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Flow i däckaffären har Mari Lagberg och Peter 
Wiklund skapat på Upplands Motor.

Britt-Marie Stafhammar kan drivas av ilska i 
sitt brottsförebyggande arbete på If.

Skräddad i kostym i Assistancekårens färger 
är Robin Jonsson från Årebärgarn.
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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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LÄSNING

35 61

Gemensamt fokus 
skapar tillväxt
Det är bevisat sedan länge – kunniga och engagerade medarbetare skapar 
goda resultat! Hos Santander har vi ett sammansvetsat team som dedikerat 
och fokuserat arbetar för att skapa framtidens lösningar tillsammans med 
Kias återförsäljare. 

Tack vare djup förståelse för återförsäljarnas utmaningar har vi genom 
rådgivning och digitala lösningar kunnat stötta dem i deras dagliga arbete. 
Vi ser fram emot att få fortsätta utbyta erfarenheter, göra lönsamma 
affärer och skapa ännu större tillväxt under 2020. 

Tillsammans förverkligar vi idéer.
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Team Kia Finans
Stefan Näsman, Håkan Grönkvist, Michael Josefsson & Lasse Hansson
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ANNAT ÄN att vi har framtiden här nu är svårt att känna efter att ha lämnat 
årets upplaga av eCarExpo. Det som vi under många år har pratat om ska 
komma ser vi nu dom första modellerna av. De är här och mer lär komma. 
Vi kommer att få mer än 200 nya elektrifierade modeller till den svenska 
marknaden under 2020 och 2021. På årets elbilsmässa såg vi på allvar att vi 
har bilar i alla storleksklasser och prisklasser, beställningsbara i olika helel- 
eller hybridversioner. 

SPÄNNANDE ÄR att vi i branschen på mässan kunde diskutera dom viktiga 
frågorna som följer med denna elbilssatsning med politiker och myndighe-
ter. Det är så viktigt att vi har en gemensam bild av el-tillgång, säker han-
tering med branschstandard och hållbarhet i alla dess former kopplat till 
våra produkters livscyklar och användande. Och det är inte utan att vi som 
bransch nu ligger före myndigheterna, framför allt avseende efterfrågan; 
januari-siffrorna över försäljningen visade en elfordonsandel på 30 procent!

Kommer laddinfrastruktur att finnas på plats i den takt som boende i 
tätorter och flerbostadshus vill? Kommer den totala strömtillgången att 
kunna fördelas smart över landet? Att det finns ström så det räcker fick vi 
klart för oss då Sveriges nettoexport fortfarande ligger på över tio procent 
av vår producerade el.

MEN DET kommer också nya aktörer i 
branschen att förhålla sig till. Det som 
händer nu i Norge är att det kommer 
in tre nya importörer av elfordon med 
sju nya modeller och det med teknisk 
specifikation och pris som utmanar 
våra europeiska tillverkare. Vad händer 
om också Ikea skulle välja att ta in ett 
elfordon från Kina för i första hand 

sköta ”last mile”, transporter som då skulle få Ikea-loggan i fronten? Skulle 
då andra kunder också vilja ha en Ikea-bil? Vi vet ju att när Amazon sa att 
de behövde 100 000 elektrifierade skåpbilar var många tillverkare, inklusive 
europeiska, villiga att göra en Amazon-märkt bil.

NU MÅSTE VI som bransch verkligen ta elbilsrevolutionen på allvar. Vi 
måste utbilda oss i den nya tekniken som, förutom el-kunskap, handlar 
om uppkopplade och autonoma/hjälpande system. Vi ska se till att få till 
en branschstandard för hantering av 
elfordon som gör att alla som hanterar 
fordonen gör det på ett säkert sätt. Och i 
företagen måste det sättas av pengar och 
personal för att affärsutveckla verk-
samheten för att möta minskningen av 
traditionella intjänandeområden inom 
verkstadsrörelsen.

FRAMTIDEN ÄR elektrifierad och upp-
kopplad, även om vi ännu inte är riktigt 
klara över hur vi enklast och mest 
hållbart ska bära med oss och transpor-
tera energin. En vätgasbil är ju också en 
elbil …

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Framtiden har startat!
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Med elektrifieringen 
kommer nya aktörer 
att förhålla sig till

BJÖRN OLSSON
Annonsmottagning
08-701 36 25
bjorn.olsson@mrf.se

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

HAR DU FÅTT IN EN VOLVO
I DIN MAZDA-HALL?

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Rutiner är bra. Då vet man precis hur man ska göra när allt är som vanligt. Men när 
det inte riktigt är som vanligt – t ex när du tagit ett inbyte av ett ”annat märke” – då 
blir det ibland lite svårare att veta hur man ska göra. Inte minst när det gäller att fixa 

fram extrautrustning som passar. 

Men när det gäller kompletta vinterhjul kan det i alla fall bli en promenad i parken. 
Särskilt när man köper dem från Nordic Wheels. Knappa bara in reg-numret i vår 

webshop eller i vår app, så får du upp ett antal förslag med bild, pris och allt. Klicka 
ett par gånger till och hjulen är på väg. Och landar dagen efter på din lastkaj. Prydligt 
uppmärkta och fräscht förpackade. Det ska vara enkelt att jobba med merförsäljning 

– även när det ligger lite utanför de vanliga rutinerna.  

Välkommen att höra av dig, så får du 
ett inlogg för att prova själv.
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På gång med e-handel
Upplands Motor och ett par andra handlare har i samarbete 
med Wayke genomfört ett pilotprojekt med försäljning av 
begbilar online. Nu har över 200 handlare hängt på.

UPPL ANDS MOTOR

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

UPPLANDS MOTOR var först med 
att implementera e-handelslös-
ningen ”Köp online” på sin egen 
webbplats.

– Vi var intresserade av hur 
man kan förändra köpbeteenden 
och hur vi kan driva bilköpsaf-
fären online, säger Tomas Lund-
holm, online manager.

Pilotprojektet påbörjades i 
oktober och har nu övergått i en 
fast tjänst.

– Det har varit en utmaning 
eftersom bilköp är så förknippa-
de med invanda beteenden, som 
exempelvis att provköra bilen 
före köp. Vi är hittills nöjda med 
resultaten även om volymerna 
än så länge är små ser vi ändå en 
poäng med att vara med tidigt i 
den här typen av initiativ, säger 
Tomas Lundholm.

Med onlineköp har kunden två 
veckors reklamationsrätt enligt 
lagen om distansköp. Kunden kan 
provköra bilen hemma, nyttja den 
i vardagssituationer och sedan 
lämna tillbaka den om den inte 
uppfyller förväntningarna.

Onlineköp av begagnade bilar 
har ifrågasatts; kritikerna menar 
att bilköparna inte får tillräcklig 
del av bilens varudeklaration och 
att det är svårt att se bilens skick.

– I systemet ingår stöd för att 
publicera varudeklarationen. Det 
är en viktig del i att göra bilköpet 
tryggare för konsumenten, säger 
Waykes vd Martin Fransson.

Enligt Tomas Lundholm hand-
lar det också om att fotografera 
bilarna rätt så att även eventuella 
skavanker syns.

Vad är nästa steg?
– Redan i dag ingår stöd för inby-
tesbil, finansiering och försäk-
ring, men vi behöver titta mer på 
möjligheten till hemleverans för 
att få en full e-handelsupplevelse. 
Vi behöver också fundera över 
hur vi ska hantera de situationer 
när kunden har en inbytesbil som 
ska hämtas samtidigt som den 

köpta bilen levereras. Det är en 
tjänst som kunderna efterfrågar.

Finns det inte risk för att 
försäljningen på sikt äventyrar 
återförsäljarnas roll? 
– Just därför är det viktigt att 
vara med från början. Kunden 
gör redan merparten av sin 
research online. Det är bara sista 
delen av köpet som fortfarande 
slutförs hos handlaren. Ett för-
ändrat köpbeteende kommer inte 
över en natt. Det kommer ta flera 
år, säger Lundholm. 2 ME

Det är det viktigt 
 att vara med  

från början

Notiser

Hur gick det till när du blev delägare? 
– Förra ägarna Håkan Serrander och Lars-Gunnar Anner-
skans sponsrade min speedwaysatsning i flera år och när 
vi skulle förnya avtalet 2016 frågade de om jag inte skulle 
sluta leka i sandlådan och ta ett riktigt säljarjobb hos dem. 
Jag tackade ja med förutsättning att jag fick köpa in mig i 
verksamheten om jag visade framfötterna och i slutet av 
2019 blev jag och Daniel Serrander delägare. 

Vad har du tagit med dig från speedwaykarriären?
– Idrotten har gett mig mycket. Jakten på sponsorer for-
made mig som säljare och alla år som lagkapten har slipat 
mitt ledarskap. Jag tar med mig team-känslan, där alla lag-
spelare behövs för framgång och för att kunna hantera olika 
situationer. Varje avslutad affär känns som en seger. Många 
kommer in hit och vill prata med Zorro så jag har sålt en 
del bilar tack vare min idrottskarriär.

Vad har ni för mål med verksamheten? 
– Att fortsätta den resa som tidigare ägare och Kia Motors 
Sweden har inlett. Vi är ett omtyckt varumärke i regionen, 
en modern fin anläggning och en väldigt bra produkt där 
det nu händer mycket med elbilar och plug-in hybrider. Vi 
ska förädla det goda ryktet som Håkan och Lars-Gunnar 
under en lång tid har byggt upp och fortsätta stödja det 
lokala föreningslivet.

På vilket sätt kompletterar ni varandra? 
– Daniel är mer av en vd som har koll på siffror, strukturen 
och kontakt med generalagent och andra aktörer medan  
jag är den där sociale säljaren som älskar att träffa folk ute  
i bilhallen och göra affärer. 2 PE

Från två- till 
fyrhjulingar
Smedernas speedwayikon  
Magnus, ”Zorro”, Zetterström 
har blivit bil-handlare och del-
ägare i Biltjänsten Serrander Bil 
och Tunavallens Bilservice.

nye bilhandlaren Magnus, 
”Zorro”, Zetterström. 
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Tomas Lundholm,  
online manager 
på Upplands Motor.
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Bilinvest i Umeå …
… adderar fyra av FCA:s märken – 
Fiat, Fiat Professional, Jeep och Alfa 
Romeo – till Peugeot och Mitsubishi. 
I samband med expansionen ökar de 
personalstyrkan och bygger ut 600 
kvadrat i två plan. En smygpremiär 
sker inom kort. Till årsskiftet plane-
ras de nya lokalerna stå klara, berät-
tar vd:n och delägaren Erik Edberg. 
Van Service, som hittills representerat 
FCA i Umeå, slutar enligt general-
agenten med deras märken.

MOBILITY MOTORS …
… har förvärvat Mercedes- och  
Mazdaåterförsäljaren Höglunds Bil  
i Norrtälje.

– Vi utökar vår marknadsandel 
inom Mercedes-Benz, som sedan 
tidigare finns i gruppen, och breddar 
vår marknad genom att addera ytter-
ligare ett märke, Mazda. I och med 
köpet av Höglunds Bil visar vi att vi är 
en kraft att räkna med inom huvud-
stadsregionen och landet i stort, 
säger Dimitrios Lenis, vd för Mobility 
Motors-koncernen.

Höglunds bil har funnits sedan 
1955, omsatte 2018 cirka 176 miljo-
ner och har 24 medarbetare. Famil-
jeföretaget Mobility Motors är exklu-
siva Nissanåterförsäljare, grundades 
2005 och har 160 anställda vid sex 
anläggningar. Gruppen omsatte drygt 
1,3 miljard under 2018. Under 2020 
beräknar de sälja omkring 7 000 bilar, 
65 000 servicetimmar och en nå en 
total omsättning om 1,5 miljard.

