
ELBILAR SOM STICKER UT HAKAN! 
DS 3 CROSSBACK VS MINI COOPER SE
Vill du vara piffigast vid laddstolpen så kan en av dessa vara din nästa bil!

VOLKSWAGEN T-ROC 
CAB

MAZDA MX-5
Mest pang för pengarna när det handlar om 
körglädje per investerad krona!
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LADDADE LEASINGBILARREA! FÖR UNDER 3 000 KRONOR – VI LISTAR DE BÄSTA KÖPEN JUST NU!

DÄCKTEST – SPELAR 
STORLEKEN NÅGON ROLL?

 PROV- KÖRD!

 NYA SEAT LEON
Så bra är nya Golf-utmanaren med  
48-volts mildhybridsystem!

FYNDA EN MIATA
BEGAGNAT

Liten suv utan tak…? Kan det 
verkligen vara nåt för Sverige?

17 TUM

18 TUM

19 TUM

20 TUM

DUELLEN

PROVKÖRD

NYA OCTAVIASKODA

Möter Ford Focus • Kia Ceed • Toyota Corolla Trek



Nya Skoda Octavia Combi begår premiär 
i testlaget och möter hårt motstånd i 
form av prispressade Ford Focus Active, 
Toyota Corolla i höjt TREK-utförande 
och tidigare testvinnaren Kia Ceed – här i 
laddhybridutförande. Rejäla prisskillnader från 
start, men vad blir skillnaden på sista raden 
och vilken av dessa vill du leva med?
TEXT: LINUS PRÖJTZ OCH TEKNIKENS VÄRLDS TESTLAG • FOTO: PATRIK LINDGREN
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Ford Focus kombi Active Launch Edition 1,0T 125 hk EcoBoost • Kia Ceed SW DCT Plug-In Hybrid Advance Plus • Skoda Octavia Combi TSI 150 Style • Toyota Corolla Touring Sports TREK

I detta nummer kör 
vi i Stockholm!

GOLF – PÅ TJECKISKA



D
et går inte att betrakta nya 
Skoda Octavia utan att 
 förnimma auran av nya 
Volkswagen Golf. Så är det, båda 
bilarna är byggda med samma 
byggstenar och... vad betyder 
det egentligen? Det är en av frå-
gorna som testet ska ge svar på 

och frågan blir ännu mer intressant om vi 
betraktar första testet av VW Golf genera-
tion 8 i Teknikens Värld nummer 10/2020 
– som tydligt visade att nya Golf inte alls 
kändes så ny. Snarare tvärtom. 

Så – hur ny känns egentligen Skoda 
Octavia? Är den värd att satsa på och har 

den blivit ännu mera Golf i känslan eller 
är den fortfarande renodlad som modell? 
Och ännu viktigare – med sitt nya högre 
pris kommer högre förväntningar. 
Octavia har blivit dyrare än föregånga-
ren, men utrustningsnivån är högre. Hur 
fungerar det när konkurrenterna flåsar 
i nacken? Är den tjeckiska bilen fortfa-
rande ett förnuftigt val, eller är det bara 
en marknadsmässig floskel som fastnat?

ATT STÄLLA upp konkurrenter till Skoda 
Octavia är inte helt självklart, för det går 
att plocka från flera olika klasser. Eller, 
som vi har gjort här – plockat in både 

bensin-, hybrid- samt laddhybriddrivna. 
Det ger en radikal skillnad i inköpspris 
då Ford Focus Active, med 125-hästars 
trecylindrig bensinmotor, blir tes-
tets billigaste på 231 900 kronor och 
Kia Ceed SW laddhybrid dyrast på 357 
800  kronor (Skoda 274 400 kr, Toyota 
297 900 kr). Om du har satt budget till 
omkring 250 000 kronor, då spelar Kia 
Ceed långt utanför de ramarna. Men om 
kapitalet att köpa finns – hur artar sig 
ägandekostnaderna? 

Allt detta är ju hårda fyrkantiga frågor 
med liknande svar. Men för oss som inte 
klarar en dag utan en ratt i händerna 
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Ford Focus kombi Active Launch Edition 1,0T 125 hk EcoBoost • Kia Ceed SW DCT Plug-In Hybrid Advance Plus • Skoda Octavia Combi TSI 150 Style • Toyota Corolla Touring Sports TREK

GOLF – PÅ TJECKISKA



Jag får ge Erik Wedberg rätt. I hans prov-
körning av nya Octavia står det att läsa ”man 
får titta ganska noga för att se att det här är 
en helt ny bil”. Så sant som det är sagt,  första 
intrycket är just så – det mesta känns igen. 
Men för egen del så räcker det att se  fronten 
för att dels notera nyheten och dels dra en 
lättnadens suck. Inga delade strålkastare 
längre!

Ibland undrar man hur ofta designavdel-
ningarna hos världens bilföretag tvingas slå 
knut på sig själva för att få till något som i 
bästa fall kan stavas en vettig nyhet. När Skoda 
presenterade de där strålkastarna vid förra 
generationens ansiktslyftning – hur tänkte 
man? Utseende, tillverkningskostnad, reserv-
delskostnad och så vidare.

MEN DET där är historia och när vi öppnar dör-
ren till nya Octavia kan vi konstatera att det 
mesta som kännetecknade den nu ersatta 
generationens interiör likaså är just historia. 

Nya VW Golf rullade ut det extremt  asketiska 
och återhållsamma inredningsstuket där de 
digitala skärmarna helt dominerar. Skoda 
Octavia spelar vidare på samma melodi, när 
man sitter bakom ratten så känns det därför 
nytt. Men är det bra?

Jo, men det är ganska bra. Tydligheten i den 
standardmonterade helt digitala instrumente-
ringen är mycket bra och informationsflödet 
går att styra på alla möjliga sätt och vis. Fyra 
olika upplägg finns att välja mellan, där vi 
kan välja två klassiska stora mätartavlor eller 
en stor navigeringskarta till exempel. Allt via 
knappar på rattens högra eker. Testbilen är 
även utrustad med head up-display, så infor-
mationsflödet vet inga begränsningar i Skoda 
Octavia. På det sättet leder den tjeckiska bilen 
utvecklingen, i alla fall i det här testet. 

Avsaknaden av knappar kommer att störa 
vissa av er, det kommer inte att passa alla. Men 
likväl, Octavia har de bästa skärmlösningarna 
i testet och saknar egentligen bara ett klassiskt 

runt 12-voltsuttag (smidigt till exempelvis 
eldrivna kylväskor).

Vi släpper instrumenteringen och konstate-
rar i stället att Skoda Octavia har testets bästa 
stolar. Lång som kort sitter bra i de elinställ-
bara stolarna (extrautrustning, 9 400 kronor) 
trots att dynlängden inte går att justera. Stödet 
för kroppen är bra även för långresan,  etapper 
på 40-50 mil är faktiskt inga bekymmer. Det 
kan vi dessvärre inte säga om  sittkomforten 
i alla konkurrenterna. Men ljudnivån är lite 
högre än de bästa i testet. Vi märker mer väg-
ljud och samtidigt kan vi konstatera att ingen 
av bilarna är särdeles tyst. Det hörs  vägljud, 
motorljud och även i vissa fall en hel del 
vindljud.

TESTBILEN ÄR utrustad med 18-tumsfälgar och 
Goodyear Eagle F1-däck i dimension 225/45 
R18. Med andra ord ett mer  prestandainriktat 
däck än vad biltypen egentligen behöver för 
vardagstrafik, vilket redan har visat sig i 

SKODA OCTAVIA COMBI TSI 150 STYLE 
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< De tvådelade strålkas-
tarna är nu borta och 
karossvecken har blivit 
ännu tydligare.



högre ljudnivå. Vi märker även en viss tendens 
till stötigt beteende, men inte värre än hos 
konkurrenterna.

Styrkänslan är bra, utan att bli särdeles vass. 
Ett typiskt normalt uppträdande som får en 
positiv underton tack vare Octavias avslapp-
nade och stabila uppträdande.

Bromsprestandan är grymt bra, stopp-
sträckan 100-0 km/h är imponerande korta 
34,2 meter. Bäst i testet. Men  älgtestresultatet 
på 70 km/h imponerar inte alls lika mycket, 
här omsätter inte bilen det grepp som däcken 
ger. Dåligt, och det innebär att Octavia är 
underkänd i älgtestet.

