Det 
sitter som standard redan i grundnivån.

ATT KÖRA Kia utmärker sig framför allt tack vare 
sin fina elektriska drivlina. Vi ger motor och låda 
högsta betyg både i Aktiv körning och Vardagskör-
ning. Elmotorn är omedelbart responsiv, i sportläget 
nästan nervöst på/av. Jämfört med de konventionella 
testkonkurrenterna upplevs den som enormt kraftfull, 
vilket den också är eftersom den har avsevärt högre 
vridmoment och effekt. Det gör att e-Soul är roligt 
direkt och snabb att köra när man är på busigt humör. 

KIA e-Soul
u Tvåfärgad 
exteriör med 

kontrasterande 
kulör på taket är 
del av den högre 

utrustnings-
nivån Advance 

Plus.

l Kia skickar 
bara med Typ 
2-kabel som 

kräver laddbox. 
Sladden bor i en 
påse i bagageut-

rymmet.

r Luckan till 
ladduttagen 

sitter i fronten. 
Snabbladd-

ning sker med 
CCS-kontakt.

TEST
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BETYG SITTA FRAM
SMAL BRED
HÅRD MJUK

JUSTERBART SVANKSTÖD J Bara en typ av stol finns till-
gänglig. Den är medelgod både 
vad gäller storlek och hård-
het på stoppningen. Man sitter 
högt, mer ovanifrån i förhållan-
de till pedalerna än i de övriga 
bilarna i testet. 

UTDRAGBART LÅRSTÖD N
TIPPBAR SITTDYNA J
GENERÖS RATTJUSTERING J
BETYG SITTA FRAM 3,5

FÖRARMILJÖN
1 Fysisk knapp för 

att justera ljus-
styrkan i instru-
mentklustret – det 
är ett ergonomiskt 
plus som vi gillar.

2 Digitalt kombi-
instrument med 
enkel och tyd-
lig grafik ingår i 
grundpriset.

3 Rattvärme med 
slingor i hela ratt-
kransen (till skill-
nad från Mazda och 
Toyota, där de bara 
sitter i greppet vid 
sidoekrarna) är 
standard. Skönt.

4 Nytt infotainment-
system som är 
snyggare, snab-
bare, har större 
skärm (10,25 tum) 
och är utrustat 
med en egen data-
uppkoppling.

1

2 3 4

Totalt lyckades vi köra 
440,2 kilometer innan 

färddatorn sade 'slut'.

Samtidigt är den också väldigt smidig med en positiv, 
exakt känsla i gaspedalen som gör kraften lättdoserad 
vid till exempel stadskörning. Däremot är varken styr-
ning eller chassi särskilt underhållande eller kommu-
nikativa. 

ATT ÅKA Just chassit har en förhållandevis styv 
fjädringskalibrering som gör att komforten bara blir 
medelgod. Bilen uppträder suvigt på vägen, den rör sig 
struttigt över vissa ojämnheter och vaggar en del fram 
och tillbaka i sidled. e-Niro är jämförelsevis mjukare, 
mer avslappad och behaglig. Men på grund av det är 
den heller inte riktigt lika rolig att köra.

FÖRNUFT Det känns som att Kia har tagit över Sko-
das gamla image som det "förnuftiga" valet. e-Soul är 
framtidssäkrad med sin uppkopplade, elektriska driv-
lina, räckvidden imponerar och modellen är hyggligt 
rymlig för sin storlek, bortsett från ett klent bagageut-
rymme. Sju års nybilsgaranti borgar dessutom för ett 
trygg ägande.

BILENS SJÄL Precis som vi tidigare har noterat 
kännetecknas e-Soul i första hand av sin elektriska 
drivlina. Kraftfull och samtidigt mjuk, underhållande 
alert och samtidigt smidig. Lägg till det en stor dos 
säreget utseende och visuell attityd. Den är en tuffing 
som inbjuder till att ta klivet över till el.

 John Eriksson
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MAN skulle önska att Hiroshima vore mest känt för 
att vara Mazdas hemvist. Från ingenjörsmiljön som 
gav oss wankelmotorn kommer här fjärde generatio-
nen Mazda 3. En bil som är allt annat än mellanmjölk 
men som ändå ofta lyckas hamna mitt i resultatlistan 
när vi summerar alla egenskaper. 

TEKNIKEN Skyactive heter Mazdas sätt att hantera 
miljökraven. Detta är testets största motor på 2,0 
liter och med högst kompression. Överladdningsfritt 
men kompletterat med ett spännande mildhybridsys-
tem på 24V som ska sänka förbrukningen genom att 
lagra energi från inbromsning i ett litiumjonbatteri. 
Strömmen används sedan för att kunna hålla igång 
bilens elektroniska funktioner medan motorns stopp/
start-system är aktiverat. Dessutom hjälper mildhy-
bridsystemet till att hela tiden hålla en jämn och hög 
spänning i motorns elsystem så att alla övergångar 
(start, acceleration och inbromsningar) ska kännas 
följsamma och naturliga. 

Man har också cylinderavstängning på två cylindrar 
så att motorn ytterligare kan kapa förbrukningen vid 
låg belastning. Själva ingreppet märks knappt mer än 
att det kommer upp en notis om det i kombiinstru-
mentet. 

ATT KÖRA Detta är treans paradgren. Sugmotorn 
både kräver och inspirerar till ett aktivt växlings-
mönster men med växelspaken ersatt med en växel-
väljare försvinner lite av känslan. Det hindrar inte att 
3 fortfarande är rolig att köra trots att den saknar en 
tredje pedal och att den enda växling man får göra 
själv är artificiell, via paddlar eller via rallyväxling 
med spaken. Lådan är på hugget i sportläget och + och 
- på växelväljaren ligger åt rätt håll! 

Körställningen är kanon. Man sitter lågt och "mitt 
i bilen". Lagom sportigt utan att vara bökigt. Instru-
menteringen är vilsam och lättövervakad. Man at-

tackeras inte av ett myller av informationsfönster som 
pockar på uppmärksamhet. Här kan man koncentrera 
sig på det som är viktigt. 

Styrningen är nätt och fin med bra känsla och 
respons. Ratten känns befriande rättfram och knapp-
klustren på sidoekrarna är snyggt formgivna. Här är 
funktionen viktig, då får lullullet stå tillbaka. Chassit 
är följsamt med en bra balans, men framför allt är det 
tryggt och stabilt. Det finns en liten tröghet i rörelserna 
som lugnar den riktigt sportiga framfarten, men det blir 
aldrig tråkigt. Å andra sidan främjar chassit den fina 
rullkomforten, trots de snabba fjädringsrörelserna.

I vardagstrafik märks de sportiga undertonerna 
ibland lite väl mycket. Styrningen är trögast i gänget 
och växellådan får ibland kämpa onödigt mycket för 
att hitta ett optimalt register för sugmotorn att jobba 
i. Tyvärr vill stopp/start-systemet inte samarbeta 
under vårt två timmar långa stadskörningstest. Bara 
några enstaka gånger aktiveras det, trots att den bjöds 
in med de bästa förutsättningar. Något som verkligen 
bidrar till den höga förbrukningen. Återigen saknade 
vi den manuella lådan.

ATT ÅKA Vid bullertestet får vi titta både en och två 
gånger på mätaren för att se om det verkligen stäm-
mer. Jo, Mazda är tystast i gänget. Inte ens elbilen kan 
rå på den. Framför allt är det vägljudet som dämpats 
och över lag är ljudkomforten riktigt god.  
Även sittkomforten är fin, speciellt fram. Är man över 
medellängd får man snabbt takkänning i baksätet och 
insteget upplevs lite trångt. Konstigt med tanke på att 
bilen är en hel decimeter längre än Skoda Scala och 
längst av alla i testet. 

Mazda 3 är designad ända ut i stötfångarna och 
interiören är väldigt trevlig att vila ögonen på. Det gör 
att de stora C-stolparna gör intrång på bakrutorna, 
vars höga midja och spetsiga avslut isolerar baksätet 
från omvärlden. Det bidrar också till en komplicerad 

MAZDA 3
u Profilen är sig 

lik men bilen 
är ny. Förutom 
designern hade 
få klagat på en 

mindre aggres-
siv vinkel på 
bakrutan ...

lEtt bagage, 
rätt upp och 
ned. Inga fi-
nesser eller 

finurligheter.

rSnyggaste 
gränssnittet av 
alla. Mazda tar 

design på allvar.

TEST
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BETYG SITTA FRAM
SMAL BRED
HÅRD MJUK

JUSTERBART SVANKSTÖD J Man sitter lågt och sportigt i 
tajta stolar. Ergonomin är god 
och fastän stolen är något kort i 
framkant störs man inte av det. 
Bra svankstöd.

