
REVANSCHEN
SIST VI HADE AUDI Q5 MOT VOLVO XC60 I EN BEDGUELL VANN SVENSKEN. NU NÄR DEN NYA GENERA-

TIONEN AV BÄGGE BILARNA ÄNTLIGEN HITTAT UT PÅ BEGAGNATMARKNADEN ÄR DET DAGS FÖR EN NY 
JÄMFÖRELSE, VEM VINNER DENNA GÅNG?

TEXT ANDREW PETRYKOWSKI

BEGDUELL  AUDI Q5 MOT VOLVO XC60
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Nya XC60 finns bara som årsmo-
dell 2018, lite märkligt att vi skri-
ver om den som begagnad redan 
nu kan tyckas. Men faktum är 
att den första bilen att rulla av 
produktionsbandet i Torslanda 
gjorde det så tidigt som i april 
förra året och det har redan hit-

tat ut ett antal begagnade på marknaden. 
Vill du således ha nya XC60 omgående är ett be-

gagnatköp den enda vägen att gå, då nybeställningar 
idag levereras tidigast i april. Förra generationen av 
XC60 visade sig vara en riktigt driftsäker bil, så pass 
att den enligt vår ägarundersökning får anses vara 
den bästa Volvon att rulla ut från fabriken i Gent. 
Det är måhända lite tidigt att dra några definitiva 
slutsatser om den nya bilen ännu, men det faktum 
att vi inte lyckas hitta någon ägare med större 
konkreta problem än rassel i interiören pekar på att 
denna generation troligtvis kommer att leverera lika 
högt på problemfrihetesfronten. 

MODELLHISTORIK"Jag var bland de första i 
Sverige att plocka ut nya 
Q5. Efter snart 3 400 mil 
stortrivs jag fortfarande 
med bilen." "Grymt bra 
dragbil till husvagn." 
"Trots nästan 6 500 mil 
och tio månader känns 
bilen som ny."

”Ljuvligt tyst! Härligt att glida på el i 
en bil som briljerar i komfort, säkerhet 
och design." "En fantastisk hybrid-
drivlina." "En tre meter hög gran går 
galant att transportera inne i bilen!"

”Gnisslande stötdämpare 
till bakluckan." "Det tråd-
lösa systemet för mobil-
telefon fungerar dåligt 
och är svårt att hantera." 
"Jag har ett svårfunnet 
fel på fönsterhissen på 
förarsidan. Alltför ofta 
får man inte ner fönstret. 
Lösningen är att hissa 
ner någon annan ruta 
först, sedan funkar det."

FELRAPPORTEN 
Ägarna har angett vad de har haft problem 
med på sin bil. Garanti avser andelen som haft 
garantiärenden.

BRA RESULTAT för Audi Q5 som levererar bättre än 
snittet på samtliga punkter. Volvo XC60 är tyvärr inte 
lika problemfri som föregående generation.

AUDI Q5 
2008 Första generationen Q5 säljstartar som 
årsmodell 2009.
2017 Andra generationen Q5 kommer med två 
tvålitersdieslar på 150 respektive 190 hästar, 
en trelitersdiesel på 286 hästar samt TFSI-
motorn på 252 hästar.

VOLVO XC60 
2008 Första generationen XC60 introduceras 
som årsmodell 2009.
2017 Andra generationen XC60 har säljstart i 
juni och vid lanseringen erbjuds följande moto-
ralternativ: Två dieslar, D4 samt D5, bägge två-
litersfyror på 190 respektive 235 hästkrafter. 
Bensinmotorerna T5 och T6, även de tvåliters-
fyror på 254 och 320 hästar. Samt laddhybriden 
T8 Twin engine som kombinerar tvålitersben-
sinaren med en elmotor för sammanräknad 
effekt om 407 hästar.
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"Stopp/start-systemet stänger av 
motorn innan bilen hunnit stanna." "In-
redningen lossnade nertill i passage-
rardörren." "Volvo On Call-appen är lite 
svajig i funktion och uppdatering."
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Sist vi hade en begduell mellan Q5 och XC60, 
i nummer 24/2013, låg Audi en ynka poäng efter 
Volvo i problemfrihet, något som tyvärr för-
ändrades när strul med motorer och växellådor 
uppdagats hos förra generationen Q5. Den nya 
modellen ändrar på detta, och trots att den 
funnits på marknaden längre än nya XC60 
visar den på ett betydligt mer bekymmersfritt 
ägande. Faktum är att den senaste genera-
tionen Audi Q5 faktiskt slår Volvo XC60 på 

