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DIN FACKTIDNING
Holmgrens Bil

”I dag säljer 
vi mobilitet”

Svara kunden:
Så blir priset
för eldriften!

SOFIE CERNLIDEN REJMES PIERRE ALVÉN SVENSK AUTOTRANSPORT STEFAN HÄGGLUND STOCKHOLMS BILGRUPP PONTUS  
LÖVRUP SVÅ ROBERT NORDENSJÖ BILDEPÅN BENNY HOLMGREN & GÖRAN STRANDBERG HOLMGRENS BIL FREDRIK JOHANSSON 
VISBY BILCITY JONAS MATTSSON TOYOTA MÖLNDAL BJÖRN STRÖMBERG AFTÉN BIL ROBERT PIHLBLAD ALD AUTOMOTIVE 

Vill göra 
skillnad! 

DEJAN BASARIC, BD BIL

Här byggs en skola i Colombia.
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PÅ VÅR WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.se

Tillsammans gör vi bra affärer

santanderconsumer.se

Clas Ljungqvist
Commercial Director B2B  

Santander Consumer Bank kombinerar den lokala bankens engagemang och den 
stora bankens resurser. Varje dag drivs vi framåt av människor och företag som har 
viljan att förverkliga idéer och skapa affärer. Vi är en del av en av världens största banker, 
Banco Santander, vilket ger oss styrkan att erbjuda de bästa finansiella lösningarna som 
hjälper dig i din försäljning. Med vår höga kompetens, långa erfarenhet och personliga 
engagemang ger vi kraft åt människor och företag att utvecklas och nå sina mål.

Välkommen till oss.
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JAG MÅSTE BÖRJA med att kommentera det som 
självklart är vår huvudarena och det är ju marknaden. 
För även om vi inte nådde upp till tänkt prognos på 
personbilsmarknaden i fjol så blev det all time high på 
lätta transportbilar och tunga lastbilar. 

Det betyder återigen att vi har haft ett av dom mest 
framgångsrika fordonsåren någonsin tidigare. Vi har 
fyllt på vår bilpark så att vi säkerligen, när summe-
ringen av årets export och skrotning är klar, visar på 
att det finns fler fordon att serva och reparera för vår 
bransch.

PROGNOSERNA FÖR 2019 ligger också på väldigt höga 
nivåer runt topp 5, men vi kan alla se att det finns 
avmattning och framför allt osäkerhet i framtiden. En 
del av osäkerheten skapar vi själva i branschen via våra 
tekniska landvinningar eller certifieringssvårigheter i 
samband med övergång till WLTP, men osäkerheten 
späds på av den röra som vi har haft av utspel i det 
politiska systemet.

Att vi i en januariöverenskommelse mellan fyra 
partier får se förslag om att förbjuda försäljning av nya 
bensin- och dieselfordon gör ju att osäkerheten och 
framtidsfunderingarna når nya höjder. 

ALLA DOM UTSPEL som vi nu har från det politiska 
systemet sammantaget med planer på 25 procent 
minskad personbilstrafik, miljözoner och försök att 

dölja utredningar i Stockholm stad, förbud på försälj-
ning av förbränningsmotorer med mera så är det helt 
klart att vi som bransch måste förbereda oss på fortsatt 
osäkerhet.

Från MRF och branschens sida måste vi hjälpa, 
både det politiska systemet och kunderna, med fakta 
in i debatten. 

BILEN ÄR INTE problemet! Som bransch har vi tek-
niken och alla förutsättningar för att kunna erbjuda 
lösningar för framtida mobilitet på ett hållbart sätt. 
Alla tekniska lösningar behövs för att vi ska nå målen.

SAMMANTAGET kan vi se att många av dom saker som 
sker känns omöjliga för att vi som bransch ska kunna 
fortsätta att vara framgångsrik. Men jag är säker på 
att vi kommer att hitta möjligheter att utveckla våra 
affärer vidare om vi fortsätter att vara bäst på att ha 
kund dialogen. Behovet av mobilitet är alltjämt stort och 
bilen, oavsett drivmedel, kommer också i framtiden att 
vara en del av vårt samhälle.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Bilen är inte problemet; som bransch  
har vi de hållbara mobilitetslösningarna” 

Nytt år, nya hot,  
nya möjligheter 

Postadress Motorbranschen, Box 5611, 114 86 Stockholm  
Tel 08-701 63 12  E-post redaktionen@motorbranschen.se

Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör och ansvarig 
utgivare 
0733-44 80 26
ing-cathrin@motorbranschen.se

REDAKTIONEN MARKNAD 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

Motorbranschens nya ad heter HELENA ZETTERQUIST, 
37, tvåbarnsmamma med lång erfarenhet av grafisk 
formgivning av magasin. Sin designutbildning fick hon på 
college i England och har vitsord om sig att vara idérik 
och yrkesstolt. Helena har ”tidningsögat” och blir extra 
taggad av att planera och projektleda fotograferingar 
där både förberedelse och improvisation är viktig. Det 
kommer ni att få se synliga bevis på. Noterbart är också 
att hon tillbringade många timmar som barn i baksätet 
på sin fars Ford Fairlane -67 och blir fortfarande varm  
i hjärtat när hon ser en fin blank amerikanare.

För insänt, icke beställt material ansvaras ej. Utbetalat arvode inkluderar Motorbranschen rätt till elektronisk publicering. Citera oss gärna men ange Motorbranschen som källa. Eftertryck av text och bilder är förbjudet.

MER OM VÅRA MEDARBETARE

Richard Ahlman
Annonser
070-855 28 21
richard@motorbranschen.se

Emil Magnusson
Annonser
072-050 95 52
emil@motorbranschen.se

Jeanette Edman
Prenumeration
08-701 63 90
marknad@motorbranschen.se
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Ja det finns faktiskt en del typer av däck och hjul som vi INTE har i vårt sorti-
ment. Annars har vi faktiskt det mesta till personbilar, SUV:ar, transportbilar, 
husbilar moppebilar och släpkärror. Dvs till sånt som våra kunder i bilhandeln 
säljer. Och vinterhjul är vi särskilt bra på.

På vår webbplats är det väldigt enkelt att beställa. Det är överskådligt och 
lättnavigerat. Vi ger dig oftast fler alternativ och vet vad som passar bäst till 
vilket fordon. Några klick så är hjulen på din lastkaj – oftast dagen efter. 

Vi gör det riktigt lätt för dig att skapa merförsäljning och för- 
bättra din däckaffär. Fråga t ex någon av alla våra nöjda kun-
der! Hör av dig till oss så får du ett inlogg för att testa själv.

Välkommen!

– HAR NI VINTERHJUL 
TILL SKOTTKÄRROR? 

– NEJ TYVÄRR! 

DÄCK OCH 
KOMPLETTA 

HJUL TILL: 
PERSONBILAR • SUV:AR 

 TRANSPORTBILAR 

MOPEDBILAR 

SLÄPKÄRROR 

HUSBILAR 

Nordic Wheels AB, ingår i Nokiankoncernen | 054-14 16 00 | www.nordicwheels.se
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BLINKIS VÄRLD

Rejmes i Halmstad driver barntrafikskolan  
”Blinkis trafikgrupp” i ena hörnan av 
anläggningen. Sofie Cernliden är marknads-
ansvarig och tar hand om de allra minsta, 
blivande kunderna. 

Varför gör ni det här? 
– Vi vill skapa en familjär atmosfär för barnen 
där vi blandar lek med kunskap om trafiksäker
het. Konceptet är i linje med Volvos säkerhets
tänk. Målet är att alla familjer som besöker oss 
ska känna sig välkomna samtidigt som vi sprider 
trafiksäkerhetskunskap. Vi vill att alla, stora som 
små, ska känna sig välkomna till Rejmes Bil och 
Blinkis värld.

Vad innebär din roll?
– Jag besöker förskolor i södra Halland och 
utbildar barn i åldrarna tre till sex år i trafiksä
kerhet. Vår populära maskot Blinki följer med 
och agerar röd och grön gubbe när vi tränar vid 
övergångsstället som vi har med oss. 

Sedan håller vi event på anläggningen en 
gång i månaden med teman som trafikkunskap 
och höger och vänster. 

Hur många medlemmar har gruppen?
– Vi har 175 medlemmar som regelbundet får 

pyssel och trafikrelaterade uppgifter på posten, 
men vi får hela tiden nya medlemmar. 

Vad får du för respons?
– Gruppen är väldigt populär. Det märker vi 
när vi läser om vår bok om trafiksäkerhet som 

bygger på story telling där barnen är med och 
berättar sagan. Sedan får barnen ta med sig en 
bok hem och det händer att föräldrar hör av sig 
för att berätta att barnen kan boken utantill. 2 
 ME

Sofie Cernliden  
håller i trafikskolan  
för Rejmes räkning.

F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N  2

Burlin Motor …
… har nyligen avslutat en stor 
om- och utbyggnad av anlägg-
ningen i Umeå som inbegriper 
bland annat däckhotell och nya 
personalutrymmen samt en 
utbyggnad av bilhallen. Under 
invigningsveckan såldes 65 
nybilar och 35 begagnade.

Burlin Motor-koncernen 
Burlin driver fyra fullservice-
anläggningar för Toyota, säljer 
cirka 1 000 nya personbilar, 
cirka 1 200 begbilar och cirka 
60 transportbilar årligen. Om-
sättningen är cirka 450 miljoner 
per år. I Umeå är de även åter-
försäljare och serviceverkstad 
för Lexus.

Bilmetro-koncernen …
… bygger om sin tidigare bil-
hall på Södra Backa-området 
i Borlänge till en dedikerad 
transportbilshall för VW:s trans-
portbilar. Det blir möjligt sedan 
Bilmetros helt nya, exklusiva 
Audi-anläggning på Islingby-
området blev klar i höstas. VW:s 
transportbilar har i Sverige en 
marknadsandel på cirka 30 pro-
cent, men i Borlänge är siffran 
drygt 50 procent.

Bilcenter Vimmerby …
… har nyligen öppnat en Meca-
ansluten bilverkstad i den nya 
bilhall som företaget flyttade in i 
i höstas. Den nya fastigheten på 
800 kvadrat innehåller även en 
märkesoberoende bilförsäljning 
av begagnade bilar och drivs och 
ägs av Ervad Destanovic.

Hedin Bil-gruppen …
… fortsätter sin expansion i 
Belgien. Koncernen, som redan 
har drygt 100 anläggningar i 
Sverige, Norge och Belgien, har 
nyligen även förvärvat fem full-
service-anläggningar för Merce-
des i och kring Antwerpen från 
belgiska Andries N.V. Hedins blir 
därmed den största enskilda 
Mercedes-återförsäljaren i hela 
Belgien. Man har även ingått 
avtal om köp av ytterligare två 
större Mercedes-anläggningar 
mellan storstäderna Antwerpen 
och Gent.

Porsche fortsätter …
… expansionen av sitt återförsäl-
jar-nätverk i Sverige. Närmast 
på gång är bygget av ett nytt 
Porsche Center i Jönköping för 
55 miljoner. Det beräknas bli 
klart till hösten 2019.

Registreringen av Opel-bilar i Sverige minskade 
med 97 procent under januari. Anledningen är att 
importören KW Bruun hållit bilarna stående i  
Göteborgs hamn i väntan på att återförsäljarna 
ska skriva på ett avtal med det nya finansbolaget.

VAD MOTORBRANSCHEN erfar har importören hållit 
bilarna i gisslan för att öka trycket på återförsäljarna att 
godta det nya finansbolaget Jyske Bank. KW Bruun valde 
att byta finansbolag från GMAC i samband med att de 
tog över efter Opel Sverige första december förra året. 

Återförsäljarna har haft flera synpunkter på vill
koren i avtalet, som återförsäljarföreningen försökt 
förhandla om med hjälp av en jurist. Avtalet innebär 
bland annat förändringar för lagerbilar, som numera 
inte ska ägas av finansbolaget. 

Enligt en handlare är det inte acceptabelt i det här 
fallet där det handlar om redan kundsålda bilar där 
återförsäljare krävt att få bilarna levererade mot kon
tant betalning, något som importören inte godtagit.

GENOM ATT HÅLLA inne bilarna har trycket ökat på 
återförsäljare att skriva under avtalet som enligt 
uppgift även innehåller ett ja till vissa delar av en ny 
kommersiell policy. Flera handlare ska ha tagit hjälp 
av jurister eftersom importören, enligt juristernas 
tolkning av avtalet, inte har rätt att leveransvägra mot 
förskottsbetalning. 

Det kan innebära att importören kommer få krav på 
viten för de förseningar som återförsäljare drabbats av 
och för tappade affärer där slutkunderna inte accepte
rat de långa leveranstiderna.

Enligt uppgift har flera av Opels återförsäljare skri
vit på avtalet den senaste tiden. KW Bruun har därför 
släppt leveransstoppet, åtminstone för de handlare som 
skrivit på det omdiskuterade avtalet. Åtgärden kom
mer emellertid inte att kunna rädda de låga siffrorna 
för nyregistreringar i januari. Enligt Bil Sweden mins
kade Opels personbilar med 97 procent i januari, vilket 
medförde att marknadsandelen minskade från 1,64 
(januari 2018) till 0,05 (januari 2019). För flera återför
säljare kan det vara för sent eftersom antalet missade 

leveranser lett till stora ekonomiska konsekvenser. 
Anders Karlander på Opels återförsäljarförening 

vill inte kommentera. Samtidigt som återförsäljarna 
lider av följderna av leveransstoppet pågår ett arbete 
att ta fram ett nytt avtal för handlarna om rättigheter, 
skyldigheter och de nya kommersiella villkoren. Flera 
återförsäljare menar att det handlar om stora försäm
ringar jämfört med tidigare avtal.

Att försäljningen störtdyker så mycket i december och 
januari kan ju knappast vara acceptabelt för fabriken i 
Tyskland. Enligt en källa har återförsäljarföreningen 
varit i dialog med tillverkaren.

I DECEMBER publicerade motorbranschen.se en 
intervju med Holmgrens Bils vd Göran Strandberg 
som hårt kritiserade KW Bruuns nya kommersiella 
affärsvillkor och avtal för lagerfinansiering.

Strandberg beskrev att KW Bruun skruvade villkor 
utan att förhandla och agerade på ett sätt som leder 
till konflikt i alla led. Strandberg är hittills den enda 
återförsäljaren som vågat gå ut och offentligt kritiserat 
importören. Trots att Holmgrens Bil är landets största 
återförsäljare av Peugeot och ihop med Hedin Bil 
representerar Opel i de tio största städerna valde KW 
Bruun att säga upp Holmgrens Bil som återförsäljare 
av Peugeot strax efter att artikeln i motorbranschen.se 
publicerades.

TOBIAS PETTERSSON, vd för KW Bruun, har valt att 
inte kommentera den här artikeln, men kritiken från 
Strandberg kommenterade han via mail.

”Med respekt för vår relation till Holmgrens vill  
vi inte heller gå in på några detaljer kring vår affärs
relation här. Det sköter vi i en direkt dialog med 
Holmgrens. Vi värderar våra affärsrelationer med våra 
återförsäljare väldigt högt och för vår dialog direkt 
med dem och inte i media.”

Holmgrens Bil kommer att fortsätta erbjuda  
Peugeot och Opel till kunderna under de två kom
mande år som avtalet löper och de är fortsatt auktori
serade för service och eftermarknad för både Opel och 
Peugeot. 2  me

OPELBILAR
GISSLANTAGNA 

KONTAKT
Elin Skoglund
070-622 64 23
elin.skoglund@autorekrytering.se

KONTAKT 
Calle Edlen 
073-944 97 96 
calle.edlen@autorekrytering.se

Vill du ha hjälp att hitta rätt person 
för jobbet? Eller behöver du sätta 
ihop ett helt nytt team? Hör av dig 
till oss så berättar vi om våra smarta  
lösningar för just motorbranschen. 

Tack vare vår tydliga nisch, och ett 
stort nätverk, är chanserna goda att 
vi redan känner personen du söker. 
Om inte vet vi var vi ska leta.

Kontakta vårt Göteborgskontor på
infovast@autorekrytering.se

VÄLKOMMEN TILL EN
NY REKRYTERINGSVAR

F
O

T
O

 M
A

R
I

A
 E

R
I

K
S

S
O

N



 8 MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2019

2  F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N

58miljarder
(eller närmare  

bestämt betydligt 
mer, 58 074 000 000 

kronor) var den  
gigantiska köpe-
summan när Ford 

köpte Volvo Person-
vagnar för 20 år  

sedan, i januari 1999. 
Den ekonomiska  

krisen gjorde som 
bekant att Ford  

redan 2010 tvingades 
sälja sina svenska 
bilar till kinesiska 
Geely för reapriset  

13 miljarder kronor. 

Kvdbil flyttar …
… sin anläggning i Malmö till 
grannkommunen Svedala. De 
120 bilarna i Malmö blir 400 
i den nya anläggningen i Sve-
dala, dit Kvdbil beräknas flytta i 
maj-juni 2019. Kvdbil, Sveriges 
största webb-baserade mark-
nadsplats för begagnade bilar, 
startades 1991 i Kungälv och 
har i dag totalt 16 anläggningar 
runtom i landet.

MotorHalland …
… startade nyligen bygget av 
en helt ny huvudanläggning om 
cirka 12 000 kvadrat som väntas 
stå klar våren 2020 på området 
Flygstaden i Halmstad. Motor-
Halland är återförsäljare för VW, 
VW Transportbilar, Seat, Skoda 
och Scania Lastbilar, och har i 
dag tre anläggningar, varav två i 
Halmstad och en i Laholm med 
totalt 120 anställda och en om-
sättning på cirka 645 miljoner. 

En ny anläggning planeras 
också vid E6 i Mellbystrand i 
Laholms kommun som ersätt-
ning för företagets nuvarande 
anläggning i Laholm.

Här är det slutlossat!
Åkeriet Svensk Autotransport har slutat att hämta och lämna bilar med 
de vanliga biltransport-lastbilarna hos en återförsäljare i Stockholm.  
Riskerna för chaufförerna har bedömts som allt för stora. 

ARBETSMILJÖVERKET utfärdade i 
november ett vite på 75 000 kronor 
med krav på en utförlig riskanalys 
av situationen vid lossning hos 
en återförsäljare på Smista Allé i 
Segeltorp, söder om Stockholm. 

Smista Allé är den gata i Sverige 
som har flest biltransportleveran
ser. En enda, av flera återförsäljare 
på gatan, får en fullt lastad lastbil 
med åtta bilar transporterad till sig 
varje dag året om.

I januari förra året larmade 
Svensk Autotransports skydds
ombud Raymond Persson om att 
chaufförerna utsattes för onödigt 
stora risker i samband med läm
ning och hämtning av bilar. 

– Jag lämnade in en så kall
lad ”6:6 A”, ett föreläggande om 
skyddsstopp. Trafiken på gatan är 
intensiv och transportbilarna får 
ofta parkera i en svängfil mitt i 
gatan med trafik på båda sidor. Det 
är inte acceptabelt, säger Raymond 
Persson.

ÅKERICHEF Pierre Alexén på 

Svensk Autotransport välkomnar 
anmälan.

– Det är arbetsgivarens skyldig
het att ansvara för säkerheten och 
både vi och vår huvudman Axess 

Logistics vill se en lösning. Vi kan 
däremot inte lösa problemet själva, 
utan bara hjälpa återförsäljarna 
att trycka på sina kommuner och 
fastig hetsägare om att få hjälp, 
säger Pierre Alexén.

Flera återförsäljare på gatan har 

gått ihop med hyresbolaget och 
kontaktat Huddinge kommun för 
att tillsammans försöka hyra en 
gemensam avlastningsplats där 
chaufförerna kan parkera för att 
lossa och lasta på bilar. 

För att lösa problemet tempo
rärt är de stora transportlastbilarna 
på 25 meter utbytta mot mindre 
så kallade ”citybilar”, med flera 
leveranser och högre kostnader 
som följd. 

SAMTIDIGT har Svensk Autotran
sport tillsammans med Axess 
Logistics påbörjat en rikstäckande 
analys där en säkerhetskonsult 
kartlägger liknande problem hos 
andra återförsäljare. 

Bland högriskåterförsäljare 
finns exempel på sådana som lig
ger på samma gata som räddnings
tjänsten med risk för utrycknings
fordon, avlastning på gator med 
kollektivtrafik, stoppförbud och 
med hög trafik liksom långa av
stånd till återförsäljarnas uppställ
ningsplatser för bilar. 2  me

Representanter från åkeriet Svensk  
Autotransport och deras huvudman  
Axess Logistics genomförde i januari  
en riskanalys på Smista Allé i Segeltorp, 
utanför Stockholm, den gata i Sverige 
som tar emot flest biltransporter.

Skyddsombudet Raymond 
Persson på Svensk Autotran-
sport var den som slog larm 
och riskerna för chaufförerna.
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Framtiden finns med DNB

Låt slutkunden göra klart hela sin affär direkt på Blocket eller från din egen webbplats. 
Med vår senaste nyhet Dealerpad.net kan du som återförsäljare själv välja om kunden ska få 
möjlighet att skicka sin finansförfrågan direkt till DNB eller om du vill lägga sista handen på affären 
innan den går skarpt. Vi kan härmed erbjuda ett digitalt handslag för alla våra samarbetspartners 
och deras kunder. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

• Köp och finansiera direkt från din hemsida 
• Säkerställ merförsäljning 
• Säker signering i form av BankID 
• Fast pris – ingen rabatt

Läs mer på: nyfikendnb.se

Inte bara en massa ettor 
och nollor. DealerPad.net 
det digitala handslaget.

Erbjud dina kunder ett digitalt handslag – nyfikendnb.se
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BD BIL SÄLJER begagnade bilar i 
Arninge och Strängnäs. Med ut
märkelsen ”Årets unga företagare 
i Täby kommun” och mottot att 
”vem som helst kan bli medarbe
tare med rätt inställning” anas en 
frisk företagsfläkt. Tillsammans 
har medarbetarna medverkat i ett 
välgörenhetsprojekt med Ankar
stiftelsen. 

– Jag har velat göra det här 
ända sedan jag kom till Sverige 
från före detta Jugoslavien som 
femåring och vår familj fick hjälp 
av okända människor. När jag 
presenterade den här idén för 
mina anställda hann jag inte be
rätta klart innan alla sagt ja, säger 
Dejan Basaric, ägare och vd.

Projektet finansierades helt 
av företaget som bekostade två 
veckors vistelse i Colombia. Ena 
veckan med halva personalstyr
kan, medan den andra hälften 
skötte verksamheten i Sverige. 
Andra veckan skiftade de.

I RESVÄSKORNA packades mängder 
av verktyg, från målarpenslar 
till slipverktyg. Efter en dag var 
väggar och fönster till en skola på 
plats.

– Den gamla skolan stod på 
pålar och var täckt av halm. Getter 
sprang genom klassrummen där 
barnen fick vara i skift eftersom 
lokalerna var för små. När vi hop
pade av lastbilsflaken och började 
bygga möttes vi av jubel från 
barnen, säger Dejan Basaric.

Under veckorna träffade BD 
Bilgänget många tacksamma 

BD Bils anställda bedriver väl-
görenhet på riktigt. I november 
i fjol åkte de till Riohacha i 
Colombia och byggde en skola, 
bestående av tre hus för 264 
barn. De uppmanar kolleger i 
motorbranschen att hänga på.

barn, bland annat flera som 
svenskarna skänkte sina skor till. 
Det andra BD Bilteamet hade 
med sig väskor fullpackade med 
leksaker, kläder och skor.

DEJAN BASARIC poängterar noga 
att det här projektet kommer från 
hjärtat och inte är något som gjorts 
för att förbättra företagets image. 
Enda anledningen till att de berät
tar om det på sin hemsida är att 
inspirera andra.

– Det kostar m e n vilken grej! 
Personligen blev jag helt nollställd 
av att se misären och fattigdomen. 
Det förändrade perspektivet och 
har fått mig att prioritera annor
lunda. För företaget har det gett en 
ännu större sammanhållning  
i gruppen. Vi har sovit på varandra 
i två veckor, umgåtts hela tiden och 
kämpat på bygget.

Basaric säger att han ofta upp
märksammar företag som stödjer 
olika välgörenhetsprojekt, något 
han tycker är fantastiskt, men att 
han vill rekommendera att själv 
bege sig i väg och hjälpa på plats.

– Det är inte jämförbart med 
något annat. Att få se skolbarn gå in 
i en skola som vi hade byggt var obe
skrivbart. Det finns ingen gruppöv
ning som kan förändra dynamiken 
som det här projektet har gjort. Det 
ger också en inblick i vilka krigare vi 
är. Att det vi gör varje dag på jobbet 
är hur lätt som helst. Hela vår inställ
ning har ändrats. 

Om andra inspireras av er – vad 
vore deras nästa steg?
– Vi kommer göra fler liknande 
projekt framöver. Om andra vill 
jobba med oss är de välkomna att 
kontakta oss. Annars kan de höra 
av sig till Ankarstiftelsen, som vi 
jobbade med. De ser till att hjälpen 
kommer dit den behövs, säger 
Dejan Basaric. 2  me

– oslagbar teambuilding

Skolbygge  
i Colombia

Viktor Basaric 
och Sophie Lilja 
hälsar på Tonio, 
en av grabbarna 
som alltid stod vid 
svenskarnas sida.

Första gruppen på plats 
för att starta bygget.
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Här poserar andra gruppen 
framför färdigt bygge.

Dejan Basaric 
med en färdig 

skola döpt 
efter hans 

dotter, Lara. 

   Det låter bra men när oturen är framme  
prövas ert varumärke. Och vårt. 

www.svenskbilgaranti.com 

Allt fler erbjuder idag kunderna någon form av garanti vid 
köp av en begagnad bil. Men hur väl fungerar hanteringen 
av dessa garantier när kunden råkar ut för en skada? Det 
sista en kund vill är att hamna i ovisshet om vad garantin 
omfattar, vem som ska kontaktas, vem som kan reparera 
bilen och hur lång tid det kommer att ta. Och det sista ni 
själva vill är att lägga tid på något som garantileveran-
tören har ansvaret för.  

Efter snart 20 år som en ledande nordisk garantileve-
rantör i bilbranschen vet vi vad som skapar nöjda åter-
försäljare och slutkunder. Våra garantikoncept hjälper till
att skapa trygghet och goodwill som påverkar kundernas
beslutsprocess och driver lojalitet till ÅF:s verkstad samt 
eftermarknad under hela garantitiden. Slå gärna en signal 
till vår försäljningschef Claes Hellman på 031 27 70 40 så 
berättar han mer om hur ni kan stärka er affär.

PROFFS TAR EMOT 
Kunden kopplas direkt till en erfaren och 

kunnig skadereglerare som tar emot anmälan 
och hjälper till att ringa in problemet.   

BESKED INOM 1 TIM
Samme handläggare återkommer 
till kunden inom max 1 timme med 

besked om skadan omfattas av 
garantin samt planerad åtgärd. 

I RÄTTA HÄNDER
Vid godkänd skada prioriterar vi att  

reparationen utförs av auktoriserade partners 
och med hänsyn till kundens geografiska 

närhet.

   

Denna bil levereras med  
12 månaders garanti     ”    ”    
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Hemleverans
Här gäller tuffare lagar
När en bil levereras hem till kunden kan andra lagar gälla med 
juridiska fallgropar. Ångerrätten kan exempelvis bli lång om infor-
mation inte ges på rätt sätt av återförsäljaren.

I DAG ERBJUDER flera företag hemleverans av 
bilar och då främst begagnade. Om affären 
dessutom görs upp på nätet utan att säljaren och 
köparen träffas kan både konsumentköplagen 
och distansavtalslagen gälla. 

För att distansavtalslagen ska bli tillämplig 
krävs inte bara att affären gjorts upp på distans, 
utan också att företaget har ett organiserat sätt 
att göra upp affärer på, exempelvis med kund
korg och webbshop på nätet. 

Just beträffande bilaffärer är distansavtalsla
gen inte prövad tillräckligt så att det finns tydlig 
praxis, men Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) har börjat få in tvister. Ett fall handlar 
om ett mindre bilföretag som gjort upp en 
begagnad bilaffär med en konsument utanför 
företagets lokaler och med hemleverans.

– När köparen sedan ångrade sig ansåg 
nämnden att distansavtalslagen var tillämplig 
och eftersom företaget inte informerat om 
ångerrätten på ett korrekt sätt fick de därmed 
inte rätt till värdeminskningsavdraget, säger 
beredningsjurist Chris Märlin på ARN.

MED DISTANSAVTALSLAGEN följer fjorton dagars 
ångerrätt från det att köparen tagit emot varan. 
Säljaren har ett omfattande informationsansvar 
för ångerrätten. 

– Om säljaren inte har gett tillräckligt med 
information om ångerrätten och på ett korrekt 
sätt förlängs fristen med ett år. Det kan bli en 
obehaglig överraskning för säljaren, inte minst 
om kunden kört bilen i ett år och säljaren inte 
får rätt till värdeminskningsavdraget, säger 
Chris Märlin.

David Norrbohm, förbundsjurist på MRF, 
säger att informationsplikten går längre i Sverige 
än i flera andra länder, vilket bland annat inne
bär att säljare även måste inkludera ångerblan
ketten. Samtidigt förklarar han att de allra flesta 
bilaffärer inte berörs av distansavtalslagen.