Omcertifierad MBC-skola
Häromveckan nådde Motorbransch-
college ett nytt etage när Edström-
ska gymnasiet i Västerås omcertifie-
rades som första skola.

– Söksiffrorna inför hösten 2020 
är tio procent högre än föregående 
läsår, vilket visar att vårt arbete med 
Motorbranschcollege ger resultat, 
säger biträdande rektorn Christian 
Eklund.

Edströmska gymnasiet har varit 
certifierat Motorbranschcollege sedan 
2017 då skolan hade 72 antagna 
elever. Innevarande läsår är det 100 
antagna elever.

BILCENTER I NYKÖPING …
… har öppnat Mercedes första nya 
konceptanläggning i Skandinavien, en 
satsning på 75 miljoner. Etableringen 
ligger på Hemgården-området vid E4 
– Nyköpings nya bilhandlar-kluster– 
är på 3 358 kvadrat och består av 
showroom för nya bilar, begagnat-
hall, leveranshall och verkstad med 
skadeverkstad. Digitala verktyg och 
avslappnande lounge-miljöer är 
känne tecken.

Koncernen har 34 anställda. På 
annan plats i Nyköping finns även 
dotterbolaget Stenbergs Bil, som är 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Peugeot och Subaru.

BilByter …
… tar nu upp det kinesiska varumär-
ket Maxus i Linköping och Norrkö-
ping. Maxus, som är Kinas största bil-
tillverkare, slog under 2019 igenom 
på den norska marknaden med bland 
annat Posten och Ikea som stora 
kunder. Under 2020 introducerar 
Maxus sina helelektriska skåpbilar i 
Sverige och modellutbudet kommer 
under året kompletteras med ytter-
ligare storlekar på de helelektriska 
skåpbilarna.
.
BILDAHL-GRUPPEN …
… kommer att börja sälja Mercedes 
personbilar även i Luleå, dock är det 
inte klart när försäljningen startar. 
BilDahl är redan tidigare Norrlands 
största enskilda Mercedes-återför-
säljare för såväl personbilar, som 
transportbilar och tunga lastbilar 
med cirka 150 anställda och cirka  
2 000 sålda fordon per år.

Bilmetrokoncernen …
… har öppnat sin nya lackverkstad i 
Gävle och har därmed en av Sveriges 
modernaste och mest kompletta 
skadecenter-anläggningar. I och med 
investeringen kontrollerar Bilmetro 
hela servicekedjan, optimerar flöde-
na, effektiviserar arbetet och minime-
rar väntetiden för kunderna. Skade-
sidan bedöms bli en allt viktigare del 
av servicemarknadsaffären.

Bilmetro är ett av landets största 
och äldsta familjeföretag i branschen 
och har verksamhet på nio orter i 
Gävleborg och Dalarna med huvud-
kontor i Gävle. De representerar VW, 
Skoda, Audi, Seat och Kia, samt även 
Scania Lastvagnar.

HRM BIL …
… i västgötska Lidköping öppnade 
för en tid sedan en ny bilhall och 
verkstad. Företaget är återförsäljare 
och serviceverkstad för Alfa Romeo, 
Jeep, Dodge och Dodge RAM trucks 
samt serviceverkstad för Mercedes 
och Chrysler. Namnet är en förkort-
ning av Henrik Roos Motorsport. De 
renoverar och säljer även klassiska 
bilar.

N-Trygg Bil i Habo …
… flyttade för en tid sedan in i nyre-
noverade lokaler på orten. Företaget, 
som ligger strax utanför Jönköping, 
startades av Niklas Trygg 2016, säl-
jer begagnade bilar och driver även 
bilverkstad och rekond-verksamhet. 

BJÖRKMANS BIL- 
KONCERNEN …
... ska bygga en ny anläggning i Falun. 
Det handlar om en investering på 
cirka 60 miljoner som ska stå klar 
2022.

Björkmans Bil är återförsäljare och 
serviceverkstad för Kia och har redan 
sedan tidigare en anläggning i Falun, 
även i Västerås, Borlänge, Ludvika 
och Avesta.

Holmström Bil…
… börjar sälja och serva Peugeot 
i Vimmerby. ”Tillskottet kommer 
att medföra en fördubbling av våra 
försäljningsvolymer och verkstads-
arbeten på anläggningen i Vimmerby. 
Eftersom K.W. Bruun är generalagent 
också för Citroën som vi represente-
rar kommer detta att medföra många 
kostnadsbesparande synergier för 
oss”, säger operative chefen Anders 
Marteleur.

EKSJÖ MOTORCENTRUM …
… har flyttat in i nybyggda lokaler i 
smålandsstaden. I den nya fullservi-
ceanläggningen säljs Subaru och Fiat 
transportbilar samt utförs service av 
Fiats personbilar. Företaget ägs och 
drivs av bröderna Anders och Mats 
Håkan Jacobsson.

Kvinnokraft i Piteå
Fem systrar med Sara Forsman som 
vd, har tagit över driften av Norr-
bottens Bildemontering i Storsund 
efter Anders Jansson. Samtidigt har 
affärs utvecklaren och styrelseproffset 
Monica Wikström-Johansson rekry-
terats som styrelseordförande.

Dimitrios Lenis.

Sara Forsman och Monica 
Wikström-Johansson.
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BUTIKSDÖDEN är här. H&M och Zara stänger butiker i rask takt, 
börsen går som tåget men retail-företagen backar. Klassiker som 
Toys R Us, Barney’s och Forever 21 och DressBarn har kånkat, i 
Spanien står flådiga köpcentrum halvtomma. Otaliga kedjor har 
kursat, jag har just fyndat märkeskläder hos anrika Thernlunds, 
grundat 1954.

HUR SKA en bilhandlare överleva när näthandeln tar över? Så enkelt 
är det inte. Många nätbutiker gör brakförluster. I en rapport från 2013 
står att 95 procent av handelns medarbetare försvunnit 2033. I dag 
jobbar fler där än 2013. Varför? Längre öppettider – och näthandeln 
som Ica-handlare unisont ogillar. En tjänst kunden inte vill betala för. 
Varorna ska både plockas och transporteras. Och kraven är högre – 
köper du en rutten banan på Coop får du stå ditt kast, vid nätköp är 
det Coops fel.

BILBRANSCHEN DÅ? Superinnovativa Carvana bränner en miljard 
i kvartalet. Vinstmarginal minus 8,4 procent. Ganska innovativa 
CarMax har 3 procent, mer traditionella AutoNation drygt 4 pro-
cent. Aktien gick som en raket ifjol, precis som Bilia som nyss kom 
med en omvänd vinstvarning. Det är billigt att låna pengar, riskka-
pitalister överinvesterar i nya affärsidéer. Näthandeln tar samtidigt 
död på traditionell handel. Hittills har europeisk bilhandel varit 
förskonad, men hur länge?

LÖSNINGEN ÄR inte studiebesök hos Carvana & Co. Nej, gör det du 
gör så bra att ingen annan kan konkurrera ut dig. Lokal närvaro 

och kundkontakter kommer alltid 
vara A och O – precis som kund-
data. Affärsmässighet krävs, curla 
inte kunderna, tro på ditt erbjudande 
och bredda det. Bilhandlare måste bli 
större. Ju fler anläggningar, märken 

och kundkontakter, desto fler kontaktytor. Och desto mer attraktiv 
för tillverkare och samarbetspartners – inom och utom branschen. 
Då kan du dra in provisioner och samtidigt erbjuda en attraktiv  
helhet där andra står för investeringar.

SÄLJAREN HOS Thernlunds spände ögonen i mig och sa: ”Hoppas 
ni kunder har lärt er att om man handlar på nätet kommer inga 
butiker att finnas kvar.” Ingen kund vill handla i en butik som kom-
menterar så. En (bil)handlare som sprider glädje och kompetens 
kommer att klara sig utmärkt! Handlare måste rannsaka sig själva 
och fundera på vilka signaler man sänder. Attityder syns inte, men 
de känns.

Följ Carvana, läs konsultrapporter – men var skeptisk, sålla och 
tänk vad som passar din verksamhet. Nostalgi driver ingen verk-
samhet framåt, men det gör inte heller riskkapital med dålig koll  
på affärer.

Vad gör en smart bilhandlare?

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 

med inriktning på bilbranschen.
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”Gör det du gör så 
bra att ingen kan 
konkurrera ut dig!”
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Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är hållbart ansvar en självklarhet  
både miljömässigt och ekonomiskt.

Hållbar utveckling är att möta dagens behov och samtidigt möjliggöra detsamma för kommande 
generationer. Att bidra till att utveckla goda ekonomiska vanor och beslut ser vi som en del av 
vårt företagsansvar. Som långivare och investerare är vi medvetna om det ansvar vi har och de 
möjligheter detta ger. Hos DNB strävar vi mot ett långsiktigt värdeskapande och ett positivt bidrag 
till samhället.  – DNB den nya trenden inom bilfinansiering

Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är redan idag.

Bo Ericsson på SFVF, varför slår ni ihop påsarna?
– Det är en nödvändighet, ingen skulle gynnas av att ha flera varianter.

Finns någon förebild att kopiera?
– På uppdrag av Rise har jag frågat 29 europeiska länder utan att hitta 
något som hade något efterföljansvärt exempel. Många är nu intres-
serade av det vi påbörjat i Sverige. Vi har ju redan mer än 100 000 
el- och hybridfordon och antalet kommer att explodera. En standard 
är nödvändig.

Henrik Idermark, MRF, vad blir grundbulten?
– Tveklöst säkerheten för dem som ska jobba med och köra bilarna. 
Nuvarande lagar och föreskrifter har luckor: elbilar räknas inte som 
starkströmsanläggningar trots att ett bilbatteri inte kan slås av och 
göras spänningsfritt på samma sätt som en huvudsäkring i en villa. Vi 
måste säkerställa att de som ska jobba med bilarna har rätt kompetens 
och säkerhetstänk. Sådant måste in i gymnasieutbildning parallellt 
som personal ute i arbetslivet utbildas.

Så det blir både hängslen och livrem?
– Vi ska inte klä personal i gummidräkter, vi ska utbilda dem. Visst 
kan det krävas viss utrustning, men grunden är kompetens, verklig-
hetsanpassade kunskapskrav.

Anders Karlsson på Bil Sweden, gillar du idén?
– Ja, hade vi inte gjort den gemensamt hade det ju inte blivit en 
branschstandard.

Arbetet kommer att ske i samarbete med myndigheter såsom Elsäker-
hetsverket och Myndigheten för Samhällssskydd och Beredskap och 
innefatta branschkategorier som service- och skadeverkstäder, bärgare, 
bildemonterare och räddningstjänsten, varav skadeverkstäderna hög-
prioriteras. Märkesspecifika direktiv kommer respektive tillverkare att 
ansvara för. 2 ICN

Det blir en bransch-
standard för elbilar
En branschstandard för elbilar – MRF och SVFV började på var 
sitt håll att ta fram en sådan. Nu går de ihop tillsammans med 
Bil Sweden i gemensam sak.

GÖR GEMENSAM SAK

Anders Karlsson,  
Henrik Idermark 
och Bo Ericsson.
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Branschen rustar för lobbning
NY TT GRUPPUNDANTAG

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

Det generella gruppun-
dantaget löper ut sista 
maj 2022, det specifika 
för motorfordon ett år 
senare. Vad betyder det 
för handeln?

EU SKA säkerställa effektiv konkurrens. När 
det nya gruppundantaget nu börjar ta form 
får alla aktörer i branschen yttra sig.

