
”Lite för mycket 
småstrul för att 
vara premium.” 

Patrik Skoog, 2,4 -05

Ägarna verkar i stort vara mycket nöjda med 
att de valt just en Volvo S60. 

Inte helt överraskande har de stora flerta-
let kört Volvo innan, en del har erfarenheter 
av äldre S60 som vi här ska ta del av med 
stort intresse. 

Förvånar gör inte heller det faktum att 
S60 uppfattas som en ytterst bekväm bil 
med hög säkerhet. Att många angett ekono-
mi som ett starkt köpskäl får dock ses som 
en liten överraskning. 

Kanske en miljöklassad Bi-fuel lockar?

I början av sin modellcykel, alltså strax efter mil-
lenieskiftet och några år framåt, sålde Volvo en 

Volvo S60. Bekväm doldis
hygglig bunt S60. Främst utomlands då vi i Sverige 
klart föredrar V70. Bilarna är i princip identiska 
sånär som på karossform och bakparti men S60 är 
den trånga men tysta och bekväma av de två.

S60 har uppfattats som en bil som drabbats 
av relativt mycket bekymmer men detta stämmer 
inte helt. Kikar vi på den förra ägaranalysen som vi 
gjorde 2005 var betyget för problemfrihet 82 pro-
cent. Underlaget bestod då av bilar från årsmodell 
2000 till 2005. 

När vi nu blickar bakåt endast tre år i tiden, till 
just 2005, är ägarnas betyg kvar på 82 procent. 
Snittet har däremot höjts och det innebär att S60 
idag ligger en procent under medelbilen.

Konkurrenterna särskiljer sig dock inte mycket 

på denna punkt, Audiägarna ger till och med 
A4 ett sämre betyg och 9-3 hamnar på medel. 
Endast BMW bräcker de övriga med 88 procent, 
ett mycket bra betyg i klassen, endast slaget av 
Mercedes C-klass och Lexus. Urvalet är då endast 
mellanklassbilar med premiumstatus.

Huruvida S60 ska klassas som premium kan 
man diskutera, men det är i alla fall Volvos ambi-
tion. Byggkvaliteten håller dock inte riktigt måttet 
och materialvalen är inte alltid lyxiga. Dock kan 
vi konstatera att de två ansiktslyftningarna av 
S60 som gjorts på senare tid förbättrat kvalitets-
intrycket markant.

Patrik Skoog berättar att han jobbar på trafik-
skola och där använder de en S60 2,4, en bil som 
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”Skönare än så här 
kan man inte åka, 
för rimliga pengar.”  

Jan-Erik Modigs, 2,4 -07

enligt honom passar utmärkt för ändamålet. Men 
däremot anser Patrik att bilen ”drabbats av allt för 
mycket småstrul för att vara premium.” På dessa 
grunder måste dock solida Audi A4 också under-
kännas som premiumvagn då frekvensen för små-
strul visserligen minskat på senare år, men ändå 
kvarstår i så pass hög grad att det stör ägarna.

De problem som drabbar S60-ägarna är av 
ytterst blandad karaktär. Någon har haft växellåds-
ras, en annan har bytt stolsramen och en tredje 
har besökt verkstaden för att uppgradera motor-
styrningen. Det senare en allt vanligare åtgärd, inte 
enbart på Volvo. 

Till typfelen kan räknas glapp i styrleder, även 
om detta problem minskat med åren. Stötdämpare 
som för oljud eller missljud beroende på utslitna 
bussningar förekommer också. Länkarmar byter 
verkstäderna också med jämna mellanrum.

Småstrul, främst med elektronik, verkar man 
få vänja sig vid oavsett om man väljer Audi, BMW, 
Saab eller Volvo. Knarrande inredning är tyvärr 
också vanligt, främst BMW- och Volvoägare klagar 
på detta.

D5-dieseln är en härlig snurra, särskilt från 
2005 då den uppdaterades och fick 185 ystra 
hästar. Med automatlåda kommer man ifrån de 
värsta kraftreaktionerna i ratten och köper man 
en bil från 2006 får man bättre väguppträdande 
tack vare uppstyvat chassi. Detta år genomfördes 
även en rad mindre kosmetiska ändringar varav 
integrerad blinkers i backspeglarna är ett tydligt 
kännetecken.

Jan-Erik Modigs kör idag en 2007 och har note-
rat hur uppdateringarna gjort nytta:

”Jag hade en S60 -02 som jag upplevde som 
seg och ovillig på krokiga vägar, men denna är 

något HELT ANNAT! Chassit har styvats upp på 
senare år – hårdare fjädrar, dämpare och kräng-
ningshämmare – och DET MÄRKS.”

Betyget för bränsleförbrukning är bäst i klassen 
för S60, något förvånande då framför allt BMW 
bygger mycket snåla maskiner. Förklaringen lig-
ger troligtvis i att BMW har ett bredare utbud av 
svulstiga motorer och att många köpt S60 med 
dieselsnurra. 

Men ett intressant motoralternativ till diesel 
är Bi-fuel, alltså gas/bensin. Ingen konkurrent 
erbjuder detta alternativ och bara 9-3 finns som 
miljöalternativ på begmarknaden. Låg skatt och 
varierande miljöförmåner lockar till ett köp om 
man kan nöja sig med 140-hästarsmotorn och ett 
begränsat antal gastankställen.

Kanske dags för en bekväm doldis? 
Martin Ström
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FAKTA

På www.automotorsport.se kan du läsa 21 test/prov av Volvo S60 gratis!

Den som inte har något behov av 
ett vettigt baksäte och sällan lastar 
breda saker kan trivas utmärkt med 
en Volvo S60. Precis så opraktisk 
som denna doldis är, precis så be-
kväm är den att åka i. Stolarna från 
förra V70 är nästan bara de värda 
att köpa bilen för. 

