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Annika Berglund på If som återigen får bästa 
betyg av skadeverkstäderna.

I tio år har sicilianske BMW-handlaren  
Gianluca Calì levt med dödshot från maffian.

På Persson Invest driver Bob Persson och 
Björn Rentzhog upp nya chefer internt.

29

15
DIGITAL 

Webben
På www.motorbranschen.mrf.se 
finns mer läsning. Där publicerar vi 
dagligen exklusiva branschnyheter. 

E-tidning
Du kan läsa Motorbranschen  
i mobilen eller på läsplatta. Ladda 
ner appen Motorbranschen och 
logga in med ditt konto. 

Följ Motorbranschen
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Välkommen upp!

santanderconsumer.se

Tillsammans når vi högre höjder
Att köpa bil är för de flesta ett stort beslut och att känna sig nöjd och trygg 
med sitt val är viktigt. Tillsammans med oss skapar ni förslag och lösningar 
som underlättar för kunden att ta det avgörande steget att välja just er. 

Välkommen att kontakta vår kompetenta, glada och erfarna säljkår. 
Tillsammans, mot ännu bättre affärer.
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SOM VI ALLA visste skulle det bli speciellt till årsskiftet. Igen! Men vilken röra 
det blev. Att vi har en regering som gång efter annan ändrar spelförutsätt-
ningarna för branschen och alla fordons-konsumenter gör det svårt att göra 
rätt fastän man vill.

Effekterna av skattesystemets ändringar från årsskiftet stod klara för 
många nybilsköpare först när det var för sent. Ändringarna som kom med 
de nya nivåerna med anledning av WLTP fullt ut, och in i bonus malus 
gjorde att många satte nyårsdrickat i halsen. 

BRUKARE SOM använder fordonen i jobbet, oavsett om de är hantverkare eller 
kör servicebil, drabbas väldigt hårt. Vi kan tala om tusenlappar i höjning i 
månaden för en likadan bil före och efter sista december. För transportbils-
köparna finns ännu inte så många alternativ att välja bland, och vad blir då 
följden? Jo, antingen väljer de att behålla sina gamla bilar med den teknik 
och miljöpåverkan som de har eller så köper de en nyare begagnad från 
något annat EU-land. 

Vad har vi då vunnit för miljön? Med dårars envishet måste vi få till regler 
som gäller för längre tid än att till och med ändras inom en mandatperiod!

I ÖVRIGT är det glädjande att se att olika miljöalternativ börjar dyka upp 
som valbara från alla olika märken. Jag tror att vi har att se fram emot mer 

än 200 alternativ dom närmaste två åren. 
Men det som känns konstigt är att det då 
från regeringens sida i ett 132-punktspro-
gram pratas om att förbjuda försäljning 
av bensin- och dieseldrivna fordonsslag 
till 2030. Vi bör inte sätta begränsningar 
på en teknik! Vi kommer att behöva alla 

tillgängliga tekniker för att närma oss 2030-målen. För vad händer om 
det tankas och körs en diesel- eller bensinbil på biodrivmedel, är inte den 
klimatsmart?

Eller ta en liten förbränningsmotor, tankad med biodrivmedel, som bara 
driver en generator som skapar ström till framdrift? Rör inte till det kära 
politiker, fokusera på utsläppen och låt branschen fortsätta komma med 
olika tekniska lösningar.

SOM EN BILD av samhällets fortsatta behov av mobilitet ser vi att siffrorna 
för bilförsäljningen kommer att ligga på nivåer på minst topp 5 för såväl 
personbil, transportbil och lastbil även 
2020. Andelen elektrifierade fordon 
kommer glädjande att nå nivåer på 30 
procent, vilket gör att omställningen i 
våra verksamheter nu måste accelerera 
för att möta nya krav på kompetenser 
och affärsmannaskap.

Det vill till att vi rör om i våra in-
vanda mönster och ser möjligheterna 
i digitalisering, erbjuder tjänster där vi 
är bäst på att veta vad kunderna vill ha 
samt våga ta betalt för uppdateringar av 
bilarna som oftast beror på en gammal 
programvara i kundernas mobiler.

Fortsatt  
Gott nytt Bilår!

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Vilken soppa!
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”Rör inte till det  
kära politiker …!

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

ÄVEN UDDAMÄRKEN 
KRÄVER MERFÖRSÄLJNING!

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Alla vill ha en lönsam bilaffär. För de flesta företag bidrar merförsäljning till lönsamheten. 
För nybil är det en självklarhet. Men inte lika givet när det gäller beg-bilar. Särskilt inte för 
udda märken man har tagit i inbyte. För då finns ingen färdig tillbehörslista med priser att 

välja ifrån. Så hur gör man då för att skapa merförsäljning – utan att det blir merjobb?

Enklast är förstås att sälja nya, fräscha vinterhjul från Nordic Wheels. Ta bara fram din 
smartphone och knappa in reg-numret i vår app, så får du direkt upp förslag på 

passande vinterhjul, med bild och pris. Ett par klick till så är hjulen på väg till din lastkaj. 
Kommer oftast dagen efter. Merförsäljning ska vara riktigt enkelt. 

Självklart har vi också däck och hjul till alla nybilar. 
Och till de flesta husbilar, släpvagnar, lätta 

lastbilar och mopedbilar. 

Välkommen att höra av dig, så får du 
ett inlogg för att prova själv.

BJÖRN OLSSON
Annonsmottagning
070-181 21 11
bjorn.olsson@mrf.se
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Hur kom ni på idén med lyxfredagar?
– Jag och min bror Christer Andersson satt och spånade 
kring idéer om vad personalen skulle uppskatta och vad 
som kunde vara attraktivt vid nyanställningar. Något som 
gick i linje med de mjuka värden vi vill lyfta. På fredags-
eftermiddagarna är det lite lugnare. Inga nya projekt drar 
igång då och tiden används ofta till städning och förbe-
redelse inför kommande vecka. Vi kom fram till att tiden 
skulle passa för lite extra ledighet.

 
Ni kallar det lyxfredag, hur nyttjar medarbetarna tiden,  
är det bara lyx?
– Det har varit spa-besök och eftermiddagar på badhuset 
med barnen. Själv har jag använt tiden till att äta lunch med 
min fru, något jag inte hinner annars. Någon kanske vill 
hinna handla och laga middag i lugn och ro. 

– Men ibland kan ju andra delar av livet komma emellan 
och det blir inte så lyxigt som man hade tänkt sig. Tiden 
kan användas till att komma i väg tidigt till byggvaruhuset 
eller ett besök hos veterinären. 

 Hur planeras lyxfredagarna in?
– Vi har delat upp grupper som vi lottar bland, för att veta 
att vi också har rätt bemanning på plats.

 
Uppskattar medarbetarna initiativet?
– Absolut, det har blivit lite av en snackis här. Man drar 
sina planer inför ledigheten, eller berättar vid fikabordet på 
måndagen hur man utnyttjade sin lyxfredag.

– Vi har kört konceptet i tre år nu. Efter ett år pratade jag 
med gruppen och frågade om dom ville att vi skulle göra 
något annat i stället, men de uppskattade och ville behålla 
lyxfredagarna. 

 
Har ni behövt ställa in någon gång, på grund av hög ar-
betsbelastning?
– Hittills har det inte hänt. Vi har en stark teamkänsla och 
de som är kvar på jobbet kämpar på. 2 HZ

Lyxfredag 
på schemat
Varje fredag turas hans nio medarbetarna om att gå 
hem redan efter lunch – med full betalning. En möjlig-
het att lyxa till det och sätta lite guldkant på tillvaron.

Fredrik Harlestedt,  
verkstadsägare,  
Meca Bilfix Sundsvall
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Notiser
Dödsolyckan i Halmstad 
En andra dödsolycka i branschen 
på kort tid inträffade i Halmstad i 
november då en man i 50-års åldern 
avled till följd av de skador han fick 
efter en däckexplosion. Utredningar 
pågår.

– Vi jobbar med att fastställa hur 
man jobbar inom däckbranschen för 
att kunna bedöma om det funnits 
några brister i hanteringen. Olyckor 
kan inträffa utan att det brutits mot 
bestämmelser i arbetsmiljölagen, 
säger åklagare Maria Johansson.

Det var på Euromasters däckverk-
stad i Halmstad som ett däck från 
en gaffeltruck exploderade när en i 
personalen jobbade med däcket. Vad 
polisens tekniska utredning visar vill 
åklagaren inte kommentera så länge 
förundersökningen pågår. Dagen 
efter olyckan hölls en tyst minut på 
alla Euromasters däckverkstäder i 
Europa.

Polisutredningen om den döds-
olycka på Motorcentralen i Umeå tidi-
gare i höstas då en 24-årig praktikant 
avled är ännu inte slutförd.

– Man måste vara noggrann vid 
den här typen av olyckor så att all-
ting fångas upp, säger åklagare Stig 
Andersson.

MRF LÄMNAR CECRA
Från årsskiftet gick MRF vidare i det 
europeiska lobby-samarbetet med 
AECDR (Alliance of European Car 
dealers and repairers) som är en tysk 
utbrytargrupp från Cecra.

MRF har under en tid varit medlem 
i båda organisationerna men har nu, 
tillsammans med systerorganisatio-
nerna i Norge och Danmark, valt att 
endast jobba aktivt via AECDR.

– Arbetet med att få till önskade 
förändringar, gällande det arbete och 
representation som Cecra gör, har 
pågått en längre tid. Vi har sett stora 
förbättringar och det ska börja jobbas 
med en ny strategi, men vi väljer i 
detta läge att pausa vår aktiva roll, 
säger MRF:s vd Tommy Letzén och 
fortsätter:

– Från MRF:s sida ser vi AEDCR 
som en alert organisation med fokus 
på våra huvudfrågor som för tillfället 
är nya gruppundantag och datatill-
gång. Vi ser också att den viktiga 
tyska närvaron finns, tillsammans 
med dom andra billänderna inom EU 
såsom Italien, Spanien men även 
Storbritannien, brexit till trots, är väl 
representerade i alliansen.

– Vi stänger inga dörrar för framti-
da samarbete utan ser att branschen 
är i stor omställning där vi behöver 
starka parter som kan fungera som 
motpol till framtidens förändringar. 

Holmgrens Bil- 
koncernen …
… har öppnat sin nybyggda anlägg-
ning för försäljning av husbilar och 
husvagnar i Värnamo och tar i vår 
över som ny Hyundai-återförsäljare i 
Skövde efter Svenska Motor. Koncer-
nen är också ny Ford-återförsäljare 
i Jönköping, Nässjö och Örebro. 
Kontraktet med den nuvarande 
Fordhandlaren i Jönköping och Näs-
sjö, Nybergs Bil, är uppsagt. Nybergs, 
som också representerar Volvo, 
Renault och Dacia, fortsätter dock att 
serva Ford.

Holmgrens Bil blir också ny 
återförsäljare för Hyundai i Helsing-
borg, preliminärt från första maj.  
De representerar nu varumärket  
på 12 orter. Totalt har Holmgrens  
27 anläggningar på 18 orter.

ROCKADER I ISUZU-NÄTET
Frontbilar i Karlstad, Autoval i Sunds-
vall, Transportcenter i Täby, Nord 
Service i Kiruna och Stig Ericson Bil 
i Olofström har alla tagit upp Isuzu i 
sina program, medan Bilhallen Svalöf 
i Skåne har upphört som återförsäl-
jare och serviceverkstad för märket. 
Sistnämnda fortsätter som tidigare 
att representera Suzuki.

Brandt Bil-koncernen ...
... ska bygga ut och renovera sin 
anläggning i Dingle i norra Bohuslän i 
tre etapper. Det handlar om en sats-
ning på över tio miljoner, som även 
förväntas skapa nya jobb i företaget. 
Brandt Bil-gruppen har i dag 22 
anläggningar på 18 orter i Västsve-
rige med huvudsäte i Uddevalla. De 
representerar bland annat Volvo, 
Ford, Renault, Dacia och Mazda. I 
första etappen byggs däckverkstaden 
ut i Dingle tillsammans med ett nytt 
däckhotell. Därefter följer en reno-
vering av den nuvarande verkstaden 
och skadeverkstaden. I tredje etap-
pen följer sedan en modernisering av 
bilhallen, som väntas bli klar i början 
av 2021.

FRISKAST I JÄMTLAND
Berners Person- och Transportbilar 
är Jämtlands läns friskaste företag 
– och kan bli Sveriges friskaste 
när de nu går vidare som en av sju 
nominerade i landet. Priset går till 
det företag som lyckats bäst med 

att skapa en sund arbetsplats där 
medarbetarna mår bra och där jobbet 
är en bidragande faktor till hälsa och 
livskvalitet. 

Så här lyder motiveringen: ”Med 
högt ställda mål för verksamheten 
har Berners Person- och Transport-
bilar insett att ett aktivt arbete med 
ledarskap, hälsa och arbetsmiljö är 
lika strategiskt viktigt som arbetet 
med affärsplaner. Med ett friskhets-
index på 97 procent, korta besluts-
vägar, nära dialog, delaktighet och 
ett proaktivt förhållningssätt som 
fokuserar på orsaken till problemet 
har Berners levererat på sin strategi.”

Bakom utmärkelsen står hälsofö-
retaget Feelgood tillsammans med 
en jury bestående av experter inom 
arbetsmiljö och hälsa. 

Arnes Bil & Service
säljer också Alfa
I decembernumret uppgav vi felak-
tigt att Alfa Romeo inte hade någon 
återförsäljare norr om Uppsala. Rätt 
ska vara att Arnes Bil & Service i 
Luleå också tillhör nätet. Företaget 
har sålt märket sedan 2018 parallellt 
med Fiat, Jeep, Dodge RAM och 
Peugeot.

RÖTT LJUS FÖR  
FORDREKLAM
Patent- och marknadsöverdomsto-
len ändrar den tidigare domen i 
Ford-målet och förbjuder delar av 
biltillverkarens reklam för terrängkö-
rande bilar.

I reklamkampanjen körs Fordbilar 
ute i skog och mark med sprutande 
grus och forsande vatten. Olämpligt 
sätt att göra reklam på, menade KO, 
som stämde Ford. KO:s bedömning 
var att marknadsföringen kan in-
vagga bilförare i tron att det är lagligt 
att köra över stock och sten, till och 
med uppmuntra till det.

Men Patent- och marknadsdom-
stolen (PMD) ansåg att reklamen var-
ken ger intryck av att det är tillåtet 
att köra i terrängen eller lockar till 
det. Domen överklagades av KO till 
Patent- och marknadsöverdomstolen 
som nu upphäver PMD:s dom. Den 
högre instansen förbjuder tre av tio 
bilder i kampanjen samt två av fyra 
uttryck, ett förbud förenat med ett 
vite på tre miljoner kronor.

IF ÄR REDAN representerat i 
styrelsen SOS International där 
de är delägare ihop med flera 
andra försäkringsbolag. If är 
också delägare i Cabas, som gör 
tidsanalyserna som bestämmer 
vilken tid skadeverkstäderna 
kan fakturera för sina försäk-
ringsjobb, ett starkt kritiserat 
ägarskap.

Mats Nilsson, vd för Assistan-
cekåren, som har ungefär 35–40 
procent av svenska marknaden:

– Klart finns det frågetecken 
när If dels är delägare i SOS 
International, som har kontrakt 
med bärgare runt om i landet, 
och samtidigt äger en konkurrent 
till hundra procent, säger han 
och hävdar att marknaden i flera 
år varit under stor prispress och 
att Assistancekåren får ta ökade 
kostnader när andra företag 
övergivit delar av Sverige på 
grund av ojämn beläggning.

– Vi är oroade att det här häm-
mar konkurrensen och skapar 
ännu större prispress. Viking 
har pressat priserna i flera år 
samtidigt som de har stora utma-
ningar i att täcka Sverige. Vi får 
ofta uppdrag från kunder som 
inte orkar vänta på bärgare i flera 
timmar. Det kostar mycket att 
hålla bärgare i gång dygnet runt.

KONKURRENSVERKET har gett 
klartecken till förvärvet, men 
Jan Olvenmo på MRF tycker det 
finns skäl till en noggrannare 
granskning.

– Det är ett nytt drag att för-
säkringsbolag tar kontroll över 
delar av bärgningsbranschen och 
får inflytande i allt från larmcen-
tral till bärgning. Ett orosmo-
ment. Jag hade välkomnat en 
genomgång från Konkurrensver-
ket i hur en bransch styr en an-
nan, inte bara fokus på enskilda 
företagsuppköp, säger han.

Bo Ericsson på SFVF tycker 

If in i bärgarbranschen
Försäkringsbolaget If har köpt Viking Räddningstjänst och 
stärker försäkringsbranschens makt i bilbranschen. 

att förvärvet är överraskande och 
oroande.

– Försäkringsbolag har redan 
för stor makt. Med Ifs överta-
gande av Viking kan man ana 
att styrningsfrekvensen på-
verkas med risk för begränsad 
konkurrens. Förlorarna blir 
fordons ägarna. De riskerar högre 
premier och får sämre möjlighet 
att själva välja exempelvis vilka 

verkstäder som de vill använda. 
Det finns exempel från Allmänna 
Reklamationsnämnden som visar 
att kundbilar dragits 27 mil enkel 
väg för vindrutebyte. Vem ska 

betala för det, frågar han retoriskt.
SFVF och MRF kommer gem-

ensamt att bevaka effekterna för 
branschen. 

IFS KONCERNCHEF Morten 
Thorsrud har inte velat svara 
på Motorbranschens frågor 
men Lars Silfverswärd, Nordic 
category manager, kommenterar 
åtminstone delvis:

– If jobbar med ett stort utbud 
av auktoriserade verkstäder. 
Kunden har stor påverkan på var 
bilen ska repareras. På en effektiv 
marknad råder balans mel-
lan vad kunderna är villiga att 
betala och rätt tjänster, effektiva 
processer, lönsamhet och rimliga 
avkastningskrav för alla aktörer 
i värdekedjan, säger han och 
tillägger att det är kundernas för-
väntningar som kommer påverka 
branschen, inte försäkringsbran-
schens agerande. 2 ME

Vi är oroade att  
det här hämmar 
 konkurrensen

VIKING SÅLT

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

Koncerncheferna Morten Thorsrud och 
Hans Petter Semmelmann från  

If respektive Viking räddningstjänst i 
samband med att affären gjordes upp. 

HR-ansvariga Agneta Andersson och 
Johan Engström från Feelgood, ovan.
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BENSIN KAN vara rätt vådlig.
– Men ström är lömskare eftersom man varken kan se, höra eller 

lukta sig till den, säger Henrik Idermark på MRF som tillsammans 
med Bil Sweden har startat arbetet med att ta fram ett regelverk och en 
branschstandard för alla som ska jobba med el- och hybridbilar.

– Det råder stor förvirring ute på verkstäderna om vad som får 
göras och inte och vilka som får jobba med bilarna. Vi måste se till att 
våra verkstäder håller en accepterad lägstanivå, säger Idermark som 
själv har högskolepoäng i elektromagnetism och vågrörelselära. 

SANNOLIKHETEN att något ska hända är visserligen liten, men om bat-
teriet i en elbil börjar brinna uppstår en brand som nära på är osläck-
bar och som kan medföra hiskligt farliga gaser och explosionsrisk.

– Repareras en bil fel sätts säkerheten ur spel, inte bara för mekani-
kern och skadereparatören utan även för bilägaren och nästa verkstad 
som ska ta vid. Största utmaningen har nog skadebranschen som tar 
emot defekta bilar där både batterier och kablar kan vara sargade.

FÖR EN DEL bilmärken finns tydliga riktlinjer, men inte för alla. Dess-
utom skiljer sig konstruktionerna åt; gemensamt är i stort sett bara 
att kablar med farlig spänning har orange färg. Och i dag kan tioåriga 
ägarbytta hybridbilar lämnas in till vilken allbilverkstad som helst där 
utbildningsnivån och säkerhetstänket är för lågt.

– Behovet av en samlad standard med kompetensanvisningar är 
uppenbar, säger Henrik Idermark och betonar att utbildningsnivåer är 
nödvändiga för dem som ska jobba med hybrid- och elbilar.

– En lägsta mer generell nivå som förhoppningsvis kan implemen-
teras i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen och flera steg där 
den högsta nivån sannolikt kommer att kräva märkesspecifika kunska-
per. Vi måste kanske snegla på elektrikerutbildningen och samtidigt 
initiera att olika utbildningsvägar möts.

Inledningsvis knyts nu samarbeten med myndigheter, tillverkare 
och enskilda företag. Målet är att ha en förlaga klar fortast möjligt.2

Fotnot Säg starkström i fråga om elbilar, inte högvolt som det olyckligt ibland 
benämns och som är något mycket starkare. Starkström är en korrekt definition.

Branschstandard
för elbilar på g
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Smarta verktyg och kraftfulla integrationer hjälper dig att skapa, inspirera och  
utbilda på nolltid. Blanda finansutbildning med säljargument och öka din intjäning!  
– Kontakta din DNB säljare för mer information.

Läs mer på: nyfikendnb.se

Framtiden finns med DNB

DealerHub – digital  
finansutbildning  
skräddarsydd för dig!
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HALLÅ GRETA, alla klimataktivister och miljöivrare. Vi har slagit 
följe med er!