Behövs ett nytt gruppundantag?
Utan gruppundantag skulle varje handlar-
kontrakt behöva prövas mot EUF-fördraget. 
Det skulle ge frihet i utformningen – och mer 
makt åt tillverkare. Befintliga kontrakt skulle 
inte påverkas, men processen att ta fram nya 
skulle bli svårare och längre.

UTMANINGAR
Tillverkare samlar data från alla försäljnings-
ställen som kan användas för att nå kunder 
på ett sätt som en handlare inte kan. Med nät-
försäljning finns risk för att köpare kollar på 

bilen hos en handlare, men köper direkt från 
tillverkaren. Vem skulle då stå för produkt-
demonstrationskostnader och skulle priserna 
tillåtas vara lägre på nätet?

Även handel mellan länder, prisjämförel-
sesajter och tilläggsavtal till handlarkontrakt 
diskuteras.

AECDR LOBBAR
Biltillverkarna har hundratals lobbyister i 
Bryssel, handeln bara en handfull. En av dem 
är AECDR:s Antje Woltermann som repre-
senterar MRF, vars medlemmar kan yttra sig i 
en enkät, och elva andra europeiska bilhan-
delsförbund.

– Vi är för ett nytt vertikalt gruppundantag 
med riktlinjer som tillverkarna måste följa 

när kontrakt utformas. Utan gruppundantag 
skulle varje del av kontraktet behöva stämmas 
av mot EU:s grundfördrag, det skulle inne-
bära årslånga diskussioner om avtalsvillkor, 
säger Woltermann. 

Vad kan komma att ändras i innehållet?
– Uppkoppling, autonom körning, delnings-
ekonomi och elektrifiering. Konkurrens-
miljön förändras med digitalisering. Nya 
leverantörer ”tar russinen ur kakan” utan att 
investera som handlarna. Tillverkarna samlar 
kunddata från handeln och uppkopplade 
fordon som sedan används för skräddar-
sydda digitala tjänster. Tillverkare kräver att 
återförsäljare investerar, samtidigt agerar de 
som direkta konkurrenter. Det leder till illojal 
konkurrens.

– Motorfordonsgruppundantaget omfattar 
även servicemarknaden. Här ska en konsulta-
tion med branschen ske.

FABRIKERNA BEHÖVER HANDELN
Pontus Lövrup, vd för SVÅ, var med och för-
handlade Europa-avtalen för VW-handlarna 
som blev klara för drygt ett år sedan.

– Den nya konkurrenssituationen med 
aktörer som har direkt kundrelation och annan 
kostnadskostym (Apple, Google, Amazon 
med flera) gör fabrikerna nervösa. De måste 
försvara infrastrukturen, men det som kallas 
distributionskostnad är skapat av fabrikerna 
själva genom att ålägga återförsäljare kvalita-
tiva krav i utbyte mot en intressant försälj-
nings- och serviceaffär.

– Nu utmanas systemet, och fabrikerna 
inser nog att de behöver återförsäljarna för att 
inte bli rena produktionsfaciliteter, där deras 
varumärke inte längre skulle spela så stor roll. 
Vi måste gå från att ha varit en länk i en kedja 
med fabrik-generalagent-återförsäljare till att 
bli ett ekosystem. Men utrymme finns inte 
längre för ineffektivitet och svagpresterande 
handlare utan digitala insikter.

Hur har handeln vs tillverkarna lyckats med 
”lobbyarbetet”?
– Det verkar finnas en positiv grundsyn, grup-
pundantaget bör finnas kvar i någon form 
– men kompletteras för nya företeelser samt 
omprövas oftare framöver, tycker Lövrup.

Hur påverkas tillverkarnas försök till direkt-
försäljning av ett nytt gruppundantag?
– Alla fabriker behöver skaffa sig den säker-
hetsventilen, men så länge återförsäljarnas 
kundfokusering och egen nätförsäljning kan 
hålla trycket uppe minskar relevansen för fabri-
ken att sälja direkt. Det blir svårt för konkur-
renslagstiftning eller gruppundantag att hindra 
direktförsäljning, här måste återförsäljarna vara 
klarsynta och inse att bästa skyddet är att göra 
jobbet bättre än direktförsäljning. 2 AP

0,05%
av den svenska personbilsparken består  
i dag av bilpooler. En svag ökning sker.

”DET VERKAR  
FINNAS EN  

POSITIV  
GRUNDSYN”

PONTUS 
LÖVRUP

”Nya  
leverantörer 
`tar russinen 

ur kakan´”
ANTJE  

WOLTERMANN
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Notiser

LIDBIL …
… etablerar ett begagnatcenter i Skarahus. 
Ett hyresavtal är tecknat om en 1 050 kvadrat 
stor lokal som ska användas för försäljning 
av begagnade bilar i alla prisklasser under ett 
eget varumärke.

– Med en ökande försäljning och fler inbyten 
av varierande märken ser vi att vi kan skapa 
en kanal för att själva lösa försäljningen av 
samtliga inbyten i Skara som ligger centralt 
i Västsverige med goda kommunikationer, 
säger Lidbils vd Tobias Nordendorph.

Lidbil i Lidköping och Vara säljer Volvo, 
Renault person- och transportbilar, Iveco 
samt Dacia. Företaget ingår i koncernen 
Lidfastighet där även Lidbil Lastvagnar, åter-
försäljare för Volvo, ingår. Koncernen driver 
också verksamhet inom fastighetsförvaltning, 
hållbart skogsbruk samt förnyelsebar ener-
giproduktion med tre vindkraftverk, ett vat-
tenkraftverk samt fyra solcellsanläggningar. 
Bolaget omsätter omkring 600 miljoner och 
har 105 anställda.

AK Auto är namnet …
… på ett relativt nyöppnat bilföretag i Luleå 
med inriktning på en mix av nyare familjebilar 
och sportbilar. Anton Karlsson, med ett tidi-
gare förflutet i bilbranschen, äger och driver 

den nya bilfirman i hyrda lokaler på i dags-
läget 300 kvadrat.

MECHANUM I MALMÖ …
… blev i fjol auktoriserad serviceverkstad för 
Mercedes person- och transportbilar. Mecha-
num är sedan tidigare även serviceverkstad 
för ytterligare nio bilmärken i form av VW, 
Audi, Skoda, VW transportbilar, Saab, Opel, 
Volvo, Ford samt BMW.

Kamux …
… planerar om och ersätter den planerade 
etableringen i Göteborg nästa år med Sunds-
vall på grund av stadsplanering och begräns-
ningar i Göteborg. I Sundsvall kommer show-
roomet att ligga i Birsta.

I år öppnar de sitt sjunde showroom i 
Tyskland, närmare bestämt invid ett stort 
köpcentrum i Kaltenkirchen, en halvtimmes 
bilresa från Hamburg. Det finska begagnat-
bolaget kombinerar stark digital närvaro 
med ett nätverk av bilhallar och har ett eget 
utbildningsprogram för nyanställda.

BILMÄKLAR´N I SKELLEFTEÅ …
… har upphört som återförsäljare för Hyundai 
och kommer fortsättningsvis att huvudsak-
ligen inrikta sig på försäljning av begagnade 
bilar, enligt företagets styrelseordförande 
Morgan Forssell vars familj äger företaget.

Askling Bil …
… expanderar. I slutet av året väntas företa-
gets nya fullserviceanläggning i Motala stå 
klar och i Norrköping har man köpt tomtmark 
för en helt ny etablering, som nu är klar på 
ritningsstadiet. Askling Bil säljer och servar 
Toyota i Linköping, Norrköping, Mjölby och 
Motala samt även Lexus i Linköping. 

Tv vd Tobias Nordendorph 
tillsammans med Viktor 
Andersson från hyresvärden 
Lidbriggen.

PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET  
ÄR BÅDE GENÈVESALONGEN  
OCH AUTO CHINA INSTÄLLDA!
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I fjol minskade  
bildelsstölderna med 
åtta procent. De sjönk 
kraftig i början av året, 
men tenderade att bli 
allt fler under senare 
delen. Värst var det i 
oktober. Internationella 
brottsnätverk härjar.

BILDELSSTÖLDERNA 
MINSKADE I FJOL

STATISTIK

Trots att antalet stölder sjönk under 
2019 ökade skadekostnaderna; de upp-
gick till 165 miljoner, en ökning med 1,5 
procent.

Men framför allt i Stockholmsområdet 
sjönk antalet stölder, från 1 334 under 
2018 till 836 i fjol.

– Polisen i Stockholm har jobbat aktivt 
och mycket uthålligt mot denna typ av 
brottslighet. Det kan vara en bidragande 
effekt till att stölderna i stället har ökat 
i andra delar av Sverige, säger Torbjörn 
Serrander, utredare på Larmtjänst.

Siffrorna visar att ökningen främst 
skett i Västra Götalandsregionen.

BMW drabbades mest med 68 procent 
av alla stölder och det var främst rattar 

och airbags som stals. På Volvobilar stals 
strålkastare, på Mercedes rattar och 
airbags och på VW är navigationssystemen 
utsatta. 

Tullverket, Polisen och Kustbevakningen 
har under några år arbetat intensivt med 
att förhindra utförsel av stöldgods. 

– Vi ser att bostadsinbrott och båtrela-
terade stölder minskar, men inte samma 
positiva utveckling när det gäller inbrott 
i fritidshus och stölder av bildelar, säger 
Mats Löfving, chef för polisens Nationella 
operativa avdelning, till SVT.

I februari i år utlovade regeringen 
lagändringar som ska ge tullen utökade 
befogenheter att genomsöka lastbilar 
som lämnar Sverige. 2 AC

I STOCKHOLMSOMRÅDET SJÖNK  
ANTALET STÖLDER, FRÅN 1 334 UNDER 
2018 TILL 836 I FJOL.

387
stölder av strålkastare, 
navigationssystem och 
airbags rapporterades 

under oktober.

ANTAL  
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ANMÄL DIT T BIDRAG IDAG OCH SE MER INFO PÅ AUTOAWARDS.SE 

AUTO AWARDS SVERIGE PRISKATEGORIER: 
ÅRETS BILMÄRKE // ÅRETS FAMILJEBIL // ÅRETS MILJÖBIL // 
ÅRETS TJÄNSTEBIL // ÅRETS TRANSPORTBIL // ÅRETS ÅTERFÖRSÄLJARE 
AV BEGAGNADE BILAR // ÅRETS NYBILSFÖRSÄLJARE // ÅRETS VERKSTAD //
ÅRETS BESIKTNINGSFÖRETAG // ÅRETS PRODUKT // ÅRETS MARKNADS-
FÖRINGSKAMPANJ // ÅRETS LEVERANTÖR //ÅRETS INITIATIV // ÅRETS 
BILDEMONTERARE // ÅRETS UTBILDNING // ÅRETS HÅLLBARHETSPRIS

A U T O  AW A R D S  S V E R I G E
F R E D A G E N  1 6 .  O K T O B E R  2 0 2 0

W AT E R F R O N T  C O N G R E S S  C E N T R E 

S T O C K H O L M

A U T O  AW A R D S  D A N M A R K A U T O  AW A R D S  N O R G E

KONFERENS / AWARD SHOW!

