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OMSTÄLLNINGEN HAR LÖNAT SIG 
Sommarmånaderna brukar vara en intensiv period får våra medlemmar. På senare år har 

utvecklingen i samhället medfört ännu högre aktivitet för biluthyrare under årstiden. Ökad 

klimatmedvetenhet och flygnäringens utmaningar är två trender som gynnar branschen. 

Dessutom har pandemin skapat ändrade konsumentbeteenden, vilket syns i det underlag vi 

med jämna mellanrum redovisar. Med rik tillgång till statistik kan vi fortsätta erbjuda 

kvalificerad rådgivning åt våra medlemmar. Därtill hjälper det oss att formulera effektiva 

policyförslag som är till gagn för hela näringsgrenen. 

Den senaste statistikrapporten omfattar utvecklingen under försommaren (april-juni). 

Underlaget sammanställer datapunkter om allt ifrån uthyrningsbranschens beläggning till 

omsättning. Innehållet har vi tagit fram gemensamt med sektorns sju största aktörer. 

Resultatet uppenbarar ett antal spännande slutsatser om branschen, konsumentbeteenden 

och inte minst våra medlemmar.  

Till att börja med står det klart att den positiva utvecklingen som våra medlemmar inledde 

redan i början av förra året har fortsatt. Omsättningen ökade med 34 procent jämfört med 

samma period i fjol – från 732 miljoner till 978 miljoner. Därtill har antalet uthyrningsdagar 

ökat. Jämfört med perioden april till juni i fjol har antalet uthyrda fordonsdagar stigit med mer 

än en femtedel. Rapporten visar dessutom att flottan vuxit med knappt 10 procent och att 

beläggningen fortsatt är god. Branschen utvecklas åt rätt håll helt enkelt. Våra medlemmars 

investeringar och ansträngningar för att ställa om flottan har lönat sig. Det kommer att stärka 

Biluthyrarnas position i samband med att vi fortsätter verka för bättre förutsättningar för 

branschen efter valet och den kommande regeringsbildningen. 
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STATISTIK Q2 (jmf. med tidigare år) 
Branschens ansträngningar för att ställa om under senare år har lönat sig. Utvecklingen 

jämfört med andra kvartalet i fjol är urstark. Beläggningen och antalet uthyrningsdygn ökar. 

Fordonsflottan har vuxit och hyrorna blivit fler. För mer statistik och insikter vänligen kontakta 

info@bfbus.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM BILUTHYRARNA - SVERIGES STÖRSTA BILDELNINGSPOOL  
Biluthyrarna Sverige representerar och organiserar över 90% av Sveriges biluthyrare och 

bildelningsverksamheter. Vi är branschens språkrör värnar om god branschstandard med ett 

etiskt och seriöst sätt att arbeta som skapar trygghet, samtidigt som vi säkerställer att 

bildelning är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Våra 104 medlemmar finns vid 470 

uthyrningsställen i 150 kommuner och tillgängliggör c:a 40 000 hyrbilar. 
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