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VW Golf VI 2009–beGaGnat

Begagnatanalysen

VW Golf VI  

Motorjournalisterna var lite 
raljanta när sjätte genera-
tionen av C-segmentets 

klassledare Golf presenterades hös-
ten 2008 –  den sågs mer som en kraf-
tig facelift än ett generationsskifte. 
Och visst fanns det skäl för kritiken: 
grundtekniken var i stort sett över-
förd från Golf V även om sexan såg 
ny ut, både utanpå och inuti. 

Volkswagen hade dock filat på 
detaljerna, och bland annat blev den 
nya Golfen bekvämare genom ännu 
effektivare fjädring och lägre ljud-
nivå. ”Klart tystare än vår 07:a”, 
kommenterar Andreas Ewald som 
kör en 1,4 TSI -09. 

I och med uppgraderingen fick 
Golfen ett modernare, ännu snå-
lare  motorprogram. Basmotorn är 
1,4 TSI, som med turboladdning ger 
122 hästkrafter och 200 Nm redan 
från 1 500 varv per minut. Samti-
digt slopades dieslarna med Volks-
wagens speciella pumpdyseteknik 
till förmån för commonrail, vilket 
betydde tystare, mjukare gång och 
lägre förbrukning.   

 ”160-hästarsmotorn är otroligt 
stark och snål, med tanke på att det 
bara är en 1,4-litersmaskin”, säger 
Amar Sacirovic, som har just den 
bensinversionen. Även dieslarna får 
lovord: ”Kanon med kombinationen 
miljöklassad motor och DSG-lådan. 
Den upplevs som starkare än sina 
105 hästar”, berömmer Ola Parta-
puoli, som tycker Golfen går mycket 
bättre än den tvåliters Volvo V50-
diesel han körde tidigare. 

Främsta köpskälet för samtliga 
som svarat på ams-sajten är ”kör-
glädje”, som får betyget 80 på vår 
hundraskala – visserligen något un-
der nya Opel Astra, men ändå ett 
högt betyg. Det stämmer med testla-
gets återkommande omdömen: Golf  
är en av dagens bästa kompakta 
bruksbilar för den som aktivt gillar 
bilkörning. 

Det näst viktigaste skälet att köpa 
en Golf  är enligt ägarna ”ekonomi”.  

Av betygstabellen framgår att Golf 
inte slår de tre medtävlarna i grenen 
”totalekonomi”, men alla ligger på 
hög nivå. Det visar att konkurren-
sen skärpts när Kia och Skoda stigit 
fram som ekonomiska märken att 
räkna med. Nya Astra är också med 
i leken, att döma av ägarnas betyg.  

Golfägarnas tredje viktigaste köp-

skäl är ”kvalitet”, och förtroendet i 
det avseendet bekräftas av betyget 85 
för ”kvalitetskänsla”, vilket ingen av 
de övriga tre i jämförelsen når upp 
till. En bil som håller hög upplevd 
kvalitetnivå är oftast också tillförlit-
lig, och Golfen ligger under rubriken 
”problemfri” i stort sett på samma 
höga betygsnivå som de övriga i ta-

   ”fantastisk på alla sätt!”
RobeRt GeRman, 2,0t GtI -09

du vet väl att …

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

Bilen som skapade sin egen klass fyller snart 40, men är mer 
eftertraktad än någonsin. Den sjätte generationen är garan-
terat ett bra köp – det intygar mycket nöjda ägare.  

Glappkontakt i inställningen av 
fjädring/dämpning.

Kondens i strål-
kastare – xenon-
elektronik bytt. 

 DSG-lådan har kärvat
från 1:an till 2:an.

”Drar en liter olja 
på 500 mil.”

Snö och is  
klumpas vid a-stolpen 
och blockerar dörren. 

Koppling bytt   
– oljud vid start. 
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Björn
 Bergman 

Personligen har jag följt fenomenet 
Golf från första stund. Jag var 
liksom resten av bilvärlden mäkta 
imponerad av Giugiaros design när 
Golf I avtäcktes 1974, och jag erkän-
ner gärna att entusiasmen bubblade 
över efter de första provkörningarna. 
bara alfasud var snäppet vassare när 
det gällde körglädje vid den här tiden. 
Golf I var ett extremt lättbygge, vilket 
i kombination med en stark, rapp 
motor (75 hk) och ett extremt följsamt 
chassi gjorde världsnyheten till en 
kurvkramare som man bara inte 
kunde låta bli att leka med. 

