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köparen var ung var ganska vanliga och väcker 
minnen. I Sverige har vi i år sett ett antal 
Volkswagen och Volvo från 50– och 60-talet 
som på Bilweb Auctions sålt bra och till goda 
priser. Speciellt Volkswagen från början och 
mitten av 50-talet har nått höga priser och 
tom kommit upp i 200 – 300  tusen kr. 

En bil som varit speciellt efter frågad i vår 
också internationellt är Volvo P1800. 

I Europa (EU14 + EFTA + UK) som helhet 
gick nybilsförsäljningen ner 38 procent första 
halvåret med sämsta försäljningen under april 
med en nedgång på hela 75 procent!  
En återhämtning skedde i juli och nedgången  
i Europa var begränsad till 2 procent. Siffrorna 
i tabellen för nybilsförsäljningen av personbi-
lar i olika delar av världen återspeglar covid 
19läget för olika länder och hur det utvecklat 
sig med tiden. 

Ser vi på bilförsäljningen i Sverige i stort så var 
2019 det historiskt sett det tredje bästa året 
med över 350 000 nya bilar registrerade.
Jämfört med 2019 så gick i februari i år per-
sonbilsregisteringen ned ca 6 procent, i mars  
9 procent, i april med 38 procent och i maj 
50 procent och här nådde nedgången på 
grund av covid 19 sin kulmen. I juni månad 
var nedgången 22 procent och totalt under 
första halvåret 25 procent. Under juli månad 
begränsades nedgången till 4procent. Värt att 
notera är att registreringsstatistiken har en viss 
eftersläpning. Talar man med branschfolk så 
upplevdes mars och april som månader när 
det var mycket svårt att sälja bilar men att det 
lättade betydligt i maj.

Så sammantaget kan vi säga att det var dystra 
siffror under våren men att det sedan skett en 
rejäl återhämtning. Branschen har rent av  

noterat att många familjer har satsat på att 
köpa ny bil när man inte har kunnat göra den 
planerade utlandsresan. Bland den majori-
tet som har kvar sina jobb har många satsat 
på bilköp. Det finns också en välbeställd 
kund kategori som gärna satsar på att köpa 
en lyx- eller sportbil eller en samlarbil/klas-
siker så den här marknaden har inte störts så 
mycket av covid 19. Snarare är det så att man 
i ekonomiskt osäkra tider kan se köpet av en 
klassisk bil eller sportbil som en relativt säker 
investering. För värdefullare objekt finns det 
en internationell marknad som inte påverkas 
av en ekonomisk nedgång i ett enskilt land. 

En trend inte bara i Sverige utan också  
i övriga Europa är ett ökat intresse för en  
kategori som man kallar för ”affordable  
classics”. Det är bilar som inte är så dyra 
men har högt nostalgivärde eftersom de när 

Dystra siffror under våren, men det  
har sedan skett en rejäl återhämtning

Region Juli 2020 % Change 1–7/2020 % Change

W–Europe** 1,161,900 –2.2 5,756,200 –35.0

USA* 1,227,100 –12.1 7,656,600 –21.9

Japan 330,800 –12.8 2,156,800 –19.1

Brazil* 163,400 –29.8 928,700 –34.4

India 182,800 –3.9 993,800 –43.1

China 1,630,000 8.5 9,343,000 –18.5

*Light vehicles

**Western Europe (EU14 + EFTA + UK)

Källa: Verband der Automobilindustrie

Om vi tittar på klassiska bilar så skrev tid-
skriften Automobile i USA 15 juni att mark-
naden i början på året var start för klassiska 
bilar. I mars, samtidigt som covid-19-varning-
ar pågick hölls som planerat Amelia Island  
Concourrs dÉlegance. På auktionen upp-
nåddes goda resultat vilket pekade på en 
rimligt stark marknad för samlarbilar. I början 
på april var det också i USA klart att viruset 
skulle på olika sätt få stor påverkan på sam-
hället. Företag stängde, folk avskedades och 
medborgare ombads vara hemma. På samlar-

bilssidan ställdes nu många aktiviteter in. 
Man frågade sig om marknaden för klassiska 
bilar skulle krascha så som den gjorde 1989. 