Hela bilbranschen, vi vill också verka i ett hållbart fossilfritt 
samhälle!

KÄNNS SOM om den nyligen avslutade Automässan genomsyrades 
av begreppet hållbarhet och produkter med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Däckbranschen går i bräschen med en alldeles 
enastående vitbok och ett imponerande återvinningsprogram. 
I lack- och skadesektorn har ”laga i stället för att byta” blivit 
fältropet. Häromdagen hörde jag om en stor återförsäljare som 
beordrat hela ledningsgruppen att köra bonusbilar. Och min 
mejlbox svämmar över av inbjudningar till seminarier och 
diskussionsforum om alternativa bränslen, fossilfria fordons-
flottor, laddlösningar och klimatneutrala färdplaner.

SVÅRT ATT SÄGA när branschen bestämde sig för att hänga 
på. Det känns inte särskilt länge sedan som belackarna och 
klimatskeptikerna var helt igenom dominerande i vår bransch. 
Men så, under någon stund med halvslutna ögon, hade 
dammluckorna brustit och hela skrået vaknat till krisinsikt, 
antagit klimatutmaningen och anslutit sig till hållbarhetsmålen. 
Tackochlov. 

Det var väl strax efter att bilindustrin och tillverkarna 
svängt om och bestämt sig för att hoppa på racet mot fossil-
fria fordon; återförsäljarledet och eftermarknaden plägar följa 
husbondens linje.  

NU ÄR DET ju förvisso också så att hållbara verksamheter har 
kommit att öka konkurrenskraften. Skulle vi inte ha släppt på 

bromspedalen hade hela samhäl-
let, leverantörerna och kunderna 
vänt oss ryggen. ”Och vi skulle alla 
komma att dö på ett mindre bra 
sätt”, som en forskare uttryckte det 
under det industriella hållbarhets-
eventet Science week i Södertälje 
förrförra veckan, där Scanias Henrik 
Henriksson var en av förgrunds-
gestalterna. 

PÅ VÄGEN MOT ett hållbart samhälle får vi också tro att ögon ska 
öppnas för bilen som oumbärlig frihetsmaskin och inte ett hot.

MITT ÅTTAÅRIGE barnbarn invigde mig för övrigt om en inne-
börd av bokstäverna i ”Greta” – G som i glädje, r som i respekt, 
e som i empati, t som i trovärdighet och a som i ansvar. Inte så 
tokiga ledord att lägga till en värdegrund – som inte heller ska 
vara ett spel för galleriet utan efterlevas  
på riktigt.

Vi är med nu!

ING-CATHRIN NILSSON är  
chefredaktör för Motorbranschen

”Vi får tro att  
ögon också ska 
öppnas för bilen 
som oumbärlig  
frihetsmaskin”
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Subaru Nordic drar dras-
tiskt ner på ÅF-nätet,  
slopar två modeller och 
tar större kontroll över  
lokal marknadsföring. 
”Omstruktureringen borde 
ha gjorts för ett år sedan”, 
säger varumärkeschefen. 

Ett 20-tal handlare sägs upp

Vi får helt enkelt  
jobba mer på våra  

friluftsaktiva kunder

SUBARU BANTAR

OMSTRUKTURERINGEN är nödvändig för både 
generalagenten och återförsäljarna, enligt va-
rumärkeschefen John Hurtig. Han beskriver 
förändringarna som en rustning för framti-
den och en anpassning till nya köpbeteenden 
med fler kunder som förbereder bilköpet på 
nätet. Med en ny hemsida tros kunderna få 
hjälp att fatta rätt beslut.

I slutet av förra året kallades återförsäljarna 
till enskilda samtal med generalagenten. Ett 
20-tal sades upp och kvar blir 50 handlare 
som ska representera märket i Sverige. Med 
det har generalagenten försökt få en mer ho-
mogen grupp som jobbar mer likt varandra.

Förändringarna kommer bland annat efter 
kritik från återförsäljarna, inte minst beträf-
fande bilbristen. 

– Vi har varit för många handlare på ett så-
dant litet märke. Det har inneburit att alla inte 
vårdat varumärket och sålt bilar med stora 
rabatter, vilket inte är lönsamt långsiktigt, 
säger Kenneth Landrin på Landrins Bil.

UNDERLAG baserat på statistik, upptagnings-
område, försäljning och förändringsbenägen-
het är faktorer som har funnits med i beslutet 
om vilka återförsäljare som sagts upp.

Samtidigt som återförsäljarna blivit färre 
har affärsvillkoren beträffande priser på bilar 
och hanteringen av kommissionssystemet 
förändrats. Generalagenten vill minska åter-
försäljarnas egna lager av bilar för att bland 
annat minska risken att osålda lagerbilar säljs 
med rabatter. 

– När handlarna haft svårt att bli av med  
bilarna har det lett till prisdumpningar. 
Största problemet har varit att flera handlare 
suttit på flera bilmärken och inte vårdat varu-
märket tillräckligt. När försäljningen stannat 
av har man korrigerat siffrorna med priser i 
stället för att jobba med kundvård, säger  
Kenneth Landrin.

ÅTGÄRDSPLANEN inkluderar också större 
kontroll över den lokala marknadsföringen 
genom att öka satsningarna lokalt och i digi-
tala medier. Det blir mer fokus på varumär-
kesbyggande och färre kortsiktiga kampanj-
drivna försäljningar. 

Samtidigt renodlas modellprogrammet ge-
nom att BRZ och Levorg tas bort för ett större 
fokus på återstående tre modeller – Outback 
M20, Forester e-Boxer MY20 och Subaru XV 
e-boxer MY20 som lanseras i april. Det blir 
med andra ord ett större fokus på cross-overs 
som generalagenten tror är den biltyp som 
Subaru-ägaren gillar mest.

– Vi förlorar på varumärket när vi har för få 
bilar att visa upp i hallarna. Färre modeller 
skapar bättre fokus och enhetliga modeller 
stärker varumärket, säger John Hurtig.

Kenneth Landrin tror att de modeller som 
blir kvar passar kunderna.

– Vi har varit starka på dem som vi nu 
kommer behålla och vi vet att det egentligen 
är de modellerna som passar våra kunder. 
Det ligger i linje med vår affär. Vi får helt en-
kelt jobba mer på våra friluftsaktiva kunder, 
säger Kenneth Landrin.

ATT SVENSKA återförsäljare nu får skärpta 
krav om de ska fortsätta sälja Subaru verkar 
inte vara unikt.

Även i Norge höjs tonläget från importören. 
Norske Subaruchefen Torbjørn Lie säger att 
norska återförsäljare som vill fortsätta sälja 
Subaru måste gå ”all in”, uppgradera till nya 
standarder och jobba aktivt med utstakade 
mål – eller hoppa av, enligt norska bilsajten 
Bilbransje24.no. 

Lie motiverar de skärpta kraven med att 
det inte är lönsamt att sälja tio bilar per år, 
varken för importören eller återförsäljarna. 
Med regelskärpningen förväntas antalet 
norska återförsäljare minska något från  
dagens 39 handlare. 2 ME
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Sandra Peterson från Fordons-  
och Transportprogrammet i Lin-
köping var en av två pristagare 
som utsågs till Årets Yrkes-
lärare vid WorldSkills Swedens 
Yrkesutbildningsgala.

Mats Thell är ny regionchef på 
Isuzu Sverige. Han efterträder 
Kjell Karlsson som gick i 
pension vid årsskiftet.

Mats har arbetat på Interna-
tional Motors sedan 2012 som 
ansvarig för tillbehörsavdelning-
en för såväl Subaru som Isuzu.

Årets Mitsubishi-återförsäljare 
i fjol blev J Bil – för andra 
gången.

I slutet av förra året fick Chris-
ter Andersson och Fredrik 
Harlestedt på Meca Bilfix 
priset ”Bra gjort för Sundsvall” 
som delas ut varje månad 
av Näringslivsbolaget till ett 
förtjänstfullt företag. 

Iggebil i Hudiksvall har ut-
setts till Årets OKQ8 bilverkstad 
2019. Bil & Diagnos, med fyra 
verkstäder i Storstockholm, 
blev Årets Meca bilservice-
verkstad 2019 och priset som 
Årets Bosch Car service inom 
Meca gick till Jonas Thoréns 
Bilservice.

När Mekonomen sovrat fram 
utmärkelser över sina samar-
betsparter blev Fordonsteknik 
i Mjölby Årets Mekonomen-
verkstad. Jesper Samuels-
son från Linköping blev Bästa 
mekaniker och Ole-Marius R 
Granerud på Torsby Biltjänst 
Bästa MekoPartner-mekaniker. 
Till Årets butik utsågs Örebro 
Bettorp.

Daniel Karlsson, 48, blir ny 
affärsområdeschef privat på 
Svedea. Daniel Karlsson kom-
mer närmast från Upplands 
Motor där han ansvarade för 
bland annat begagnatmarkna-
den, finansiering och försäkring. 
Han efterträder Jonas Roberts 
som sedan september är 
Svedeas vd. 

Elbilstillverkaren Inzile i 
Västervik har anställt Ben van 
de Geer som teknisk chef och 
inledningsvis också som tillför-
ordnad produktionschef. Ben 
van de Geer har mer än 30 års 
erfarenhet av teknisk utveckling 
inom europeisk bilindustri, för 
bland annat Volvo, Fiat, Autoliv 
och Nevs. Förutom det övergri-
pande teknikansvaret kommer 
han att leda det team som 
utvecklar nya fordon.  

Anders Bergman har lämnat 
tjänsten som Sverigechef för 
Skoda för att axla rollen som 
operations director i Volvo Car 
Sveriges företagsledning. På VW 
Group är Tommy Olofsson tf 
märkeschef för Skoda.

Gabriele Feufel från Tyskland 
är ny försäljningschef för 
Mercedes-Benz Transportbilar 
i Sverige. Hon har närmare 20 
års erfarenhet av säljledning 
inom Daimlers internationella 
verksamheter.

Cecilie Therese Pedersen 
har utsetts till ny landschef för 
Nissan i Sverige och efterträder  
Sanna Kaipia som blir chef 
för Customer quality & dealer 
network development, Nissan 
Nordic Europe.

Daniel 
Karlsson.

Sandra Peterson.

Folk i branschen

Ben van  
de Geer.

Sandra Peterson.Sandra Peterson.

Ben van  
de Geer.

Gabriele Feufel.

John Hurtig på generalagenten  
slimmar organisationen.

… utsågs till bästa GA i Norge 2019, 
sedan Bilnytt.no avslutade årets undersökning  
bland märkeshandlarna.

Toyota …
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Bilarna blir allt säkrare. 
Folksams stora under-
sökning ”Hur säker är 
bilen?” visar på en kraftig 
nedgång av dödsfall och 
skador som leder till  
invaliditet. Mätningen har 
gjorts vartannat år sedan 
1983 och bygger på  
faktiska tvåbilskrockar. 

BILARNA BETYDLIGT 
SÄKRARE PÅ 40 ÅR

STATISTIK

FARLIGA 80-TALS MODELLER PÅ VÄG UT
Trots att antalet bilar ökar och trafiken har tät-
nat, färdas bilåkarna allt säkrare. Under hela 
80-talet var risken att bli invalidiserad efter en 
bilolycka mer än tre gånger så stor som i dag.  

Betydligt färre dör. I förhållande till det ge-
nomsnittliga antalet olyckor per år under hela 
mätperioden, dog 1,5 gånger så många i början 
av 80-talet. Nu dör mindre än en fjärdedel. 

– Tillverkarna satsar allt mer på teknik för 
att undvika krockar men även skadorna vid 
krockar minskar. Den totala säkerheten vid 
bilåkning har blivit betydligt bättre under de 
närmare 40 år som vi har mätt, säger Anders 
Kullgren, forskningschef på Folksam.

Bäst resultat fick Toyota Rav av årsmodel-
lerna 13–18 som är 52 procent säkrare än 
medelbilen. Bland stora bilar är Mercedes 
E-klass 09–16 säkrast, bland mellanstora bilar 
BMW 3-serie år 05–12, bland större småbilar 
Volvo V40 från år 2012 och framåt samt bland 
småbilar Skoda Fabia år 07–13. Farligast är 
80-talsmodeller av Nissan Micra, VW Lupo och 
Kia Picanto.

De farligare, äldre bilarna är på väg att fasas 
ut och på vägarna kommer bilar som får höga 
betyg i Euro NCAP:s krocktester. 2 AC

Källa Folksam 2019

52%
säkrare än medelbilen  

är Toyota Rav av  
årsmodellerna 13-18. 
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Kalibreringsverktyg för förarstödsystem

Skadereparation är vår verksamhet, Iär känna alla 
våra lösningar och skräddarsydda erbjudanden. 
Kontakta din närmaste säljare: 031 721 1050  
www.car-o-liner.com

NOGGRANN

LÄTT ATT ANVÄNDA

FÖLJER OEM-FÖRFARANDEN

Ring idag för mer information 031 721 1050

NYHET!

Ny EZ-ADAS är den senaste 
lösningen för ADAS-
systemkalibrering efter 
kollisionsreparationer,  byte av 
komponenter eller hjulinriktning. 
Perfekt för verkstäder som vill 
diversifiera sin verksamhet.
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Vinnare
Vinnarna av partyspelen 
Goat yoga från Kikkerland i 
novembernumret blev Anna 
Gabrielsson, Emelie Hassel, 
Jakob Björklund, Mats Kjäll, 
Niklas Övergaard och Olava 
Björkman.

Vinnarna av ”Classic cars”-
kalendrarna från Gullers 
Trading i decembernumret 
blev Anders Marteleur, Bengt 
Persson, Mats Petersson, 
Mattias Jernberg och Olof 
Skogman.

Vi har fått en klonggömma 
från If till utlottning. Vill 
du vinna, svara på frågan 
vilket försäkringsbolag som 
fick högsta betyg i fjolårets 
Försäkringsbolagsenkät och 
mejla svaret samt namn och 
postadress till redaktionen@
motorbranschen.se senast 10 
mars 2020. Skriv ”Utlottning 
Klonggömma” i ämnesfältet. 
Tidningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli får 
ej delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

Snygg  
& säker
Hört om skurkstrecket reläa, 
när bilnycklar läses av för 
att kunna stjäla fordon? Att 
förvara bilnycklar i vanliga 
plåtburkar är inte säkert; de 
kan till och med bli förstär-
kare. Därför rekommenderar 
If den här klonggömman 
med tätslutande lock, vars 
signalskyddande egenskaper 
styrks av polisen. Dessutom 
är kupan sobert snygg i lack-
erad metall med mässingfat. 
Passar naturligtvis också för 
kredit- och passerkort och 
andra småsaker med digital 
information som kan utsättas 
för identitetskapning. 
Gömman finns att köpa för 
520 kronor i If säkerhetsbutik 
på nätet.

TÄVLA  
OCH 

VINN!

Autoexperten har tagit upp Shell ecopac 
i sortimentet, en oljebar med fem sorters 
Helix oljor som sägs täcka 80 procent av 
behoven och uppfyller tillverkarens rekom-
mendationer. Behållarna av PET-material 
är återvinningsbara och kan pressas ihop 
med ett tramp. Var och en rymmer 20 liter. 
Modulen har förvaringsutrymme på bak-
sidan. Kannor att tappa upp i följer med.

LOSSA SMIDIGT UTAN HAMMARE  
Helt ny hydraulisk bromsskivsavdragare med fyra klor från Wallmek. Broms-
skivan demonteras helt utan hammarslag som riskerar att förstöra hjullager, 
styrväxlar och naturligtvis kroppen. Kan kompletteras till Wallmeks grund-
verktyg för hjullager och kostar som halvsats 4 920 kronor plus moms.  
På bilden demonstrerar Simon Berntson.

Här är några av de nyheterna vi vaskade 
fram på Automässan. Många med  
tidsbesparande förfiningar och minsta 
möjliga miljöpåverkan. 

Glöm däcklyft
Den här stabila hydrauldrivna 
trucklyften från Continova 
eliminerar varje lyft och 
lämnar händerna fria. Når 
sex hyllplan, 5,5 meter och 
kostar 270 000 kronor plus 
moms. Tillverkad av danska 
Ahco. På bilden Mathias 
Thiemer.

TESTA INBYTESBILARNA
Norska Bus har själva utvecklat ett nytt 
testverktyg som påstås hitta alla märkens 
felkoder och alla upptänkliga diagnoser och 
spara dem genom en dongel som ansluts till 
OBD-uttaget. Erbjuds som ett abonnemang 
för 290 kronor i månaden som ett introduk-
tionserbjudande i Sverige.

LAGRA EL
Strömförsörjningen kan komma att bli ett 
framtida aber när många bilar ska laddas. 
Sellpowers container för energiförvaring 
kan vara en lösning när nätanslutningen är 
begränsad. Den är som en elbank som tar 
hand om effekttoppar och kan användas 
som reservkraft. Elkostnaderna minskar 
och överskottsel kan även säljas. Dimen-
sioneras efter kunderna behov. Prislappen 
börjar på fyra miljoner.

Scanna snabbt
Hunters nya Quick check driv, med 

32 lasrar och 8 kameror skannar 
systemet av fordonets hjul när de 

körs igenom utan att stanna.
Systemet kan skanna ett nytt 

fordon var tredje till femte se-
kund, vilket ger totala mätningar 

av total toe och individuella 
camber på några sekunder. Har 

också en kamera som tar HD-
bilder på båda sidor av fordonen 
för att skydda mot falska skade-

rapporter. Hela paketet kostar 
575 000 kronor exklusive moms, 

men kan också leasas för  
570 kronor/dagen.

Bil som får köras av 15-åringar. Föräldrarna får ledigt.
Franska Ligier och Microcar mopedbilar har 61% marknadsandel av 
mopedbilsförsäljningen i Sverige.
Ett segment med stark tillväxt. Framgångarna beror på 
produktfördelar som högsta säkerhet, bra reservdelstillgång och god 
lönsamhet för återförsäljare.

Eldrivna mopeder
El-mopeder har framtiden för sig. Bra räckvidd och priser 
jämförbara med bensinmopeder gör att mopedmarknaden 
svänger snabbt mot eldrift. LV mopeder har marknadens 
bästa garantier och toppmodern design, Boschmotorer och 
litiumbatterier.

Promenadskoter
Eldrivna promenadskotrar för personer som vill 
behålla en aktiv och rörlig livstil.

ATV och fyrhjulingar
Fyrhjulingar säljer nästan lika mycket som motorcyklar i Sverige. 
Våra märken Hisun, Goes och Stels är mycket prisvärda och med 
god kvalitet.

Dealy Sweden AB
Vi har lager av fordon och reservdelar i Västerås. Huvudkontor i Uppsala. Fältorganisation som regelbundet besöker och hjälper våra återförsäljare.
Kontakta oss om du vill veta mer om vårt sortiment. Info@dealy.se eller försäljningschef Axel Bunner 0707 34 30 87

Box 57 · 751 03 Uppsala · Besök: Kumlagatan 10 · 754 54 Uppsala · info@dealy.se · 018 17 05 90 · www.dealy.se

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL
LÖNSAMMA SORTIMENT SÖKES!

 U T VA LT  2

Smörj miljövänligt
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AV  ANDERS PARMENT

Nya elbilar i parti och minut. Men 
också vätgasdrivna och faktiskt syns 
en dieselboom i väst. 

1

2

5

  Fem nyheter,
  tre eldrivna

NYHETER

 B I L A R  2

4

1 VW från Ford
VW har ju gått all in på elbilar. Golf 8 är ingen helt ny bil utan en stor 
facelift, alla resurser går åt till elbilarna. Nu har det som utlovades vid 
lanseringen av MEB-plattformen, att den ska vara öppen för andra 
tillverkare att bygga bilar på, blivit verklighet. Ford Mustang Mach-E 
låter som en adrenalinstinn sportbil, men är en mellanstor el-suv från VW 
med Ford-påbyggnad. Det enda som påminner om den vanliga Mustangen 
är bakljusen. Bilen ska komma redan i slutet av året. Mustang-snabb är den 
dock inte.

3 Dieselboom i Trump-landet
Till 2019 kom en ny Silverado, med en dieselsexa som alternativ. Nu har 
turen kommit till Suburban och Tahoe, som uppdateras inför modellår 
2021; det gäller att vara tidigt ute. För ett par år sen tillkom ju 6,2-liters-
motorn från Escalade (420 hk) som alternativ (okej, den kom redan 2015 
i GMC Yukon Denali). Nu letar sig också en 277 hk dieselsexa ner i 
Suburban, som varit strikt åttacylindrig sedan åttonde generatio-
nen kom 1992. Tolfte generationen Suburban är den största hittills: 573 
lång, 192 hög och 206 bred. 10-stegsautomaten ska hålla förbrukningen på 
anständig nivå och givetvis finns fyrhjulsdrift som option.

2 Sharan med Touareg-grill
Vad har VW gemensamt med Ikea? Förutom kundprofilen att det blir allt 
svårare att hitta catchy namn till alla produkter. Senaste tillskottet, MPV:n 
Viloran kommer i Kina 2020 och senare till Ryssland. På de marknaderna, 
framför allt den kinesiska, är MPV inte alls ute. Ingenting speciellt mer 
än en ny bil med kaxig grill och nytt namn på världens största bil-
marknad. Sjusitsig, digital cockpit, den bekanta tvålitersbensinfyran med 
220 hk, framhjulsdrift, 7-växlad DSG-låda. Eldrivna skjutdörrar. 