UTDRAGBART LÅRSTÖD N
TIPPBAR SITTDYNA J
GENERÖS RATTJUSTERING J
BETYG SITTA FRAM 4,5

FÖRARMILJÖN
1 Nedtonad sportig-

het. Borta är de 
djupa tunnlarna 
med var sin mätare 
och den centre-
rade varvräknaren 
har fått ge plats 
för hastighetsmä-
taren. 

2 Många rattknap-
par kan vara ett 
gissel men Mazda 
har snyggat till sitt 
gränssnitt för an-
vändarvänlighet. 
Estetiskt tilltal är 
en bonus. 

3 Designspråket i 
interiören är bland 
det bästa i klassen. 
Premiumkänslan 
är total och det ser 
även väldigt pryd-
ligt ut. *Applåd*

4 HMI-vredet är en 
riktigt bra grej som 
Mazda kör genom-
gående i alla sina 
modeller, även  
MX-5. Skönt att 
slippa sträcka sig 
för att peta på en 
skärm. 

1

2

3

4

Vi får titta både en och två 
gånger på bullermätaren. Jo, 
Mazda är tystast i gänget. 

Inte ens elbilen kan rå på den.

i- och urlastning av barn i bakåtvända bilbarnstolar. 
Moderna Isofix-stolar är ganska höga och då måste 
barnet vinklas ordentligt i sidled för att komma in 
eller ut. Påfrestande när de väger över tio kilo och 
börjar bli uppåt en meter långa!

FÖRNUFT Mazda tänker helt rätt. Men, testbilens 
automatlåda har också en högre förbrukning än den 
manuellt växlade (6,7 l/100 km mot 6,3 l/100 km, 
enligt WLTP) samtidigt som den även förlorar lite 
i körglädje. Vi rekommenderar att man väljer den 
manuellt växlade bilen. Man sparar 16 500 kronor i 
inköpspris och man får också ned bränslekostnaden 
samt att körglädjen ökar ett litet snäpp.

Mazda 3 smakar fint men kostar också en del. 
Den har högst milkostnad i testet. Fyra tunga poster 
bidrar: dyr service, dyr skatt, hög bränslekostnad och 
sämst restvärdesprognos. 

BILENS SJÄL Detta är en bil som säljer på tilltal. 
Om designen och känslan är rätt faller kanske alla 
andra bitar på plats? Mazda kallar det Kodo – Soul 
of Motion. Vi kan inte annat än gilla Mazda 3 riktigt 
mycket trots att den inte kan hävda sig i vårt betygs-
system. Den nya, innovativa bensinmotorn med kom-
pressionständning kommer mot slutet av året.

 Jens Trulsson
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KOMMER du ihåg Skoda Rapid Spaceback? Nej, och 
tur är väl det. Scala är ersättaren, byggd på samma 
MQB-plattform som VW Polo men ändå större än 
VW Golf. Det är med andra ord bäddat för en tjeckisk 
seger! 

TEKNIKEN Scalas föregångare Rapid var så gammal 
att man inte kunde implementera ny teknik i platt-
formen. Autobroms och konstantfarthållare fanns 
men sådant som filhållning och döda vinkeln fick 
man hålla koll på själv. Numera erbjuds alla moderna 
säkerhetssystem till Scala. 
 Motoralternativen är två till att börja med. Båda 
bensin: en trecylindersmotor på 1,0 liter och en fyra 
på 1,5 liter, manuell eller dubbelkopplingslåda. Vi 
kör 1,5-litersturbon på 150 hästar och DSG. Esset i 
rockärmen är cylinderavstängning som ska hålla nere 
förbrukningen. Dock har den inte en lika avancerad 
frirullningsfunktion som VW Golf och stänger aldrig 
av motorn under färd. 

ATT KÖRA Scala är en bra vän på vägen och har 
väldigt mycket Golfkvalitet i körkänslan. Det finns 
så klart vissa skillnader. Styrningen är en av dem där 
Skoda inte får till en lika lätt känsla med samma fina 
vägkontakt som VW vid aktiv körning. Chassit är 
också lite latare med långsammare rörelser och det 
kränger mer än i Golf. Understyrningen kommer tidi-
gare. Tryggt och snällt. Gillar man inte gunget går det 
att beställa Chassis Control för 6 500 kronor. Utöver 
sänkt chassi kan man välja mellan Normal och Sport. 
Motorns 150 hästar får Scala att upplevas klart piggare 
än Golf och den lägre vikten bidrar också. Den efter-
tänksamma DSG-lådan mår mycket bättre i sportläget 
och är på hugget med snabba växlingar, både upp och 
ned. 
 Vid lugnare körning gör sig Scala riktigt bra. 
Fjädringskomforten är på par med suveränen Golf, 
om än med lite mindre gung. Scala tjafsar aldrig med 
underlaget och rullkomforten är som en större bils. 

Fjädringsrörelserna är mjuka och lugna. Här åker man 
riktigt bra. Styrningen ligger lätt i handen och Scala 
är smickrande i stadstrafik. Motorn arbetar fint och 
diskret och cylinderavstängningen är inget man tän-
ker på. Det dyker upp en notis i vissa färddatorfönster, 
men för att märka mer än så gäller det att ha öronen 
på skaft. 

Det enda som man egentligen kan störa sig på är 
hur obeslutsamt dubbelkopplingslådan arbetar ibland. 
Till exempel är det riktigt svårt att komma iväg mjukt 
från stillastående. Det finns inget schvung i drivli-
nan som man kan åka på. Antingen smyger man iväg 
retligt långsamt eller så blir det ett litet skutt.

ATT ÅKA Ingen bil i testet kommer i närheten av 
Scalas åkkomfort. Precis som alltid bygger Skoda bilar 
som är en halvstorlek större än klassen och här har 
man verkligen klämt allt man kan ur bilens storlek 
och resultatet är luftigt. Både fram och bak. Dessutom 
är ergonomin god med sköna stolar fram och ett bak-
säte med en bra dyna och fin lutning på ryggstödet. 
Insteget bak underlättas av ett väl tilltaget fotutrym-
me och stora fötter riskerar inte att fastna mellan B-
stolpen och baksätet. Ljudnivån är medelgod och det 
är en del vägljud som fyller kupén, men bullermätaren 
tyckte att det var jobbigare än testlagets öron.

För de som har småbarn är Scala den bil man ska 
rikta in sig på. Isofix-fäste fram är standard men barn-
stolen (BeSafe iZi kid X3) hamnade lite högt vilket 
försvårar i- och urlastning. Däremot är baksätesöpp-
ningen (i kombination med glastaket – tillval, 9 900 
kronor) generös och gör det enkelt och smidigt att 
lasta in ungarna i bakåtvända barnstolar. Dessutom 
går det att använda passagerarsätet fram om det sitter 
en barnstol bakom! Till sist får jag inte glömma det, 
för klassen, stora bagageutrymmet. Här får en stor 
barnvagn plats, under insynsskyddet. 

FÖRNUFT Skoda är det förnuftiga bilmärket. Så pass 
att det är lite tråkigt att påtala det om och om igen när 

SKODA Scala
u Så här vågade 
har Skoda inte 
varit design-

mässigt sedan 
de byggde 

Felicia cabriolet 
1959. 

l Dubbelt 
bagagegolv och 
det går att fälla 

passagerar-
stolen (tillval, 

900 kr) fram om 
man måste lasta 

långt.

r Panoramatak 
kostar 9 900 kr. 

Värt varenda 
krona!

TEST
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BETYG SITTA FRAM
SMAL BRED
HÅRD MJUK

JUSTERBART SVANKSTÖD J För 5 900 kronor får man en 
elektriskt inställbar förar-
stol. Den har bra bredd och är 
lagom mjuk med skönt sido-
stöd för både kropp och lår. Fint 
svankstöd ställbart i höjd- och 
längsled.

UTDRAGBART LÅRSTÖD N
TIPPBAR SITTDYNA J
GENERÖS RATTJUSTERING J
BETYG SITTA FRAM 4,5

FÖRARMILJÖN
1 Här ser du den 

konventionella in-
strumenteringen. 
Digital kostar 4 200 
kronor. Väljer man 
den stora skärmen 
på 9,2 tum ingår 
digitalt kombiin-
strument.

2 Detta är åttatums-
skärmen (utan na-
vigation) som har 
pekfunktion samt 
fysiskt volymvred. 
Med den stora 
9,2-tumsskärmen 
försvinner alla fy-
siska reglage. 

3 Scala är modern. 
Testbilen hade fyra 
(!) USB C-uttag och 
induktiv laddning 
av telefonen (till-
val, 2 900 kronor). 

4 Manuell hand-
broms! Oj, så ovan-
ligt men ack så 
trevligt. Visst, den 
tar mer plats men 
den är också enk-
lare att använda.  