Vår testade Octavia har bensinmotorn TSI 
150, vilket även innebär manuell växellåda. 
Kombinationen av de bägge fungerar bra för 
det mesta, det är bara vid kökörning som det 
låga vridmomentet på lägre varvtal kan mär-
kas negativt med sämre flexibilitet. Just det, 
utväxlingen är så hög att den sjätte växeln 
känns onödig i svenska hastigheter. Turbon 

börjar ladda på först runt 1 600 r/min, vilket 
avspeglar sig just på lägre varv.

Motorn ska ge 150 hästar och 250 Nm, vi 
hittar 144 hk och 234 newtonmeter vrid-
moment när vi mäter. Detta räcker till att ge 
Octavia TSI 150 en accelerationstid på 9,3 sek-
under vid 0-100 km/h (Skoda säger själva 8,3 
s). Vi noterar även att omkörningsaccelera-
tionen 70-130 km/h tar 9,0 sekunder, vilket 
tillsammans med Toyota Corolla gör Octavia 
snabbast i gänget.

UTE PÅ teststräckan, där vi kör bilarna i kolonn 
vid förbrukningstesterna, drar Octavia 0,67 
l/mil. Det är långt ifrån snålast, men inte hel-
ler törstigast. Mitt i smeten.

Så var landar Octavia? Vi ska återkomma 
till det, men kan samtidigt konstatera att 
ingen av de andra bilarna kommer i  närheten 
av den baksäteskomfort samt det utrymme 
som Octavia erbjuder. Vi lyckas lasta hela 40 
backar i bagageutrymmet – ingen av de andra 
rymmer fler än 34.

SKODA OCTAVIA COMBI TSI 150 STYLE 

ERIK WEDBERG OM SKODA OCTAVIA
Ur en grupp av fyra bilar som inte framkallar några känslor pekar jag ut Octavia 
som den jag vill ha. Inte för att den har blivit en direkt bättre bil än tidigare, 
utan för att förarmiljön med den nya tvåekrade ratten och skärmlösningen är 
så mycket trevligare att leva med. Octavia är helt enkelt trevligast i gänget. Och 
trevligt är väl bra nog?

EN ANDRA ÅSIKT
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< För 2 500 kronor får du 230V-uttag samt två USB-
C-uttag bak och tre USB-C fram.

< Lastgolvet är uppfällt för att visa det extra utrym-
met där under. 

< Tvåekrad ratt är annorlunda. 
Den digitala instrumente-
ringen dominerar förarmiljön.



Ford Focus är testets äldsta modell då nuva-
rande generation lanserades under 2018. Den 
är även testets billigaste bil då den i kombi 
Active-utförande kostar 231 900 kronor. 
Vidare så är den testets svagaste bil med sin 
trecylindriga turbomotor som ska ge 125 häst-
krafter och Focus visar sig även vara testets 
törstigaste bil. Ytterligheterna är många när 
det handlar om Ford Focus.

Men storleksmässigt, då skiljer det inte 
många centimeter mellan de fyra bilarna i 
gänget. Om vi pratar om axelavstånd så är 
Ford och Toyota längst med sina 270 cm, 
Skoda mäter in på 269 och Kia på 265. När det 
kommer till totallängd så ser vi att Kia är kor-
tast med sina 460 cm, Ford och Toyota mäter 
467 och nya Skoda Octavia 469 cm. Därmed 
framstår Skodas förmåga att svälja last (40 
backar) som ännu mer imponerande. Focus 
rymmer 34, Kia Ceed 32 och Toyota Corolla 30 
stycken.

NÄR VI ställer bilarna på vågen så syns medel-
stora skillnader, vilket är väntat då vi har två 
hybridlösningar med i testet. Ford Focus är 
lättast med sina 1 479 kg tjänstevikt (1 431 kg 
enligt regbeviset), Skoda väger 1 555 (1 492 kg), 
Toyota 1 590 kg (1 602 kg) och laddhybriden 
Kia är tyngst med sina 1 630 kg (1 676 kg enligt 
regbevis).

Att ta klivet från Skoda Octavia till Ford 
Focus märks på flera sätt. Det första är 

att inredning och förarmiljö känns som 
förra generationens. Jag säger inte att 
det är dåligt, men på flera punkter märks 
ett annat tänk – exempelvis att Ford har 
både många och delvis utspridda  knappar. 
Klimatanläggningen sköts via vred och knap-
par, vilket testlaget ofta tycker är bättre än 
rent skärmbaserade lösningar. Bland annat 
för att det har hänt att skärmarna frusit 
under vintern, vilket gjort att det då inte gått 

FORD FOCUS KOMBI ACTIVE LAUNCH EDITION 1,0T 125 HK ECOBOOST 

PATRIK LINDGREN OM FORD FOCUS 
Ford Focus har åldrats ganska snabbt, vilket blir ännu tydligare när den ställs sida 
vid sida med Skoda Octavia. Men Focus är fortfarande en trevlig bil att åka i och 
jag uppskattar de vakna och bitvis pigga köregenskaperna. Den trecylindriga 
motorn är dock för trött, satsa på 150-hästaren i stället. Fast då blir ju inte Focus 
särskilt smart, den där maskinen är törstig. Som sagt, Focus har åldrats snabbt. 

EN ANDRA ÅSIKT
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< Active innebär bland annat 
skärmbreddare i plast, men bilen 
känns alltjämt som en Focus.



att ställa in ventilationen. Kommer det att 
ske i nya Octavia? Vem vet? Oavsett, skärm-
lösningen i Ford är enkel och smidig att 
hantera. Sittkomforten är inte lika bra som i 
Skoda Octavia, men den är bättre än i Kia och 
Toyota. Stödet för kroppen är inte fullt lika 
bra som i den tjeckiska bilen och justermöj-
ligheterna är inte lika stora – men på det stora 
hela taget sitter vi bra.

UTE PÅ vägen sticker Ford Focus ut på flera 
plan. För det första så är den 125  hästkrafter 
starka trepipen lite i tröttaste laget. Vi har 
ingalunda ställt upp ett överdrivet starkt mot-
stånd, det är snarare Focus som faller på eget 
grepp. Förvisso är följsamheten i kraftutveck-
lingen riktigt bra, turboingreppet sveper in 
och märks inte alls med ryck eller liknande. 
Under 1 200 r/min är bilen tröstlöst trött, men 
sedan kommer den igång. Dock är prestanda 
steget efter övriga, vilket märks främst då vi 

tvingas växla oftare i Focus. Vi får planera 
omkörningarna noggrannare och den sjätte 
växeln i den manuella lådan känns alldeles för 
högt växlad. Vid 80 km/h märks ett  utpräglat 
rått ljud som håller i sig mellan 1 500-2 000 
r/min – eller upp till 100 km/h. Alltså i precis 
det hastighetsspann där man oftast ligger vid 
körning på landsväg. När hastigheten höjs på 
motorvägen märker vi testets lägsta ljudnivå, 
då arbetar motorn på ett varvtal som passar 
den bättre. Intressant att det ska spela så stor 
roll.

Vid effektmätningen hittar vi 118 hästar och 
184 newtonmeter (125 hk och 200 Nm, till-
verkarens uppgift) och i Sverigecykeltestet 
drar Focus 0,65 l/mil mot 0,72 l/mil på 
teststräckan.

I STADSTRAFIK uppskattar vi samspelet 
 mellan motor, koppling och växellåda, här är 
Ford Focus lättkörd och smidig. Focus känns 

som en trevlig bil att köra, den har säkra och 
fasta chassireaktioner och ger föraren ett 
visst mått av körglädje tillbaka. Men stabilite-
ten är inte helt perfekt, vi märker att testbilen 
inte går helt riktningsstabilt, vilket allt som 
oftast kan tillskrivas däcken. I det här fallet 
Hankook Ventus Prime 3 i dimension 215/55 
R17. Men bromsprestanda är det inget fel på, 
Focus stannar på fina 35,1 meter och bilen 
blir även godkänd i älgtestet då den klarar 72 
km/h.

