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NISSAN QASHQAI 2007–2010BEGAGNAT

Begagnatanalysen

Nissan Qashqai
Qashqai var först med crossover-stuk i Golfklassen 2007, 
och det gick hem hos publiken. Säljsuccé är ingen överdrift.   
Men hur är den som begagnad? Våra läsare ger svaret.  

Svag värme är vanligt klagomål, 
särskilt hos dieslarna. Alternativt 
sägs att värmen är långsam och 
defrosterverkan klen.

Greppet av Nissan att ersätta den täm-
ligen anonyma Golfklassmodellen 
Almera med en crossover, visade sig 
vara smart. Den högbyggda Qashqai 
blev snabbt en säljsuccé efter premiä-
ren 2007.

Egentligen hade den inga unika 
lösningar jämfört med det stora 
fl ertalet halvkombimodeller i C-
segmentet förutom den extra mark-
frigången. Man sitter drygt 24 cen-
timeter högre i en Qashqai än i en 
Volkswagen Golf, mätt vid förarsto-
lens referenspunkt (höftpunkten). 

Just detta tycks vara det som 
lockar med den här kategorin bilar: 
man har bättre utblick över trafi ken. 
Kompakta suvar är den biltyp som 
ökat mest i Europa det senaste året. 

”Gillar att sätta mig in i en bil, inte 
ner”, skriver Kjell Silvhed som har 
en bensindriven -08. 

”Har problem med ryggen och 
valde en bil som är lätt att kliva i och 
ur”, enligt Dan Jonsson, 2,0 dCi -07.

En del av förklaringen till pub-
likframgången för Qashqai ligger 
sannolikt i marknadsföringen, där 
modellen bland annat i tv-reklam 
framställdes som en riktig tuffi ng, 
främst i storstadsmiljö. 

Därmed kunde Qashqai upple-
vas som tuff även utan fyrhjulsdrift, 
och faktum är att bara tre av tio kö-
pare väljer till drivning på alla fyra.  

Tittar man i uppställningen över 
ägarnas betyg  på nästa uppslag, 
framstår Qashqai som en paradox: 
den säljer över förväntan och ägar-
na är allmänt nöjda med den, men 
ändå hamnar medelbetyget under 
genomsnittet för samtliga betygsatta 
bilar. 

En förklaring till paradoxen kan 
vara att det köpskäl som de fl esta 
anger uttrycks under begreppet de-
sign, och då menar man inte direkt 
utseendet utan konstruktionen med 
den extra markfrigången och den 
högre sittpositionen. Den parame-
tern är alltså positiv för ägarna, men  
har ingen egen punkt i betygsfor-

muläret och bidrar därför inte till 
att lyfta snittbetyget till den nivå det 
egentligen borde ha. 

Förutom den upphöjda förarplat-
sen uppskattas komforten i framsto-
larna, och många anser att Qashqai 
är en bekväm långfärdsbil – trots att 
ljudnivån upplevs som lite störande 
i åtskilliga ägarbetyg. Det gäller sär-

skilt versioner med femväxlad låda, 
som upplevs som surriga i lands-
vägsfart. 

Komforten anges som det näst 
viktigaste köpskälet efter ”design” 
och som tredje vanligaste skäl 
uppges ekonomin. Men också ut-
rymmen och säkerhet är vanliga 
förstahandsargument för köp. Sär-

”UNDERSKATTAD BIL TILL MYCKET BRA PRIS 
– YTTERLIGT PRAKTISK OCH TRIVSAM.” 

KJELL SILVHED, QASHQAI 2,0 BENSIN -08

Elfönsterhissarna hör till de få saker 
som några ägare har haft problem med.

DU VET VÄL ATT …

 … du kan läsa alla 
våra begagnattester 
på vår webbsajt
automotorsport.se

Oljud från instrumentpanel och dörrlister 
är återkommande kritik, liksom allmänt 
missnöje med störande bullernivå. 

