
”... alldeles för slö 
med bensinaren.”

Julius Lindskog, 2,0  -07

Testvinnaren Honda CR-V kombi-
nerar körglädje med problemfritt 
ägande och god kvalitetskänsla. 
Men särskilt vacker är den  inte.

När den tredje generationen av 
CR-V lanserades lades stor vikt på 
designen. Den i mångas ögon fula 
suven skulle göras mer attraktiv och 
locka yngre köpare. Sett till ägarbe-
tygen gick just det inget vidare och 
bilen får lägst betyg i gruppen.

Men utseendet är som bekant inte 
allt och andra saker gick det betydligt 
bättre med som den helt nya diesel-
motorn på 2,2 liter och 140 hästkraf-
ter. Den blev snabbt populär och med 
en dragvikt på 2 000 kilo och 1 800 
kilo för bensinaren är CR-V en stark 
dragbil. 

Framhjulsdrift är standard – tills 
det släpper, då kopplas även bak-

”Mina starkaste 
köpskäl är kvaliteten 
och driftsäkerheten.”

Robert Sparve 2,0 -07

”Motorn har för dåligt 
vridmoment.”

Tommy Rosenberg 2,0 -07
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hjulen in och föraren får fyrhjulsdrift. 
Tack vare det blir bilen en trevlig res-
kamrat vid sämre väglag. 

Honda CR-V är en storsäljare och 
väldigt populär hos sina ägare. Bilen 
har plats för det mesta, erbjuder hög 
sittposition och god framkomlighet. I 
kombination med den fina totaleko-
nomin borde CR-V vara ett givet köp, 
men alla är inte nöjda. 

Skrikande bromsar klagar några 
ägare över och även bagageluckan 
får kritik. Det är problem att stänga 
den  och låset strular. Avsaknaden av 
droppskydd kan göra lastning till en 
blöt upplevelse vid snö eller regn. 

”Dårlig varme på kalde dager, 
men annars en meget bra bil”, säger 
Eirik Petersen om sin 2,2 diesel från 
2008.  

Kontrollera därför en gång extra 
att värmen verkligen fungerar innan 

köp. En för ljus färg på bilklädseln 
kan bli färgad av passagernas kläder 
varnar en ägare för.

Inredningen får högt betyg men 
det är lätt att glömma belysningen på 
invändigt med urdraget batteri som 
följd. Flera klagar på helljuset som 
inte är det bästa, och ett halvljus som 
bländar. Förbrukningen av lampor är 
oväntat stor för några ägare. 

”Köpskäl ett: klarar 2 000 kilo 
släpvagnsvikt, köpskäl två: körgläd-
jen jämfört med andra suvar”, säger 
Magnus Bergström om sin 2,2 TDI 
-07. 

Suvar är i regel törstiga men CR-V 
får bättre betyg än snittbilen i bräns-
leförbrukning.     

DEN HAR 
ALLT, SYND 
BARA ATT 
DEN SER SÅ 
TRÅKIG UT
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HONDA CR-V 2007–
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BETYG/CR-V MOT KONKURRENTERNA I KLASSEN

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 på nyare bilar.

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 17 590 läsare redan satt betyg på sin bil – gör det du också! 100 
procent är ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta betyg från läsarna. 
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SANTA FE 2007–
Bilen som fick 
hela Sverige att 
vilja skaffa en 
suv.   

Är inte rym-
ligast i klassen 
men tack vare 
sin höga vikt 
är släpvikten 
högre än snittet. 

Ägarna 
klagar på att den är törstig och 
lite tråkig men överlag är ägandet 
problemfritt. Toppar även bra köp 
tillsammans med X3.

Ljudnivån är bäst i gruppen men 
motorn får lägst betyg och bilen har 
blivit dyrare. 

”Lite tråkig 
och dyr men 
problemfri.”

BMW X3 2007–
Dyraste bilen 
i gruppen får 
också höga 
betyg på det 
mesta.

Fjädringen 
var en av 
sakerna som 
blev bättre med 
ansiktslyftet 
2007, men 
undvik sport-
fjädringen.