Men marknadsnedgången har inte kommit, 
så som man kunde befara. Aktiemarknaden 
har återhämtat sig och det finns en tro på att 
arbetsmarknaden skall återhämta sig.
 
De tunga fysiska auktionerna har visserligen 
blivit inställda men har till stor del ersatts med 
online-auktioner på nätet. 

Den amerikanska siten Bring a Trailer hade 
en lista med 1 229 bilar som skulle gå på 
nätauktion i maj. 

En 1969 Ferrari Dino 246 GT såldes för 
höga $ 395 000 inkl kommission. 

Det såldes också en Ferrari 458 Speciale  
Aperta 2015 för $ 481 000, en Porsche 911 
GT2 RS Weissach Edition 2019 för $ 321,000, 
och en Ford GT Heritage Edition 2006 för  
$ 385 000. Man drar slutsatsen att folk som 
har pengar fortsätter att köpa bilar. 

Marknadsnedgången har inte kommit 
så som man kunde befara
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RM Sothebys var mycket snabba på att lägga 
om sin Palm Beach auktion till online redan   
i slutet av mars men här blev bara 69 procent 
av bilarna sålda. Något senare hade RM 
Sotheby en oneline-auktion där man satte 
nytt prisrekord för online med en Ferrari Enzo 
2003 som gick för $ 2,64 M. Vidare nåddes 
bra priser för en Ferrari 288 GTO 1985  
med $ 2.31 M och en Ford GT 2017 med  
$ 836 000. Men att 61 procent av bilarna 
såldes var inte i nivå med vad RM brukar nå.

Bloomberg skrev den 12 augusti en upp-
daterad sammanfattning av hur internationella 
marknaden för klassiska bilar utvecklat sig ef-
ter covid-19-pandemin. Man noterade att den 
7 augusti nåddes det högsta priset någonsin 
på en internetauktion. Det var Goodings som 
sålde en Ferrari 275 GTB ”Long Nose” 1966 
för $ 3,08 M. Detta var ett gott marknadspris 
men så hade bilen den rätta originaliteten med 
en hel del originallack och originalinredning. 

Högsta priset någonsin på en online-auktion

En ovanlig Ferrari 275 GTB ” long nose”, en av de sista med två kamaxlar, såldes för  
$ 3,08 M vid Goodings auktion i augusti. Foto: Mike Maez, Gooding & Company

Överlag har de bästa Ferraribilarna blivit såld till goda marknadspriser under covid -19-tiden. 
Men de mindre exklusiva Ferraribilarna har klarat sig sämre i spåren av covid 19 och här har en 
hel del blivit osålt på online-auktioner.

Vid RM Sotheby’s såldes en Ferrari Enzo 2003 för $ 2,64 M. 
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En orenoverad Mercedes-Benz 300 SL Måsvinge med ett uppskattat värde på $ 1,2 M till  $ 1,4 M nådde  
inte upp till reservationspriset vid sommarens Gooding online auktion. 
Foto: Mike Maez, Gooding & Company

Försäljningen och priserna på Mercedes 300 
SL ses ofta som en guldstandard för hur mark-
naden för klassiska bilar utvecklar sig. 

På sommarens Gooding online-aktion blev 
tyvärr en 300 SL måsvinge osåld. 

Detta var dock en orenoverad bil som i sig kan 
vara mycket attraktiva men hos rätt köpare. 

Vid Gooding Geared Online i augusti såldes 
en Mercedes 300 SL Roadster 1961 för 
$ 946 000 vilket är ett rimligt marknadspris. 

Allmänt sett är det också svårare att sälja bilar 
online jämfört med fysisk auktion om de inte 
är i yppersta skick.