– Det finns de som tror att det tolkas som 
nätförsäljning bara för att man annonserar på 
nätet, men det har ingen juridisk betydelse. Det 
krävs alltså att affären görs upp utanför säljarens 
lokaler eller i samband med leveransen av bilen 
och att det ska finnas ett särskilt inrättat system, 
säger David Norrbohm.

STOCKHOLMS BILGRUPP erbjuder hemtransport 
för dem som köper bil på distans via telefon eller 

DISTANSAVTALS-
L AGEN

l Lagen gäller om affären 
görs upp på distans eller 
utanför säljarens lokaler 
och om det är ett inarbetat 
arbetssätt som säljaren 
använder sig av.

l Lagen innebär en omfattande 
informationsskyldighet  
för säljaren.

l Köparen får 14 dagars ångerrätt. 
Fristen gäller från att varan är mottagen.

l Det är köparen som står för returkostnaden 
om köparen ångrar köpet, men om korrekt 
information inte har lämnats bär näringsidkaren 
ansvaret. Köparen kan även behöva stå för en 
varas värdeminskning.

mejl. De tycker att nätförsäljning med hemleve
rans fungerar bra.

– Det gäller att kunden får så mycket in
formation och bilder av bilen före köpet som 
möjligt och att betalningen är gjord innan bilen 
transporteras till kunden. I dag har vi hemleve
rans på runt sju procent av alla sålda bilar och 
det ökar hela tiden, säger Stefan Hägglund, vd 
och ägare på Stockholms Bilgrupp.

Vid nätförsäljning med hemleverans träffar 
kunden inte säljaren alls.

– Hittills är det bara en kund som har ångrat 
sig och det var för att byta till en annan av våra 
bilar. För oss är hemleverans en bra affär, som 
är enklare och snabbare för oss, säger Stefan 
Hägglund.

Eftersom många stora importörer och gene
ralagenter vill undvika juridiska tvister görs de 
flesta bilaffärer fortfarande upp hos en återför
säljare, vilket säkerställer att distansavtalslagen 
inte gäller. 2  me

”Det finns de som tror  
att det tolkas som nät
försäljning bara för att 
man annonserar på nätet,  
men det har ingen  
juridisk  
betydelse”

Expanderande Bilia-företaget Netbil förstärker 
organisationen för att nå försäljningsmålet 
25 000 begagnade bilar inom en femårspe-
riod. Björn Olofsson är tillsatt som vd. Vice 
vd blir Lars Lieberg, 53, som därmed lämnar 
tjänsten som bilhandelsansvarig på MRF. 

Annika Nordin är ny chef 
för Transportföretagens 
arbetsgivarservice. Hon 
kommer närmast från en 
tjänst som enhetschef 
inom Transportföretagen 
och efterträder Anders 
Norberg som går i pension.

Eva Kimborn Heivert 
har utsetts till ny vd för 
Circle K Sverige. Hon 
har närmast varit senior 
vice president sales & 
marketing i den europeiska 
organisationen och har en 
omfattande bakgrund från 

bland annat Ica och Statoil. Hon efterträder 
Morgan Wiktorsson.

Mekonomen group har re-
kryterat Henrik Petterson 
som ny chef för grossist-
verksamheten Bileko Car 
parts (BCP) som servar 
Meca och Mekonomen. 
Henrik kommer närmast 
från Tools Sverige.

Vid MRF:s Lack- och skadekonferens utsågs 
Autolack i Vimmerby till bästa lackverkstad, 
Sällstorps Plåt & Lack till bästa skadeverk-
stad och Vinyl Make up i Jönköping till bästa 
plastverkstad.

Volvo och reklambyrån Forsman & Boden-
fors vann kategorin ”Långsiktigt” i 2018 års 
upplaga av reklamtävlingen ”100-wattaren”, 
med motiveringen att kommunikationen 
”Made by Sweden” inte bara är kraftfull utan  
i världsklass. 
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Bäst i norsk GA-enkät
Skoda och Toyota delar förstaplatsen i den 

norska GA-enkäten. ”Norges bästa bilimportör 
2018”, trots att ingen av vinnarna har elbilar 
i programmet. Tredje platsen delas av Volks-
wagen och Porsche. Även femte platsen delas, 
den av Audi och Isuzu. På delad jumboplats 
hamnade Mini och Land Rover när de norska 
handlarna hade sagt sitt.

Bytbil satsar på nybilssegmentet
I höstas smyglanserade Bytbil en helt ny sektion på sajten som bara innehåller nya 
bilar. På kort tid har satsningen visat stor framgång. Nybilsguiden gästas varje vecka 
av cirka 16 000 besökare i snitt och genererar 250 nybilsleads.

Nybilsguiden hos Bytbil samlar utbudet av nya bilar 
tillsammans med filtrerat innehåll, guidande texter 
och inspirerande bilder. En rad lanseringar av ny 
funktionalitet väntar bilköparna under 2019 såsom 
olika inspirationslistor och tester. 

–  Bytbil har en av landets starkaste positioner inom 
begagnade bilar. Nu vill vi ta en tydligare roll som 
ledande marknadsplats även för nya bilar. Genom att 
synliggöra och paketera utbudet bättre och bidra med 
informativt innehåll kan vi underlätta köpresan för 
våra besökare, säger Robin Suwe, affärsområdeschef 
för Blocket Fordon. 

I betaversionen av Nybilsguiden kan besökaren 
botanisera bland 20 000 nya bilar i dagsläget - 
antingen genom att söka på specifika märken eller 
i kurerade kategorier såsom topp 10 mest sålda 
SUV:arna eller mest sålda elbilarna. 

– Vi är glada att lansera denna nyhet mot 
landets bilhandlare som kan få ökade leads inom 
nybilssegmentet genom att vi tillsammans skapar 
en lustfylld användarupplevelse. 
Kombinationen av inspirerande bilder och guidande 
texter ska på sikt kompletteras med rörligt innehåll, 
säger Robin Suwe.

(Nybilsguiden har också ett särskilt fokus på elbilar 
och laddhybrider där besökaren ledsagas fram till olika 
modeller utan att själv behöva göra olika filtreringar. 
Valmöjligheterna visas istället steg för steg. 

– Intresset för el- och hybridbilar växer kraftigt. Många 
modeller släpps löpande och därför kan det vara 
knepigt för köparen att själv avgöra vilka urval som 
passar. Här vill vi underlätta letandet genom att ge en 
klarare överblick, säger Robin Suwe.

Så annonserar du 
nya bilar på Bytbil

1.  Logga in i fordonsadmin

2.  Lägg till en personbil och 
kryssa i rutan “Fabriksny” 

3.  Spara annonsen!

ANNONS
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FÖR HANDLARE händer mycket nu – el, delning, upp
kopplad och senare självkörande kräver både samord
ning och att tillverkarna är med mer. Handeln är van 
vid att tillverkarna flyttar fram sina positioner när de 
kan; ibland kanske de vill väl? Att instinktivt skylla 
på tillverkaren är ju inte så smart om tillverkaren vill 
handelns bästa.

VW:s nya kontrakt gäller från april 2020 och ger 
tillverkaren möjlighet att interagera mer med slutkun
den – men innehåller samtidigt nya affärsmöjligheter 
för handlare som får förmedla nya tjänster i samarbete 
med VW. Samtidigt sänks CIkraven.

Samarbete behövs. För att kunna konkurrera med 
internetplattformar som Amazon och Google måste 
tillverkaren få tillgång till kunddata – samtidigt som 
all erfarenhet visar att lokala handlare behövs. Trots 
högkonjunktur och låga räntor har europeisk bilhandel 
dålig lönsamhet. Utgångspunkten för förhandlingarna 
om kontrakten är att tillverkaren behöver handeln – 
och vice versa.

Vi frågar Pontus Lövrup, vd för återförsäljarfören
ingen SVÅ:

Nya kontrakt – intuitivt är nog många handlare 
negativa …
– Svaret beror på mindset, eller i vilket läge man 
befinner sig med generationsskiften och annat. För 
VWåterförsäljarna, som ställdes inför en tuff situation 
nyligen med Dieselgate, känns det huvudsakligen 
positivt att fabrikerna signalerar verkligt nytänkande 
och är proaktiva. Vi har bjudits in i en äkta dialog om 
framtiden via EDC, vår europeiska återförsäljarorga
nisation.

Nu är det alltså slut med glaspalatsen – där  
har ju handlarna haft rätt. Kostnaderna har inte 
återspeglats i ökad försäljning och lönsamhet, 
eller hur?
– Håller inte med! Satsningen på märkesseparerade 
anläggningar har varit effektiva och lönsamma – se 
vår försäljningsutveckling i Sverige de senaste tio åren! 
Nackdelen var tidigare regler kring bemanning. Detta 
ändras i de nya kontrakten, en duktig medarbetare 
blir certifierad för ett obegränsat antal områden. Det 
hjälper handlarna att erbjuda effektivare service, i 
kombination med nya digitala hjälpmedel för kund
hanteringen.

– Hade vi inte varit märkesspecialister hade fabri
kerna nog inte varit lika intresserade av att vi fanns 
kvar. Våra märkesinvesteringar har säkrat framtiden.

Är det nödvändigt att tillverkaren har mer direkt-
kontakt med kunden, eller är det bara ett klas-

TEXT  ANDERS PARMENT  / FOTO ÅKE WESTIN

Alla svenska VW-handlare 
får förnyade kontrakt
Nu är de klara – VW-handlarnas nya kontrakt. Även om de öppnar  
för näthandel vill VW ha handlarna kvar.

siskt maktspel mellan tillverkare och handlare?
– Uppkopplade bilar är egentligen en större revolu

tion än elektrifieringen och kanske en ännu större 
anledning till nya kontrakt än elbilarna.

– Fabriken har resurser att sy ihop den i dag ganska 
fragmenterade datan om fordonet och kunden. 
Återförsäljarna har en rätt god bild om sin kundkrets 
och distriktets fordon, men vi är dåliga på att arbeta 
proaktivt och bearbeta kända data. Om vi samordnar  
oss kan det bli betydligt bättre för alla parter, inte 
minst för kunden. Det är också själva avsikten med  
det digitala ekosystem som vi gemensamt ska fylla 
med innehåll och arbeta med, och som är en hörn
pelare i de nya kontrakten. 

– På Scaniasidan är alla bilar uppkopplade sedan 
2011. Där kan vi slå larm att något är på väg att gå sönder 
och optimera serviceinnehållet efter hur ett fordon 
nyttjats. Bättre för alla parter! Vi ser inget viochdom 
i detta. I kontrakten tillförsäkras vi rätten att läsa all 
data, oavsett var den uppstått. 

Med allt vi hör om el, digitalisering och själv-
körande bilar, är det inte dags för en normalpres-
terande bilhandlare att ta ner skylten och göra 
något annat?
– För en del märkesgrupper kommer utvecklingen att 
vara tuff, särskilt för dem som inte har full support 
av fabrik och generalagent. Då kan det vara bättre att 
specialisera sig på begagnat eller bli leveransställe för 
ehandel.

Börjar inte handlare allt mer anta rollen av för-
medlare? Privatleasing, till exempel, där tillverka-
rens finansbolag äger och finansierar bilen.
– Jo, delvis, men den personliga kontakten behövs 
ändå ofta för ett köp. Inbyten och återtag är viktiga  
för försörjningen av begagnat. Rent praktiskt behövs an
läggningar och personal för att leverera och ta emot bilar.

Vi ser den här utvecklingen i många branscher. 
Många håller fast vid det gamla, men det funkar 
inte. Hur ska en handlare agera?
– En återförsäljare behöver verkligen se om sitt hus 
och framtidssäkra sin verksamhet. Digitalisera allt 
som går och förstå betydelsen av att arbeta med 
kunddata. Att annonsera på Blocket är som att stå på 
Hötorget och ropa ut lägsta pris; sälja i dag, men inte 
ha en aning om var kunden kom ifrån eller hur fler 
kunder ska hittas. Att bara stå kvar, ropa och prissänka 
fungerar inte i längden.

Handlar det om en mentalt svår omställning från 
att äga och driva allt, till att vara en del av ett 

starkt varumärkes ekosystem?
– Delvis, men vi har en yngre generation ägare nu som 
ser mer till affären än till det känslomässiga. Samti
digt är det ett starkt erkännande för handlarna att ha 
gjort ett bra jobb när fabrikerna vill ha dem kvar. Alla 
svenska återförsäljare i vårt system har blivit erbjudna 
nya kontrakt, så är det inte i alla länder.

Intressant att man räknar med max fem procent 
nätköp, i konsultrapporterna snackas det om 
hälften …
– Vi säljer redan bilar på nätet i betydelsen att kunden 
klickar på en köpknapp, en order går till den handlare 
som kunden valt så det blir en återförsäljarförsäljning 
enligt vanliga premisser med bonus och så vidare. Det 
handlar snarare om bekvämlighet för kunden än om 
att ändra en hel affärsmodell. 

– I USA är ehandel mer av postorderkaraktär; 
kunden får en bil hemskickad och ett inbyte upphäm
tat av en tredjepartsaktör. Vår framtida gemensamma 
affärsmodell rymmer inte den typen av leveranser av 
tredjepartsaktörer.

Det har pratats sedan 90-talet om att franchise-
systemet måste förändras. Ändå har nästan 
inget hänt på den fronten, även om kvaliteten i 
bilhandeln ökat väsentligt. Varför måste systemet 
ändras just nu?

– Fabrikerna behöver återförsäljare eller tredje
partsaktörer för att slippa sitta på lagerrisker i en hårt 
produktionsstyrd värld. Fabrikernas lönsamhet är 
linjär med volym, det gäller alla och det blir svidande 
dyrt om inte breakeven nås. Volympressen kommer 
att finnas kvar och den måste hanteras. Det handlar 
inte om revolutioner utan om en fortsatt förfining och 
kvalitetsförbättring i alla led.

En färsk tysk studie visar att handlare är usla på 
digitalisering. Behöver svenska handlare också 
draghjälp? 
– Ja, generellt. I det stora hela är uthållighet och insikt 
svaga. Wayke är en jättemöjlighet här, men alla förstår 
inte värdet. I Sverige är vi ännu förskonade från bilför
medlare, men det är ett reellt hot i framtiden.

Allt som händer nu tycks påskynda koncentra-
tionen till större anläggningar. Vad ska en liten 
bilhandlare göra?
– Bestämma sig för var han eller hon vill vara om fem 
tio år. Den som vill ha kvar sin verksamhet måste 
kostnadsoptimera eller digitalisera. På nätet kan hur 
många kunder som helst nås med rätt verktyg. En liten 
återförsäljare måste orka med investeringen och ett 
ändrat arbetssätt. Det kommer att handla om vilken 
märkesgrupp man tillhör också, en liten återförsäljare 
inom ett starkt system har trots allt goda utsikter. 2

”DET GEMENSAMMA  
DIGITALA EKOSYSTEMET 
ÄR EN HÖRNPELARE I DE 
NYA KONTRAKTEN”

PONTUS LÖVRUP, VD SVÅ

F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N  2

Pontus Lövrup tycker 
att det är positivt för 
VW-handlarna att 
fabriken signalerar 
nytänkande.

Hotat bygge
Asklings Bil har sedan några år 
haft planer på att bygga en ny 
anläggning på Sjötullsgatan i 
Norrköping, som ersättning för 
företagets nuvarande bilhall 
i staden. För några år sedan 
förvärvade man en tomt och 
sökte bygglov hos kommunen 
sommaren 2017. 

Nu kan dock framtidssatsning-
en vara i farozonen sedan Norr-
köpings kommun indikerat att 
man har planer på en framtida 
trafikled tvärs över Asklings 
tomtmark, den så kallade Jo-
hannisborgs-förbindelsen.

Askling Bil har även anlägg-
ningar i Linköping, Motala och 
Mjölby, och är återförsäljare och 
serviceverkstad för Toyota och 
Lexus. I Linköping har man en 
dedikerad Lexus-anläggning och 
i Mjölby även serviceverkstad för 
Saab och Opel.

Mamma hjälp!
Ja, mammor kan ha stort infly-
tande på ungdomars gymnasie-
val och eftersom tjejer också  
är eftersökta till verkstadsmiljö-
erna, vänder sig Parkskolan  
i Örnsköldsvik specifikt till  
kvinnor vid orienteringskvällarna 
av fordonsprogrammet. 

Häromveckan tilldrog sig 
en sådan kvällsturné med be-
sök på fem arbetsplatser och 
presentation av de fyra yrkena 
plåtslagare, lackerare, bilmek 
och tungmek. Plus busschaufför 
som femte yrke, personifierad 
av föraren av bussen. En ljus 
framtid för fordonsyrkena med 
mycket hållbarhetstänk teck-
nades. På bilden syns Hans 
Söderberg vid gruppens stopp 
på Nordemans Bil. 

Initiativtagare är den proak-
tiva läraren Jon-Erik, ”Tjolle”, 
Hellström som nyligen tillde-
lades MRF:s Stora pris. Nästa 
drag är att lyfta fram de tjejer 
som gått fordonsutbildningen 
och försöka få plåt och lackering 
som lärlingsutbildning. 

Resultaten låter inte vänta på 
sig; ansökningarna till hösten 
ser ut att överträffa många 
tidigare år.

Helmia Bil …
… bygger om och ut sin anlägg-
ning i Torsby i norra Värmland 
för cirka tio miljoner. Projektet 
väntas stå klart vid nyåret och 
innebär mer plats inomhus för 
nya bilar och en modernisering 
av verkstaden. Helmia Bil säljer 
Volvo, Renault, Dacia och Ford, 
ägs av familjen Walfridson med 
huvudkontor i Sunne och har 
även anläggningar i Karlstad, 
Arvika, Filipstad, Karlskoga och 
Sunne.

Bilbolaget …
.. satsar upp till tolv miljoner 
på en omfattande ombyggnad 
och modernisering av sin bilhall 
i Söderhamn. Företaget, som 
säljer och servar Volvo, Renault 
och Dacia, räknar med att pro-
jektet ska stå klart till vårvintern 
2019. Tidigare under 2018 mo-
derniserades även Söderhamns-
anläggningens verkstadsdel. 
Bilbolaget-koncernen har repre-
senterat Volvo i över 80 år och 
finns i dag förutom i Söderhamn 
även i Timrå, Sundsvall, Hu-
diksvall, Ljusdal, Sveg, Bollnäs, 
Sandviken, Gävle och Norrtälje.

Tage Rejmes i Örebro …
... som drabbades av en förödande 
brand för två år sedan, bygger 
nu en helt ny fullserviceverk-
stad, bilkoncernens största i 
sitt slag. Den ska stå klar våren 
2019. Tage Rejmes har även 
anläggningar i Norrköping, Fin-
spång, Söderköping, Valdemars-
vik, Linköping, Mjölby, Åtvida-
berg, Askersund, Hallsberg och 
Lindesberg. De representerar 
Volvo, Renault och Dacia, samt 
även Volvos transport- och tunga 
lastbilar.

Rejmes Bil i Halland …
… är än så länge unika i Sverige 
genom att vara Volvos enda 
”Volvo stand alone-store” i lan-
det, där endast Volvos modeller 
får säljas. Anläggningen i La-
holm har redan byggts om enligt 
det nya konceptet, Halmstad-an-
läggningen är på gång och just 
nu pågår stora ombyggnadsar-
beten hos Rejmes i Falkenberg. 
Den nya hallen där väntar bli 
klar första kvartalet 2019 och 
därefter börjar bygget av en ny 
verkstad. En ny automattvätt är 
redan på plats och kompletteras 
under 2019 med laddplatser för 
elbilar, ett utökat däckhotell och 
en ny ”Tanka”-automatstation 
för drivmedel.
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För 50 år sedan gick det att tanka bilen på 8 928 ställen. Trots att antalet personbilar  
har ökat från två till fem miljoner, och andra fordon också stigit kraftigt i antal, har  
antalet drivmedelsställen minskat med drygt två tredjedelar. I dag finns 2 659 stationer. 
Typen av tankställe har också förändrats; den ensamma pumpen har blivit historia.

Antalet drivmedelsställen halverade
STATISTIK

Nu gäller auto-
matstationer
VARJE ÅR mäter Svenska Petroleum och Drivme-
delsinstitutet antal drivmedelsställen. Från och 
med 1983 finns årlig statistik, men det finns också 
mätning som sträcker sig 50 år tillbaka i tiden. Sett 
på så lång tid är det tydligt hur antalet drivmedels-
ställen minskat kraftigt. 

Under de senaste 35 åren syns en jämn nedgång, 
med undantag för år 2000 då det tillkom ett större 
antal automat- och drivmedelsstationer. Troligen 
anknöts kring sekelskiftet många mindre privata an-
läggningar med egna drivmedelsmärken, som inte 
finns med i statistiken, till de stora drivmedelsmär-
kena. Samtidigt kom nya anläggningar som Bilisten 
och Ica/Tapp (som fanns under tio år) och det 
gjordes stora omstruktureringar mellan de större 
drivmedelsbolagen. Efter år 2000 har nedgången 
fortsatt.

I DAG är den vanligaste drivmedelsanläggningen 
en automatstation, något som inte fanns för 50 år 
sedan. Då dominerade i stället singelanläggningen. 

En vanlig syn var en eller två pumpar utanför den 
lokala mataffären eller en verkstad. På pumparna 
stod det Gulf, Texaco eller Shell.

2018 är automatstationen den vanligaste formen 
av drivmedelsanläggning. Och drivmedel finns som 
bekant av många märken. Vanligast i dag är OK-Q8, 
Cirkle K och Preem. 2                                         ac
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Vältvägen 8, 541 38 Skövde • Tel kontor 0500 – 444 555 
www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

Vi utrustar 
din verkstad!

STOLT LEVERANTÖR AV 

KVALITETSPRODUKTER FRÅN 

LEDANDE VARUMÄRKEN:SE VÅRT UTBUD OCH HANDLA DIREKT PÅ SPIKENSERVICE.SE

www.citk.se

CITK IT Konsult AB, 019-611 30 30, www.citk.se

CITK Tools BegBil
Öka marginalerna på begagnatförsäljningen!

Reducera ledtiden från inbyte till försäljning!

• Digitalisera hanteringen
• Styr med dator, padda 

eller mobil
• Utnyttja vår molntjänst
• Spara tid och pengar

Vill du veta mer om
CITK Tools BegBil?

Läs mer på www.citk.se eller kontakta:
matthias.fischer@citk.se, 070-342 53 51
sigge.dufvander@citk.se, 073-091 26 67
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HÄNDER  FRAMÖVER

ÅRLIGEN KOMMER en mängd konsultrapporter från namnkunniga 
företag som CapGemini, Ernst & Young och KPMG. Alla målar 
upp en negativ bild av bilåterförsäljare för att så in osäkerhet hos 
bilproducenter och få dem att köpa tjänster av konsultföretagen. Det 
präglar såväl valet av frågor som skrivsätt och rekommendationer. 
Gemensamt för de här rapportörerna är att de har fel. Prognoserna 
slår fel eller slår in först långt senare.

VÄRT ATT NOTERA: I den årliga rapporten från CapGemini 2014 rap
porterades att 44 procent av bilköparna kunde tänka sig att köpa bilen 
online. Det skapade så klart en viss nervositet, tills det gick upp för en 
och annan att köparna, även i samma rapport från 2008, kunde tänka 
sig att köpa bilen online. Hur många? Just det, 44 procent. 

33 PROCENT AV köparna kan tänka sig att köpa bilen online rapporte
rade McKinsey 2014. Och hur ser det ut nu? 42 procent håller det för 
troligt att de kommer att köpa nästa bil online (CapGemini, 2017).  
En annan formulering. Men faktum kvarstår; det finns inga fram
gångsrika exempel på nätförsäljning av bilar. 

Tesla har ju visserligen sålt en massa bilar på nätet, men har hittills 
inte funnits tillgänglig på annat sätt. Dessutom har Teslas affärsmodell 
allt mer kommit att likna traditionella återförsäljares – provkörningar, 
inbyten och reparationer måste erbjudas. 

I RAPPORTEN CARS ONLINE från 2017 anger konsumenterna vilka källor 
de går till vid bilköp. Hälften uppger oberoende press, 46 procent, 
tillverkares webbsida, men bara 35 procent handlarens webbsida. 
Allra sist kommer sociala medier med 15 procent. Ändå lyfts sociala 
medier fram som ”the new standard” i fetmarkerade rubriker: For the 
consumer, the news is good. For the dealer, perhaps less so. Dealers’ 
influence wanes. Among online channels, social media is becoming 
the new standard for exchanging information and opinions.

OHEDERLIGT SÅ det förslår! Intressant är också att 
oberoende press har plats nummer ett jämfört med 
nummer fyra 2015 – samtidigt som konsultföretagen 
många andra gånger rapporterar den oberoende 
pressens död. En kritisk granskning är viktig när 

många försöker så nervositet för att skapa 
dramatik och kanske till och med panik 

hos marknadens aktörer. Ska man då 
sluta läsa de här rapporterna? Nej, men 
de bör sannerligen tas med en nypa salt.

Försåtliga 
konsultrapporter

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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N ”Faktum kvarstår; det finns inga  
framgångsrika exempel på  

nätförsäljning av bilar”

Caravan Stockholm
14–17 februari Kistamässan
Mellansveriges största mässa för husbilar, husvagnar, camping och  
tillbehör. I år bland annat med husbilsskola, restips och barnprogram. 
https://caravanstockholm.se

Plastutbildningar, Bojo, Mjölby
4–7 mars, Grundutbildning plastreparatör
12–13 mars, Plastkännedomsutbildning
19–20 mars, Plastreparatörsutbildning, steg II
Grund- och fortsättningskurs för plastreparatörer samt kännedomsut-
bildning för kundmottagare, skadeberäknare och skadetekniker. Info och 
anmälan på www.mrf.se

Genèvesalongen
7–17 mars, Palexpo Genève
89:onde upplagan av Schweiz årliga internationella bilsalong.   
www.gims.swiss

Automechanika
13–16 mars, ”Motortec”, Madrid, Spanien
21–23 mars, Kuala Lumpur, Malaysia
27–29 mars, ”Nace”, Astana, Kazakhstan
Ovanstående eftermarknadsmässor i regi av Automechanika är de när-
maste som står på tur globalt nästa år. Se mer på https://automechanika.
messefrankfurt.com/global

Belgrade Motor show, Serbien
21–31 mars, Belgrade fair
54:e upplagan av en mässa för allt som går på hjul, med tonvikt på 
motorcyklar men också bilar, plus utrustning, reservdelar och tillbehör. 
Klang- och jubelfest utlovas.  https://10times.com/international-motocycle-
bicycleshow

Seoul Motorshow, Sydkorea
28 mars –7 april
Sydkoreas stora bilmässa har fokus på framtida teknologi, miljöhänsyn och 
säkerhet.  www.motorshow.or.kr

Vehicle Electronics & Connected services 
2–3 april 2019, Göteborg
Internationell konferens för mjukvara och teknikutveckling inom bilindu-
strin (tidigare ”Elektronik i fordon”) tilldrar sig på Svenska mässan. Här 
diskuteras bland annat framtidens utmaningar, nya affärsmodeller och 
processer, kompetensbehov och strategier. Även utställning.  
https://insightevents.se

Auto Shanghai, Kina
18–25 april
En ständigt växande mässa i Kina som betecknar sig som ”den viktigaste för 
bilindustrin i Asien”. Här visas allt från person- och lastbilar till bussar och 
nyttofordon plus tillbehör, utrustning och ny teknik.  
www.autoshanghai.auto-fairs.com

New York International autoshow (NYIAS)
19–28 april 2019
USA:s första och största bilutställning med de senaste trenderna, inno-
vationerna. Internationell mastodontmässa på Jacob Javits Convention 
center. www.autoshowny.com

MRF förbundsstämma
24 april 2019
Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens
Årsstämmor för MRF, Föreningen Svensk Bilhandel, Wayke Holding AB och 
Wayke Sweden AB.

LÄS FLER 

NOTISER PÅ 

VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se
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Bilhandeln tar privatsäljare i hand
Wayke har länge planerat att ge 
sig på privatmarknaden för beg-
bilar och nu beställt en omfat-
tande Sifo-studie som visar att 
kvinnor, storstadsbor och lågin-
komsttagare oroar sig mest för 
att köpa begbil privat. Ägarbyte 
direkt vid affär, säker betalning, 
att obetalda böter och skatter 
undanröjts och id-kontroll av 
säljaren är vad konsumenterna 
vill ha. Lite mindre viktigt är 
kvalitetskontroll, testprotokoll 
och garanti. 

Studien ger visserligen många 
argument för att sälja bilen genom 
handel, men Wayke använder den 
för att utveckla och differentiera 
sin marknadsplats, bland annat 
genom en tjänst där konsumenter 
kan sälja sin bil till högstbjudande. 
Till en början är två handlare med 
– Netbil och Riddermark. 

Hallå Martin Fransson, vd för 
Wayke! Är det inte bättre att 
kunderna går till handeln?
– Vi vill ge kunderna olika alterna
tiv att sälja sin bil på, det ska finnas 
något som passar alla. Sälja privat 
– där oroar sig konsumenter för 
oseriösa spekulanter, många samtal 
och framtida tjafs. Men även att 
köparen ska pruta eller inte betala. 
Wayke släpper nu tjänster som 
skapar trygghet. Det ska vara lika 
enkelt och tryggt att köpa och 

sälja privat som genom handeln. 
Och nu lockas privatpersoner med 
gratis annonsering och sponsrad 
Facebookmarknadsföring. 