1

2

3

4

Skoda är det förnuftiga 
bilmärket. Så pass att 
det blir trist att påtala 

det när bilen också är bra på så 
många andra saker . 

bilen också är bra på så många andra saker. Präktig-
hetsstämpeln säljer heller inte lika många bilar. Då 
kan man istället peka på åkkomforten, den schysta 
bilekonomin, utrymmena eller designen. 
 Självklart har Scala roliga och praktiska finesser 
som är märkestypiska. Paraply i dörren? Ja. Isskrapa i 
tanklocket som man även kan mäta mönsterdjup på 
däcken med? Visst. Vätskebehållare vid rörets myn-
ning till påfyllningen för spolarvätska så att man ald-
rig spiller? Check. Vändbart bagagegolv med tygmatta 
på ena sidan och gummimatta på den andra? Javisst. 
Isofix-fäste i passagerarstolen fram? Självklart. 

Men Scalas starkaste kort är helheten. Skoda lyckas 
att kombinera praktiska egenskaper som utrymmen, 
komfort och ekonomi med körglädje. Detta är en bil 
för hela familen.

BILENS SJÄL Såvida Skoda inte gör något radikalt 
och kastar bort finurligheten och ersätter med något 
idiotiskt – typ självmordsdörrar och och kassettradio 
kommer märket fortfarande anses vara mer praktiskt 
än spännande. Men Scala kliver fram och visar att 
man kan ha skoj i en Skoda.

 Jens Trulsson

r Notera den 
vågräta söm-

men på sidan av 
passagerarsto-
len, strax ovan-
för mittarmstö-

det. Det är en 
förvaringsficka!

 17/2019   9  
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ÄNTLIGEN är Corolla tillbaka! Egentligen är den 
en efterträdare till Auris (som utgår) men Corolla 
är en legend. Världens mest sålda bil – 46 miljoner 
exemplar. Därav namnbytet. Auris byggdes endast för 
den europeiska marknaden, Corolla är en bil för hela 
världen. Corolla är också en större bil än Auris och 
ska även ersätta utgående Avensis. Undrar om Toyota 
känner en viss vånda över sin helomvändning?

TEKNIKEN Corolla erbjuds med tre olika drivlinor: 
En liten bensinare på 1,2 liter med manuell eller auto-
matlåda och två elhybrider – standardmotorn på 1,8 
liter och 122 systemhästar och en 2,0-litersmotor på 
hela 180 hästar, båda med steglös växellåda. Intressant 
nog får man ett litiumjonbatteri till den lilla hybriden 
och ett nickelmetallhydridbatteri till den stora! Båda 
tillverkas av Toyota och man kan undra om det är frå-
gan om någon form av Betatest för att se vilken teknik 
man ska satsa på. 

Säkerhetssystemen är omfattande och alla är 
standard från lägsta utrustningsnivån Life (gäller 
elhybrid). Här finns allt från aktiv filhållning, adaptiv 
farthållare, trötthetsvarnare och eCall för nödsamtal.

ATT KÖRA Har man någonsin kört en Toyotahybrid 
känner man direkt igen sig i drivlinan. Auris sålde 
bäst som HSD och skillnaden är att batteriet har vuxit 
från 1,31 kWh till 1,9 kWh samt att det numera är av 
typen litiumjon istället för NiMH. Själva elmotorn är 
densamma på hela 53 kW och ger bilen bra skjuts på 
el. Med hjälp av instrumenten går det att hålla kolla 
på elregistret så att man inte råkar starta bensinmo-
torn med högerfoten. Det finns också en EV-knapp 
men undertecknad (före detta Priusförare) tycker att 
det är smidigare att köra "manuellt" med lätt gasfot.  

CVT-lådans steglösa växlingar är sköna i lugnt 
tempo med vid fartökning blir det snart tröttsamt. 
Motorn surrar vidare långt efter att den nya växeln 

borde ha hamnat på rätt plats och varvtalet känns 
ansträngt och lite otrevligt. Toyota har gjort sitt bästa 
för att dämpa motorljudet men helt tyst är det inte. 
Fjädringskomforten är åt det fasta hållet men Corolla 
är väldigt välkontrollerad och har en fin rullkomfort. 
Bra filter över småtjafs och snabba avslut för att få 
kontroll. 

Övergången mellan ren eldrift och hybridläge är 
sömlös. Verkligen. Toyota har över två decenniers 
produktion av elhybrider i bagaget och vet precis hur 
det ska kännas. I stadstrafik är Corolla hemtam och 
ser sig bara omkörd av elbilens silkeslena drivlina i 
betygen. 

PR-folk älskar att prata om bilars dynamiska 
kvaliteter, och dynamisk är en sak som föregångaren 
Auris inte var. Men hör och häpna! Corolla har fått ett 
väldigt spänstigt och roligt chassi som får bilen att 
dansa fram längs den kurviga körglädjessträckan. Och 
styrningen är riktigt trevlig att ratta med fin känsla.  
Wow! Motorsurret får man däremot leva med men det 
bjuds på en bra knuff som tappar lite effekt på slutet. 
Står man ut med det kan man få sig en riktigt skoj 
upplevelse. 

ATT ÅKA HSD-drivlinan är populär bland taxichauf-
förer. Inte nog med att den nära nog är skottsäker, den 
är smidig som få. Sömlösa växlingar och den extra 
elknuffen ger en linjär känsla i accelerationen som blir 
till en lyxupplevelse för passagerarna. Inga kontiga 
hopp och skutt för att lådan inte kan bestämma sig. 

Fram sitter man riktigt bra trots knapra inställ-
ningsmöjligheter i stolarna. Mittkonsolen känns väl-
digt fransk i hur Toyota fullständigt missat att skapa 
vettiga förvaringsutrymmen för allt småkrafs man 
numera har med sig i fickorna. Mugghållare finns och 
ett litet, undangömt fack insmuget under instrument-
panelen där det får plats en telefon liggande. 

Ljudkomforten i Corolla är en bit från bäst i testet. 

TOYOTA Corolla
u Corolla är 

faktiskt åtta mil-
limeter längre 

än Skoda Scala. 
Den senare tar 
dock bättre till 
vara på utrym-

mena.  
Den flacka vin-
keln på bakdör-
rens ruta stökar 
till det för små 
passagerare 
i bakåtvända 
barnstolar. 

l Detta lilla 
fack kan ut-
rustas med 

QI-laddare  för 
mobilen.

r Mugghållare 
i dörren bak. Så 

briljant. 

TEST
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BETYG SITTA FRAM
SMAL BRED
HÅRD MJUK

JUSTERBART SVANKSTÖD J Det saknas en del inställnings-
möjligheter i Toyotastolen som 
ändå lyckas vara riktigt bekväm 
för hela testlaget där det skiljer 
25 kilo och 15 centimeter mel-
lan största och minsta medlem. 
Då har man en bra stol. 

UTDRAGBART LÅRSTÖD N
TIPPBAR SITTDYNA N
GENERÖS RATTJUSTERING J
BETYG SITTA FRAM 4

FÖRARMILJÖN
1 Digitalt kombiin-

strument är mo-
dernt och prak-
tiskt. Om det bara 
inte vore så rörigt. 

2 Rattens knapp-
formgivning är inte 
lika snygg som i 
Mazda, men det är 
ett klart lyft gent-
emot Auris. 

3 Stor och tydlig 
skärm med bra fy-
siska knappar och 
volymvred. Härligt 
mycket hybridinfo 
som man kan ta 
del av. 

4 Längst in finns ett 
litet fack. Efter 
mycket pillande 
hittar vi en position 
som funkar för mo-
bilen. Den måste 
halvligga vågrätt. 
QI-laddning ingår i 
Executive-nivån. 

1

2

4

3

Corolla har fått ett väl-
digt spänstigt och roligt 

chassi som får bilen att dan-
sa fram längs den kurviga 
körglädjessträckan.
Vår mätasfalt är grov och lappad men trots ett högt 
decibeltal är ljudnivån jämn vilket gör det lite mer 
skonsamt för öronen. Bättre än i Golf i alla fall.

Barnfamiljer bör med fördel kolla in kombiversio-
nen av Corolla istället då halvkombikarossens design 
bak inte gör underverk för passagerare i bakåtvända 
barnstolar. 

FÖRNUFT Halvelbilen Corolla är klart snålast av de 
bilar i testet som drivs med fossila medel. Det är där 
Corollas styrka ligger. Det låga inköpspriset, den fina 
restvärdeprognosen, den låga skatten samt den höga 
utrustningsnivån redan i Life gör att Corolla plockar 
hem segern i ekonomironden, trots att den har klart 
dyrast service (intervall 1 år/1 500 mil, totalt 13 066 
kronor till och med 6 000 mil).