B IL -FORDONSBRANSCHENS

VILL DU BOKA MÄSSPLATS ELLER 
VARA SPONSOR - KONTAKTA OSS PÅ:  

KONTAKT@AUTOAWARDS.SE
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Vi har fått 4 kit om sex granar 
från Seab. Vill du vinna, svara 
på frågan vilken person som 
är på omslaget av Motor-
branschens februarinummer 
i år och mejla svaret samt 
namn och postadress till  
redaktionen@motorbran-
schen.se senast 10 april 
2020. Skriv ”Utlottning 
Doftgranar” i ämnesfältet. 
Tidningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli får 
ej delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

Med ny doft 
av läder
Retrospektiv så det förslår är 
doftgranen som nu kommer  
i en ny arom av läder. Den till 
och med känns som läder i 
struktur och sömmar. Precis 
som de andra dofterna i 
familjen ska granen hängas 
fritt, öppnas i toppen och 
därifrån successivt matas ut. 
Den 58 år gamla luftfriskaren 
har haft många namn genom 
tiderna, här i Sverige mest 
känd som Wunder-Baum. 
Rekommenderat cirkapris är 
25 kronor.

ALKOMÄTARE 2.0
Brittiske racingföraren Hunter Abbott ligger 
bakom utvecklingen av de nya alkomätarna 
AlcoSense som sägs överträffa andra i 
tillförlitlighet. Drivs med elektrokemisk 
bränslecellsteknik och anger också, baserat 
på mätvärdena, när alkoholen bör ha lämnat 
kroppen. Utomlands kan aktuellt lands 
gränsvärden ställas in. Lanseras i Sverige 
av WeWork och säljs bland annat på Kjell & 
Co. Finns i tre versioner, riktpriserna ligger 
mellan 1 699 och 3 499 kronor.

DATORVÄSKA
Snygga datorväskor är inte helt 
lätta att hitta. Vi föll för serien Cab 
Florens i vintagestuk och buffel-
skinn från anrika Carlo. Svensk 
design, hållbarhetscertifierad 
tillverkning. Kostar runt 2 000 
kronor inkl moms.

Koll på bilnyckeln
Med den här nya typen av mini-GPS hittar 
du lätt dina förlagda bilnycklar – eller din bil 
om du glömt var du parkerat den – genom 
att kolla i en mobilapp. Den färgglada prylen 
heter XY GPS och använder både blåtand, 
GPS och mobilnätet. Priset för fem XY-mojar 
är cirka 1 500 kronor – och då blir det ju 
några över till kanske resväskan, eller varför 
inte hunden. Mer info på xyfindit.com

… har vi sett förut, men 
inte så behändiga som 
det här handverktyget. 
Väger ett halvt kilo, 
finns i många färger 
och används med för-
del på plaggens avig-
sida. ”Fantastiskt bra”, 
enligt vår formgivare 
som har provat. Från 
Steamery. Säljs bland 
annat på nätet och 
Åhléns för 800–1 200 
kronor.

TÄVLA  
OCH 

VINN!

Digitalisera tvätten
Med tekniksystemet, som inkluderar en kund-app, kan biltvättarna automati-
seras helt – program liksom betalning. Samtidigt som du kan övervaka frek-
vensen, kundbeteenden och anläggningens tillstånd. Kan kopplas ihop med 
både automat- och självtvättar, mattvättar och dammsugare. Kunden betalar 
med swish eller ansluter sitt bank-kort. För företagskunder kan regnummer 
läsas av digitalt. Listpriset för automattvättar är 150 000 kronor exkl moms.

FIXA STENSKOTT
Här är två metoder för stenskottsreparation.
Würth, ovan, har ett nytt kit med en injektor som 
trycker ner vätska och skapar ett vakuum som hindrar 
sprickan att dra vidare. Med en UV-lampa sker härdningen på fem minuter. 
Priset för ett kit med femton artiklar är 7 205 kronor plus moms.

Glasweld har också utvecklat lamporna och vakuuminjektorn som suger ur 
luften i sprickan och ersätter den med resin (lim), lilla bilden. Tidsåtgången 
uppges vara tio minuter och priset börjar på 9 400 kronor exkl moms. 

Ångstrykjärn …

 U T VA LT  2
ANNONS



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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Sprillans nya, några nygamla.  
Anders Parment har vaskat fram fem 
fängslande nyutkomna modeller.

Nya pärlor(?) 
i bildiademet

NYHETER

1 Ny stadsbuss från Scania
Det händer inte ofta och några av oss minns när 112:an ersatte 111:an i slutet 
av 1970-talet. Nu händer det kanske inte lika mycket men Scanias nya Citywide 
består ändå av fler säten, större fönster, bättre luft och lägre vikt. Start/stopp 
och ny växellåda ger 8 procent lägre förbrukning på diesel och 15 på gas. 
Ny hjulupphängning fram förbättrar komforten och underhållet är 
enklare. Bussen är förberedd för geofencing/geostaket-system för att öka 
säkerheten och minska utsläppen – och ja, föraren kan inte köra utanför 
avsedd rutt och inte för snabbt. 

3 Bullerburk med nytt namn
Lexus RX gen 5 är en facelift av gen 4, Golf 8 en (stor) facelift av Golf 7. 
Merca G levde i nästan 40 år (1979-2018), och Lada vill inte vara sämre. 
Lada Niva kom 1977 men i stället för att som Merca bygga en helt ny bil 
med samma namn har Lada gjort tvärtom: samma bil men nytt namn: 
Lada 4x4 Urban. Det faceliftade terrängproffset behåller 1,7-litersmotorn 
(bensin) på 83 hk och den 5-växlade manuella lådan. Men nu finns både 
klimatanläggning, värmestolar och elhissar – och dessutom mugghållare. 
Nackstöd bak har blivit standard, men airbags för förare och passagerare  
är fortsatt tillval. Så föraren får köra försiktigt!

2 Miniatyrmästarnas första egna bil
Under 70-talet gjorde sig Sony känt som bäst i världen på att göra små 
teknikprylar. Det var länge sen. Efter en tids kräftgång på innovations-
fronten ger sig Sony nu in på den konkurrensintensiva bilmarknaden 
med den här prototypen som nyligen visades i Las Vegas. De har tagit hjälp 
av företag med lång erfarenhet som leverantörer till biltillverkare. Bilen är 
inte liten – 4,90 lång, som en Volvo 244 innan faceliften kom modellår 81. 
2x272 hk och hela 240 i toppfart. Där slår den många konkurrenter.

4 Porschebussen är tillbaka
Den så kallades VW-bussen, generation T3, med Golf GTI-motorn på 112 hk 
kom i mitten av 1980-talet med femväxlad racerlåda – nåja, spaken var lång 
som en bärplockare men ettan låg längst ner till vänster. En otroligt kul 
vinterbil som sladdade runt med brödkartonger och målarburkar under ett 
par år tills katatalysatorn snodde 17 hk och sen kom den framhjulsdrivna 
T4:an. Nu är Porschebussen tillbaka, men bara i Australien. Åttasitsig 
Hyundai iMax med V6:a med biturbo på 402 hk, 555 Nm och bakhjulsdrift. 

5 Kärt namn har många barn
Bibelns första bok, en rymdsond, ett av historiens bästa och mest långlivade 
popband – och Hyundais lyxbilsmärke. Förväntningarna är höga på Genesis 
GV80, märkets första suv som kom som konceptbil för tre år sen. Den är 
säkert utomordentligt bra, men konkurrensen är stenhård. Sju säten har 
den i alla fall, snygg interiör och stolar som diskret masserar trötta ryggar. 
Motorprogrammet är inte klart än, räkna med V6 (bensin och diesel) 
samt två- eller fyrhjulsdrift. Massor av assistentsystem är standard, 
liksom aktiv ljuddämpning. Kommer nog inte till Europa men vem vet …
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Fejk news har nu drabbat oss. I februarinumret uppgav vi felaktigt att Ford Mach-E bygger på VW:s MEB-
plattform. Konstruktionen är Fords egen. Däremot kommer Ford med en elbil byggd på MED-plattformen 2023.
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ANDERS  
CERVIN

JIMMY  
MÅRDBERG

ANNA  
BACKMAN

Bil enbart vid behov, vad tror du om det?
– Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Det 
skulle vara jätteskönt att slippa en massa 
saker. Som service, besiktning, däckskifte, 
försäkring och allt det där. Det är ju hela 
tiden något som ska fixas och det är jag lite 
trött på.

Du verkar inte precis älska bilar?
– Nej, inte min egen i alla fall.
 
Funderat på att göra dig av med den?
– Det handlar om hur jag bor, mitt ute på 
landet i Småland. Jag får köra cirka åtta mil 
om dagen bara för att komma till och från 
jobbet, så det blir lite väl svårt utan egen bil.

Ingen hyrbilsfirma nästgårds heller 
kanske?
– Inte direkt. 

Hyra bil i stället för att äga, är det något 
för dig?
– Det skulle inte funka. Jag har stort behov 
av att ha bil i vardagen. Det tar bara tjugo 
minuter att köra till jobbet. Men skulle jag 
börja åka kollektivt skulle det säkert ta en 
timme. Sedan håller jag på och tävlingsdan-
sar, så jag behöver bilen när jag ska träna 
och tävla.

Inget för dig alltså?
– Nej, jag har inte hittat någon bildelnings-
tjänst som skulle fungera, som inte skulle bli 
alldeles för dyr. Men om det dyker upp en 
så vore det bra, för jag har ju ingen nytta av 
bilen på nätterna. Eller när jag är på jobbet. 
Då står den bara där.

Som det ser ut i dagsläget behåller du 
alltså bilen?
– Ja, den flexibiliteten är viktig för mig, och 
det är värt vad det kostar.

Har du någon gång funderat på att sälja 
bilen, och börja hyra vid behov i stället?
– Ja, jag är inte främmande för det. Dels har 
jag jättebra kollektivtrafik där jag bor, dels 
är det så krångligt att köra in med personbil 
till Göteborgs centrum nu för tiden.

På grund av arbetena med den nya 
tågtunneln?
– Inte alls därför. Det jag tänker på är att 
man har gjort det svårare att komma fram 
för privatbilister och börjat prioritera kol-
lektivtrafiken mer.

Men en Porsche-ägare som du … fördo-
men är ändå att det är någon som tycker 
att bilen är viktig?
– Ha, ha, nej, det var bara ett tokigt infall 
för ett par år sedan, mest för att jag tycker 
att den är så snygg. Annars har jag kört 
vanliga standardbilar i alla år. 

Hyra eller äga – det är frågan

GÖR: Skeppsmäklare. 
BOR: Göteborg och Brottkärr. 
KÖR: Porsche Macan.

GÖR: Projektledare på Scania. 
BOR: Stockholm. 
KÖR: Volvo V40.

GÖR: Terapeut inom medicinsk 
fotvård. 
BOR: Eksjö. 
KÖR: Peugeot.
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Bilen är fantastisk. Bakom ratten blir förarna starka som björnar och 
snabba som falkar. Ändå står bilen och dammar mer än 90 procent 

av tiden, och fler och fler börjar fundera på om det är så smart. 
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

www.axesslogistics.se

PDI · Pre Delivery 
Inspections
Klart för slutleverans - Vi vet förutsättningarna
Vi utför PDI-tjänster åt de flesta generalagenter. Då funktionskontrolleras bilarna och anpassas till 
den specifika marknadens lokala krav. Vi erbjuder bl.a. montering av skyddsinklädnad, ljudisolering 
och komfortvärmare som standard och mycket annat som tillägg. Vid några av våra anläggningar 
kan vi dessutom erbjuda rostskyddsbehandling. 

Oavsett om du har behov av transporter, lagerhållning eller verkstadsservice av bilar har vi ett stort 
urval av tjänster som du kan välja mellan.

PDI     Fleet Sales     Säker lagerhållning     Transport     Specialtransport

Track & Trace     Webshop     Internationell transport
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DEN TOTALA HANDELN med begagnade bilar 
sjönk något under 2019 – antalet bilar som 
såldes minskade med 1,4 procent. Men hos 
bilhandlarna ökade försäljningen. Både ny
bilshandlarna och begagnathandlarna ökade 
sina marknadsandelar med 2,4 respektive  
1 procent. 