När vi älgtestade Focus kombi för ett år 
sedan klarade modellen 75 km/h, vilket vi 
kunde tillskriva de mer greppvänliga Michelin 
Pilot Sport 3 i dimension 225/40 R18. Ford 
har som biltillverkare varit duktiga på att 
utnyttja när mer grepp funnits tillhands. 
Detta har varit ett resultat av att märket varit 
lika  duktiga på att testa alla dimensioner som 
erbjudits till alla bilmodeller man tillverkat. 
En självklarhet kan tyckas.

FORD FOCUS KOMBI ACTIVE LAUNCH EDITION 1,0T 125 HK ECOBOOST 
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< Ford Focus erbjuder medelbra komfort, men sto-
larna är inte lika trevliga som i Skoda.

< 60/40-delning av baksätet borde höra till det för-
gångna, men märks här i Focus.

< En trevlig förarmiljö med 
blandning av knappar och 
digitala lösningar.



Att jämföra en bil för 357 800 kronor, som 
ingår i Golfklassen, med en liknande för 231 
900 kronor kan tyckas... modigt. Eller korkat. 
Oavsett, här har vi Kia Ceed i laddhybridut-
förande och frågan är – hur mycket kan den 
erbjuda och vad kommer den att kosta att 
driva jämfört med exempelvis Ford Focus? Blir 
det modigt eller korkat? Eller rent av smart?

Vi börjar med att konstatera att Kia Ceed i 
vanligt bensindrivet utförande tog hem klas-
segern i vårt stora 12-bilstest för ganska precis 
ett år sedan – bland annat i konkurrens med 
Ford Focus (150 hk) och Toyota Corolla. Vi 
konstaterade att Kia Ceed var trevlig att köra, 
men att Ford Focus egentligen lockade mer 
som körupplevelse. Dessvärre var Focus törs-
tigaste bilen av alla, klassegern gick till Kia 
Ceed samtidigt som vi konstaterade att tillver-
karna hade det svårt att paketera en produkt 
som var bra på allt. Alla bilar brast någonstans.

SÅ SNART vi kliver in i Kia Ceed och  börjar 
köra så märks en hög ljudnivå, oavsett om 
bilen för tillfället är el- eller bensindriven. 
Mängden vägljud som letar sig in i kupén 

är högst i gänget, vilket inte säger lite. Även 
Skoda Octavia, som är testets tystaste levere-
rar en ansenlig mängd ljud till oss åkande. Här 
ska vi lägga in en intressant iakttagelse, när-
mare bestämt från nya VW Golf – för den är 
märkbart tystare än Skoda Octavia redan i 
låga hastigheter. Och det är just mängden väg-
ljud som skiljer de bägge bilarna åt.

Det är med andra ord bullrigt i Kia Ceed, 
vilket ger komfortbetyget en rejäl törn. Det 
kommer inte som någon överraskning då 
den rent bensindrivna testvinnaren för ett år 

sedan led av samma åkomma. Detsamma gäl-
ler det lätt stötiga chassiuppträdandet – Kia 
Ceed är känslig för hur vägen ser ut och det 
är bara på riktigt slät asfalt som bilen går stöt-
fritt. Minsta lilla ojämnhet, eller bara grövre 
asfalt, räcker för att vi som åkande ska känna 
reaktioner upp genom bilen. Komforten i sto-
larna är förvisso något bättre än hos Toyota, 
men den når inte upp till Fords eller Skodas 
fina nivå. Dyna och ryggstöd är inte lika skönt 
stöttande och testlaget anser att långfärds-
komforten inte alls är i samma klass.

KIA CEED SW DCT PLUG-IN HYBRID ADVANCE PLUS

MIKAEL STJERNA OM KIA CEED
Jag har en kompis som köpte en ny Tesla Model 3 häromdagen. ”Den liknar inget 
annat, skithäftigt!” sade han om instrumenteringen. Det är tvärtom med Kia 
Ceed, och just därför gillar jag den extra mycket. Man förstår reglagen direkt och 
det går lätt och snabbt att skifta från radio till vämeinställning. Utan att titta i 
instruktionsboken. Gillar också att rattvärme är standard, det är beroendefram-
kallande vintertid. Men jag saknar charmfaktorn, den skulle behöva något som 
ger den karaktär.

EN ANDRA ÅSIKT
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< Hur vanlig kommer Ceed Plug-In 
Hybrid att bli i Sverige? Mycket 
hänger på om Bonus-subventionen 
blir kvar från staten.



STYRNINGEN I Kia Ceed Plug-In Hybrid är 
märkligt tung och dämpad. Det tar ett tag 
innan vi verkligen listar ut att bilen kommuni-
cerar dåligt tillbaka till föraren, så dämpad är 
styrningen. Känslan är, trots tyngden, konst-
gjord på ett märkligt sätt och ratten är lika 
märkligt tung att vrida. Bilen är inte heller 
riktningsstabil, det vill säga att den inte går 
helt rakt på vägen, vilket dessvärre verkar för-
stärkas av den dämpade styrningen.

Än så länge har vi, trots allt, varit relativt 
milda i kritiken. För sanningen är att den här 
bilen hör till det mest oinspirerande att köra 
som finns på marknaden. I bensindrivet skick 
har den ett lamt gensvar när vi trycker på gas-
pedalen, bilen känns alltid tung i reaktionerna 
och den kommunicerar ingenting tillbaka till 
föraren. Vi får trycka gaspedalen minst halv-
vägs ner innan något konstruktivt händer. Bilen 
upplevs som extremt slö och det är först när 
pedalen går i botten som bilen vaknar till – då 
blir prestanda bra. Totalt mäter vi upp 141 häs-
tar och 252 Nm, vilket inte alls är fy skam. I 
Sverigecykeln drar Kia Ceed 0,03 l/mil när bat-
teriet är fulladdat och 0,65 när batteriet är tomt.

Problemet är att det inte finns någon lin-
järitet i effekten från gaspedalen, du måste 
trycka nästan fullt för att få reaktion. Vilket 
man inte ska behöva göra för att hänga med i 
normal trafik. Normal trafik? Tja, en motor-
vägspåfart exempelvis. Eller en omkörning. 
Gasresponsen, eller bristen på densamma, 
kan vara en energibesparande åtgärd av något 
slag – vad vet vi? Vi kan bara utläsa den dåliga 
effekten av inställningen och samtidigt kon-
statera att en vanlig bensindriven Kia Ceed 
hade varit ljusår trevligare.

I ELDRIVET skick fungerar bilen bättre. Längs 
vår teststräcka kommer vi 54 km på ren eldrift 
innan bensinmotorn hoppar igång, vilket är 
bra. Men de fasta och på gränsen till hårda 
chassireaktionerna är alltid där och det står 
klart ganska snart – det här är bilen för dig som 
slutat köra bil. För dig som bara vill förflytta 
dig utan att bli berörd. För dig som tappat tron 
på bilen som själslig stimulans. Skoda Octavia 
och Ford Focus är ingalunda grymt trevliga 
körmaskiner – men de framstår som det jäm-
fört med Kia Ceed Plug-In Hybrid.

KIA CEED SW DCT PLUG-IN HYBRID ADVANCE PLUS
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< Rejält lastfack som rymmer laddkabeln alldeles 
innanför bakluckan.

< Lastförankring som sitter fast i 
klädselmaterialet. En av öglorna 
lossnar under testet. Uselt Kia.

< Förarmiljön bjuder på många knappar, 
men det är ändå lätt att hitta rätt.

< Komforten är inte alls lika bra som hos de bästa i 
testet. Framförallt ljudnivån är högre.

< Liksom hos Ford Focus så finns varken lastlucka 
eller 40/20/40-delning. Dåligt.
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< I TREK-utförande är Corolla 20 
millimeter högre, men några större för-
ändringar i beteende finner vi inte.

< Små knappar till klimat-
anläggningen kompletterar 
skärmlösningen.

< Reservhjulsbaljan är numera 
kort och gott en lastbalja. 

< Stolarna i Toyota ger sämre 
komfort än i exempelvis Skoda. 
Platt dyna och ryggstöd.



Toyota tog ett rejält kliv framåt när Corolla 
lanserades, inget snack om saken. Men det har 
visat sig i en rad av våra tester att konkurren-
terna vässat sig minst lika mycket. 