BILENS SJÄL Det är lätt att i förbigående döma 
ut Corolla som en själlös Toyotaprodukt. Man har ju 
fördomar. Men Corolla är speciell. Den har en närvaro 
som gör att man blir berörd. Bara Kia e-Soul lyckas 
få ett högre karismabetyg. Dels är designen väldigt 
lyckad men hela paketeringen känns fräsch och den 
vardagstrevliga drivlinan ger mersmak.

 Jens Trulsson
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INLEDNING Bli segrande genom att inte vara dålig 
på något är ett av det tio budorden i Volkswagendo-
men. Frågan är vem som ska korsfästas nu när Golf 
inte klarar av att tampas i den absoluta toppen i sin 
egen klass. Kanske kan syndaren skonas med motive-
ringen att bilen fortsatt säljer fantastiskt bra. 

TEKNIKEN För att Golf ska hänga med trots sin 
ålder har drivlinan fått en uppdatering. Cylinderav-
stängning var för bara några år sedan ovanligt i 
klassen men nu får fler och fler den funktionen, det 
har förstås Golf också fått. När motorn inte behöver 
klämma ur sig så mycket kraft slås de två mittersta av 
fyra cylindrar av för att spara på soppan. Det fun-
kade bra utan någon märkbar försening av kraft vid 
gaspådrag med bara två cylindrar igång. För att spara 
ytterligare har ett mildhybridsystem introducerats 
som tillåter motorn att stängas av fullständigt under 
kortare perioder. Detta görs när man släpper upp gas-
pedalen, exempelvis om man långsamt vill rulla fram 
till ett rödlyse. Vi noterade en väldigt lätt hostning 
från startmotorn när maskinen gick igång igen. Vissa 
i testlaget störde sig på det, andra ansåg det charmigt. 

Mildhybridsystemet består av ett tolvvoltssystem 
och ett litet litiumjonbatteri som håller igång alla 
funktioner när motorn tar sig en tupplur. Även det 
här tyckte vi funkade fint och smidigt utan några 
noterade hack. Utöver det har Golf den lägsta för-
brukningssiffran av de mer normala bensinmotorerna 
i testet.

Motorn är turboladdad men med en ganska av-
ancerad turboanordning. Den har så kallad variabel 
turbogeometri vilket tidigare nästan enbart har gått 
att hitta i dieselmotorer och i dyra sportbilar. 

ATT KÖRA Silvrig Golf med 16-tumsfälgar ser inte ut 
som något glädjepiller men den gör absolut inte bort 
sig när vägen slutar vara rak. Styrningen är tillräckligt 

precis och direkt, fast saknar en viss tyngd som man 
helst vill ha när det ska skojköras. Det finns grepp så 
det räcker och bilen gör det man säger åt den så länge 
man inte försöker sig på något riktigt dumt. Tyvärr 
är motorn åt det tröttare hållet och accelerationerna 
känns inte sportigt snabba, med inte långt ifrån tio 
sekunder till hundra är det ingen snabb bil. 

Tänker man använda bilen för det den framför 
allt är avsedd för blir det fortsatt helt okej, men inte 
perfekt. Styrningen är bäst i testet i stadstrafik, vilket 
också är den enda grenen där Golf lyckas bli ensam 
segrare den här gången. Styrningen är lätt och smidig 
men drivlinan drar ner betygen. Det beror främst på 
de ännu mer elektrifierade alternativen som kan köra 
ganska långa sträckor på enbart el.  

ATT ÅKA Golf är en komfortabel bil men det finns 
brister. Fjädringen är åt det fastare hållet som man 
förväntar sig i en tysk, men utan att det någonsin ger 
några hårda stötar. Både fram och bak sitter man bra 
men mot den längre kusinen Scala blir platsen i och 
lutningen av baksätet inte tillräcklig. Fram hittar man 
lätt en bekväm körställning och det inställbara arm-
stödet som har fått ros av oss tidigare är mycket skönt 
att ha under längre skift bakom ratten. Där det brister 
för Golf är ljudkomforten. Det känns som att det har 
fuskats med ljudisoleringen då för mycket vägljud 
letar sig in i bilen, väldigt utröttande på längre resor.

Vi tänker klaga lite på interiördesignen som är 
precis lika tråkig som den exteriöra och det beror inte 
bara på att allting är i gråskala. Det är inget fel på 
insidan av bilen men vi skulle inte säga att vi kände 
oss hemma i Folkan på det sätt som vi kan göra i vissa 
andra bilar. 

FÖRNUFT Det här har tidigare varit och borde 
vara Golfs paradgren men inte ens här klarar den sig 
särskilt väl. Största problemet är att den kostar för 

VW GOLF
u Notera de 

upprätta avslu-
ten på bakdör-

rarnas rutor. En 
liten detalj som 
gör mycket för 

komforten vid i- 
och urstigning.  

l Kantigt är 
bra när man ska 
packa. Då får det 

plats mer. 

r En backka-
mera som aldrig 
blir smutsig. Så 

smart.  

TEST
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Den är inte särskilt spe-
ciell och den lilla själ 
som möjligtvis finns har 

fastnat i handskfacket.

BETYG SITTA FRAM
SMAL BRED
HÅRD MJUK

JUSTERBART SVANKSTÖD J Relativt simpel stol som saknar 
vissa inställningsmöjligheter, 
men det går ändå att hitta en 
bra körställning. Tillräckligt 
bred för det allra flesta.  Åt det 
hårdare hållet utan att det ger 
träsmak. 

UTDRAGBART LÅRSTÖD N
TIPPBAR SITTDYNA N
GENERÖS RATTJUSTERING J
BETYG SITTA FRAM 4

FÖRARMILJÖN
1 Tydlig instrumen-

tering som sig bör 
i en Volkswagen. 
Ett av få ställen på 
bilen där det an-
vänds andra färger 
än svart, grått och 
vitt.

2 Här var det också 
färgglatt! Det är 
även lättanvänt 
med knappar och 
vred. Har man 
rätt utrustning 
kan man använda 
gester för att bland 
annat navigera i 
menyerna. 

3 Panel med alumi-
niuminspiration, 
alltså en grå panel. 
Här hade man en 
fin chans att kasta 
in lite färg, som 
exempelvis Scalas 
kopparfärg. 

4 En riktig växel-
spak som man kan 
dra i. Inget ovanligt 
i den här klassen 
men tyvärr får 
många nya bilar 
konstiga alternati-
va växelväljare.

1

2 3

4

mycket, den är definitivt inte bättre än Skoda men 
Volkswagen vill ändå ha mer betalt. Den har näst 
högst milkostnad och ligger 2,43 kronor över kon-
cernsyskonet från Tjeckien. Förut vann den på att den 
inte hade några klara svagheter och var duktig på allt, 
det var inte konkurrenterna. Fast nu har motståndet 
tagit några kliv framåt och är mer eller mindre lika 
raffinerat som Golf på nästan alla punkter, men också 
klart bättre i andra moment. 

Snart ramlar dock en helt ny generation Golf ut 
på scenen som troligtvis kommer att ta över tronen 
på nytt. Eller? Det kan vara så att Volkswagen tar 
tillbaka sin position som klassledare genom en helt 
ny modell, nämligen helelektriska ID.3 som börjar 
levereras runt sommaren 2020. Om de klarar av att 
hålla priserna nere och samtidigt erbjuda en hyfsat 
lång räckvidd kan den bli svårslagen. 

BILENS SJÄL Den här rubriken är nästan onödig 
när det gäller Golfen. Den är inte särskilt speciell 
och den lilla själ som möjligtvis finns har fastnat i 
handskfacket, men det visste ni ju redan. Fast det 
behöver inte bara vara negativt. Det finns en anled-
ning till varför det är en av världens bäst säljande 
bilar och den har faktiskt fått en hel klass uppkallad 
efter sig. Det får man inte om man är dålig, men i 
dagens uppställning räcker det inte med att bara vara 
medelmåttig.

 Elias Medelberg
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Alla våra fem testbilar erbjuds till privatleasing med 
ett förbehåll: Golf, som prissätts som MY20 först till 
hösten. Därför kan vi endast erbjuda siffror på en 
basutrustad TSI 115 i dagsläget.

Vi har tagit en bil med likvärdig extrautrustning 
som testbilen och jämfört med vår testekonomi 
omräknat till 1 500 mil per år samt vår leasingformel 
kronor per tusenlapp. 

Milantalet för privatleasing är satt till 1 500 och 
leasingperioden är 36 månader. Varken, bränsle, skatt 
eller försäkring är medräknade i testekonomin för få 
en rättvisande bild i förhållande till privatleasingkost-
naden. Service ingår i alla dessa leasingförslag och i 
vissa fall även vägassistans (Kia, Mazda och VW). Kia 
e-Soul är faktiskt billigare som leasingbil sett till må-
nadskostnad. Eftersom man får 60 000 kronor i bonus 

LÖNAR SIG PRIVATLEASING?
när man köper en elbil återbetalar detta knappt 70 
procent av kontantinsatsen för e-Soul. Effektiv insats 
är då endast 27 580 kronor. Ett starkt argument för 
att köpa! Annars ligger månadskostnaderna något 
lägre för köp i hälften av fallen. Kia och Skoda är 
något billigare vid privatleasing. Vilket vår formel 
också tydliggör.