– Det visar att förtroendet för den professi
onella handeln växer. 
Nybilshandlarna ser 
också begagnatför
säljningen som en allt 
viktigare del av den 
totala affären, säger 
Tommy Letzén, vd för 
MRF.

Som en orsak anger 
han att pressen på 

nybilshandlarna har ökat. 
– En viktig faktor är den ändrade kon

traktsstrukturen. Flera generalagenter väljer 
att lägga allt mer i direktförsäljning och det 
blir helt enkelt mindre affärsmarginaler i 
nybilshandeln. En annan faktor är det ökade 
antalet elbilar som minskar den traditionella 
serviceaffären.

– Resultatet blir att allt fler nybilshandlare 
bestämmer sig för att satsa mer på begagnat.

Tommy Letzén målar upp hur tankarna 
gått hos många nybilshandlare.

– De har skickat i väg alla främmande 
märken och äldre bilar. I hallen står bara de 
som är yngre än fem år. På servicesidan blir 
det inte så mycket jobb när det bara är nya 
och unga bilar som säljs och inte behöver så 
mycket verkstadsjobb. 

– Lägg där till om handlaren säljer elbilar 
i allt större utsträckning. Då är tippkanten 
nära. Därför behöver handlarna ta in både 
äldre bilar och av andra märken och satsa på 
begsidan.

MEN DEN som menar allvar med sin begaffär 
måste också vara med på den digitala resan, 
menar Tommy Letzén.

– Satsningen på Wayke och den virtuella 
bilhallen blir allt viktigare. I dag har många 
jag möter faktor 10, 12 eller 14 på virtuella 
besök i förhållande till antal besök i hallen. 
Samtidigt är det inte ovanligt att det saknas 
någon anställd för att sköta den digitala 
försäljningen, säger Tommy Letzén med en 
bekymrad suck.

– Det handlar om att jobba och ha perso
nal där kunderna är – och det är allt mer på 
nätet.

Som exempel nämner han mätningar som 
visar att en kund börjar sitt begagnatköp fyra 

Två av tre affärer gjordes hos  
den professionella bilhandeln. 
TEXT ANNIKA CREUTZER

fem månader innan det verkliga köpet. 
– Under den tiden besöker kunden 

700–900 på olika plattformar och läser 
artiklar, tittar på olika fordon och gör olika 
beräkningar. 

– Frågan vi bör ställa oss är hur vi bemannar 
för att möta denna kund? Hur tar vi hand om 
kunden på bästa sätt?

Ett exempel på digitalt kundmöte är Waykes 
chattbot, en robottjänst under test, där kunden 
kan ställa och få svar på frågor.

– Den enskilda handlaren kan ha en chatt 
där kunden kan prata med riktig personal. 

Det finns de som gjort det och de får ofta 
mycket bra leeds. Nästa morgon kanske kun
den kommer på en avtalad tid och provkör.

– Det handlar inte om att jobba dygnet 
runt utan att tänka utifrån kundens behov 
och vara beredd att sköta kundkontakterna 
i många olika kanaler. Hallen, och framför 
allt det personliga mötet, är viktigast men det 
digitala mötet blir allt mer självklart.

TOMMY LETZÉN menar att det till stor del är 
en fråga om inställning. 

– När någon klagar över hur jobbigt det 
är att behöva fotografera alla 160 bilarna i 
lager, eller lägger ut bilder där bilen skyms av 
däckstravar, då känns det ibland som om vår 
bransch har en lång resa att göra.

– Se på klädföretaget med 18 000 artiklar 
som både fotograferas i olika vinklar och 
ibland även filmas innan de presenteras på 
nätet. I den branschen är det en självklarhet.

Tommy Letzén ser också hur ofta ett alltför 
kortsiktigt tänkande genomsyrar många 
handlares verksamhet.

– Vi har studier som visar att det ofta saknas 
fokus på den strategiska horisonten. Med de 
stora förändringar som vi ser framöver är 
det viktigt att alla också tänker igenom och 
fattar mer långsiktiga affärsstrategiska beslut. 
Hur möter jag inte bara dagens utan också 
morgondagens kunder på bästa sätt? Vad kan 
jag göra i dag för att jag ska ha en så lönsam 
affär som möjligt i framtiden?

– Man måste sätta av egen affärsutveckling 
i budgeten och ge ett tydligt uppdrag till den 
som har det digitala ansvaret på företaget.

SAMTIDIGT är det inte lätt för branschen att 
planera och arbeta långsiktigt med de tvära 
kast i lagstiftningen som varit under de se
naste åren, menar Tommy Letzén och syftar 
på 2018 med bonus malus och de nya avgas
reglerna WLTP. 2019 blev inte lugnare då det 
blev köprusch efter nya bilar inför 2020 med 
den nya bilbeskattningen. I december slogs 
nya rekord i den forcerade nybilsförsälj
ningen inför årsskiftet. Det gav i sin tur effekt 
både på lagren av begagnade inbytesbilar och 
begagnatförsäljningen. Bilhandelns försälj
ning av bilar yngre än tio år ökade med 18 
procent. 

– Det blev en rejäl påfyllning ”på gårdar
na” med alla inbytesbilar. Dessutom inregist
rerades många nya bilar före årsskiftet.

– Min uppskattning är att vi fick en ny
bilsregistrering i slutet av 2019 där 10 000–
15 000 bilar egentligen handlade om köp 
som normalt sett hade gjorts under 2020.

Försäljningen av  
begagnade bilar  

fortsätter att ligga  
på en mycket hög nivå.

Under 2019 
bytte 560 000 
begagnade  
bilar ägare.
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Frågan vi bör ställa oss  
är hur vi bemannar för  
att möta denna kund? 

Tommy
Letzén.



 26 MOTORBRANSCHEN 3  •  2020   MOTORBRANSCHEN 3  •  2020 27

ORSAKEN TILL ett stort utbud av nästan 
nya bilar ser ut att vara att många 
handlare valde att ställa på bilarna före 
årsskiftet. Därmed påverkas bilarna 
inte av den högre nybilsskatten från 
årsskiftet.

– Vi såg samma skjuts i nyregistre
ring vid halvårsskiftet 2018 inför infö
randet av bonus malus. Den gången tog 
det tio månader innan 80 procent av de 

nyregistrerade bilarna i lagren hade nått slutkund, säger Klaus 
Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF.

– Mycket talar för att det stora antalet nyregistreringar i 
december kommer att påverka bilmarknaden under stora 
delar av 2020.

För begagnathandeln innebär det en ökad konkurrens 
från dessa bilar samtidigt som det finns brist på bra bilar i 
begagnat lagren. Med den kraftiga exporten även under 2019 
fortsätter vi att ha brist på efterfrågade begagnade bilar. 

– Under 2019 exporterades ungefär 108 000 bilar, nästan 
lika många som 2018 då det var 118 000. Främst påverkas 
detta av den svaga kronkursen men också av miljöbilsbonusen 
som gör att våra svenska miljöbilar blir billiga jämfört med 
bilarna i våra grannländer. Utan dessa två faktorer hade vi nog 
haft en mer normal export, vilket brukar vara kring 20 000 
bilar per år, fortsätter Silfvenius och noterar att exporten i  
december låg nästan på samma höga nivå som under hela 
2019 trots att kronan stärktes i slutet av året.

UNDER 2019 tillkom också många nya handlare på begagnat
marknaden.

– Vi har sett hur många små nya beghandlare poppat upp. 
Det kräver att vi fortsätter vårt intensiva arbete inom MRF att 
öka förtroendet för seriösa handlare.

En annan trend som förstärktes allt mer under 2019 var 
nybilshandlarnas satsningar på begagnat.

– Det är tydligt hur allt fler inser att det ligger pengar i en 
bra fungerande begagnathandel. Vi ser till exempel att nybils
handlarna har en genomsnittlig lagertid på 77 dagar på en 
begagnad bil när den rena beghandeln har 93 dagar. De senare 
har helt uppenbart svårare att få i väg sina bilar. Troligen har 
deras satsningar på större utbud och större lager ännu inte 
växlats ut i en större kundkrets, tror Klaus Silfvenius.

Men nybilshandeln knoppar gärna av en del av begagnat
handeln i eget bolag, varumärke och/eller egna lokaler. Beg
bilarna får en egen hall eller får stanna på gården.

– Ja, handlarna ställer inte gärna en bil som är över tio år 
bredvid de nya bilarna i den glänsande hallen med sina starka 
strålkastare, säger Klaus Silfvenius och ler.

53 50          Söderbergs Personbilar  

                                      i Norrköping AB                          Norrköping             1 236

54 56          Bertil Björkman Bil AB    Västerås                  1 218

55 54          Bil Trean i Uppsala AB             Uppsala                   1 212

56 79?        Hedin Mölndal Bil AB    Mölndal                  1 208

57 41          Norrlands Bil Sverige AB    Skellefteå               1 208

58 40          Fordonsmäklarna Stockholm  

                                      City AB                           Huddinge                 1 201

59 53          Bendt Bil AB                           Halmstad                1 188

60 59          J Bil AB                           Stockholm               1 181

61 45          Tage Rejmes i Örebro Bilab    Örebro                     1 176

62 61          Tage Rejmes i Linköping  

                                     Bil AB                           Norrköping             1 164

63                                 Rindstål Bil AB                           Sigtuna                    1 160

64 92          Knivsta Motor AB    Knivsta                    1 120

65 58          Upplands Bilforum AB    Uppsala                   1 082

66 70          Bil AB Ove Olofsson    Haninge                  1 069

67 44          MCS Sverige AB    Upplands-Bro        1 069

68 64          Åkessons Bil i Götene AB    Götene                    1 043

69 67          Bra Bil Väsby Stockholm AB  Upplands Väsby    1 035

70 74          Johan Ahlberg Bil AB    Karlshamn            1 022

71 73          M Bilar Group AB    Västerås                  1 011

72 62          Kristianstads Bilcentrum AB Kristianstad           1 004

73 69          Skobes Bil Mitt AB    Tranås                        998

74 47          Bildeve AB                           Helsingborg              994

75 65          AB Kronobergs Bilaffär    Växjö                           980

76                Toveks Bil i Syd AB    Varberg                      973

77 86          Barkarby Bilcenter AB    Järfälla                      955

78 75          Rejmes Personvagnar AB    Halmstad                   941

79 63          Tage Rejmes i Norrköping  

                                      Bil AB                           Norrköping                938

80                Mercedes - Benz  

                                     Försäljnings AB    Malmö                        923

81                Autorola AB                           Upplands Väsby       920

82 94          Tullinge Bil Sverige AB    Huddinge                   902

83 66          Eksjö Bilaffär AB    Eksjö                           898

84 88          Rolf Ericson Bil i Dalarna AB Falun                          895

85 91          Bilbolaget Personbilar  

                                     Sundsvall AB                           Sundsvall                  892

86 71          Motorcentralen i Umeå AB    Umeå                          877

87               Webcars AB                           Upplands Väsby       877

88 82          Bilbolaget Personbilar  

                                      Gävle AB                           Gävle                          861

89 96          Svenstigs Bil AB    Värnamo                    857

90 97          Lidköpings Biltjänst AB    Lidköping                   847

91 76          Nybergs Bil AB                           Jönköping                 829

92 79          Hedin Örebro Bil AB    Mölndal                      826

93 89          KFL Bilcenter AB    Eskilstuna                 824

94                Bilbolaget Personbilar  

                                      Roslagen AB                           Norrtälje                    804

95                Karlskrona Bilcenter AB    Karlskrona                802

96                Bil Dahl AB                           Umeå                          800

97 72          Gustaf E. Bil AB                           Skövde                       798