I dagens test mönstras Toyota Corolla 
Touring Sports i TREK-utförande, vilket inne-
bär skärmbreddare i plast och en form av 
hasplåt fram och bak. Utöver detta märks även 
en höjning som ger bilen 20 millimeter högre 
markfrigång. Det är med andra ord Toyotas 
svar på exempelvis utgående Skoda Octavia 
Scout – med skillnaden att Toyota Corolla bara 
erbjuds som framhjulsdriven.

Vi kör den starkare versionen med två liter 
stor bensindriven fyrcylindrig motor som kom-
bineras med normal hybriddrift – ingen extern 
laddmöjlighet. Vi har redan konstaterat att 
Toyota Corolla TREK nästan på  centimetern 
är lika stor som Skoda Octavia, men det är inte 
känslan vi får när vi sitter i bilen eller  lastar 
den. Corolla upplevs som snäppet mindre, allra 
mest när vi utnyttjar bagageutrymmet till max. 
Att det skiljer tio läskbackar mellan Skoda och 
Toyota är extremt – åt båda håll. Få eller inga 
bilar i klassen får plats med färre backar än 
Toyotas 30 (med lastgolvet i lägsta läge) och 
detsamma, fast åt andra hållet, gäller för Skoda.

NÄR VI tar plats bakom ratten så blir kommenta-
rerna samstämmiga från testlaget – alla tycker 
att förarstolen är den sämsta av de fyra testade 
bilarna. Den är inte dålig, men den är minst 
bra så att säga. Inställningsmöjligheter tillsam-
mans med plattare dyna och ryggstöd (trots 
elektriskt inställbart svankstöd) gör att sitt-
komforten drabbas negativt. Långfärdskomfort 
är inte paradgrenen för Toyota Corolla och en 
medelhög ljudnivå understryker detta. Corolla 
är inte tystast i gänget, men bullrar inte lika 
mycket som Kia Ceed. Däremot så hörs motorn 
i stort sett hela tiden, vilket är lite ovanligt. I 
landsvägshastigheter brukar väg- och vindljud 
ta över men i Corolla hörs maskinen.

Med sin systemeffekt på 180 hästar och 190 
Nm så blir Corolla tillsammans med Skoda 
Octavia testets snabbaste. Det så viktiga 
omkörningstestet 70-130 km/h klarar Toyota 
Corolla på 9,0 sekunder, vilket är klart godkänt. 
Här kan vi jämföra med den betydligt svagare 
Ford Focus som tar ytterligare tre sekunder på 
sig för den där sprinten. När du väl hänger ute 
i omkörning, då vill du tillbaka till rätt körfält 
och det händer liksom inte med Ford Focus. 

VI MÄTER upp 178 hästar och 226 Nm i motor-
labbet och noterar att förbrukningen i 
Sverigecykeln landar på fina 0,61 l/mil – ute 
på teststräckan blir den ännu bättre 0,55 l/mil. 
Siffrorna är lägre än för ett år sedan, men då 
ingick accelerationsprov i testförbrukningen 
vilket den inte gör i år.

Bra prestanda och snål på bränsle är bra och 
vi noterar även samma fina uppträdande i älg-
testet som för ett år sedan. Corolla klarar 74 
km/h även i TREK-utförande, med andra ord 
är bilen opåverkad av den högre gången. 

MEN PÅ bromssidan spricker det. Redan ifjol 
uppmättes nästan 40 meters bromssträcka och 
vid test i år mäter vi först upp ett snitt på 38,48 
meter, vilket numera är ett underkänt resul-
tat. Därför testar vi om, vid senare tillfälle 
och får fram ett snitt på 40,31 meter. Sedan 
testar vi ytterligare en gång vid ett tredje till-
fälle – snittet är nu 40,54 meter. Med andra 
ord är Toyota Corolla underkänd, den har för 
dålig bromsprestanda och vi ställer oss ytterst 
tveksamma till de Falken ZIEX ZE914B 
Ecorun-däck som bilen standardmonteras 
med i dimension 225/45 R17. 

Skoda Octavia har förvisso en tum större 
fälgar, men däckbredden är densamma och 
rullomkretsen är snarlik – vilket  innebär 
ungefär lika mycket gummi i backen vid 
inbromsning. Skoda klarar det på 34 meter, 
Toyota på i snitt 39,77 meter. En allvarlig brist 
som innebär att Corolla passerar punkten där 
Skoda står stilla med drygt 30 km/h (när de bör-
jar bromsa vid samma punkt från 100 km/h). 
Det ska inte du som Toyota-kund acceptera.

Väguppträdandet är av medioker karaktär. 
Toyota Corolla är inte lika trevligt livfull som 
Ford Focus och inte heller lika skönt avslapp-
nad på långresan som Skoda Octavia. Den 
levererar klart bättre känsla för vad som hän-
der än Kia Ceed Plug-In Hybrid, men det gör 
ju å andra sidan i stort sett alla bilar.

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS TREK

Med andra ord är 
Toyota Corolla 
underkänd, den har för 
dålig broms prestanda... 

RUBEN BÖRJESSON OM TOYOTA COROLLA
Toyotas Corolla ska erövra världen en andra gång. Namnet försvann i mitten av 
2000-talet från den svenska marknaden. En bil inte speciellt saknad av oss som 
gillar att köra bil. Sedan våren -19 är den tillbaka som hybrid och lika blek och tråkig 
som förr. Men är det låg bränsleförbrukning du är ute efter så står den sig bra. Det 
sägs att den laddar sig själv så du slipper sladdar och laddstolpar. En klen tröst.

EN ANDRA ÅSIKT
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EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT Förarstolarna justeras efter den normallånga testskribenten som sitter nära ratten, så lågt det går och med upprätt ryggstödsvinkel. 

Ford Focus
Platt och kort baksätesdyna, vilket ger 
sämre lårstöd. Godkänt benutrymme och 
fötterna får plats under stolen framför. 
Klart lägre kardantunnel. Något högre 
midjelinje som blir högre baktill, vilket ger 
sämre sikt ut. 

Kia Ceed
Något skålad och bakåtlutad dyna, men 
den är kort vilket ger sämre lårstöd. Medi-
okert benutrymme och fötterna får nätt 
och jämnt plats under stolen framför. 
Relativt hög midjelinje, vilket gör blicken 
ut sämre.
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< Linus har aldrig varit särskilt 
vass på det där med klubba och 
boll. Jordbruk däremot...



EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT Förarstolarna justeras efter den normallånga testskribenten som sitter nära ratten, så lågt det går och med upprätt ryggstödsvinkel. 

Skoda Octavia
I en klass för sig själv. Bäst benutrymme, 
bra utrymme under stolen framför och ett 
riktigt skönt baksäte att sitta i. Dynan ger 
bra stöd för låren och ryggstödet ger precis 
som namnet antyder ryggen stöd – på ett 
skönt sätt dessutom. Bra och stora glasytor.

Toyota Corolla
Platt och kort dyna, hårt ryggstöd. Begränsat 
benutrymme och likaså utrymme för föt-
terna under stolen framför. Lårstödet blir 
sämre då dynan är i kortaste laget och tak-
höjden är riktigt dålig i vår bil som är utrustad 
med glastak. Näst intill ingen kardantunnel.

BÄST!
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< Corona-anpassat älgtest körs 
med vattendunkar och sand-
säckar i stället för passagerare.

< Trots likheterna, fyra 
bilar som upplevs som 
ganska olika varandra.



SAMMANFATTNING
Det här testet visar sig spreta extremt mycket  
Och värre blir det när vi väger in de ekono-
miska aspekterna. Men låt oss börja med 
bilarnas uppträdande, för där hittar vi en rad 
avgörande detaljer.

Kia Ceed Plug-In Hybrid bör ha  utvecklats 
vid sidan av övriga Ceed-versioner, någon 
annan förklaring kan vi inte finna till att 
modellen uppträder klart sämre på vägen än 
sina rent bensin- eller dieseldrivna syskon. 
Vad hände med närvarokänslan och en styr-
ning som faktiskt kommunicerar tillbaka till 
föraren?