samtliga punkter i vår 
ägarundersökning. 

Det betyder dock inte 
automatiskt att det är 
köpläge på bilen just nu. 
Milkostnaden på 50,15 
kronor milen för en be-

gagnad Q5 av senaste årsmodell är rätt hög även om 
man tar i beaktande att bilen tillhör det lite lyxigare 
suvsegmentet. 

Den stora boven i dramat är värdeminskningen 
som står för strax över hälften av milkostnaden. Som 
jämförelse kostar sista årsmodellen av föregående 
generationen Q5 bara 41 kronor milen i motsvarande 
utförande, det vill säga ungefär 19 procent mindre. 
Då får du förvisso inte den nya och förbättrade bilen, 
men ägarbetygen för 2016 års Q5 är inte alls långt 
ifrån den nya modellens, vilket visar att Audi faktiskt 
tagit tag i de problem som uppdagades under model-
lens livstid och gör den till ett mycket vettigare val 
rent ekonomiskt. 

När det kommer till nya XC60 är skillnaden ännu 
mer påtaglig. En begagnad XC60 av förra årets modell 
kostar 45 kronor milen, medan motsvarande bil av 
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  AUDI Q5 2,0 TDI 190 HK -18   VOLVO XC60 D5 235 HK -18

Nypris 466 000 kr 
2018 (500 mil) 486 200 kr
 
 
 

Nypris  426 000 kr 
2018 (500 mil) 418 100 kr
2017 (1 500 mil) 352 800 kr
 –
 –

Skatt per år
Försäkring per år1)

4 st sommardäck2)

Förbrukning, ams-test, l/100 km3) 
Värdeminskning4)

Prisutvecklingen är uträknad av 
bilvärderingssajten www.bilpriser.se

VOLVO XC60 D5 235 HK

Värderingen är gjord av bilpriser.se och avser handlarpriser. 

TOTAL MILKOSTNAD (EXKL. SERVICE)5)

AUDI Q5 2,0 TDI 190 HK

1) Folksam, helförsäkring, 50 år, bor i villa i Stockholmsområdet. Körsträcka 1 500–2 000 mil. 
2) Sommardäck av märket Bridgestone.
 3) Bensin/dieselpris 15,00 kr/l.
4) Prognos enligt Bilpriser.se, utslaget på 3 år/4 500 mil, räknat från december 2017.
5) Regelbunden service tillkommer, där intervallen styrs av den individuella bilens kördata och kostnaden bestäms av de nödvändiga åtgärderna.  

Prenumeranter kan själva studera alla bilars ägarbetyg på www.automotorsport.se

ÄGARKOSTNAD

BEGPRISER

ÄGARNAS KÖPSKÄL

KONTROLLPUNKTER

AUDI Q5 2017–2018
Kvalitet Ingen bygger in kvalitetskänsla som 
Audi.
Komfort Ägarna uppskattar komforten i nya Q5.
Varumärke Audi är ett premiummärke köpar-
na gärna förknippas med.

VOLVO XC60 2018–
Design Att design är ägarnas främsta köpskäl, 
före säkerhet, säger en del!
Säkerhet är mycket viktigt för Volvoägare.
Komfort Men även komforten spelar in i valet.

AUDI Q5 2017–2018
Infotainmentsystemet Eller MMI som Audi 
kallar det på sina bilar, har en tendens att 
strula för ägarna. En uppdatering på verkstad 
verkar avhjälpa problemen.
Keyless-systemet Kolla att bilen låser och 
låser upp utan fördröjning.