”28 miljoner Golfägare 
kan inte ha fel.”

men lättbygget hade ett pris: 
första Golfen var varken gedigen eller 
hållbar – teknik för allas långtest-
Golf tillbringade pinsamt mycket 
tid på verkstan. och den rostade 
förfärande snabbt. 

med åren höjdes kvaliteten 
markant, och den Golf IV jag kör i dag 
(12 år gammal) är imponerande intakt 
(och felfri enligt bilprovningen). 

Det finns skäl till att Golf skapade 
sin egen klass, där den fortfarande 
är måttstocken: den är rätt i storlek, 
den ger körglädje och den håller hög 
kvalitet. 28 miljoner Golf-ägare kan 
inte ha fel. 
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Kia Cee´d  är utvecklad 
i Tyskland och byggs 
sedan 2007 i Slovakien 
som kombisedan och 
helkombi. Miljödiesel kom 

2008 och vid facelift 2009 fick dieseln sexväxlad låda och 
115 hästar.

Opel Astra har funnits 
sedan 1991. Generation 
J lanserades i Frankfurt 
2009, kombin Sports 
Tourer året efter. Finns 

med 3, 4 och 5 dörrar och fyrcylindriga motorer mellan 87 
och 280 hästkrafter.

Skoda Octavia kom 
1996 som halv- och 
helkombi och delade 
plattform med VW Golf IV. 
Generation II kom 2004 

(Golf V-plattformen). Scoutversionen tillkom 2006, facelift 
2009. Nästa kommer 2013.

Testad i nr 2/2010 Köp i  
newsstand eller läs på webben.

”
Golf är som den väl använda skinnjackan som bara passar bättre för varje år.” Det 
var det sammanfattande omdömet när Golf 1,6 Multifuel (etanol) testades mot fyra 
andra i klassen i ams nr 2/2010.  Kia Cee´d vann knappt över Golf på utrymmen och 

ekonomi, men Golfen fick beröm för körglädje, komfort och säkerhet. En sportig Golf med 
dieselmotor heter GTD och den gick en match mot Alfa, BMW och Mazda i ams nr 1/2011. Det 
blev totalseger, även om BMW:s 1-serie tog titeln Bästa sportiga kompakten. ”Golf är en mäs-
tare på jämn, hög kvalitet – i allt”, löd slutklämmen. Och redaktionschef Argelander utropade: 
”Ich liebe dich, Golf!” Den vanliga dieseln, Golf 1,6 TDI, matchades mot hybriden Toyota Au-
ris i ams nr 2/2011 och Golfen vann ekonomironden med god marginal. Den var snålare totalt, 
och särskilt på motorväg. Testförbrukningen i snitt blev 5,3 mot Auris 6,3 liter/100 kilometer.

SÅ här tyckte teStlaget

Konkurrenterna

BMW  
3-serien 

I NÄSTA NUMMER

Däcktryckvarnaren
har varnat fel. 

Otillräcklig värme  
i sträng kyla.

Missljud  
i dörrens låsmekanik. 

Bakluckehandtag  
har frusit fast. 

MIssljud i kupén 
– i sollucka och 

solskydd. ”OtrOlig väghållning. 
Dsg är tOppen!”

paRtRIcK heDDInI, 2,0t GtI -09  
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Förarmiljön är föredömligt enkel och logisk, 
enligt testare och ägare.

Bagagevolymen är bra i Golf Variant, med 
505–1 495 liter.

bellen. Opels övertag här kan förkla-
ras med att de betygsatta bilarna är 
högst två år gamla. 

”En fantastisk bil, otroligt väl-
byggd”, berömmer Arne Skog, som 
har en Golf R med 270 hästar. 

”Imponerande kvalitet”, säger fle-
ra av ägarna, och faktum är att cirka 
90 procent av betygsättarna  uppger  
att de inte haft några fel alls på sin 
bil (som i genomsnitt rullat ett par 
tusen mil).

Bland de problem som rapporte-
ras finns inget som kan kallas barn-
sjukdom eller typfel för modellen. 
De enda svagheter som återkommer 
några gånger i enkäten, är att snö 
och is i framkant på framdörrarna 
kan försvåra stängning samt att ku-
pévärmen inte räcker till vid tempe-
raturer kallare än minus 15 grader. 

Så i stort sett är Golfägarna myck-
et nöjda med sin bil. Den håller högt 
och jämnt betygssnitt i alla ronder 
som är viktiga för en kvalitetsbil. 

”Klassens bästa bil”, säger Håkan 
Olsson som har en 1,4 TSI 122 -10.