Är populär för sin körglädje och 
har ett chassi som är överraskande 
bra för att tillhöra en suv. Både 
kvalitetskänslan och problemfri-
heten är höga.

”Dyrast men 
också högst 

betyg.”

OUTLANDER 2007–
Får beröm för 
sin lättkördhet 
och för att den 
helt enkelt 
känns som en 
personbil att 
köra. Störst 
bagage i grup-
pen.  

En smula 
högljudd i 
kupén men får 
gott betyg när det gäller totaleko-
nomin. 

Drar även det längsta strået 
på utseendet och är enligt flera 
en av de snyggaste suvarna på 
marknaden. Möjlighet att stänga av 
och sätta på fyrhjulsdrift.

”Lättkörd 
med person-
bilskänsla.”

ÄGARNAS ERFARENHETER:

• Bagageluckan
Lås som strular och glapp i bakluckan.

• Skrikande bromsar
Ett vanligt fel på CR-V 2007–2009.

• Trött bensinmotor
Flera ägare klagar på 2,0-motorn, 
dieseln är mer populär. 

Euro NCAP: 4 stjärnor 2007. 
Antisladd standard.

Motorer (förbr. l/100 km)
• 2,0 R4 150 hk (8,1)
• 2,2 CDTI 140 hk (6,7)

Modellhistorik Honda CR-V
1995: Premiär för Honda CR-V som 
lanseras som en kompakt cross-
over-suv. 
2002: Andra generationen av CR-V 
med nytt chassi och starkare motorer.
2004: Mindre ansiktslyftning med 
bland annat ESP och nya inre mate-
rial. 2,2-litersdieseln kommer.
2007: Tredje generationen av CR-V är 
bredare, kortare och lägre.
2010: Ansiktslyft med nyare och 
starkare dieselmotorer. Kombinatio-
nen diesel och automat kommer.

Betygen talar sitt tydliga språk och 
CR-V får det näst högsta av ägarna. 
Visst har X3 högre totalbetyg men då 
ska man ha i åtanke att bilarna spelar 
i olika divisioner prismässigt. Förarmil-
jön i CR-V får lika gott betyg som X3 
och fjädringen är ren utklassning. 
Hondas suv ligger ständigt i topp vid 
tester och har egentligen bara förlorat 
mot Skoda Octavia Scout (som egentli-
gen inte är en suv). 
Honda har tagit det som är bra, jobbat 
vidare på det och förbättrat mycket. 
Ser man till ägarnas erfarenheter 
är det inga allvarliga fel som nämns. 
Andrahandsvärdet är dessutom riktigt 

bra. Kanske kan man slänga på ett par 
feta fälgar för att dra uppmärksamhe-
ten från nosen på bilen …

DANIEL WUOPIO

”Testvinnaren har bara 
blivit bättre.”

 CR-V Santa Fe BMW X3 OUTLANDER

HH�

CR-V HÅLLER VÄRDET BÄST I GRUPPEN

 CR-V 2,0  Santa Fe 2,4  BMW X3 2,0i   Outlander 2,0
237 400:– Såldes ej 321 000:– Såldes ej 

154/35 Såldes ej 249/30 Såldes ej 

138/42 107/49 149/53 96/55 

122/48 92/56 127/60 75/65 

102/55 78/63 105/67 58/73

86/62  65/69 Såldes ej 38/82
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ATT KÖRA EN … HONDA CR-V

Lagom till när den första snön 
kom till huvudstaden begav vi 
oss ut för att köra den populära 
suven Honda CR-V.

Testbilen är en 08:a med knappt 
5 000 mil på mätaren. Priset ligger på 
199 000 kronor för tvålitersbensinaren 
som har Elegancepaketet. Det innebär 
lite lull-lull som bland annat dimljus 
fram, regnsensor och farthållare. 

Generationsskiftet år 2007 innebär 
att några riktiga högmilare är ovanliga. 
”Ni måste haft svårt att hitta en, de här 
säljs alltid väldigt fort”, säger David 
Liljekvist på Upplands Motor i Akalla 
där vi till slut finner en bil. 

Den är väldigt välvårdad och förefal-
ler nyrekondad. Det känns elakt att ta 

den ur bilhallens värme till kylan och 
snöslasket.