4 Fisker är tillbaka
Dansk-amerikanske bildesignern Henrik Fisker, som ritat många snygga bilar, är 
tillbaka. Den 4,64 långa suven Fisker Ocean är en direkt konkurrent till Tesla Y. 

Solceller på taket ska ge 1600 km extra körsträcka per år – smart.  Fisker Inc. 
står bakom den senaste juridiska versionen av bilföretaget. Återförsäljare?  
Nej, bilen leasas via en app. Från 379 dollar inklusive serviceavtal. Hand-
penning 250 dollar. Ser ut som att det är ett möjligt sätt att komma runt regelverket 
i USA, där tillverkare inte tillåts sälja direkt till konsumenter. Orderböckerna är 
redan öppna för en bil som kommer först 2022. 

5 Bränsleceller – framtid eller flopp?
Mata in en Kia Stinger och en Toyota Camry i Photoshop – och ut kommer 
den här. En ny Mirai, Toyotas vätgasbil. En konceptbil men oändligt mycket 
vackrare än den nuvarande. Bränslecellen omvandlar effektivt vätga-
sens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten 
och verkningsgraden är hög. En energiförlust uppstår men helheten är 
intressant, bilen tankas full på några minuter, och priserna på vätgasbilar 
förväntas gå ner – till samma nivå som en hybridbil på sju till åtta år enligt 
Toyota. Toyota tillverkar bränslecellerna själva.

ANNONS

3



  MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2020 19 18 MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2020

Med känsla  
för strategi

JON LINDGREN

2  P O R T R ÄT T E T

Han är företagsekonomen och personalvetaren som gled in i bilbranschen. 
Han är vd, men kallar sig affärsutvecklare och ”en servicefunktion”.  

Jon Lindgren, 37, är en av tre delägare på Dunhoff Bil.         .
TEXT HELENA ZETTERQUIST / FOTO RICKARD L ERIKSSON

JON LINDGREN
ÅLDER: 37.

FAMILJ: Sambon Jacqueline.

BOR: Kungsholmen, Stockholm.

ARBETSTID: Mindre nu, tidigare  
alldeles för mycket. 

KÖR: Just nu en Volvo XC60.

FÖREBILD INOM LEDARSKAP:  

Marcus Aurelius, romersk kejsare.

MEST ANVÄNDA APP: Youtube.
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KANSKE FANNS DET tidigt ledtrådar till vad 
bröderna Lindgren skulle syssla med i 
framtiden. Hade man kikat in i pojkrummet 
i Bromma under sent 80-tal hade man 
kunnat se hur lillebror Jon läste högt ur 
bilannonserna i Gula tidningen och hur 
storebror Björn gissade, och oftast prickade 
rätt priser. 

Vid tolv års ålder gjorde Björn sin första 
bilaffär och köpte en orange Renault. Själv 
hade Jon andra planer. Han studerade till 
företagsekonom och personalvetare och 
började sedan söka jobb inom HR. Vid den 
tidpunkten startade Björn Mitsubishi Center 
Stockholm, i tomma lokaler i Vällingby. Jon 
beslutade sig för att tillfälligt hjälpa sin bror. 

Nu möts vi i deras stora bilhall i Kungs-
ängen, många år har passerat, något HR-
jobb blev det inte för Jon. Via den andra 
egna bilhandeln i Östhammar, där bröderna 
även sålde nya Volvo, hamnade de senare 
i Kungsängen och startade Dunhoff Bil 
tillsammans med kompanjonen Fredrik 
Dunhoff. Här säljs enbart begagnade bilar av 
alla märken. De flesta bilar ifrån Stockholm 
med omnejd. 

– Vi ville satsa på begagnat, det var det som 
var roligast, förklarar Jon. 

TROTS DEN utbredda farhågan i branschen 
om minskad tillgång på begbilar upplever 
Jon att tillgången alltid har varit god. 

Det är roligare för  
medarbetarna att  

sälja en fin bil! 

Han beskriver sin ledarroll 
som en servicefunktion

Efter alla år i branschen har ägarna koll 
på processerna – genom att kvickt lägga 
rätt bud, betala och hämta bilarna snabbt 
har de skapat goda relationer med sina 
kontakter. När marginalerna minskar 
genom ökad konkurrens är det viktigt att 
hela tiden försäkra sig om att ha vinnande 
arbetsprocesser. 

Jon lovordar Björns och Fredriks spets-
kompetens på inköp och värdering av bilar, 
avgörande för att kunna göra bra affärer. 
Bilarna kommer från stora bilhandlare. 
Även hybrider och elbilar tas in och är inga 
problem att sälja.

– Det är min storebrors fel att jag hamnade 
i bilbranschen, säger Jon och framhåller att 
det egna bilintresset är mycket litet. 

Det som snarare lockar är att driva företaget 
genom ständig utveckling. Ödmjukheten är 
stor vad gäller de riktlinjer han vill tillämpa 
både i företaget och i sitt ledarskap. Sin 
ledarroll beskriver han som en service-
funktion. ”Att vara en bra ledare är att se till 
att alla andra har vad de behöver för att kunna 
göra sitt jobb.” Sedan hamnar de olösliga 
problemen på Jons bord. 

PÅ FRÅGAN om han känner sig som en udda 
fågel bland bilentusiasterna svarar han 
tveklöst ja men poängterar att bilar är en rolig 
produkt att arbeta med. Om engagemanget 
för bilar är lite svalt är intresset för bolagets 

utveckling och företagskulturen desto större. 
Det är tydligt att kollegorna värdesätts för 
sina olika kunskaper och sitt engagemang när 
Jon radar upp namn på medarbetare och hur 
de bidrar. Medvetet har företaget valt en platt 
organisation. 

När vi kommer till frågan om vilken titel 
Jon har skruvar han på sig och resonerar med 
sig själv:

– Finns det en vd, så är det väl jag, men jag 
har skrivit affärsutvecklare och delägare på 
hemsidan.

Bolaget har haft låg personalomsättning 
och Jon beskriver stämningen som att ”folk 

här är schyssta, vi jobbar inte så mycket med 
titlar, vi hjälps åt”. Dunhoff Bil har alltid haft 
delad provision på försäljning, vilket bidragit 
till bättre samarbeten och gynnat kunderna. 

De tre delägarna kompletterar varandra 
väl. På Jons ansvar ligger att hänga med i 
utvecklingen, att läsa in, förstå och tillämpa 

sådant som kan komma affären till gagn. Från 
att ha satt sig in i hur bilaffär och bankaffärer 
funkar, var nästa steg att läsa på och förstå 
vad det innebär att bygga egna lokaler. 

BILARNA SOM TAS IN testar de själva noga, läser 
av felkoder och testkör. De väljer också att 
laga mycket. Tidigare fanns funderingar 
kring var ribban skulle ligga. Hur mycket 
skulle kunden uppskatta och vilja betala för 
det där lilla extra som lades på en bil innan 
försäljning? Skulle det vara ekonomiskt 
försvarbart? I en tid när kunderna tittar på 
bilarna online, och det lilla extra oftast inte 
syns på skärmen? Beslutet att det är värt att 
lägga det lilla extra kanske inte ger en direkt 
ekonomisk vinst, men ett annat värde. Det är 
roligare för medarbetarna att sälja en fin bil! 

Och det verkar ändå ha lönat sig. 
– Vi har alltid växt, men det är inget vi har 

eftersträvat. Det har kommit som en direkt 
effekt av att vi tycker att det är roligt att sälja 
bilar. Vår ambition är att bygga en bra och 
stabil tillvaro för oss som jobbar här. Vi vill ha 
en tillräckligt sund lönsamhet för att kunna 
sova gott om natten, säger Jon.

Många kunder kommer väldigt pålästa. 
Branschen har blivit mer genomskinlig, vilket 
underlättar säljprocessen. Kunderna är inte 
lika oroliga längre, har ofta koll på prisbilden 
när de kommer till bilhallen. 

EN STYRKA med att vara liten är att det är 
lättare att vara följsam med marknaden. 
Dunhoff Bil har inga avtal som löper på mer 
än 24 månader. De har heller inga planer 
på att bygga egna digitala säljsystem utan 
tycker att utbudet har utvecklats och att 
det snarare handlar om att identifiera rätt 
samarbetspartners och ta del av deras digitala 
system. 

Är det något du har fått lära dig den hårda 
vägen?
– Att lyssna på varningsklockorna. När 
det dyker upp en lösning på ett problem 
man snabbt vill lösa, så har det hänt att 
jag rationaliserat bort varningsklockorna, 
exempelvis när vi tagit in en ny medarbetare, 
men det slår alltid tillbaka. 

När det är dags att byta bil, som Jon själv 
gör var sjätte månad, vänder han sig till Björn 
eller Fredrik. Den som har mest tid får ge 
förslag på vilken bil han ska byta till. En tydlig 
spegling av ett samarbete där delägarna bidrar 
med det de är bäst på.2 

DUNHOFF BIL/MCS
SÄTE: Kungsängen.

VERKSAMHET: Begagnatförsäljning, alla märken.

GRUNDADES: 2008.

MEDARBETARE: Cirka 20 personer mellan 19–73 år.

OMSÄTTER: 270 miljoner (2018).

VINSTMARGINAL: 1,72 procent.

Har jag rationaliserat bort 
varningsklockorna har det 
alltid slagit tillbaka, säger 
Jon Lindgren.

2  P O R T R ÄT T E T

Jon Lindgren, Björn Lindgren  
och Fredrik Dunhoff kompletterar 
varandra i den dagliga  
verksamheten. 
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PIERINA 
KARLSSON

ALEXANDER 
FORS

GUSTAV 
THÖRN

Litar du på kompetensen i bilhandeln?
– Ja, alltså … det jag vet är att de får sina 
jobb på säljmeriter, inte för att de kan så 
himla mycket om bilar. Men det är kompli-
cerade köp som kräver en del kunskap, och 
bilförsäljning är ändå seriösare än många 
andra branscher. 

Vad tänker du på, har du något dåligt 
exempel?
– Ja, sängförsäljning till exempel. Där vill de 
alltid att man ska uppgradera på olika sätt.

Är det något du irriterar dig på med 
bilförsäljare?
– De vill gärna sälja finansiering och 
tillbehör. Men framför allt ogillar jag när 
de försöker få mig att skaffa olika extraför-
säkringar.

Du verkar kunna mycket om sälj?
– Ja, jag är själv säljare. Men jag vill gärna se 
mig som en schysst säljare.

Vad förväntar du dig av en bilsäljaren? 

– Ärlighet och öppenhet.

Måste säljaren vara en expert på det 
hen säljer?
– Inte expert, det är inte nödvändigt för min 
del. Jag läser på ganska mycket själv.

Har du blivit väl behandlad i de bilhallar 
du har besökt?
– Ja, jag har inga dåliga erfarenheter. Inte 
vad jag kan komma ihåg i alla fall.

Du verkar ta reda på mycket själv inför 
ett bilköp, skulle du kunna tänka dig att 
genomföra hela affären online?
– En begagnad bil, då skulle jag absolut 
kunna tänka mig att göra det. Det är smi-
digt att handla på nätet, och man får en bra 
överblick över prisbilden.

Men inte en sprillans ny?
– Inte utan att provköra.

Håller du med om att bilförsäljarna är 
en slags experter?
– Nej, det tycker jag inte. Man får ta reda 
mycket själv och mest verkar de vara intres-
serade av sälj och provision. Jag är inte så 
imponerad.

Det är din erfarenhet …?
– Ja, sedan har jag läst mycket om bran-
schen i Råd & Rön, och det verkar vara en 
del fusk. Somliga hinner knappt mer än att 
köra i väg från handlaren innan bilen går 
sönder.

Har du varit med om något sådant själv?
– Min man är duktig på bilar, han har hållit 
på med gamla amerikanare och sånt. Så han 
brukar alltid åka med. Och några gånger 
har vi hittat lite fel på bilarna.

Blev det dålig stämning i bilhallen då?
– Nej, då har de alltid åtgärdat det. 

På span efter experten i bilhallen

GÖR: Fältintervjuare på SCB. 
BOR: Glommen. 
KÖR: Volvo V70, 2004.

GÖR: It-ingenjör. 
BOR: Göteborg. 
KÖR: Mellan bilar, men senast 
var det en Audi A3 från 1997.

GÖR: Säljare och studerande. 
BOR: Hisings-Backa. 
KÖR: Bil-lös just nu.

 T R E  K U N D E R  2

Onlineförsäljning står för dörren. Framtidens bilsäljare måste 
troligen bli ännu mer fullfjädrade experter. Men hur bra är dagens 

säljare, lever de redan upp till expertrollen?
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

Du hittar oss även på sociala medier

www.instagram.com/gesab_swedenwww.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB

MotorBr 1-2020.indd   1 15.1.2020   15:51:17
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Här är verkstädernas betyg!
Det är alltjämt If som får högsta betyg när skadeverkstäderna värderar  
relationen med försäkringsbolagen. Länsförsäkringar behåller en stark  
andraplats och Folksam stärker sin bronsplats. Största förbättringen gör  
Trygg-Hansa. Men totalt sett är betygen lägre än i fjol.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

BÄ STA FÖRSÄKRINGSBOL AG 2019

BÄ STA FÖRSÄKRINGSBOL AG STABIL  T VÅA ÅRETS RAKET

”Vi vill förenkla
för verkstäderna”

IF

”Vi vill ha lång-
siktiga relationer”

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

”Vi tror på den
resa vi startat”

TRYGG-HANSA

 F O K U S  2
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Så här rankas försäkringsbolagen 
av skadeverkstäderna 2019.RANKNING  

2019

Are you ready to make 
a difference?

Deliver the ultimate electric vehicle performance for your 
customers with the Mobil EV™ product range.

Our ever advancing technology helps improve driving 
distances between charges, extends the life of the electric 
vehicle and keeps its components running safely.

Visit mobilev.com and see the future

SaferLongerFurther

© 2019 ExxonMobil and Mobil EV™ are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. Other trademarks shown are the property of their respective owners.

EXMO0073mobil-ev-press-ad_220x285+5.indd   1 2019-11-11   13:39
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NÄR VERKSTÄDERNA sagt sitt i MRF:s årliga försäkringsbolagsenkät 
är totalbetyget lägre i år.

– Tråkigt, speciellt att betygen för teknikernas kompetens sjunker. 
Det är en viktig fråga där MRF har bidragit med utbildningsinsatser. 
Vidare håller bolagen överenskommelser och betalningsvillkor 
sämre, det är en fråga som generellt har haft högt betyg men i år 
sjunker något, säger enkätgeneralen Henrik Idermark.

STÄNDIGA ETTAN IF har inte försämrat sig, tvärtom. De verkar ta 
avsevärt större hänsyn till verkstadskalkylerna i dag och får höjda 
betyg från 5,86 i fjol till 6,18 i år. Starkt jobbat!

Länsförsäkringar är bäst på att följa upp verkstädernas miljöar-
bete. Folksam förbättrar sig och bland alla tre i toppstriden märks 
ett tydligt engagemang att verkstäderna ska följa miljö- och lagkrav.

FRÄMSTA UPPRYCKNINGEN har Trygg-Hansa gjort, ett stort bolag 
som i många år haft ett lågt resultat men som redan i fjol visade  
ambitioner att förbättra relationen. En stor del av det får nog till-
skrivas inköpschefen Christian Ekström.

Av de mindre bolagen gör fortfarande Dina försäkringar det 
styvaste jobbet, om än med en liten tillbakagång i år.

 
FÖR TVÅ ÅR SEDAN tillkom två nya frågor i enkäten som handlade 
om bolagens ambitioner att reparera mer plast och använda mer 
begagnade delar. Hållbarhetsfrågorna kommer allt mer i fokus.

If ökar sina ansträngningar här.
– Miljöreparationer över huvud taget, plast och begagnade delar 

men även i det lilla. Vi kommer att driva på dem som inte tar miljö-
hänsynen på allvar och uppmärksamma dem som är bra på det, 
säger Annika Berglund, chef för Eftermarknad motorskador.

– Jag tror att verkstäderna också ser vinningen. Hellre reparera 
än byta, hellre återanvända delar av bra kvalitet, än att köpa nytt. 
Kundnyttan är uppenbar och det här är områden som företag kan 
profilera sig inom om man tittar framåt. 

ANNIKA BERGLUND ser en trend också hos skadeverkstäderna att 
rekrytera chefer som inte kommer från branschen och en ökad 
tendens till konsolideringar, att stora samlar sin skadeverksamhet 
på ett ställe bland annat.

FRÅN MRF:S SIDA säger Henrik Idermark:
– Enkäten görs för att verkstäderna ska få säga sitt i frågor som 

många gånger är livsavgörande för dem. Vi fortsätter att driva på 
och har bland annat startat ett branschforum tillsammans med 
bolagsbranschen där bland annat Cabas och andra gemensamma 
frågor ska diskuteras.

Hållbarhet kommer i fokus

HENRIK IDERMARK har varit 
enkätgeneral i år.

Betygen för If är jämna och höga och de förbättrar sig på  
i stort sett varje område jämfört med i fjol.

– Det borgar för att vi har ett bra samarbete. Kommuni-
kationen är jätteviktig och administration är ju ganska  
belastande för en verkstad i dag. Kan vi göra vardagen 
mindre krånglig tjänar alla på det, kommenterar Annika 
Berglund, chef för Eftermarknad motorskador.

Du berömmer verkstäderna också …
– Många jobbar hårt med att förbättra och effektivisera 
och de som investerar med framtidsperspektiv kommer att 
ha bästa framtidsutsikterna. Jag tror mycket kommer att 
handla om att bygga in system och bli proaktivare. 

If tycks måna om verkstadskalkylerna, styr bra och är  
lyhörda och tydliga, enligt enkätsvaren. 70 verkstäder är i dag 
kopplade till Ifs egna system för fotobesiktning av kunden. 

Fungerar den?
– Närmare 90 procent av skadorna är av den karaktären 
att det går att göra en kalkyl på kundens bilder, winwin för 
alla parter, inte minst för 
miljön, säger Annika.

Hur jobbar ni med  
enkäten?
– När vi fått resultatet 
borrar vi ner oss på 
områden där vi presterat 
svagast. I fjol fick vi bass-
ning för att vara svåra att 
komma i kontakt med, 
nu har vi ökat beman-
ningen och rekryterat till 
kundcentrat.

– I år är kritiken mot 
vår glashanteringsprocess 
berättigad, vi jobbar hårt 
med att förbättra den, 
dock hänger en del ihop 
med erfarenhet och rutin 
hos verkstäderna.

If är styvast
”Bara så bra”
If är inte ohotade på första platsen, men verkstädernas 
lovord om dem överträffar varje annans. De respek-
terar verkstäderna.

BETYG: 6,24
1:A PLATS

OM ENKÄTEN 2019
● Skickades ut till cirka 
3 000 personer på både MRF- 
företag och icke anslutna ska-
de- och lackverkstäder, samt 
till serviceverkstäder som gör 
försäkringsrelaterade maskin-
skadejobb och återförsäljare 
med egen skadeverksamhet. 
● Cirka 334 svar kom in vilket 
ger en svarsfrekvens på mer än 
tio procent. 

 Annika  
Berglund.

PLUS

MINUS

+  Bara så bra, aldrig  
problem. Bra tekniker.

+  Mycket coachande.
+  Ser oss som en riktig 
   affärspartner.
+  Besök aldrig långt borta.
+  Tydliga överenskom-

melser.
+  Lyhörda, mottagliga för 

tillkommande arbeten.

–  Svårt få tag i skadehand-
läggare.

–  Glashanteringen fungerar 
inte bra. 

– Långa svarstider.
–  Stora problem när själv-

risken ligger kvar i Cabas 
och kunden får medde-
lande om ”fritt vållande”.

KOMMENTARER

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025

• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE 
  VERKSTADSINREDE MM.

• FRÅN ENSTAKA OBJEKT
  TILL TOTALLÖSNINGAR

• RIKSTÄCKANDE SERVICE

• ACKREDITERAD
  KALIBRERING

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987Försäljning:

0510-30 16 00
info@carpart.se

Service:
0510-30 16 10

service@carpart.se 

www.carpart.se

För snabb och enkel 3D diagnos av 
mönsterdjup och förslitningsstatus 
på däck. Efter mätning kan man 
skriva ut eller maila en utförlig 
statusrapport direkt till kund.

NYHET! Kompatibel 
med nya DäckData.

TOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning
TOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning
TOUCHLESSTOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning
TOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning

Prodas är ett universellt modulsystem för 
kalibrering av förarassistanssystem(ADAS). 

Snabb, Exakt, Ekonomisk.Snabb, Exakt, Ekonomisk.

by

ADAS

För snabb och enkel 3D diagnos av 
mönsterdjup och förslitningsstatus 

MÖNSTERDJUPS
SCANNER
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Folksam fokuserar på att stärka den lokala närvaron. Trots  
att organisationen centraliserats ännu mer till Göteborg.