Bil kr/mån 36 mån Kontantpris kr/1 000 ams kr/ mil 
Kia e-Soul 4 850:– 174 600:– 377 900:– 462:– 4 314:–
Mazda 3 3 495:– 125 820:– 251 400:– 511:– 3 600:–
Skoda 3 295:–  118 620:– 248 300:– 499:– 3 399:–
Toyota 3 395:– 122 220:– 239 900:– 509:– 3 351:–

FORMEL:
Leasingkostnad per månad + utrustning x 36

Kontantpris inkl. utrustning/1 000
 = kr per tusenlapp

TESTFAKTA KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW

e-Soul 3 
SkyActive G 2,0

SCALA 
1,5 TSI 150 7DSG

Corolla 
1,8 HSD

Golf 
1,5 TSI 130 ACT DSG

MOTOR

Typ/cylindervolym, cm3 R4, bensin/1 998 R4, bensin, turbo 
/1 498 R4, bensin/1 798 R4, bensin, turbo 

/1 498
Effekt, hk vid r/min 122 vid 6 000 150 vid 5 000–6 000 98 vid 5 500 130 vid 5 000
Vridmoment, Nm vid r/min 213 vid 4 000 250 vid 1 500–3 500 142 vid 3 600 200 vid 1 400–4 000

Elmotor, typ Permanentmagnet 
synkron

Permanentmagnet 
synkron

Effekt, hk/kW 204/150 72/53
Vridmoment, Nm 395 163
Systemeffekt, hk/Nm 204/395 122/142

Batteri, kWh, brutto/netto (V) Litiumjon, 67/64 (356) Litiumjon, 1,9/i.u. (216)

DRIVLINA & CHASSI

Växellåda typ, man/aut/
dubbelkoppling Reduktionsväxel Momentomandlare Dubbelkopplingslåda Steglös Dubbelkopplingslåda

Antal växlar, man/aut –/1 6/6 –/7 –/– 6/7
R/min, högsta vxl vid 110 km/h, 
man/aut –/I.u. 2 400/2 250 –/2 100 –/I.u. I.u./I.u.

Drivning Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

MÅTT

Broschyrvikt/maxlast, kg 1 807/373 1 375/527 1 265/528 1 455/365 1 322/498
Transp.styrelsens vikt/ 
maxlast, kg, testbil 1 807/373 1 464/443 1 368/447 1 448/372 1 410/410

Dragvikt, B/B+/E, kg, testbil –/–/– 1 300/1 300/1 300 1 250/1 250/1 250 750/750/750 1 400/1 400/1 400
Längd/axelavstånd, mm 4 195/2 600 4 460/2 725 4 362/2 649 4 370/2 640 4 258/2 620
Bredd/höjd, mm 1 800/1 605 1 795/1 435 1 793/1 471 1 790/1 435 1 799/1 492
Tankstorlek, l  (kWh) 64 51 50 43 50
Bagagevolym, l VDA 315–1 339 358–1 026 467–1 410 313–1 004 380–1 270
Innerbredd, f/b, mm 1 480/1 465 1 455/1 435 1 435/1 415 1 445/1 425 1 485/1 445
Innerhöjd, f/b, mm 1 040/975 1 000/920 1 045/965 1 005/930 1 020/975
Markfrigång, mm 153 135 149 135 142
Däckdimension, standard 215/55 R17 215/45 R18 205/50 R17 205/55 R16 205/55 R16 

Däckdimension, testbil 215/55 R17 94V 215/45 R18 89W 205/45 R18 90V 225/45 R17 91W 205/55 R16 

Däckfabrikat, testbil Nexen Nfera SU1 Toyo Proxes R51A Goodyear Eagle F1 
Assymetric 3 Falken ZIEX Z3914B Continental ContiEco-

Contact 5 91V

En växel till skulle göra Mazdas bränsleförbrukning gott. Framför allt när det inte finns en turbo som kan höja vridmomentskurvan under 2 000 varv. 

Skoda Scala är i en helt egen liga när det kommer till bagageutrymme. 

1

2

1

2

TEST

  14    17/2019
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 = kr per tusenlapp

TESTFAKTA KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW

e-Soul 3 
Skyactive G 2,0

SCALA 
1,5 TSI 150 7DSG

Corolla 
1,8 HSD

Golf 
1,5 TSI 130 ACT DSG

PRESTANDA

0–50 km/h, sek 3,0 3,5 3,1 3,8 3,5
0–60 km/h, sek 3,6 4,5 4,0 4,9 4,3
0–80 km/h, sek 5,2 6,9 6,1 7,6 6,6
0–100 km/h, sek [fabriksuppgift] 7,3 [7,9] 10,2 [10,8] 8,4 [8,2] 11,0 [10,9] 9,4 [9,1]
0–120 km/h, sek 10,1 14,5 11,7 15,6 13,2
0–130 km/h, sek 11,8 17,3 13,5 18,5
0–140 km/h, sek 13,9 20,6 15,6 21,9 18,3
Toppfart, enl. tillverkare, km/h 167 202 219 180 210
Bromssträcka från 100 km/h
Kalla, olastad, m 37,7 36,4 35,5 40,4 37,8

FÖRBRUKNING

NEDC-norm/test ±%, l/100 km – 5,6/6,1 (+9 %) 5,0/5,7 (+14 %) 3,6/4,4 (+22 %) 4,8/5,3 (+10 %)
CO2 NEDC/test, g/km – 128/140 113/129 83/101 110/121
WLTP-norm/test ±%, l/100 km 15,7/15,4 (-1,9 %) 6,7/6,1 (-9 %) – 4,9/4,4 (-10 %) –
CO2 WLTP/test, g/km 0/0 152/138 – 111/100 –
Räckvidd på el, NEDC/test – – – – –
Räckvidd på el, WLTP/test 452/440,2 – – – –

BULLER I KUPÉN

50/80/100/120 km/h, dB(A) 61/68/71/73 60/66/70/72 63/70/71/72 63/69/72/74 63/68/72/74

EKONOMI/UTRUSTNING

Grundpris efter bonus 377 900:– 234 900:– 233 800:– 219 900:– 250 400:–

Pris med ams-utrustning  
efter bonus 1) 377 900:– 251 400:– 248 300:– 239 900:– 268 700:–

Apple CarPlay Standard Standard 500:– (SmartLink+) Ej tillgängligt 1 000:–
Xenon/LED –/Standard –/Standard –/Standard –/Standard –/13 300:–
Rattvärme Standard Standard 1 300:– Standard Ej tillgängligt
Metalliclack Från 5 900:– Från 5 900:– Från 6 500:– Från 6 600:– Från 7 200:–
Parkeringshjälp bak/fram & bak Standard/Ej tillgängligt –/Standard –/2 600:– –/52 000:– –/5 800:–
Backkamera Standard Standard 2 800:– Standard 3 000:–
Nyckelfritt låssystem Standard Standard 1 900:– 52 000:– (Executive) 4 500:–
Navigation Standard Standard 11 500:– 8 500:– 10 700:–
Taklucka/panoramatak Ej tillgängligt Ej tillgängligt –/9 900:– Ej tillgängligt 11 100:–/–
Dragkrok Ej tillgängligt Från 3 761:– 7 900:– 10 500:– 9 300:–
Fordonsskatt år 1–3/år 4 360:–/360:– 3 066:–/734:– 1 836:–/404:– 360:–/360:– 1 590:–/360:–
Försäkring 6 016:– 4 740:– 4 932:– 4 428:– 4 704:–
Servicekostnad t.o.m. 6 000 mil 4 936:– 12 685:– 8 890:– 13 066:– 9 829:–
Bränslekostnad/år 4 928:– 19 520:– 18 240:– 14 080:– 16 960:–
Nybilsgaranti/vagnskada 7 år/3 år 3 år/3 år 3 år/3 år 3 år/3 år 2 år/3 år
Värdeminskning, kr/år 44 350:– (11,9 %) 35 450:– (14,4 %) 31 900:– (13,4 %) 32 100:– (13,9 %) 36 900:– (13,7 %)

MILKOSTNAD, SEK2) 34,50:– 38,06:– 35,64:– 32,69:– 37,10:–
MÅNADSKOSTNAD, SEK2) 5 750:– 6 344:– 5 940:– 5 448:– 6 184:–

Låg snittförbrukning hos e-Soul ger lång räckvidd. Tacksamt. 1) Ams-utrustning per bil (inklusive eventuell miljöbonus): 
Kia:  Advance 
Mazda: SKY 
Skoda: Style 
Toyota: Active 
VW: Pluspaket 
2) Skatt, försäkring (Folksam, man, 50 år, boende i bostadsrätt), bränsle 16 kr/l, 
(1,60 kr/kWh) olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget på  
2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25 % egen kontantinsats med inklude-
rad utebliven avkastning (0,10 %). Resterande belopp lånat till ränta av 4,82 %.