”En svårslagen kombination om 
man ser till ekonomi, prestanda, ut-
rymmen och säkerhet”, tycker Mag-
nus Wiberg om sin 2,0 TFSI -10.

Pär Möller som kör en 1,4 TSI 122 
sammanfattar så här: ”Grymt nöjd! 
Sund ekonomi, fantastisk kvalitets-
känsla och god komfort.” 

  Björn Bergman

Sverige 114 900 kr
(1 115 st. på www.blocket.se)
2009, 5-d, 1,6 e85 102 hk, man, 
7 300 mil, silver. 

tyskland 11 286 euro 
(32 800 st. på www.mobile.de)
2010, 1,6 tDI Variant 105 hk, man, 
16 400 mil, röd. Kamenz. 

Italien 9 800 euro
(2 284 st. på www.subito.it)
2010, 2,0 tDI Variant 140 hk, high-
line, man, 15 400 mil, svartmetallic. 
arezzo, toscana. 

beGprIser för fyra I Golfklassen
vW golf vI 
1,4 122 hk  

Kia Cee’d 
1,6 126 hk

Opel astra 
1,6  115 hk

Skoda Octavia
1,4 122 hk 

nypris -12 185 000:– 165 000:– 175 000:– 169 000:–
2012 160/13 140/15 141/19 (nya) 149/12
2011 149/19 125/24 131/25 (nya) 137/19
2010 136/26 111/33 99/38 123/27
2009 124/33 87/46 (122 hk) 86/46 109/35
2008 112 (Golf  V) 72/55 (122 hk) 75/53 87/46 (115 hk)

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: 
vW Golf 6 2009–

testfakta
 golf 1,6 mF -09 Cee’d 1,6 -09 astra 1,6 -10 Octavia 1,6 -09 

testförbr., l/100 km 9,3 (e85) 6,6 7,8 8,0
längd/hjulbas mm 4 213/2 578 4 260/2 650 4 419/2 685 4 569/2 578
Bredd, mm 1 779 1 790 1 814 1 770
Höjd, mm 1 501 1 530 1 510 1 485

Bagage vda, liter 350–1 305 340–1 300 370–1 235 560–1 420
tjänstevikt, kg 1 230 1 400 1390 1 310
euro nCaP HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 

MotoralternatIV I urVal, VW Golf 2009–

motortyp, transmission effekt, hk Förbr. l/100 km eu
•  1,4 bensin, R4, 5-vxl man 80 6,4
•  1,6 bensin, R4, 5-vxl man 102 7,1
•  1,4 tSI R4, 6-vxl man/7-vxl DSG 122 6,2/5,9
•  1,4 tSI R4, 6-vxl man/7-vxl DSG 160 6,3/6,0 
•  2,0 tSI R4, 6-vxl man/7-vxl DSG 210 7,3/7,4
•  2,0 tSI R4, 6-vxl man/6-vxl DSG 271 8,5/8,4
•  1,9 tDI R4, 5-vxl man/7-vxl DSG 105 5,2/5,3
•  2,0 tDI R4, 6-vxl man/6-vxl DSG 140 4,8/5,3 
• 2,0 tDI  R4, 6-vxl man/6-vxl DSG 170 5,3/5,6

Vad kostar det att äGa?
 golf 1,6 mF -09  Cee’d 1,6 -09 astra 1,6  -10 Octavia 1,6 -09 

Skatt 850:– 1 040:–  900:–  920:–
Försäkring1) 6 620:– 4 587– 4 490:– 6 158:–
Kamremsbyte 7 550:– Kedja 2 832:– 9 310:–

Intervall kamrem, mil Fr. 9 000/5 år – 15 000/5 år Fr. 9 000/5 år 
utvalda reservdelar 2) 17 115:– 17 253:– 20 159:– 15 402:–
Fyra sommardäck3) 2 600:– 2 540:– 4 185:– 2 600:–

1) Folksam, 7–10 skadefria år, 40 år, boende i villa i Stockholmsområdet. 2) Utvalda reservdelar – inklu-
derar bland annat bromsklossar, bromsskivor, strålkastare och stötdämpare fram. Regelbunden service 
tillkommer, där intervallen styrs av bilens kördata och kostnaden bestäms av de nödvändiga åtgärderna. 
3) billigaste premiummärket i standarddimension för modellen. 

Senaste cabrioletversionen, baserad på Golf VI,  
kom 2011 efter att ha varit nedlagd sedan 2002.

Golf R är värstingen med turbofyra på 271 hästar  
och fyrhjulsdrift. DSG-låda är alternativ.