Hur går det till?
– Vi har tagit till oss av tidigare enkätsvar för att förflytta oss 
till en mer lokal nivå, säger inköpschefen Johan Wimmergren.

– Vi kommer att arbeta mer utifrån regioner och områden. 
Inom kort kommer verkstäderna att märka av dedikerade 
geografiska handläggare ännu tydligare, säger Ulrika Granander 
Granat, avdelningschef Motor.

Förbättringar i allt – utom kommunikationen …
– Vårt fokus under 2019 har varit att korta svarstiderna, vi 
jobbar hårt för att finslipa processerna ytterligare. Under 
2020 kommer vi fokusera mer på ökad kommunikation och 
ökat samarbete med verkstäderna.

Styrningen till avtalsverkstäderna verkar inte lämna 
mycket att önska.
– Dem vi har avtal med, de 
får bilarna, hävdar Johan 
bestämt. Kontrollen av miljö-
kraven får också höga betyg.

Johan Wimmergren brukar 
framföra förväntningar på 
verkstäderna också …
– Vi vill verkligen ha livs-
kraftiga verkstäder som får 
rätt betalt. Vi är helt beroen-
de av varandra och behöver 
föra en rak öppen dialog. Vi 
vill inte bara diskutera nivån 
på höjning av ersättningen 
utan även processeffektivite-
ten hos våra verkstäder. Bra 
flöden och rutiner hjälper 
till att hålla nere våra kost-
nader för hyrbilsersättning, 
men framför allt bidrar det 
till en förbättrad lönsamhet 
för verkstäderna.

Folksam går
mot klarhet
Folksam vill göra skillnad, förbättrar sina betyg på  
tio frågor av tolv och befäster sin tredje plats ännu 
tydligare när 333 av 1 000 avtalsverkstäder med  
cirka 1 800 driftställen sagt sitt.

BETYG: 5,66
3:E PLATS

Länsförsäkringar är bland de bästa bolag att ta hänsyn till 
verkstadskalkylerna. Och de vässar sådant som varit lite 
oslipat.

Ville Semi, vad gör ni?
– Vid varje möte i länsbolagsgruppen diskuterar vi hur vi 
kan bli bättre förhandlare och föra en mer ömsesidig dialog 
med verkstäderna. Förhoppningsvis lyssnar våra inköpare 
aktivare nu.

– Och vi på LFAB, som är ett servicebolag till alla läns-
bolag, har startat ett ”skadetåg” i utvecklingen av våra in-
terna skadesystem som ska snabba på all digital hantering. 
Det kommer skadeverkstäderna till gagn också.

Någon tycker att ni är ”framåtsträvande med workshops 
och nätverksbyggande”, vad betyder det?
– Det är Länsförsäkringar Skåne som kört ett litet projekt för 
ännu tätare kontakt med verkstäderna. Det ska utvärderas 
och får kanske spridning.

Hur ser ni på enkäten?
– Det är bra att se vad våra 
samarbetspartner tycker om oss. 
Våra lokala teknikerkårer får 
ju bra respons men naturligtvis 
kan det förekomma relationer 
där personkemin inte funkar.

Hur ser ni på samarbetet med 
verkstäderna?
– Vi vill ha långsiktiga relatio-
ner. Men verkstädernas insikt 
om processeffektivitet måste 
öka, det är alldeles för stort gap 
mellan ankomst- och repara-
tionsdag. Till exempel skiljer  
det två dagar mellan de två 
största märkesgrupperna, det 
straffar lönsamheten hos dem 
som är långsammast.

LF synar bäst
att regler följs
Återigen verkar Länsförsäkringar vara det bolag som 
skarpast synar att regelverk följs hos de verkstäder 
de anlitar. Totalt sett, fortfarande näst bäst efter If 
men med klar segervittring.

PLUS

MINUS

+  Bra dialog, förstår  
affärsrelationen.

+  Bra med personliga  
kontakter på orten.

+  Framåtsträvande med 
nätverksbyggande.

+  Går att prata med, kan lösa 
problem.

+  Bra tekniker & kontroller.

–  Långa svarstider.
–   Håller inte avtalade  

överenskommelser.
–   Personalen har liten 

erfarenhet av praktiskt 
skadearbete.

–   Låg timdebitering,  
speciellt på glas.

–  Glasskador går till andra.

BETYG: 6,00
2:A PLATS

 F O K U S  2

Ville Semi.

Johan Wimmergren och 
Ulrika Granander Granat.

KOMMENTARER

PLUS

MINUS

+  Blivit mycket bättre. Vi har 
en jättebra kontaktperson 
som kommer vid oklar-
heter.

+  Bra styrning. Bra ute-
tekniker i Stockholm.

+  Lyssnar mycket bra.
+  Nästan allt fungerar 

smidigt. 

–  Lång väntan på skadesvar, 
även på ändringar. 

–  Ofta dåligt bemötande när 
vi ringer.

–  Konstigt att de nekar oss 
glasskador trots att vi är 
märkesverkstad.

–  Betalar med jämna  
mellanrum fakturor sent.

KOMMENTARER

Vi är Axess Logistics
Skandinaviens största billogistikföretag 
 
Oavsett om du har behov av transporter, lagerhållning eller verkstadsservice 
av bilar har vi ett stort urval av tjänster som du kan välja mellan. Vi erbjuder 
trygga transporter i hela Norden, säker och kundanpassad lagerhållning av nya 
och begagnade bilar och unika lösningar skräddarsydda för dig. Genom vårt 
spårningssystem kan du som kund alltid få aktuell status på din leverans på 
sekunden. Och när det är dags för slutleverans ser vi till att bilarna i god tid 
funktionskontrollerats och anpassats till den specifika marknadens lokala krav. 

VÄLKOMNA TILL OSS PÅ AXESS LOGISTICS 
GÖTEBORG - HALMSTAD - MALMÖ - SÖDERTÄLJE - DRAMMEN - FREDRICIA

www.axesslogistics.se
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BETYG: 4,96
5:E PLATS

MODERNA  
FÖRSÄKRINGAR

”Vi är inte nöjda
med resultatet”

Samma placering men betygs-
mässigt en liten tillbakagång 
för Moderna försäkringar i år. 

Ambitionerna finns, men som li-
tet bolag med knappt fem procents 
marknadsandel får Moderna inga 
toppbetyg av verkstäderna.

– Eftersom vi har ett mindre for-
donsbestånd har vi valt att sikta in 
oss på multibrand-verkstäder för att 
öka volymen av skador för dem vi 
styr till, säger teknikchefen Mattias 
Arreflod som hävdar att bolaget 
efterkontrollerar och besiktigar lika 
mycket som tidigare och därtill har 
snabbat upp svarstiderna.

– Vi har vuxit från att vara ett  
bolag utan styrning och samarbets-
avtal till att ha systemlösningar 
och verktyg för styrningar. Vi har 
skapat en inköpsavdelning och fyllt 
på med upphandlare och verksam-
hetsutvecklare mot verkstäderna.

Moderna verkar upplevas som 
en schyst samarbetspartner med 
bra tekniker men som fortfarande 
brister i fråga om kontroller och 
styrning. 

– Vårt fokus de två senaste år 
har legat på systemförändringar. 
Jag vill säga att vi har en bra grund 
nu för att börja vässa kontrollerna. 
Vi har rekryterat personal och 
vi har en officiell tillväxtagenda, 
säger Mattias Arreflod.

Han vill ha bättre betyg i enkäten.
– Undersökningen är bra, den 

visar vad vi behöver förstärka. 
Målet är att de förbättringar och 
anpassningar vi har gjort mot 
verkstäderna ska slå igenom och 
höja våra betyg, slutar han.

+  Fungerar väldigt bra, smidiga 
och trevliga. Duktiga tekniker.

–  Långa svarstider, rätt osynliga.
    Urusel styrning, krångliga.

BETYG: 5,17
4:E PLATS

DINA  
FÖRSÄKRINGAR

”2019 var ett
tufft år för oss”

Dina försäkringar har en klar 
fjärde plats och är bäst bland 
de små, men backar lite. 

Varför backar ni?
– Bidragande är att vi var kort om 
tekniker andra halvåret. Nu har vi 
precis rekryterat två tekniker. 

Era styrkor verkar vara kom-
munikationen, teknikerkompe-
tensen och bra rutiner …
– Vi lägger fokus på kommunika-
tion, vill vara tillgängliga och strä-
var efter muntlig dialog, inte bara 
mejl. Våra tekniker har jobbat hos 
oss länge och har bred kompetens. 
Hagelstormen i Lidköping var ett 
stålbad. 

 
Era svagheter verkar vara  
styrningen och kontrollerna …
– Vi hade mindre resurser första 
halvåret men anställde före 
sommaren en avtalsspecialist 
som styr vilka verkstäder vi ska 
samarbeta med. Han har kommit 
in bra i arbetet, fokuserar hårt på 
våra avtal och bygger en rutin för 
2020. Fortsättningsvis kommer vi 
att arbeta mer med uppföljningar 
och med miljö- och hållbarhets-
frågorna i upphandlingarna och 
uppföljningarna.

  
Fler planer?
– 2019 var lite ansträngt med 
rekryteringsbehov och fusioner. 
Nu är allt på plats och vi fortsätter 
fokusera på uppföljningar och in-
ventera våra samarbetspartners. Vi 
vill verkligen styra arbeten mot de 
verkstäder som vi har avtal med.  

+  Snabba svar, bra service, bästa 
teknikerna. Styr bra. Lyhörda.

–  Dialog saknas. Följer inte upp 
avtal.  Ifrågasätter kalkylerna. 

2  F O K U S

Mattias  
Arreflod.Michael Tagel.

Det börjar hända saker inom Trygg-Hansa, bra saker som 
ger utdelning i betygen. Vi träffar Christian Ekström,  
inköpschef sedan två år:

Vad har ni gjort?
– Vi har effektiviserat upphandlingarna. Vi har delat upp 
”teamet” i länsregioner och är ute mer bland verkstäderna. 
Fyra verkstadsträffar skedde i fjol och det blir fler i år. Vi 
har också lyckats få personal som stannar länge.

– Men kanske först av allt har vi skapat ett nytt rapport-
system som visar exakt hur varje verkstad ligger till på 
många parametrar. Det gör också att kommunikationen blir 
mer konstruktiv.

Trygg-Hansa befinner sig fortfarande i bottenstriden men 
knappar in. På ”hållbarhetsfrågorna” får de bra betyg.

– Vi har ett jättefokus på begagnade delar och vi ökar 
hela tiden vår fotobesiktning som vi var först ut med och 
som hittills har sparat 52 ton koldioxid, säger Ekström.

Svarstiderna har kortats ner 
betydligt jämfört med förra året 
men chatten har utvecklings-
potentialer, trots förbättringar 
väcker den irritationer.

Vad händer i år?
– Vi tror på den resa vi har 
startat och fortsätter på inslagen 
väg; betygen är ju ett åskåd-
ningsexempel på att den är rätt, 
slutar Christian Ekström.

Trygg-Hansa
förbättrar sig
Trygg-Hansa klättrar, från sjunde till sjätte plats med 
förbättrade betyg på i stort sett varje fråga och blir 
Årets raket i enkäten.

PLUS

MINUS

+ Lyhörda. 
+ Bra styrning.
+  Bra kommunikation och 

dialog, duktiga tekniker.
+ Betalar bra timdebitering.
+  Kunnig personal med bra 

värderingar.
+ Överlägset bäst.

–   Långa svarstider, svåra/
omöjliga nå.

–   Robot-kommunikation, 
värdelös chatt.

–   Hög personalomsättning.
–   Knapphändig uppföljning.
–   Nonchalant upphandling.
–   Enbart pengarna styr.

BETYG: 4,85

ÅRETS  
RAKET 6:E 

PLATS

Christian 
Ekström.

KOMMENTARER
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BETYG: 4,44
7:E PLATS

BETYG: 3,99
8:E PLATS

GJENSIDIGE

”Våra avtalsverkstäder
är säkert mycket nöjda”

Fjolårets raket Gjensidige för-
sämrar sig på alla områden i år, 
men inköpschef Daniel Hellberg 
tror inte att enkätsvaren kan 
vara rättvisande för bolagets 
60 avtalsverkstäder.

Gjensidige har avtal med 60 verk-
städer. 280 har betygssatt dem i 
enkäten och det är betyg som är 
betydligt lägre än i fjol. Daniel Hell-
berg kommenterar så här:

– Vi har ett tätt och nära sam-
arbete med våra avtalsverkstäder 
och jag är övertygad om att de är 
mycket nöjda med oss.

Så de sänkta betygen betyder 
inget då?
– Nej, vi har inte gjort några stora 
förändringar och det finns inga 
skäl att reflektera om det är andra 
än våra avtalsverkstäder som har 
tyckt till om oss.

Men missnöjesyttringar då …
– Det stämmer inte att vi skulle 
välja verkstäder med lågt pris. Vi 
väljer efter kriterierna kvalitet, 
kundnöjdhet och korta reparations-
tider. Alla våra verkstäder följer 
tillverkarens anvisningar. Och vi 
mäter väntetiderna: 99 procent 
får svar samma dag, hälften inom 
loppet av en minut.

– Vi fortsätter att jobba med de 
verkstäder vi har avtal med för 
att kunna säkerställa god kvalitet 
och ha riktigt god kontroll. Vi styr 
mycket tydligt och vill att våra 
verkstäder ska vara miljöcertifie-
rade, slutar Daniel Hellberg.

+  Professionella, okej tekniker, 
styr bra.

–  Skandaldålig upphandling, 
långa väntetider på skadesvar.

Daniel  
Hellberg.

ÖVRIGA BOL AG

Protector vill 
bedömas individuellt

Betygen för gruppen ”övriga 
bolag” ska tas med en nypa 
salt för skillnaderna förefal-
ler stora. Ett bolag som gärna 
skulle vilja bli betygsatt indivi-
duellt är Protector.

Som en respondent uttryckte det: 
”Det är svårt att betygssätta övriga 
bolag eftersom det spretar vitt och 
brett åt alla håll bland dem.” Hos 
en del verkar styrningen vara god-
tycklig men det finns också de som 
erbjuder väldigt god service.

Protector är ett av bolagen som 
ingår i gruppen ”övriga bolag”. De 
är helt inriktade mot företagsägda 
fordon, har 20 procent av den 
marknaden, och inga automatsvar 
alls på kalkyler.

– En tekniker tittar alltid på 
verkstadskalkylerna och stöd-
jer skadehanteringen. Alla våra 
tekniker har arbetat på verkstad 
tidigare, säger motorskadechef 
David Dahlström.

Han berättar också att Protector 
under 2019 successivt ökat sin 
verkstadsstyrning och i dag har 
tecknat avtal med uppemot 200 
verkstäder över hela Sverige.

– När vi utvärderar verkstäder så 
tittar vi noga på hur mycket plåt-
riktning och plastreparationer de 
kan utföra och hur de ställer sig till 
att använda begagnade delar. Vårt 
önskemål är att begagnade delar 
ska uppgå till minst 25 procent, 
dels för att minska miljöpåverkan 
och reservdelsanvändningen men 
också för kostnadseffektivitet 
och tillgänglighet. Många av våra 
verkstäder hjälper också till med 
hämta/lämna-service.

+  Bättre service hos de små.
–  Vissa kan styra till alla möjliga 

företag och brister i kundhan-
teringen.

David  
Dahl - 

ström.

Notiser
TOVEKS EXPANDERAR
Första april tar Toveks Personbilar 
över Autohallen i Stenungsund, 
återförsäljare för Skoda, Seat och 
Mazda samt servicepartner för VW 
och VW transportbilar. Bolaget har 
cirka 22 anställda och omsatte cirka 
150 miljoner i fjol.

– Vi har en strategi att växa i 
Västsverige och när den här chansen 
dök upp så var det inte mycket att 
tveka på. Det ligger väl i linje med 
vår tillväxtstrategi och med vårt 
omsättningsmål på fem miljarder, 
säger vd:n Johan Nohlgren.

I och med förvärvet finns Toveks 
Bil nu representerade på 18 orter och 
har över 750 medarbetare.

Autohallen i Stenungsund grun-
dades 1997 under namnet Tomas 
Andersson Bil. Nuvarande ägare, 
Daniel Olsson, köpte företaget 2005 
och döpte om det till Autohallen i 
Stenungsund. 

Toveks Bil är ett familjeföretag i 
första generationen som grundades 
1994 och har återförsäljarkontrakt 
för VW, Audi, Seat, Skoda, VW trp, 
Scania och Roelofsen hästlastbilar.

Vilken julklapp 
från Autolane!
En sociala medier-drive utan dess 
like körde begagnathandlaren Auto-
lane i Kungälv före jul – de lottade 
ut en 13-modell av en Kia Rio i topp-
skick via sin julkalender på Facebook 
och Instagram. Höjdpunkten blev en 
uppesittarkväll 23 december med 
lottdragning som livesändes.

– Det här är en fantastisk möjlig-
het för oss att få nätverka med våra 
kunder och personalen har verkligen 
gått all-in för att visa hur oförvitligt 
lottningen gick till via en app som 
slumpvis drog nummer, säger Elin 
Kalyun, ansvarig för sociala medier 
på Autolane.

Av deltagarna krävdes en moti-
vering till varför de velat vinna plus 
att de följer Autolane och delar täv-
lingen på Facebook och Instagram. 
Tusentals deltog, 24 gick till final. 
Vinnare av bilen blev en kvinna från 
Kolbäck, nära Västerås. Kian som 
lottades ut hade rullat 10 000 mil 
och levererades nyservad med nya 
däck och fälgar.

Fr v Johan Nohlgren, vd Toveks 
Personbilar, säljaren Daniel Olsson 
och Toveks ägare Gregor Tovek.

Biloteket i Nyköping …
… har nyligen tagit upp Subaru 
efter Stenbergs Bil som är Sörm-
lands äldsta bilföretag och numera 
ingår i Bilcenter-koncernen. Sten-
bergs fortsätter som återförsäl-
jare och verkstad för Peugeot i 
Nyköping. Bilcenter representerar 
Mercedes person- och transport-
bilar på orten samt Isuzu och 
Opels transportbilar. Biloteket är 
en fullserviceanläggning som även 
representerar Opel och Mitsubishi 
i Nyköping.

DAHLBERG & ROOS …
… ett av Kirunas äldsta bilföretag, 
har för en tid sedan avvecklat sin 
verksamhet. Företaget, grundat 
1965, har tidigare sålt bland annat 
Opel och Saab och har på senare 
tid representerat Kia och Isuzu.

Hedin Bil förvärvar …
… två BMW-anläggningar i 
Schweiz av SeeAll Group. Utöver 
köpet, bekräftar även Hedin att 
exklusiva förhandlingar med BMW 
Schweiz om att förvärva BMW 
egen retail i Zürich-Dielsdorf (Nie-
derlassung) har ingåtts.

I Sverige har de köpt inkrå-
met i konkursen efter HermiBil 
i Mälardalen med anläggning i 
Västerås. En nyöppning ägde rum 
i januari med försäljning av Ford 
och begagnade bilar under Hedin 
Certified. 

VISBIL I VISBY …
… avblåser tidigare planer på ett 
nybygge av bilhall med verkstad i 
skånska Landskrona.

Visbil, som ägs och drivs av vd:n 
Erik Sandblom, är i dag återförsäl-
jare för Subaru, Fiat transportbilar 
och Dodge RAM.

Dömt för förtal
mot bilhandlare
I flera livesändningar på Facebook 
pekade kvinnan ut en bilhandlare 
i Västmanland som brottslig. Hon 
påstod att han bland annat hade 
svart arbetskraft och lurade sina 
kunder. Nu har kvinnan, mot sitt 
nekande, dömts till villkorlig dom 
och 70 dagsböter för grovt förtal.

Västmanlands tingsrätt konst-
aterar att filmerna, som låg kvar 
på kvinnans offentliga konto i 
åtminstone ett par månader, 
fått stor spridning och att hon i 
kommentarer och i rubriker pekat 
ut mannen som brottslig och/
eller klandervärd. Uppgifter som 
kunde förväntas utsätta honom 
för andras missaktning. Åklagaren 
menade att kvinnan också velat 
kränka mannen på grund av hans 
ursprung.
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 T R E N D AT  2

Hur använder  
ni sociala medier?

– Vi använder sociala medier mycket, för att bygga varu-
märken och nå ut till kunder. Men också för rekrytering 
och marknadsföring för en del av våra objekt som är ute 
till försäljning. Verkstaden använder också Instagram och 
Facebook, till en viss del också Linkedin. Vi ser att sociala 
medier är effektivt för att nå ut.

TRE SVARAR

Niklas Rindstål,  
ägare Rindstål Bil, Arlanda stad

”För rekrytering & marketing” 

– Centralt från marknadsavdelningen använder vi både 
Facebook och Instagram. Det görs rutinmässigt – det är 
annonser och event som vi har och vi kommenterar också 
våra annonser den vägen. Vi märker skillnad, får mycket 
uppskattning och delningar, jag tror att det är effektivt med 
sociala medier.