Kommer handlaren inte att 
behövas på sikt?
– Jo, det kommer definitivt att 
finnas handlare. Bilen är en fysisk 
produkt som kräver ett fysiskt 
omhändertagande. Men köpet 
och nyttjandet av bilen förändras 
kraftigt över tid, det gäller då att 
anpassa sin affärsmodell som 
handlare.

Tjänster till privatpersoner har 
dröjt, det kanske inte är så en-
kelt som det låter att bilhandel 
och privatsäljare konkurrerar 
på samma sajt?
– Det handlar till stor del om ut
bud för att lyckas, har vi den totala 
marknaden har vi större chans att 
attrahera alla spekulanter.

Är det inte svårt att värdera en 
begbil? 
– Vi gör ingen värdering i dagslä
get, kunden som skapar uppdraget 
ger nödvändig information till 
handlaren som lägger bud. Bil
handlarna är otroligt kunniga och 
vet vad de ska titta på och vilka 
frågor de ska ställa om bilen. På 
sikt tittar vi på olika samarbeten 
som kan resultera i en fullständig 
test av bilen.

Hur många handlare kommer 
använda budtjänsten på sikt? 
– Så många som krävs för att göra 
tjänsten till en bra upplevelse för 
konsumenten, svårt ge något antal.

En budgivning på begbilar ökar 
transparensen och minskar 
marginalerna. Blir det inte tuf-
fare för handeln?
– Vi lever i en transparent värld, 
allt handlar om vilka förväntningar 
man ger en kund.

Vad har Wayke mer på gång?
– Massor, vi kommer fortsätta mot 
målet att bli en riktigt bra ”buddy” 
för konsumenten. 2  ap

REFLEKTION

l Det ligger i tiden att hitta platt-
formar för att koppla ihop köpare 
och säljare, här är Wayke med 
och konkurrerar.

l Hur bra kan privathandel bli 
med Waykes hjälp? Kanske beho-
vet av bilhandlare blir mindre om 
Wayke utvecklar sitt koncept? 

l Redan möjligheten att få bud på 
en begbil gör livet lite surare för 
handlare som inte har möjlighet 
att ge högsta bud. 

l Ju bättre de nya tjänsterna 
funkar, desto mer hotas handlare 
som inte utvecklar sitt erbju-
dande.

Björkmans Bil …
… ska bygga en ny Kia-anlägg-
ning på Myran-området längs 
E16 i Falun. Etableringen, som 
ska ersätta dagens anläggning i 
Falun, blir granne med den nya 
fullservice-anläggning som Rolf 
Ericson Bil nyligen påbörjat i 
Falun.

Björkmans Bil-koncernen 
grundades 1965 och finns i dag 
även i Avesta, Borlänge och Lud-
vika samt i två separata anlägg-
ningar i Västerås. Företaget har 
cirka 130 anställda, omsätter 
cirka 500 miljoner årligen och 
representerar förutom Kia också 
Opel, Peugeot, Alfa-Romeo, Fiat 
och Jeep.

Hedin gör landvin-
ningar i England
Enligt det brittiska motorma-
gasinet Auto Retail Agenda har 
det privatägda investeringsbola-
get Anders Hedin Invest köpt en 
andel på 9,24 procent i Storbri-
tanniens ledande bilhandelsfö-
retag Pendragon PLC.

Anders Hedin uppges person-
ligen ha köpt 1,6 miljoner aktier. 
Hela posten, 9,35 procent, gör 
Anders Hedin Invest till Pendra-
gons tredje största aktieägare. 

Pendragon PLC är en av 
världens ledande bilhandelsfö-
retag och har, enligt det brittiska 
magasinet, haft det turbulent 
under de senaste arton måna-
derna, bland annat flaggat för 
försäljning av sin amerikanska 
division och nedbantning av 
antalet premium-varumärken 
för att i stället satsa mer på 
begagnat.

I och med Hedins köp steg 
Pendragons aktiekurs, men föll 
sedan tillbaka något.

Teleios är Pendragons största 
aktieägare. Den näst största 
aktieägaren är kapitalförvalt-
ningsbolaget Odey med drygt  
11 procent.

Anders Hedin Invest har 
enligt den senaste årsredovis-
ningen investerat två miljarder 
kronor. Koncernen har i dag  ett 
hundratal anläggningar i Norge, 
Sverige, Belgien, Tyskland och 
Schweiz och cirka 3 300 an-
ställda.



Motorplock2

AV  ANDERS 
PARMENT

  MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2019 21

Visst kan man räkna ut Kina, liksom 
många andra bilproducerande 
nationer, på många fronter, men den 
enorma kraft som vi ser från länder 
som går från armod till tillväxtrake-
ter är bilindustrin en central del. Det 
handlar både om att ge mobilitet till 
den egna befolkningen, och i bästa 
fall bidra till andra länders mobilitet. 

Vi har sett det många gånger – Japan och Spanien för länge sen, senare Sydkorea 
och nyligen Vietnam med VinFast. Kina är naturligtvis med och Geelys Jia Ji MPV 
är visserligen inget underverk, men en väl funktionsduglig och rymlig MPV som 
passar i Geelys portfölj, där förutom Volvo bland annat Lotus ingår. Jia Ji kommer 
som klassisk bensinare (184 hk), mildhybrid (190 hk) och PHEV med 258 hk. 
Inredningen är fräschare än utsidan.

Rejäl bil för  
emigranter 
Den här bilen är antitesen till mycket 
av det som går hem i Europa, med 
små motorer, stora fälgar, sportpaket 
och mycket bling-bling. Toyota Kluger 
(Highlander på vissa marknader) – 
döpt efter Kloker i den tyska folksagan 
om Snövit – har fått ännu en facelift 
inför sitt sjätte levnadsår, men det änd-
rar inte grundidén: det här är en ytterst 
rejäl bil, med många mugghållare och 
eluttag, ballongdäck, fyrhjulsdrift, sju 
säten (åtta på vissa marknader) och 
en rejäl bensin-V6:a på 3,5 liter och 
300 hk, utan turbo så klart. Låter och 
går lite sömnigt likt Dr Jekyll på låga 
varv men ryter i som Mr Hyde på höga, 
alltid med finess. 

Likt i de flesta Toyotor ser både 
klädsel och instrumentpanel ut att här-
stamma från en tidigare epok – men 
den är stilig utanpå, och passar lika 
bra utanför ett lyxhotell i Melbourne 
(bilden) som i skogen med sina 20 
cm markfrigång. Men håll dig för allt i 
världen till grundmodellen GX – annars 
kommer större fälgar, läderratt och 
annan bling-bling. Tyvärr kan vi inte 
köpa denna harmoniska och befriande 
bil i Sverige. Den skulle kunna ge XC90 
T6 en match – aningen nättare, lika 
rymlig, och mycket billigare.

PGR goes PRG
Den sista Scania PGR-lastbilen 
blir brandbil vid Ängelholms 
flygplats med en vattenkanon på 
taket som sprutar ut 5 000 liter 
per minut och som når 80 meter. 
P- och R-serien började tillverkas 
2004, G-serien följde sedan 2007. 

Men nu kommer en ny genera-
tion lastbilar med starkare håll-
barhetsfokus. Ett tag till får vi dras 
med de över 800 000 PGR-fordon 
som har levererats sedan 2004. De 
tjänstgör över nästan hela världen 
utom USA, och med närmast 
outslitliga 5-, 6- och 8-cylindriga 
motorer kommer de att leva länge 
till. Särskilt i Sydamerika, där 
produktionen slutar först i vår.

Business Class  
by Volvo 
Volvo har kritiserats för att snacka upp sin elbilsförmåga, men den 
nya konceptbilen påstås utmana flygresorna. Lite kluvet. Å ena 
sidan ligger Volvo efter flera konkurrenter med elbilar, å andra sidan 
har deras konceptbilar under flera decennier – ja, ända sedan Safety 
car 1972 egentligen – varit innovativa och vägvisande. Ambitionen 
går bortom att utveckla egna produkter, mot att skapa ett bättre 
samhälle, inte minst med säkerhetstänket. Men det kanske är att gå 
väl långt att hävda att 360c, som bilen heter, bidrar till att motverka 
urbaniseringen och kyla av bostadsmarknaden. 

Visst påminner bilden om de asiatiska flygbolagens annonser för 
award winning business class. Men ”a new way to travel, the future is 
electric, autonomous and connected”?. Men vad hände med shared? 
Ska vi inte dela bilar med varandra i Volvos framtidsvision?

Självkörande  
japansk minimalism
Muji, den japanska motsvarigheten 
till skandinavisk minimalism med 
funktionella och stilsäkra pro-
dukter finns än så länge bara på 
Åhléns i Sverige. Men nu kommer 
de med egna butiker i Norden och 
en innovativ robotbuss, den första 
i världen som kör själv oavsett 
omgivning och väderförhållanden. 

Muji tillhandahåller design och 
användarupplevelse medan finska 
Sensible 4 står för tekniken. Efter 
lanseringen i mars 2019 i Helsing-
fors kommer bussen Gacha att 
köra passagerare i tre finländska 
städer. 

Målet är att erbjuda transport-
tjänster till allmänheten redan 
2021. Men det behövs mer resur-
ser för att nå det målet så konsor-
tiet söker samarbetspartners. 

Och autonom körning i verklig 
trafik innebär stora utmaningar: 
även om tekniken finns där är det 
inte enkelt att komma överens om 
hur ett självkörande fordon ska 
agera i en nödsituation – det är 
svåra etiska frågor.

PRAKTISK KINES II: LCV
Maxus EV80, en eldriven transportbil som 
kommer till Europa, ägs av kinesiska Saic och 
EV80 finns sedan 2014. Egentligen finns inte 
så mycket intressant med fordonet i sig – det 
rullar 200 kilometer på en laddning i bästa 
fall – men väl distributionsformen. I Europa 
erbjuds bilen av LeasePlan, som lovar 75 000 
laddstationer i Europa genom samarbete med 
Allego. Med låga kostnader och litet riskta-
gande för användaren kan denna typ av nya 
lösningar innebära ett hot mot alla europeiska 

tillverkare som har dominerat marknaden. Och kanske i nästa steg även för tyngre 
lastbilar och bussar. I stället för att etablera egna handlare startar Saic sam-
arbeten med etablerade aktörer som LeasePlan och stora handlargrupper som 
brittiska Inchcape i andra fall.

Why fly when  
you can be driven, 
undrar Volvo.

PRAKTISK KINES I: MPV

Kluger.

Finns där du finns

Nya MRF Begtest

Få kontroll på din  
begagnataffär. 

Kontakta oss för en provperiod!
forlaget@mrf.se eller info@bilvision.se

Nu med nya varudeklarationen.



Vinn!

Vinnare
Vinnare av böckerna ”Volvos polisbilar” blev Olava Björkman 
från Munkedal och Magnus Holmgren från Växjö.

Vi har fått 5 exemplar av den nya Halvan-boken 
att lotta ut bland våra läsare. Vill du vinna en, mejla namn 
och postadress till redaktionen@motorbranschen.se se-
nast 10 mars 2019. Skriv ”Utlottning Halvan” i ämnesfältet. 
Tidningens medarbetare och anställda på MRF:s kansli får 
ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Nu har Halvan blivit trucker
Barnböckerna om Halvan som framför 
olika nyttofordon har sålts i mer än två 
miljoner exemplar. I fjol kom ”Halvan 
– här kommer långtradaren”, en berät-
telse om hur det är att arbeta och bo 
i en modern lastbil. Författaren Arne 
Norlin och illustratören Jonas Burman 
har samarbetat med Scania och det 
är således en Scaniabil som Halvan 
rattar. Sagan berättar verklighetstro-
get och detaljerat om hur lastbilen 

fungerar och hur det är att arbeta som chaufför. Äventyren 
med Halvan vänder sig främst till barn mellan tre och sex år. 
Priset i handeln ligger runt hundralappen.

Författaren 
Arne Norlin 
och illustra-
tören Jonas 
Burman.

FRISK FLÄKT
En lätt borstlös 18V-blåsmaskin är den senaste i raden av bat-
teridrivna maskiner från Flex. Ett potent verktyg för att städa 
och blåsa rent på arbetsplatsen eller blåsa torrt efter tvätt. Når 
alla skrymslen, är utrustad med en kraftfull EC-motor och 
ett elektroniskt styrsystem som förlänger livslängden 
och ökar effektiviteten. Tre hastighetsinställningar, 
ergonomiskt handtag. Med adapter kan 
maskinen också blåsa upp en gummibåt 
eller luftmadrass på nolltid. Priset 
är 1 195 kronor plus moms.

Verktygspenna
I fin förpackning ligger den mässingfärgade pennan 
som rymmer sex verktyg – platt skruvmejsel, stjärn-
mejsel, linjal, vattenpass, tuschpenna och bläckpenna. 
Från engelska Gentlemen’s hardware, kan hittas på 
nätet för cirka 400 kronor.

Belyst
Robusta kinesiska taklampor i industristuk från 
A-grossisten har vi visat förut. Den här med hampa, 
gjuteväv och rökfärgade kupor är ny. Finns i olika 
storlekar som heter Ettan, Trean, Femman och 
Brianna i priser mellan cirka 2 000 och 7 500 kronor 
inkl moms. 

För resväskan
”Neo luggage tag” heter 

den lilla eleganta adress-
brickan i japansk design 
från Lexon. Materialet är 
zink, finns i fyra färgställ-
ningar. Priset på nätsajter 

ligger runt 170 kronor.

Spreja direkt
Sprejburken med ”UV-grundfyller 

grå” från Glasurit ska kunna ersätta 
sprutpistolen vid grundning av små och 
medelstora lackskador. Innehållet är 
detsamma som grundfyllern på vanlig 

burk; en produkt som sägs ge bästa 
korrosionsskydd och lack-kvalitet och 
kan torkas effektivt under ljuset från 

en UV-A-lampa. Priset för sprejburken 
ligger mellan 550 och 600 kronor  

exkl moms.

Ny Roadsmart-app
Volvia har tagit fram en kostnadsfri app som infor-
merar om allt mellan otrygga rastplatser, aktuella 
vägarbeten och olyckor väder till bärgningsanvis-
ningar. Appen varnar exempelvis om platser där 
brott och släpvagnsstölder är frekventa. Kanske 
något att tipsa yrkeschaufförerna om. Rodsmart 
kan laddas ner i App store och Google play.

Brianna.
Trean.

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

Tillsammans med våra samarbetspartners Bilvision och  
Eurotransport skapar AutoConcept en e-handelsplattform  

för er digitala bilaffär. Som handlare är du tryggt 
försäkrad vid återköp och transport ingår. 

Tag klivet in i framtiden tillsammans med oss!

autoconcept.se/onlineconcept
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ARTIKEL I KORTHET

Holmgrens Bil i Jönköping har  
satt målet på pole position 2020  

genom att förvärva två företag som 
ska bidra till företagets satsning på 
mobilitet. Det blir inte längre bara  

försäljning av bilar, utan allt som rör 
sig från elskotrar till husbilar.  

Det är, enligt Holmgrens ledning,  
en nödvändig satsning om  

företaget ska fortsätta växa  
de kommande åren.HOLMGRENS BIL

”Det räcker inte
med bilförsäljning”
Holmgrens Bil i Jönköping vill vara i ”pole position” 
år 2020 och dit tar de sig med fart, nämligen med en  
satsning på mobilitet i dess vidaste begrepp.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO LARS ANDERSSON

Vd:n Göran Strandberg 
och ägaren Benny 
Holmgren, cykelburna.

2  I  H U V U D E T  P Å  E N  N Y T Ä N K A R E

Hur fick du idén?
– Vid en vd-konferens på Renault Nordic be-
rättades det om en fransk teknik för bildelning. 
Vi hade precis kontaktats av en bostadsrätts-
förening som frågade om bildelning för sina 
medlemmar. Nu ska vi testa tekniken. 

Hur ska det fungera och vilken roll har ni 
som handlare?
– Bostadsrättsföreningen består av 80 boen-
den plus en systerförening som är lika stor. En 
intresseundersökning visade att fler än hälften 
var intresserade av att låna bil ibland. Vi pla-
nerar att parkera ett par bilar som är utrustade 
med ett slags telematik utanför deras hus. Bilen 
går bara att öppna med en mobiltelefon som 
också påbörjar en hyra av bilen, sedan ligger 
nyckeln i handskfacket.

Om lånen av bilen ombesörjes helt utan er 
personal, hur ska ni då kunna säkerställa 
att bilarna lämnas tillbaka oskadade och 
städade?
– Det finns olika lösningar. Man kan exempel-
vis kräva att den som lånar bilen börjar och 
slutar hyrtiden med att fotografera den. 

Hur kan ni utveckla den här idén till fler?
– Vi har ett stort campus i Varberg med studen-
ter som säkert skulle kunna vara intresserade. 
Men det här går ju att använda även med andra 
typer av bilar. Tänk dig ett företag som har bilar 
som står stilla på kvällar och helger. Eller varför 
inte våra egna demobilar? 

– Genom att ansluta anställda eller närbo-
ende skulle en grupp människor kunna låna bil 
på kvällar och helger. Det skulle möjliggjort för 
familjer att vissa helger använda en mindre bil 
och andra helger en större bil, allt efter behov. 

Fungerar det likadant med transportbilar?
– Det finns hantverkare som bara vissa veckor 

behöver en skåpbil, medan de klarar sig bra 
med sin pickup resten av tiden. Kanske kan vi 
tillhandahålla en skåpbil den veckan? 

Hur ska det här finansieras?
– Min målbild är att använda ett liknande 
betalningssystem som Spotify, alltså en med-
lemsavgift med obegränsat användande, men vi 
får hitta ett praktiskt sätt och en lagom kostnad 
när vi testat. Initialt lär det handla om tid och 
kilometer för att tröskeln ska bli så låg som 
möjligt.

Kritiker kommer hävda att ni bidrar till färre 
bilköp ...

– Jag tror i stället att det är bra marknadsfö-
ring, bilarna visas upp och används, det blir 
ytterligare en intäkt för oss, i vissa fall en intäkt 
för bilar som annars bara står still, plus att det 
ger oss en insikt om vad kunderna efterfrågar. 
Dessutom, om inte vi tar klivet till att ordna 
bilpooler kommer någon annan att göra det.

Vad krävs av er som återförsäljare för att 
driva det här?
– Egentligen bara en tekniker som kan montera 
in telematiken i bilarna, plus en användarutbild-
ning. Sedan får man förstås titta på skattetekniska 
frågor och förmånsvärden om det handlar om att 
låta anställda nyttja demobilar. 2

TESTAR BILDELNING
Innovativa Robert Nordenskär 
på Bildepån i Varberg ger sig in 
i branschen med delningsbilar 
och funderar över om man kan 
tjäna pengar på stillastående  
demobilar.
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

ROBERT NORDENSKÄR

ÅLDER: 35.
GÖR: Försäljningschef Ford, Renault  
och Dacia på Bildepån i Varberg.
KARRIÄR: Jobbat inom telecom och  
med kundnöjdhetsfrågor, nu Bildepån.
KÖR: Ford Focus.

”TÄNK DIG ETT FÖRETAG SOM HAR BILAR  
SOM STÅR STILLA PÅ KVÄLLAR OCH HELGER.” 

I  F R A M K A N T  I  H O L M G R E N S  B I L  2



 26 MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2019   MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2019 27

2  I  F R A M K A N T  I  H O L M G R E N S  B I L

Försäljningen av husbilar och husvagnar 
har ökat senaste åren och till det kommer en 
merförsäljning av alla tillbehör, vilket kommer 
öka besöken på anläggningen.

Hur kom ni på det här?
– När vi tittar på kundbehoven ser vi olika 
behov av förflyttningar, från att pendla med 
elcykel, skoter, ha en bil över veckoslutet eller 
en fritidsbil eller husbil. Vi kommer att kunna 
erbjuda allt på hjul och också sköta underhållet 
av bilpoolsbilar, säger Göran Strandberg.

Strandberg menar att utvecklingen på 
bostadsmarknaden, där fastighetsbolag drar 
ner på ytor som parkeringsplatser, kräver andra 
typer av mobilitetslösningar för boende och 
att kunderna kommer behöva hjälp med tvätt, 
service och ägandeskap av fordon.

– Vi vet att vi är tidigt ute och vi vet inte 
riktigt vad kunderna kommer att vilja ha, men 
vi ser en tydlig trend med delningsekonomin 
och att förhållningssättet till bilägandet ändras. 
Kunder vill inte längre betala så mycket för 
transporter, säger Strandberg.

RESULTATET AV mobilitetssatsningen är en 
långsiktig och strategisk plan. Förutom förvär-

ven har Holmgrens Bil inlett ett samarbete med 
Elcykelvaruhuset.se och kopenscooter.nu som 
står för elcyklar och elskotrar.

– Personalen har gett oss väldigt positiv 
feedback för den här utvecklingen. När vi lade 
ut nyheten så kände man riktigt energin i orga-
nisationen, säger Göran Strandberg.

Holmgrens Bils ägare Benny Holmgren, 
som varit i branschen sedan 1979, är positiv 
till att det äntligen har börjar hända något i en 
bransch som fram till nu varit relativt outveck-
lad. Han tror inte att e-handel kommer ta över 
återförsäljarnas försäljning i anläggningarna, 
men öppnar upp för behovet att komma när-
mare kunderna.

Det låter stort?
– Men tänk så praktiskt att kunna gå på tunnelba-
nan eller bussen och bara visa upp samma app. 
Resan är redan betald. Det systemet hanterar vi. 
Samma sak med taxi – det är lätt att boka taxi 
med en app och betalningsuppgifterna finns re-
dan. Kunden får en räkning och vi skickar pengar 
till taxibolaget, säger Göran Strandberg.

Han menar att bilföretag kommer att få slåss 
med många olika spelare. Han väljer att testa 
och se och anpassa sig.

– Fördelen gentemot andra är att vi är relativt 
tidigt på bollen. Vi har haft det här som plan un-
der lång tid och nu ska vi testa vad som fungerar. 
Det kommer inte hända så mycket under 2019, 
det här är en långsiktigt strategisk plan som krä-
ver att vi har grundkomponenterna på plats, men 
det är galet spännande, säger Göran Strandberg.

Trots den internationella utvecklingen har 
Holmgrens Bil inga planer på att öppna bilan-
läggningar utanför Sverige.

NYLIGEN BLEV det klart att Holmgrens Bil köpt 
Kabe Adria center, en återförsäljare av husbilar 
och husvagnar i Öggestorp utanför Jönköping 
som Motorbranschen tidigare skrivit om. 
Holmgrens övertar också majoriteten i företa-
get Green Motion Scandinavia med en teknik-
plattform som ska ge en skjuts in i framtiden.

– Med förvärven kan vi bygga delnings-
tjänster för fordon, husbilar, cyklar och skotrar. 
Det är ett medvetet steg i att försöka flytta 
bolaget från att sälja bilar till att finna mobili-
tetslösningar, säger Göran Strandberg, vd för 
Holmgrens Bil.

Green Motion startades i England för elva 
år sedan som ett försök att utmana de traditio-
nella hyrbilsaktörerna med miljövänligare bilar 
och större valmöjligheter för kunderna. Före-
taget finns i 40 länder och erbjuder en teknisk 
plattform där kunden via en app kan boka och 
starta bilen och betala för hyrtiden.

I dag finns företaget vid Arlanda stad, men 
i förvärvet ingår majoriteten både i Sverige, 
Norge och Danmark.

– Vi vill expandera Green Motions närvaro 
i länderna och använda den för att bygga nya 
mobilitetstjänster för våra kunder, säger Göran 
Strandberg.

” MAN MÅSTE VÅGA 
SIG PÅ NYA IDÉER, 
DET ÄR JÄTTEKUL” 

BENNY HOLMGREN, ÄGARE

”VI VET ATT VI ÄR 
TIDIGT UTE MEN 
SER EN TYDLIG 

TREND …”
GÖRAN STRANDBERG, VD

– Jag tror absolut att kunder även fortsätt-
ningsvis kommer vilja se och testa produkterna 
innan de köper, men kanske kommer det att 
behövas mindre butiker, pop up stores, mer 
centralt. Med satsningen på Green Motion kan 
vi bygga en närvaro och bilda en mobilitetshub 
i centrala lägen, säger Benny Holmgren.

Green Motions teknikplattform möjlig-
gör också att Holmgrens kan använda sig av 
tillfällig arbetskraft som bara kan jobba vissa 

– Vi ska kunna erbjuda allt på hjul, 
från tvåhjuliga eldrivna fordon till 
skåpbilar och husbilar. I abonne-
manget ingår allt som kunden vill 
ska ingå, säger vd:n Göran Strand-
berg.

Systemet möjliggör att Holmgrens 
kan erbjuda:
✔ Ett bokningssystem för fordon.
✔ Teknik för att låsa upp och starta 
en bil med mobiltelefon
✔ System för en egen flotta av fordon 
(pool) för abonnemang
✔ En delningstjänst för att dela  
fordon med andra
✔ Erbjuda transporttjänster av varor 
och människor. 

En stor fördel är att de inte blir 
märkesberoende, utan kan använda 
sig av vilka fordon som helst. 

Holmgrens Bil ser egentligen 
ingen begränsning av mobiliteten. 
Eftersom teknikplattformen finns i 
40 länder ska kunder kunna hyra 
bilar, skotrar och cyklar även interna-
tionellt.

– I förlängningen kan vi sy ihop 
teknikplattformen med andra typer 
av transportmedel, som kollektiv-
trafik som tåg och taxi genom olika 
samarbeten, säger Göran Strandberg.

timmar, som att hämta eller lämna en bil. 

HOLMGRENS BIL HOPPAS att de ska ses som ett 
företag som lyssnar på kunderna, försöker för-
stå och förutse kundernas behov och kommer 
med attraktiva erbjudanden.

– Jag tror det blir svårt att vara kvar i bran-
schen framöver om man tror att bilhandeln ska 
se ut som den har gjort i alla tider. Det blir en 
väldigt svår tillväxt i sådan verksamhet. Den 
kommer att utmanas från så många håll, av 
tillverkare, av delningsplattformar typ Uber, 
av nya aktörer med självkörande fordon, säger 
Göran Strandberg.

Han menar att det inte kommer att handla 
om att konkurrera med andra återförsäljare 
utan att tackla konkurrensen från alla nya håll.

– För oss är det ett val – vill du vara med 
måste du anpassa dig, säger Göran Strandberg.

Benny Holmgren håller med om att bran-
schen utsätts för hot och konkurrens från flera 
håll, men att alla inte väljer att se det.

– Vi behöver omvandla bilföretag till företag 
som tillhandahåller mobilitet och under det 
paraplyet olika typer av mobilitetslösningar. 
Det räcker inte med bilförsäljning. Man måste 
våga sig på nya idéer. Den tiden kommer vara 
förbi när det är bilförsäljning som gör att vi är i 
position, säger Benny Holmgren.

– Vi har i princip kört samma affärsmodell 
sedan jag började. Nu står vi inför ny teknik, 
generell digitalisering, elektrifiering och upp-
kopplade bilar. När den tekniken är framme 
kommer konsumenten att kräva nya tjänster 
från oss. Det blir en helt ny spelplan. Det är 
jättekul, säger Benny Holmgren.

GÖRAN STRANDBERG är tillsatt som vd för att 
driva den utvecklingen. Benny Holmgren är 
övertygad om att det behövs någon som har 
jobbat i andra branscher som kan hjälpa till att 
förändra, utveckla, trimma befintlig verksam-
het och göra en successiv utveckling. Göran 
Strandberg har ett förflutet både i riskkapital-
branschen och it-branschen. 

Strandberg menar att utvecklingen kommer 
vara glidande eftersom bilar rullar i många år 
och ny teknik inte kommer samtidigt från alla 
varumärken.

– Man måste ställa om samtidigt som man 
förvaltar, men vi måste våga experimentera 
och ta risker. Det enda vi vet är att framtiden 
kommer att se annorlunda ut än i dag. Om 
man väntar på att se vad som händer blir det 
ett stort jobb att springa ikapp, säger Göran 
Strandberg. 2

”ALLT ÄR 
MÖJLIGT”

”BOLAGET TRANSFORMERAS FRÅN  
ATT SÄLJA BILAR TILL ATT  

FINNA MOBILITETSLÖSNINGAR”
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Här är de hetaste 
VARUMÄRKENA!

Är starka handlare och verkstadsföretag snart lika kända som  
bilmärken? Vi har konsumentstudien som ger svart på vitt. Så kända  

och uppskattade är bilhandlarnas och verkstädernas varumärken! 
TEXT & FOTO  ANDERS PARMENT

ATT ETABLERA varumärken tar 
lång tid, väl synliga byggnader 
hjälper. Nyare varumärken har 
svårt att bygga varumärkeskän-
nedom. I Stockholm känner bara 
2 procent till Cardrop, 3 procent 
känner till Kamux och 14 procent 
Riddermark – i alla tre fall saknas 
stora välexponerade anläggningar 
längs stora vägar som påminner 
förbipasserande om varumärkena. 

Företag som har funnits länge 
och har stora byggnader är däre-

mot välkända – vilket gör att de 
hamnar väl till när ett bilköp eller 
servicejobb ska ske.

Fördelarna som ett känt 
varumärke ger är enorma, och 
att ”köpa ikapp” uppmärksam-
het i dagens täta medielandskap 
blir oöverskådligt dyrt. Därför får 
också de kända varumärkena stora 
fördelar som växer med tiden.

