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Lynk & Co fortsätter att växa - tredubblar under
2022
Det Göteborgsbaserade mobilitetsföretaget Lynk & Co upplevde under 2022 ett genombrottsår
med över 100 000 nya användare. Jämfört mot premiäråret 2021 har man i år tredubblat antal
bilar på vägarna, öppnat tre nya klubbar och den fördubblade personalstyrkan har nu en av
bilindustrins högsta andel kvinnor.  
 

Lynk & Co som erbjuder ett månatligt abonnemang på sin hybridbil Lynk & Co 01 har under
året haft en tillökning från 60 000 användare till över 170 000 på sina sju europeiska
marknader. Samtidigt har antalet bilar på vägarna i Europa vuxit till 30 000, vilket är en
tredubbling från lanseringsåret 2021. Sett till hemmamarknaden finns idag 3000 bilar i Sverige
jämfört med 1200 under förra året.  
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OM LYNK & CO

2022 visade att Lynk & Co är en kraft att räkna med. Med vårt all-
inclusivebilabonnemang hoppas vi kunna erbjuda en radikal enkelhet,
hållbarhetslösningar och flexibilitet till fordonsindustrin. Vi tar steg i rätt riktning
och är tacksamma för de tusentals medlemmar som valt Lynk & Co.
— Alain Visser, vd på Lynk & Co

Företagets tillväxt var inte endast begränsad till dess användarbas. Under 2022 mer än
fördubblades Lynk & Co’s personalstyrka med 340 anställda som anslöt sig till teamet, vilket
innebär att det totala antalet anställda nu uppgår uppemot 800. Av dessa är 45 procent kvinnor,
en ovanligt hög andel inom fordonsindustrin.  

Vi har en ambition att skapa ett mer rättvist, progressivt och hållbart samhälle,
då behöver vi börja inifrån. Ska vi lyckas med att förändra normer i en
traditionell bransch är jämn könsfördelning ett viktigt steg.
— Alain Visser

Lynk & Co använder idag 100 procent förnybar elektricitet på sina sju kontor, i samtliga klubbar
och de arbetar för att gå över mot förnybar elektricitet i hela verksamhetskedjan. Detta är en del
av ett större hållbarhetsarbete för att minska livscykelavtrycket, öka andelen hållbart material
och etablera bildelning som ny norm. Målet är att gå längre än att bara utveckla hållbara
produkter och elektrifiera fordon, utan att även förändra traditionella affärsmodeller och
beteenden för att möjliggöra delad, hållbar mobilitet.

I sina okonventionella klubbar öppna för allmänheten har man under året genomfört över
10 000 testkörningar. Till skillnad från traditionella bilhandlare eller showrooms har man i dessa
klubbar erbjudit flexjobb, fika, hållbara produkter och mängder av aktiviteter och events. Under
2022 öppnade företaget tre nya klubbar i Rom, Barcelona och Milano, utöver de befintliga i
Amsterdam, Göteborg, Stockholm, Antwerpen, München, Hamburg och Berlin. Man planerar
under 2023 för klubböppningar i Frankrike, Spanien och Tyskland. 



Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar
(som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett
helt nytt sätt. Med våra flexibla lösningar är du ute på vägen på nolltid. På månadsbasis får du tillgång till en bil
som du kan dela med släkt och vänner och med andra medlemmar i Lynk & Co-communityt.

Lynk & Co
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