Lyxbilstyst Mazda med väldigt lite vägljud. 

Mazda är väl utrustad med sådant som egentligen inte borde vara extrautrustning ...

Rattvärme är den ultimata lyxen som borde vara tillgänglig i alla bilar. Men icke!

Det är billigt att serva en elbil.

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4
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 IQ Bästa bilen att äga och leva med
DELMOMENT 1/3 KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW

EKONOMI HHHH HHI HHHH HHHHH HHH
Driftkostnad och värdefall 4 Låga driftkostna-

der och bra rest-
värde men högt 

inköpspris.

2,5 Hög förbrukning 
och dyr service 

drar ner betyget.

4 Lågt pris, mode-
rata servicekost-
nader och ett bra 
restvärde. Något 
hög förbrukning.

5 Väldigt låg för-
brukning, bra an-
drahandsvärde 

och bra inköpspris 
ger toppbetyg. Dyr 

service.

3 Förhållandevis 
högt pris och för-
brukning drar upp 

milkostnaden.

KVALITET & GARANTI HHHH HHHI HHHH HHHI HHH
Driftsäkerhet 3,5 Marknadens bästa 

garantier (7 år och 
15 000 mil) och 
kundnöjdheten 

ökar. 

3,5 Bättre än snittet 
enligt vår databas 
men ägarna ger 

ändå bara godkänt 
betyg. 

4 Bra driftsäkerhet 
och garantier och 
ägarna är nöjda 

över medel, enligt 
vår databas.

4,5 De ägare som be-
hövt nyttja sin ga-
ranti är inte nöjda, 
enligt vår databas. 

3 Medelbra driftsä-
kerhet och därmed 

också kundnöjd-
heten, enligt vår 
databas. Kortast 
nybilsgaranti här.

Garantipaket 5 3,5 4 3,5 3,5

Garantinöjdhet 4 3 3,5 2 2

SÄKERHET HHHI HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH
Euro NCAP – Förra generatio-

nen Soul fick bara 
fyra stjärnor i Euro 

NCAP. Denna lär 
klara sig bättre. 

Har all säkerhets-
utrustning stan-
dard men pek-

skärmen drar ned 
ergonomibetyget.

5 Full pott för nya 
Mazda 3 som har 
det mesta stan-

dard. Autobroms 
för korsande trafik 

är tillval.
HMI-vredet till 

infotainmentsys-
temet är mycket 

bra.

5 Gör riktigt bra 
ifrån sig i Euro 

NACP och många 
hjälpsystem är 
standard. Stö-

kigt att volymen 
saknar vred och 

måste skötas med 
knappar. 

5 Toppbetyg i Euro 
NCAP och alla sä-
kerhetssystem är 

standard. 
Infotainment-

systemet måste 
skötas via skär-

men och drar 
därför ned 

ergonomibetyget.

5 Euro NCAP ger 
tummen upp i sä-
kerhet även om en 
del hjälpsystem är 
tillval. Fysiskt re-
ostatvred saknas 
och det gör även 

volymvred och det 
sänker betyget för 

ergonomi.

Strålkastarrengörning std N J J J J
Godkänd sikt J J J J J
Godkänd autobroms J J J J J
Bra whiplashskydd J J J J J
Bra förarergonomi G J G G G

JA   NEJ   TILLVAL GODKÄNT STANDARD

MILJÖ & ENERGI HHHHH HHI HHH HHHI HHH
Koldioxid/kilometer 5 Elbilar har noll 

lokala utsläpp och 
tar en promenad-

seger här!

2,5 Trots Mazdas an-
strängningar är 
Skyactive-mo-
torn alldeles för 

törstig.

2,5 Inte lika avancerad 
drivlina som Golf, 

därmed också 
högre förbruk-
ning, trots lägre 

vikt.

3,5 Hybridtekniken 
funkar väl och Toy-
ota är klart snålast 
av förbränningsbi-

larna.

3 Avancerad mo-
toravstängnings-

funktion håller 
förbrukningen på 

godkänd nivå.

Energieffektivitet 4,5 2,5 3 3,5 3

TOTALT STJÄRNOR HHHH HHHI HHHH HHHH HHHI

PLACERING 
SUMMA

2 
16,5

5 
13,5

3 
16 

1 
17

4 
14

DÄRFÖR  VINNER  

TOYOTA
Allt som Toyota är kända för levererar Corolla på: Elhybriden är snål och driftskostnaderna är låga. 

Kvalitet och driftsäkerhet är på topp, likaså säkerheten. 

TEST
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 TQ Bästa bilen att åka och trivas i
DELMOMENT 2/3 KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW

KOMFORT HHHI HHHI HHHH HHH HHHI
Sitta fram 3,5 Man sitter högt 

fram och bekvämt 
bak. Styv fjäd-
ring. Behaglig 
ljudkomfort.

4 Lågt och sportigt 
men bekvämt. 

Tajt bak, speciellt i 
höjd. Fin rullkom-
fort åt det sportiga 

hållet.

4,5 Lätt att hitta en 
fin körställning. 

Bekvämt baksäte. 
Fjädring som en 

större bil. Behag-
lig ljudkomfort.

4 Mjuka, bekväma 
framstolar trots få 
inställningsmöjlig-
heter. Fin fjädring åt 
det fastare hållet. 
Mycket vägljud.

4 Fin sittkomfort 
både fram och bak. 
Följsam fjädring. 

Sämst ljudkomfort i 
gänget med mycket 

vägljud.

Sitta bak 4,5 2,5 5 2,5 4

Fjädring 2,5 3,5 4,5 4 4,5

Ljud 3,5 3,5 3 2,5 2,5

KUPÉUTRYMME HHHHI HHHI HHHHH HHHH HHHHI
Fram 4,5 Den kantiga karos-

sen ger bra rymd. 
Fint benutrymme 

bak.

4 Bra utrymmen 
trots den mjuka 
formgivningen. 

Takkänning bak på 
passagerare över 

185 cm.

5 Upplevs väldigt 
generös, på alla 

platser. Känns stor 
för klassen.

4 Fint med plats 
fram men stolarna 
stjäl lite plats för 
baksätesåkarna. 

4,5 Genomtänkta ut-
rymmen både i 
bredd och höjd. 
Bred mittkonsol 
stjäl lite plats.

Bak 4,5 3 5 3,5 4

BAGAGEUTRYMME HHI HHI HHHH HHI HHH
Volym, min 2 Litet med sätena 

uppe. Fäll dem (ej 
plant) så blir det 

okej. Dubbelt golv!

2,5 Formgivningen 
stjäl utrymme. Ej 
plant vid fällning. 

4,5 Dubbelgolv i baga-
geutrymmet och 
fällbart framsäte 
ger höga poäng.

2 Minsta lastvolymen 
men dubbelgolv är 
smidigt. Ej plant vid 

fällning.

3 Golf är snittet för 
kompaktklassen. 

Dubbelgolv. Flexibilitet 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5

TEKNIK HHHHI HHHI HHHI HHHHI HHHH
Självkörningsförmåga 4 Adaptiv farthållare 

och aktiv filhåll-
ning är standard. 

Nytt infotain-
ment som går att 

skräddarsy.

3 Filhållning och 
adaptiv farthål-

lare är standard. 
Kökörningshjälp är 
extra. Infotainment 

sköts med vred. 

3,5 Adaptiv farthållare 
och vingelvarning 
utan styringrepp 
är standard. In-
fotainment med 
basfunktioner.

4 God nivå på själv-
körningsförmågan. 

Bra infotainment 
med både fysis-
ka knappar och 

pekskärm.

3,5 Adaptiv farthål-
lare är standard 
men filhållnings-
hjälp kostar extra. 
Snabbt och snyggt 

infotainment.