”Vi får många delningar”

– Vi använder Linkedin, Facebook och Instagram och även 
säljarna. Facebook har en fördel genom att man kan dela 
vidare och Instagram är bra för att man kan använda rörliga 
bilder och stories. Linkedin är ju mer ett professionellt 
nätverk som vi använder för att rikta oss mot tjänstebilsfö-
rare. Vi lägger ut allt från kampanjer till humorfilmer, där 
säljarna gör inslag. Antalet visningar visar vad som slår 
bäst. Vi kan nå ut snabbt och begränsa var det ska synas, det 
är relativt billigt också, kostnadseffektivt.

”Från kampanjer till humorfilmer”

Jörgen Frånlund,  
försäljningschef Bilbolaget Östhammar

Fredrik Veenhuis,  
försäljningschef Bilbolaget, Gävleborg

VÅRA TILLFRÅGADE 

GER SOCIALA MEDIER 

TUMMEN UPP!

76%

Chefen viktig för 
ett längre arbetsliv
När anställda ska nå personliga mål och samtidigt 
bidra till organisationens övergripande mål, är det 
viktigt att chefen tar hänsyn till personliga aspekter 
– såsom medarbetares ålder. 

Motivation och trivsel på jobbet påverkas i hög utsträckning av relatio-
nen och förtroende från chefen. Och för att göra en organisation mer 
effektiv bör seniorers kunskap och erfarenhet tas till vara, enligt en ny 
rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Tre förutsättningar sägs underlätta ett längre arbetsliv:  
1 Chefers syn på kunskap behöver omdefinieras eftersom äldres 
kompetens ofta nedvärderas i relation till yngres. Om det förhindras 
riskerar inte organisationer att förlora värdefull kunskap.  
2 Chefer behöver anpassa rutinerna från personalavdelningen utifrån  
anställdas behov och önskemål i stället för att ha standardiserade rutiner. 
Utträdet från arbetslivet bör inte normaliseras vid en särskild ålder. 
3 Personalavdelningen behöver arbeta med ett åldersmedvetet  
ledarskap på alla nivåer. Chefers roll är central för att synliggöra  
äldres kunnande för operativa chefer och yngre medarbetare.

AV 1 139 CHEFER KÄNNER MER  
ELLER MINDRE ATT DE MÅSTE VARA 
TILLGÄNGLIGA NÄR DE ÄR LEDIGA. 
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Cheferna svarade på en undersökning från Svensk chefsförening inom akade-
mikerförbundet SSR. Undersökningen visade att många chefer upplever att de 
aldrig är riktigt lediga.

AV  NELLIE PILSTNEK
www.svenskbilgaranti.com 

Vi har lösningen
Det är idag en självklarhet för många att teckna 
löpande abonnemang för dagliga behov – mobil, 
streamingtjänster inom musik och film, IT-funktio-
nalitet, bilpooler m.m. 

Med oss får ni tillgång till en unik digital plattform 
som enkelt omvandlar era tjänster till löpande 
abonnemang. Utan några initiala investerings-
kostnader! Vår digitala plattform - Fragus SAM 
hanterar serviceavtal, abonnemangstjänster och 
marknadsstöd. SAM ger bilhandeln och verk-
städer möjligheten att enkelt erbjuda sina kunder 
olika tjänster som löpande abonnemang.

Nya behov - nya affärsmöjligheter
Nya möjligheter förändrar snabbt vårt förhållings-
sätt till gamla värderingar. Allt fler människor är 
ointresserade av att köpa / äga ett fordon. De vill 

istället betala för den funktionalitet de behöver.
Helst till ett fast månadspris där allt ingår utan dyra 
överraskningar; försäkring, bil, service, garantier, 
däckbyte och bilvård.
  

Efter 20 år som en ledande nordisk garantileve-
rantör i bilbranschen vet vi vad som skapar nöjda 
återförsäljare och slutkunder. Genom att erbjuda 
flexibla kundorienterade lösningar skapas trygg- 
het och goodwill som påverkar kundernas besluts-
process och driver lojalitet till ÅF:s affär. 

Kontakta gärna affärsansvarig Mikael Wollnäs så 
berättar han hur ni stärker er affär;   
mikael@svenskbilgaranti.com

Ni vill sälja bilar, service och tjänster medan  
kunderna vill abonnera på funktionalitet.

ANNONS
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Nyanställda, chefer, klättrare …  
hos Persson Invest ges alla medarbetare 

möjlighet att utvecklas. Här handlar det främst 
om deras eget-designade framtidsprogram.

VILKEN 
PLANT-
SKOLA!

PERSSON INVEST 
GRUNDAT: 1932. ÄGARE: Familjen Persson. KONCERNCHEF & VD: Björn Rentzhog. 
STYRELSEORDFÖRANDE: Bob Persson. ANTAL BOLAG: Cirka 50. ANTAL MEDARBETARE: 
1 370 personer. BILBOLAG: Bilbolaget Nord, Bilbolaget Norrbotten, Wist Last & 
Buss. ANTAL ANLÄGGNINGAR: 14 på personbilssidan och 32 tunga. MÄRKEN: Volvo 
LV, Volvo PV, Renault, Dacia och Ford. SÄLJER: Cirka 10 000 personbilar och  
1 000 tunga fordon per år. OMSÄTTER: Totalt 6,5 miljarder, varav 3 miljarder på 
personbil och 2,7 miljarder på lastbil och buss. VINSTMARGINAL: 5 procent.  
ÖVRIGT: Är Nordens största fristående lastbilssäljare.

– Det bästa är att vi äger  
Framtidsprogrammet själva, 
säger koncernchefen Björn 
Rentzhog.

2  I  F R A M K A N T

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO ING-CATHRIN NILSSON ,  
SANDRA LEE PETTERSSON  & MATHIAS JOHANSSON

ÄR DET INTE sinnrikt – ett projekt som både 
leder till att surdegar blir gjorda och att 
ambitiösa medarbetare får utvecklas? Och 
samtidigt främjar att fler anställda blir kvar i 
företaget.

Volvohandlaren Persson Invest, med 
huvudsäte i Östersund, har länge samarbetat 
med Vilhelmina Lärarcentrum kring en 
Komvux-utbildning för lastbilsmekaniker, 
ibland enbart med kvinnor. 

Framtidsprogrammet är ett senare grepp 
som nu pågår i en tredje upplaga. Taggade 
medarbetare som är sugna att prova något 
nytt får söka och väljs ut efter ett förfarande 
som snarast liknar en rekryteringsprocess 
med intervjuer. Fler och fler söker; ryktet om 
förträffligheten sprider sig.

Lite slarvigt kanske man skulle kunna likna 
det vid ett skräddarsytt traineeprogram. Tio 
får chansen varje omgång, delas in parvis och 
tilldelas var sitt skarpt förbättringsprojekt 
bortom sina egna verksamhetsområden, 

projekt som legat på idéstadiet i koncernen 
men som det aldrig mäktats med att realisera. 

Deltagarna utbildas till projektledare, ges 
djupare insikt i koncernen och i personlig 
utveckling. Varje grupp har en beställare 
och en chef i företaget som coach och högsta 
ledningen är ofta närvarande.

Hur föddes idén?
– Vi märkte att vi hade lyckats väldigt bra 
med några interna chefsrekryteringar, vi har 
medarbetare som gått från mekaniker till vd. 
Men färre än vi velat har vågat söka sig vidare 
och vi såg behovet av stöttning. För att inte 
tappa uppåtsträvande medarbetare växte det 
här fram, säger koncern-vd:n Björn Rentzhog 
och tillägger:

– Vi måste bygga en organisation med 
människor som vågar ta initiativ.

Vad har programmet renderat?
– Resultaten av projekten har varit väldigt 
användbara i driften, till stor nytta för 
kundnöjdhet och lönsamhet. Och de flesta 
som genomgått programmet har gjort karriär, 
vi har drivit upp nya chefer som lyckats 
väldigt bra. Den avstämning som sker ett 
halvår efter avslutat program visar på de 
effekterna.

BJÖRN RENTZHOG säger också att det är 
spännande att se hur deltagarna lyckas 
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Vi driver upp nya chefer 
som lyckats väldigt bra. 

Oskar började som bussmekaniker efter for-
donsutbildningen, gick vidare som reservdels-
man och kundmottagare och som sådan blev 
han antagen till Framtidsprogrammet i sitt 
företag. I dag är han servicemarknadschef och 
det proaktiva projekt han genomförde tillsam-
mans med Daniel Eriksson har implementerats 
inte bara inom Wist utan i hela Volvo LV-ledet. 
Det handlade om vässade rutiner för up-time-
systemen som signalerar att det är läge för 
åkarna att köra en lastbil till verkstaden och 
det resulterade i en manual.

– Jag sökte egentligen inte för att jag var 
intresserad av att klättra, mer att få utvecklas 
personligt och det gjorde jag. Det var oerhört 

mycket matnyttigt i fråga om bland annat kon-
flikthantering, extremt bra. Det överträffade 
alla mina förväntningar, säger Oskar som i dag 
är servicemarknadschef med 33 medarbetare 
under sig.

– Programmet blev förstås en bra förbe-
redelse för det jobb jag har i dag och det var 
väldigt roligt att gå en utbildning som gav 
något. Jag gick verkligen i gång på den. I dag 
känns det som jag gjorde något rätt där. Jobbet 
som servicemarknadchef är utmanande men 
hemskt roligt. Jag sitter i programrådet också 
för min gamla skola, Fyrvallaskolan som är 
Motorbranschcollege nu och det känns som att 
jag ger något tillbaka.

”Jag gick verkligen i  
gång på utbildningen”

Oskar Bernholm är ett strålande 
åskådningsexempel på vad  
Framtidsprogrammet kan ge.  
Hans projekt realiserades ända 
upp i GA-organisationen och själv 
avancerade han.

OSKAR,  30:

4  
deltagare 
BERÄTTAR

VINNINGAR!
2 Idéer blir genomlysta och genomförda.
2 Blivande chefer utbildas internt.
2 Större chans att medarbetare stannar i företaget.
2 Högre andel kvinnor på chefsposter.
2 Blir en attraktivare arbetsgivare.
2 Kompetensen i företaget höjs.

Det är namnet på Persson Invests vinst-
andelsstiftelse, dit pengar sätts av under 
goda år. Senast 17 miljoner. Totalt har 
143 miljoner tillförts stiftelsen sedan 
starten. Alla fast anställda i koncernen 
får lika delar, pengar som kan tas ut från 
59 års ålder. De som har varit med längst 
har 170 000 kronor var innestående.

Årsringen

det går 

KOMPETENSEN 
HÖJS

”Riktigt utmanande”
GABRIELL A,  28:

Gabriella Evenfjäll, är tungmekaniker på Wist 
och blev antagen till det pågående Framtids-
programmet. Beställare är Persson Invest 
Ekonomipartner som vill ha lokala introduk-
tionsprogram för nyanställda.

– Det är riktigt utmanande och kul att ha 
ett jobb där man kan utvecklas. Det kunde 
jag inte när jag jobbade som lastbilschaufför. 
Nu siktar jag på en chefstjänst, jag ser saker 
som kan förbättras och vill förstå hela kedjan i 
företaget, säger hon.

Två gånger per år samlar Persson Invest 
alla senast anställda 1,5 dagar med över-
nattning på hotell i Östersund. Stor vikt 
läggs vid företagets värdegrund och det 
bjuds på en bra middag.

Introduktion nyanställda

HUR OFTA: Cirka vartannat år. Startade 2013.
ÖPPET FÖR VEM: Alla anställda som jobbat i företaget 
minst två år.
TIDSÅTGÅNG: Pågår ett läsår. Totalt tio dagars teori per 
projekt + en månad då deltagarna frikopplas från ordinarie 
tjänster för att jobba exklusivt med projekten.
HUR MÅNGA DELTAGARE: 10 personer som jobbar parvis.
INVOLVERADE: En beställare, en coach, en inhyrd organisa-
tionskonsult, HR-avdelningen och ledningsgruppen.
GENOMFÖRDA PROJEKT: 10 avslutade, 5 pågående.

Framtidsprogrammet

bra nu!

inom helt nya grenar av företaget. Och 
att jobba i team. Här blandas kvinnor 
och män i alla åldrar och yrken. Men 
kvinnorepresentationen är högre än 
i verksamheten totalt och det gagnar 
ambitionen att nå högre jämställdhet i 
koncernen.

Caroline Olofsson är HR-ansvarig och 
leder projektet. 

– Vi försöker sovra fram 
dem som brinner, som 
har framtidsvisioner och 
engagemang. Det är det som 
gäller, förkunskaperna har 

ingen betydelse. En plåtslagare kan paras 
ihop med en chef.

Framtidsprogrammet genomsyras av 
Persson Invest-andan.

– Det är helt igenom vår egen modell, 
vi äger det själva och det är det fina, säger 
Björn Rentzhog.

Det kan den inkopplade organisations-
konsulten Ove Nesterud hålla med om.

– Programmet blev bra från första början 
för att det fanns en mottagarorganisation 
där ledningen tog stafettpinnen och 
engagerade sig. Annars är det så lätt att det 
blir en extern konsultprodukt som mojnar 
efter ett halvår. Här, där allt är befäst i 
företagskulturen, finns goda chanser till 
varaktiga förbättringar.

– Det här är ett jättespännande initiativ 
som sticker ut. Jag har aldrig stött på något 
liknande tidigare.

BÅDE I Framtidsprogrammet och andra 
personalaktiviteter möts medarbetare från 
Köping i söder till Kiruna i norr, från Sverige 
och Norge, från verkstad och bilhandel och 
även från Persson Invests skogsförvaltning 
och hyvleriverksamhet. Geografisk spridning 
till trots vill företaget bygga närhet.

Personalomsättningen är låg i företaget, 
många får fortfarande guldklocka. Men 
visst finns ett stort rekryteringsbehov på 
teknikersidan, inte minst i malmfälten där 
gruvindustrin konkurrerar.

– Vi försöker jobba med gymnasie-
skolorna också, slutar Björn Rentzhog 
och då har han glömt att berätta om 
den interaktiva undervisningen med 
videokonferenser och mobila lärare inom 
Komvux-samarbetet. Och säkert något mer.

Några fler av Persson Invests HR-projekt 
listar vi på nästa sida.
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Linda Berg och Peter Rosén har tillsammans 
fått utmaningen att jämföra Wayke och Bilpri-
ser.pro. Uppdragsgivaren är Ylva Andersson, vd 
på Bilbolaget Nord, som vill skärpa företagets 
förmåga att prissätta rätt på begagnatsidan. 
Som sin coach har Linda och Peter Bilbolaget 
Nordbottens vd Roger Edholm.

Peter, som till vardags är diagnostekniker 
och har jobbat med bilar i hela sitt liv, ville 
prova något nytt.

– Jag hade hört väldigt mycket gott om 
Framtidsprogrammet och ser det som en öpp-
ning vidare i arbetslivet, säger han.

– Jag var intresserad av att göra något nytt 
och är intresserad av projektledning, säger 
Linda som är redovisningsekonom i koncernen.

LINDA,  26,  OCH PETER,  48:

”En chans  
att prova på  
något nytt”

Med övertygelsen att allt utgår från ledarna får alla chefer 
med minst två medarbetare i Persson Invest-koncernen 
genomgå en ledarutbildning. Den genomförs varje år och 
är starkt kopplad till företagets värdegrund och kultur, 
liksom till personlig utveckling. Coachning, feed back och 
svåra samtal kan vara ämnen på agendan. Och företaget 
gör det in-house.

– Vi har haft en konsult till hjälp med förfiningen men vi 
är angelägna om att utföra ledarutbildningen själva så att 
den intimt förknippas med företaget.

– Vår erfarenhet säger att de chefer som lyckas bäst, 
är de som har mycket närvaro bland personalen och vice 
versa; den som fastnar på kontoret uppnår sällan goda 
resultat, säger koncernchefen Björn Rentzhog.

Det ska sägas att både han och styrelseordföranden 
Bob Persson alltid deltar, både i det dagliga och nämnda 
projekt i de här artiklarna.

Ledarutbildning

I Trondheim i Norge drivs den fyraåriga 
gymnasiala fordonsutbildningen på 
tunga sidan i samarbete med Wist Last & 
Buss. Efter två års teori på skolan utbil-
das eleverna praktiskt hos Wist. Sista 
året sker den teoretiska delen i lastbils-
företagets lokaler. Ett 20-tal elever bakas 
ut varje år. ”Det fungerar väldigt bra. 
Många stannar kvar och vi slipper utbil-
da dem när de kommer från skolan.” 

Wist Volvoskola

”Många trivs 

hos oss!”

 I  F R A M K A N T  2

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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”Jag blir av med  
bilen och är lättad”

Ärendet gick ända 
upp i Hovrätten

Köpte en utdömd bil
Bilhandlaren fälldes

Bilen visade sig
ha en ”salvage title” 
från USA i Carfax

”JAG REKLAMERADE och hävde köpet i april 2015. Som tur var spe-
lade jag in telefonsamtalet med bilhandlaren. Jag förklarade att vi fått 
veta att bilen är en skrotbil och att den gjorts om med andra delar i 
Litauen och att vi känner oss lurade. När bilhandlaren inte gick med 
på att ta tillbaka bilen anmälde jag ärendet till Allmänna Reklama-
tionsnämnden som biföll mina krav. Bilhandlaren överklagade och 
jag vann igen. Men ARN:s beslut är ju inte tvingande så inget hände. 
Då ansökte jag om stämning vid tingsrätten. Även där fick jag rätt. 

Bilhandlaren påstod att han inte hade någon information om 
Carfax-noteringen när köpet gjordes, men tingsrätten ansåg ändå att 
handlaren var ansvarig att informera om bilens fel. Bilhandlaren över-
klagade till hovrätten. Jag förstod verkligen inte varför han aldrig gav 
sig. Det var så uppenbart att jag hade rätt.”

”JAG KÖPTE EN Chrysler Grand Voyager 4,0 LX årsmodell 2010 av en 
bilhandlare i västra Sverige för 274 000 kronor. Min man provkörde 
bilen. Den hade gått 4 800 mil och allt verkade bra. Vi fick ingen 
information om att bilen skulle ha varit krockad tidigare. Efter ett 
tag började bilen skaka när vi körde den. Det uppstod hela tiden nya 
små fel och bilen krånglade. Varningslampor tändes och släcktes lite 
då och då. Vi lämnade in bilen flera gånger hos tre auktoriserade verk-
städer och lade ner mycket pengar, men mekanikerna hittade inget fel. 
Däremot såg de att bildelarna inte var rätt. Kodningen stämde inte. 

När växellådan gick sönder och det skulle kosta 30 000 kronor att 
byta den bestämde vi oss för att försöka sälja bilen. Då fick vi kän-
nedom om en notering i Carfax som sa att bilen hade en så kallad 
”salvage title” i USA, alltså att den var skrotad av ett amerikanskt 
försäkringsbolag. Bilen hade varit med i en trafikolycka. Därmed 
hade bilen fel och inte de egenskaper som påstods vid köpet. När vi 
värderade bilen fick vi veta att den var värd noll kronor. Då ställde vi 
av den och parkerade den i vårt garage i Skärholmen.”

PROBLEMET

LÖSNINGEN

RESULTATET
”I BÖRJAN av december i fjol fick jag beskedet att hovrätten dömt till 
min fördel. Bilhandlaren ska betala tillbaka det jag betalade för bilen 
minus nyttoavdraget och hämta bilen. Jag är så lättad. Jag har haft 
svårt att sova och känt mig orolig. Det känns skönt att ha vunnit fajten 
ekonomiskt eftersom det känts så orättvist. Handlaren var dessutom så 
nonchalant mot mig när jag kontaktade honom. 

Att sälja en skrotad bil utan att berätta det för köparen är inte okej, 
det står tydligt i domen (red anm: Se fotnot). Det är skönt att bli av med 
bilen. Jag hade aldrig kunnat sälja den vidare till någon annan med 
rent samvete. Jag är väldigt tacksam för att inget allvarligt hände när vi 
använde bilen. Vi köpte den eftersom vi har barn och en stor släkt. Tänk 
så många barn som jag har kört, både mina egna och kusinbarn. Jag är 
också glad att domen kan bli avgörande i andra fall och att de skrotade 
bilarna inte blir lika lätta att sälja i Sverige.”

En västsvensk bilhandlare sålde en så kallad skrotad bil från USA till Nishtman 
Irandoust som förgäves försökte häva köpet när hon blev varse bilens historik. 
Nyligen fick hon rätt i Hovrätten och berättar här om förloppet.

2

3

 L Ö S N I N G E N  2

Fotnot Hovrätten skriver om uppgiften från Carfax: ”Vad ”bilhandlare NN” känt till eller borde känna till om detta förhållande påverkar inte bedömningen  
av om bilen var felaktig vid avlämnandet”. Domen från Hovrätten har inte överklagats till Högsta domstolen och har således vunnit laga kraft.

Nishtman Irandoust  
har banat väg för många 

bilköpare eftersom domen 
tydligt visar att en skrotad  

bil blir en hävnings- 
grund i rätten.

TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Här i garaget har Chryslern stått  
i flera år under rättsprocessen.  
Vi hoppas för Nishtman Irandousts 
skull att den är hämtad nu.
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För kamp mot Maffian
I snart tio år har den auktoriserade BMW- och Mini-återförsäljaren 
Gianluca Calì levt med dödshot från den sicilianska maffian Cosa 
Nostra. Omkring tio av hans bilar har bränts upp. Något ofrivilligt  
har han blivit ansiktet utåt för civilsamhällets kamp mot maffian. 
TEXT & FOTO FILIP JACOBSON

GIANLUCA MARIA CALÌ
ÅLDER: 46. FAMILJ: Ja. DRIVER: Calicar. 
MÄRKESAUKTORISATION: BMW och Mini. 
ANTAL ANLÄGGNINGAR: 2. MEDARBETARE: 

4 personer. SÄLJER ANTAL BILAR PER ÅR: 
Omkring 360. KÖR SJÄLV: Byter av säker-
hetsskäl bil varje dag.

2  R E P O R TA G E T
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”2011 tände Cosa Nostra eld 
på Gianlucas första bil”

MALPENSA FLYGPLATS, Milano, oktober 2019. 
Gianluca Calì är på väg hem till Sicilien över 
helgen. Han har gjort resan fler gånger än han 
kan räkna till. Sedan några år tillbaka delar 
han sin tid mellan Milano och Castel daccia 
utanför Palermo där hans bilfirma Calicar 
har två hallar. Det är fredag eftermiddag och 
Gianluca vill som alla andra bara passera 
säkerhetskontrollen och sätta sig vid gaten i 
väntan på boarding. ”Hörrni, vet ni vem det 
här är?”, hör han helt plötsligt en av vak-
terna utbrista. ”Det här är Gianluca Calì, en 
viktig person som kämpar för rättvisan, som 
har gjort revolt mot Maffian på Sicilien. En 
person att beundra, att se upp till. En hjälte!” 
Gianluca Calì ler åt minnet. 

– Det är klart att jag känner en stolthet över 
det. Men en del av mig blir också lite besvärad 
av att bli uppmärksammad på det sättet. Jag 
är ju en högst vanlig person och vill verkligen 
fortsätta att vara det, säger han. 

– Men det jag inte tycker om, fortsätter han, 
är när jag blir omnämnd som en hjälte. För 
det är ett sätt för vanliga människor att frisäga 
sig från sin uppgift och skyldighet. Det jag har 
gjort är ingen stor sak egentligen. Men om jag 

blir kallad hjälte anses det vara en stor insats 
och människor kan rättfärdiga att de inte gör 
det jag gjort. Det jag har gjort är det normala 
som alla ska göra. När maffian eldar upp 
mina bilar eller hotar mig och min familj så 
anmäler jag dem.

VI SITTER PÅ takterrassen på huset som Gi-
anluca köpt i Casteldaccia utanför Palermo 
och knappt tio minuter från en av hans två 
bilanläggningar. I november öppnade han ett 
lägenhetshotell för turister här. Utsikten är 
bedövande. Till vänster skymtas de antika rui-
nerna i Solunto och till höger, på andra sidan 
bukten, ligger Cefalù, den historiska staden 
som är lika delar arabisk, som grekisk och 
normandisk, känd för sina virvlande gränder 
och den väldiga katedralen som började att 

byggas av normanderna i mitten på 1100-talet 
efter att de hade erövrat Sicilien. Mitt framför 
oss breder det ändlösa havet ut sig. Vid 
strandkanten ligger husets egen brygga, en lyx 
reserverad för få sicilianska strandhus men 
praktiskt och välkommet för maffioserna som 
obehindrat kunde lägga till med sina båtar  
eller ta till en hastig flykt vid ett polistillslag.

FÖR DET ÄR vad den här villan en gång var, ett 
tillhåll för de värsta skurkarna i den sicilian-
ska maffian Cosa Nostra. I mitten på 60-talet 
köpte maffioson Michele Greco marken och 
började två år senare att bygga sitt sommar-
hus. Några av de mest fruktansvärda morden 
i Siciliens blodiga maffiahistoria beordrades 
och planerades här. Bland annat det på Carlo 
Alberto dalla Chiesa som under många år 
arbetade framgångsrikt med kampen mot ter-
rorismen inom Italien. Han skickades i början 
av 80-talet till Sicilien för att göra samma 
sak med Cosa Nostra, men han hann knappt 
börja arbeta innan han mördades. Hans 
livsöde bestämdes av Greco från vardags-
rummet i det väldiga huset som Gianluca nu 
renoverat och rustat upp och delat upp i flera 

– Det jag har gjort 
är det normala som 
alla ska göra, säger 
Gianluca Calì.
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”No Mafia”, står skrivet på den  
förstörda BMW:n. En påminnelse  
om situationens allvar. 

mindre lägenheter. 
Förre ägaren, Michele Greco, dömdes till 

livstids fängelse efter Maxirättegången som 
inleddes i Palermo 1986 och som kom att 
pågå i sex år.

Gianluca köpte huset 2010, två år efter Gre-
cos död. De sista åren av sitt liv spenderade 
Greco i Rebbibia-fängelset i Rom, Italiens 
motsvarighet till Kumlabunkern. Huset kostade 
omkring 2,5 miljoner för Gianluca och när 
han i samband med köpet fick veta att det en 
gång tillhört en av Siciliens värsta skurkar var 
det för sent att ångra sig.

– Polisen informerade mig om att jag 
kunde bli anklagad för samröre med maf-
fian om jag lämnade tillbaka det till Grecos 
släktingar. Då hade de också börjat göra 
vissa närmanden för att säga att jag inte fick 
genomföra köpet.

UNGEFÄR VID den här tiden började Gianlucas 
problem med maffian ge sig till känna. Hans 
kärlek till bilar som först tagit honom till 
universitetsstudier i Modena, för att han ville 
komma ”närmare” Ferraris fabrik och som 
sedan tog honom ut på de italienska rally-
banorna, hade 2008 fått honom att starta sin 
egen bilfirma. Hans Calicar, auktoriserad 
på BMW och Mini, hade under 2010 börjat 
gå riktigt bra och han hade även öppnat en 
filial i Milano. Något som givetvis inte gick 
obemärkt förbi. 

– Fyra procent av omsättningen var vad maf-
fian krävde av mig, säger han och fortsätter:

– Det året sålde vi bilar för 24 miljoner euro 
så det var en miljon euro de ville ha av mig, 
årligen (reds anm 2010, ungefär tio miljoner 
kronor) för att inte bränna ner min affär.

UPPSKATTNINGSVIS 70 procent av företagarna 
på Sicilien betalar fortfarande varje år sin 
”pizzo” till Cosa Nostra. Avgiften som avkrävs 
dem under hot om att lokalerna annars kommer 
att brännas ner. Pengar som sedan går till att 
finansiera maffians verksamhet.

– Men jag har aldrig betalat. Och kommer 
aldrig att göra det. Jag gjorde det man gör i ett 

civiliserat land. Jag anmälde dem till polisen. 
2011 brände så Cosa Nostra ner hans första 

bil, något som tvingade honom att tillfälligt 
stänga affären i Casteldaccia. Sedan dess har 
det blivit omkring tio till, Gianluca har tappat 
räkningen på det exakta antalet. 

På Calicars uppställningsplats utanför 
lokalerna i Casteldaccia står maffians senaste 
verk som en påminnelse om situationens 
allvar, mitt bland de andra bilarna som är till 
salu. ”No Mafia”, står skrivet med vit graffitti 
på den totalförstörda BMW:n. Under jackan, 
när Gianluca ställer upp sig för några foton, 
skymtar pistolen han alltid bär med sig med 
tillstånd från staten. Den som han också sover 
med under kudden.  

– Det människor måste förstå är att maffian 
lever på vår rädsla. Och vårt enda riktiga 
vapen är att anmäla dem, lagföra dem och sen 
låsa in dem.

GIANLUCA CALÌ är entreprenör. En driftig 
sådan. Innan han köpte Grecos villa och 

bestämde sig för att bygga om den till flera 
semesterlägenheter hade han redan en an-
nan villa för uthyrning till turister. Förutom 
kärleken till bilar är det nämligen kärleken till 
Sicilien som kännetecknar honom.

– För mig är det viktigt att turister förstår 
att Sicilien inte längre är vad det en gång var. 
Cosa Nostra kan inte längre få vara det folk 
förknippar med Sicilien. Det går att leva gott 
här. Vi har maten, kulturen, klimatet, allt 
finns här.

I ett vardagsrum i en av lägenheterna, som 
nu alltså bebos av semestrande svenskar, 
holländare eller britter, hänger ett foto på 
de två sicilianarna som kanske kommit att 
demonstrera samhällets kamp mot maffian 
allra tydligast. I Italien är fotot berömt, det fö-
reställer de två domarna Paolo Borsellino och 
Giovanni Falcone som var två av regissörerna 
bakom Maxirättegången där bland annat 
Michele Greco dömdes till livstids fängelse. 
Fotot har blivit en symbol för kampen mot 
maffian och det välkomnar alla som kommer 
med flyget till Palermos flygplats som också 
döpts efter dem. De två dödades 1992 i två 
attacker med bara någon månads mellanrum. 
På fotot viskar Falcone något i Borsellinos öra 
som lutar sig framåt och brister ut i ett leende.

– Jag bryr mig inte ett dugg om vad Greco 
eller hans släktingar tycker om att hans hus 
numera är ett hotell. För mig är de här två 
de verkliga hjältarna, säger han och tittar på 
fotot.

– Jag är bara en vanlig person som gillar 
bilar.

Utanför huset, riktad ut mot vägen sitter 
en hemmagjord banderoll. ”Qui ha vinto lo 
stato”, står det, ”ha perso la mafia”. ”Här har 
staten vunnit och Maffian förlorat”.

 Några dagar efter vårt möte lägger Gi-
anluca ut en bild på sin Facebooksida. Den 
föreställer insidan på hans förstörda BMW. 
Under natten har någon brutit sig in och sla-
git sönder instrumentpanelen. ”Ovviamente 
ennesima denuncia fatta”, skriver han. ”Själv-
klart polisanmält, för femtielfte gången”. 

Kampen fortsätter. 2

Jag är bara en vanlig 
 person som gillar bilar

Lägg ert varumärke
i kundens garage!

Gör dig redo för däcksäsongen!

Gör dig redo för däcksäsongen!

Gör dig redo för däcksäsongen!

Vi erbjuder en mängd specialprodukter till bilhandlare
och verkstäder som sätter ert varumärke i fokus. 
Vi har även de smarta lösningarna som underlättar 
vardagen hos våra tusentals kunder över hela norden.



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 7100

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

2.790 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.

 

69.000 kr
leasing fr. 1289kr/mån.

geodyna 7340p

45.200 kr
leasing fr. 862kr/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

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  33.600 kr

leasing fr. 653kr/mån.

leasing fr. 874kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 45.900 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
17.900 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. 693kr/mån.
35.800 kr

leasing fr. 596kr/mån.

30.400 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: 

 72.300 kr
leasing fr. 1348kr/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

53.800 kr 

leasing fr. 
1016kr/mån.

3,5 ton

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 65.900 kr
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 97.900 kr
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 103.800 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: 

 Kampanj: 38.000 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: 

Kampanj:  

46.000 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Ordinarie paketpris: 40.900 kr

Ordinarie paketpris: 
47.900 kr

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

27.500 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

34.700 kr

leasing fr. 673kr/mån.

- NYHET!
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VERKSTAD Vi hade haft bråda dagar med hjulskiften 
på vår verkstad. Vi har det branschen så fint kallar 
däckhotell. Vet inte om det är rättvist att kalla mina 
fyrtiofots containrar för hotell; när vi för länge sedan 
började förvara bilägarnas hjul kallade vi det helt  
enkelt för hjulförvaring. De senaste åren har våra  
hotell varit fullbelagda med mina kunders sommar-  
och vinterhjul, så även inför denna säsong. Vi kontaktar 
kunderna och ger dem förslag på tider att komma 
och skifta.

Vi informerar väldigt noga om efterdragning av 
hjulen, i början körde vi med backspegelhängare. 
Det gillade inte alla, sedan några år skriver vi det på 
fakturan ”Glöm inte att efterdra hjulen efter tio mils 
körning”

För en tid sedan ringde en ny kund och skrek i 
telefonen att vi hade utsatt honom och hans familj för 
livsfara, på grund av ett hjul fram mer eller mindre 
hade lossnat och ville har ersättning för en massa 
”hittepå”. Kan han verkligen kräva oss på ersättning 
när vi redan hade informerat honom att han skulle 
efterdra hjulbultarna på fakturan?

Göran, bilverkstad i norr

Svar: Det funkar inte
Om vi börjar med det fackmässiga som du ska leverera: 
Har du varit fackmässig om hjulet/hjulen lossnar efter 
ett hjulskifte? Troligen inte, det funkar inte att bara 
skriva det på en faktura/kvitto efter utfört arbete. Har 
du någonsin sett den typen av information efter leve
rans av en nybil? 

För att vara fackmässig måste ni göra rent ytorna 
både mot skiva och fälg, glöm inte att ta betalt för det 
också. Du får kompensera kunden på ett rimligt sätt.

Joachim Due-Boje 

Vi krävs på 66 000 kronor! 
VERKSTAD Vi har blivit ARN-anmälda för ett jobb vi 
gjorde våren 2017 och undrar hur vi ska hantera det. 

Historien är följande: I april för drygt två och 
ett halvt år sedan bokade en ung man in sin Opel 
Insignia hos oss i Karlstad. Under den tiden var vi 
auktoriserade på det tyska populära märket med 

Hjulet lossnade efter skiftet …
både försäljning och verkstad. Uppdraget på Opeln 
var service och kamremsbyte, bytet av remmen låg  
i takt med fabrikantens rekommendation. 

Bilen lämnades in av den relativt nyblivna bilägaren.  
Jag minns att han var noga med att fråga om vad 
som skulle bytas i samband med kamremmen. Som 
vanligt informerade vi om alla bryt-, spänn- och 
kamremshjul och så klart vattenpumpen som vi alltid 
byter i samband med kamremsjobb. Inte allt för sällan 
blir det diskussion om varför pumpen ska bytas, men 
det brukar gå bra. 

Bilen hämtades så småningom, kunden betalade 
och vi såg honom inte på flera år. I början av hösten 
i år hörde han av sig och var ganska upprörd; hans 
motor hade havererat på grund av ett kamremshaveri. 
Bilen hade blivit bärgad till en annan verkstad, för 
att vi under tiden hade avslutat vår auktorisation 
på märket. Mannen informerade oss om att den 
verkstaden hade börjat med en topprenovering för att 
vipporna hade gått av. Vid provstart av motorn gick 
den inte igång, ett kompprov visade på för lågt tryck. 
Det enda som återstod var att byta motorn helt och 
hållet. ”Sextiotusen spänn och det får ni betala”, sa 
den något uppjagade Opelägaren. 

Han ville inte lyssna på våra argument och nu har 
jag en anmälan från ARN där han begär att vi ska 
betala hela reparationskostnaden på 66 000 kronor, 
hyrbilskostnader, inkomstbortfall för honom själv 
samt en reskamrat med tillhörande resekostnader(!). 
(Kompisen följde med och hämtade den havererade 
Opeln.)
Vi har informerat killen om att en auktoriserad verk-
stad bör kolla om detta kan vara ett reservdelsgaranti-
ärende, vet dock inte hur det har gått. Min fråga är 
om han har rätt att begära att vi ska stå för detta?

Leif, verkstadschef Wafab Karlstad

Svar: Så här skriver du till ARN!
Mycket riktigt så känns det här som en reservdelsrekla
mation och förhoppningsvis har den andra verkstaden 
kollat det. Ni kan ju inte hantera en sådan reklamation 
i och med att ni har avslutat er auktorisation på märket. 
Så nu måste du svara ARN på ett så bra sätt som möj
ligt, börja med:

Alla vill vi vara felfria men ibland går det på tok ändå. Och hur 
långt ska man egentligen gå kunder till mötes när de klagar?  
Våra experter vet både vad lagen säger och vad goodwill kan 
vara värt. Välkommen med dina frågor!

VERKSTAD
Joachim 
 Due-Boje

är ansvarig för 
service-marknads-

frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-

tionsnämnden. 
08-701 63 38

JURIDIK
David 

 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  

sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-

den och har lång 
branscherfarenhet. 

08-701 63 28

Vår expertpanel  
svarar på frågor om 
allt från gruppund
antaget och allmän  
biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och 
tekniska föreskrifter.  

Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motor
branschen.se
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BILHANDEL

Klaus  
Silfvenius

är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-

tionsnämnden. 
08-701 63 14

BILUTHYRNING
Anders  
Trollsås

är vd på bransch-
organisationen 

 Bil uthyrarna Sverige.

LACK & SK ADE
Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 

lack- och skade- 
frågor på MRF. 

Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.

08-701 63 21

• Vi motsätter oss anmälarens samtliga krav.
• Arbetet är utfört enligt tillverkarens anvisning på ett 
fackmässigt sätt.

Fortsätt med tekniska detaljer som nedan:
”Om denna reparation hade utförts på ett icke 

fackmässigt sätt så hade felet uppkommit tidigare än 17 
månader och 3 700 mil senare.

Skulle någon eller några av tillhörande hjul och 
trissor till kamremmen på motorn inte dras med rätt 
åtdragningsmoment eller helt enkel glömmas att dras 
åt, skulle detta uppdagas/straffas på betydligt kortare 
tid än 17 månader och 3 700 mil.”

Bifoga tillverkaranvisningar!
Joachim Due-Boje

Vi lovade felaktigt stolsvärme 
JURIDIK Jag har fått ett ärende som jag behöver 
ditt utlåtande på. Vi har en kund som köpte en Honda 
CR-V 2016 av oss i mitten av juni i år. För ett par 
veckor sedan kontaktade hon mig och menade att vi 
i annonsen hade uppgett att det skulle finnas värme 
i baksätet.

Vid kontroll så visade det sig att säljaren, som lagt 
upp bilen på nätet, hade angivit värme i baksätet 
i texten. Värme i baksätet finns inte i Honda CR-V 
förrän 2019. Kunden kräver kompensation. Är vi 
skyldiga att kompensera så lång tid efter och vad kan 
i så fall ett rimligt värde vara? 

Pär

Svar: ”Här gjorde ni fel”
Om man inte kan visa att det inte var fråga om en av
vikelse som kunden ”med fog inte haft anledning att 
förvänta sig”, så är en felskrivning i de flesta fall ett fel 
enligt konsumentköplagen. Avvikelser från information 
som lämnas i samband med en marknadsföring av en 
vara anses nämligen utgöra ett fel. (Exempel på undan
tag kan vara om kunden med lätthet vid köpet okulärt 
kunnat se att utrustningen inte fanns på bilen eller om 
ni på annat sätt kan bevisa att kunden var i ond tro, det 
vill säga med fog borde ha insett att det var fråga om en 
felskrivning.)

Även om stolsvärme i baksäte inte är någon vanlig 
utrustning, men samtidigt är svår att med lätthet se 
om den finns eller inte, så är min bedömning att det är 
fråga om ett fel. Huvudregeln är då att felet ska avhjälpas 
av säljaren. 

I många fall går det inte att eftermontera fabriks
monterad utrustning eller så kan det inte göras utan 
en mycket stor kostnad. Här finns även ett undantag 
i konsumentköplagen för säljaren om det skulle kosta 
oskäligt mycket att avhjälpa felet i förhållande till vad 
felet påverkar marknadsvärdet på varan/bilen. Om så är 
fallet återstår enligt konsumentköplagen ett prisavdrag 
på bilen, som ska relatera till avvikelsen i marknads
värdet.

Eftersom bilen normalt inte är utrustad med stols
värme i baksätet, vilket alltså kunden svårligen kunde 
ha känt till, så är det knepigare att göra en värdering av 
felet. I normalfallet brukar sådant tillbehör på en ny bil 

kosta 3 000–4 000 kronor. Min bedömning blir då att 
prisavdraget bör bestämmas till skäliga 2 000 kronor. 
Det finns givetvis inget som hindrar att ni kommer 
överens med kunden om något annat, exempelvis en 
kostnadsfri service eller rabatt på däck eller liknande. 

Det är alltid lämpligt att skriva en uppgörelse (förlik
ningsavtal) där kunden nöjdförklarar sig över uppgö
relsen och förbinder sig att inte rikta några ytterligare 
anspråk med anledning av felet.

David Norrbohm

Missnöjd med fyrhjulsdrift
JURIDIK Vi har en kund som är missnöjd med 
fyrhjulsdriften på sin bil och kräver hävning av köpet 
eftersom han anser att bilen i princip är tvåhjulsdriven. 
Vår säljare förnekar att köpet föregicks av vilken typ 
av fyrhjulsdrift bilen har. Hur är din bedömning av 
detta fall. Som skäl anför kunden följande:

”Jag ställde frågor i samband med beställningen 
och frågade uttryckligen om det var Haldex fyrhjuls-
drift. Säljaren förklarade för mig att tillverkaren hade 
ett eget system med elmotorer men att detta fung-
erade på samma sätt. Då jag vet hur Haldex fungerar 
och fick förklarat för mig att det var samma funktion 
på den bilen jag beställde av er, bortsett att det var 
el och inte styrt av oljetryck i en växellåda, kände jag 
mig nöjd med svaret. 