Dessa egenskaper hade den bensindrivna 
versionen vi testade för ett år sedan, men 
det saknas här. I stället märker vi en kraftig 
styrdämpning och en extremt slö respons från 
motor och drivlina när bilen drivs på bensin. Så 
är den inte alls när den går på ren el, något den 
dessutom klarar av att gå 5,4 mil på. Det är bra 
på riktigt, liksom älgtestresultatet på 78 km/h. 
Men sammantaget haltar Kia Ceed Plug-In 
Hybrid. Du får tugga i dig riktigt många nega-
tiva inslag, bland annat klart högst ljudnivå, för 
att dra nytta av de positiva egenskaperna.

I SAMMANHANGET upplevs Ford Focus som ett 
riktigt lyckopiller, trots det snåla  effektuttaget 
på 125 hästar. Visst, prestandan lider och 
omkörningarna tar lång tid – inget snack om 
saken. Men trots ett pris, som på papperet är 
runt 130 000 kronor lägre blir den ändå dyrare 
att äga än Kia Ceed Plug-In Hybrid. 

Toyota Corolla blandar även den högt och 
lågt. Bäst accelerationsprestanda, lägst bränsle-
förbrukning på långresan och bra resultat i 
älgtestet. Men klart högre ljudnivå än de andra 
på grövre asfalt, sämre innerutrymmen och 

bromsar som inte klarar av att leverera god-
känd prestanda. Det är riktigt dåligt.

DÅ ÅTERSTÅR Skoda. Som går bra på vägen, är 
tystare och levererar bäst sittkomfort av alla. 
Både i fram- och baksätet. Lägg därtill  klassens 
bästa utrymmen, utan att bilen är större än 
övriga samt ett av de bättre bromstestresulta-
ten på länge – oavsett klass. Men vad hjälper 
det när Octavia inte klarar godkänt i älgtestet?

Kia Ceed Plug-In Hybrid kostar 33,57 kro-
nor att driva per mil enligt våra uträkningar, 
övriga ligger strax över 40 kronor. En kalkyl 
som är svår att säga emot. MEN, tänk på att 
 kalkylen till stor del bygger på klimatbonusen 
som, enligt branschbedömare, kan försvinna 
nästa år. Då kommer ekonomin att se annor-
lunda ut för Ceed.

Så, sämsta bilen att köra – men den vinner 
testet. Mycket för att övriga konkurrenter bris-
ter. Antingen lite här och där som Ford Focus. 
Eller rejält i älgtest och bromstest som för 
Skoda respektive Toyota. 

Golf på tjeckiska? Nja, det blev knappast par 
för Skoda i första testet i alla fall. •

Så, sämsta bilen att 
köra – men den vinner 
testet. Mycket för att 
övriga konkurrenter 
brister.
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< Ingen av bilarna förtjänar epi-
tetet testvinnare, så illa är det. 
Men Kia Ceed vinner testet.



Knappa milen från Teknikens Världs 
redaktion ligger Bromma Flygplats, en 
plats som vi återkommer till titt som 
tätt. Fast för att vara helt korrekta så 
är det inte på den nu aktiva delen av 
Bromma Flygplats som vi kör älgtest, 
utan på en avkapad del som numera 
används till trafikutbildning.

Minnesgoda läsare minns att det 
var just här som vi välte med Merce-
des A-klass och faktum är att även 
Jeep Grand Cherokee och Toyota 
Hilux har gjort livet mer än nödvän-
digt spännande för oss just här. Eller 
på Bromma som vi säger. Det är inte 
helt ovanligt att vi kör älgtester på Bromma, men just fordonstes-
tande var nog aldrig med på agendan när Stockholms närmsta 
flygplats anlades på 1930-talet.

De inledande markarbetena för att bygga Bromma Flygplats 
påbörjades 1933 och tre år senare skulle arbetet vara klart. Vid 
den tiden var bostadsområdena som idag omger flygfältet inte alls 
lika utbyggda, men expansionen rullade igång ungefär samtidigt. 
Exempelvis skulle den stora bosättningsboomen i Bromma Kyrka, 
villaområdet alldeles sydväst om flygfältet, komma igång runt 1931 
med en fördubbling av invånarantalet (från 700 till 1 400) till 1937. 
Mycket hände på samma gång med andra ord – från landsbygd till 
Egnahemsrörelse och både villa- samt trädgårdsstad.

Bromma Flygplats invigdes den 13 maj 1936 av Kung Gustav V 
och Bromma kom att bli huvudstadens flygmässiga hub fram till 
1960-talet då Arlanda kompletterade. Fram till corona-pandemin 
slog till var Bromma en knutpunkt för inrikesflyg, men just nu är 
det nästan skrämmande tyst från den 84 år gamla flygplatsen. Det 
är bara ljudet från bygget att modernisera lokalerna som hörs.

Teknikens Värld åker land och rike 
runt i jakt på det bästa Sverige har 
att erbjuda och den här gången 
besöker vi Bromma Flygfält.

BROMMA FLYGFÄLT

BROMMA
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< Skoda tar vara på dolda 
utrymmen. I förardörren 
hittar vi en borste...

< ... och i främre passa-
gerardörren ett paraply. 
Dessutom isskrapa i 
tanklocket. Smart.



Ford Focus Kombi Active 1,0 T 125 hk EcoBoost
Pris: 231 900 kr. • Övriga versioner: 1,5T 120 hk diesel 251 900 kr,  
1,5T 182 hk 284 000 kr, ST 2,3T 280 hk 366 000 kr, ST 2,0T diesel 366 000 kr.

Kia Ceed SW DCT Plug-In Hybrid Advance Plus
Pris: 357 800 kr. • Övriga versioner: 1,0 T-GDi 197 400 kr, 1,4 T-GDi 206 400 kr, 
 1,6 CRDi DCT 272 000 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
3-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamkedja. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,5:1. 
Borrning/slag: 71,9/82,0 mm. Cylin-
dervolym: 999 cm3. Max effekt: 125 hk 
(92 kW) vid 6 000 r/ min. Max vridmo-
ment: 200 Nm vid 1 400-4 500 r/ min. 
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda. 
Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 470 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 11,0 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 6,5 tum, däck 215/55 R17. 
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin-el. 
Tvärställd 4-cyl radmotor med 2 
överliggande kamaxlar, kamkedja. 4 
ventiler per cylinder. Turbo. Kompres-
sion 13,0:1. Borrning/slag: 72,0/97,0 
mm. Cylindervolym: 1 580 cm3. Max 
effekt: 105 hk (77 kW) vid 5 700 r/ min. 
Max vridmoment: 147 Nm vid 4 000 
r/ min. Elmotor 60 hk (44 kW), total 
effekt 141 hk, batterityp litiumjon, 
8,9 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad dubbelkopp-
lingslåda. Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 2 450 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triang-
ellänk. Bak: Multilänkaxel med 1 
längsgående länkarm och 3 tvärställda 
länkarmar per sida.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
6,5 tum, däck 205/55 R16. 
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET *****Vinterpaket 2 500 kr, *Säkerhetspaket 5 000 kr,  
***Komfortpaket 6 500 kr, **Parkeringspaket 8 000 kr, ****Active Plus 9 000 kr.
GARANTIER Nybil: 5 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: Förnyas vid service hos auktoriserad märkesverkstad. 

UTRUSTNINGSPAKET *Advance Plus 2: 29 900 kr.
GARANTIER Nybil: 7 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 5 år. •  
Assistans: Förnyas upp till 7 år efter varje service. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus 5 000*

Aut. parkeringshjälp 8 000**

Automatlåda/antal växlar 17 000/8

Backkamera/360° 2 900

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster O

Dragkrok/nivåreglering 6 900

Elbaklucka 6 000

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 8 300

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/5 000*

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display 3 900

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/6

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka 29 900*

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 29 900*

Elvärmt baksäte o

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka 29 900*

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 8

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto O/O

Luftkonditionering o

Klimatanläggning 6 500***

LED/adaptiva 9 000/O

Läderklädsel 10 100 (del)

Metalliclack 5 900

Nyckellöst system 6 500***

Navigation 9 000****

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram 8 000**

Parkeringsvärmare 8 500

Regnsensor 6 500***

Ratt, uppvärmd 2 500*****

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 11 000

Trådlös mobilladdning 1 000

Infotainmentskärm, tum 10,25

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel 29 900*

Metalliclack 6 000

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram O

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 29 900*

Trådlös mobilladdning 29 900*

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 46%  Viktfördelning  54%  55%  Viktfördelning  45%

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA
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Turbon flyttad 
till baksidan 
av motorn. Förstyvningar 

i framvagnen.