98                R Einarsson Bil AB    Älmhult                      798

99                Skobes Bil Nord AB    Nyköping                    794

100 84          Carson Sverige AB    Vallentuna                 792

Namn
Plac.
2019

Plac.
2018 Kommun Antal

1                     1           Din Bil Sverige AB   Stockholm           19 019

2 2           Kvdbil AB                          Göteborg              13 092

3 3           Bilia Personbilar AB   Solna                     12 115

4 4           Riddermark Bil AB   Järfälla                 11 713

5 7            Kamux AB                          Järfälla                  7 939 

6 8            Hedin Göteborg Bil AB   Mölndal                  6 416

7 5           Volvo Bil i Göteborg AB   Göteborg                5 337

8 10         Möller Bil Sverige AB   Uppsala                  5 290

9 9            Holmgrens Bil AB   Jönköping              5 266

10 11         Hedin Helsingborg Bil AB   Mölndal                  4 843

11 6            Bca Vehicle Remarketing AB Södertälje              4 564

12 12         Hedin Stockholm Bil AB   Mölndal                  4 239

13 18         Autoett European Cars  

                                     B´v´, Activity Sweden, Fil   Stockholm             3 917

14 14         Bilmetro AB                          Gävle                      3 662

15 16         Bilia Center Metro AB   Huddinge               3 453

16 15         Upplands Motor AB   Sollentuna              3 311

17 13         Atteviks Personvagnar AB   Jönköping                3 142

18 32         Netbil Begagnat AB    Upplands-Bro       2 832

19 17         Liljas Personbilar AB   Kalmar                    2 716

20              Privatperson/Enskild firma   Malmö                     2 713

21 26         Bavaria Sverige Bil AB   Solna                       2 557

22 22         Toveks Personbilar AB   Lidköping               2 501

23               Privatperson/Enskild firma   Helsingborg           2 428

24 27         Bil-Månsson i Skåne AB   Eslöv                       2 357

25 20         Mobility Motors Sweden AB   Malmö                     2 194

26 24         H Lindströms Bil AB   Skövde                    2 132

27 19         Bilia Group AB                           Mölndal                  2 054

28 28         Europeiska Motor AB   Sundbyberg            1 954

29 25         Bilbolaget Nord AB   Östersund               1 948

30 23         Engströms Bil AB   Västervik               1 855

31 33         Landrins Bil AB                          Avesta                    1 847

32 30         Bilbolaget Norrbotten AB   Gällivare                1 846

33 31         Carlqvist Bil AB                           Tingsryd                1 792

34 29         Svenska Bilgruppen AB   Haninge                 1 738

35 34         Bröderna Brandt  

                                     Personbilar AB                           Uddevalla              1 678

36 36         Veho Bil Sverige AB    Huddinge               1 606

37 60         Tradingsolutions Sverige AB    Stockholm             1 602

38 35         Helmia Bil AB                           Sunne                     1 572

39 57         Lecab Bilab                          Karlstad                 1 462

40 46         Motor Trend AB                          Mariestad               1 460

41 48         R A Motor AB                           Uppsala                  1 410

42               Förenade Bil AB i Malmö   Malmö                     1 402

43 42         Nordemans Bil AB   Örnsköldsvik         1 393

44               H.W.R Holding AB    Jönköping              1 366

45 38         Borås Bil Personbilar AB   Borås                       1 351

46 37         Berners Person-  

                                     och Transportbilar AB   Östersund              1 324

47 55         Brandt Fordon AB    Vänersborg            1 290

48                Begagnade Originalbildelar  

                                     i Sverige AB                           Ludvika                   1 281

49 52         Toyota Center Göteborg AB    Mölndal                   1 277

50 43         Askling Bil AB                           Linköping               1 273

51 ??         Cartrade2b AB                          Södertälje              1 273

52 51         Burlin Motor AB                          Skellefteå               1 241

På plats 1 till 4 är det oförändrat. Din Bil behåller 
den topplacering som erövrades för fem år 
sedan. På andra, tredje och fjärde plats är det 
också oförändrat med KVD Bil, Bilia personbilar 
och Riddermark Bil.

Din Bil har fortsatt att öka försäljningen. 
Uppgången 2018 med cirka 800 bilar är 
fördubblad under 2019 med ett plus på 
1 580. KVD Bil behöll sin plats 2018, trots en 
svacka i försäljningen, men repar sig rejält nu 
med drygt 1 600 fler bilar än föregående år. 
Både Bilia och Riddermark har också kraftiga 
ökningar och avståndet till femman Volvo Bil  
i Göteborg är nu närmare 3 800 fordon.

”Antal” är antalet sålda bilar till privatperso-
ner och företag. Bilar sålda till andra bil hand-
lare är inte medräknade. Alla på listan är aktie - 
bolag utom två som anges som privatperson/
enskild firma. Filialer i ett aktiebolag har 
räknats samman och anges på den ort som 
aktiebolaget har sitt säte.

Den kraftiga exporten har medfört en 
brist på bilar med ett par år på nacken. 
”Utbudet ser ut som ett timglas”.

Beghandeln har 
fått en smal midja

DE HÄR  

SÅLDE  
MEST!

För sextonde året i rad presenterar 
Motorbranschen de hundra bilföretag 
som säljer flest begagnade bilar bland 
Sveriges alla bilhandlare. 

  100-I-TOPP-LISTAN  
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Namn
Plac.
2019

Plac.
2018 Kommun Antal

Klaus Silfvenius.
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Många bilar försvann ur landet
Exporten av begbilar var stor under 2019. Men ettan 2018, Volvo 
Bil i Göteborg, föll tillbaka till 2017 års nivå, kring 4 100 for-
don. 2018 exporterade de 6 536 fordon. Flitigast nu är Autoett 
European Cars, nykomling förra året på en tredjeplats. En kraftig 
exportökning även i år till närmare 5 800.  VKDB (Vi köper din bil) 
har gjort en kraftig omsvängning från 2018 och gått från 2 400 
fordon till 395.

Exportörerna är i allt större utsträckning aktiebolag. När vi 
rensade bort privatpersoner/enskilda firmor (som aldrig namnges 
i statistikkörningen) blev det i år bara tio på topplistan.

I antal fordon räknas begagnade personbilar som tagits i trafik 
under perioden januari till och med december 2019 och är mer än 
sex månader gamla.

PÅ SKOBES BIL kan kunderna chatta med både 
kundtjänst och säljare.

– Vi vill att kunden ska få ett personligt 
möte hela vägen. Genom chatten får vi också 
möjlighet att styra kunden till rätt medarbe
tare, säger Filip Ceder som är ansvarig för 
begagnathandeln i den dagliga verksamheten 
på Skobes.

– Det handlar både om foton och rörliga 
bilder på bilarna men också om att synas som 
företag i sociala medier.

Under 2019 sålde Skobes Bil ungefär 4 000 
begagnade bilar och 3 600 nya. Verksamheten 
finns på elva orter i Södermanland, Öster
götland och Småland med cirka 340 medar
betare. Omsättningen i hela koncernen var 
närmare två miljarder och Skobes är auktori
serade försäljare av Volvo, Renault, Ford och 
Dacia. 

– Våra anläggningar finns på mindre orter, 
vilket gör att det är nära mellan medarbetarna. 
När vi får in en bil och gjort en noggrann 
värdering, går det snabbt att få den igenom 
rekond, verkstad, däck med mera. Vi kan lätt 
prata med varandra och vi är fokuserade på 
samma mål – en så bra bilaffär som möjligt, 
förklarar Filip Ceder.

– Och vi arbetar ständigt med att förbättra 
ledtiderna och har stöd i en lyhörd ledning.

2019 VAR ett speciellt år för begagnathandeln, 
enligt Filip Ceder. Många bilar gick på export 
och det var en anledning till att det blev svårt 
att få tag på bra bilar.

– Jag tror att det var första gången vi fick 
uppleva att en bil som värderades i februari, 
och därefter kördes 1 000 mil, var värd 30 000 
kronor mer i oktober. Normalt är ju det 

Nytt toppår väntas
På Landrins Bil i Avesta är vice vd  
Kenneth Landrin mycket nöjd med 2019. 
”Ett mycket bra begagnatår för oss, över 
förväntan.”

BEGAGNATFÖRSÄLJNINGEN på Landrins Bil är ungefär lika stor 
som nybilsförsäljningen. Under 2019 såldes 3 300 begagnade och 
3 250 nya bilar.

– Begagnat är en mycket viktig affär för oss och den kommer 
att vara allt viktigare i framtiden, säger Kenneth Landrin.

Till skillnad från många andra handlare har Landrins Bil 
etablerat sig lite spritt över landet. Företaget, som startade 1968 i 
Avesta, finns i dag förutom i Avesta också i Eskilstuna och Lund 
samt på två platser var i Västerås och Sundsvall. Totalt är det 
cirka 260 anställda och omsättningen ligger runt två miljarder 
kronor.

Landrins är auktoriserad återförsäljare av MercedesBenz, 
Nissan, Kia och Subaru.

– Vi kan erbjuda kunder att både köpa bil och att lämna på 
service eller till vår plåtverkstad. Vi har serviceverkstad i Avesta, 
Eskilstuna, Lund och Västerås, säger Kenneth Landrin.

ÄVEN OM DET varit ett mycket framgångsrikt år för begagnathan
deln har Landrins samma svårigheter som kollegorna i bran
schen.

– Det har varit tuffare att få tag i begagnat. Mycket beroende 
på den svaga kronan som gett en skjuts åt exporten.

– Vi dräneras oroväckande mycket på bra begagnat på den 
svenska marknaden.

Hos Landrins finns ett brett begagnatutbud av framför allt de 
egna märkena men även andra. Landrins har också ett premium
segment i form av MercedesBenz Certified där bilen är högst 
sex år, gått max 15 000 mil samt är testad på 130 punkter. 

För Landrins är det viktigt att vara långt framme i sociala 
medier. Kunder kan ge omdömen på Facebook och gilla läckra 
bilbilder på Instagram. Kunderna har också möjlighet att chatta 
med företaget.

– Vi försöker att ligga långt fram digitalt och vill ha hög 
kvalitet på det vi exponerar. Och i de digitala kontakterna med 
kunderna strävar vi efter att vara snabbfotade och bygga nära 
kontakter, förklarar Kenneth Landrin. 

Utsikterna för 2020 ser ljusa ut enligt en peppad vd.
– Vi prognostiserar med ytterligare ett all time highår!

”Vi exporterar ogärna”
Skobes, som alltid varit starka på beg, satsar alltjämt på inhemsk marknad. 
Begansvarige Filip Ceder tror att digitala kanaler blir allt viktigare.

omvända. Det har helt enkelt varit ett år då 
det har varit ovanligt svårt att värdera bilarna, 
säger Filip Ceder.

På Skobes finns ”Volvo Selekt”erbjudandet 
för unga begagnade Volvobilar i närmast 
nyskick. Men där finns också Skobes egen 
”Skobes Selected” som gäller bilar yngre än 
fem år som gått högst 10 000 mil.

Ett viktigt vägval för Skobes begagnathan
del har varit frågan om export eller inte.

– Vi har valt att inte satsa på export utan 
att sälja bilarna på den svenska marknaden 
och framför allt närområdena kring våra elva 
anläggningar. Då får vi med stor sannolikhet 
även alla servicearbeten på bilarna framöver. 

– En bra begagnataffär handlar om att se till 
hela affärsmöjligheten.