DIN BIL-GRUPPEN känner ungefär 
hälften av konsumenterna i un-
dersökningen till, men det skulle 
ha varit mer om varumärket hade 
frontats. Det är i stället Volkswa-
gen Trelleborg, Seat Malmö, Skoda 
Syd i Helsingborg och Porsche 
Center Syd, Malmö som är de 
varumärken som kunden möter.

Det framkommer i vår 
undersökning att mer allmänna 
varumärken som Bra Bil, Din 
Bil, Stockholms Bil och Svenska 

Bilgruppen har svårt att nå fram – 
bättre då att lyfta fram de enskilda 
bilmärkena som Din Bil gör. 

Risken för sammanblandning 
av exempelvis Bra Bil, Din Bil och 
Min Bil hos den mindre bilintres-
serade är ett problem om ett starkt 
varumärke ska byggas.

Kampen om  
varumärket
Behovet av starka varumärken har kännetecknat bilbranschen sedan 
urminnes tider. Tillverkarens varumärke väger starkt. Handlare över 
hela världen har beklagat sig över situationen ”vad har vi att sätta 
emot, tillverkaren står för produkter, varumärke och generell mark-
nadsföring”. Men starka handlare och verkstadsföretag vinner mark.

”ÄLDRE FÖRETAG MED STORA 
BYGGNADER ÄR VÄLKÄNDA”

VISSERLIGEN FLYTTAR tillverkare 
fram sina positioner och försvagar 
handelsledet med nya kontrakt och 
centralt utformade erbjudanden. 
Bilmärkenas starka varumärken 
återspeglar så klart den starka posi-
tion som tillverkaren har: De avgör 
inte bara produkternas karaktär 
och profil utan också allt mer hur 
produkterna paketeras och mark-
nadsförs.

De pågående förändringarna 
med självkörande och uppkopp-
lade bilar, elektrifiering och 
bränsleceller bidrar ytterligare till 
att stärka tillverkarna, samtidigt 
som upplägg med privatleasing 
och bildelning – ofta i samarbete 
med egna finansbolag – ger mindre 
utrymme för handeln att äga kund-
relationen.

Men starka handlare vinner 
mark. Det är inte alls slut på hand-
larens möjligheter att påverka. 

Dels vet vi hur starka lokala 
handlares företagsnamn kan vara 
på landsorten 

Dels ser vi över hela världen 
hur handlare blir större och större, 
vilket neutraliserar den fördel i 
storlek och därmed marknadsmakt 
som tillverkaren har haft. Små 
handlare lägger ner sina verksam-
heter – de som driver dem kanske 
går i pension, eller så går det inte 
att få ihop affären längre – vilket 
ger mer marknad åt de större som 
antingen köper den lilla handlaren 
eller drar fördel av att den lägger 
ner genom att ta över kunderna.

EN VIKTIG FRÅGA, som vi 
tidigare inte har fått svar på, är 
hur starka handlarnas varumär-

ken egentligen är. Tillverkarnas 
varumärken undersöks kontinu-
erligt, dels i studier som görs av 
bilmärken, dels generella studier av 
varumärken i olika branscher där 

bilmärken i många länder hamnar 
i topp. Det gäller både studier som 
vänder sig till konsumenter och stu-
dier som speglar attraktiviteten som 
arbetsgivare.

I många fall finns en dragkamp 
mellan tillverkares och handlares 
varumärken – tillverkaren vill lyfta 
fram sitt och handlaren sitt. En helt 
onödig dragkamp i många fall. Gör 
handlaren ett bra jobb är det bra 
för tillverkaren och vice versa. Och 
det finns ju utrymme för båda.

Det här perspektivet, tillverkaren 
kontra handlaren, är intressant på 
flera sätt. De har en affärsrelation 
med varandra och vill stärka sitt 
eget varumärke. Den underliggan-
de konflikt som kan finnas mellan 
tillverkare och handlare – trots 
tillverkarens ibland tomma prat 
om att man ser alla handlare som 
partner – gör att affärsrelationen 
omsätts i en kamp om varumärket. 

DEN SOM HAR starkast varumärke 
vinner … eller? Det är visserligen 
sant, men det går inte att bara för-
lita sig till sitt eget varumärke. Det 
är snarare de underliggande presta-
tionerna som skapar varumärket. 
Gör du bra saker får du ett starkt 
varumärke. Gör du dåliga saker får 
du ett svagt varumärke.

Riktigt så enkelt är det dock inte. 
Varumärken kan ju få oskäligt, 
eller orättvist, mycket uppmärk-
samhet. De kanske syns ofta och 
mycket, eller så får de positiv 
exponering av lite oklar anledning. 
Oavsett vilket är det svårt att skylla 
ifrån sig. Var och en som har ett 
varumärke måste själv ta ställ-
ning till hur det ska stärkas och 
exponeras. 

I vår konsumentundersökning 
sätter vi strålkastarljus på betydel-
sen av handlarnas och verkstäder-
nas varumärken.

M O T O R B R A N S C H E N S  K O N S U M E N T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 1 9  2

Många varumärken är kända. 

I Göteborgsregionen känner 

76 procent till Hedin Bil, 75 procent Bilia, 
45 procent Din Bil och 44 procent Holmgrens Bil. 

I Stockholm känner 64 procent till Bilia, 
50 procent Hedin Bil och 

40 procent Upplands Motor.

I Malmöregionen känner 61 procent till Hedin Bil, 

Om någon har trott att  

varumärken som har  

tillverkarens varumärke med  

i namnet har en fördel, måste  

vi ta er ur den villfarelsen

60 procent Bil-Månsson, 59 procent Hedbergs Bil 
och 57 procent Bilia. 

Toyota Center får nöja sig med 41 procent, 

Mercedes-Benz med 24 och 

Mitsubishi Center med 21. 

Motorbranschen har låtit  
undersökningsföretaget Smart Company  

utforska hur väl konsumenter känner  
till bilhandlares och verkstäders varumärken  

i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. 
Vi har också kollat konsumenternas attityd till 

varumärkena och hur nöjda de är med företagen. 
Vi kommer att belysa några frågeområden i kom-
mande nummer. I mars behandlas verkstädernas 

varumärken specifikt och där visar vår studie  
att reklam funkar. 

Fotnot: I studien har 1 859 
konsumenter – jämnt fördelat 
mellan de tre regionerna – 
tillfrågats. Alla har körkort  
och drygt 90 procent är 
privatpersoner som äger, i 
undantagsfall leasar, sina bilar. 
Det är alltså i huvudsak en 
konsumentundersökning.
Enskilda handlare och 
verkstäder kan beställa data 
och analys specifikt för sina 
företag. Kontakta Jeanette 
Edman, 08-701 63 17,  
rapporter@motorbranschen.se

Men först ut: Vilka 
bilhandlare känner 

konsumenterna till? 

Här var det tätt 
mellan fanorna 
och pylonerna 
med fabrikantens 
varumärken.
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Goda råd dyra – dåliga 
kan kosta skjortan
För många kunder är bilar enbart ett transportmedel, en produkt som ska funka i alla väder. 
Uppstår undringar över något finns goda råd att hämta hos experter som handlare och tekniker. 
Men det gäller ju att vi i branschen vet vad vi talar om. Politikerna också.

Har någon gett dig dåliga råd kring bilen 
någon gång?
– Det har inte drabbat mig själv, inte än i alla fall. 
Men en grej som flera av mina kvinnliga kollegor 
råkat ut för är att däckfirmorna försökt lura på dem 
att köpa nytt.

Trots att däcken var okej?
– Ja, när de mätte själva så var mönsterdjupet bra. 
Ändå rekommenderas de att byta.

Du menar att luriga däckförsäljare riktar in 
sig på kvinnor?
– Deras män, som haft däck med samma mönster-
djup, blev i alla fall inte utsatta för samma sak. Jag 
tycker att det är ett riktigt dåligt beteende. Men en 
del tror väl att kvinnor inte kan något alls om bilar 
och teknik.

Hur gick dina kollegor vidare?
– De bytte däckfirmor.

Har du fått något riktigt dåligt bilråd?
– Tja, det kan man nog säga, även om jag är nöjd 
med bilen på flera sätt. Men när jag köpte den för 
några år sedan så var diesel det bästa man kunde 
köra ur miljösynpunkt. Så lät det på den tiden, och 
det var vad jag fick höra från handlarna då. Sedan 
går det två år och så är det inte alls bra längre.

Du tycker att handlarens omvärldsbevakning 
haltade?
– Ja, någonstans haltade det i alla fall. Jag känner 
mig faktiskt lite lurad.

Vad hade du valt i dag?
– En vätgasbil, tror jag, om bara infrastrukturen 
för att tanka vore lite bättre. Elbilar? De har för 
kort räckvidd, och miljövinsten med dem är lite 
tveksam.

Vilket är det sämsta rådet du har fått när det 
gäller bilar?
– Det var nog när en handlare i Karlskoga gav mig 
det goda rådet att köpa en Golf turbo från honom. 
Jag talade med honom på telefon, och det lät bra. 
Så jag gav mig i väg en tolv, tretton mil hemifrån 
Arvika för att köpa bilen.

Låter som om rådet inte riktigt höll måttet?
– Det kan man ju lugnt säga. 

Vad hände?
– Jo, förstår du, när jag lyfte på huven … då var det 
ingen turbo där.

Hur förklarade handlaren det?
– Han sa ”men den går som en turbo, så det spelar 
ingen roll, ha, ha.” Det var värsta sortens skummis. 

Hur slutade historien?
– Med att jag bad honom dra åt skogen och åkte 
därifrån.

LINA AHL

BOR: Falköping.
GÖR: Snart klar som socionom.
KÖR: BMW 1-serien, från 2014.

BENGT HELLSTRÖM

BOR: Segeltorp.
GÖR: Pensionerad ingenjör.
KÖR: Volvo V60 2014.

JOHAN JOHANSSON

BOR: Arvika.
GÖR: Underhållstekniker. 
KÖR: Kia Optima 2017.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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Tanken är att detta ska bli en årligt återkommande rapport som dessutom ska omfatta hela Sverige redan 2020.

Konsument-
undersökning 

2019

En jämförelse av de största återförsäljarna 
och serviceverkstäderna!

Tidningen Motorbranschen har genomfört en konsumentunder-
sökning i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö där vi jämför de största återförsäljarna och serviceverk-
städerna. Respondenterna består av personer som har körkort, 
som har minst en bil i hushållet och som är 25–74 år, det vill 
säga de personer som är mest aktiva när det gäller köp av bil och 
tjänster från serviceverkstäder. Totalt har drygt 1 800 intervjuer 
genomförts, jämnt fördelat mellan regionerna.

Här kan ni ta reda på hur ni 
ligger till i jämförelse med era 
konkurrenter när det gäller:

✔ Kännedom.
✔ Besök (hos återförsäljare).
✔ Köp. 
✔  Vilka egenskaper kunderna  

tycker är viktiga.
✔  Hur väl ni anses uppfylla  

de viktigaste egenskaperna.
✔  Hur många som rekommen-

derar/är ambassadörer för  
respektive återförsäljare  
och serviceverkstad.

Vi börjar leverera rapporterna den 22 februari i pdf-format.

Rapporten  kostar 8 950 kronor  per stad eller  18 950 kronor för  alla tre rapporterna.  Priserna är exklusive moms.
Dessa kan beställas på  rapporter@motorbranschen.se. Dessutom finns det möjlighet att köpa till djupare  analyser av materialet.

Rapport-general  
Styrbjörn Swenzén. 
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Hydraulisk 
tvåpelarlyft. Passar 
perfekt till både 
transport- och 
personbilar.

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

Ny modell med ännu bättre asym-
metri, tack vare tredelade armar 
fram. Optimerad för personbilar och 
mindre transportfordon.

4,5 ton
- Hydraulisk geodyna 7200

Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Chockluftare för både PV och LV-hjul. Ny design som 
är smidigare och lättare, fortfarande lika effektiv!

BEAD BAZOOKA

geodyna 7100
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 960

Telefon: 060-151416 Telefax: 060-171516
Proffs på maskiner och verktyg

LEASING
Alla leasingkostnader i an non sen 
gäl ler med en löptid på 60 må na der 
och med 10% rest vär de. Ing en kon-
 tant in sats. Andra löpti der kan också 
fås. Ring oss för mer information.

- vår soliditet, 
din trygghet!

Alla priser anges exklusive moms och frakt, med reservation 
för pris änd ring ar utanför vår kontroll (valutakurser m.m.)MOMS:

Vi har  telefonöppet även på kvälls-
tid och helger, så att du kan ringa i 
lugn och ro.

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.590 kr

geodyna
7700p
Nu kommer den ultimata 
balanseringsmaskinen för 
alla med en däckverkstad. 
- Hofmann geodyna 7700p.
• Smidig pekskärm i lagom 

storlek - nya GeoTOUCH 
programmet gör att den 
är enklare än någonsin att 
använda

• Fokus på ergonomi och 
att alla funktioner ska fylla 
ett syfte - maximal pro-
duktivitet för pengarna!

• Finns även med inbyggd 
elektrisk hjullyft - geodyna 
7750p heter den då.

 

65.900 kr
leasing fr. 1233kr/mån.

geodyna 7340p

42.900 kr
leasing fr. 820kr/mån.

Snabb maskin med endast 3 
sekunders mättid.
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav
• 10" pekskärm med nya 

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

- NYHET!

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  32.500 kr

leasing fr. 634kr/mån.

leasing fr. 838kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 43.900 kr

3300 mm

6200 mm
Modell 528C
8 tons fyrpelarlyft med dubbla 
hydraulcylindrar och extra långa 
körbanor. Framtagen för alla 
slags transportbilar och i synner-
het husbilar men fungerar även 
bra till vanliga personbilar.

Modell 528C AT
Likadan som 528C ovan men utrustad med 
ett rampkit för hjulinställningsarbeten, ger 
en slät yta med uttag för vridplattor fram och 
integrerade glidbord bak.

Långa lyftgummiblock
"Limpor" istället för små gummiblock är myck-
et bekvämt och praktiskt, fi nns i två tjocklekar, 
45 mm och 70 mm.

Modell 542RA
Tryckluftsdriven frihjulsdomkraft med en 
lyfthöjd på 410 mm. Bra räckvidd på de 
utdragbara lyftarmarna. Kan även mon-
teras på körbanelyftar av andra märken. 

3 ton
16.900 kr

HJULTVÄTTMASKINER

Köp originaltvättmedel 
till era Performtec-
tvättar för bästa 
tvättekonomi och 
tvättresultat.

Universalramper 1000x500x30 mm i gummi, för att 
köra upp låga bilar på saxlyftar. Levereras i sats om 4 st.

1.800 kr/sats

Modell 505C - fundamentfri 
tvåpelarlyft
Speciellt för dig med en verkstad som 
har begränsad takhöjd kan vi nu erbjuda 
en tvåmotorig elektroniskt synkroniserad 
tvåpelarlyft med fyra tons kapacitet från 
Italienska OMA. 
- Låg pelarhöjd gör att det går att installera 

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

- Tredelat teleskopiska lyftarmar och ett bra 
innermått mellan pelarna gör att denna 
modell passar till i princip alla slags 
personbilar och transportbilar.

4 ton

Husbilslyften!

leasing fr. 549kr/mån.
27.800 kr

leasing fr. 634kr/mån.

32.500 kr

Mod. 537C - 3 tons kapacitet
• bredare & längre lyftbord för även större fordon
• 20 sek. lyfttid och sänktid

Mod. 537/2 - Däck- & re kon d lyft
• Låga körbanor - bara 95 mm
• Stabil konstruktion - 3 tons lyftkapacitet

Breddäcksmaskin komplett 
utrustad med easymont PRO 
hjälparmar 
10-24 tums fälgdiametrar
Upp till 14" breda fälgar
Integrerat chockluftsystem
Två hastigheter
Ställbar clinchlossare

monty 3300 RACING GP 

Paket:
3300 R GP + Easymont PRO + 
snabbfästessats/komposithuvud: 

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

monty 8300P smartSpeed
monty 8300p smartSpeed 
är en däckmonterings-
maskin som kombinerar 
funktionerna alla är 
vana att använda med 
skonsam automatisk cen-
trumlåsning och inbyggd 
hjullyft.

Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 69.500 kr
leasing fr. 1298kr/mån.

Universalramper 1000x500x30 mm i gummi, för att 
köra upp låga bilar på saxlyftar. Levereras i sats om 4 st.

1.800 kr/sats

532LP3.5 är en lågprofi lsaxlyft med endast 98 
mm lägsta höjd och 2000 mm lyfthöjd. Uppkör-
ningsramperna följer med upp = fritt golv.

Modell 532LP3.5 

varmgalvansierade 
bottenramar DS35EX

varmgalvansierade 
lyftbord & 

bottenramar

49.900 kr 

leasing fr. 
946kr/mån.

3,5 ton

54.900 kr 

Rotary DS35EX är en premiumlyft med extra 
fl exibla lyftbord, justerbara mellan 1470-2385 
mm längd.

3,5 ton

39.500 kr

leasing fr. 759kr/mån.

Modell 524    4500 mm 4 ton 49.500 kr
Modell 526C    5200 mm 5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 97.900 kr
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 94.500 kr
Modell 528C   6200 mm 8 ton 94.500 kr

körbanelängd: lyftkapacitet:

Modell 526L55
5,5 tons fyrpelarlyft för service/hjulinställningsarbete med 
uttag för vridplattor fram samt inbyggda långa glid/vridplattor 
bak med fjärrstyrd låsning/frigörning. Högt monterat hydraul-
aggregat sparar utrymme. Extra låg uppkörningshöjd.

- körbanelängd 6000 mm!

leasing fr. 533kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinspaket 1:
Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

geodyna 7100
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

geodyna 7200

Däckmaskinpaket 2:
Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

 47.900 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

25.500 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

Helt ny modell anpassad för både per-
sonbilar och medelstora transportbilar.

Versymmetric® armdesign med tre-
delade armar både fram och bak samt 
en extra vinkel på främre armarna ger 
maximal fl exibilitet.

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

duolift 
HL 3500
3,5 ton

33.900 kr

leasing fr. 659kr/mån.
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Skadeverkstäderna höjer betygen för samtliga  
försäkringsbolag i MRF:s enkät 2018. De små bolagen 
förbättrar sig mest. Och det har blivit tajt i toppen  
mellan ettan If och tvåan Länsförsäkringar.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S E N K Ä T E N  2

Skadeverkstäderna
har sagt sitt igen!

ALLA, INTE MINST KONSUMENTERNA, tjänar  
på ett välsmort flöde mellan verkstäder och för-
säkringsbolagens motoravdelningar. Relationen 
dem emellan är av största vikt, därför mäts den 
i MRF:s enkät som återupptogs för tre år sedan.

Enkätgeneralen Jan Olvenmo ser att verkstä-
der som har avtal, generellt ger bolagen högre 
betyg. De får givetvis mer jobb och en smidi-
gare affär än dem som bara anlitas sporadiskt.

– Bolagen bör ändå slå vakt om en bra rela-
tion med alla verkstäder, även dem som de inte 
har avtal med. Det är hälsosamt med konkur-
rens mellan märkeshandlare och fria verkstäder. 
För att klara kapaciteten behövs alla typer av 
skadeverkstäder. 

POSITIVT I ÅR är att alla bolag får högre betyg; 
snittbetyget har höjts från 4,9 till 5,2 på den 
sjugradiga skalan. Bolagen i fjolårets bottenliga 
har förbättrat sig mest. Årets raket är Gjensi-
dige som hoppar upp ett par pinnhål på rank-
ninglistan från sin tidigare jumboplats. Trist 
bara att Gjensidige inte låter sig intervjuas.

Den mest påfallande förändringen är kanske 
ändå att Länsförsäkringar knaprar in på If, som 
tidigare varit i det närmaste ohotade på vinnar-
platsen. Nu har avståndet halverats. På två frå-
gor ligger Länsförsäkringar i topp – i fråga om 
kunniga tekniker samt kontrollen av miljökrav. 
Säkerligen har ”Länsförsäkringar Miljö- och 
kvalitetscertifierat företag” bidragit.

– Miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt 
viktigare och verkstäderna vill verkligen att 
bolagen ska prioritera de ansträngningarna när 
de upphandlar, säger Olvenmo. 

ENKÄTENS TOPPTRIO är återigen If, Länsförsäk-
ringar och Folksam i nämnd ordning; de tre lirar 
i en övre division med ett snittbetyg på 5,59. Dina 
försäkringar, på fjärde plats med 5,41 i snittbetyg, 
spelar i en egen liga strax under.

Folksam, med sin centraliserade organisa-
tion, tycks inte riktigt nå upp till Ifs och Läns-
försäkringars kapacitet. Men Länsförsäkringar 
har goda möjligheter att äntra guldplatsen 
nästa år. Spännande!

Sorgebarnet är fortfarande, trots en ny 
positiv image och insatser, Trygg-Hansa. De 
förbättrar sig, men kommer ändå inte upp i 
2016 års resultat. Det är framför allt kommuni-
kationen som fallerar; där lyckas de inte alls.

– Det visar hur viktig det är med en rak, 
snabb och enkel kommunikation. Det borde 
alla bolag ta till sig, men i synnerhet Trygg-
Hansa som verkligen behöver se över sin 
kommunikation med verkstäderna, säger Jan 
Olvenmo.

Ett ljus i tunneln är att Trygg-Hansas nye in-
köpschef i alla fall väljer att kommunicera med 
tidningen Motorbranschen, därtill frimodigt.
 

SVARSFREKVENSEN på drygt tio procent är 
arrangörerna tillfreds med, inte minst med 
tanke på att vissa verkstäder betygssatt mer än 
fem bolag. Och enkäten är inget självändamål; 
ju fler som tar sig tid att engagera sig i den, 
desto större chans till förbättrade relationer och 
processer.

När det blir dags nästa gång kommer Henrik 
Idemark att hålla i taktpinnen.

– Vi vet att resultaten ligger på bolagens 
bord. Den är ett bra verktyg för att utveckla 
affärsrelation mellan verkstäderna och försäk-
ringsbolagen. 

– Att alla förbättrade sig i år måste ju också 
betyda att affärsklimatet går åt rätt håll och att 
samarbetet har blivit följsammare. Det syns 
tydligt att de bolag som jobbat hårt med miljö- 
och hållbarhetsarbete får högre betyg på de 
frågorna, säger Idemark.

Han drar samtidigt lansen för sjösättningen 
av Kvalitetssäkrad skadeverkstad som MRF och 
Bil Sweden driver tillsammans och som Dina 
försäkringar, Folksam och If hittills har ställt 
sig bakom. 

En fjärde reviderad upplaga är ute nu och 
redan är 75 verkstäder godkända.

– Det vore bra om fler bolag ansluter sig, 
slutar Henrik Idemark. 2

Så här 
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försäkrings-
bolagen av 
skadeverk-
städerna 
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RANKNING 2018

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

If

Läns-
försäk-
ringar Folk-

sam
Dina Moder- 

na Trygg 
hansa Övriga 

bolag

Gjen-
sidige

If  
– Bästa försäkrings- 

bolag 2018!

Länsförsäkringar 
 – Årets runner-up!

Gjensidige  
– Årets raket!

Sverige 
snitt

Henrik Idemark och Jan Olvenmo.

Verktygsvagn 
och låda, XL
Grafitgrå verktygsvagn 
och topplåda med röd 
eloxerade lådhandtag 
av aluminium. Topp-
lådan har fyra stycken 
kullagrade utdragbara 
lådor och ett lock försett 
med gasfjädring som 
håller det öppet så att 
man enkelt kommer åt 
verktygen. Topplocket 
fungerar även som en 
låsmekanism till lådorna 
så de ej öppnas om man 
har den olåst i en service-
bil eller racebuss. 

Blästerskåp med tryck-
tank
Professionell blästerkabin med tryck-
tank, öppningsbar front och dam-
mutsug med partikelfilter. Trycktan-
ken ger ett jämnare och högre flöde 
av blästermedlet för bästa möjliga 
avverkning. 

Induktionsvärmare i väska
En induktionsvärmare gör det möjligt att lossa 
fastrostade bult och mutterförband utan att 
använda en öppen låga.  Induktionsvärmare 
använder sig av elektromagnetism för uppvärm-
ning av järn och vissa icke-järnhaltiga metaller 
utan risk för öppen låga. 

.

Alla priser är exkl moms 

Enpelarlyft, flyttbar 
manuella spärrar

Flyttbar hydraulisk enpelar-
lyft som tar mindre plats än 
en tvåpelarlyft. Inga instal-
lationsbekymmer med för 
klen betongplatta eller vär-
meslingor som ligger i vägen 
vid fastsättning. Åtkomsten till 
sidan av fordonet är bättre då 
det inte finns en stolpe som 
blockerar. Runda lyftkuddar 
som höjs eller sänks med 
trapetsskruvar. Justerbar balk 
som gör att man kan justera 
bredden så lyften fungerar till 
de flesta bilar. Armarna när-
mast pelaren är vinklingsbara 
och går att skjuta ut i tre steg. 
De andra två armarna är också 
vinklingsbara och kan skjutas 
ut i två steg.

Svetsbord, 915x610 mm
Kraftigt svetsbord med hålad 
bänkskiva av stål. Hålsystemet 
underlättar och minskar tiden för 
fixering av det som ska svetsas. Som 
tillbehör finns spännverktygssats 
artnr 496659.  Tjocklek bordsskiva: 4 
mmAvstånd mellan hål: 35 mmHål-
diameter: 16 mmDimension bord 
(LxBxH): 915x610x870 mm

Servicelyft, 3 000 kg, elspärrar
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor. Enklare jobb under 
bilen går också att utföra eftersom det inte finns några krysstag som sam-
manbinder körbanorna. Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter 
via manöverpanelen - ingen tryckluft behövs.

Kompressor 3 hk och slangvinda
Stark och stryktålig 1-fas helautomatisk oljesmord 
kompressor med tvåcylindrig pump, hög luftkapacitet 
och rymlig 50 liters tank. Perfekt för alla slags arbetsupp-
gifter i hemmet och verkstaden. Tryckreglering 0-8 bar. 
Tystgående induktionsmotor med direktdrift ger hög 
driftsäkerhet och lång livslängd. Just nu bjuder vi på en 
slangvinda när du köper kompressorn.

Hylla i metall, 500 kg, 5 
plan
Riktigt kraftig och stabil hylla med 
fem hyllplan, varje hylla klarar en 
belastning på 500 kg.. Man kan även 
dela hyllan på mitten om man vill ha 
en lägre sektion. Storlek (DxBxH): 430 
x 900 x 1800 mm

Verktygslåda med verk-
tyg, 84 delar
Verktygslåda med 84 st verktyg, 
snyggt sorterade i skumgummiin-
lägg. Lådan av rödlackerad stålplåt 
är försedd med topplock och 2 st 
utdragbara förvaringslådor på fram-
sidan. Lådans låsspärrar går även att 
låsa med separata hänglås. Verkty-
gen i lådan täcker det större behovet 
i hemmet och garaget. 

Metallbandsåg G4023
Bandsåg industrimodell halvmanu-
ell, vilket innebär manuell lyftning 
av sågbygel samt nedsänkning 
av sågbygel via hydraulkolv och 
reglerventil. Sågbygeln är geringsbar 
0-60°, låses via spak. Automatisk 
avstängning av motorn .
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If är bäst!  
i år igen!
Skadeverkstädernas betyg är tydligt 
– If är den främsta partnern. Bolaget 
är dock inte helt ohotat; tvåan Läns-
försäkringar knaprar in på avståndet.

1:A
BETYG 

6,25Annika Berglund 
representerar 
en mångfaldig 

vinnare.

OM ENKÄTEN 2018
● Skickades ut till drygt 6 000 
personer på både MRF-företag 
och icke anslutna skade-  
och lackverkstäder, samt till 
serviceverkstäder som gör  
försäkringsrelaterade maskin-
skadejobb och återförsäljare 
med egen skadeverksamhet. 
● Jämfört med föregående 
år fick 2 000 fler personer 
enkäten.
● Cirka 800 svar (200 fler än i 
fjol) kom in, en svarsfrekvens 
om drygt 10 procent.

FOTO CAMILLA LINDQVIST
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”JÄTTEVIKTIGT ATT VÅRA  
TEKNIKER MÖTER VERKSTÄDERNA LIVE”

drygt två timmar (45 procent inom fem minuter, 
framhåller Berglund.)

På tal om snabbhet pågår ett digitalt 
pilotprojekt, som Volvia redan praktiserar: 
Konsumenten fotograferar bilens skador med 
mobiltelefon utifrån en länk med anvisningar. 
Bilderna skickas till verkstaden som gör en 
förbesiktning utifrån dem, beställer delar och 
bokar tid med kunden.

– Det visar sig funka till 80 procent, de 
flesta skador är ju små. Det sparar tid både för 
kunden och verkstaden. Och det sparar massor 

av koldioxidutsläpp när försäkringstagaren  
slipper köra till verkstaden för besiktningen.

Hållbarhetsrapporteringen är central. Annika 
Berglund säger att If har bra respons på använ-
dandet av begdelar och plastreparationer, även 
av andra kompletterande reparationsmetoder.  
I sin hållbarhetsrapportering internt kommer  
If att lägga in en film från en verkstad som  
jobbar miljöeffektivt,

– Det är positivt för oss att jobba med  
verkstäder som sätter hållbarhetsarbetet högt.