När jag talar med er serviceavdelning så berättar 
en tekniker att det var inte så konstigt att jag körde 
fast, det var ju enbart 10HK motor till bakaxeln som 
gick in när jag behövde fyrhjulsdriften och att denna 
inte var gjord för att köra i skogen/offroad, utan till 
för att styra upp bilen vid exempelvis halt väglag 
vid körning på vanlig väg. Jag fick också veta att för 
att motorn till bakaxeln ska fungera så måste det 
också vara en viss nivå av laddning i batteriet för att 
elmotorn på bakaxeln ska gå in. Jag ställde mig då 
frågan hur kan man säkerställa att man har en viss 
nivå av batteriladdning när man behöver 4WD/AWD? 
Det är ju omöjligt i min värld. Som jag ser det är bilen 
enbart framhjulsdriven och kan ibland ge lite extra 
kraft till bakaxeln förutsatt att när jag nu behöver det, 
att batteriet är tillräckligt laddad, för annars fungerar 
det ju inte.”

Toyotahandlare

Svar: ”Här har ni rätt”
Kunden har enligt konsumentköplagen bevisbördan för 
att bilen är behäftad med ett fel. I detta fall har kunden 
alltså att bevisa att bilen har en bristfällig fyrhjulsdrift. 
Påståenden räcker inte för detta, utan måste styrkas 
på lämpligt sätt att bilens fyrhjulsdrift avviker från vad 
en kund rimligen kan förvänta sig av vad bilar med 
fyrhjulsdrift normalt levererar, med olika tekniska 
lösningar.

Det är även kunden som ska bevisa att ni utlovat 
och/eller avtalat om att bilen skulle ha fyrhjulsdrift som 
motsvarar samma teknik som Haldex använder. Vilket 
kunden – om inget finns nedtecknat i kontraktet om 
den saken – givetvis inte kan visa. Ni ska självklart stå 
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”Rent juridiskt 
föreligger 
inget fel 
utan kunden 
klagar på 
en produkt-
egenskap”. 

på er om att något sådant aldrig utlovats vare sig skrift
ligen eller muntligen.

Eftersom kunden inte har bevisat att avtalet innehål
ler en avvikelse eller att det finns något egentligt fel på 
fyrhjulsdriften, så finns inga förutsättningar för avhjäl
pande, prisavdrag eller hävning, som dessutom enbart 
gäller väsentliga fel.

David Norrbohm

Vissa vibrationer måste  
kunden svälja 
BILHANDEL Vi sålde i våras en begagnad bil till 
en kund som använder den i tjänsten och kör rätt 
mycket. Efter ett par veckor kom han in och klagade 
på små vibrationer. Vi tog in bilen och felsökte, ba-
lanserade om däcken och gjorde diverse kontroller 
varvid vi bedömde bilen som felfri.

Efter ytterligare någon vecka kom kunden in igen 
och menade att vi inte löst problemet varvid jag själv 
åkte med honom. Jag kunde känna mycket små vi-
brationer som jag inte skulle ha upptäckt om han inte 
påtalat dem. Först trodde jag att det var vägen, men 
när kunden släppte gasen halvt försvann vibrationerna 
helt och när han lät motorn driva fanns de där.

Eftersom vi inte vågade ge oss på att hitta felet 
själva lämnade vi in bilen till en kollega som är 
auktoriserad för märket. Jag åkte dit själv med bilen, 
visade upp den och demonstrerade fenomenet.

Vid en andra provkörning med en av deras bästa 
tekniker fick jag svaret att detta är en produktegen-
skap i bilens fyrhjulsdrift, en vibration som inte går 
att få bort.

Jag bad kunden komma och hämta bilen samtidigt  
som jag framförde den information jag fått av teknikern. 
Kunden kunde inte acceptera det, vi hade ju tagit in 
bilen för att åtgärda den, vilket han såg som ett bevis 
på att det är fel på bilen. Så han krävde att vi antingen 
åtgärdar bilen eller häver köpet.

Vad gör vi?
Tack på förhand, Adam

Svar: Juridiskt föreligger inget fel
Egentligen är ditt ärende rätt enkelt och jag måste be
römma er för ert agerande. Ni blev osäkra, säkerställde 
att anmärkningen kunde reproduceras av er själva och 
tog sedan hjälp av utomstående med djup kompetens 
om produkten i fråga, helt rätt! Ni har därmed en obe
roende fackman som kan tala om hur det ligger till.

Rent juridiskt föreligger inget fel utan kunden klagar 
på en produktegenskap. Den kan han inte reklamera, 
han har alltså ingen rätt att varken kräva reparation 
eller hävning.

Det jag kan rekommendera är att erbjuda er att 
köpa tillbaka bilen till marknadsmässigt inköpspris 
och erbjuda en annan bil så kan ni minimera eventuell 
badwill.

Klaus Silfvenius

 

”Har åkaren rätt till
stilleståndsersättning?” 
BILHANDEL Vi har inför en försäljning av en be-
gagnad lastbil utfört en renovering och ombyggnad. 
Tyvärr blev ombyggnationen inte helt bra; delar av 
funktionerna i hydrauliken fungerade inte som tänkt. 
Kunden nyttjade dock bilen en tid och återkom sedan 
och lämnade in den samtidigt som han kom med 
anmärkningen.

Eftersom verkstaden var tvungen att beställa 
delar blev bilen stående ett par dagar innan vi kunde 
åtgärda felet, men tre dagar senare var den klar och 
fungerade felfritt.

Tre veckor senare kom ett krav från kunden på 
ersättning för stilleståndskostnader och utebliven 
intäkt.

Måste vi ersätta honom?
Hälsningar Jonas

Svar: Allt beror på villkor
Det här är ett spännande ärende! Om jag förstår dig rätt 
så rör det en affär mellan två näringsidkare, vilket gör 
att den är svårare för mig att bedöma då köplagen, som 
gäller vid affär mellan näringsidkare, är dispositiv/kan 
avtalas bort. Så allt beror på vilka villkor och överens
kommelser som gjorts.

Har några leveransvillkor lämnats och det kan styrkas, 
exempelvis på köpekontraktets baksida, eller gjorts klart 
för kunden i samband med köpet, bedöms kunden ha 
fått ta del av dem. Om MRF:s leveransvillkor använts så 
begränsas köparens rätt enligt ansvarsbegränsningen: 

”Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening 
och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen 
har således inte rätt till ersättning för personskada, 
förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än 
fordonet.”

Har andra villkor avtalats måste de förstås beaktas. 
Om inga villkor har använts gäller köplagen och då 
kan kunden begära ersättning. I köprättslig mening är 
detta att bedöma som en försenad leverans av en fullgod 
produkt, då gäller 27§ skadestånd i köplagen; ”Köparen 
har rätt till ersättning för den skada han lider genom 
säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet 
beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte 
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och 
vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit 
eller övervunnit.”

Som avslutning vill jag därför uppmana alla att säker
ställa att ni använder riktiga köpeavtal, leveransvillkor 
och reparationsvillkor, både för tunga sidan liksom för 
person och transportbilsverksamheten.

Klaus Silfvenius

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Tunga BegBil 19
18 februari
Training Partner BIG  
Arlandastad
Andra upplagan av MRF:s  
begagnatseminarium för 
tunga fordon. Seminarier var-
vade med långa mingelpauser. 
Anmälan på www.mrf.se

Grundutbildning 
plastreparatör
Bojo, Mjölby
3–12 mars
30 mars–2 april
Tre dagar om regler, grundlära 
i lim- och sturkturmetod, svets 
samt stora reparationer.  
 

Avslutas med examination.
Anmälan på www.mrf.se

Bilsalongen Genève
5–15 mars
Palexpo
90:e upplagan av GIMS slår 
på trumman för nya företag 
inom bilindustrin och pionjärer 
inom teknik- och infrastruktur-
företag. En avdelning specifikt 
för debatter och presentatio-
ner om fordonselektrifiering, 
mobilitet i nätverk, autonom 
körning och digitala tjänster.
www.gims.swiss

 

Kurs i elsäkerhet
el och elhybridfordon
12 mars 
Bojo, Mjölby
Ger grundläggande informa-
tion om handhavande av 
fordon med helt eller delvis 
elektriska framdrivnings-
system, i enlighet med 
svenska bestämmelser och 
biltillverkarens anvisningar.
Anmälan på www.mrf.se

Automotive Engine
ering, Göteborg
25–26 mars 2020
Åbymässan 
Två-dagarsmässa tillägnad 
produktutveckling inom verk-
stadsindustrin. Mötesplatsen 
för bilindustrins tillverkare och 
försörjningskedja återkommer 
med den senaste tekniken 
och nya innovationer inom 
bilindustrin. www.advanced
engineering.se

MidAmerica Trucking 
show (MATS)
26–28 mars
Louisville, Kentucky, USA
USA:s stora årliga mässa för 
den tunga lastbilsindustrin.
www.truckingshow.com

New York Inter national 
Auto show 
10–19 april 
Javits Center
USA:s första och största 
bilutställning med de senaste 
trenderna och innovationerna.  
Ett 40-tal tillverkare ställer ut.
www.autoshowny.com

Plastkännedoms
utbildning
Bojo, Mjölby 
15–16 april
Vänder sig till skadeberäknare 
på verkstäder samt skadetek-
niker på försäkringsbolag. Ger 
ökad förståelse för plast-
reparationer och förbättrade 
kunskaper i kalkylering av 
bilplastreparationsskador. 
Teori varvas med praktik.
Anmälan på www.mrf.se

YrkesSM WorldSkills 
22–24 april
Helsingborg
Tävlings- och uppvisningsar-
rangemang där yrkesskickliga 
ungdomar mäter sina krafter 
mot varandra inom ett 40-tal 
yrken, bland annat personbils-, 
bilskade- och lastbilsteknik. 
Tar i år plats på Olympia park. 
yrkessm.se

Auto China / Beijing 
International Auto
motive
22–30 april
Peking
På den stora kinesiska 
mässan utlovas de senaste 
revolutionerande produkterna 
och utvecklingen inom den 
internationella fordonsindu-
strin – innovativa idéer, nya 
avancerade tekniska framsteg 
med fokus på nya elfordon, au-
todigitalisering och autonom 
körteknik. Äger rum på China 
International Exhibition center 
Old Venue.  
en.autochinashow.org

Nästa nummer av 

kommer 10 mars

Bäst på beg!
Alla listor från
beghandeln 2019

Däckaffären
Så ger du
den skjuts!

Farliga verktyg
30 års kamp
för ny standard

FRÅGA EXPERTERNA:

”Kundens husvagn  
blev en musvagn”

Grundutbildning plast - 
reparatör på Bojo, Mjölby.
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Touchless
Digitaliseringen genererar allt fler 

förfinade automatiserade produkter 
som eliminerar handpåläggning, tunga 

moment och sparar mycket tid.

Hållbarhet – hälsa
I ett slag har hela bilbranschen 

tagit på sig ett miljöansvar. Ordet 
”hållbarhet” upprepades gång på  

gång i samband med affärsstrategier 
och nya miljösmartare produkter. 
Däckbranschen tog täten med sin  

vitbok om cirkulär ekonomi. Stretching, 
gymping, walking och joggning var 
stående inslag i mässprogrammet.

Breddat sortiment
Leverantörer, som tidigare vänt sig 

enbart till privatmarknaden, syntes  
nu på mässan med bland annat 
rekond- och stajlingprodukter.

En tendens att verkstäderna utökar 
sina erbjudanden av produkter  

och tjänster.

3 TRENDER  
PÅ MÄSSAN

Knappt hade julen dansats ut på tjugondag knut innan portarna på Svenska  
Mässan öppnades för bilbranschen med utställning,  

event, seminarier, möten, monterkalas och många spontanträffar. 
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON & HELENA ZETTERQUIST

Montrar, möten & mingel

AUTOMÄSSAN i Göteborg, årets stora event 
för eftermarknaden, drog enligt mässled-
ningen 17 656 besökare från 59 länder. Av 
dem var 1 200 skolelever som fick förstklas-
sig guidning in i branschen. 

Mässgolvet, stort som två och en halv 
fotbollsplaner, rymde 280 utställare med 17 
nationaliteter, påfallande många med däck- 
och diagnosutrustning.

Största platsen hade Autoexperten som 
torgförde sig i dubbelt bemärkelse. I, eller 
snarare under, en annan iögonfallande 
monter huserade Continova med ett jättelikt 
uppspänt bildförsett tak. Mekonomen var för 

första gången på plats med Meca och sam-
mantaget krävde utställningarna naturligtvis 
en gigantisk logistik.

Det var en mässa som i mångt och mycket 
andades hållbarhet, digitalisering, elektri-
fiering och automatisering. Inte minst på 
seminariescenen med 22 programpunkter, 
arrangerade av MRF och SFVF. Där pratades 
det allt från verkstadsjuridik, bilbärgning och 
klimatmål till elarbeten, osund konkurrens, 
anställningsvillkor och teknikutveckling av 
tunga fordon.

Så här tyckte Gilbert Fransson på Fordons-
verkstadsutrustarna:

– Mässan får högsta betyg. Pricken över i:et 
var projektgruppen som var uppe dygnet 
runt och syntes överallt, det gjorde skillnad. 
Jag blev positivt överraskad av den höga  
kvaliteten på montrarna. Och jag blev glad 
att se att utställarna satsade på kundrelationer 
och -aktiviteter, att de efter en hel dag på 
mässan tog hand om kunderna professio-
nellt. De sålde bra också.

Automässan, som tilldrar sig vart tredje 
år, arrangerades i år av Svenska mässan i 
samarbete med FVU, MRF, SFVF, SPF och 
Transportföretagen.

Automässan 2020

Jan-Åke Göransson och Erik  
Fröström, Gothia Utveckling
– Vi är här för några affärsmöten, för att 
träffa både gamla och nya kontakter. Vi 
har hittat några nyheter bland verktygen 
och sett en del nytt inom verkstadsut-
rustning som känns intressant.

Sofie Sigfridsson, Lahalls Bil i Kinna
– Jag är andragångsbesökare på 
Automässan. Den är stor och fylld med 
information. Söker man något hittar man 
det här. Och man knyter mycket kon-
takter. Vi driver både bilhandel, rekond, 
service- och skadeverkstad. Här tittar vi 
på nya maskiner i sortimenten. Särskilt 
fastnade vi för ett verktyg som skär ut 
vindruteglas.

Even Erlien & Per Steiner  
Brendelökken, Jövik, Norge
– Vi hade hört att mässan skulle vara bra 
och det stämmer. Utställarna är lätta att 
komma till tals med. Vi ska bygga upp 
ett kompetenscenter inom lärlingsutbild-
ning och tittar efter utrustning.

Vad tar du med dig från 
Automässan?

Affärer sammanflätades  
med nöjen på Automässan.

Se några produktnyheter  
från mässan på sidan 15.

94 508 ton
uttjänta däck återvanns i Sverige 2018.  
Av dem gick 60 procent till energiutvinning 
och 40 procent till materialåtervinning.
Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning

”Slaget står om
brf-föreningarna”
Martin Jonsson, vd på el-leverantören Defa, som 
byggt upp ett samarbete kring laddinfrastruktur 
med många bilhandlare och -verkstäder i Norge, 
tecknade det här framtidsscenariet:

2  Centralt belägna pop-up stores (med multi-
mediaväggar, laddningslösningar och några  
få supersäljare).

2  Större bilhallar i förstäder.
2  Nya ägandeformer – abonnemang blir  

standard som betalningsform.
2  Nya tjänster och värdeströmmar – digitala 

tjänster och laddning.

Utifrån sina norska erfarenheter hävdade han att 
smart infrastruktur kommer att bli ett nödvändigt 
komplement till affären i framtiden.

– Kunden måste guidas hela vägen fram till 
laddinfrastrukturen i hemmen. 88 procent av 
elbilsköparna i dag bor i villa. Slaget står om 
bostadsrättsföreningarna.
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De flesta tvister med konsumenter beror på 
missförstånd, sa Allmänna reklamations- 
nämndens ordförande som gav de här tipsen:

2 Dokumentera mer skriftligt!
2 Svara på mejl och telefon!
2 Försök föra en dialog!
2 Gör upp med kunden!
2  Följ ARN:s rekommendationer för att behålla 

goodwill!

Patrik Wall, EcoTech
– Jag tycker att det är bra representation 
från olika nischer, allt från kontroller till 
däck. Teknik, AI och hantering av system 
har tagit fart och syns i montrarna. Det 
som förenklar för branschen är bra.

Vad tar du med dig  
från Automässan?

”Undvik dikeskörningar– kommunicera tydligare”
Föreläsare, Marcus Isgren,  
ordförande i ARN

”Företag som inte satsar  
på hållbarhet kan få det svårt”

Autoexpertens hållbarhetschef Malin Möller, tv,  intervjuas av Motorbranschens 
chefredaktör Ing-Cathrin Nilsson om konvertering av bensinbilar till etanol.

I vimlet  
på mässan
I MRF:s monter hann illustratören  
Anders Flood avbilda många mäss-
besökare med en travesterande  
blinkning. Här är det Anders Andersson 
från Halland som tolkas. Resultatet till 
vänster.

Autostretching,  
PT-gympa, power 
walk och joggning 
stod på morgon- 
programmen för ut-
ställarna. Bra start 
på tuffa mässdagar 
för deltagarna.

Autoexperten gjorde 
avspark för ett kvinnligt 
nätverk för administrativ 
personal, kvinnliga med-
arbetare som på mindre 
verkstäder ofta åtar sig 
allt-i-allo-uppgifter och 
besitter bred kompetens. 
Är de borta ett par veckor 
uppstår lätt kaos. Auto-
experten vill synliggöra 
denna multifunktionella 
yrkesgrupp och ett 25-tal 
kvinnor från hela Sverige 
var med när startskottet 
gick på Automässan.

HALLÅ DÄR  
MÄSSGENERAL
Anna-Lena Friberg

Bortom alla kalla 
fakta, förekom något 
minnesvärt mellan-
spel på Automässan?
– En ögonbrynshöjare 
var väl när det en kväll vällde in hundra-
tals människor i utstyrslar och peruker i 
allsköns färger. De skulle på en temafest 
som Meca hade.
Något annat som stack ut?
– Vår satsning på träningsprogram på 
morgnarna var nytt. Med dem ville vi sig-
nalera hälsa och omtanke om alla männ-
iskor som jobbade hårt i montrarna.
Och Automässan sammantagen?
– Odelat positiv feedback. Rekord i 
besökande skolungdomar; det kom till 
och med en klass från Frankrike, vars 
lärare rest hit för att söka praktikplatser 
till sina elever. Seminarieprogrammet 
matchade besökarmålgruppen jät-
tebra och rymde också flera utländska 
föreläsare. Sedan är samverkan med 
våra samarbetspartner ovärderligt, de 
står bakom som en kvalitetsgarant och 
hjälper till att bygga varumärket.

– Jag måste också säga att leveran-
törerna satsar otroligt mycket på att 
fronta sina varumärken i hård konkurrens.
Så du var lyckligt trött efteråt?
– Ja, jag somnade påklädd i soffan på 
lördagskvällen.

Tommy Letzén vd på MRF fångade elevernas 
uppmärksamhet när han talade om branschens 
framtid och det förändrade affärslandskapet. 
Totalt 1 200 elever och lärare välkomnades till 
branschen. Johanna Linder, Transportföretagen, 
var projektansvarig.

SVERIGES SNÅLASTE FORDON
En prototyp i kolfiber, byggd av 
Chalmers-studenterna Oskar 
Johansson, Erik Svantesson och 
Logi Sigurdarson. I EM-tävlingen 
Chell eco marathon, där bränsle-
snålast vinner, tävlade de i klassen 
”förbränningsmotorer”, slog nytt 
svenskt rekord genom att komma 
1 617 kilometer på en liter bensin. 
Det räckte till en åttonde plats. 
Fordonet väger 32 kilo och har 
tagit fyra år att utveckla.

INSTAGRAMTÄVLING
Generösa bidrag gav FVU, SPF och Transport-
företagen till tävlande skolklasser på mässan. 
”Framtidens verkstadschefer”, som Gilbert 
Fransson uttryckte det. Eleverna plåtade och 
hashtaggade i bästa tävlingsanda och motive-
rade kreativt vad eventuella vinstpengar skulle 
användas till. Vinnare av vardera 20 000 kronor 
blev klasserna Carl Sund UBC i Motala, FT18 
på Tyresö gymnasium och FT18C på Viska-
strandsgymnasiet i Borås. På bilden, givarna 
Christer Liljendahl, SPF, Gilbert Fransson från 
FVU, och Johanna Linder, Transportföretagen. En söt nyhet i tiden  

lanserades: Ahlgrens elbilar.

Husets klassiska räkmacka 
King size deluxe gick ut  
i oräkneligt antal.

Tyresö gymnasium lämnade 
mässan som en av vinnarna.

2  A U T O M Ä S S A N  2 0 2 0
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Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2020 ligger på 274 664 

48.129

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

2019

15 293

2018

13 121

16,6%

Endast
begagnathandel

2019

10 392

2018

8 695

19,5%

Ej via
bilhandel

2019

12 994

2018

13 232

-7,0%

Totalmarknad

2019

38 679

2018

35 048

10,4%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar december Max 10 år gamla avställda bilar.