1        3 Autoett European Cars B´v´,  
                      Activity Sweden, Fil                           Stockholm             5781  
2        2 Bca Vehicle Remarketing AB Södertälje             4193  
3        1 Volvo Bil i Göteborg AB  Göteborg                4115  
4        6 Kvdbil AB                                               Göteborg               2707  
5        4 Din Bil Sverige AB                         Stockholm             2216  
6        10 Tradingsolutions Sverige AB Stockholm             1613  
7        11 Kamux AB                                               Järfälla                  1542  
8        14 Cartrade2b AB                        Södertälje              1281  
9        7 Webcars AB                        Upplands Väsby    1031  
10      13 Nordemans Bil AB                        Örnsköldsvik         1030  
11      9 Ald Automotive AB                        Täby                           955  
12      8 Autorola AB                         Upplands Väsby      916 
13 Webcars Logistics AB                        Upplands-Bro          904  
14      29 Transiett AB                        Stockholm                762 
15      12 Riddermark Bil AB                        Järfälla                     734  
16 Saka AB                                               Upplands Väsby       677 
17 Cars2click AB                        Stockholm                668 
18      23 A Pettersson Export AB Täby                           636 
19     34 Bavaria Sverige Bil AB                        Solna                         627  
20     20 Veho Bil Sverige AB                        Huddinge                   541  
21      15 NF Fleet AB                        Täby                           492  
22      21 Nordia Bil AB                        Stockholm                454  
23     28 Holmgrens Bil AB                        Jönköping                448  
24 Netbil Begagnat AB                        Upplands-Bro          439  
25      5 VKDB Sverige AB                        Stockholm                395  
26     50 Ammouris Bil AB                        Stockholm                364  
27     44 Sports Car Center  
                       Branch Sweden AB                        Huddinge                  362  
28     27 Hedin Göteborg Bil AB                        Mölndal                     355  
29     35 Lecab Bilab                        Karlstad                    327  
30     17 Bilia Personbilar AB                        Solna                         310  
31 Erlings Bil i Uddevalla AB Uddevalla                 305  
32 Bilklimat i Stockholm AB Stockholm                302  
33 Bilia Group AB                        Mölndal                     264 
34                  Upplands Motor AB                        Sollentuna                254 
35     37 Norr Auto Rent AB                        Stockholm                254  
36 Hedin Helsingborg Bil AB Mölndal                     245  
37 Leaseplan Service Sverige AB Solna                         233  
38 Mercedes - Benz Försäljnings AB Malmö                       218  
39     25 VR Sweden AB                        Göteborg                   212  
40     22 Auto Lounge Kungsbacka AB Kungsbacka              211  
41 Autoremarketing Nordics AB Eslöv                         207  
42 Möller Bil Sverige AB                        Uppsala                    204  
44     30 Atteviks Personvagnar AB Jönköping                189  
45     31 Global Triangle AB                        Stockholm                185  
46 Aslak AB                                               Stockholm                 171  
47 Åkerstedts Bil i Hbg AB Höganäs                    170  
48 MCS Sverige AB                        Upplands-Bro          164  
49     36 Toveks Personbilar AB                        Lidköping                  157  
50     45 Fristads Bilcenter AB                        Borås                         145 
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1 1           Mobility Motors Sweden AB        Malmö            2082       34,4 

2 4           Avicenna Bil AB                              Malmö               634       21,5 

3 22         Bröderna Engvalls Bil AB       Ljungby               490       20,4 

4               Auto Medusa AB                              Huddinge              325       20,3 

5              VBG Bil AB                              Varberg               241       19,3 

6 3          Lundqvist & Askervall AB       Arlandastad        746       18,9 

7              Fordonsgruppen Västerås AB    Västerås               424       17,7 

8              R Björk Trading AB       Kallinge               556       17,7 

9 2           Haninge Bilpark AB       Handen               763       17,3 

10              Caroline Carcenter Sthlm AB    Järfälla               212       17,0 

11 12        Kristianstad Bilförmedling AB   Kristianstad        745       16,9 

12 14        Kvdbil AB                              Göteborg         10 392       16,4 

13 34        Nya K L Bil & Motor i Luleå AB   Luleå               280       15,1 

14              Gothia Bil & Förmedling AB       Hisings Backa     405       14,7 

15 23        Bergners Bil AB                              Umeå               477       14,5 

16 10        Familjebil i Sverige AB       Stenkullen           358       13,8 

17 28         Klarälvens Bil AB       Karlstad               405       13,7 

18               Svenska Motorkompaniet AB    Huddinge             235       13,4 

19               Deals On Wheels AB       Norrköping          209       13,1 

20 27         Niemi Bil AB                              Luleå               643       12,7 

21               R Einarsson Bil AB       Älmhult               726       12,6 

22              Carcenter AS AB       Kalmar               252       12,6 

23 7          J. Hjertman Motor  

                                   och Fritid AB        Luleå               362       12,3 

24              Stockholms Biloutlet AB       Täby               224       12,1 

25 8          Sandbergs Autocenter AB       Falköping             427       12,0 

26              Molin Bil AB                             Sundsvall             528       12,0 

27              Bilcentralen i Göteborg AB       Mölndal               318       12,0 

28 46        E.S Bilar i Örebro AB        Örebro               378       11,8 

29              Norén & Skyttner Bil AB        Ljusdal               240       11,7 

30 38        Melinas Bilar AB               Järfälla               576       11,6 

31 5          Götaström Bil AB        Vaggeryd             556       11,3 

32              Reko Stockholm AB        Tumba               278       11,3 

33 31        Munther Bilar AB       Västerås               374       11,3 

34 36        KFL Bilcenter AB        Eskilstuna           815       11,3 

35              Min Bil i Uppsala AB       Uppsala               310       11,3 

36 15        D.Cars AB                              Alvesta               286       11,2 

37 37        Upplands Bilforum AB       Uppsala               1039     11,2 

38              Frontbilar i Göteborg AB       Hisings Kärra      446       11,2 

39              Bilspektrum AB                              Umeå               188       11,1 

40              Borås Cars AB                              Borås               608       11,1 

41 41        Hallsten Bil AB                              Danderyd             311       10,9 

42 47        Europeiska Motor AB       Sundbyberg         1930     10,9 

43              Torvalla Bil Sätra AB       Skärholmen         244       10,8 

44 20        GT Performance Cars AB             Jordbro               370       10,7 

45              BTS Bil AB                              Göteborg             375       10,7 

46 6          Birsta Bil Group AB       Sundsvall             364       10,7 

47              Bråviken Bil AB                               Norrköping          291       10,6 

48              3nd Cars AB                               Huddinge             153       10,6 

49              Bilsalongen i Skåne AB       Hörby               232       10,5 

50              Bil & Motor i Vetlanda AB       Vetlanda               179       10,5

BilhandelPlac.
2019

Plac.
2018

Ort Antal
2019

Omsättnings-
hastighet

1            2 Kvdbil AB                                            Göteborg       9

2            3 Bca Vehicle Remarketing AB          Södertälje      11

3                     Caroline Carcenter Sthlm AB         Järfälla      11

4                     Viah Fordon AB                     Stockholm      13

5                     Gothia Bil & Förmedling AB            Hisings Backa      17

6                     Björks Bil AB                     Borås      17

7                     Dovhammar Bil AB                     Hisings Kärra       20

8                     VBG Bil AB                                            Varberg      21

9                     Fordonsgruppen Västerås AB        Västerås      21

10                  Deals On Wheels AB                     Norrköping      23

11                   Moderna Bil Knivsta AB                   Knivsta      23

12          5 Sandbergs Autocenter AB               Falköping      23

13                  KFL Bilcenter V-Ås AB                     Västerås      23

14                  Bamas Bilar AB                     Linköping      25

15          8 J. Hjertman Motor och Fritid AB   Luleå      25

16                  Autorismo AB                     Gävle      26

17                   Västsvenska Bil AB                     Västra Frölunda  26

18          29 Vibil AB                                            Karlskoga      26

19          31 Munther Bilar AB                     Västerås      27

20          13 Götaström Bil AB                     Vaggeryd      28

21          24 Car 4 Sale Sweden AB                     Göteborg      29

22                  Bilkonsult Sundsvall AB                  Kvissleby      30

23                  Proex Bilgruppen AB                     Eskilstuna      30

24          46 MS Bil i Thn / Vargön AB                   Tunhem      30

25         21 KFL Bilcenter AB                     Eskilstuna      30

26                  Autocity i Malmö AB                     Malmö      30

27          30 FG Auto Arboga AB                     Arboga      33

28                  Bilhörnan i Sandviken AB                Sandviken      33

29                  Bilcenter i Falun AB                     Falun      33

30                  Carcenter AS AB                     Kalmar      33

31                  Reximotor AB                     Gävle      33

32         23 Mk7 Bil AB                                            Träslövsläge      34

33          18 Västerås Fordon AB                     Västerås      35

34         37 Bileliten i Göteborg AB                     Kungälv      36

35                  Malmö Bilar AB                     Malmö      36

36                  Niemi Bil AB                     Luleå      36

37                  Åsa Biltorg HB                     Göteborg      38

38                  Netbil Begagnat AB                     Kungsängen      39

39                  Nyare Bil i Sverige AB                     Uppsala      39

40         41 Weki Bil AB                                           Nyköping      39

41          34 Deluxe Bil Halland AB                     Varberg      40

42                  Ottos Bil AB                     Bollnäs      41

43                  Ferdinand Syd AB                     Malmö      42

44                  Europeiska Motor AB                     Sundbyberg      42

45                  T B Bil i Nyköping AB                     Norrköping      42

46                  K Pettersson Bil AB                     Vaggeryd      43

47         43 Smart Citybil Sverige AB                 Vaggeryd      44

48          48 Tjänstebils Experten  

                       i Kungälv AB                     Göteborg      45

49                  Bilgruppen i Mälardalen AB            Eskilstuna      46

50                  Bråviken Bil AB                     Norrköping      46

Bilhandel
Plac.
2019

Plac.
2018

Ort Antal
2019

1            1 Klintberg & Way Cars AB                 Göteborg              211

2            2 PLC Invest AB                     Norrköping           177

3            33 Carlqvist Bil AB                     Tingsryd                98

4            9 Husbilar i Pukavik AB                     Karlshamn            73

5            5 Mobilina Anpassning AB                  Malmö                   64

6            3 Motorhomes Sweden AB                  Härryda                 51

7            4 MLS Husbilar KB                     Umeå                     45

8            10 Thommy Jonssons  

                       Ekonomibilar AB                     Ystad                     43

9            11 Rolling Ranch AB                     Strängnäs             42

10          47 Volvo Bil i Göteborg AB                    Göteborg               40

11          48 Daylight Husbilscenter AB              Jönköping            38

12          42 Funny Garage AB                     Skövde                   37

13 S.Jönsson Bil AB                     Höganäs                37

14          6 Exclusive Cars i Stockholm AB     Stockholm            33

15          16 Västkustens Husbilscenter  

                      Finbil AB                                            Stenungsund        31

16          20 Nifsta Classic Cars AB                     Knivsta                  28

17          15 E & S i Ljusdal Handelsbolag         Ljusdal                  27

18          26 Joe´s Garage AB                     Kävlinge                27

19          22 Kornhags Bil AB                     Borås                     26

20          39 Sports Car Center  

                       Branch Sweden AB                     Huddinge              23

21 AS Car´s AB                     Mellerud               22

22          17 Auto Classica Of Sweden AB          Ystad                     22

23          18 CN Bil i Dalarna AB                     Borlänge               22

24 Larsered Trading & Equine AB      Lilla Edet               22

25 Wanex AB                                            Lerum                    21

26         32 7h Bil AB                                            Mark                       20