HUR KOMMER DET SIG att If vinner försäkrings-
bolagsenkäten år efter annat? Annika Berglund, 
chef för Eftermarknad motorskador, tror att för-
klaringen finns i kulturen med verkstadspers-
pektivet i fokus.

– Redan i början av 1980-talet, då märkes-
försäkringarna kom, frontade vi verkstadspers-
pektivet. Och sedan har vi lyckats både förvalta 
och utveckla det, säger hon och fortsätter:

– Vi upplever att samarbetet fungerar väldigt 
bra och jobbar hårt för att vårda relationerna. 
Betygen i enkäten blir en bekräftelse på att vi 
har tolkat signalerna rätt och inte stagnerar.

Lite nervöst medger hon att det ändå är  
att öppna enkät-resultatet, ”vi kan ju ha missat 
något”.

Visst finns gnissel även i det här maski-
neriet, om så If får högst betyg på tio av tolv 
frågeområden. Annika Berglund förstår att det 
har skapat irritation när skaderådgivarna varit 
svårtillgängliga under en tid.

– Personalomsättning och annat gjorde 
att det stoppade upp där ett tag. Men det är 
åtgärdat nu.

Totalt sett är personalomsättningen låg 
på Ifs motorskadeavdelning. 97-98 procent 
av teknikerna kommer från branschen och 
intresset för lediga tjänster uppges vara stort. 
Ett generationsskifte väntar runt hörnet, flera 
nyrekryteringar har gjorts redan i år.

If HAR EN klar fördel av sina lokala organisatio-
ner i fyra regioner. Även om det finns verkstä-
der som inte tycker att de har fått tillräckligt 
frekventa besök är majoriteten nöjd med de 
lokala kontakterna.

– Ansiktsbilden på den tekniker man jobbar 
med är jätteviktig, helst ett möte öga mot öga. 
Men är det någon verkstad som saknar besök 
går det ju att ringa och fråga om teknikern kan 
komma förbi, om inte annat ses via facetime. 
Man ska ju inte glömma att besök tar tid från 
verkstäderna också.

Dyrt med en decentraliserad organisation?
– Kanske det kan te sig dyrt på papperet, men vi 
har igen det i skadeflödet och nöjda slutkunder 
och verkstäder, svarar Annika Berglund.

Ifs svar på kalkyler kommer snabbt; snitt- 
tiden är tre fyra timmar, på maskinskador 

+ För If
+ Ett bolag i en klass för sig, många andra bolag 
skulle låta sin personal praktisera hos dem för 
att se hur man ska göra på riktigt.
+ If är bolaget som fungerar bäst.
+ Bäst i klassen på svarstider och kravställare.
+ Bra dialog med teknikerna, duktiga tekniker 
som tar hänsyn till vad kunderna vill.
+ Långsiktighet i arbetet och bra dialog med 
den tekniker som svarar på kalkylerna.
+ Bra samarbete via lokal representant, profes-
sionella och kunniga.
+ Ärliga och snabba beslut.
+ Lyssnar alltid och det finns alltid någon att 
få tag på för att prata – mycket viktigt i dagens 
samhälle med snabba beslut.

– För If
– I det närmaste omöjligt att komma fram till 
skadehanterarna.
– Rutinerna i skadehanteringen kring ma-
skinskador är riktigt tråkigt krångliga via verk-
stadswebben. Plåtskador är inga problem alls.
– Lokale teknikern har inte varit hos oss på två 
år; en lokal tekniker bör besöka avtalsverkstä-
der eftersom upphandlaren inte gör det.
– Märkesförsäkring visst … men mindre orter 
har inte alla märken representerade och då 
borde styrning till en annan verkstad ges som 
förslag till kunden.

KONTROLLEN AV verkstäderna och styrningen 
till dem är strikt, för strikt kanske en del 
verkstäder utan auktorisation kan tycka.

– Visst kan vi föra en dialog om en lokal 
lösning om en kund sitter otillgängligt till  
i glesbygd, men vi är rädda om våra GA-
partner och framför allt vill vi att våra 
kunder ska åka i säkra bilar.

If jobbar med uppemot 1 400 verkstäder, 
fasta överenskommelser finns med närmare 
800.

I pipeline i år ligger en informations- och 
utbildningsportal för verkstäderna.

– Där ska vi självklart lägga ut bilder 
på våra tekniker och handläggare också. 
Relationer kan ju byggas riktigt bra via ny 
teknik också.

Annika Berglund brukar passa på att 
önska något från verkstäderna också, så ock 
i år:

– Det är trist att se att felprocenten i 
TFF-kontrollerna fortfarande är så hög. Det 
är ju sällan tekniska funktioner som fallerar 
utan saker som förvaring av delar i bilen och 
förbisedda ratt- och sittskydd. Det tycker jag 
är nonchalant, en avsaknad av kundfokus, 
säger hon och hoppas att projektet Godkänd 
skadeverkstad ska bidra till ökad kvalitet. 2

F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S E N K Ä T E N  2
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I fjol var de raketen i enkäten. Även 
i år förbättrar sig Länsförsäkringar 
och toppar två frågor. De tar in på 
If, men det räcker inte för att kliva 
upp på förstaplatsen. Det blir silver  
i år igen.

LF är årets  
runner up

DET ÄR STRÅLANDE betyg som Länsförsäkring-
ar får i fråga om teknikernas kompetens och 
kontrollen av sina verkstäder. Bolaget stärker 
sin andraplats i enkäten.

Kanske inte så överraskande; Länsförsäk-
ringar är tredje bäst i sin genre i Svenskt Kva-
litetsindex mätning och har bra resultat i sina 
egna kundnöjdhetsundersökningar också.

En viktig källa är organisationen med 23 
länsbolag med lokal förankring och i vår värld, 
tekniker som ofta är ute och träffar verkstäder-
na. Som regelbundet diskuterar med varandra 
– och tar till sig resultatet från MRF:s enkät.

– Det är klart att ett positivt resultat sporrar 
och blir något positivt att bygga vidare på, säger 
skadespecialisten Ville Semi.

Han är mest glad för att teknikerna, cirka 
145 personer totalt, anses kompetenta och 
snabbfotade.

– Vi har verkligen duktiga tekniker. Kontak-
ten och dialogen är generellt god och det finns 
en vilja att kommunicera och hjälpa till.

ATT KONTROLLEN av att verkstäderna följer 
miljökrav och lagar är det andra frågeområdet 
där betygen är högst. I och med att certifieringen 
Lupin övergick till ”Länsförsäkringar Miljö- och 
kvalitetscertifierat företag” har hållbarhetsarbe-
tet intensifierats, inte minst vid upphandlingar. 
Där finns exempelvis inskrivet att begagnade 
reservdelar ska sökas i första hand och att plast 
ska repareras när det är möjligt.

Länsförsäkringars betyg ligger rejält över 
snittet, utom möjligen när det gäller timdebi-
teringen, ”enkelsidig kommunikation om vad 
som är rimligt”, skriver en verkstad.

Ville Semi har å sin sida synpunkter på 

verkstädernas processer. Han säger att stil-
leståndstiderna varierar för kraftigt.

– De verkstäder som har de svagaste proces-
serna ligger runt tio elva dagar i reparationstid i 
snitt. De bästa runt tre till fem dagar, där borde 
alla ligga. Det är ett win-win.

Alla länsbolag mäter kundnöjdhet.
– Både vårt skadearbete och verkstädernas. 

Det syns snabbt om någon verkstad sticker ut, 
säger Semi.

Om lejonparten av verkstäderna är nöjda 
med länsbolagen så finns det dem som ogillar 
dem också. Inte modellen som sådan utan att 
som större koncern med anläggningar i flera 
regioner vara nödgad att göra flera upphand-
lingar. Det är smolk för storföretagen. Och 
konsolideringar pågår ju.

Vad tycker Ville Semi om dem?
Han anar en viss fara med att risk-kapitalbolag 
går in i branschen för att maximera vinsterna.

– Vi tycker oss faktiskt se en kvalitetssänk-
ning hos flera verkstäder som låtit sig köpas 
upp, säger han.

Som bolag har Länsförsäkringar tagit över 
Toyota/Lexus vagnskadegaranti och märkes-
försäkring från och med första januari. Fler 
försäkringstagare betyder mer jobb för verkstä-
derna under Länsförsäkringars paraply. Antalet 
avtalsverkstäder, cirka 900, ska inte utökas.

– De ligger jämt fördelade i Sverige och vi är 
nöjda med antalet, slutar Ville Semi. 2

”ETT POSITIVT  
RESULTAT SPORRAR”

2  F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S E N K Ä T E N
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BETYG 

6,06

Länsförsäkringar  
kommer starkt

+ För Länsförsäkringar
+ Absolut bästa bolaget som vi jobbar åt.
+ Kunniga tekniker och handläggare.
+ Lätt att få kontakt.
+ Snabb respons och svarstider.
+ Bra kontroll av avtalsverkstäderna för 
rättvis konkurrens.
+ Väldigt bra att de finns lokalt, en styrka.

 
– För Länsförsäkringar
– Enkelsidig kommunikation gällande timde-
biteringen.
– Alldeles för långa svarstider på kalkyler 
– Krångligt som stor koncern att teckna avtal 
med flera länsbolag.
– Dom är bra, men dyrt att bli godkänd.

VILLE SEMI

Verkstäderna och vi har en 
gemensam kund som ska ha 

kvalitet, säger Ville Semi.
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”AMBITIONEN ÄR 
ATT JOBBA MER  
GEOGRAFISKT  

INRIKTAT I ÅR”

VAR FEMTE svenskregistrerad bil är försäkrad 
i Folksam. Bolaget styr i det närmaste hundra-
procentigt till sina cirka 1 800 avtalsverkstäder 
som i stort sett alla är märkesauktoriserade, 
varav cirka 500 har svarat på MRF:s enkät.

Högsta betyg ger de sin samarbetspartner 
för miljöengagemanget. Så är ju Folksams 
motorförsäkringar också ”Bra miljöval-certifie-
rade” av Naturskyddsföreningen.

– Vi har ambitionen att vara ledande inom 
hållbarhet. I våra leverantörskrav ställer vi 
baskrav avseende hållbarhet och vi har avtalade 
måltal på bland annat plastreparationer och an-
vändandet av begdelar, säger Ulrika Granander 
Granat, chef för Motorskador.

Nog verkar Folksams verkstadsrelationer 
i stort präglas av ordning och reda, tydliga 
strategier och regelverk. Höga betyg blir det 
också för att hålla sig till överenskomna avtal 
och villkor. 

Om Folksam är bra tycks det ändå svårt att 
överträffa de båda bolagen med mer regional 
inriktning. Kommunikationen och relationen 
är Folksams svagaste punkt.

Kan ni komma närmare era verkstäder?
– Vi har verkligen tagit till oss att vi upplevs 
centralstyrda och försöker hitta former för att 
uppfattas mer regionala. Vi har infört ett mer 
systematiskt arbetssätt för att följa upp och 
arbeta med våra samarbetsverkstäder, säger 
inköpschefen Johan Wimmergren och berättar 
om samverkansmodeller, regelbundna verk-
stadsträffar och en återkoppling på genomförda 
revisioner.

3:A
BETYG 

5,72

Folksam får höjda betyg på alla 
frågor och ligger klart över snit-
tet på samtliga områden. Men 
det räcker inte i år heller för att 
slå If och Länsförsäkringar. De 
står kvar som tredje bästa bolag.

Folksam 
över 
snittet

Annika Berglund 
representerar 
en mångfaldig 

vinnare.

Johan Wimmergren och 
Ulrika Granander Granat 

sporras av betygen.

– Det är svårt att kunna erbjuda en och 
samma kontaktperson, men vi anstränger oss 
för att vi ska upplevas igenkännande och sam-
stämmiga i alla kontakter, vem som än svarar.

Ambitionen i år är att jobba mer geografiskt 
inriktat.

Vad säger ni då om kritiken att bilar skickas 
i väg långväga?
– Vi känner inte igen oss i det. Vår ambition är 
att våra kunder aldrig ska behöva åka mer än 
några få mil till en avtalsverkstad, svarar Ulrika 
Granander Granat.

Om konsolideringen i branschen tycker 
Ulrika och Johan både bu och bä – enklare i 
förhandlingarna med en part men också kon-
kurrenshämmande.

– Konkurrens är ju bra för alla, det driver 
utveckling, säger Ulrika.

+ För Folksam
+ Bra på att styra skador.
+ Fungerar bra vid skadesvar.
+ Lojala och kunniga tekniker.
+ Ett riktigt bra bolag för maskinskador.
+ Duktiga att diskutera.
+ Betalar alltid i tid.
+ Bättre än andra att ställa relevanta frågor på 
kalkyler.

- För Folksam
– För fixerade att styra jobben till märkesverk-
stad.
– Hänvisar kunderna till verkstäder 25 mil bort.
– Bantad organisation, osynliga på fältet.
– Helt omöjliga att kommunicera med om man 
saknar avtal.

Liksom i fjol efterlyser Johan Wimmergren 
fler kostnadskalkyler och underlag från verk-
städerna. 

– Vi vill att våra verkstäder ska ha rätt 
betalt och då är en kostnadskalkyl bra som 
utgångspunkt för förhandlingen. Vi vill inte ha 
avtal med verkstäder som inte tjänar pengar, 
men inte heller med verkstäder som tycker 
att försäkringsbolag ska betala för ineffektiv 
verksamhet. Vi måste försöka uppnå en win-
win-situation. 2 
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2  F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S E N K Ä T E N

DINA FÖRSÄKRINGAR tar förstaplatsen inom 
bilförsäkring när kunderna får säga sitt i den 
årliga undersökningen om kundnöjdhet inom 
sakförsäkring från Svenskt Kvalitetsindex. Och 
här, när verkstäderna bedömer dem, kommer 
de fyra och först bland de små. 310 skadeverk-
städer har betygssatt Dina försäkringar. De har 
i dag avtal med 350 och bland dem, de största 
volymerna.

De tio teknikerna täcker landsorten väl och 
är övertygande tillgängliga. Enkelheten värde-
sattes redan i fjol och den tycks inte sämre i år; 
när det gäller dialog ligger bolaget över medel. 
Dina försäkringar förefaller schyst med trevlig 
personal som alltid går att få tag på. Sådant 
värdesätter verkstäderna.

– Jag tycker att vi är smidiga. Vi lägger stor 
vikt vid ”människan” och personlig kontakt 
med verkstäderna. Vi vill ha en trevlig kom-
munikation och det är en viktig sak för oss att 
verkstäderna kan komma fram på telefon, säger 
nye chefen för motorskador, Michael Tagel.

– Vi är alternativet till storbolagen och vi 
ska finnas där vi har kunder. Därför lägger vi 
resurser på att ta hand om våra verkstäder.

I organisationen finns ett 20-tal skadereg-
lerare. Både de och teknikerna har fortbildats i 
kundkommunikation under fjolåret.

ETT ANNAT FOKUS är fler upphandlingar med 
avtalspartner bland de närmare 1 600 verkstä-
derna som får uppdrag. Och dippar betygen 
någonstans är det för styrningen, eller bristen 
på den.

– Vi arbetar kontinuerligt med att få en styr-
ning mot verkstäder som vi gör avtal med och 
har haft ett stort fokus på att kontakta verkstä-
derna och upphandla avtal senaste året, säger 
Michael Tagel.

Han uppge att systemen i ”den växande digi-
tala världen” är en utmaning framöver, kanske 
speciellt för de mindre verkstäderna.
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Dina försäkringar hävdar sig
Fyra i år igen och bäst 
av de små. Dina för-
säkringar, med tre pro-
cents marknadsandel, 
håller ställningarna 
och uppfattas som  
väldigt smidiga att ha 
att göra med.

”VI ÄR  
ALTERNATIVET 

TILL STORBOLAGEN 
OCH SKA TA  

HAND OM VÅRA  
VERKSTÄDER”

Växa med förstånd  
är Michael Tagels paroll.

Dina försäkringar är landsortsfokuserade 
och motoraffären växer, speciellt yrkestrafiken 
som vuxit med 68 procent de senaste tre åren.

– Vi vill parera konkurrenterna och växa, 
men på ett sansat sätt nära kunderna och med 
lokal prägel, säger Tagel.

KARTAN VIA Google maps, som visar var 
verkstäderna är belägna, den är i gång och 
utvecklas, och underlättar för handläggarna att 
förbättra styrningen.

– Tiden för reparationer är viktig för oss, 
verkstaden och kunden. Vi strävar efter att vi 
har en enkel och snabb kommunikation med 
våra verkstäder, vilket vi också ser har gett 
ett positivt resultat i undersökningen, slutar 
Michael Tagel.

+  För Dina  
försäkringar
+ Börjar bli ett stabilt och tydligt bolag att 
jobba emot.
+ Trevliga, återkopplar snabbt.
+ Vet hur det fungerar på en skadeverkstad.
+ Lätt att få skadesvar och det går väldigt 
snabbt.
+ Smidig upphandling, betalar i tid.
+ Lyssnar och för dialog.
+ Går alltid att få tag på någon att prata med.

–  För Dina  
försäkringar
– Känns som om de inte vill ha märkesverk-
städer.
– Märker inte av någon styrning av kunder 
till oss.
– De har ingen direkt upphandling.
– De har flera gånger hänvisat kunder till 
allbilverkstäder i stället för till oss som är 
auktoriserade.
– Vi får udda märken hit till oss.

Upphandlingsarbetet fortsätter och kvali-
tetssäkringen slipas. Betygen för engagemanget 
med begagnade delar och plastreparationer 
höjs och ligger även de över snittet.

Totalbetyget för Dina försäkringar ligger 
precis på snittet. 2
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MODERNA  
FÖRSÄKRINGAR

”Vi kommer alltid
att svara i telefon”

En förbättring på alla tolv områ-
den och över snittet, men kvar på 
plats fem i rankningen är Moderna 
försäkringar med tre procents 
marknadstäckning och 250 kon-
trakterade verkstäder.

Det bästa först: Håller överenskom-
melser och har kunniga tekniker.

– En konsekvens att vi är relativt 
små. Vi vill vara personliga, ha en bra 
dialog och vi kommer alltid att svara i 
telefonen, säger teknikchefen Mattias 
Arreflod.

Det trots, eller tack vare, att en 
utveckling mot ökad digitalisering 
pågår med nya system, e-fakturering 
och automatsvar.

– Verkstäderna ska ju kunna 
kommunicera digitalt, men vill de 
ha personlig kontakt finns vi där. Vi 
digitaliserar för att ha tid att svara i 
telefonen, säger skadechefen Örjan 
Backlund.

Ansvariga chefer påpekar att de är 
ett av få bolag som fortfarande har 
telefonslinga till sina tekniker.

Men ledningen förstår inte hur 
handläggningstiderna kan upplevas 
långa. 

– Om det händer är det vi som 
sitter och väntar på kundunderlag 
som polis- och motpartsanmälningar. 
Feedbacken säger att vi tillhör de 
snabbaste, säger Backlund.

Än mindre känner han igen sig i de 
svagaste betygspoängen på miljösi-
dan där det satsas progressivt.

– Märks inte det måste vi bli 
tydligare.

Moderna försäkringar har ambi-
tioner men kan som litet bolag vara 
resurssvaga. De får i alla fall betyg 
över medel.

+ Kunniga tekniker, snabba skade-
svar.
– Väldigt långa handläggnings-
tider på senaste tiden.

GJENSIDIGE,  
ÅRETS RAKET!

”Reparationskvaliteten
viktigare än loggan”

Cirka 300 svar från verkstäder, 
som alla haft uppdrag från Gjensi-
dige, har betygssatt bolaget. Men 
årets raket vill inte ta emot för en 
intervju. Svaren har inköpschefen 
Daniel Hellberg mejlat:

Ni har ju förbättrat er rejält …
– Det är kul att fler verkstäder 
uppskattar att samarbeta med oss. 
För att säkerställa att våra kunder 
får snabb hjälp med god kvalitet har 
vi konsoliderat våra reparationer till 
cirka 60 mycket duktiga verkstäder, 
valda med avseende på kundnöjd-
het, kvalitet, tillgänglighet och 
kostnad. Dem har vi ett gott och nära 
samarbete med och kan följa upp. 
De positiva svaren tyder på att våra 
avtalsverkstäder upplever oss snabba 
och kunniga. Men då det kommit 
många fler omdömen om oss än vi 
har avtalsverkstäder, har vi svårt att 
se ett samband mellan resultatet 
och hur våra samarbetsverkstäder 
upplever oss.

Vad säger du om kommentarer 
som ”vägrar att skriva avtal med 
märkesverkstäder”?
– Några är auktoriserade, andra inte. 
För oss är det viktigast att verkstäder-
na följer tillverkarnas anvisningar och 
håller hög reparationskvalitet, inte 
vilken logga som finns på entrén.

+ Enda bolaget som skickat ut 
skadetekniker för kontroll av of-
fererad skada. Bra dialog, snabb 
handläggning, kunniga tekniker.
– Aldrig frågat eller kollat om 
vi uppfyller några krav. Vill inte 
samarbeta med auktoriserade 
verkstäder.

TRYGG-HANSA

”Vi vill alltid förbättra
de senaste resultaten”

Små förbättringar men ett 
pinnhål ner på rankningskalan 
och fortfarande under det totala 
snittbetyget. 

Trots allt – en förbättring på nio av 
tolv områden. Christian Ekström, rela-
tivt ny som inköpschef, är beredvillig 
och optimistisk.

– Vi har verkligen tagit förra 
enkätresultatet på allvar. Vi ska inte 
ligga på den placering vi har gjort. 
Men vi ser ju en positiv utveckling 
och förändring tar tid, säger Ekström 
och berättar om en förbättrad chatt 
och individuella utvecklingsplaner för 
nyanställda skadereglerarna.    

     
Trygg-Hansa har 700 avtalsverk-
städer. På enkäten kom 390 svar från 
verkstäder som utfört jobb åt bolaget.

Kommunikationen har varit ett 
överhängande problem i flera år. 

– Det är svårast att förändra på 
kort tid. Men vi har varit ute mycket, 
bett om feedback, förenklat avtal 
och omorganiserar. Vi undervisar 
verkstäderna om kraven i skaderap-
porteringen; det finns de som fått 
varannan rapport avvisad. Blir det 
bättre, minskar nog köerna till sup-
porten också, säger Ekström.

Mest har betygen höjts på ”hänsyn 
till verkstäderna ekonomiska kalkyler 
vid timdebiteringsförhandlingar”.

– Fantastiskt skoj, vi tycker att 
vi har en bra prisbild, kommenterar 
Ekström och fortsätter:

– Vi vill verkligen utvecklas tillsam-
mans med våra leverantörer för att 
diskutera hur bl a stilleståndstiderna 
ska kunna minska. Och verkstäderna 
är ju vårt ansikte utåt gentemot slut-
kunderna, säger Christian Ekström 
och berättar att miljötänket kommer 
att ses över i år.

 + Tydlig förbättring, betalar i tid.
– Svårt få kontakt, långa svars-
tider.

ÖVRIGA BOL AG

Protector hoppas få 
individuellt betyg

De minsta bolagens betyg är 
sammanslagna i en klump och 
tillsammans får de det lägsta 
snittbetyget, om än klart bättre 
än i fjol. Protector, som kommer 
till tals här, har inte betygssatts 
enskilt, men vill bli det.

Varför vill ni bli betygssatta?
– Vi vill lära oss av sådana här under-
sökningar och få feedback. Vi försöker 
hitta ett så bra samarbete som möjligt 
med verkstäderna och tar till oss av 
allt som sägs och skrivs, säger skade-
gruppchefen Robin Dahl.

I gruppen ”övriga bolag” finns bland 
annat också Crawford, Ica Försäkring, 
Zurich, Kammarkollegiet, Solid och 
Vardia.

Omdömena om dem skiljer sig 
kraftigt åt – från att vara smidiga, 
personliga och enkla att jobba med, 
till att saknas rutiner, kompetens och 
resurser. Protector, som har funnits 
åtta år i Sverige och har avtal med ett 
hundratal verkstäder, vill kalla sig för 
utmanaren på försäkringsmarknaden.

Hur utmanar ni?
– Unikt är exempelvis att vi jobbar 
aktivt på varje skada och tittar på varje 
kalkyl. Vi ger aldrig automatsvar. Och 
vi har startat ett eget ”begagnatsök” 
och byggt ett nätverk med demon-
terare.

Robin Dahl berättar vidare om 
bolagets ”clean-desk”, ambitionen att 
aldrig hamna på efterkälken utan hela 
tiden jobba med färska skadeärenden. 

– Det är fantastiskt kul att utveckla 
processen aktivt, allt från kalkylerna 
till motpartskraven, slutar Dahl.

+ Mindre bolag sköter skadehante-
ringen bra, är inte trångsynta och 
återkopplar snabbt.
– Kan inte dra alla över en kam 
men oftast är kontakten dålig, 
rutinerna oklara och svaren sena.
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Robin Dahl,  
Protector.

Christian  
Ekström.Daniel  

Hellberg.

Mattias  
Arreflod.

Örjan  
Backlund.



… av männen tror inte att 
kvinnor vill bli chefer i lika 
stor utsträckning som män, 

medan kvinnor ofta ser  
strukturella problem som 
orsak till att färre kvinnor  
än män är chefer i Sverige, 

enligt Equality Sweden 2018.

22%
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FRÅGA TRE

BJÖRN STRÖMBERG, försäljnings-
chef Aftén Bil i Åkersberga
– Jag tror att 2019 blir ett ganska tufft mel
lanår om man tittar på totalmarknaden, men 
ser ändå möjligheten att hålla jämna steg 
med 2018. Det blir förstås en liten nedgång 
i marknaden, men för oss som är Kiahand
lare och har ett brett elbilsutbud ser vi 

positivt på 2019. 
Begagnasidan är 
nog lite tuffare, 
eftersom det är 
brist på begag
nat, många säljer 
privat i stället för 
att byta in och 
det kan påverka 
försäljnings
totalen. 

Destruktivt ledarskap 
Här beskrivs vad destruktivt ledarskap innebär, vilka 
ledarbeteenden som anses vara destruktiva och vad 
som kan orsaka att ledare använder sig av denna typ 

av beteenden. Vad blir konsekvenserna och 
hur påverkar det medarbe
tarna och organisationen? 
Och vad kan man göra åt 
det? Författaren menar att 
en ledare kan ha hur många 
positiva egenskaper som helst 
men ändå vara en destruktiv 
chef – vilket kan tränas bort.

Arbetsmiljö i praktiken 
En praktisk genomgång av reglerna inom arbets
miljö. Behövs det? I den här boken samlas all info 
på ett lättillgängligt sätt och ger ramarna för det 
juridiska regelverket inom ar
betsmiljöarbete. Dessutom 
behandlas förbud mot diskrimi
nering och trakasserier. Skapa 
och behåll en god arbetsmiljö 
utifrån de regler och förskrifter 
som finns, genom praktiska 
exempel från verkliga rättsfall, 
lyder ett råd. 

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Vad tror du om för-
säljningsåret 2019?

”EN KO ÄR INTE HÄST BARA FÖR ATT 
MAN VÄLJER ATT KALLA DEN DET” 

Förbundsjuristen Josephine Trinder vid LO-TCO Rättsskydd i förhandling i Arbetsdomstolen
JONAS MATTSSON, försäljningschef 
Toyota Mölndal
– Jag tror att vi kommer ha en tuff konkur
rens som vanligt, men med de egna produk
terna ser vi fram emot ett bra år. Vi får in 
ganska många nya modeller och lanserar 

dem. De tuffare 
kraven, har slagit 
in hårt från förra 
året, därför pas
sar det bra med 
de nya model
lerna. Jag känner 
att vi är på rätt 
väg, vi har inga 
dieselbilar så det 
slår inte allt för 
hårt mot oss.

FREDRIK JOHANSSON, ansvarig  
säljare för nya Seat och bilförsäljningen, 
Visby Bil city
– Jag tror att det blir ett spännande år 
med något lägre försäljningssiffror än 
tidigare. Med tanke på de hårdare kraven på 

förbrukning och 
utsläppsvärden 
har vi skrivit ner 
prognosen lite 
för 2019.  Men vi 
ska ju jobba mot 
de mål vi har och 
vi jobbar mot att 
överstiga dem,  
så klart. 

Minnesmästaren Mattias Ribbing startar en programserie i 
samarbete med Sveriges chefsorganisation Ledarna på tio 
avsnitt. Programserien ger tips om hur du kan ge din hjärna den 
bästa starten på 2019. 

Hela 51 procent av Sveriges chefer uppger att tidsbristen är 
det som stressar mest i vardagen, enligt en Novusundersökning.

– Genom att arbeta i block fungerar hjärnan bättre. Med den sk 
Pomodorotekniken fokuserar du i 25 minuter för att sedan ta 5 
minuters paus. Och efter fyra pass, en paus på 15 minuter. Magin 
ligger i att sätta en tidsbegränsning, säger Mattias Ribbing.

Rätt använt ska du klara mer och få mer fokus i vardagen 
med tekniken. Ribbing menar att du kommer uppleva att du 
får mer tid över och bättre ork – ett sätt att få tid att reflektera 
under dagen.