Infotainment 4,5 4 3,5 4,5 4,5

TOTALT STJÄRNOR HHHI HHH HHHH HHHI HHHI

PLACERING | 
SUMMA

2 
15

5 
13

1 
16,5

4 
14

2 
15

DÄRFÖR VINNER   

Skoda
Skoda Scala har komfort och utrymmen som en stor bil. Dessutom har den finesser som fällbart 

framsäte som ger extrapoäng. 
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BÄSTA BEGAGNATKÖPET: 
OVÄNTAD VINNARE RANKING 2
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18MAZDA 3 
2013–2018

Körglädje 84,7 81,4
Ljudnivå 62,6 76,8
Totalekonomi 83,1 75,5
Bagageutrymme 71,1 76,3
Kvalitetskänsla 87,6 85,2
Problemfri 93,2 88,9
Service/Verkstad 89,1 81,0
Göra om köpet 89,7 88,4
Haft garantiärenden 24 % 30 %
Garantinöjdhet 87,9 82,7
TOTALT 825 806

RANKING 5
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18KIA E-SOUL
2014–2018

Körglädje 62,7 81,6
Ljudnivå 70,2 77,4
Totalekonomi 85,0 75,5
Bagageutrymme 47,5 76,6
Kvalitetskänsla 78,7 85,3
Problemfri 74,5 89,1
Service/Verkstad 60,8 81,4
Göra om köpet 83,3 88,6
Haft garantiärenden 20 % 32 %
Garantinöjdhet 98,5 82,9
TOTALT 741 807

  Förra Mazda 3 är liksom dagens modell inte  
stor och praktisk, och tyvärr är den dessutom 
rätt bullrig, vilket är vanligt för Mazda. Men 
bortsett från det  en riktigt bra bil. Mazda 3 är 
riktigt trevlig att köra, kvalitetskänslan är god 
och den håller mycket bra. Även verkstäderna får 
plusbetyg. Högt andrahandsvärde är också ett 
stort plus. Årsmodell 2017, max 5 000 mil, pris 
160 000:-

  Kia e-Soul får genomgående rätt låga 
ägarbetyg, det är ekonomin och miljövänligheten 
som är grejen för ägarna, samt känslan av att 
köra elektriskt. Men 2015 vann faktiskt  e-Soul 
ett stort elbilstest i tidningen och testlaget 
charmades av bilen. Begagnatpriserna är höga, 
men driftkostnaden låg, kan bli en god affär. 
Årsmodell 2017, max 5 000 mil, pris  250 000 
kronor. 

När ägarna får säga sitt blir resultatet kanske 
inte som testlaget trott. Men allt beror givetvis 
på vilka förväntningar man har inför köpet. 

Vi har tittat i vår stora begagnatdatabas, med 
över 50 000 betyg på begagnade bilar, och letat 
uppt resultaten för generationen före dagens 
testbilar – för alla förutom VW Golf där begag-
natbetygen gäller dagens generation 7.

Vi har dessutom tagit fram begagnatpriser på 
Blocket, och sökt efter bensinbilar med motorer 
runt 150 hk (bortsett från e-Soul) som rullat 
mellan 3 000 och 5 000 mil från årsmodell 2017. 
För de ekonomiskt sinnade är Skoda det klara 
valet, en vettig bil som håller bra till lågt pris. 
Men vi gillar att köra bil och tycker om när det 
känns välbyggt och då blir förra generationens 
Mazda 3 det bästa köpet. 

Behöver du inte stora utrymmen och kräver 
hybridisering är gamla Mazda 3 ett riktigt bra 
köp – det vill säga en fin bil som står sig bra i 
pris. Har du ännu inte satt betyg på din bil, gör 
det! 

www.automotorsport.se/begenkat
Alrik Söderlind.

TEST
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18MAZDA 3 
2013–2018

Körglädje 84,7 81,4
Ljudnivå 62,6 76,8
Totalekonomi 83,1 75,5
Bagageutrymme 71,1 76,3
Kvalitetskänsla 87,6 85,2
Problemfri 93,2 88,9
Service/Verkstad 89,1 81,0
Göra om köpet 89,7 88,4
Haft garantiärenden 24 % 30 %
Garantinöjdhet 87,9 82,7
TOTALT 825 806

KIA

DET BÄSTA OCH SÄMSTA MED DRIVLINORNA
SKODA VWMAZDA TOYOTA

u 64 kWh netto i batte-
riet ger 44 testmil. 204 
hk ger 0–100 km/h på  
7,3 sekunder. 0,5 sek 
snabbare än fabriks-
uppg. Sämst: Inget.

u Aerodynamikopti-
merade  fälgar för att 

kunna kyla bromsarna 
utan att störa luftflödet 

för mycket.  
Saknar 

motoravstängning.

u Högkompad sug-
motor (13,0:1) med 
mildhybridisering 

ger testets roligaste 
karaktär! Sämst: Hög 

förbrukning.

u Beprövad drivlina har 
blivit vassare och fått 

större batteri. Nu ännu 
snålare. Sämst: CVT-
lådan gör den surrig 

vid varv.

u Variabel turbogeo-
metri, cylinderavstäng-

ning och avancerad 
motoravstängning. 

Sämst: Eftertänksam 
låda.
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 EQ Bästa bilen att köra och älska

5 5

DELMOMENT 3/3 KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW
AKTIV KÖRNING HHHH HHHH HHHH HHH HHHI

Styrning 3 Lagom lätt men 
knappast skojig 
styrning. En del 
kraftreaktioner. 

Vaggar något. 
Perfekt respons i 

drivlinan.

4 Härlig tyngd och 
bra precision i 

styrningen. Plan-
terat chassi med 

bra balans. Motorn 
blir lite trött ibland 
men lådan är rapp. 

Bra insugsljud! 

3,5 Diskret styr-
ning, medioker 

känsla. Tryggt och 
krängigt chassi. 
Understyr. Pigg 

motor och låda. En 
del motorsurr.

4 Schysst styrning 
med både vägkäns-
la och respons. Ef-
fektivt chassi med 

utsökts balans. 
Rallyvibbar. Driv-
linan har bra re-
spons. Surrig.

4 Linjär och fin styr-
ning. Kompetent 

chassi med fin ba-
lans. Något tam 
motor och lådan 
kan ibland tänka 

lite för länge. Väl-
dämpad motor.

Chassi 3 4 4 4 4

Motor 5 4 4 2,5 3,5

Växellåda 5 4 4 2,5 3,5

Motor/avgasljud 4 4,5 3,5 2,5 3

VARDAGSKÖRNING HHHH HHHI HHHH HHHH HHHH
Styrning 3,5 Lite för trög styr-

ning och struttigt 
chassi. Blixtsnabb 
respons i drivlinan 
och elvinandet är 

coolt!

3 Bra känsla men 
tungstyrd. Kan gå 
hårt över skarvar. 

Motorn upplevs 
lite svag och lådan 
växlar snabbt och 

mjukt. Diskret 
morr.

4 Lätt och behaglig 
styrning. Motorn 
är pigg men lådan 

är seg från stil-
lastående eller 

back. Mycket dis-
kret ljudbild.

4 Mjuk och behag-
lig styrning. Pigg 

hybriddrivlina 
med stark elmotor 
som klarar ett bra 

tempo i stadstrafik. 
Tystlåten.

4,5 Riktigt bra styrning 
med bra känsla. 

Okej kraft och re-
spons från motorn. 
Hostar till när den 

aktiveras efter seg-
ling. DSG-lådan har 

samma problem 
som i Skoda. 

Chassi 2,5 3,5 4,5 4 4,5

Motor 5 3,5 4 4,5 4

Växellåda 5 4 3,5 4,5 3,5

Motor/avgasljud 5 4 3 3,5 3,5

DESIGN HHHH HHHHH HHHH HHHH HHHI
Exteriör 4 Spännande for-

mer utvändigt som 
inte matchas av 

interiören.

4,5 Genomarbe-
tad med hög fi-
nish och snyggt 
designspråk. 

3,5 Ett snyggt försök 
men lyckas inte 

hela vägen. Sober 
interiör. 

4,5 Vass exteriörde-
sign som tilltalar. 
Slätstruken inuti. 

3 Gör inget väsen av 
sig utseendemäs-
sigt men allt lirar 

väldigt bra.
Interiör 3,5 5 4 3,5 3,5

VILL HA HHHHI HHHHI HHHH HHHHI HHHHI
Kvalitetskänsla 4 Lite tveksam lack-

ering och några 
plastigheter som 
vi inte gillar. Men 

den charmar ändå!

4,5 Känns gedigen 
och förlåt, tysk. 

Med manuell låda 
hade tilltalet varit 

högre.

4,5 Håller hög stan-
dard kvalitets-
mässigt. Upp-

levs däremot lite 
slätstruken.

4 Lite tunn plast på 
sina ställen men 

ändå gedigen. Häf-
tig utstrålning!

4,5 Kvalitetskänslan är 
det inget fel på och 

även om den är van-
lig gör dess kom-
petens att man vill 

ha den.

Karisma 5 4 3,5 4,5 4

TOTALT STJÄRNOR HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

PLACERING 
SUMMA

2 
16,5  

1 
17

3 
16 

4 
15,5

4 
15,5

DÄRFÖR VINNER  

Mazda 
Design och känsla är bilens hela själ. Formgivningen är utsökt, kvalitetskänslan mycket god och ljud-

komforten är lyxig. En bil som talar till hjärtat med känslor och kompetens. 