Kombin Variant kom tillbaka till generation VI  
efter några års frånvaro.
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Golfens 
svaghet. 

 opel astra är bästa köp I den här kVartetten, enlIGt äGarna
SnItt-
bIlen

vW GOlf  vI
2009–

KIa Cee’D 
2007–

Opel aSTra 
2010–

SKODa OCTavIa 
2005–

78 % Körglädje 80 72 83 77
68 % ljudnivå 70 57 82 54
79 % motor 84 82 80 82
80 % Förarmiljö 87 73 85 80
64 % bränsleförbr. 72 76 69 78
66 % totalekonomi 75 81 76 81
70 % bagage 69 75 77 93
71 % baksäte 74 77 72 74
72 % Fjädring 76 55 84 69
81 % Utseende 82 79 88 74
77 % Kvalitetskänsla 85 76 83 79
79 % problemfri 84 85 90 85
74 % bilförsäljare 75 79 81 77
72 % Service/verkstad 71 70 84 70
70 % märkestrogen 69 68 75 75
87 % bra köp 88 89 92 90
72 % Totalbetyg 76 73 81 76

HHHHI HHHH HHHHH HHHHI
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Ägarnas skäl för VW Golf VI 

Sveriges bästa köpguide! auto 
motor & sports begbilsanalyser byg-
ger på ägarnas egna erfarenheter av 
sin bil och av återförsäljarna. Ingen 
annan tidning ger så snabbt informa-
tion om hur en ny bilmodell infriar 
köparnas förväntningar. Gå in på 
www.automotorsport.se och 
avdelningen ”Testa din bil” och sätt 
själv betyg på din bil. 19 869 läsare 
har gjort det hittills. 100 procent är 
ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta 
betyg från läsarna.

Körglädje anges som det allra viktigaste köpskälet för Golf VI, före ekonomi 
och kvalitet. ”Fantastisk högfartsstabilitet, stadig som en stor bil.”
  – Martin Henkow, 2,0 TDI 140 -10

Varumärket förknippas mycket med innovativ teknik, som den aktiva p-
assistenten. ”Har kört VW-gruppens bilar i tio år, finns ingen anledning att sluta.”
 – Liban Ibrahim, 1,8 TSI 160 GT -10

Ekonomi är nästan lika starkt köpskäl som design. ”Otroligt snål med DSG-
lådan, helt fantastiskt faktiskt  – en klart ekonomisk bil.” 
                  – David Westerling, TDI 105 BM -10 

Kvalitet är det tredje viktigaste köpskälet och den slår medtävlarna på poäng i 
kvalitetskänsla. ”Körglad, mycket hög kvalitetskänsla och få fel.”

     – Daniel Carlsson, 2,0 TFSI R -10

läs tabellen så här: Betygs
siffrorna är genomsnittet av 
ägarnas betyg för repektive modell 
och årgångsintervall. Tio procent är 
riktigt uselt, 100 procent är världs
klass. Värdena längst till vänster är 
genomsnittet för alla ägartestade 
bilar på automotorsport.se (i skri
vande stund 20 193 betyg). 
Grön siffra = lika med eller bättre 
än genomsnittet, röd siffra = 
sämre. Totalbetyg är genomsnittet 
av samtliga delbetyg. Stjärnorna 
speglar totalbetyget enligt ams
redaktionens skala för respektive 
bilklass.   

1974: premiär för bilen som 
skapar en helt ny klass.  
2008: Generation VI visas på 
parissalongen som 2009 års 
modell. tekniken är i stort 
densamma som hos den femte 

generationen. 
2009: en ny generation 
dieselmotorer med common 
rail-teknik införs, liksom tillvalet 
adaptivt chassi. nytt tillval är 
även 7-växlad dubbelkopplings-

låda (DSG). Kombiversionen 
Variant tillkommer. 
2010: prestandversionen Golf 
R lanseras med tvåliters turbo-
motor på 271 hästkrafter och 
fyrhjulsdrift.

2010: premiär för andra 
upplagan av cross Golf, med 
ökad markfrigång, baserad på 
Golf plus.
2011: premiär på Genève-
salongen för cabrioletversionen 

baserad på sjätte generationens 
plattform.   
2012: premiär i oktober för Golf 
VII, byggd på ”modulära tvär-
motorbygglådan” mQb.

Modellhistorik VW Golf

Känslan är 
sämre än 
verklig kval-

Skodas 
styrka!            

Ägarnas betyg på fyra Golfklassare

motorerna är 
VW:s styrka. 

astra vassare 
än Golf!
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