Trecylindrig 
motor.

Bränslepå
fyllning för 
vänstertrafik.

Mjukstel torsions
axel. Ingen 
krängnings hämmare.

Laddkontakt i 
framskärmen.

Nedre 
triangel länk, Mac
Phersonfjäderben, 
krängningshäm
mare.

44,5 kW 
elmotor.

1,6liters fyrcylin
drig bensinmotor.

8,9 kW 
Litiumjon/
polymerbatteri.

Enkel multilänkbakaxel 
med tre tvärlänkar och en 
bakåtriktad bärarm/sida.

Bränsletank 
av plast.
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Skoda Octavia Combi TSI 150 Style
Pris: 274 400 kr. • Övriga versioner: Combi TDI 150 DSG 313 700 kr.

Toyota Corolla 2,0 Elhybrid 180 hk Touring Sports TREK
Pris: 297 900 kr. • Övriga versioner: 1,8 Elhybrid 122 hk Life 234 900 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamrem. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 10,5:1. 
Borrning/slag: 74,5/85,9 mm. Cylin-
dervolym: 1 498 cm3. Max effekt: 150 
hk (110 kW) vid 5 000-6 000 r/ min. 
Max vridmoment: 250 Nm vid  
1 500-3 500 r/ min.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda. 
Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 340 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram. Fram: Fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
Torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,7 
rattvarv. Vändcirkel 10,4 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
7,5 tum, däck 205/55 R17.
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin-el. 
Tvärställd 4-cyl radmotor med 2 
överliggande kamaxlar, kamkedja. 
4 ventiler per cylinder. Kompres-
sion 14,0:1. Borrning/slag: 80,5/97,6 
mm. Cylindervolym: 1 987 cm3. Max 
effekt: 152 hk (112 kW) vid 6 000 
r/ min. Max vridmoment: 190 Nm vid 
4 400-5 200 r/ min. Elmotor 107 hk 
(79 kW), total effekt 180 hk, batterityp 
Nickel-metall-hybrid.
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda 
(CVT-låda). Motorvarv vid 110 km/h på 
högsta växeln 2 040 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triang-
ellänk. Bak: Multilänkaxel med 1 
längsgående länkarm och 2 tvärställda 
länkarmar per sida.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,6 
rattvarv. Vändcirkel 10,8 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 7,5 tum, däck 225/45 R17. 
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET *Dragpaket & värmarpaket 9 900 kr (lanseringserbjudande), Busi-
ness paket – Style 25 900 kr (lanseringserbjudande).
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: Förnyas vid varje service hos auktorierad märkesverkstad. 

UTRUSTNINGSPAKET Finns ej till Trek. Andra utrustningsnivåer finns.
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. •  
Assistans: 3 år. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning 8 700

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp 6 500

Automatlåda/antal växlar O

Backkamera/360° 3 900/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 8 900/O

Elbaklucka 3 700

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 4 700

Elvärmt baksäte 1 700

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka o

Head-up display 6 200

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/-

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster O

Dragkrok/nivåreglering 9 900/O

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 10

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto oO/oO

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/o

Läderklädsel 12 900

Metalliclack 6 500

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram 3 300

Parkeringsvärmare 9 900*

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 10 500

Trådlös mobilladdning 2 800

Infotainmentskärm, tum 7

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/O

Läderklädsel O

Metalliclack 6 600

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram o

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning O

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 46%  Viktfördelning  54%  42%  Viktfördelning  58%

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA
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Främre hjälp
ram av stål.

Undre triangel
länk, fjäderben, 
krängnings
hämmare.

Många 
ljuddämpare.

Förstyvnings
balkar.

Mjukstel tor
sionsaxel utan 
krängnings
hämmare.

Elmotor samt 
elektronik ovanpå 
ECVTlådan

MacPherson
fjäderben, undre 
triangellänk.

Solida skivor 
bak.

43 liters 
bränsletank.

Bakvagn typ enk
lare multilänk med 
tre länkarmar per 
sida. Krängnings
hämmare.

Högspännings
batterier.
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UTRYMMEN OCH VIKT

MÅTT OCH VIKT

Mått

Höjd 71/79 69 68/78 64/75

Bredd mellan hjulhus 115 105 101 96

Djup 104 107 104 102

Djup med nedfällt säte 193 187 194 190

Lasttröskel 63 62 64/inre 0/8 64

Höjd under baklucka 188 187 192 187

Antal läskbackar 34 32 40 26/30

Ford
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 270. • Längd: 467. • Bredd: 183. • Höjd: 147. • 
Spårvidd fram/bak: 157/155. • Markfrigång: 16. • Tjänstevikt: 1 431. • Maxlast: 
494. • Verklig vikt: 1 479. • Verklig maxlast: 446. • Taklast: 75. • Släpvikt: 1 000. 
• Tank: 52 liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 608-1 653 liter. 

Kia
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 265. • Längd: 460. • Bredd: 180. • Höjd: 146. • 
Spårvidd fram/bak: 156/157. • Markfrigång: 14. • Tjänstevikt: 1 676. • Maxlast: 
354. • Verklig vikt: 1 630. • Verklig maxlast: 390. • Taklast: 80. • Släpvikt: 1 300. 
• Tank: 37 liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 437-1 506 liter. 

Skoda
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 269. • Längd: 469. • Bredd: 183. • Höjd: 147. • 
Spårvidd fram/bak: 154/154. • Markfrigång: 14,2. • Tjänstevikt: 1 492. • Maxlast: 
388. • Verklig vikt: 1 555. • Verklig maxlast: 325. • Taklast: 75. • Släpvikt: 1 500. 
• Tank: 45 liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 640-1 700 liter. 

Toyota
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 270. • Längd: 467. • Bredd: 181. • Höjd: 146. • 
Spårvidd fram/bak: 153/153. • Markfrigång: 15,5. • Tjänstevikt: 1 602. • Maxlast: 
353. • Verklig vikt: 1 590. • Verklig maxlast: 365. • Taklast: 75. • Släpvikt: 750. • 
Tank: 43 liter. • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 581-1 591 liter. 

PRESTANDA

BAGAGEUTRYMME

KUPÉMÅTT
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Vi effekt- och bränslemäter, 

samt accelerationstestar 

alla bilar själva!

VERKLIG MOTOREFFEKT

ACCELERATIONSTEST

0–200 km/h - - - -

0–201 meter 11,5 11,0 10,9 10,8

0–402 meter 17,7 16,9 16,7 16,5

Sluthastighet vid 402 m 129,3 134,3 140,5 139,8

Omkörning 70–130 km/h 12,0 10,4 9,0 9,0

Toppfart enligt tillverkaren 198 171 224 180

Acceleration genom 
 växlarna (sek)

0–50 km/h 4,0 3,3 3,3 3,3

0–70 km/h 6,0 5,4 5,4 5,2

0–100 km/h 10,8 9,5 9,3 9,0

0–100 km/h enligt tillverkaren 10,3 10,8 8,3 8,1

0–130 km/h 17,9 15,8 14,5 14,2

0–160 km/h 31,5 26,0 22,4 22,4

Ford Kia Skoda Toyota Ford Kia Skoda Toyota

Mått

Längsta benutrymme fram 64 65 65 64

Kortaste benutrymme fram 39 41 42 38

Dynans längd fram 50 51 49 51

Takhöjd fram 100 102 99 99

Bredd axelhöjd 142 141 136 137

Kortaste benutrymme bak 17 9 10 11

Dynans längd bak 49 49 48 48

Takhöjd bak 96 97 96 93

Bredd axelhöjd bak 136 134 137 135
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Ford Kia Skoda Toyota

Ford Kia Skoda Toyota

Vi lasermäter 

och väger alla 

bilar själva!