December

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2018

35 832 

78

2019

44 875 

66

Ackumulerad begagnatförsäljning 2019  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2019

226 252

2018

220 828

2,5%

Endast
begagnathandel

2019

144 125

2018

142 823

0,9%

Ej via
bilhandel

2019

190 160

2018

204 423

-7,0%

Totalmarknad

2019

560 537

2018

568 074

-1,3%

Antal bilar

Utveckling

2018

25 207

92

2019

30 259

93

Utveckling lager
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33 740 

24 766 

33 486 

24 887 

32 237  

24 734 

33 053 

25 820 

32 794 

25 419 

33 696 

26 786 

30 402 

25 587 

30 849 

26 955 

33 601 

28 307 

36 422 

29 804 

Lager nybilshandel           Lager begagnathandel

39 902 

44 875

29 705 30 259

Klaus Silfvenius, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

kommentar

Rekyl på spurten
Inte oväntat sjönk registreringarna av personbilar 
med 18 procent under årets första månad jämfört 
med januari 2019 – 16 798 bilar registrerades mot 
20 478 förra året. rekylen var inte oväntad efter 
förra årets otroligt forcerade avslut. men det är stora 
kast; flertalet japanska märken fick ut förvånansvärt 
låga volymer i januari. 

spridningen är stor, mellan plus 50,4 procent och 
minus 97,7 procent. bäst, sett till enskild månad 
bland märkena med minst en procents marknads-
andel förra året var audi med plus 26,4 procent, följt 
av Kia plus 24,7 procent och seat plus 24,5 procent. 
Dock ska det beaktas att vissa märken byggde 
lager före årsskiftet, varför sifforna inte är fullt 
representativa som indikator för försäljningen.

andelen dieselbilar sjönk drastiskt med 22,7 
procent i januari. tiden får utvisa om det är en effekt 
av den förändrade fordonsskatten vid årsskiftet 
eller ett trendbrott. I andra änden av skalan ser vi 
bilar med max 60g co2/km i utsläpp som nästan 
dubblerade sina registreringar i januari.

antalet laddbara bilar utgjorde 30,7 procent, vilket 
ger en god förutsättning för branschens prognos om 
30 procent laddbara bilar under 2020. Under året 
släpps också många nya modeller av laddhybrider 
och elbilar.

För lätta lastbilar är nedgången ännu större i 
januari, inte heller överraskande då förändringen i 
beräkningsgrunden för fordonsskatten påverkar lätta 
lastbilar ännu mer än för personbilarna.

Vi noterar att registreringarna stannade på 
1 173 för januari 2020 – minus 57,5 procent mot 
föregående år. Det är mycket stora kast mellan 
märkena även här – mellan plus 141,7 procent 
till minus 100 procent. Förändringen i marknaden 
medför en så udda sak som att ett märke som ”bara” 
tappar 25 procent av sina registreringar, fördubblar 
sin marknadsandel! bästa prestationen bland 
märkena med minst en procents marknadsandel 
förra året var Isuzu på plus 14,8 procent. 

För tunga lastbilar har vi en stadig och fin start 
på året på aggregerad nivå med 420 registreringar, 
vilket är plus 2,4 procent mot samma månad 
föregående år. Under ytan sker desto mer; vi ser 
en spridning från plus 18,0 procent till minus 16,4 
procent (räknat på märken med mer än en procents 
marknadsandel), där scania fortsätter sin framgång.
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Nyregistreringar under januari
 Januari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     22 109 22 109 0,13 0,53

  Land rover                 55 70 55 70 0,32 0,34

totalt bc sweden             77 179 77 179 0,45 0,87

BMW Northern Europe                                                                   

  bmW                        1 077 1 504 1 077 1 504 6,41 7,34

  mini                        177 197 177 197 1,05 0,96

totalt bmW northern europe     1 254 1 701 1 254 1 701 7,46 8,30

Fiat Group Automobiles                                                              

  alfa romeo                 23 61 23 61 0,13 0,29

  Fiat                       203 135 203 135 1,20 0,65

  Jeep                       22 122 22 122 0,13 0,59

totalt Fiat Group automobiles 248 318 248 318 1,47 1,55

Ford Motor                                                                          

  Ford                       228 789 228 789 1,35 3,85

totalt Ford motor            228 789 228 789 1,35 3,85

Honda Nordic                                                                        

  honda                      88 201 88 201 0,52 0,98

totalt honda nordic          88 201 88 201 0,52 0,98

Hyundai Bilar Import                                                                        

  hyundai                      399 377 399 377 2,37 1,84

totalt hyundai bilar Import          399 377 399 377 2,37 1,84

KIA Motors Sweden                                                                   

  KIa                        1 959 1 571 1 959 1 571 11,66 7,67

totalt KIa motors sweden     1 959 1 571 1 959 1 571 11,66 7,67

KW Bruun Automotive                                                                   

  citroen                        85 271 85 271 0,50 1,32

  opel                        179 11 179 11 1,07 0,05

  Peugeot                        371 616 371 616 2,21 3,01

totalt KW bruun automotive     635 898 635 898 3,78 4,38

Louwman Sverige                                                                    

  suzuki                    65 159 65 159 0,38 0,77

totalt Louwman sverige      65 159 65 159 0,38 0,77

Mazda Motor Sverige                                                                 

  mazda                      7 298 7 298 0,04 1,45

totalt mazda motor sverige   7 298 7 298 0,04 1,45

Mercedes-Benz Sverige                                                               

  mercedes                   1 144 1 196 1 144 1 196 6,81 5,84

  smart                          0  3 0 3 0,00 0,01

totalt mercedes-benz sverige 1 144 1 199 1 144 1 199 6,81 5,85

Nissan Nordic                                                                       

  nissan                     114 529 114 529 0,67 2,58

totalt nissan nordic         114 529 114 529 0,67 2,58

Renault Nordic Sverige                                                              

  Dacia                      68 182 68 182 0,40 0,88

  renault                    384 598 384 598 2,28 2,92

totalt renault nordic sverige 452 780 452 780 2,69 3,80

SC Motors Sweden AB                                                                 

  mitsubishi                 439 527 439 527 2,61 2,57

totalt sc motors sweden ab   439 527 439 527 2,61 2,57

Subaru Nordic                                                                       

  subaru                     56 247 56 247 0,33 1,20

totalt subaru nordic         56 247 56 247 0,33 1,20

Toyota Sweden                                                                       

  Lexus                      86 131 86 131 0,51 0,63

  toyota                     1 101 1 203 1 101 1 203 6,55 5,87

totalt toyota sweden         1 187 1 334 1 187 1 334 7,06 6,51

Volkswagen Group Sverige                                                            

  audi                       1 097 868 1 097 868 6,53 4,23

  Porsche                    126 89 126 89 0,75 0,43

  skoda                      781 1 090 781 1 090 4,64 5,32

  seat                       620 498 620 498 3,69 2,43

  Volkswagen                 2 853 2 691 2 853 2 691 16,98 13,14

totalt Volkswagen Group sverige 5 477 5 236 5 477 5 236 32,60 25,56

Volvo Personbilar Sverige                                                           

  Polestar                      1   0      1 0 0,01 0,00

  Volvo                      2 793 4 073 2 793 4 073 16,62 19,88

totalt Volvo Personbilar sverige 2 794 4 073 2 794 4 073 16,63 19,88

Övriga fabrikat                                                                     

totalt Övriga fabrikat       175 62 175 62 1,03 0,31

Totalt 16 798 20 478 16 798 20 478 100,00 100,00

GENERALAGENT

6 78 16 31

18 40 37 30

24 118 53 61

155 291 922 1 213

64 65 113 132

219 356 1 035 1 345

3 4 20 57

48 45 155 90

2 10 20 112

53 59 195 259

65 191 163 598

65 191 163 598

27 91 61 110

27 91 61 110

171 97 228 280

171 97 228 280

804 850 1 155 721

804 850 1 155 721

5 81 80 190

10 4 169 7

73 367 298 249

88 452 547 446

19 106 46 53

19 106 46 53

4 177 3 121

4 177 3 121

199 332 944 853

0 1 0 2

199 333 944 855

62 329 52 200

62 329 52 200

27 138 41 44

160 346 224 252

187 484 265 296

182 126 257 401

182 126 257 401

28 132 28 115

28 132 28 115

22 33 64 98

547 561 554 642

569 594 618 740

280 222 817 646

53 23 73 66

185 439 596 651

156 257 464 241

785 870 2 068 1 821

1 459 1 811 4 018 3 425

0 0 1 0

454 689 2 339 3 384

454 689 2 340 3 384

39 20 138 53

4 653 7 015 12 145 13 463



 

Din Leverantör inom fordonsprocesser 

- IT-lösningar för hantering av ledtider 
- Verktyg för analys av marknaden och eget lager 
- Konsultlösningar 
- Ledande inom bilauktioner i Europa 

DAIM 

Kortar ner ledtider och ger dig full kontroll på 
bilflödet inom företaget. Allt kopplas direkt till ert 
DMS system. Ingen manuell hantering behövs. 
Analys och rapport av ledtid 0, 1, 2 och 3. 

Lead Generator 

Placeras på er hemsida eller sociala medier. 
Kunden kan direkt värdera sin bil och ett lead 
skickas direkt till er på mailen med kundens 
person- och biluppgifter. 

Performance Manager 

Tillsammans med vår konsult skräddarsyr vi ett 
program för ert företag. I detta ingår Workshops, 
rapporter, pris- och begagnat-strategi, 
uppföljning, coachning samt handlingsplaner.  

Trade In App 

Inbytesverktyg för test av bil. Här sparas 
årsmodell, mätarställning, bilder, utrustning och 
eventuella skador som påverkar värdet. VIN look 
up = data från transportstyrelsen. 

All information sparas för framtida hantering vid 
inbyte och test 2. 

Trading / export 

Med bilauktioner i 19 länder med 70 000 
användare optimerar vi chansen att få så bra 
betalt som möjligt både i Europa och Sverige.  

INDICATA 

Ger dig en lageröverblick och gör det möjligt 
för dig att ta beslut baserade på fakta och 
statistik. Fler nyckeltal på din dashboard 
hjälper dig att spara tid och fokusera på 
åtgärder som följer din pris- och begagnat-
strategi.  

Kontakt: +46 8 751 38 00       Kundcenter@autorola.se      www.autorolagroup.com  58 motorbranschen 1-2 .2020
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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

Laddbara personbilar 
nyregistrerade laddbara personbilar januari 2020. 

Laddbara personbilar definieras som elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp max 60 g/km som nyregistrerats från 1 juli 2018.

 Januari Ackumulerat % av miljö (ack)
 Typ 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 VW Passat Gte Laddhybrid 652 31 652 31 12,99 1,16

2 Kia optima PheV Laddhybrid 486 96 486 96 9,68 3,59

3 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 427 456 427 456 8,50 17,04

4 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid  351 285 351 285 6,99 10,65

5 Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 346 85 346 85 6,89 3,18

6 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 312 90 312 90 6,21 3,36

7 Kia niro eV  el 282 175 282 175 5,62 6,54

8 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 227 248 227 248 4,52 9,27

9 bmW 330e sedan Laddhybrid 145 0 145 0 2,89 0,00

10 renault Zoe el  133 239 133 239 2,65 8,93

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MärkE

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Jan  Ackumulerat  2020  2019
Daf  8 3 8 3 166,7 166,7 1,9 0,7
Iveco  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
man  21 22 21 22 -4,5 -4,5 5,0 5,4
mercedes-benz  35 34 35 34 2,9 2,9 8,3 8,3
scania  223 189 223 189 18,0 18,0 53,1 46,1
Volvo  133 159 133 159 -16,4 -16,4 31,7 38,8
Övriga  0 3 0 3 -100,0 -100,0 0,0 0,7

ToTAlT  420 410 420 410 2,4 2,4  100,0  100,0

MärkE

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Jan  Ackumulerat  2020  2019
chevrolet  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  31 152 31 152 -79,6 -79,6 2,6 5,5
Dacia  18 37 18 37 -51,4 -51,4 1,5 1,3
hyundai  0 0 0 7 0,0 0,0 0,0 0,0
fiat  42 99 42 99 -57,6 -57,6 3,6 3,6
ford  185 421 185 4221 -56,1 -56,1 15,8 15,2
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  8 35 8 35 -77,1 -77,1 0,7 1,3
Isuzu  31 27 31 27 14,8 14,8 2,6 1,0
man  4 6 4 6 -33,3 -33,3 0,3 0,2
mercedes-benz  169 220 169 220 -23,2 -23,2 14,4 8,0
mitsubishi  0 15 0 15 -100,0 -100,0 0,0 0,5
nissan  35 144 35 144 -75,7 -75,7 3,0 5,2
opel  29 12 29 12 141,7 141,7 2,5 0,4
Peugeot  64 284 64 284 -77,5 -77,5 5,5 10,3
renault  53 191 53 191 -72,3 -72,3 4,5 6,9
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 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  27 121 27 121 -77,7 -77,7 2,3 4,4
Volkswagen  467 992 467 992 -52,9 -52,9 39,8 35,9
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  10 6 10 6 66,7 66,7 0,9 0,2

ToTAlT  1 173 2 762 1 173 2 762 -57,5 -57,5 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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PRIS TILL 3 VERKSTÄDER 
Här är lack- och skadeverkstäderna som fick synliga 
bevis för sina prestationer:

BÄSTA SKADEVERKSTAD 2019: HELMIA BIL, Karlstad 
med motiveringen att företaget ligger i framkant  
med ett tydligt kund-, process- och lösningsorien-
terat fokus. Övriga nominerade var TAGE REJMES i 
Linköping och ROLF ERICSON BIL i Falun.

BÄSTA LACKVERKSTAD 2019: ROLF ERICSON BIL i Falun 
med motiveringen att ha skapat en bättre vi-känsla 
med lack och skade i samma lokal och lyft lack-
eringsavdelningen till nya nivåer. Övriga nominerade 
var MÖLLER BIL i Örebro och SMÅLANDSSTENARS 

BILLACKERING.

BÄSTA PLASTVERKSTAD 2019: WERKSTA DANDERYD med 
motiveringen att i många år haft fokus på plastrepa-
rationer och alltid tänka ”reparera före byta”. Övriga 
nominerade var PIERRE BILLACKERING i Vimmerby och 
DIN BIL i Mölndal. 

ETT VÄLMATAT seminarieprogram spände mellan 
elsäkerhet, nya lackmetoder och framtidens 
verkstäder. Och frågan var om inte Sven-Olof 
Gudmundsson från Cirkle K var den som 
rev ner mest applåder med sitt budskap om 
”familje tillhörighet” i företaget. Det var fest 
också med prisregn och bra drag. Här, lite 
bilder från vimlets yra.

Här minglar skadesektorn
Parallellt med Automässan i Göteborg tilldrog sig MRF:s  
årliga Lack- och skadekonferens för 41:e gången.

Alerte konferencieren Joachim Due-Boje 
intervjuar Volvo Cars Lennart Edvardsson och 
Rickard Martinsson om framtidens skadeverk-
stad. Profetian: Fler men förändrade skador  
på bilarna, kundkrav på snabba digitala svar. 
Råd: Se till att ta hem fler servicejobb i samband 
med skadereparationen!

Färgstarke Markus Barska lockade upp 
MRF:s Kiki Öiangen på scenen.

Urban Magnusson, ordförande i MRF:s Lack- och 
skadestyrelse, kunde presentera Werkstas nya 
koncernchef Catherine Sahlgren.

Tobias Andersson, Smålandsstenars Billackering 
i samspråk med färgleverantören Magnus Wendt 
från PPG.

Bakom Jan  
Olvenmo och 
Joachim Due-
Boje skymtar 
Sohrab Pouranpir 
som mottagit pris 
för bästa plast-
verkstad.

Niklas Jennetoft, skadechef 
Bilkompaniets skadecenter i Mora, 

gjorde framtidsspaningar.

Daniel Forsman, Lindesbergs Bilskadecenter 
och Medhi Kouhestani från Werksta.

”Vi ser att ni är långt efter i fråga om elbilar”, sa 
norrmännen Nils-Jørgen Kristiansen, Karosseri-
forum, och Odd Egil Hexeberg, Bilia Norge.

Niclas  Lidwall från Stock holms Karosslack.
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Vi utrustar din verkstad!

Box 1 9, 746 21 BÅLSTA, Tel +46 1 71 541 40

info@lackeringsanlaggningar.se

www.lackeringsanlaggningar.se

Paint Pocket Färgfäl la

Sprutboxar - Kombiboxar - Lastbilsboxar - Beredning

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

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

27.900:- 29.500:- 115.000:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS!!
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DET FINNS DE som samlar på bilar. Sen finns det de som 
samlar bilar från vissa årtionden. Och de som samlar på 
ett visst bilmärke. Sedan finns det de som samlar på ett 
märke i kombination med specifik kunskap om årtalen 
som young timers, ett begrepp i samlarkretsar för 70-, 80- 
och tidiga 90-talsbilar.

Tas steget vidare för att samla på färg, specifika färg-
koder, broschyrer och miniatyrbilar i skala 1:43 och kan 
hästkraftantalen på de olika motorer som salufördes i 
Sverige under eran, då saknas namn på nördarna.

Jag hör till den gruppen. Jag vurmar över 80-talsbilar, 
för det specifika tänk de stod för och den nostalgi de 
skapar hos mig. 

80-talet var en tid då en bil fick vara en dröm.  
Då varumärken stod för olika saker. Själv anser jag  
att Mercedes från dessa tider var bättre än andra 
bilmärken, att ljusgröna är finast och allra helst de med 
samma färgkod. 

I dag är moderna bilar alla desamma i olika skal.

MIN RESA började hos Philipsons, som då var importör 
för Mercedes i Sverige, där jag tvättade bilar. Allt för 
att tjäna egna pengar för att i framtiden kunna ha råd 
att köpa en valfri Mercedes. En vanlig fredagseftermid-
dag kunde disponenten komma och droppa nyckeln på 
skrivbordet och säga ”Bengtsson, tvätta och tanka min 
bil inför helgen”. Att då få glädjen att provköra, se hur fort 
bilen gick och drömma sig bort för en stund såg jag som 
en skattefri löneförmån. 

Ett annat minne är min första arbetsbeskrivning vid 
iordningställande av en begagnad bil inför leverans. Det 
var tydligt uttalat att om tiden var knapp inför leverans 
skulle tre saker ej få förbises: 1. Putsa stjärnan och gril-
len så den glänser. 2. Tvätta vänster insteg noggrant och 
skaka av gruset från gummimattorna. 3. Inte glömma 
att tömma askkoppen från aska och fimpar.

VID MITTEN AV 80-talet smyckades ungdomsrum av 
planscher, oftast av en popgrupp som följt med någon 
tidskrift. Själv hade jag en bild från en bilbroschyr från 
Stockholms Bilsalong som drog cirka 250 000 besökare 
under elva fulla dagar. En blåsvart metallic Mercedes 

190E 2,3-16 Cosworth med fabriksmonterat spoiler-
paket. Bilen hade körts 5 000 mil i sträck med en 
genomsnittsfart av 247,94 km/h. Augusti 1983! Tolv 
världsrekord var ett faktum.

DEN COOLFAKTOR och ouppnåeliga önskan att få äga och 
köra en sådan bil skulle kanske kunna jämföras med om 
en ung människa i dag skulle få testa nästa generation 
Iphone på Youtube långt före lanseringen.

Jag övningskörde i en ovan nämnd Mercedes där 
ettans växel låg bakåt, där normalt tvåan ligger på 
vanliga bilar, och i dag kan jag äntligen njuta av ett eget 
exemplar i skala 1:1. En dröm har gått i uppfyllelse.

FÖR ATT FÖRSTÅ de här bilarnas värde då, kan det nämnas 
att en S-klass 560 SEL V8 med 279 hk vid 80-talets mitt 
kostade mer än en fin villa i Stockholms burgnaste stads-
delar. I dag kostar en sådan villa 20 miljoner medan en 
S-Klass kostar drygt 1 miljon. Dessutom kan bilen köpas 
utan kontanter via privatleasing, medan den förr nära 
på var som att köpa en rymdraket och casha in allt man 
hade. När andra bilar gjorde 150 km/h med lite hemlängtan 
gjorde en fullastad S-klass 560 SEL med fyra personer 
250km/h. Som att i dag jämföra en Volvo kombi med  
en lång vit limousin som sätter två minuter snabbare 
tid på Nürburgrings Nordslinga. Alltså en helt annan 
dimension av bil.

BILAR VAR inte bättre förr, inte någonstans, men de 
representerade en dröm, en längtan och de var famil-
jemedlemmar. Det är därför jag i dag, 35 år senare, har 
investerat i min pojkdröm.2

Magnus Bengtsson, välbekant både från  
ÅF- och GA-ledet, har ett lidelsefullt 
bilintresse, i synnerhet för Mercedes-modeller 
från 70- och 80-talen och kan leva upp till 
epitetet Mercedes-konnässör. På bilden dock 
med en Rolls Royce Silver Spirit 6,75L V8, 1985.

POJKDRÖMMEN 
BLEV SANN
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	s 24-31 Fokus Försäkringsbolagsenkät 1
	s 32-33 Trendat
	s 34-39 Framkant_2
	s 40-41 Lösningen
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