Tendens till rost noterar några ägare – 
främst undertill men även i ett fall på 
förardörren. 
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Hyundai Santa Fe 
generation II kom 2006 
och fi ck facelift och nya 
motorer 2010. Dieseln 
före facelift är på 2,2 liter 

och 155 hästar, och bensin-V6:an på 2,7 liter ger 189 hästar.  
Betydligt större, tyngre och törstigare än Qashqai.

Subaru Forester är 
sedan 2008 i generation 
III, och lanserades 2009 
med märkets första 
boxerdiesel på 147 hästar, 

som passar bilen perfekt. Som alla Subaru fi nns den bara 
fyrhjulsdriven. Ägarbetygen över lag översvallande.   

Toyota RAV4 kom i 
senaste generation 2006,  
fi ck ökad effekt 2009 

– 158 hästar bensin, 
150/177 hk diesel – och 

facelift 2010. Ägarna klagar ofta på klen motoreffekt, stötig 
fjädring och hög bullernivå. Plus för utrymmen och hållbarhet.

Elfel förekommer i dörrlås, elhissar och 
kylfl äkt. Reglage till ac, farthållare, blinker 
har också krånglat i några få fall. 

Testad i nr 8/2007 Köp testet i 
Qiozk eller läs det på webben.

”MYCKET BIL FÖR PRISET!”
ESA ILMARI, QASHQAI 1,5 DCI -09

”
Nissan Qashqai har testats i olika sammanhang sedan premiären 2007. Vid första prov-
köningen i maj 2007 konstaterade Willy Priske att den var ”föga intressant för den som 
gillar att köra bil – den är mjuk, understyrd och inget av motoralternativen klarar 0–100 

km/h på under 10 sekunder.” Den sjusitsiga Qashqai +2 kom med den fl exibilitet många sak-
nade från början, och i duell med likaledes sjusitsiga Peugeot 307 SW 2009 vann Qashqai på 
utrymmen (särskilt i sätesrad tre), förarplats samt framkomlighet. Den högre sittpositionen 
i Qashqai uppskattades också av testlaget. 307:an berömdes för mer körglädje, piggare mo-
tor och skönare fjädring. Qashqai diesel (framhjulsdriven) var också med i vintertest i ams 
23/2008 och fi ck kritik för lång bromssträcka på snö samt sämsta värmesystemet av samtliga 
15 testade bilar. ”Ingen bra vinterbil.” Dock noterades vettig bränsleförbrukning i kylan.

SÅ HÄR TYCKTE TESTLAGET

Missljud från bakre stötdämparna 
är ett typfel som drabbat nästan alla 
ägare. Bör ha bytts på garantin.  

Konkurrenterna

Testad i nr 8/2007 Köp testet i 

 Dålig isolering mot vägljud 
i bakre hjulhusen, enligt 
fl era ägare. 

Dörrarna läcker in vatten – mycket 
vanligt fel, som oftast fi xats på garantin. 

Bakluckan öppnar inte tillräckligt högt, 
klagar ett par av ägarna.  

Det var pressvisning av Nissan 
Qashqai inför premiären på Paris-
salongen 2006. Stor uppställning med 
grafittimålare, våldsam musikvolym, 
mängder av mediafolk och sju minu-
ters tal av företagets vd, bilvärldens 
megakändis Carlos Ghosn. 

Mot den bakgrunden bleknade 
festföremålet en del vid närmare 
besiktning. 

Visst kunde man fixa en bra 
körställning och visst verkade 
instrument och reglage helt okej. Och 
att sitta lite ovanför resten av trafiken 
är alltid en skön känsla. Men att detta 

fordon skulle etablera ”en helt ny 
nisch i klassen”, köpte jag inte. Jag 
fann ingenting som stack ut eller var 
lite extra spännande eller innovativt – 
ingenting.

Och den svarta interiören var rent 
deprimerande. 

MEN – publiken tyckte annorlunda, 
och Qashqai blev snabbt en säljsuccé. 

När jag körde faceliftversionen 
med stora dieseln och fyrhjulsdrift 
2010 blev jag faktiskt också lite 
sugen. Det ÄR något visst att sitta 
högre än andra i trafiken.