Motorvarv i 1 000tal r/ min Motorvarv i 1 000tal r/ min Motorvarv i 1 000tal r/ min Motorvarv i 1 000tal r/ min
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Ford Focus Kia Ceed Skoda Octavia Toyota Corolla 
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Max effekt:
118 hk – 5 590 r/ min

Max effekt:
141 hk – 4 535 r/ min

Max effekt:
144 hk – 5 635 r/ min

Max effekt:
178 hk – 5 750 r/ min

Max vrid:
184 Nm – 3 520 r/ min

Max vrid:
252 Nm – 3 135 r/ min

Max vrid:
236 Nm – 3 500 r/ min

Max vrid:
226 Nm – 5 380 r/ min
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UTRYMMEN OCH VIKT

< Kommentar: Skoda plockar fram sitt verkliga trumf
kort när vi lastar backar – den rymmer 40 backar vilket 
ska jämföras med 30 för Toyota Corolla, 32 för Kia och 
34 för Ford. Toyota har snålt med huvudutrymme i bak
sätet. Skoda upplevs som den rymligaste.
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< Kommentar: Ford Focus är långsammast överlag och dessutom 
törstigast av de fyra bilarna. Skillnaden i Sverigecykeln är liten, men 
ute på landsväg skiljer det 0,17 l/mil gentemot Toyota Corolla som är 
snålast och snabbast.

Teknikens Världs testvärde
Toyota

Skoda

Kia
Ford

0,57 l/mil

0,13 l/mil
0,60 l/mil

0,53 l/mil

EU-cykeln
(Tillverkarens 

uppgifter) Sverigecykeln

+0,05 l/mil

i. u
+0,05 l/mil

+0,08 l/mil

Differens 
mellan

EU-cykeln och 
Sverigecykeln

0,67 l/mil

0,57 l/mil
0,72 l/mil

0,62 l/mil

0,03/0,65 l/mil
0,65 l/mil

0,55 l/mil0,61 l/mil

Testför brukning

Teknikens Värld har sedan 2007 en egen testmetod för att mäta 
bränsleförbrukning, ett test vi kallar för Sverige cykeln som utförs 

på en så kallad rullande landsväg. På www. teknikensvarld. se/sverige-
cykeln hittar du allt du vill veta om testmetoden.

PRESTANDA
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING

< Kommentar: Kia blir tveklöst billigast att äga, mycket tack vare miljöbonusen på nästan 40 000 
kronor samt den betydligt lägre bränslekostnaden per år. Bränslepriset åker vid pressläggningen jojo så 
vi har använt oss av ett snitt av historiska priser sedan hösten 2017 fram till nu.

Beräknat på en årlig körsträcka av 2 000 mil. Fet stil anger belopp i kronor, inom parentes 
redovisas hur stor del av milkostnaden som just den kostnadsposten står för.

< Kommentar: Årlig service på alla bilar förutom Ford, som har två år/3 000 mil mellan servicepunk
terna. Toyota har klart billigast byte vad gäller bromsskivor och Kias LEDstrålkastare är dubbelt så dyra 
som Fords. *Endast kontroll av kamrem. Kia 39 294 kr i bonus. 

Pris i testat utförande 231 900 357 800 274 400 297 900
Förmånsvärde per år, brutto 39 015 25 296 42 672 42 449

Pris efter ett år 168 800 250 600 189 600 216 600

Pris efter två år 141 300 225 200 163 000 194 700
Pris efter tre år 120 100 203 500 140 100 176 500

Skatt/skatt efter 3 år 3 558/866 360/360 3 230/778 2 492/580

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 3 000/2 år 1 500/1 år 3 000/2 år 1 500/1 år

Pris 4 514 2 482 2 200 2 244

2:a
Intervall 6 000/4 år 3 000/2 år 4 500/3 år 3 000/2 år

Pris 6 111 4 490 1 450 4 077

3:e
Intervall 9 000/6 år 4 500/3 år 6 000/4 år 4 500/3 år

Pris 5 169 2 482 5 750 2 244

Bromsklossar 
fram (par)

Pris 1 202 1 304 1 455 1 190

Arbetskostnad 1 526 650 1 500 900

Bromsskivor 
fram/bak

Pris 2 080/2 101 2 655/1 904 2 358/1 676 739/1 848

Arbetskostnad 1 963/1 745 1 138/1 463 1 500/990 1 260/1 080

Kamrems-
byte

Intervall (mil) Kedja Kedja 24 000* Kedja

Pris - - 9 000 -

Backspegel (komplett) 3 681 5 231 3 505 5 199

Framskärm (komplett) 1 516 2 203 2 780 1 756

Fälgar för vinterdäck (kompl.) 3 932 5 285 6 000 4 575

Partikelfilter i. u 7 849 13 444 i. u

Strålkastarinsats halogen/LED 3 683/7 026 14 962 4 216/8 197 -/12 289

Stötdämpare fram (par) 2 754 4 184 5 475 6 853

Stötfångare fram 5 750 2 924 4 908 2 330
Torkarblad 335 369 502 709

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 37 267 (46%) 38 335 (57%) 44 767 (52%) 40 467 (49%)

Kapitalkostnad 8 117 (10%) 11 148 (17%) 9 604 (11%) 10 427 (13%)

Service och underhåll 7 627 (9%) 6 460 (10%) 5 505 (6%) 6 579 (8%)

Fordonsskatt 3 558 (4%) 360 (1%) 3 230 (4%) 2 492 (3%)

Försäkring (beräknat på man 
40 år boendes i villa. Folksam)

4 366 (5%) 4 190 (6%) 4 184 (5%) 3 614 (4%)

Bränsle (bensin 15,00 kr/l) 19 500 (24%) 6 651 (10%) 18 600 (22%) 18 300 (22%)
Totalkostnad per månad 6 703 5 595 7 158 6 823

Milkostnad de  
första tre åren 40,22 33,57 42,95 40,94

EKONOMI

SUMMERING: ÄGANDEKOSTNADER PER ÅR

PRISER

RESERVDELAR, ARBETE OCH SERVICE

Ford Kia Skoda Toyota

Ford Kia Skoda Toyota

Reservdelar och arbete Ford Kia Skoda Toyota

Ford Kia Skoda Toyota
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Ford Focus 
Maxhastighet: 72 km/h.
< Kommentar: Enkelt och balanserat 
uppträdande från denna något högre Focus. 
Vid 73 km/h räcker inte greppet till och vi 
understyr ur banan. Helt odramatiskt.

Skoda Octavia
Maxhastighet: 70 km/h.
< Kommentar: Skoda fortsätter att 
underprestera i älgtestet. I 70 km/h är det 
inga problem, men när hastigheten höjs 
understyr Octavia direkt ur banan.

Kia Ceed
Maxhastighet: 78 km/h.
< Kommentar: Kia Ceed laddhybrid klarar 
sig mycket bra, bäst i testet. Dessutom 
radikalt mycket bättre än sin bensindrivna 
Ceedbroder som vi testade ifjol.

Toyota Corolla
Maxhastighet: 74 km/h.
< Kommentar: Även TREKversionen 
klarar älgtestet bra – resultatet 74 km/h är 
samma som för vanliga Corolla för ett år 
sedan. Balanserat och bra.

6 m 13,5 m 11 m 13,5 m 6 m

3 m

3 m

1 m

< Kommentar: Skoda Octavia bromsar 
makalöst bra, en bromssträcka på 34,2 meter 
från 100 km/h till stillastående är impo
nerande. Toyota däremot blir underkänd i 
bromstestet med sina 39,8 meter. 

< Kommentar: Alla fyra bilar klarar sig 
riktigt bra hos Euro NCAP och är dessutom 
välutrustade säkerhetsmässigt. Hos Toyota 
finns bara dödavinkelvarnare i Hybrid 
Executiveutförande.

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

0 10 20 30

35,1

34,2

35,8

Ford
Kia
Skoda
Toyota

Adaptiv farthållare o o o o

Aktiv motorhuv O O O O

Autobroms
cykel/fordon 5 000 (Paket)/o o/o o/o o/o

fotgängare/vilt 5 000 (Paket)/O o/O o/O o/O

Bältes-
försträckare

fram o o o o

bak o o o o

Bälteskrafts-
begränsare

fram o o o o

bak o o o o

Dödavinkeln-varnare 5 000 o 4 500 (Paket) O

Filhållnings-
assistent

varnande o o o o

styrhjälp o o o o

Isofix-fäste o o o o

Höger kudde urkopplingsbar o o o o

Kollisionsvarnare och autobroms 
vid utbackning

5 000 o 4 500 (Paket) O

Krockgardiner (huvud) o o o o

Krockkudde fram vänster/höger o/o o/o o/o o/o

Krockkudde sida fram/bak o/O o/O o/2 900 o/O

Knäkrockkudde O O o o

Mörkerkamera O O O O

Pre crash o O o o

Skyltigenkänning 5 000 (Paket) 29 900 (Paket) 2 300 o

Trötthetsvarnare 5 000 (Paket) o o o

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd ’’’’’ ’’’’’ ’’’’’ ’’’’’

Euro NCAP whiplashskydd 1,5 (Max 2,0) 1,4 (Max 2,0) 1,6 (Max 2,0) 1,6 (Max 2,0)

Älgtestet är en extrem form av undanmanöver 
och vi hinner köra runt 80 bilar per år. 