6 chefstips från ett proffs
Cissi Elwin har varit chefredaktör för tidningen 
Chef sedan 2011. Här är hennes sex bästa  
chefstips: 
1. Definiera tillsammans med ditt gäng ”vad är vi” och 
”vart ska vi”! Kommunicera det sedan på många olika sätt.
2. Ge mycket feedback! Alla vill känna sig sedda och få 
hjälp med att utvecklas, triggas och knuffas framåt. 
3. Utvärdera! Sätt delmål och fira när de är nådda. 
4. Diskutera även fel och misstag! Ta ett misslyckande 
som en intressant chans att lära sig något. 
5. Ha kul på jobbet! Det är livsviktigt att alla har roligt.
6. Var modig! Säkerställ ditt mandat och vilka förvänt
ningar som ställs på dig.  

Starta 2019 på bästa möjliga sätt

• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE 
  VERKSTADSINREDE MM.
• FRÅN ENSTAKA OBJEKT 
  TILL TOTALLÖSNINGAR
• RIKSTÄCKANDE SERVICE
• ACKREDITERAD 
  KALIBRERING

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025
0510-30 16 00 • info@carpart.se 

www.carpart.se

OMCN 199RX 
5,5 ton 

med svivlande armar. 
Klarar allt från mindre bilar 
till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter, 
Transit mm.

OMER KAR55
Körbanelyft med 
integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
med ram. Klarar dom högst 
ställda nivegleringskraven 
på 4-hjulsmätning.

Hjultvätt
Automatisk hjultvätt med 
högtryck och dubbla 
keminjektorer.
Rena hjul och ren 
miljö runt tvätten.

RENA
HJUL!

LYFTATRANS-PORTBILAR?

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!

LYFTA

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 
vid saxbenen. 
Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 

Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 
vid saxbenen. 
Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

HÖG
LYFTANDE
SAXLYFT!
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”INGEN 
VANLIG
bilhandlare”

ALD Automotive är än så länge enda leasingföretaget 
i Sverige som säljer bilar från en egen anläggning. För 
den, ALD Bil, basar Robert Pihlblad, en etisk vapen-
dragare som försöker vara så seriös som det bara går.  
Han anställer bara säljare utan branscherfarenhet 
och han avskyr jippon.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO RICKARD FORSBERG

R
obert Pihlblad har varit med 
länge, 32 år i branschen. Han 
vill bidra till att förändra den. 
Befria bilhandlarrollen från alla 
rester av hårdkokt macho- och 

bondfångarkultur.
På det operationella leasingbolaget ALD 

Automotive fick han fria händer när de var 
redo att starta retail i Sverige 2007, ”äntligen 
fick han jobba med det som kom tillbaka”. Det, 
i en hall för försäljning av återtagna bilar, de 
bästa.

– Numera är det sherry picking till hallen av 
de mest välskötta och välutrustade bilarna med 
max tre delar omlackerade, säger Robert.

Anläggningen på 3 000 kvadrat i Täby, norr 
om Stockholm, känns onekligen likvärdig en 
nybilshall. (”Har ni inga begagnade bilar”, frå-
gar många kunder.) 

På auktionssajten ALD Carmarket säljs två 
tredjedelar av leasingbilarna.

– Vi kan se bilar som sålts från vår sajt, 

utannonserade på nytt av beghandlare och då 
inte är lika genomlysande som vi var. Att det 
finns en ”komplett ifylld servicebok” behöver 
ju inte betyda att bilen är servad enligt tillver-
karens anvisningar, knorrar han.

På BegBil-18 stod Robert på scenen och 
pratade hederlighetens lov; han vill verkligen 
vara hyvens i sin yrkesroll och helschyst gent-
emot kunden.

På ALD Bil har det hunnits säljas si så där 
20 000 bilar och Robert jobbar för att varumär-
ket ska framstå som ”sjukt seriöst”.

– Vi har köpt tillbaka bilar för att kunden 
inte varit nöjd. Det kan ta tid och vara dyrt att 
vara bussig, teoretiskt minskar det marginaler-
na, men det kan också kosta väldigt lite att göra 
en kund lycklig med begagnade dubbade däck 
eller en reparation efter garantitidens slut.  

Hans vd knorrar ibland om att Robert kos-
tar på för mycket.

– Toppkvalitet måste få kosta, säger Robert. 
Det är så viktigt att kunden mår bra.

ROBERT PIHLBL AD

GÖR: Remarketing director för efter-
marknaden på ALD Automotive och 
platschef på ALD Bil med ansvar 
för ALD Bil och ALD Carmarket.

ÅLDER: 56.

ÅR I BRANSCHEN: 32 år som säljare 
och försäljningschef, sålt 14 ny-
bilsmärken, varav Jaguar och Alfa 
Romeo är kärast i minnet, började 
som biltestare.

BOR: Mestadels i fritidshuset i 
Norrtälje med rådjur och älgar runt 
knuten.

FAMILJ: Dottern Victoria, 24, och 
hemmavarande sonen Eric, 20.

KÖR: I tjänsten alltid en ”retur-
bil”, nu en Audi, dessförinnan en 
Mercedes laddhybrid. (Sin privata 
Camaro SLP vill han absolut inte 
skryta med.)

Det är stolthet  
branschen behöver, 
tycker Robert  
Pihlblad.
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Har ni varit anmälda till Allmänna reklama-
tionsnämnden någon gång?

– Vid 7 tillfällen på 20 000 bilar, sju tillfällen 
som utföll till vår fördel, lyder svaret.

GENOM ÅREN HAR Robert Pihlblad reagerat 
starkt på lumpen kultur i branschen. Exempel-
vis strebrar till säljare med von oben-attityder.

– Som inte kommit i tid, som kört med sina 
kollegor och tryckt ner arbetskamrater nästan 
till pennalism. Jag har varit med om att avpol-
lettera en sådan stjärnsäljare. När han slutade 
blommade de andra ut, de som tidigare fått 
åka och köpa hamburgare åt honom, berättar 
Robert.

Så vill han inte ha det. På ALD Bil finns 
också en sjutusan till säljare som utmärker 
sig. Men allas provision delas av alla, ett slags 
brödraskap.

– Jag kräver att alla ska ha hög moral och 
stort kunnande, deklarerar Robert.

Numera rekryterar han aldrig folk med 
branscherfarenhet. Han söker unga människor, 
gärna med idrottsbakgrund som förstår lagtän-
ket, som saknar prestige och är förutsättnings-
lösa. Och som gärna bor i närområdet och inte 
blir försinkade av förseningar i trafiken.

– De får börja som hallvärdar eller junior-
värdar minst tre månader och i början tittar 
vi inte på volymer. Många killar har utvecklats 
till fantastiskt bra säljare med stor utstrålning, 
säger Robert.

Ja, han säger killar …
– Jag skulle gärna anställa tjejer också, men 

i jobbet ingår att lyfta väldigt många vinterhjul 
och få tjejer vill göra det, urskuldar han sig.

Säljer han månne själv?
– Nej, jag pratar för mycket och ger kunden 
alldeles för många alternativ, jag vill så gärna 
att kunden ska känna att jag gjort allt för  
deras affär.

ATT SÄLJA begagnade leasingbilar har, enligt 
Robert, både för- och nackdelar, i alla händel-
ser är ALD Bil ingen ”vanlig bilhandel”.

– Historiken är ju tydlig och ofta är bilarna 
bra servade, mellan ett och fyra år gamla, en 
del nästan som nya. Och det vill till, för kunder 
förväntar sig mer och mer av bilar som gått 
runt 10 000 mil.

– Men vi är ju också rätt sortimentsbegrän-
sade; det är Volvo och Volkswagen som mest.

Prissättningen är aggressiv.
– Jag försöker hålla stenhårt på priserna och 

undviker prutdiskussioner. Här är det dyrt och 
bra, säger Robert.

Han hyser stark motvilja till jippon, är 
hjärtinnerligt trött på bingolotto. Han har sett 
för mycket i nybilsgenren av kunder som frågat 
om de måste provköra för att få en bingolott, av 
tutande snyltare med nedvevade rutor som bett 

ALD Bil
ÄR: Begagnatbilhandel i Täby, norr om Stock-
holm, som säljer före detta leasingbilar till 
konsument.

SYSTERFÖRETAG: ALD Carmarket, en digital 
auktionssajt för bilhandeln som finns i 24 länder 
(säljer även på kommission som mäklare).

FÖRSÄLJNING I SVERIGE: Totalt cirka 6 000 
bilar per år, varav cirka 2 000 från hallen.

ÄGARE: ALD Automotive, ett operationellt 
leasingföretag, verksamt i 43 länder, som ägs 
av den franska banken Société Générale och 
har 1,6 miljoner rullande bilar i världen, varav 
27 000 i Sverige.

Historik
1999 kom ALD Automotive till Sverige.

2007 öppnades första försäljningsanlägg-
ningen för begagnade bilar i en (trång) lokal  
i Infracity i Upplands-Väsby.

2013 flyttades hallen till nuvarande lokal  
i Täby där ALD Automotive har sitt kontor 
med 90 medarbetare på övervåningen.

2016 egna auktioner för begagnade bilar 
under namnet ALD Carmarket.

att bli serverade kaffe och tårta i kupén.
– Jag vill inte ha det här, vi behöver inte.  

Vi hade faktiskt reklam i början med budskapet 
”Inga ballonger, bara en bra bilaffär”, berättar 
Robert.

HAN TALAR OM moral, ändrar sig till engagemang 
(han brinner själv), men sluter sig till att stolthet är 
det adjektiv han vill ska känneteckna branschen.

– Det poppar ju fortfarande upp oseriösa 
bilhandlare i vart och vartannat hörn, såna som 
säger nej till garantier, nej till att hjälpa kunder. 
Så länge de finns kommer branschen att vara 
befläckad med dåligt rykte.

Robert gillar initiativet Godkänd bilverkstad, 
skulle gärna se någon typ av certifikat för att få 
driva bilhandel och -verkstad.

– Så man kommer åt dem som inte sköter sig, 
de skulle om inte annat bli uthängda.

Robert Pihlblad hälsar en yngre generation 
välkommen, med en ny kultur som taggar upp 
branschen.

– För förr var det minsann inte alltid så kul.
Han när en liten tanke – att regissera en 

dokusåpa från branschen, en Solsidan med anek-
doter från det egna arkivet. Kunde bli kul, men 
vid närmare eftertanke inte särskilt smickrande 
för branschen.2

”INGA BALLONGER,  
BARA EN BRA BILAFFÄR”

ROBERT PIHLBLAD
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enkät till de svenska partierna ges bara vaga 
svar på hur bränsleskatterna ska ersättas. De 
enda varningarna finns undangömda i tjocka 
statliga utredningar. Så här skrevs i SOU 
2004:63: ”På längre sikt är det ur ett fiskalt 
perspektiv naturligtvis också av stor betydelse 
att även de koldioxidneutrala bränslena betalar 
den statsfinansiellt motiverade energiskatten.”

PÅ ANDRA SIDAN Atlanten är politikerna mer 
högljudda med sin oro. Trots att bensinskatten 
där är mindre än 1 krona litern och att antalet 
elbilar är få; bara 1 av 300 bilar går att ladda.  

En av orsakerna till att det redan nu har 
börjat diskuteras beskattning av elektriska bilar 
i USA är att bensinskatterna oftast är öron-
märkta för vägunderhåll. 

– Den som äger en äldre bil och tankar 
bensin betalar bensinskatt som underhåller vä-
garna. Den som har ett elfordon betalar mycket 
mindre, men de använder fortfarande vägarna. 
Vi vill säkerställa att alla bilar betalar för att 
underhålla vägarna, säger Kaliforniens delstats-
senator Scott Wiener till tv-kanalen CBS.

I flera delstater har det genomförts tester av 
olika typer av avståndsbaserade skatter som ska 
göra det mer jämställt mellan fordon. I Oregon 
finns redan ett system där 5 000 frivilliga bilis-
ter betalar en kilometerskatt på 8,5 öre.   

Med färdiga tekniska system vill myndighe-
terna vara redo när bilflottan förändras. Många 
experter förutspår att det händer snart.   

– Jag tror vi kommer att se en snabb över-
gång till elektriska fordon och det kommer att få 
en enorm effekt på hur vi finansierar transport-
sektorn eftersom det leder till att bensinskatter-
na upphör, säger Edward J Regan vid konsultfir-
man CDM Smith till tidningen Forbes.

Internationella energirådet, IEA, varnar 
också för minskade bensinskatter med elbilar-
nas intåg. I deras årliga rapport räknar man 
med att en tredjedel av fordonen är eldrivna 
år 2030. Enligt deras uträkningar kommer de 
globala bensinskatterna då att ha minskat med 
811 miljarder kronor.    

Här i Sverige pågår just nu en statlig 
utredning om kilometerskatt för personbilar. 
När den är klar 2020 har det troligen redan 
genomförts en liknande skatt i hela EU – för 
lastbilar. 2
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I DAGENS DEBATTER om trafiken handlar det näs-
tan bara om kritik av fossila fordon och en tävling 
i vem som är bäst på att hylla elektriska fordon. 

Få vågar tala sanning om de extrema kost-
nader som skattebetalarna och bilbranschen 
har att vänta. Den största förändringen gäller 
bensin- och dieselskatten. I dag får staten in 
24,7 miljarder kronor på bensinskatter, och 
30,3 miljarder i skatter bränslediesel. 

Totalt försvinner 55 miljarder från statskas-
san – varje år! Det motsvarar hela den statliga 
budgeten för försvaret (53,8 miljarder) eller för 
polis/domstolar (46,3 miljarder). 

Lägger man till missade skatter för for-
donsskatt (8 miljarder), bonus för elbilar (1,5 
miljarder) och kostnader för laddstationer 
(2 miljarder) och elvägar (400 miljarder), 
blir summorna lätt svindlande; tillkommer 
gör ett okänt antal miljarder för skrotning av 
funktionsdugliga bensin- och dieselbilar, och 
nedmontering av bensinstationer och oljeraf-
finaderier. 

Exakt hur svenska staten ska täcka bristen 
på hundratals miljarder vet ingen i dag. I vår 

”HUR SVENSKA  
STATEN SKA TÄCKA 
BRISTEN PÅ HUND-
RATALS MILJARDER 

VET INGEN”

Det kommer att kosta 
100-tals miljarder att gå 
över till en bilflotta som 
drivs av el. Staten missar 
inte bara de stabila skat-
terna från bensin och die-
sel, det krävs också stora 
investeringar i vägar och 
laddstationer. Vi har kart-
lagt den dyra övergången 
som ingen vågar diskutera.
AV MIKAEL JÄGERBRAND FOTO MOSTPHOTOS

Den dyra elräkningen
En övergång till elektrisk bilflotta kommer att ge svenskar en rejäl elräkning. 
Nedan, listan över de högsta kostnaderna. 

Siffrorna verkar kanske enorma, men räkningen kommer garanterat att  
bli mycket större. När det gäller exempelvis bensin- och dieselskatterna är  
summorna baserade på statistik från 2017 då priserna var relativt låga (kring 
14 kronor litern i genomsnitt). Om priserna stiger bara några kronor så blir 
beloppen flera miljarder högre. 

De minskade skatteintäkterna kommer att försvinna rätt långsamt. När elbilarna 
blir fler kommer också intäkterna från de olika skatterna på el att öka. Men i 
jämförelse med bensin- och dieselskatterna på cirka 55 miljarder handlar det 
om små belopp. Om alla landets fordon drevs av el så skulle de dra in ungefär 
fem miljarder kronor om året, en tiondel så mycket. 

24,7 miljarder/år 
Bensinskatt 
Siffran gäller för energiskatt, koldioxidskatt och moms för drivmedel under 2017. 

30,3 miljarder/år
Dieselskatt
Siffran gäller för energiskatt, koldioxidskatt och moms för drivmedel för bilar under 
2017. 

8,5 miljarder/år
Fordonsskatt
Skatten för elbilar är 360 kr/fordon. Genomsnittet för alla fordon under 2017 var 
2 119 kronor. Summan 8,5 miljarder är skillnaden mellan skatt för elbilar och övriga 
fordon, beräknat på 4,8 miljoner fordon. 

1,6 miljarder/år
Rabatt 
Bonusen för köp av elbilar är 60 000 kronor i det nya bonus malus-systemet.  
Från 2020 räknar man med att bonusen kostar 1,6 miljarder årligen.

200–400 miljarder
Bygge av elvägar
Transportstyrelsen har redan börjat provverksamhet med elektriska vägar. Man har 
diskuterat ett nätverk på 2 000 kilometer. Kostnaden per kilometer är 10–20 miljoner 
kronor. Totalkostnaden blir 200–400 miljarder kronor. 

2 miljarder
Laddningsstationer
Projektet Klimatklivet har gett stöd till 18 554 laddningspunkter, totala stödet är  
291 miljoner kronor. Enligt en EU-plan så behöver Sverige 145 000 laddningspunkter. 

+ 4,5 miljarder
Intäkter på elskatter
Den som köper bensin betalar i dag cirka 9 kronor per liter i skatt, den som kör 
elbil betalar 66 öre per mil i skatt. Om alla fordon i Sverige i dag drevs av el så skulle 
staten dra in 4,5 miljarder i elskatter. 

Källor: eRoadArlanda, Klimatklivet, Regeringen.se, Skatteverket, Trafikanalys, Trafikverket

BILHANDEL 2019
Med en ny serie tar vi avstamp 

mot framtidens utmaningar.  
Vi startar med elbilsrevolutionen 

och vad du ska svara på  
kundernas alla frågor.  

I nästa nummer undersöker  
vi vad delningsekonomin  

kan innebära för  
bilhandeln.

ELBILAR
Övergångens pris:
100-tals miljarder

Vår reporter ger en  
hint om prislappen  
för transformationen  
till el-fordon.
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Om några år kan vägarna i ditt område avgöra hur stora bilar du säljer. 
När elbilen får ström direkt från körbanan behöver den inte längre ha 
stora och tunga batterier. FOTO: NCC JOAKIM KRÖGER

”DESSUTOM KAN DET BLI PARKERINGS-, 
EGEN-EL- OCH SÄLLSYNT-SKATT”

”2020 väntas den  
statliga utredningen  
om kilometerskatt för 
personbilar vara klar”

Elektriska vägar 
ger mindre bilar

6 SVAR TILL  
DINA KUNDER! 
Här får du svar på några av de viktigaste 
undringarna som dina elbilskunder frågar 
dig om! (Tidtabellen beror på politiska 
beslut, och är därför rätt oförutsägbara.)

Kommer elbilar att bli dyrare?
Nej. Priserna på elbilar kommer att sjunka. En stor del av kostnaden är batteriet; ju 
billigare de kan tillverkas, desto billigare blir bilen. Just nu satsas tiotals miljarder 
varje år på att utveckla bättre och effektivare batterier. Enligt experter kommer 
kostnaden att sjunka med en tredjedel till 2025 och nästan halveras till 2030.

Vad händer i framtiden med elbilars  
andrahandsvärde? 
Oklart. Dagens elbilar är mycket dyrare än exempelvis bensinbilar – och andra-
handsvärdet faller snabbt, till stor del beroende på att batterierna försämras med 
tiden, så kan allt förändras med tekniska framsteg. Ny teknik som kan ge nytt liv 
åt gamla batterier kan förbättra andrahandsvärdet. Om det plötsligt skapas nya 
superbatterier som gör bilens paket föråldrat kommer andrahandsvärdet i stället 
att sjunka.  

När blir elbilar billigare än bensinbilar?
Troligen omkring år 2025. Flera statliga utredningar har presenterat år 2025 som 
brytningen för fordonspriser. Men det kan komma att ske ännu snabbare. Priset på 
elbilar beror nästan uteslutande på utvecklingen av batterier.  

Vad händer med fordonsskatten för  
elbilar i framtiden?
Ingen vet. Tills 1 juli 2018 var nyinköpta miljöbilar som bekant helt befriade från 
fordonsskatt (och dessutom under fem första åren). Nu måste elbilsägare betala 
360 kronor om året i grundavgift. På många områden i världen där det tidigare  
funnits generösa regler har det i dag införts en fast avgift även för elfordon. Men  
i Sveriges kommer det troligen att dröja minst fyra fem år innan fordonsskatten 
blir lika hög som för fossildrivna bilar.  

Kommer kilometerskatt att införas för  
elbilar?
Ja (men det dröjer). Det är nog egentligen ingen tvekan om att staten kommer att 
införa någon typ av avståndsbaserad skatt på elbilar. Beloppen staten förlorar på 
minskad bränsleskatt är helt enkelt för stora. Just nu arbetar en statlig utredning 
med frågan om kilometerskatt för personbilar, som väntas vara klar under 2020. 
Eftersom EU redan planerar att införa en kilometerskatt för den fossildrivna last-
bilstrafiken kommer snart tekniska lösningar att finnas. Eftersom ordet ”kilome-
terskatt” har en negativ klang har begreppet ”vägslitageavgift” börjat användas.   

Vilka andra dolda avgifter kan drabba  
elbilar i framtiden? 
Parkeringsskatt. Myndigheterna har redan börjat planera för olika skatter för 
parkeringsplatser. Det gäller både i stadskärnor och på alla stora köpcentrum. 
Syftet är att få bensinbilisterna att i stället åka kommunalt. När de här skatterna 
väl införts, kommer de också att drabba elfordon.
Egen-el-skatt. I dag slipper de flesta hushåll, som producerar egen el, betala 
skatt för sina solpaneler eller minivindkraftverk. Om skattetvång införs blir  
elbilen betydligt dyrare att använda. 
Sällsynt-skatt. Batterier tillverkas av så kallade ”sällsynta jordartsmetaller”.  
En del av metallerna kommer från oroliga områden. Det går inte att utesluta att 
det införs särskilda skatter för att styra produktionen till mer etiska länder.   
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SNART KAN VÄGARNA i ditt område avgöra om 
du säljer stora eller små bilar. 

En av de stora nackdelarna med bensin- och 
dieselbilar är att motorn är så stor. Det gör att 
bilen blir tung – och drar extra mycket bränsle. 
I jämförelse med motorn väger bränsletanken 
nästan ingenting.  

För dagens elbilar är det tvärtom; motorn är 
liten men batterierna väger hundratals kilo. 

Här i Sverige pågår just nu intensiva försök 
där fordonen i stället får ström direkt från 
vägen. Redan i dag testas en elektrisk väg vid 
flygplatsen Arlanda, Eroadarlanda, och snart 
ska Transportstyrelsen starta ytterligare testvä-
gar. Forskningen går främst ut på att underlätta 
transporter med tunga lastbilar.

Med en elektrisk väg kan extremt små bilar 
skapas; det behövs ju inte längre några batterier 
för att driva motorn. Men de här fordonen 
kommer bara att bli populära i områden med 

ett utbyggt nät av elektriska vägar, med andra 
ord, våra största städer. 

PÅ ALLA ORTER utan några längre sträckor el-
vägar kommer bilisterna fortfarande att behöva 
rejäla batterier.  

I Sverige finns ungefär 500 000 kilometer 
vägar. De första gissningarna om hur stort 
nätverk elvägar som kan komma att byggas i 
landet varierar mellan 2–4 procent. 

– Om vi elektrifierar 20 000 kilometer av 
våra stora vägar kommer det definitivt att vara 
tillräckligt, säger Hans Säll, vd för konsortiet 
eRoadArlanda, till tidningen The Guardian. 

Trots att det i dag bara finns två kilometer 
elektrisk väg, och det troligen är många år kvar 
innan det fattas några politiska beslut, så kan 
du redan nu göra en hyfsad gissning om vilka 
typer av elfordon som kommer att efterfrågas 
om 10–15 år. 2
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Få partier vill ge besked
om skatter för elbilar

Hur staten ska ersätta miljarderna från dagens bensin- och dieselskatter,  
är en het politisk fråga. De flesta partier vågar bara ge mycket vaga svar. 

VI HAR KONTAKTAT alla riksdagspartierna med 
en enkät om hur respektive parti vill ersätta 
de 55 miljarder som försvinner samtidigt med 
bensin- och dieselbränslena. 

De flesta partierna är helt överens om att 
det är bra med höga skatter på fossila bränslen 
eftersom det uppmuntrar till miljövänligare 
fordon. Men hur de förlorade intäkterna ska 
ersättas ger man bara mycket vaga antydningar 
om, eller undviker ämnet helt och hållet.

Enligt Moderaterna kommer det inte att 
behövas någon särskild skatt eftersom det 
redan i dag finns en elskatt. Socialdemokrater-
nas inställning är i princip ”det är små pengar 
jämfört med alla andra skatter”.

Miljöpartiet är positiva till att den som har 
en elbil får pengar över som kan ”spenderas på 
annat”. 

De enda partierna som vågar ta upp frågan 
om en framtida skatt på elfordon är Vänster-
partiet och Sverigedemokraterna. Vänsterpar-
tiet säger att ”på längre sikt […) behöver även 
biodrivmedel och andra hållbara drivsystem 
beskattas”. Sverigedemokraterna är inne på 
samma linje och menar att ”någon form av 
beskattning av eldrift på sikt (är) svår att und-
vika”. 2

Bilar med eldrift är på väg att ersätta fordon med 
fossila bränslen. Det här innebär att olika bensin- 

och dieselskatter på 55 miljarder kronor* är på väg 
att försvinna under de närmaste åren. 

Hur vill ert parti ersätta de här försvunna  
skatteintäkterna på 55 miljarder?

* Under 2017 belastades bensinköp med totalt 24,7 miljarder i olika skatter (energiskatt, koldioxidskatt och 
moms) och diesel (för bränsle) med totalt 30,3 miljarder (energiskatt, koldioxidskatt och moms). Totalt 55 
miljarder kronor. Siffror från Skatteverket samt SPBI. 

Utsläppen måste sänkas radikalt och målet är en fossilfri fordonsflotta 2030. Liberalerna 
vill se mer av grön skatteväxling. Höjda skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet ska 
kompenseras med sänkta skatter på jobb och företag. Vi vill till exempel ta bort skattesub-
ventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget, höja förmånsvärdet på bilar som 
inte är miljöbilar, låta flyget betala för sina utsläpp och införa en läckagesskatt i jordbruket 
samtidigt som skatten på jobb och företagande sänks.

När det gäller miljö- och klimatskatter är syftet just att minska efterfrågan. Det är därför 
också helt logiskt att statens intäkter på grund av den aktuella skatten successivt minskar på 
grund av förändrad konsumtion. Det problematiska i sammanhanget är samhällets beroende 
av fossila bränslen snarare än att statens intäkter successivt minskar till följd av att fler väljer 
bort fossila bränslen. Vi kommer självklart se till att statens budget går ihop även när skat-
teintäkterna från fossila bränslen klingar ut till exempel genom att använda skattekronorna 
mer effektivt och få fler i arbete.

Att skatteintäkter minskar på grund av lägre konsumtion av bensin och diesel till förmån 
för eldrift är i grunden bra. Det kan innebära positiva effekter på samhällsekonomin när 
exempelvis luftkvaliteten förbättras. Även om andelen elbilar ökar så kommer det ta en del 
tid att fasa ut bensin och diesel som drivmedel. Vårt mål med den gröna skatteväxlingen är 
att ställa om till ett hållbart samhälle och fasa ut det som är skadligt för klimatet, inte att få 
in en fix summa till statskassan av en fix post i konsumtionen. Därför ser vi det här som en 
stor framgång för vår gröna politik. Dessutom kommer ju de personer som får pengar över i 
plånboken troligtvis att spendera det på annat, och snarare kommer deras köpkraft stärkas. 
Vi vill att den konsumtionen kan hålla sig inom planetens gränser, oavsett om det gäller 
motorsport eller mode.

Frågan är mycket relevant och bör i första hand ställas till riksdagens sju övriga partier, som 
har ställt upp en orimlig tidtabell för utfasningen av fossila bränslen, detta utan någon tro-
värdig plan för hur det ska gå till eller till vilken kostnad. Eftersom man hittills, i hög grad, 
har använt sig av skattebefrielser för alternativa bränslen så uppstår indirekt betydande kost-
nader för staten genom bortfall av skatteintäkter. Antalet elbilar är ännu inte så omfattande, 
men vi har sett betydande skatteeffekter (flera miljarder per år) genom storskaligt användan-
de av biodrivmedel, vilket har föranlett vissa invändningar från oss i Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna ställer sig för övrigt bakom en utveckling mot mer el- och vätgas-
drift och vi har även satsningar på detta i vårt förslag till budget, men utgångspunkten är 
att utvecklingen ska framskrida i takt med vad teknik och ekonomi tillåter, alltså i en sådan 
takt att samhället hinner ställa om, utan att övergången får orimliga konsekvenser vad gäller 
infrastruktur, miljökonsekvenser – och ekonomi. Vi har för närvarande ingen färdig modell 
för hur transportsektorn ska beskattas vid storskalig övergång till eldrift, men givet att sam-
hället har stora kostnader för att upprätthålla och utveckla infrastruktur så är någon form av 
beskattning av eldrift på sikt svår att undvika.

Koldioxidskatten är en miljöstyrande skatt och därför finns en medvetenhet om att utfas-
ningen minskar dessa skatteintäkter. Koldioxidskatten och andra miljöskatter skiljer sig 
därför från de skatter som främst har som syfte att finansiera välfärden (inkomst- och före-
tagsskatter samt mervärdesskatten).

 Siffran 55 miljarder bör därför ställas i relation till de totala statliga skatteintäkterna som 
ligger på över 1000 miljarder och där de stora intäktskällorna är inkomstskatten, som för 
statens del är över 700 miljarder, och momsen på runt 450 miljarder. Ekonomin och skat-
teintäkterna växer och har under senare år växt i hög takt. I budgetpropositionen för 2018 
prognosticeras statens skatteintäkter öka med runt 40 miljarder årligen.