”… bleknade festföremålet 
en del vid närmare 

besiktning.”
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QASHQAI HÅLLER VÄRDET GANSKA BRA I KLASSEN 
Qashqai+2 2,0 D Santa Fe CRD Forester D RAV4 4 D-4D

Nypris -11 239 000 327 000 270 000 289 000
2010 192/20 (facelift) 245/25  213/21 251/22 (facelift)
2009 173/28 217/34 (facelift) 192/29 208/28
2008 156/35 195/40 – 191/34
2007 130/39 (5-sits) 175/46 – 176/39
2006 – 156/52 – 161/44
2005 – – – –

Sverige 139 000 kr
(24 st. på www.blocket.se)
2008, 1,5 dCi, 5 700 mil. Manuell, 
farth, acc, drag, lm-fälgar, glastak.

Tyskland 11 999 euro 
(168 st. på www.mobile.de)
2008, 1,5 dCi, 13 600 mil. Manuell, 
farthållare, lm-fälg, servicebok.

Italien 13 900 euro
(140 st. på www.subito.it)
2008, 1,5 dCi, 6 300 mil. Man, privat, 
en ägare, garanti kvar. ”Mycket fi n 
ut- och invändigt.” Finns i Turin. 

Bilhandlarpriser gäller bilar som rullat 1 500 mil per år. 
Siffran efter priset (i jämna tusental) visar värdefallet i procent. 
Privatköp sänker priset 20 000–30 000 kronor på nyare bilar.

OM DU VILL IMPORTERA
Vår sökning: 
Qashqai diesel 2008

Här ryms 350 liter i kortversionen, medan +2 
sväljer 550 liter med 5 personer ombord. 

Förarplatsen får bra betyg av ägarna – allt är 
lättskött och stolen är bekväm.

VAD KOSTAR DET ATT ÄGA?
Qashqai+2 D Santa Fe CRD Forester D RAV4 4 D-4D

Skatt 5 906:– 6 166:– 3 565:– 6 012:–
Försäkring1) 5 845:– 6 273:– 6 429:– 8 820:–
Kamremsbyte Kedja Kedja Kedja Kedja
Intervall för kamrem – – – –
Utvalda reservdelar 2) 24 437:– 32 804:– 22 155:– 24 224:–
Fyra sommardäck3) 4 640:– 6 616:– 4 640:– 8 820:–

TESTFAKTA

Qashqai+2 D Santa Fe CRD Forester D RAV4 4 D-4D
Testförbr., l/100 km 8,8 10,8 7,1 8,5

Längd, (mm) 4 525 4 675 4 560 4 395
Bredd 1 780 1 890 1 780 1 815
Höjd 1 645 1 795 1 700 1 685

Bagageutrymme, liter 550/1 520 528/1 582 450/1 660 469/1 552
Tjänstevikt, kg 1 680 2 070 1 615 1 720
Euro NCAP HHHHH HHHH Ej testad HHHH

1) Folksam, 7–10 skadefria år, 40 år, boende i villa i Stockholmsområdet. 2) Utvalda reservdelar och 
jobb – inkluderar bland annat bromsklossar, bromssskivor och stötdämpare fram samt avgassystem 
och katalysator. 3) Billigaste premiummärket i standarddimension för modellen. Regelbunden service 
tillkommer, där intervallen styrs av bilens kördata och kostnaden bestäms av de nödvändiga åtgärderna.

skilt ägare till Qashqai +2 uppskat-
tar  ”barnsätet” längst bak och den 
rejäla bagagevolymen när detta inte 
utnyttjas. 

Närmare hälften av betygsättarna 
anger att de inte haft några fel alls,  
på bilar som i genomsnitt är två år 
gamla. 

På den negativa sidan dominerar 
ett typfel som ger missljud i de bakre 
stötdämparna – vilket dock samtliga 
ägare fått ordnat på garantin. Ett 
annat vanligt fel är ”vatten i dör-
rarna”, som också har fi xats gratis 
för de fl esta ägare. 

Skrammel och gnissel i inred-
ningen är annat som rapporteras – 
dock inte särskilt frekvent. 

Somliga ägare har drabbats av di-
verse elfel när det gäller farthållaren, 
blinkers och kylfl äkten, men också 
det hör till undantagen. 

