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BRA UTGÅNGSLÄGE FÖR SVERIGES BILUTHYRARE 
Vi lever i en omvälvande tid just nu. Det postpandemiska tar form. Lite smartare, lite mer 

digitalt – alltmedan ekonomin i stort präglas av inflation, varubrist och politisk oro. I 

förlängningen färgar det förstås av sig även på vår verksamhet. Dyra bilar, långa leveranstider, 

höga ägandekostnader och ett ökat miljöengagemang har gjort att allt fler ser hyrbilar och 

delade fordon som en lösning. Med detta nyhetsbrev vill vi passa på att dela med oss av några 

trendspaningar för innevarande år. Därtill presenterar vi lite branschstatistik från i fjol och 

går igenom ett antal aktuella frågor som vi jobbar mycket just nu. 

Fjolårets sista kvartal blev händelserikt för svenska biluthyrare. Regeringen Kristersson 

meddelade inte långt efter maktskiftet att elbilsstödet skulle tas bort. Beslutet påverkade inte 

minst biluthyrningsbranschen. 13 procent av alla nyregistrerade personbilar var hyrbilar ifjol. 

Ordningen runt denna hastigt genomförda reform lämnade mycket att önska. Med 

nuvarande struktur – malus utan bonus – försenas fordonsflottans omställning, där våra 

medlemmar spelar en avgörande roll. 

Låt oss i stället blicka framåt. Under 2023 så kommer vi bland annat att verka för skäligare 

besiktningsintervaller för hyrbilar samt motverka möjligheterna till fiffel med 

fordonsmålvakter. Nuvarande utformning av regelverket för fordonsrelaterade avgifter 

behöver också ses över. Trots externa utmaningar ser vi förutsättningarna för framsteg inom 

våra fokusfrågor som goda. Vår övertygelse stärks av den starka branschstatistiken för 2022. 

Branschen lyckas leverera en uppskattad tjänst och dessutom växa – trots oroligheterna i 

omvärlden. Omsättningen för branschens sju största aktörer ökade med 13% jämfört med 

Q4 2021. Antalet uthyrningsdygn ökade med 5,6%. Flottan har vuxit med hela 13,9%. Vänligen 

ta del av ytterligare branschstatistik här nedan. 

Statistik Q4 och helåret 2022 

Sveriges biluthyrare gör bra ifrån sig. Fordonsflottan växer och antalet hyror ökar. 

Omsättningen ökade med över 10% förra kvartalet. För mer statistik och insikter vänligen 

kontakta info@bfbus.se eller besök https://www.biluthyrarna.se/branschstatistik. 
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UTBLICK – NADA SHOW 2023 I DALLAS 

 

NADA – National Automobile Dealers Association – håller varje år en stor konferens i USA: 

NADA Show. Biluthyrarna Sverige deltog i 2023 års konferens, som ägde rum i Dallas i 

januari. På plats diskuterades framtidens mobilitet, smarta och effektiva lösningar samt 

vilken roll de allt fler tillverkarna kommer ha framöver. 

Anders Parment imponeras av storleken, utställningen och företagens lokala engagemang i 

allt från att hjälpa fattiga familjer till att driva en golfakademi – men undrar varför tillverkare, 

tech-företag och framtidens märken inte är på plats. Spaningarna från mässan går att läsa i 

bifogat dokument och inom kort under fliken ”Aktuellt” på https://www.biluthyrarna.se/. 
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Bild från årets upplaga av NADA Show. Foto: Anders Parment 

 

 

 

 

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 tillhandahåller drygt 40 000 hyrbilar. 


