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Pressmeddelande 

Elbilarna nådde ny högsta notering i november  
 
Mobility Swedens registreringsstatistik för november månad visar att elbilarna 
fortsätter slå nya rekord. Hur takten i elektrifieringen kommer fortsätta är 
beroende av vilka nya styrmedel som införs. Avskaffandet av klimatbonusen 
kommer att påverka elektrifieringen negativt. Privatleasingen av personbilar 
drabbas hårdast tillsammans med eldrivna lätta lastbilar, vars finansiella 
incitament till att ställa om har ryckts undan.  
 
November blev en bra månad med en ökning på cirka 22 procent jämfört med samma månad förra 
året. Totalt registrerades 25 588 nya personbilar, vilket är lägre än månadens genomsnitt på 27 300 
de senaste fem åren. I en jämförelse för januari till sista november i år jämfört med förra året har 
registreringarna minskat med nära åtta procent. I november var nära 65 procent av nyregistreringarna 
elbilar och laddhybrider. Det är den högsta andelen laddbara bilar någonsin för en enskild månad och 
är ett resultat av elbilarnas nya toppnotering. I november registrerades cirka 10 900 nya elbilar, vilket 
motsvarade 42,5 procent av månadens nyregistreringar.  
 

- Månadens uppgång i registreringarna för samtliga fordonsslag kan härledas till att vi ser en 
viss lättnad i leveranskedjorna. Samtidigt är industrin fortsatt i obalans i leveranskedjorna med 
större efterfrågan än utbudet vilket bedöms fortsätta även under nästa år, säger Sofia Linder, 
chefsekonom på Mobility Sweden.  

 
Slopandet av klimatbonusen medförde rusning till bilhallarna tisdagen den 8 november och historiskt 
höga ordersiffror, där 95 procent av beställningarna var laddbara bilar. De långa leveranstiderna 
medför att dessa beställningar kommer att avspeglas i nyregistreringsstatistiken först under hösten 
2023 och har därmed endast marginell effekt på antalet registrerade fordon i november.  
 

- I november nåddes en ny högsta notering för en enskild månad för nya elbilar, vilket är 
positivt. Vi bedömer att den starka tillväxttakten av elbilar kommer att bromsas om inte nya 
styrmedel införs. Många konsumenter tidigarelade sina köpbeslut för att kunna ta del av 
bonusen. Höjda räntor, tillsammans med avskaffad klimatbonus ger en kraftigt höjd 
månadskostnad som framför allt påverkar privatleasingen negativt, som varit drivande för 
årets elbilsregistreringar, fortsätter Sofia Linder. 

 
När det gäller lätta och tunga lastbilar ökade nyregistreringarna i november med cirka 39 procent 
respektive cirka 47 procent. Under årets första elva månader har antalet lätta lastbilar minskat med 
cirka nio procent och de tunga lastbilarna uppvisar nu en ökning med drygt två procent, jämfört med 
samma period i fjol. Det är också en konsekvens av de globala produktionsstörningarna och bristen på 
komponenter, som medfört att utbudet inte kunnat möta årets starka efterfrågan. Andelen eldrivna 
lätta lastbilar uppgick till cirka 18 procent i november och uppgår nu till nära 13 procent av årets 
nyregistreringar.  
 

- Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar. Det medför att de drabbas särskilt 
hårt av den avskaffade klimatbonusen nu när antalet laddbara modeller väntas att öka. 
Samtidigt betalar de fossildrivna modellerna en hög malus. Här är det viktigt att regeringen 
snabbt agerar och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, avslutar Sofia 
Linder. 

 
120 nya bussar registrerades i november, vilket är en ökning med cirka 186 procent jämfört med 
samma månad förra året. Hittills i år har nyregistreringarna av bussar fördubblats jämfört med januari-
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november i fjol. Årets uppgång kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när 
pandemin klingat av. Under november registrerades 43 elbussar, vilket motsvarade cirka 36 procent.  
 
Sammanfattning av nyregistreringarna i november 2022, jämfört med november i fjol  
 

  2022 2021 
 

% 22/21  
            

% 22/21 YTD 

november november november jan-nov  
Personbilar 25 588 21 056 +21,5% -7,6% 
Andel laddbara personbilar 64,6% 54,3%   53,5%  
Varav:         
Elbilar  10 868 5 468 +98,8% +62,0% 
  Andel av nyregistreringarna  42,5% 26,0%   30,4%  
Laddhybrider 5 650 5 962 -5,2% -18,0% 
  Andel av nyregistreringarna 22,1% 28,3%   23,1%  
Lastbilar, totalt 3 987 2 860 +39,4% -7,6% 
Varav:          
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton 3 367 2 420 +39,1% -8,9% 
Tunga lastbilar, över 16 ton 575 390 +47,4% +2,4% 
Bussar, totalt 120 42 +185,7% +99,5% 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registreringsperioden för november omfattar registreringar från 1 till och med 30 november. Antalet 
registreringsdagar är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan 
samt i filen ”Nyregistreringar november 2022”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram  
 
Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista 
dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med 
i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i 
påföljande månads registreringar.  
  
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. 
 
När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 
 
För mer information kontakta Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: 
sofia.linder@mobilitysweden.se 
 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige 
 
Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.  
 
Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges 
näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. 
 
•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder 
sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i 
Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor. 
 
•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 
procent av den totala svenska varuexporten.   
 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av 
våra mest FoU-intensiva näringar.    