VOLVO XC60 2018–
Vibrationer vid färd kring 110 km/h är något 
som drabbat SPA-plattformen som även nya 
XC60 bygger på.
Elektronikproblem är något annat SPA-platt-
formen drabbats av. Det kan därför vara klokt 
att undersöka att bland annat infotainmentsys-
temet och Volvo On Call-mobilapplikationen.

INNEHAV 3 ÅR, 1 500 MIL/ÅR
2 823 kr

11 135 kr
8 676 kr

8,0 = 12 kr/mil
30,46 kr/mil

50,15 KR/MIL

AUDI Q5 TDI

 2 406 kr
14 853 kr
6 408 kr

7,4 = 11,11 kr/mil
26,11 kr/mil

53,69 KR/MIL

VOLVO XC60 D5

 XC60 är väldig lik XC90, men vinkeln på 
bakluckan och den något slankare fronten gör att 
den ser betydligt sportigare ut.

Bromsbelägg fram
Arbete byte belägg
Bromsskivor fram, par
Kamremsbyte
Intervall, kamremsbyte mil/år
Service (liten/stor)

UNDERHÅLLSKOSTNAD
VANLIGA UTGIFTER (PRISER 2017)

1 300 kr
2 330 kr
3 930 kr
6 328 kr

24 000/10 år
4 295 kr/13 937 kr

AUDI Q5

 1 556 kr
1 500 kr
3 507 kr

–
21 000 mil

4 404 kr/8 992 kr

VOLVO XC60

INBYTESPRIS HOS BILHANDLARE

289

256

296

226
262

230
198 203

171

399
343 336

Gå in på 
automotorsport.se/
begenkat och sätt 

betyg på din bil 
så får du en 

digitaltidning!
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LÄS TABELLEN SÅ HÄR: Betygssiffrorna är genomsnittet av ägarnas betyg för 
repektive modell och årgångsintervall. Värdena längst till vänster är genomsnittet 
för alla ägartestade bilar på automotorsport.se i det aktuella årgångsintervallet. 
Totalbetyg är genomsnittet av samtliga delbetyg. 
SVERIGES BÄSTA KÖPGUIDE! auto motor & sports begbilsanalyser bygger på ägar-
nas erfarenheter. Ingen annan tidning ger så snabbt information om hur en ny bilmo-
dell upplevs av ägarna. Gå in på automotorsport.se, välj ”Begagnat” och sätt själv 
betyg på din bil! 45 000 läsare har gjort det hittills. 100 procent är ett ouppnåeligt 
genomsnittligt högsta betyg från ägarna. Som prenumerant kan du studera bety-
gen på alla begbilar. Logga in på vår sajt och klicka på fliken Begagnat.

ÄGARNAS BETYG
Axelavstånd 2 865 mm

Längd 4 688 mm / Bredd 1 902 mm
Axelavstånd 2 819 mm

Längd 4 663 mm / Bredd 1 898 mm
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Ett mycket gott betyg för klassen och ett lyft i både service- och garanti-
nöjdhet från förra generationen med nästan 20 poäng vardera! 

Jämfört med förra generationen är nya XC60 inte fullt så problemfri och 
ägarna är missnöjda över Volvos garantiåtaganden.

HhHHHHH

Ett strålande betyg inte bara för sin klass, utan även över lag. Att Audi 
jobbat på baksäteskomforten i den här generationen märks på betyget 

som tagit ett skutt från 77 till 86.

Även med två röda staplar får betyget ses som mycket väl godkänt 
för klassen.

HHHHH HHHHH

Blåa staplar rakt igenom, och nästan samtliga ägare skulle göra om 
köpet! Inte illa med tanke på att bara 81 procent skulle kunna tänka sig  

att göra om köpet av förra generationen Q5. 