En svaghet som påtalas av många 
ägare är att värmesystemet inte 
räcker till på vintern – det gäller 
särskilt dieselmodellerna. 

Men det bestående intrycket av 
enkäten är att de fl esta Qashqai-
ägare är nöjda.  

”Kanonbil i alla avseenden – om 
stolarna bak varit justerbara”, sam-
manfattar Christoffer Johnsson som 
har en 1,6 bensin -07. 

 Text: Björn Bergman

Qashqai lanserades 2007 som efterträdare 
till den färglösa Almera i Golfklassen och blev 
succé tack vare suv-stuket, stark marknadsföring       
(”urban proof”) och fyrhjulsdrift som tillval.    

Året efter kom Qashqai +2 med sju sittplatser och 
skjutbara säten i andra raden –  efterlängtad funktion.

Facelift 2010 med ny front, uppfräschad 
interiör, bättre styrning och lägre ljudnivå. Även 
fi njusteringar i chassit har gett mindre krängning 
och samtidigt lite mjukare gång. 

MOTORALTERNATIVEN

Motortyp, transmission Effekt, hk Förbr. l/100 km
• 1,6 R4 bensin, manuell 5-vxl 2WD 115 6,7
• 2,0 R4 bensin, manuell 6-vxl 2WD 141 8,2
• 1,5 dCi R4 diesel, man. 5-vxl 2WD 106 5,4
• 2,0 dCi R4 diesel, man. 6-vxl 2WD 150 6,6
• 2,0 R4 bensin, steglös cvt, 2WD 141 8,0 
• 2,0 R4 bensin, steglös cvt, 4WD 141 8,3
• 2,0 dCi R4 diesel, man. 6-vxl 4WD 150 6,9
• 2,0 dCi R4 diesel, autom. 6-vxl 4WD 150 7,8
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 HÄR ÄR DET DESIGN OCH INSTEGSKOMFORT SOM GÄLLER
SNITT-
BILEN

QASHQAI
2007–10

SANTA FE 
2006–10

FORESTER
2008–10

RAV4
2006–09  

79 % Körglädje 66 62 88 63
71 % Ljudnivå 70 79 73 53
80 % Motor 69 67 94 64
82 % Förarmiljö 75 77 83 80
65 % Bränsleförbr. 64 65 90 55
66 % Totalekonomi 69 70 87 65
71 % Bagage 60 85 83 73
67 % Baksäte 59 84 85 73
73 % Fjädring 66 68 86 40
82 % Utseende 80 76 83 83
79 % Kvalitetskänsla 71 77 78 74
83 % Problemfri 78 91 92 87
62 % Bilförsäljare 89 58 93 88
68 % Service/verkstad 54 72 85 72
72 % Märkestrogen 63 75 86 65
87 % Bra köp 83 92 100 63
74 % Totalbetyg 70 75 87 68

HH HHH� HHHHH H�

Ägarnas skäl för Nissan Qashqai

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 19 
553 läsare redan har satt betyg på sin bil – gör det du också! 100 procent är ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta betyg från läsarna.

4040 ”Fjädringen är 
alldeles för 
hård.”

 ”Dieseln är riktigt bra! Borde 
dock optimeras vad gäller förbruk-
ning och utsläpp. Önskar mig 
också bättre ljudkomfort.”

– Benny Ståhl, 2,0 diesel -07

”Perfekt bil för Norrlands inland 
vad gäller komfort, framkomlighet 
och ekonomi. Rätt bil där vägarna 
är av skiftande kvalitet.” 

– Magnus Nilsson, 2,0 dCi -07

”Kupén blir ljus och trevlig med 
det stora glastaket trots att inred-
ningen är svart. Har problem med 
ryggen och Qashqai är lätt att kliva 
i och ur.”

– Dan Jonsson, 2,0 dCi -07

”Trevlig bil att köra. Bra stolar, bra 
sikt, bra bränsleförbrukning, låg 
ljudnivå från motor. Efterlyser 
dock bättre lack och rostskydd.”