Vi pratar om en utfasning över tid och årligen sker dessutom inte sällan rätt omfattande skat-
tejusteringar, så denna utfasning är mindre problematisk än vad totalbeloppet kan ge intryck av.

Centerpartiet välkomnar ett minskat användande av fossila bränslen. Generellt vill vi se en 
grön skatteväxling, där skatten på miljöförstöring höjs och skatten på jobb och företag sänks. 
I takt med att beskattade utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet minskar, kommer 
också skatteintäkterna att minska. Det ökar kraven på att prioritera inom offentlig sektor och 
öka fokus på det offentligas kärnverksamhet. Vi vill också se en genomgripande skattere-
form, där en större del av skatterna tas ut på stabila skattebaser, som exempelvis konsumtion.

Inför valet i höstas presenterade vi den skattepolitik som vi gick till val på. Våra skatteförslag 
syftar bla till att göra skattesystemet mer progressivt och summerar till höjda skatter med 
drygt 50 miljarder kronor. De olika skattehöjningarna är inte kopplade för att täcka upp 
eventuella skattebortfall i framtiden. På längre sikt, när de fossila bränslena fasas ut, behöver 
även biodrivmedel och andra hållbara drivsystem beskattas efter sina samhällsekonomiska kost-
nader. Det vore väldigt bra om fossila fordon ersätts med fossilfria, vilket är precis vad vi vill.  

Än så länge utgör elbilarna en liten del av 
den svenska bilparken och det kommer 
att ta förhållandevis lång tid för elbilarna 
att helt ersätta fordon som drivs av fossila 
bränslen. På sikt finns det dock en risk 
för att skattebaserna eroderas och statens 
intäkter minskar. Dock ska man komma 
ihåg att upp till hälften av elpriset är skatt. 
Därmed kommer det i hög grad ske en 
överflyttning från bränsleskatt till elskatt. 
Därmed kommer skattetappet, också på 
sikt, bli betydligt mindre än de 55 miljar-
der som nämns i frågan. Moderaterna föl-
jer utvecklingen av den svenska fordons-
parken noga, men vi ser inte i dagsläget 
något behov av att förändra skattesystemet 
till följd av att elbilarna blir fler.

Vi ser positivt på den omställning som 
sker av fordonsflottan. Denna tekniska 
utveckling gör transportsektorn väsentligt 
mer miljövänlig. Vi ser dock att omställ-
ningen av fordonsflottan är en utveckling 
som kommer att pågå över en längre 
tidsperiod. Elbilarna utgör idag någon 
procent av den totala bilparken och av ny-
bilsregistreringen är cirka 12 % laddbara 
(enligt siffror från Bil Sweden). 

Vi ser positivt på en grön skatteväxling 
i övergångsfasen där miljöfarligare bilar 
beskattas hårdare och elbilar premieras. 
Det driver på en snabbare utveckling. Den 
långsiktigare frågan, hur elbilen ska be-
skattas exakt, är inget vi tagit ställning till 
i nuläget. Grunden i beskattningssystemet; 
att ett fordon som har miljöpåverkan ska 
bära sina externa kostnader och beskattas 
inom ett befintligt system som styr mot 
det miljövänligaste transportsättet, kom-
mer också gälla för elbilen. Givet att elbilar 
kommer ha mindre externaliteter kommer 
överbeskattningen (internaliseringen 
av miljöpåverkan) att minska. Därmed 
kan det vara så att andelen skatteintäkter 
som baseras på fordonsparken minskar 
långsiktigt. Men är det en följdeffekt av 
att klimatet inte påverkas lika mycket som 
idag så är det förstås bra.

Det här är frågan vi ställde  

till de politiska partierna: 

”SVAREN FRÅN  
POLITIKERNA  

ÄR VAGA” 
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CENTERN  

SOCIALDEMOKRATERNA

MILJÖPARTIET  

MODERATERNA 

KRISTDEMOKRATERNA  

VÄNSTERPARTIET

LIBERALERNA 

SVERIGEDEMOKRATERNA  
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Ford Mach 1 – 2020 
Redan år 2022 ska Ford ha 40 helt nya elbilar i sitt sortiment. Det här kan bli 
den mest spännande. ”Mach 1” är inspirerad av klassiska Mustangen men är 
helt elektrisk. Den kommer att ha en räckvidd på ca 50 mil och en prislapp 
på cirka 400 000 kronor. Redan under 2020 börjar man tillverkningen. 

KRÖNIKA MIKAEL JÄGERBRAND

Så får du kunden 
att tjäna pengar 
på fega politikerna 
DET KOMMANDE decenniet blir dramatiskt för dina kunder och 
deras plånböcker. 

Politikerna kommer att fortsätta att införa allt hårdare avgifter 
och skatter på fossila bränslen. Eftersom elektricitet här i Sverige 
betraktas som en viktig lösning på alla miljöproblem, så kommer 
myndigheter och kommuner att fortsätta att ösa pengar över både 
fordon och laddstolpar.

Men i takt med att pengarna från bensinbilismen minskar 
kommer man förr eller senare att tvingas dra in tiotals miljarder 
också från ägarna av elbilar.

Och det är under den magiska ”smekmånaden” som dina 
kunder kan tjäna pengar på att köpa elektriskt – trots de höga 
bilpriserna.

Fiffiga bilister kan dra nytta av den gratis el som många kom-
muner och butiker erbjuder i form av fria laddstolpar. Den som 
har eget vindkraftverk eller solpaneler kan också uppleva flera år 
av extremt billiga resor. 

För dig som vill dra nytta av våra naiva svenska politiker så 
gäller det att du blir elektrisk snålexpert.

DU KANSKE KAN GE NYFIKNA BILKÖPARE SAKER SOM: 

l  Kartor över lokala gratis laddstationer. 
l  Budgettips för att producera egen (och billig) el.
l  Uträkningar på hur många mil kunden behöver köra för att 

göra bilköpet lönsamt. 
Det kanske allra mest cyniska säljknepet är att få kunden som 

köper elektriskt att övertala sina bekanta att köpa dyra och ben-
sinslukande monster. 

Varför? 
Jo, ju mer pengar staten får in på bensinskatt, desto längre 

dröjer det innan det införs kilometerskatt på elbilar (räkna med 
15 kronor per mil!). Och ju längre det säljs massor av bensin- och 
dieselfordon, desto mer generösa bidrag kommer politikerna att 
lova elbilsköpare.

1828 Den ungerske uppfinnaren 
Anyos Jedlik skapar en enkel elek-
trisk motor som han sätter i en liten 
modellbil.

1832 Den skotske uppfinnaren 
Robert Anderson skapar det första 
elektriska fordonet, en vagn som 
utrustats med ett engångsbatteri.

1859 Det återuppladdningsbara 
batteriet uppfinns av fransmannen 
Gaston Planté. 

1893 En första elbilshysteri råder 
i USA, massor av olika modeller 
visas upp på en bilmässa i Chicago. 

1897 Elektriska taxibilar börjar 
trafikera gatorna i New York. 

1900 Nästan var tredje bil i USA 
drivs av elektricitet. 

1908 Den massproducerade, 
billiga och bensindrivna T-Forden 
tar i princip död på elbilsmarknaden 
(samt ångbilsmarknaden). Elbilar 
kan inte konkurrera med bensinbi-
larnas räckvidd och hästkrafter. 

1925 Företaget Asea lanserar det 
första framgångsrika svenska el-

fordonet, en lastbil. Den kunde göra 
25 kmh. År 1947 slog man världs-
rekord när en av bolagets elektriska 
lastbilar körde 127 kilometer på en 
laddning.    

1971 En elektrisk bil blir det första 
fordonet på månen när Apollo 15 
landar i juli 1971. I dag står tre 
elbilar parkerade på månen.  

1972 Den första hybridbilen ska-
pas av Victor Wouk. Han bygger om 
en Buick Skylark 1972. 

1990 Kalifornien inför några av 
världens hårdaste lagar när det 
gäller utsläpp från bilar. 

1997 Toyota lanserar Prius som 
blir världens första massproducera-
de hybridbil. Under de närmaste tre 
åren lanserar både Honda, Nissan 
och Chevy elbilar. Men alla model-
ler skrotas snart.  

2006 Tesla presenterar den spor-
tiga elbilen Roadster. Bilen börjar 
säljas 2008 för 98 950 dollar. Det 
här var den första elbilen som an-
vände de nya effektiva litiumjonbat-
terierna och som kunde köra mer än 
32 mil på en laddning. 

2008 Det rekordhöga bensinpriset 
gör att allt fler biltillverkare satsar 
på elbilar. 

2014 Elbilen tar ett rejält steg in i 
racingvärlden när serien Formel E 
drar igång i september 2014.  

2015 För första gången så säljs 
det mer än en miljon elbilar på den 
globala marknaden. 

Några viktiga elbils-årtal
Det fanns elektriska fordon långt innan någon visste att det 
fanns något som hette bensin. Men elbilarnas historia är fylld 
av med- och motgångar. Här är några av de viktigaste årtalen.   

En eldriven taxi kör förbi Vita 
huset i Washington år 1905. 
Foto Wikipedia | H. C. White

Det första fordonet på månen 
landade i juli 1971. Elbilen 
anlände med Apollo 15.
Foto Nasa / Dave Scott
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Här är 7 spännande
elbilar på gång
Det händer mycket i elbilsvärlden. Nästan varje vecka 
lanseras nya modeller. Här är några av de mest spännande 
eldrivna bilarna de närmaste åren. 

Volkswagen I.D. Buzz – 2022
Ser den här modellen bekant ut? Inte så kon-
stigt – det är folkabussen som nu återuppstår. Den 
elektriska minibussen, döpt till I.D. Buzz, kommer 
att börja säljas 2022 och är fylld med modern teknik. 
Motorn har hela 369 hästkrafter och du kommer att 
kunna köra cirka 50 mil på en laddning. Sätena går 
att flytta på skenor i golvet, det gör att det är enkelt 
att göra om interiören från buss till sovplats.  

Mercedes-Benz EQA – ca 2022 
För elektriska Mercedes gäller förkortningen EQ. Under 2019 kommer 
EQC att släppas. På bilden ser du modellen EQA som blir deras första 
kompakt-elbil. EQA har två kraftiga elmotorer och fyrhjulsdrift. Den 
kommer att kunna köras 40 mil på en laddning. 

Infiniti Prototype  
10 – ?? 
Lyxmärket Infiniti kommer 
inom några år att enbart 
producera elektriska model-
ler. Det här är en konceptbil 
för den som gillar retro-ra-
cing. Infiniti säger själva att 
man ”tittar bakåt för att gå 
framåt”. Sportbilen kommer 
troligen inte att tillverkas, 
men ger en antydan om åt 
vilket håll Infiniti är på väg 
med sina elbilar. 

Honda Urban EV – 2019 
Honda är en av de sista biljättarna att ge sig in på elmarknaden. Men 
under 2019 lanserar man modellen Urban EV. Som namnet antyder 
är den här minibilen anpassad för storstäder. Den har en ultralång 
bildskärm i stället för instrumentpanel men i produktionsversionen 
kommer man att skippa bildskärmarna i fram- och bakänden. Den 
kommer troligen att få en räckvidd på ungefär 25 mil.

Rimac C_Two – 2020 
Nu kommer snart en ny version av den kroatiska superbilen 
Rimac. Modellen kallas ”C_Two” och börjar säljas år 2020. 
Det här är en extrem superbil med 1914 hästar, toppfart på 
ca 415 kmh och 0–60 på 1,85 sekunder. Räckvidden är mer 
än 60 mil (om du håller igen på gasen). Prislappen kommer 
att ligga på cirka 18 miljoner kronor.

BMW i5 – 2021 
Under 2021 släpps BMW:s mellanstora nya 

elektriska bil, som troligen kallas i5. Den 
ligger mellan de båda andra elbilarna i3 och 
i8 i storlek. Det är osäkert om den får exakt 

samma utseende som konceptversionen. 
Kanske ser den lite för mycket ut som en grå 

Batmobil för att passa in i BMW-familjen? 
Bilen får en toppfart på cirka 200 kmh och 

en räckvidd på 60 mil.

2  B I L H A N D E L  2 0 1 9
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

KNIVIGT SÄLJA VETERANBILAR
FRÅGA  Jag måste rådfråga dig 
gällande ett ärende som vi inte 
varit ute för tidigare. Vi har en 
kund med ett ovanligt inbyte. 
Redan samma dag vi fick in bilen 
kom en presumtiv begköpare 
och frågade vilken garanti vi 
lämnade på bilen. Vi har initialt 
sagt att ingen garanti lämnas 
på denna sorts bil, men jag vill 
gärna veta vad som gäller om 
det skulle uppstå något efter 
leverans. Om vi byter in detta 50 
år gamla veteranfordon, dock 
ansett vara i gott skick för sin ål-
der och miltal, vilken garanti och 
varudeklaration är vi skyldiga att 
lämna?

Brydd handlare

SVAR  PÅ EN SÅDAN gammal bil 
är det max en månads trafiksä-
kerhetsgaranti om ni bedömer att 
bilen är trafiksäker.

Kruxet är att konsumentköpla-
gen, som inte går att avtala bort, 
alltid lurar i bakgrunden. I och för 
sig är en första förutsättning i lagen 
att ett eventuellt fel måste vara 
köprättsligt, i dagligt tal något som 

betecknas som mer än normalt 
slitage på en begagnad bil (med 
hänsyn till ålder, körsträcka och 
pris). 

Men man kan begränsa kon-
sumentköplagens omfattning vid 
ett köp genom att tydligt avtala/
informera om vilket skick bilen är 
i. Detta görs lämpligen i varu-
deklarationen och även ibland i 
köpeavtalet, exempelvis ”fel och 
osäker funktion på AC, drivlina, 
eller servicehistorik.” 

Generella friskrivningar som 
befintligt skick, förevisat skick, 
men framför allt ”ej garanti”, 
väger däremot mycket lätt, vilket 
konsumentköplagen i § 17 särskilt 
behandlar. Där står det nämligen 
följande: ”Även om en vara har 
sålts i ”befintligt skick” eller med 
ett liknande allmänt förbehåll, 
skall den anses felaktig, om den 
är i sämre skick än köparen med 
hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter med fog har kun-
nat förutsätta.”

Om det är en mycket gammal 
bil, som i detta fall, kan ni sälja bi-
len som reparationsobjekt. Men då 

EN ”KOM-DET-SNÖ-I-ÅR-OCKSÅ-KONSUMENT”
VERKSTAD

FRÅGA   Vi är en verkstad som är 
specialiserade på Volvo. Några 
av mekanikerna i min personal 
har ”svart bälte” på märket. 
Strax efter sommaren kom en 
ung man in på vår verkstad och 
undrade om vi kunde utföra års-
service på hans V60 D4 AWD. 
Så, klart. En tid bokades veckan 
därpå. Dagen innan stämde 
Volvokillen noga av att vi hade 
en tid bokad för hans bil. 

Dagen efter berättade han 
om hur mycket han tyckte 
om sin fina V60 och frågade 
ingående vad vi skulle göra. Jag 
berättade att en 2.0 uppdate-
ring skulle utföras enligt Volvo. 
Den unge mannen ville veta vad 
det innebar. Artigt svarade jag 
vilka fördelar som ingick och 
om oljebyte i bakaxeln som vi 
rekommenderar även om det 
egentligen bara är kontroll. Helt 
okej, tyckte mannen. Under 
dagen hände inte så mycket; det 
enda vi ringde om var torkarbla-

den som vi ville byta. Men det 
hade ägaren ett par av hemma 
som han skulle byta till själv. På 
eftermiddagen hämtades bilen 
och allt var frid och fröjd.

Men för några veckor sedan 
föll första snön och det första 
panik-kommer-det-snö-i-
år-också-samtalet kom från 
mannen med V60:an. ”Min 
fyrhjulsdrift fungerar inte, det 
måste bero på att ni bytte olja i 
bakaxeln tidigare”, sa han. Jag 
svarade att vi ville titta på bilen, 
men mannen ville att en annan 
verkstad skulle avgöra om vi 
hade orsakat felet. Hur ska jag 
hantera detta?

Kent, Volvo-specialist Norrland

SVAR  VISST, KONSUMENTER får 
lämna sina bilar vart de vill. Om 
bilägaren antyder att du ska betala 
eventuell felsökning ska du neka 
till det. Om det skulle vara så att ni 
har orsakat felet (osannolikt med 
ett oljebyte) har ni rätt att avhjälpa 

det själva. Bor konsumenten 
mer än tio mil från din verkstad, 
diskutera med kunden att lämna 
bilen till en verkstad som du har 

JURIDIK

JURIDIK

godkänt. Förklara hur komplice-
rad en bakaxel är på en fyrhjuls-
driven bil också.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

David 
 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-
den och har lång 
branscherfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD

Joachim 
 Due-Boje
är ansvarig för 
service-marknads-
frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL

Lars Lieberg
är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden. 
08-701 63 14

LACK, PLAST 
& SK ADE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 
lack- och skade- 
frågor på MRF. 
Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.
08-701 63 21

BILUTHYRNING

Anders 
 Trollsås
är vd på bransch-
organisationen 
 Bil uthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor 
om allt från gruppundantaget och 
allmän biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motorbranschen.se

ARBETSRÄTT

Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportföretagen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för  
arbetsrättsliga 
tvister i domstol. 

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN. MOSTPHOTOS

FRÅGA  Vi driver en bil- respek-
tive lack- och skadeverkstad. Vi 
reparerar även trädgårdstrak-
torer, röj- och motorsågar och 
naturligtvis gräsklippare. 

En av våra kunder med träd-
gårdsfirma ville lämna in sin 
”veteranbil” tidigt i höstas. Det 
visade sig att det var en vanlig 
240 kombi från mitten av åttio-
talet med en gammal dieselmo-
tor. Denna, i bilägarens ögon, 
pärla hade en försäkringsskada 
på vänster bakskärm som han 
ville ha hjälp med. 

Mannen lämnade in bilen 
och bad oss samtidigt att titta 
på varför den var lite tjurig att 
starta. Vi repade bilen och när 
vi skulle flytta den från lacken 
för komplettering startade den 
inte. Snabb test med startgas, 
startade inte ändå. Den fick put-
tas in på verkstaden. Komplet-
tering utfördes och vi påbörjade 

Nu blev det jobbigt …
VERKSTAD

felsökningen. Vår mekaniker 
som felsökte konstaterade att 
glödstiften var okej och ville att 
vi skulle ta ett kompprov som 
nästa åtgärd. Ägaren kontakta-
des och informerades om mer-
kostnaden. Komprovet visade 
sex kilo, på alla sex cylindrar! 

Nu uppstod diskussioner om 
vad som skulle göras och vad 
det skulle kosta, vi fick i alla 
fall lyfta på toppen. Samtliga 
ventiler och säten var helt slut. 
På inrådan av kunden beställde 
vi en begagnad motor som kom 
till vår verkstad och vi påbör-
jade arbetet. 

När den gamla motorn var 
urlyft passade inte motorfäs-
tena, suck. Ny kontakt med 
Volvodieselägaren som genast 
ifrågasatte vår fackmässighet. 
Jag fick ta emot en hel del och 
blev djupt kränkt av bilägaren; 
han valde dessutom att hämta 
sin bil för att transportera den 
till en annan verkstad. 

Vi valde att inte fakturera 
demonteringen av motorn för 
att slippa tjafs. Tiden gick och 
vi hörde inte av mannen förrän 
efter två veckor då vi fick vi ett 
kravbrev på 15 000 kronor av 

honom för ersättning av den 
defekta toppen som vi hade för-
stört när vi använde startgasen 
med förklaringen ”alla som kan 
något om bilar vet att startgas 
förstör ventilerna på dieselmo-
torer”. 

Vad ska jag göra?
Kjell, verkstad i Småland

SVAR MYCKET SKA MAN HÖRA 
innan öronen trillar av. Strunta 
i tramset med startgasen, svara 
att ni har varit fackmässiga hela 
vägen! I leveransen av den begag-
nade motorn ligger ett stort ansvar 
hos demonteraren, ni fick ingen 
chans att byta till en motor som 
passade. Motsäg er Volvoägarens 
krav och ta betalt för demontering 
och strul. Betalar inte mannen, 
skicka betalningspåminnelse. Tro-
ligen kommer ärendet att gå till 
ARN, där kommer det bli avslag.

Joachim Due-Boje

”KUNDEN HÄVDAR ATT START-
GAS FÖRSTÖR VENTILERNA PÅ 
DIESELMOTORER …”

KJELL, VERKSTAD I SMÅLAND

FRÅGA Jag frågar om vi får 
lämna ut någon historisk infor-
mation till försäkringsbolag vid 
en skada. Om det är okej i så fall, 
vad är okej att lämna ut? Allmän 
historik eller sådant som kan 
anses ha påverkan på försäk-
ringsbolagets bedömning i det 
aktuella fallet? Eller är det bara 
till försäkringsbolagets kund/
bilägaren som vi kan lämna ut 
detta?

Tvivlande

SVAR GENERELLT SETT har ni 
ingen skyldighet att lämna ut 
verkstadshistorik till försäkrings-
bolag. Undantaget är givetvis när 
det är försäkringsbolaget som är 
betalare av en skada eller repara-
tion. Någon skyldighet att lämna 
ut handlingarna finns inte efter-
som dessa inte omfattas av någon 

JURIDIK

”Vilken historik ska
försäkringsbolag få?”

Ångervecka
inget axiom
FRÅGA  Vi har en kund som 
vill lämna tillbaka sin begag-
nade bil, som hon köpte av 
oss för tre dagar sedan. Vilka 
rättigheter och skyldigheter 
har vi i detta läge? 

Tacksam för svar

SVAR VARKEN I konsument-
köplagen eller köplagen finns 
det någon ångerrätt efter 
leverans. Vid distansavtal och 
hemförsäljning finns i och för 
sig lagstadgad ångerrätt, men 
distansavtalslagen är väldigt 
sällan tillämpbar vid bilköp. 
Det är tyvärr en vanlig miss-
uppfattning bland kunder att 
tro att de har öppet köp eller 
ångervecka. För att öppet köp 
ska gälla, krävs att det avtalas 
särskilt om det, vilket är rätt 
ovanligt vad gäller bilköp. I 
MRF:s leveransbestämmelser 
(godkända av Konsumentver-
ket) finns inget sådant villkor. 
I ert fall kan det vara lämpligt 
att ni som goodwill erbjuder 
er att köpa tillbaka bilen för ett 
rimligt pris.

David Norrbohm

slags offentlighetsprincip. Orsaken 
till varför man inte ska lämna ut 
handlingarna grundar sig även i 
reglerna om GDPR. Ställs frågan 
på sin spets, kan ett försäkrings-
bolag få ut sådana handlingar via 
domstol (editionsföreläggande). 
Uppgifterna bör därför i normala 
fall enbart lämnas ut till kund.

David Norrbohm

bör ni särskilt ange de huvudsak-
liga skälen till varför den säljs som 
reparationsobjekt. I den senaste 
versionen av varudeklarationen 
finns en särskild röd ruta för sådan 
information, bland annat att bilen 
ska transporteras från platsen om 
den inte är i trafiksäkert skick och.

David Norrbohm
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”HAR BOLAGET RÄTT ATT NEKA 
OSS BETALT FÖR MASKERINGEN?”

BILHANDEL

”DET KNIVIGA VID EXPORT ÄR NÄR 
FINANSBOLAG KONTAKTAR OSS,  
ÄR DE SLUTKUNDER ELLER INTE?”

FRÅGAVi har på senare tid 
fått allt fler förfrågningar från 
utlandet, där från privatperso-
ner till leasingbolag och andra 
bilhandlare vill köpa bilar av 
oss. Kronan är svag och med bra 
kampanjer hamnar våra bilar 
väldigt bra i pris i förhållande till 
andra EU-marknader.

Privatpersoner är det inte 
så mycket att fundera över för 
till dem säljer vi så fort vi får 
chansen och låter oftast kunden 
fixa en egen exportförsäkring 
och export-plåtar så att de kan 
köra bilen ut ur landet själva. Till 
bilhandlare säljer vi absolut inte 
för det skulle innebära en risk, 
relaterad till vårt återförsäljar-
avtal eftersom bilhandlare inte 
kan betraktas som slutkund.

Det kniviga är när finansbolag 
kontaktar oss. De kommer inte 
att ”sälja” bilen vidare, men 
de kommer att finansiera den 
åt den privatperson eller det 
företag som slutligen använder 
bilen. Är de slutkunder eller 
inte?

Jesper, Örebro

SVAR BRA FRÅGA JESPER! Jag vet 
att definitionen slutkund förekom-

”Det här kan vara  
minerat område”

mer i återförsäljaravtal och det 
kan kanske vara svårt att definiera 
exakt vad som menas med det 
rent juridiskt. Om vi skulle prata 
om brukare så blir det lättare, 
men det går ju å andra sidan inte 
att se vilken brukare man har på 
exempelvis en ”op-lease”.

För att ge dig några olika alter-
nativ att ta ställning till så kan du 
fundera över följande varianter:
l Tala med din generalagent och 
beskriv fallet för att eventuellt få 
deras skriftliga godkännande att 
du kan sälja till det bolag som du 
har blivit kontaktad av.
l Se till att det utländska leasing-
bolaget ber sin brukare formellt 
beställa bilen av er. Då minskar 
risken att du uppsåtligen sålt till 
någon som ska sälja bilen vidare  
i sin tur.
l Kör på och chansa i tron att 
finansbolaget är verklig slutkund 
och att din generalagent kommer 
att ifrågasätta det vid en kontroll.

Min erfarenhet säger att det här 
kan vara minerat område så därav 
blir mitt tips att gå på det första 
alternativet även om det kan vara 
svårt att få en generalagent att ge 
skriftliga medgivanden.

Lars Lieberg

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Jag har hamnat i dispyt 
om meryta med ett försäk-
ringsbolag som inte vill ersätta 
maskering av detaljer på en 
bakskärm hos billackeraren. 

Vi kontrollerade kulören, 
enligt den lista på färger där 
det inte kan målas kant i kant. 
Kulören på just den här bilen 
fanns inte med så vi fixade 
skadan och skickade bilen till 
vår externa lackering, cirka en 
mil bort. När lackeraren kollade 
kulören – med spektrometern 
och sprutade upp färgprov – 
upptäckte han att det är en helt 
ny variant. Vi kom då fram till 
att det bästa för bilägarens var 
att detaljerna maskerades och 
meryta målades på bakskär-

KONFUNDERAD VERKARE 

OFTA BRYDERIER KRING MER-YTOR

JESPER, ÖREBRO

men. Så fick det bli.
Lackeraren har tagit några 

perioder i maskeringstillägg 
på bakskärmen och det väg-
rar bolaget att betala för. Dom 
hävdar att detaljerna skulle ha 
varit demonterade från början, 
vilket skulle ha tagit mer tid och 
fördröjt leverans av bilen med 
minst två dagar. Vi får ju inte 
sätta meryta på detaljer i första 
kalkylen men när vi sett att det 
varit problem med en kulör 
tidigare har vi oftast fått ja när vi 
frågat. I det här fallet verkade 
allt grönt.

Bolaget mäter ju alltid repara-
tionsdagar och sköter vi oss inte 
i fråga om det får vi bannor.

Har bolaget rätt att neka att 

betala i det här fallet? Borde vi 
ha gjort annorlunda? 

Konfunderad verkare 

SVAR INTE LÄTT när det blir fel när 
man försöker göra rätt.  

När det gäller lackering ska det 
vara renplockat från detaljer för 
att lackeraren ska kunna göra ett 
fackmässigt jobb. I tidsformeln 
finns inte tid för att maskera in 
detaljerna, så här har bolaget helt 
rätt. Om dom kan neka att betala 
vågar jag inte svara på, men jag 
misstänker det. 

Meryta har blivit en av de stora 
snackisarna och därför kommer 
MRF tillsammans med SVEFF att 
göra en utbildning/information för 
skadetekniker på bolagen och be-
rörd personal på verkstäderna för 
att städa bort frågetecken om bland 
annat merytans vara eller inte vara 
(kommer i mars i år). 

När verkstaden inte själv kan 
välja om det ska göras meryta eller 

inte blir det lite moment 22 för alla 
inblandade (om bolagen inte litar 
på verkstäderna av kostnadsskäl 
vet jag inte). 

HUR BORDE NI då ha gjort? Jag 
tycker ni skulle ha kontaktat bola-
get och låtit dem avgöra om bilen 
skulle ha transporterats till er igen 
för demontering eller om lackera-
ren fick maskera detaljerna. 

Var också medveten om att när 
ett jobb inte görs helt fackmässigt, 
inte skrivs in i ao:n och bilägaren 
inte informeras, då finns risken att 
ni som verkstad får stå för eventu-
ella garantier som kan uppkomma, 
exempelvis lacksläpp, för att de 
maskerade detaljerna inte har kun-
nat slipas ordentligt.

Så bäst är alltid att göra som man 
ska, även om det tar lite längre tid. 
Som någon klok person sa: ”Om 
man inte hinner göra rätt första 
gången, när ska man då hinna rätta 
till det”.                                Jan Olvenmo

BILHANDEL

”ÄR DET NÅGON VITS
MED EXTRA GARANTIER?”
FRÅGAVad är det egentligen 
som gäller med konsu-
mentköplagen de första sex 
månaderna? Vi sålde en 
begagnad BMW och kunden 
reklamerade ganska snabbt 
en lysande varningslampa 
som hade gett nedslag på 
besiktningen en vecka efter 
leverans. En närliggande 
BMW-verkstad konstaterade 
en defekt lambdasond vid en 
felsökning som vi stod för.