Ägare av nya XC60 är inte fullt så märkestrogna som ägarna av den 
äldre modellen, men en hög andel skulle gärna göra om köpet.

HHHHH HHh
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VÅRT EXPERTRÅD

BÄSTA BEGKÖPET

Nya XC60 är både säker och 
praktisk, men tillgång och 
efterfrågan gör den till ett 
dåligt val rent ekonomiskt.

1
Högre betyg i de flesta del-
moment gör det här till en 

självklar seger för Q5.

2
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Säkerhet
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HHHHH
HHHHH
HHHHH

5 STJÄRNOR EURO NCAP

H
HHHHH
HHHH

Hh
HHHHH

HHh
5 STJÄRNOR EURO NCAP

H
HHH
HHH

2018 års modell kostar 53,69 kronor milen enligt vår 
beräkning. Men nya XC60:s popularitet och vänteti-
den på nya bilar har gjort att handlarna kan, och har 
satt, riktigt höga priser på de få begagnade exemplar 
som finns till salu. 

Något som gör att den uträknade värdeminsk-
ningen på strax över 30 kronor milen i själva verket 
är ännu högre om du väljer att handla ett begagnat 
exemplar just nu. Det är med andra ord inte riktigt 
köpläge på nya XC60 som begagnad för tillfället. 

Om du ändå vill handla en XC60 kan det vara 
klokt att titta efter några problem som drabbat SPA-
plattformen bilen bygger på. Nämligen vibrationer 
som uppstår vid ungefär 110 kilometer i timmen, och 
dålig passform på karossplåtarna. De elektronik-
spöken som drabbat främst XC90 verkar Volvo dock 
ha fått pli på, då rätt få ägare uppger problem med 
elektroniken. Hos Audi Q5 däremot är det just elek-
troniken som bör undersökas innan köp. 

Ägare klagar på problem med infotainmentsys-
tem som behövt uppdateringar och fönsterhissar 
som bråkat. Det handlar alltså inte om problem som 
gör bilen obrukbar, utan snarare om irritationer i 
vardagen. 

Dessutom är de som tidigare nämnts färre hos 
Audi än hos Volvo. Tysken får helt enkelt sin re-
vansch i denna duell och Audi Q5 är för närvarande 
det bättre valet av de två, men kika kanske ändå på 
förra generationen XC60 innan du bestämmer dig för 
ett köp. 

AUDI Q5 VOLVO XC60

 Ingen Q5-interör 
är komplett utan 

Audi Virtual Cockpit, 
tillvalet som förvandlar 

mätarna till en 
informationsskärm.

  Volvos nya 
designspråk går hem 

hos köparna som anger 
just designen som 

främsta köpskäl för nya 
XC60.

NYA XC60 har sålt som smör i solsken vilket 
lett till en del väntetider på nya bilar, något 
som gör att begagnade exemplar är lite 
extra heta på marknaden. Nya XC60 har 
därför för tillfället snudd på galna begag-
natpriser. Du får i vissa fall betala nästan 
lika mycket för en begagnad XC60 med mel-
lan 500 till 900 mil på mätaren som för en 
fabriksny bil. 

Är du sugen på en XC60 är det i dags-
läget klokare att titta på den förra gene-
rationen. Faktum är att du inte 
ens behöver kika efter 
en begagnad då Volvo i 
vanlig ordning avslutade 
förra generationen 
med att sälja XC60 
i Classicutförande 
under 2017. Det finns 
fortfarande fullutrus-
tade bilar att hitta hos 
Volvohandlare som inte 
rullat en endaste mil 
och är hela 100 000 
kronor billigare 
än motsva-
rande begag-
nad XC60 av 
årsmodell 
2018.

  Audi är lite 
försiktigare med 

Q5:s utseende och 
bilen är inte helt olik 

föregående generation.

  Är det en XC60 
eller en XC90? Från 

förarsätet är det 
nästan omöjligt att veta 
då det enda som skiljer 

är utblåsen.

Andrew Petrykowski,
Begagnatredaktör
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