– Bo Emanuelsson, 2,0 Tekna -07

Nissanverk-
städerna 
får tydligen 
skärpa sig …

Subaru lever 
upp till 
reklamen.

Forester är 
den enda 
som ger lite 
körglädje av 
dessa fyra.

88

58

60

Ägarnas betyg på 4 högbyggda

LÄS TABELLEN så här: Betygs-
siffrorna är genomsnittet av ägarnas 
betyg för repektive modell – i detta 
fall 2004–2010. Tio procent är när-
mast uselt, 100 procent är världsklass. 

Värdena längst till vänster är genom-
snittet för samtliga ägartestade bilar 
på automotorsport.se (för närvarande 
cirka 19 500 betyg). 
Grön siffra = bättre än genomsnit-

tet, röd siffra = sämre. Totalbetyg är 
genomsnittet av samtliga delbetyg för 
modellen. Stjärnorna speglar totalbe-
tyget enligt ams-redaktionens skala 
för respektive bilklass.   

Fråga 
testlaget
Vi har kört mer eller mindre 
allt som rullar på fyra hjul! Så 
har du några funderingar eller 
frågor om bilköp – mejla oss!
testlaget@automotorsport.se

Jag är en trogen läsare som 
står inför ett nytt bilinköp. Jag 
kan tänka mig att lägga mellan 
130 000–140 000 kronor. Jag är 
präst och kör cirka 3 000 mil 
per år. 

Vi är en trebarnsfamilj som 
bor på landet. Vi är bero-
ende av fyrhjulsdrift, och helst 
sjusits (men det är sekundärt). 
Centralt är driftsäkerhet (kva-
litet) och ekonomi. Tacksam 
för tips och tack för en bra 
tidning!

/Daniel Lindén

Hej Daniel! En av våra test-
favoriter är Hyundai Santa 
Fe – något som bevisas av att 
två redaktionsmedlemmar kör 
Santa Fe! Den har visat sig hål-
la riktigt bra kvalitetsmässigt 
och fi nns i sjusitsigt utförande. 
Fyrhjulsdriften fungerar fi nt 
och vårt val är dieselmotorn på 
2,2 liter och 155 hästkrafter.

Fler driftsäkra bilar med 
fyrhjulsdrift är Honda CR-V, 
Kia Sorento och ägarnas favorit 
Subaru Forester.

Vill man åt fyrhjulsdriften, 
men inte behöver den högre 
markfrigången som suvarna 
har, fi nns exempelvis Sub-
aru Legacy. Den fi nns också 
i ”upphöjd” version – en slags 
mellanting mellan kombi och 
suv: Legacy Outback.

Vi testade ett rejält gäng 
suvar i mellanklassen i num-
mer 8/2007. Ladda hem testet 
gratis eller köp hela numret på 
automotorsport.se!
 /Erik Söderholm

Bagage-
utrymmets 
betyg är klart 
under snittet.

Hyundais 
bilförsäljare 
behöver tydli-
gen jobba på 
sin attityd.

2006: Premiär på hösten, pro-
duktionsstart i Sunderland, Eng-
land för Europa. Byggs i Japan 
för andra marknader. 
 2007: Säljstart i Europa med 
bensinmotor på 1,6 liter (114 

hk) och 2,0 liter (141 hk) samt 
1,5- och 2,0-diesel med 106 
respektive 150 hk. Manuell 5- 
alternativt 6-växlad växellåda, 
6-stegad automat och steglös 
cvt är transmissionsalternativ. 

Framhjulsdrift standard, fyr-
hjulsdrift tillval. 
2008: Förlängd sjusitsig ver-
sion med namnet Qashqai +2 
tillkommer. Tredje sätesraden 
kan fällas ner i golvet och 

andra raden (som är delad 
40/20/40) kan skjutas 24 cm i 
längsled.
2009: Qashqai +2 får även de 
klenare motorerna (bensin 114 
hk och diesel 106 hk).

2010: Facelift med förnyad 
front, nya bakljus och uppgra-
derad interiör. Ljudnivån har 
dämpats och styrningen har 
bättre precision.   

Modellhistorik Nissan Qashqai
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