Till bilen hade vi sålt en 
tilläggsförsäkring (ett års 
förlängd garanti) men det 
blev snabbt avslag på den 
med hänvisning till konsu-
mentköplagen och då föll 
reklamationen tillbaks på 
oss direkt. 

Nu kräver kunden oss på 
hela reparationskostnaden!
Det verkar ju inte vara någon 
poäng att hålla på med extra 
garantier om konsument-
köplagen ändå gör att vi får 
stå för notan.

Rickard, Vetlanda

SVAR VI KANSKE BEHÖVER dela 
in det här i olika delar. 

När vi pratar om konsu-
mentköplagen (KKL) så gäller 
den för ursprungliga fel och 
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inget annat. Bilen ska ha varit 
defekt redan vid leverans och 
under de första sex månaderna 
efter leverans är det din skyl-
dighet som företag att bevisa 
att felet inte fanns för att du 
ska slippa stå för reparationen. 

Skulle felet däremot ha 
uppstått efter leverans så är 
det garantin som ska skydda 
kunden förutsatt att hen har 
fått eller köpt till en garanti. 
En plötslig händelse täcks  
inte in i konsumentköplagen.

I DET FALL du beskriver har 
försäkringsbolaget/garanti-
givaren antingen förutsatt att 
felet fanns när ni levererade 
bilen ursprungligt fel enligt 
KKL eller så ingår det inte i 
deras komponentlista, vilket 
gör att de nekar kunden ersätt-
ning för reparation.

Sedan framgår det inte i din 
fråga om ni har kunnat få reda 
på när felet uppstått. Är det 
möjligt att läsa av felkoden och 
den skulle visa att felet inträf-
fat efter leverans, ja, då ska ni 
gå på försäkringsbolaget igen! 

Förutsatt att komponenten 
täcks av den komponentlista 
som används ska försäkrings-
bolaget stå för reparations-
kostnaden utan tjafs.

Lars Lieberg
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Nybilsregistreringar månad för månad

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Lars Lieberg, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

KO M M E N TA R

För personbilar innebar årets första månad en mins-
kad registrering från föregående års 22 980 bilar till 
20 478, en nedgång med nästan elva procent. 

Årets prognos relaterat till förra årets utfall pekar 
på att marknaden kommer att sjunka med drygt 
fem procent, och därmed innebär januarisiffrorna en 
ännu kraftigare nedgång och en svagare marknad än 
prognostiserat. 

Den svagare ordertakten under hösten har fortsatt 
in i januari och den är för stunden absolut inte i fas 
med den takt som krävs för att nå prognosen 335 000 
bilar, men det är långt kvar på året så mycket hinner 
hända. Vi behöver vara observanta på hur orderteck-
nandet utvecklar sig under februari‚ det kan vara en 
viktig parameter för att känna trenden för bilåret 
2019. 
 
Lätta transportbilar som får jämföra sina siffror 
med rekordåret 2018, inlett med ett extremt bra 
första halvår, tappar från 3 690 bilar till 2 762 under 
januari. Det är en nedgång på 25 procent och om även 
ordertakten tas i beaktande så syns tydliga tecken på 
ett betydligt tuffare 2019. Om prognosen 50 000 bilar 
ska nås behöver nivåerna lyfta. En liten fundering är 
hur våra kunder på lätta lastbilar kommer att påverkas 
av de höjda malus-skatterna, det kanske bromsar in 
marknaden mer än vi förväntat oss?
 
Tunga lastbilar, med 410 nya fordon mot 450 
föregående år, rullar på i förväntad takt. Det känns 
som marknaden är långsiktigt stabil. Den marginella 
nedgång som året startar med ligger helt i linje med 
vad man kan förvänta sig och även i linje med den 
prognos på 5 700 fordon som är lagd för 2019.
 
Även om försäljningen av begagnade bilar i decem-
ber i fjol sjönk något så kan 2018 sammanfattas som 
ett väldigt bra begagnatår. Det slutade med 580 862 
sålda bilar jämfört med 583 013 sålda 2017. 64 
procent av dem såldes av bilhandlare mot 63 procent 
föregående år. Utöver det har branschen gynnats av 
exporten som ökat med drygt 41 000 bilar under 
året, och av dessa står max tre år gamla bilar för en 
fördubbling i antal från 13 356 till 26 123 personbilar.

Antalet bilar i lager är 15 procent lägre nu än vid 
samma tid förra året och den kategori handlare som 
märker av bilbristen mest är den del av bilhandeln 
som även representerar något nybilsmärke. Övrig 
bilhandel, som enbart säljer begagnade bilar, har fler 
bilar i lager nu än vid samma tid föregående år. 

Trög start på 2019

Sifferfönster
Här hittar du den senaste statistiken för nya personbilar, lätta och tunga lastbilar samt begagnat-
siffror med viss fördröjning. Statistiken för begagnade personbilar avser bilar som är ägarbytta till en 
privatperson eller ett företag som inte är bilhandel.

Begagnatförsäljning december Max 10 år gamla bilar.

December

Nybilshandel  
med begagnat

2018

13 497

2017

15 814

-14,7%

Endast
begagnathandel

2018

8 961

2017

10 219

-12,3%

Ej via
bilhandel

2018

13 267

2017

14 830

-10,5%

Totalmarknad

2018

35 833

2017

42 059

-14,8%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar december Max 10 år gamla avställda bilar.

December

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2017

47 706

85

2018

35 497

77

Ackumulerad begagnatförsäljning 2018  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2018

227 903

2017

225 702

1,0%

Endast
begagnathandel

2018

145 579

2017

140 977

3,3%

Ej via
bilhandel

2018

207 380

2017

216 334

-4,1%

Totalmarknad

2018

580 862

2017

583 013

-0,4%

Antal bilar

Utveckling

2017

23 612

97

2018

25 384

93

Utveckling antal bilar 
mot föregående månad. 

Utveckling antal lager-
dagar mot föregående 
månad. 

+ 5 dagar + 9 dagar

+ 1 257 + 3,7% + 1,9%+ 485
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Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2019 ligger på 334 836 

66.244

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 
90% av läsarna 
tycker att våra artiklar 
är intressanta.

Källa: Bil Sweden

Lars Lieberg, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

ko m m e N ta r

Fredagen den 30 november, som även var 
månadens sista arbetsdag, registrerades 2 281 nya 
personbilar, vilket gjorde att slutresultatet för 
november landade på 25 813 nya bilar. Det är en 
nedgång med 20 procent eller 6 671 bilar jämfört 
med föregående år. nu återstår ungefär 29 000 
bilar för att prognosen på 360 000 nya bilar ska 
nås och det kommer säkert att bli något sådant 
eftersom det är årets sista månad och många 
har bonusmål som ska uppfyllas. (Föregående 
år registrerades närmare 35 000 personbilar i 
december.)
 
3 341 nya transportbilar, jämfört med 
5 044 i november föregående år, innebär 
visserligen en försämring med 34 procent, men 
det är ändå helt i fas med den volym som krävs 
för att klara den nyligen höjda prognosen på 
56 000 nya transportbilar under 2018. 
 
trots att året i stort sett blivit som förutspått 
finns en stor osäkerhet om hur nästa år kommer 
att bli gällande person- och transportbilar. Den 
försäljningstakt vi har levt med sedan sommaren 
indikerar på en relativt stor nedgång för 2019 om 
den håller i sig.

Med 609 nyregistrerade tunga lastbilar i november 
så behövs bara 400 ytterligare för att prognosen 
för helåret på 5 900 ska nås. 609 nya i november 
innebär en ökning med tio procent under månaden 
och ackumulerat är nivån nu i stort sett lika med 
föregående år. Försäljningstakten känns stabil och 
det ser fortsatt positivt ut för den tunga sidan.

2018 enligt plan, 
osäkrare inför 2019

Ipsum lrum
itatectem esendiam, solupta temoluptum quate si ullaborem 
naturi aliquam ea numenim oluptas porio. Itae et

Begagnatförsäljning december

År

Nybilshandel  
med begagnat

2018

13 497

2017

15 814

-14,7%

Endast
begagnathandel

2018

8 961

2017

10 219

-12,3%

Ej via
bilhandel

2018

13 267

2017

14 830

-10,5%

Totalmarknad

2018

35 833

2017

42 059

-14,8%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar

År

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2017

47 706

85

2018

35 497

77

Begagnatförsäljning under 2018

År

Nybilshandel  
med begagnat

2018

227 903

2017

225 702

xx%

1,0%

Endast
begagnathandel

2018

145 579

2017

140 977

3,3%

Ej via
bilhandel

2018

207 380

2017

216 334

-4,1%

Totalmarknad

2018

580 862

2017

583 013

-0,4%

Antal bilar

Utveckling

2017

23 612

97

2018

25 384

93

Utveckling antal bilar 
mot föregående månad. 

Utveckling antal 
lagerdagar mot 
föregående månad. 

xx%

xx% xx%

Nyregistreringar under januari
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Nyregistreringar under januari
 Januari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     109 30 109 30 0,53 0,13
  Land Rover                 70 31 70 31 0,34 0,13
Totalt BC Sweden             179 61 179 61 0,87 0,26
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 504 1 336 1 504 1 336 7,34 5,81
  Mini                        197 232 197 232 0,96 1,00
Totalt BMW Northern Europe     1 701 1 568 1 701 1 568 8,30 6,82
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 61 30 61 30 0,29 0,13
  Fiat                       135 182 135 182 0,65 0,79
  Jeep                       122 50 122 50 0,59 0,21
Totalt Fiat Group Automobiles 318 262 318 262 1,55 1,14
Ford Motor                                                                          
  Ford                       789 752 789 752 3,85 3,27
Totalt Ford Motor            789 752 789 752 3,85 3,27
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      201 220 201 220 0,98 0,95
Totalt Honda Nordic          201 220 201 220 0,98 0,95
Hyundai Bilar Import                                                                        
  Hyundai                      377 244 377 244 1,84 1,06
Totalt Hyundai Bilar Import          377 244 377 244 1,84 1,06
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 2 0 2 0,00 0,00
Totalt Iveco Sweden     0 2 0 2 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 571 1 438 1 571 1 438 7,67 6,25
Totalt KIA Motors Sweden     1 571 1 438 1 571 1 438 7,67 6,25
KW Bruun                                                                   
  DS                        0 27 0 27 0,00 0,11
  Opel                        11 377 11 377 0,05 1,64
  Peugeot                        616 824 616 824 3,01 3,59
Totalt KW Bruun     627 1 228 627 1 228 3,06 5,34
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      298 399 298 399 1,45 1,73
Totalt Mazda Motor Sverige   298 399 298 399 1,45 1,73
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 196 1 200 1 196 1 200 5,84 5,22
  Smart                      3 0 3 0 0,01 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 199 1 200 1 199 1 200 5,85 5,22
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    159 225 159 225 0,77 0,97
Totalt Nimag Sverige      159 225 159 225 0,77 0,97
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     529 737 529 737 2,58 3,20
Totalt Nissan Nordic         529 737 529 737 2,58 3,20
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      182 285 182 285 0,88 1,24
  Renault                    598 403 598 403 2,92 1,75
Totalt Renault Nordic Sverige 780 688 780 688 3,80 2,99
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    271 182 271 182 1,32 0,79
  Mitsubishi                 527 216 527 216 2,57 0,93
Totalt SC Motors Sweden AB   798 398 798 398 3,89 1,73
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     247 456 247 456 1,20 1,98
Totalt Subaru Nordic         247 456 247 456 1,20 1,98
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      131 131 131 131 0,63 0,57
  Toyota                     1 203 1 531 1 203 1 531 5,87 6,66
Totalt Toyota Sweden         1 334 1 662 1 334 1 662 6,51 7,23
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       868 1 190 868 1 190 4,23 5,17
  Porsche                    89 145 89 145 0,43 0,63
  Skoda                      1 090 1 399 1 090 1 399 5,32 6,08
  Seat                       498 409 498 409 2,43 1,77
  Volkswagen                 2 691 3 436 2 691 3 436 13,14 14,95
Totalt Volkswagen Group Sverige 5 236 6 579 5 236 6 579 25,56 28,62
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 073 4 744 4 073 4 744 19,88 20,64
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 073 4 744 4 073 4 744 19,88 20,64
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       62 117 62 117 0,30 0,51
Totalt 20 478 22 980 20 478 22 980 100,00 100,00

GENERALAGENT

Begagnatförsäljning december

Lager begagnade bilar

Begagnatförsäljning under 2018

78 10 31 20
40 13 30 18

118 23 61 38

291 207 1 213 1 129
65 72 132 160

356 279 1 345 1 289

4 11 57 19
45 121 90 61
10 23 112 27
59 155 259 107

191 197 598 555
191 197 598 555

91 115 110 105
91 115 110 105

97 143 280 101
97 143 280 101

0 2 0 0
0 2 0 0

850 672 721 766
850 672 721 766

0 9 0 18
4 164 7 213

367 584 249 240
371 757 256 471

177 247 121 152
177 247 121 152

332 291 853 900
1 0 2 0

333 291 855 900

106 133 53 92
106 133 53 92

329 571 200 166
329 571 200 166

138 154 44 131
346 224 252 179
484 378 296 310

81 105 190 77
126 53 401 163
207 158 591 240

132 281 115 175
132 281 115 175

33 31 98 100
561 855 642 676
594 886 740 776

222 276 646 914
23 50 66 95

439 558 651 841
257 198 241 211
870 1 127 1 821 2 309

1 811 2 209 3 425 4 370

689 895 3 384 3 849
689 895 3 384 3 849

20 21 53 132
7 015 8 404 13 463 14 576
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Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

Kontakta Henric Martell för kostnadsfri förfrågan
Tel 073-800 83 70

E-post henric.martell@temahallen.com

Huvudkontor Tel 044 - 33 70 60
info@temahallen.com • www.temahallen.com

Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

Temahallen har specifik kunskap om bilhandelns behov vilket gör
att vi är en trygg leverantör genom hela byggprocessen.

Vi skräddarsyr er byggnad och anpassar den helt efter era behov.
Byggnaden kan även anpassas så att  den enkelt kan utökas vid

kommande expansioner.
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad

MRF_45x250_2016.indd   1 2016-11-29   08:25

Källa: Bil Sweden

Klimatbonusbilar
nyregistrerade laddbara personbilar januari 2019. 

Klimatbonusbilar definieras som elbilar, laddhybrider med koldioxidutsläpp max 60 g/km och gasbilar oavsett koldioxidutsläpp, som  
nyregistrerats från 1 juli 2018.

 Januari Ackumulerat % av miljö (ack)
 Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 456 140 456 140 17,11 8,46

2 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid  285 113 285 113 10,69 6,83

3 nissan Leaf el 264 0 264 0 9,91 0,00

4 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 248 89 248 89 9,31 5,38

5 renault Zoe el 239 71 239 71 8,97 4,29

6 Kia niro eV el 175 0 175 0 6,57 0,00

7 hyundai Ioniq be 16 el 101 13 101 13 3,79 0,79

8 Kia optima PheV Laddhybrid 96 191 96 191 3,60 11,54

9 bmW I3 (beV) el 95 7 95 7 3,56 0,42

10 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid  90 112 90 112 3,38 6,77

Märke

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2019  2018  2019  2018  Jan  Ackumulerat  2019  2018
Daf  3 16 3 16 -81,3 -81,3 0,7 3,6
Iveco  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,2
Man  22 18 22 18 22,2 22,2 5,4 4,0
mercedes-benz  34 35 34 35 -2,9 -2,9 8,3 7,8
scania  189 177 189 177 6,8 6,8 46,1 39,3
Volvo  159 202 159 202 -21,3 -21,3 38,8 44,9
Övriga  3 1 3 1 200,0 200,0 0,7 0,2

ToTAlT  410 450 410 450 -8,9 -8,9  100,0  100,0

Märke

MODeLL

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2019  2018  2019  2018  Jan  Ackumulerat  2019  2018
chevrolet  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,0
citroen  152 167 152 167 -9,0 -9,0 5,5 4,5
Dacia  37 46 37 46 -19,6 -19,6 1,3 1,2
hyundai  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,0
Fiat  99 144 99 144 -31,3 -31,3 3,6 3,9
Ford  421 596 421 596 -29,4 -29,4 15,2 16,2
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  35 26 35 26 34,6 34,6 1,3 0,7
Isuzu  27 56 27 56 -51,8 -51,8 1,0 1,5
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  220 330 220 330 -33,3 -33,3 8,0 8,9
mitsubishi  15 46 15 46 -67,4 -67,4 0,5 1,2
nissan  144 187 144 187 -23,0 -23,0 5,2 5,1
opel  12 112 12 112 -89,3 -89,3 0,4 3,0
Peugeot  284 350 284 350 -18,9 -18,9 10,3 9,5
renault  191 257 191 257 -25,7 -25,7 6,9 7,0
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  0 9 0 9 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  121 142 121 142 -14,8 -14,8 4,4 3,8
Volkswagen  992 1 217 992 1 217 -18,5 -18,5 35,9 33,0
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  12 3 12 3 300,0 300,0 0,4 0,1

ToTAlT  2 762 3 690 2 762 3 690 -25,1 -25,1 100,0  100,0
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En enda kvinna 
fanns bland  
deltagarna och  
det var Annika  
Henriksson från 
Varberg Bil-Depot.
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TungaBegBil-19

Premiären för MRF:s begagnat
bilskonferens för den tunga 
sidan av branschen lockade 
ett 80tal deltagare – varav en 
kvinna – som lät sig inspireras 
och entusiasmeras. Många av 
framträdandena tog avstamp 
från fallande andrahandsvärden, 
växande lager och nya konkur
renter. Inte minst viktiga var de 
långa mingelpauserna; i digita
liseringens era är träffpunkter 
för fysiska möten nog så viktiga. 
Generalen Lars Lieberg slöt sig 
till att eventet gav mersmak.

Måltavla för lastbilsfolket

Ulric Långberg från 
Sveriges Åkeriföretag 
gav svart på vitt: De 
svenska åkerierna 
blir färre och större 
men bilarna fler, det 
långväga godset går 
dem ur händerna och 
andrahandsvärdena 
på bilarna är svåra att 
förutse.

Se fler vimmelbilder på motorbranschen.mrf.se

Viktig att omvärldsbevaka, tyckte 
bärgarkonkurrenterna Calle Björk 
från Falck och Thomas Hjellström 
från Assistancekåren.

Karin Malmberg gav 
många matnyttiga tips 
om rörliga beg-annon-
ser. Hennes arbetsgi-

vare, auktionssajten  
Klaravik, växer; i 

fjol såldes det 3 768 
tunga fordon därifrån, 

vilket motsvarar 
18 872 ton!

Från Nederländerna kom grundaren 
och ägaren av Hulleman Truck, Gert 
Hulleman, som tagit med sig hustrun
Anke. Som internationell beghandlare 
av tunga fordon vittnade Gert om sjun-
kande priser som måste kompenseras 
med allt snabbare lageromsättning.

Mötesplats där kolleger 
från förr hittade varan-
dra. Fr v Kjell Ohlson 
från Tage Rejmes i 
Örebro, Håkan Carlsson 
från Arver och Gustaf 
Linder från Veho bil.

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

Tel: 0171-541 40   Fax: 0171-571 80 
e-post: info@lackeringsanlaggningar.se 

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  

Jan Stridsberg och Gustav Törnqvist 
från Volvo berättade om demonteringens 
möjligheter. Volvo Truck center säljer 
60 procent av de återvunna delarna till 
svenska slutkunder.

Trakteringen, 
inte minst viktig 
på konferenser.

Axel von Essen från Volvohandlar-
föreningen var så klart på plats,  
här i ett paussamtal med konferens-
generalen Lars Lieberg från MRF.

INDUKTIONS-
VÄRMARE
- Sveriges billigaste
- 5,2 W
- Vattenkyld

SPEEDLINER 
PRO 400
En komplett 
riktstation för alla 
förekommande 
stålskador, med 
2 st pistolhandtag

- 14 500A
- Easy läge
- Transformator i 
   handtaget
- Låg ingående ström

GYSPOT
PTI-s7

27.000:- 29.500:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS!!

Läs mer på mrf.se/bilhandelsansvarig

MRF söker ny
Bilhandelsansvarig

Vill du vara med och påverka framtidens  
utmaningar i en snabbföränderlig bilbransch? 

Pär Bäck berättade 
om den digitala resan 
för tunga fordon som 

startat på Wayke. 
”Det kommer att bli 
nödvändigt att sälja 
begagnat på flera 
plattformar och  

marknader”, sa han.

I Motorbranschen 
blir du
✔  Uppdaterad
✔  Utmanad
✔  Upplyst
✔  Upplyft

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 
90% av läsarna tycker att 
våra artiklar är intressanta.*

* Enligt vår läsarundersökning, dec -17, av Smart Company.

NR 3 2 MARS 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING I framkant
Digital bilbutik

– nytt fenomen

Volvospan
”Det kan vi lära

av USA-leasing” 

Minimodellen 

är en Nissan 

Juke suv.

URBAN TIBBELIN BILIA JENS TJÄRNLUND PROAUTO MADELEINE LARSSON MOTORTREND CHRISTIAN HALLDÉN CARDROP PER ALMEFELT 

SVENSK VOLVOHANDEL YLVA ANDERSSON BILBOLAGET NORD INGEMAR ANDERSSON LILJAS BIL FILIP ANDERSSON BIL METRO  FARHAN 

TALABANI SLOTTS BIL STEFAN FORSLUND FN BILLACKERING HÅKAN OLSSON BILMETRO PETER LARSSON & RAFI GORI MOBILITY MOTORS

Hallvärden
som blev vd
DIMITRIOS LENIS

STORA BEGAGNAT-SPECIAL

NR 6-7 2 JUNI 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING

Säkra upp!
Så här blir dintillvaro tryggare!

Lär av andra!Österrikare
satsar lokalt

ADNAN SKENDEROVISKI FÖRENADE BIL PER HÖGLUND VHF HENRIK IVANSSON BILIA ANDERS KARLANDER OPEL ÅFF KARIN 

STÅLNACKE UPPLANDS MOTOR LARS TRESER BILJOUREN TED LINDE SMÅLANDS MOTOR FREDRIK KARMBO VEHO BIL BJÖRN 

RINGNÉR MOTORIT JOHAN ANDONOV MTO BILCENTER SARA PETTERSON BILDEPÅN STOJAN PADJEN BILIA REGION VÄST

BILJOUREN I ÅKERSBERGA

Med kurs mot FRAMTIDEN
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Min visit i ”gasklubben”

FRILANSJOURNALISTEN KRISTINA WALLIN BOR OCH 
JOBBAR I ITALIEN. HON HAR TVÅ TONÅRSKILLAR, EN 
BLANDRASHUND, ETT MEDELTIDA HUS PÅ LANDET  
OCH EN SPLITTER NY SJUPLATSBIL SOM HON OFTA  
FYLLER UPP MED UNGDOMAR. NÄR HON INTE LÄSER  
EU-DOKUMENT OCH TJATAR OM LÄXOR, SKÖTER HON 
SINA OLIVTRÄD, TAR LÅNGPROMENADER OCH GÅR PÅ 
BIO MED FAMILJEN.

KRISTINA WALLIN

JAG HADE DRÖMT om en alldeles egen gasbil 
i flera år. Så när bilsäljaren visade mig den 
begagnade bilen med både sju platser, som 
jag också så hett önskat, och gasaggregat från 
fabriken, så slog jag till fast den kostade mer 
än liknande bilar utan gas. Kändes som om jag 
hittat min drömbil.

När vi skulle tanka gas för allra första gån-
gen var hela familjen ganska uppspelt, inklusive 
yngste tonåringen som är inne i åldern när man 
inte får vara entusiastisk. Vi kände alla tre som 
om vi fått tillträde till en exklusiv klubb; ”Vi 
som kör gasbil-klubben”. Det var något speciellt 
med att tanka gas. Vi stod andaktsfullt utanför 
bilen tillsammans med hunden och såg på med-
an bensinsäljaren fyllde på.

I ITALIEN FÅR MAN nämligen inte tanka själv. 
Det har både sina för- och nackdelar. Man 
slipper stå på ödsliga platser, med ett par gas-
pumpar som enda sällskap (om man har tur) 
som i Sverige, men man måste passa tiderna. 
Ingen tankning under siestan mitt på dagen till 
exempel.

Samtidigt har man faktiskt möjlighet att 
använda en toalett eller köpa sig kaffe och glass 
medan pumpen gör sitt. I Sverige hade vi i som-
ras inte ens ett skydd mot sol och regn medan vi 
tankade, vilket visserligen förstärkte solbrännan 
den varma sommaren, men knappast var någon 
höjdare för familjeharmonin. Speciellt inte som 
jag alltid insisterade på att alla skulle ur bilen 
när gasen tankades.

ÅKA PÅ GAS i Sverige hade också några andra 
nackdelar. Till exempel upptäckte jag att det 
var dyrare för mig att köra på gas än på bensin. 
Mitt miljösamvete, som jag skrutit med så 

mycket för släkt och vänner efter köpet, ham-
nade något i kris.

Skulle jag köra på gas och spara på na-
turen, eller satsa på bensin och spara pengar? 
Samtidigt som jag hade en massa mer, betydligt 
trevligare, tankställen att välja på?

Valet var inte lätt. Men efter överläggning-
ar med Zara (bilen alltså, alla våra bilar har 
namn och personlighet) och mest med mitt eget 
samvete, blev det gasen som vann. Det kändes 
faktiskt bra att veta att jag sparade miljön på så 
många sätt när jag fyllde tanken med gas.

JAG FUNDERADE EN DEL på hur jag själv skulle 
sålt en gasbil i Sverige. Vilka argument kan man 
komma med när gasen är dyr och tankställena, 
placerade isolerade från civilisationen?

Miljöargumentet funkar så klart, speciellt 
när man använder biogas. Mer miljövänligt än 
så kan det väl inte bli och antagligen är det de 
riktigt miljömedvetna kunderna ni säljare måste 
vända sig till. Elbilar kommer långt efter gasbilar 
på det området, men trots det talas det bara om 
el nu när vi ska sluta använda diesel (så snart 
som möjligt) och bensin (så småningom). Elen 
måste ju produceras, vilket aldrig kan vara rik-
tigt miljövänligt, vilket vi alla egentligen vet. Jag 
brukar säga till mina ungar att det enda riktigt 
miljövänliga sättet att producera el på är att inte 
producera den alls.

GASBILEN BORDE VARA den närmaste fram-
tidens melodi, även om en hel del måste bli 
bättre i hela Europa, inte bara när det gäller 
Sveriges trista tankställen. Till exempel finns 
det fortfarande alldeles för få mackar som 
erbjuder gas. Under min resa genom Europa 
hände det att jag åkte trettio stressiga mil utan 
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att hitta ett enda. Och tankställen längs med 
motorvägarna är fortfarande ovanliga överallt.

Detta gjorde att jag gav upp drömmen om 
en gasbil. Jag reser mycket och att leta gas blev 
för stressigt. Det är ett bra alternativ så länge 
man inte ger sig ut på långresor, utan håller sig 
hemmavid och har en gasmack i närheten.

Det fick bli en ny bensinbil i stället. Trots det 
skulle jag gärna gå tillbaka till gas igen om bara 
gasnätet blev mer utbrett och lättåtkomligt. För 
trots allt är det skönt att veta att man gör något 
konkret för vår miljö även när man kör bil.

Och att tillhöra den än så länge exklusiva 
”gasklubben” var faktiskt ganska kul!

Vi lyfter din verkstad 

till nästa nivå!

TECKNA  
ETT LÖPANDE
SERVICEAVTAL

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Vi är din leverantör av premium verkstadsutrustning, 
vare sig det gäller fordonslyftar, däck- eller AC-maskiner. 

Som OEM-expert erbjuder vi märkesgodkänd utrustning 
anpassad efter de flesta fordonsleverantörers krav. 

Vi utför ackrediterad kalibrering av bland annat 
bromsprovare, avgasmätare och ljusinställare.

Lovartsgatan 8 | 652 21 Karlstad | 054 - 85 00 75 | info@sunmaskin.se
 Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess 

www.sunmaskin.se

WE PROVIDE
SOLUTIONS

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

Våra lösningar och produkter förbättrar er
Lönsamhet - Effektivitet - Miljö - Ergonomi

 

Tel 08 - 747 67 00 - Fax 08 715 20 74 - info@alentec.se - www.alentec.com



 

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

DRESTER - GP Filter eQ
Vattenreningsmetoden med GP Filter eQ filterenhet uppfyller kraven på en korrekt avloppsvattenhantering – rena hjul med rent samvete!
Drester GP Filter eQ kan placeras på upp till 10m avstånd från en Drester hjultvätt. 
Det finns olika lösningar för att släppa ut/ pumpa det renade vattnet ut i avloppet, vilket gör att uppställningen av 
hjultvätt och GP Filter eQ inte är beroende av var avloppet är placerat.

•Helautomatisk och integrerad vattenrening
•Uppfyller gränsvärden för korrekt avloppsvattenhantering
•Ökad effektivitet i verkstaden
•Låg vattenförbrukning
•Användarvänlig och platseffektiv 
•Kostnadseffektiv
•Automatisk rengöring

1901 Filter eQ.indd   1 2019-01-10   09:45:51
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