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Svenskarna hyr helst små eller laddbara bilar
Stockholm, 15 februari 2021. Ny data från hyrbilsföretaget Avis visar vilka biltyper som
ökat i popularitet att hyra i Sverige under 2020. Allra störst är ökningen i klassen ”mini”,
som till exempel Fiat 500, både för hyror på kort tid och längre perioder. När det gäller
långtidshyra är det tydligt att allt fler vill ha en laddbar bil.
2020 blev ett väldigt annorlunda år för hyrbilsbranschen med restriktioner som påverkade
både resor inom och utanför Sverige. Samtidigt ökade intresset för att hyra bil en längre tid,
så kallad Minilease, för de som behövde ett säkert sätt att resa. Det fanns också en stor
efterfrågan på hyrbilar under sommarmånaderna, då många valde en bilsemester på
hemmaplan i och med att de inhemska reserestriktionerna togs bort.
–

Det är en mycket tydlig förändring i vilka modeller som svenskarna väljer att hyra
jämfört med 2020. Minibilarna har nog blivit ett alternativ för många som valt bilen
för pendling som ett sätt att minska risken för smittspridning under pandemin.
Samtidigt är det glädjande att vårt miljöbilsinitiativ, GoGreen, får många att göra ett
medvetet val att köra hållbart. Det här är en trend som jag definitivt tror kommer att
förstärkas under 2021, säger Andrew Smith, Sverigechef på Avis.

Trots denna övergripande trend är den populäraste modellen att hyra fortsatt en mellanstor
halvkombi, som till exempel Toyota Corolla. De står för närmare fyra av tio (39 %) hyrda bilar
hos Avis i Sverige under 2020. Här är det tydligt att fler väljer att hyra en automatväxlad bil.
När svenskarna köper bilar har länge en stor kombi varit ett populärt val. Det ser vi även i
Avis Sveriges data där en stor kombi, som Volkswagen Passat, ökat i popularitet under året
och även där är det allt fler som väljer automatväxlat före manuellt.
Avis Sweden rapporterar ökad popularitet för följande modeller under 2020:
Ökar mest långtidshyra (minst en månads hyrestid)
1. Mellanstor laddhybrid (till exempel Kia Niro plug-in hybrid)
2. Mini (till exempel Fiat 500)
3. Mellanstor kombi (till exempel Ford Focus)
Ökar mest korttidshyra
1. Mini (till exempel Fiat 500)
2. Stor kombi automat (till exempel Volkswagen Passat)
3. Mellanstor halvkombi automat (till exempel Toyota Corolla)
Populäraste modellerna (både lång- och kort hyra)
1. Mellan halvkombi (till exempel Toyota Corolla)

2. Mini (till exempel Fiat 500)
3. Stor kombi (till exempel Volkswagen Passat)
Avis i Sverige gör allt för att hyrbilen ska vara ett säkert och pålitligt transportmedel. Som ett
led i detta arbete jobbar företaget enligt Avis Safety Pledge, vilket innebär skärpta
rengörings- och desinfektionsprotokoll. Det är nu också enklelt att hämta sin bil med
tjänsten Digital Check-In-tjänst som ger kunderna ett enkelt, kontaktlöst sätt att komma åt
sin hyrbil.
För mer information vänligen kontakta:
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0738-09 33 83
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