Kanske borda man besöka 
en skrot och köpa loss några lätt 
beggade framstolar att ha på kon-
toret eller varför inte framför teven 
hemma?

Synd då att övriga bilen inte hål-

Körglädje

Ljudnivå

Motor

Förarmiljö

Bränsleförbr.

Totalekonomi

Bagage

Baksäte

Fjädringskomfort

Utseende

Kvalitetskänsla

Problemfri

Bilförsäljare 

Service/verkstad

Märkestrogen

Bra köp

Totalbetyg

S60

BETYG/FYRA PREMIUMSEDANER 2005–2008

AUDI GER MEST TILLBAKA OM TRE ÅR

    S60 D5              A4 2,7TDI             325d             9-3 1,9TTiD
  285 000:– 329 000:– 329 000:– 265 000:– 

212/26% 272/17% 272/17% 209/21% 

 192/33% 247/25% 244/26% – 

174/39% – – –

– – – –

      136/52% 174/47% 169/49% 125/53%

Bilhandlarpriser gäller bilar som rullat 2 000 mil per år. Siffran bakom 
priset (i jämna tusental) visar värdefallet i procent. Privatköp sänker priset 
20 000 – 30 000 kronor.  

Sveriges bästa köpguide! auto motor & sports begbilsanalyser bygger på 
ägarnas erfarenheter av sin bil och återförsäljarna. Ingen annan tidning ger så 
snabbt information om en ny bil infriar köparnas förväntningar, och information 
om eventuella problem. Analysen är lika viktig för dig som ska köpa ny som 
begagnad bil. Gå in på www.automotorsport.se och avdelningen ”Testa din 
bil”, där har 13 100 läsare redan satt betyg på sin bil – gör det du också! 100 
procent är ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta betyg från läsarna. 

+

-

FAKTA

Audi
A4

Tänkbara svagheter:
Driftsäkerhet under snittet för 
sedanen, medan Avant är klart över. 
Mestadels småstrul med elektronik, 
motorstyrning, svårbytta glödlam-
por och oljud från bromsskivor. 
Dock klart bättre 
med åren.

Motor, kvalitetskänsla, 
design.

Totalekonomi,  verkstad, 
baksäte, fjädringskomfort.

+
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A4 3-serie 9-3
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FAKTA

BMW
3-serie

Tänkbara svagheter:
De senaste årsmodellerna håller 
riktigt hög driftsäkerhet. 
Knirr och knarr från inredningen 
förekommer. Felmeddelande och 
annat elektroniksmåstrul likaså. 
Run-fl atdäcken ogillas starkt.

Körglädje, motor, förarmiljö, 
ljudnivå, driftsäkerhet

Bagageutrymme, 
baksäte.

+

-

FAKTA

Saab
9-3

Tänkbara svagheter: 
Håller sig på snittnivå vilket är bättre 
än Volvo och Audi när det gäller pro-
blemfrihet. Modellen har förbättrats 
rejält sedan starten och är nu ett bra 
köp även rent driftsäkerhetsmässigt.
Liksom på de andra förekommer en 
del elektronikstrul.

Körglädje, design, motor.

Säljare, baksäte, bagage, 
fjädringskomfort.

+
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Snitt-
bilen

ler hög tysk nivå när det gäller solitt 
kvalitetsintryck, det förtar lite av 
känslan. Men å andra sidan kan inte 
tyskarna erbjuda en begagnad miljö-
klassad bil i denna storleksklass, 
något som Volvo och Saab kan.

Nypris -08
2007
2006
2005
2004

Prognos: inbytespris 
på en -08 om 3 år.

76 18/2008

Volvo S60 

Komfort, säkerhet, bränsle-
förbrukning, verkstäder.

Baksäte, bagage.

Tänkbara svagheter:
• Framvagn med glapp i styrleder 
förekommer liksom oljud från 
stötdämparna. Bussningarna slits 
också ut i förtid.

• Styrservopumpen kan vara en 
svag länk.

• Knarrande inredning.

• Diverse blandade fel, t. ex. motor-
styrning, värme i backspegel, växel-
låda, elfunktioner till stol med mera.

Motorer i urval (förbr.) S60
• 2,4, 140 hk (8,8  l/100 km)
• 2,4 Bi-fuel, 140 hk (8,7  l/100 km)
• 2,4, 170 hk (8,9 l/100 km)
• 2,4t, 210 hk (9,1 l/100 km)
• 2,5T, 210 hk (9,1 l/100 km)
• T5, 260 hk (9,3 l/100 km)
• R, 300 hk (10,5 l/100 km)
• 2,4D, 130 hk (6,3 l/100 km)
• D5, 163 hk (6,3 l/100 km)
• D5, 185 hk (6,3 l/100 km)

Modellhistorik Volvo S60
2000 Premiär på sommaren, från 
början fi nns 140-, 170-, 200- och 
250 hk-motorer.

2001 D5 med 163 hk kommer. 

2003 Fyrhjulsdrift, AWD, införs på 
2,5T och R-modellen som även har 
adaptiv stötdämpning Four-C.

2004 En lättare ansiktslyftning 
med bland annat nya strålkastare 
och uppdaterad inredning. BLIS 
och Four-C införs som tillval. Bättre 
standardutrustning också.
Förändringarna införs som årsmo-
dell 2005. D5 får 185 friska hästar.

2006 Enkel facelift med nya back-
speglar med integrerad blinkers. 
Styvare chassi med grövre kräng-
ningshämmare.

Martin Ström

”Kanske borde man
köpa loss ett par 

framstolar och ha 
framför teven.”
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