En Mercedes-Benz 300SL roadster såldes för $946 000 vid Gooding Geared Online  
i augusti. Foto: Gooding & Company
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Vissa Porschar har fått se en nedgång. På 
senaste Gooding nådde inte en Porsche 911 
Carrera 1984 och en Porsche 928 1978 upp till 
reservationspris. En upphaussad Porsche 911 
1971 i rally-stylad blev osåld med budet  
$ 630 000 mot uppskattat pris på $ 1,2 M.

På RM Sotheby i maj blev en Porsche 911 
Turbo, 1978, en Porsche 356, 1960 och en  
911 GT3, 2008 osålda. Vid juliauktionen 
såldes inte en Porsche 912 Targa, en Porsche 
911 Turbo och en 944, 1988.  

Detta skall ses i ljuset av att priser på Porschar 
de senaste åren har växt till oanade höjder 
och att det nu skett en hälsosam justering av 
prisnivån.

Sammantaget har det internationellt kunnat 
konstaterats att online-aktioner har fungerat 
speciellt för de mest exklusiva bilarna.  
Orsaken är att det finns en förmögen samlar-
elit som inte i sina inköp påverkas så mycket 
av covid-19-pandemin. Men förutom dessa 
extremt speciella bilar har en viss återhållsam-
het kunnat iakttas.

På Gooding-auktionen i augusti såldes endast 
36 av 54 bilar (67 procent). Vid Sothebys  
juliaktion online såldes 71 procent. Den  
25 juli på Bonhams såldes ca 70 procent mot 
75–80 procent vid tidigare fysiska auktioner. 

En allmän trend på dessa auktioner är att de 
starkaste objekten blev starkare men att bilar 
som inte nådde upp till högsta standarden 
var inte så lättsålda eller nådde inte upp till 
förväntat pris. 

En hälsosam justering  
av prisnivån för Porsche

Låt oss dock inte bara se på de exklusiva bilar 
som sålt på de nämnda aktionerna. Tyska tid-
ningen Motor Klassik publicerar varje månad 
prislista för nästa alla klassiska bilar som tas 
fram av företaget Classic-Analytics. Under vå-
ren och sommaren har man inte visat på några 
större rörelser i prisnivån varken upp eller ner 
utan prislistan har visat på en stabil nivå. 

Marknaden kan nog karaktäriseras som 
avvaktande och det är väl först i höst som  
vi ser vartåt det lutar. 

Avgörande för marknaden för klassiska bilar 
är hur länge återhämtningen av ekonomin 
efter pandemin kommer att dröja. Vi har 

i slutet av augusti när detta skrivs ett läge 
där covid-19-pandemin inte har stabiliserat 
sig i flera delar av världen. Det finns också 
osäkerheter i de politiska skeendena som kan 
påverka ekonomin, aktiemarknaden och bil-
priser. Staterna har redan en stor skuldsättning 
på grund av pandemin och hur denna och 
kommande skulder hanteras blir avgörande 
för hur industrin kommer att utvecklas och 
hur de ekonomiska förutsättningarna över lag 
kommer att se ut. Vad gäller marknaden för 
nyare lyxbilar, för exklusiva sportbilar och för 
de exklusivaste klassiska bilarna och brukar 
köpare bland en ekonomisk elit klara sig bra 
också vid nedgångar i ekonomin. Klassiska 

bilar har fördelen att de också har ett realvärde 
som lockar vid ekonomisk osäkerhet ett real-
värde som t.ex aktier saknar. 

Men marknaden är nyckfull. Klassiska bilar 
drabbades under finanskrisen 2007 men inte 
hittills i samma grad av pandemin. 

Klassiska bilar har fördelen  
att de har ett realvärde

En rally-stylad Porsche 911, 1971,  nådde inte upp till reservationspriset på  Gooding’s i augusti.
Foto: Mike Maez, courtesy of Gooding & Company
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Medlem av ÖSK sedan 
början av 90-talet.