RANKING 3
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19VW GOLF 
2012–2019

Körglädje 82,6 81,0
Ljudnivå 72,1 76,6
Totalekonomi 78,1 75,5
Bagageutrymme 69,7 76,0
Kvalitetskänsla 86,1 85,1
Problemfri 89,9 88,6
Service/Verkstad 74,7 80,5
Göra om köpet 89,4 88,5
Haft garantiärenden 17 % 28 %
Garantinöjdhet 67,5 82,5
TOTALT 793 806

RANKING 4
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18TOYOTA AURIS 
2012–2018

Körglädje 69,3 81,0
Ljudnivå 66,5 76,5
Totalekonomi 83,9 75,6
Bagageutrymme 78,3 76,0
Kvalitetskänsla 83,8 85,1
Problemfri 90,3 88,6
Service/Verkstad 86,1 80,5
Göra om köpet 87,0 88,5
Haft garantiärenden 24 % 28 %
Garantinöjdhet 74,1 82,6
TOTALT 795 806

RANKING 1
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19SKODA RAPID 
2012–2019

Körglädje 66,6 81,0
Ljudnivå 67,0 76,6
Totalekonomi 83,7 75,5
Bagageutrymme 85,8 76,0
Kvalitetskänsla 80,8 85,1
Problemfri 95,3 88,6
Service/Verkstad 83,0 80,5
Göra om köpet 93,3 88,5
Haft garantiärenden 20 % 28 %
Garantinöjdhet 99,3 82,5
TOTALT 835 806

 VW Golf är enligt ägarna tveklöst den 
trevligaste bilen att köra och åka i, och kvalitets-
känslan är bra. Driftsäkerheten är även den 
hög. Det som drar ner betyget markant är VW:s 
märkesverkstäder – ska du köpa en Golf, hitta 
först en bra verkstad!  Årsmodell 2017, max 5 000 
mil , pris från 135 000:-

  Auris ersatte Corolla och nu är Corollanamnet 
tillbaka.  Ägarbetygen är "klassiska Toyotabetyg", 
väldigt höga förnuftspoäng medan körglädje och 
komfort ligger lägre. Notera att Toyota Corolla 
har sämre garantibetyg än Skoda Rapid.  Årsmo-
dell  2017, max 5 000 mil, pris från 145 000:– Gott 
andrahandsvärde. 

 Scala har ersatt Rapid, och begagnatbetygen 
gäller alltså för Rapid. Det här är en Skoda av den 
gamla nuftiga skolan. Ingen bil som man gillar 
att köra eller åka i, men den har visat sig vara 
en mycket välbyggd, robust och ekonomisk bil. 
Årsmodell 2017, max 5 000 mil, pris på Blocket 
från 120 000:- Ett mycket nuftigt begagnatköp.
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19VW GOLF 
2012–2019

Körglädje 82,6 81,0
Ljudnivå 72,1 76,6
Totalekonomi 78,1 75,5
Bagageutrymme 69,7 76,0
Kvalitetskänsla 86,1 85,1
Problemfri 89,9 88,6
Service/Verkstad 74,7 80,5
Göra om köpet 89,4 88,5
Haft garantiärenden 17 % 28 %
Garantinöjdhet 67,5 82,5
TOTALT 793 806
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Testlaget kan knappt minnas ett test där VW Golf 
var med utan att ta hem segern. Den är fortfaran-
de ett väldigt genomtänkt paket med fin komfort 
och bra utrymmen, men den får se sig slagen av 
kusinen Scala i nästan varje moment. Inte bara 
det, Golf får här stryk av ytterligare två andra 
modeller. Det är anmärkningsvärt. Återstår att se 
om den nya, åttonde generationen kan ta tillbaka 
tronen när den kommer så småningom.

Mazda 3 spelar väl på våra känslor. Körglädje 
och design är dess stora behållning – något som 
ofta är hela anledningen till ett bilköp. Men 
någon testvinnare är den inte.

Nya Toyota Corolla släpper allt som Auris var 
och virvlar in som en frisk fläkt. Den är billig, 
driftsäker och är rätt kul att köra med sitt spän-

stiga chassi. Hybriddrivlinan är fenomenalt snål 
och i stadstrafik är den en mästare nästan på par 
med elbilen.

Det börjar bli gängse för elbilar att klättra högt 
i resultatlistorna när vi kör blandad kompott. 
Speciellt när det inte längre finns någon räck-
viddsångest att tala om. 44 mil under test! Vi 
hade med all sannolikhet även firat en testseger 
om e-Soul haft ett fullständigt säkerhetsbetyg.

Istället är det Skoda Scala som kliver upp 
överst på prispallen. Överlägsna utrymmen och 
allting praktiskt bygger upp för testseger. Men 
även komfort och körglädje finns med i paketet. 
Med tanke på klassens popularitet finns det 
utrymme för Scala att plocka marknadsandelar 
från VW, för den är en riktigt bra bil. a

KUNGEN ÄR DÖD, LÄNGE LEVE ... KUSINEN

   SLUTBETYG KIA MAZDA SKODA TOYOTA VW
ROND FÖR ROND

IQ     Att äga och leva med         (20) 16,5 13,5 16 17 14

TQ   Att åka och trivas i              (20) 15 13 16,5 14 15

EQ   Att köra och älska              (20) 16,5 17 16 15,5 15,5
STJÄRNBETYG HHHHH HHHHI HHHHH HHHHH HHHHI

TOTALSUMMA 48 43,5 48,5 46,5 44,5
TOTALPLACERING 2 5 1 3 4

BÄST:  Nollutsläpp, 
ägandekostnaderna och 
räckvidden – 44 mil i test! 

SÄMST: Fjädrings-
komforten och 
bagageutrymmet.

BÄST: Mazdas design 
slår alla. Säkerhetsnivå 
på topp och körglädje! 

SÄMST: Att vi inte tes-
tade en manuellt växlad 
bil istället!

BÄST: Utrymmen, kom-
fort, ekonomi. 

SÄMST: DSG-lådan 
kan vara lite tjurig. 
Synd att Scala inte har 
seglingsfunktion.

BÄST: Stark elmotor ger 
låg förbrukning. Spän-
stigt chassi!

SÄMST: Trång invändigt 
stor utvändigt. Bakvänt.

BÄST: Styrning och 
fjädringskomfort. Golf är 
bekväm.

SÄMST: Utstrålning är 
inte Golfs bästa gren.

TEST
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VILKEN SKULLE JAG VÄLJA & VARFÖR

JOHN ERIKSSON, 
TESTREDAKTÖR
Drivlinan avgör valet 
för mig – jag tar en Kia 
e-Soul. Den är så mycket 
roligare och trevligare 
att köra än de konven-
tionella förbränningsbi-
larna. Dessutom blir min 
långpendling billig på el. 
Och jag kan leva med ett 
litet bagageutrymme. 
Bland de konventionella 
vagnarna är det också 
drivlinan som fäller av-
görandet för mig. Bland 
dem väljer jag nya Co-
rolla. Den snåla hybriden 
är så enormt smidig att 
jag inte kan göra annat än 
att tycka om den vid var-
dags- och stadskörning.

JENS TRULSSON, 
REDAKTÖR
Jag vill ju ha elbilen ... 
Men den är ingen fa-
miljebil med sin hårda 
fjädring och sitt minimala 
bagageutrymme. Jag 
väljer Golf. Jag fascine-
ras av motorns utsökta 
seglingsfunktion som 
trollbinder mig. Ett 
snålrace mot mig själv. 
Ett tråkigt val, tycker du 
kanske. Inte alls. Golf 
är genomtänkt in i varje 
liten plastskarv och ut-
rustningslistan är diger. 
Det går att bygga en liten 
lyxbil med alla tillval. 
Dessutom är komforten 
utsökt. Massagestol kos-
tar bara 5 300 kronor! 

ELIAS MEDELBERG,  
REPORTER
Det är faktiskt ett helt 
givet val för mig. Mazda 
blir det. Trots att den 
mer eller mindre saknar 
bagagutrymme och jag 
har huvudet i taket om jag 
sitter i baksätet. Den är 
faktiskt inte en särskilt 
bra Golfklassare. Fast 
jag tycker den ser riktigt 
bra ut och den är rolig att 
köra, om än ganska slö. 
Jag trivs bakom ratten. 
Skulle jag var tvungen 
att vara vettig skulle jag 
välja Mazdan ändå. Onö-
digt att köpa en bil man 
inte gillar.
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Vad får en 23-åring att lämna sin trygga vardag i Sundsvall för att 
cykla jorden runt? Om du frågar Fredrika Ek handlar det främst om 
en gränslös nyfikenhet på världen och andra människor. Och en 
vilja att upptäcka allt. Vi har alltid varit ett bilmärke för de som är 
trygga i sig själva. För de som väljer att gå sin egen väg.

Läs mer om Fredrika Eks resa på skoda.se

FÖLJ DIN INRE GPS.
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