Sommardäcken till trots är fäs-
tet aldrig något problem. Snabbare 
omställning till fyrhjulsdrift var en av 
nyheterna med generation tre av CR-V. 
20 procent mer kraft kunde skickas till 
de bakre hjulen vid behov. Något som 
känns behövligt när vi kör på de mindre 
snöiga vägarna kring Barkarby. 

Även om bensinaren kan upplevas en 
smula trött är det ingen påtaglig känsla. 
De 150 hästar räcker gott och väl för att 
snabbt och bekvämt ta sig fram. 

Växellådan är härligt lättjobbad och 
bilen känns oväntat pigg även på de 
högre växlarna så visst kan Honda 
bygga varvvilliga motorer med stor 
körglädje.

Växlarna är sex i den manuella lådan 
vilket ger ett lågt varvtal i högre has-
tigheter. Men om bilen är tillräckligt 
körglad för att motivera en manuell låda 
framför en automat tål att diskuteras. 

Styrningen är mycket bra och 
svängradien påfallande god. Det känns 
helt enkelt inte som att köra en suv, 
bortsett från sikten förstås.

Man sitter högt och har god över-
blick framför och runtom bilen. Sätena 
är ombonade och sittställningen är 
bekväm. Känslan blir nästan lite ame-
rikansk – på ett bra sätt – med rejält 
armstöd och stöd i dörren även för 
vänster arm. 

Instrumenteringen är lättöverskådlig 
och känns varken särskilt lyxig eller 
plastig. Till vänster om ratten sitter 

CR-V ÄR EN 
BRUKSSUV
SOM ÄR 
LAGOM 
BRA PÅ DET 
MESTA
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NY 2008:  CA 237 000 KR

BEG. 101022: 199 000 KR

”CR-V har en exakt 
och naturlig styrning 

med bra känsla.”
Mikael Johnsson, 2,0 i-VTEC, i nr 24/06

VSA-knappen, för Hondas stabilitets-
kontroll som underlättar styrningen vid 
sämre väglag. 

Nedanför den högt placerade väx-
elspaken sitter den coolt designade 
handbromsen. Bara en kul detalj, men 
att lossa handbromsen har aldrig varit 
så mäktigt som med CR-V:s flygplans-
inspirerade spak.

Förvaringsfacken är många och till-
sammans med rejäla dörrhandtag och 
kromade detaljer blir känslan invändigt 
ändå väl godkänd. 

I baksätet sitter två personer utan 
problem. Tre får det lite trängre men 
bilen överraskar ändå positivt både 
höjd- och breddmässigt. Plasten i dör-
rarna har fått sig en del skönhetsfläckar 
men annars känns bilen ny. 

”En bil som är ruskigt 
bra på det mesta.”
AMS-testlag, 2,2 i-CDTi , i nr 8/07

”... en sexväxlad låda 
som tillhör de mest 
lättväxlade vi kört.”

Thomas Berggren, 2,2 i-CDTi i nr 21/07

Sist men inte minst kommer vi till 
det jag ogillar mest – utseendet. Visst 
har Honda gått i rätt riktning efter 
generation två (som var ännu fulare) 
men någon snygg bil tycker jag inte 
CR-V är. Fronten ser ut som den har 
ett rejält underbett  medan baken är 
tråkigt ordinär. 

Men så sätter jag mig bakom ratten 
igen och missmodet försvinner. Kanske 
är CR-V en bil man lär sig att tycka 
om – där insidan faktiskt är viktigare 
än utsidan?

 Den smarta fyrhjulsdriften ger det 
bästa av två världar, bra fäste när det 
behövs och lägre förbrukning när den 
inte används. Fick jag välja skulle jag 
ta dieseln med automat – mycket tack 
vare den högre dragvikten, men bensi-

naren är egentligen tillräckligt pigg. 
Och jag som alltid sagt att en suv 

är väldigt onödig är plötsligt väldigt 
lockad.

         Text: Daniel Wuopio.
        Foto: Gustaf Sjöholm.

Den ”fula ankungen” växer 
under färdens gång. I slutändan 
är jag villig att ignorera utseen-
det – den är helt enkelt för bra!
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