På www. teknikensvarld. se/algtest hittar du 
 resultaten för flera hundratals bilar!

Vi broms- och älgtestar alla bilar själva!SÄKERHET

SÄKERHETSUTRUSTNING

BROMSTEST

TEKNIKENS VÄRLDS ÄLGTEST

Ford Kia Skoda Toyota

Vi broms- och 

älgtestar alla 

bilar själva!

UNDERKÄND!
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Godkänt resultat

72 km/h.

40

Godkänt bromsresultat enligt Teknikens Värld

38 m.

39,8



66697068 TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100

< Kommentar: Toyota Corolla tappar 
lite här och lite där, blir tillslut en bit efter. 
Utrymmena är klart sämre än hos exempelvis 
Skoda Octavia och komforten brister när vi 
jämför med de bästa konkurrenterna. Älgtes
tet går bra, men bromsprestanda är dålig och 
därför underkänns även Corolla i säkerhet.

< Kommentar: Nya Skoda Octavia är en 
trevlig bil med klassledande utrymmen och 
bäst baksäte. Här ryms både familjen och 
prylarna, dessutom är den trevlig att köra. 
Men den klarar inte älgtestet med godkänt 
resultat trots riktigt bra däck. Skoda Octavia 
är därmed säkerhetsmässigt underkänd.

< Kommentar: Kia Ceed PlugIn Hybrid tar 
en knapp seger, men ingen av bilarna förtjä
nar att kallas vinnare i det här testet. Ceed 
är att likna vid ett sömnpiller, inga av de 
trevliga köregenskaperna från vanliga Ceed 
finns ens bevarade. Men den tar dig från A 
till B i säkerhet, dessutom billigt.

< Kommentar: Ford Focus är en enkel bil 
att ta till sig, som dessutom är trevlig att 
köra. Det finns en skön kommunikation mel
lan bil och förare som testlaget uppskattar. 
Däremot är den råa gången i landsvägsfart 
inget vi uppskattar, här händer det att man 
ligger kvar på femman – vilket kostar i soppa.

Köregenskaper: Trevlig, men inte 
lika närvarande i känsla som Ford 
och Skoda. 

Köregenskaper: Nya Octavia 
känns vuxen och en aning lekfull 
på samma gång. Men mest vuxen.

Köregenskaper: Vad hände med 
känslan från vanliga Kia Ceed? 
Märkligt konstgjord känsla.

Köregenskaper: Skön styrning, 
vettiga chassireaktioner och över-
lag en trevlig bil att köra.

Utrymmen: Minst lastutrymme, 
rejält mycket mindre när vi prov-
lastar. Sämst baksäte.

Utrymmen: Tveklöst bäst baksäte 
i klassen och störst lastutrymme. 
Överlag bra utrymmen.

Utrymmen: Sämre baksäte än 
både Focus och Skoda, något 
mindre lastutrymme.

Utrymmen: Hyfsat baksäte och 
vettiga lastutrymmen. Men minus 
för osmidig baksätesfällning.

Att äga: Runt 40 kronor milen 
även för Toyota Corolla. Går snålt 
på långresan.

Att äga: Dyrast att äga då Bilpri-
ser spår sämst andrahandsvärde 
för Skoda.

Att äga: Milkostnaden blir klart 
lägre tack vare låg bränslekostnad 
och låg värdeminskning.

Att äga: Ford är ensamma om 
service vartannat år/3 000 mil. 
Inte bara bra det där.

Motor/kraftöverföring: Starkast 
och snabbast i gänget, dessutom 
med bra bränsleeffektivitet.

Motor/kraftöverföring: 
Lätthanterad växellåda, följsam 
kraftutveckling.

Motor/kraftöverföring: Bra på 
ren eldrift, extremt svag respons 
på bensindrift.

Motor/kraftöverföring: Rå gång 
i landsvägsfart, för hög utväxling 
på sexan.

Att köpa: Toyota levererar Corolla 
TREK med vettig utrustning, men 
priset är tilltaget.

Att köpa: Högre pris för Octavia 
än tidigare, men med högre 
utrustningsgrad. 

Att köpa: Prislappen blir hög, 
även med miljöbonus. Privatlea-
sing till bra pris.

Att köpa: Extremt attraktivt 
instegspris, dessutom med vettig 
utrustning.

Körsmidighet: Högre midjelinje 
och sämre runtomsikt, men vettig 
backkamera.

Körsmidighet: Stora glasytor 
ger bra runtomsikt, mycket bra 
backkamera.

Körsmidighet: Något bättre 
sikt runt bilen än hos Focus. Bra 
backkamera.

Körsmidighet: Små backspeglar 
och sämre runtomsikt drabbar 
betyget. 

Användarvänlighet: Inga större 
avvikelser, enkel att ta till sig och 
att använda.

Användarvänlighet: De nya 
skärmlösningarna fungerar bra, 
men det är inte bättre rakt av.

Användarvänlighet: Många 
knappar i förarmiljön, men enkelt 
att hitta rätt.

Användarvänlighet: Enkel 
instrumentering och hyfsat smidig 
skärmlösning att hantera.

Komfort: Sittkomforten är steget 
efter Skoda och ljudnivån blir mar-
kant högre på grov asfalt.

Komfort: Bäst stolar i testet till-
sammans med lägst ljudnivå ger 
högst betyg till Skoda.

Komfort: Klart högre ljudnivå och 
stötigt beteende tillsammans med 
medioker sittkomfort. 

Komfort: Klassiskt medelmåttig 
med hyfsade stolar och okej ljud-
nivå, men stökig runt 90 km/h.

Säkerhet: Toyota Corolla klarar 74 
km/h i älgtestet, står emot krock-
våld bra men bromsar dåligt.

Säkerhet: Skoda Octavia bromsar 
grymt bra, men blir underkänd i 
älgtestet. Blandar högt och lågt.

Säkerhet: Kia Ceed Plug-In 
Hybrid går som tåget genom 
älgtestet.

Säkerhet: Focus klarar älgtestet, 
bromsar bra och klarar krocktestet 
fint. Bra säkerhetsutrustning.

Miljö: Toyota Corolla tjänar på sitt 
hybridsystem och får därmed ett 
poäng mer än Octavia.

Miljö: Skoda Octavia är inte fullt 
lika törstig som Ford Focus, men 
skillnaden är inte stor.

Miljö: Att Kia Ceed går över fem 
mil på ren el är riktigt bra. Vi belö-
nar med högt betyg.

Miljö: Med högst bränsleförbruk-
ning blir det tillslut tre poäng i 
miljöronden för Focus.

0,60 0,13 0,57 0,53
- 50 - -

86,7 i. u 78,9 81,1

40,22 33,57 42,95 40,94

125 141 150 184

231 900/39 015 357 800/25 296 274 400/42 672 297 900/42 449

R3/999 cm3 R4-el/1 580 cm3 R4/1 498 cm3 R4-el/1 987 cm3

134 g/km 29 g/km 130 g/km 121 g/km

1 431 1 676 1 492 1 602
10,3 10,8 8,3 8,1

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
118 141 144 178

10,8 9,5 9,3 9,0
1 479 1 630 1 555 1 590

0,65 0,03/0,65 0,62 0,61
- 54 - -

80 62,3 72,6 70,5

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

Ford Focus Kombi Active 1,0 T 125 hk Kia Ceed SW DCT Plug-In Hybrid Skoda Octavia Combi TSI 150 Style Toyota Corolla 2,0 Elhybrid 180 hk

Motor Motor Motor Motor

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil)
Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

Du vet väl att äldre tester  
finns att ladda ned på

BETYG

6757

7877

8866

6877

7867

7777

7769

7697

6698

5483
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