27          43 Grebbestad American Vintage AB  Tanum                   19

28          38 Näsets Bilcenter i Vellinge AB       Vellinge                 19

29 Åkessons Bil i Götene AB                 Götene                   19

30 Automove AB                     Jönköping             18

31 Jonstorp Classic Cars AB                Höganäs                18

32          40 Oscarssons Bilhandel  

                       i Mellerud AB                     Mellerud               18

33 Trestads Bilförmedling &  

                       Fordonsmäklare AB                     Uddevalla             18

34         50 Lada Skandinavien AB                     Eskilstuna             17

35 HL Bil i Mölndal AB                     Härryda                 16

36         28 Magnus Törngrens Bil AB                Borås                     15

37 Nian:s Bensin & Service AB            Vaggeryd              15

38 Bothnia Fritid i Boden AB                Boden                     14

39          36 Framtida Bil i Köping AB                 Köping                   14

40          49 H Lindbergs Bil & Husbil  

                       i Eskilstuna AB                     Eskilstuna             14

41 Järudds Bil AB                     Säter                      14

42          27 Krohns Husbilar AB                     Degerfors              14

43         12 Olofsson Auto AB                     Norrköping           14

44          41 Arbetsfordon Syd AB                     Ystad                     13

45 Bilstallet i Sverige AB                     Ljungby                 13

46 Kaiser Cars AB                     Stockholm            13

47          23 Ucars Exclusive AB                     Eslöv                      13

48 Husbilstjejen i Närke AB                  Askersund            12

49          44 Lone Star Cars AB                     Skurup                   12

50 Nerikes Bilcenter AB                     Örebro                   12

Importör
Plac.
2019

Plac.
2018 Kommun Antal

Lagerdagarna blev fler
Bilar i lager är låst kapital, pengar som inte kan användas för att 
tjäna mer. Bilarna tar upp plats för andra, kanske mer inkomstbring-
ande, bilar. 

Därför gäller det att ha bilarna i lager så få dagar som möjligt. I 
topp ligger fjolårets tvåa KVD Bil, ett auktionsföretag som i praktiken 
har ett ständigt utflöde av bilar när auktionerna är klara. 

Antalet lagerdagar totalt ökade under 2019 och uppgick, 
bland de 50 främsta, till 30,4 dagar i snitt. Det var främst i 
slutet av året som lagren ökade kraftigt med anledning av 
den forcerade nybilsförsäljningen inför årsskiftet. 2015 var det 
27 dagar.  2016, 30 dagar, 2017, 27,5 dagar och 2018, 29,8. dagar 

I topplistan rankas företag med minst 20 bilar i lager och minst 
100 sålda bilar under 2018. Antalet lagerdagar i tabellen beskriver 
snittet för antalet lagerdagar för de bilar som faktiskt sålts under 
året. I listan finns företag med olika inriktningar: auktionshus, mäk-
lare och traditionell bilhandel.

Här har det snurrat på
Även om bilar säljs och försvinner från lagret räcker det inte för en 
bra begagnataffär. Det handlar också om att fylla på och tömma 
många gånger, omsättningshastigheten på lagret. Det finns dock 
flera sätt att öka omsättningshastigheten utan att det egentligen 
blir mer affärer. 

Ett sätt är att låta bilen mellanlanda hos ett finansbolag, då 
registreras bilen i lagret och som såld två gånger. Auktionshusen 
som tar in och sedan tömmer lagret vid auktionen har mycket höga 
omsättningssiffror. Det är också förklaringen till att Mobility Motors 
behåller topplaceringen för tredje året i rad med en omsättnings-
hastighet på 34,4, dock en kraftig minskning från fjolårets 54,4 och 
i nivå med 2017. Årets klättrare är Bröderna Engvalls Bil som 
avancerar från plats 22 till plats 3 och ökar omsättningen 
från 13,6 till 20,4 gånger. En traditionell MRF-handlare brukar 
omsätta begagnat lagret ungefär fem sex gånger per år. 

Omsättningshastighet är försäljningen under året delat med snittet 
av ingående och utgående lager. I mätningen ingår bara företag som 
har haft minst 20 bilar i lager och som har sålt minst 100 bilar under 
det senaste året.  

Stor import av husbilar
Klintberg & Way Cars, importör av äldre amerikanare och ägt av 
Hedin Bil, håller första platsen för andra året i rad trots att antalet 
sålda bilar minskade med drygt 20 procent. PLC Invest har också 
haft en nedgång med 17 procent, men behåller andraplatsen. Carl-
qvist Bil har däremot gjort ett rejält språng från plats 33 till plats 3 
med en femdubbling av försäljningen.

Som tidigare år är det markant många importörer av begag-
nade husbilar på topplistan. 

I tabellerna är importörerna listade efter antalet begagnade per-
sonbilar som tagits in och satts i trafik under 2019. De allra flesta 
bilarna har tidigare varit i trafik i ett annat land och tagits in av en 
auktoriserad importör. 

med minst antal lagerdagar

av beg-bil-importörer

på omsättningshastighet
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I HALLEN STÅR Ferrari, Lamborghini och 
Porsche sida vid sida, alla begagnade även om 
de glänser som nya.

– Fördelen med en begagnad premium
bil är att den tidigare ägaren gjort det stora 
värdetappet och bilen är rejält avskriven 
samtidigt som den är nära på i nyskick. Det 
uppskattar våra kunder. Dessutom slipper de i 
dag den höga skatten, säger vd:n Kevin Aslan.

2019 blev ett bra år för Fordonsbolaget med 
1 203 sålda begagnade premiumbilar. 2020 är 
målet 1 350 begagnade och 200 nya bilar.

– Men under 2019 fick vårt säljteam vara 
mer proaktivt. Konsumenten har blivit mer 
passiv och förvirrad om sitt nästa bilköp, 
säger han och syftar bland annat på omställ
ningen till el och de nya skattereglerna. 

Fordonsbolaget har inga problem att få tag 
på bilar.

– När vi kände att det började bli svårare la 
vi om strategin. Vår inköpsavdelning på fyra 
personer jobbar nära marknadsavdelningen 
där vi bearbetar våra tidigare kunder med in
köp och bilbyten. Vi kör riktade kampanjer på 
ägare av bilmodeller som vi vill ha i vår vagn
park och via marketing automationsystem 
håller vi kunder och förfrågningar nära oss. 

– Vi är väldigt hårda med exportförsälj
ningen. Vi säljer inte i väg våra fina el och 
hybridbilar, hellre till slutkund i Sverige för att  
få tillbaka bilen efter två tre års ägande.

2012 startade Kevin Aslan och inköpsche
fen Danny Attar Fordonsbolaget och sålde 
sport och tidigare tjänstebilar. 2015 köpte de 
Hondacity och blev återförsäljare av Honda. 

– Det gav bra synergier med vår core busi
ness som då var begagnat. Efter förvärvet gick 
vi över mer till sport och premiumbilar. 

FORDONSBOLAGET har i dag 32 medarbetare 
och omsätter 588 miljoner med en vinst på 23,8 
miljoner. Förutom de 1 203 begagnade bilarna 
såldes även 163 nya Honda.  

Kring 2017 märkte Kevin Aslan hur hallbe
söken började minska markant. 

– Då etablerade vi oss mer online och an
ställde sju itutvecklare. De bygger nya affärs 
och logistiksystem plus hemsidan tillsam
mans med de tre på marknadsavdelningen.

– Kunden ska kunna se bilen online på 
samma sätt som i hallen och kunna knappa 
hem den med två veckors fri returrätt. Alla 
processer är digitala och i dag jobbar vi med 
att förbättra användarupplevelsen.
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Anställde sju it-utvecklare
Premium- och sportbilar på beg, Honda på nybilssidan. Det är modellen för 
Fordonsbolaget i Upplands Väsby med minst 250 bilar i begerbjudandet.

Kevin säger att varje kund ska få relevanta 
och personliga budskap vid rätt tidpunkt. 

– Vi skapar mejlslingor utifrån våra kun
ders intressen och satsar också stort på retar
geting i sociala medier, annonser som baseras 
på vad kunden visar intresse för på hemsidan. 
Vi har en mycket kostnadseffektiv och mätbar 
marknadsstrategi.

2022 flyttar Fordonsbolaget till en ny 
anläggning.

– Vi räknar med att då ha 60 anställda och 
omsätta 1,5 miljarder.

– Samtidigt fortsätter vi vår digitala utveck
ling med målet att bli ledande inom digital 
bilhandel.

”Kunden ska kunna se 
bilen online på samma  

sätt som i hallen”

 F O K U S :  B E G A G N AT  2

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.
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Kevin Aslan.
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Känner du dig som en detektiv?
– Snarare som en koordinator eller bläckfisk, 
mycket handlar om att samverka.

Vilka bilrelaterade brott är vanligast?
– Det går i vågor mellan reservdels- och 
helstölder. Gärningsmännen slår till oförut-
sägbart. Plundringstågen är ofta organiserade 
och storskaliga, det går aldrig att slappna av.

Drabbas bilhandlare ofta?
– I omgångar under kortare perioder, men 
inte lika ofta som slutkonsumenterna. 

Vart tar alla delar och bilar vägen?
– I Litauen har polisen hittat lager med stulna 
bilar, kanske en omlastningsstation. Själva har 
vi kunnat spåra en bil ända till Kina.

Till Kina …?
– Vi har använt spårsändare länge, ibland 
eftermonterar vi dem. I det här fallet, en 
navigator i en personbil som stals norr om 
Stockholm och vars resa vi följde till Kina. 

Nämn ett lyckat tillslag!
– I Ödeshög stoppades en transport lastad 
med flera stulna bilar, en annan i hamnen i 
Nynäshamn dit spårsändare ledde oss.

Är spårsändare effektiva? 
– De är i nuläget den bästa metoden. Tyvärr 
lär sig gärningsmännen att ligga steget före, 
men det kommer snart bättre brottsbekäm-
pande teknik. Det är en katt- och råttalek.

– Relästölderna har ju ökat senaste året. 
Signalen från keylessnycklar kan fångas upp 
och förstärkas. Nu bygger de flesta tillverkare 
bort möjligheten att reläa, men än gäller 
det att förvara nycklarna i signalskyddande 
burkar eller -påsar. En annan utmaning är att 
en del kriminella har störsändare som slår ut 
all teknik och som egentligen bara polis och 
militär får använda. 

Vad motsvarar bilbrotten i pengar?
– Svensk Försäkring har uppskattat att det är 
närmare två miljarder varje år. Det handlar 
om skadereparationer, självrisker, hyrbilar, 
inkomstbortfall … men otryggheten går ju 
aldrig att mäta i pengar.

Vad ger du för råd? 
– Var lite misstänksam! Parkera bilarna smar-
tare, helst inomhus. Se över skalskydd och 
interna rutiner och testa rutinerna! Säkerställ 
förvaringen av bilnycklar och koderna till 
nyckelskåpen. Ha rutiner kring provkörning 
och när personal slutar. Var uppmärksam på 
om ljusskygga individer rekognoserar anlägg-
ningen. Glöm inte att tipsa kunderna också! 

TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Få har som försäkringsbolagen  
överblick av den bilrelaterade 
brottsligheten. På If är Britt-Marie 
Stafhammar projektledare.

GÖR: Projektledare bilrelaterad 
brottslighet If.
ÅLDER: 54.
BOR: Lägenhet i Nacka.
FAMILJ: Maken Rickard och dottern 
Lovina, 18, bengalkatterna Pirripirri 
och Cayenne.
FRITID: Njutningsmotionär, fritidshus.
KÖR: Sällan, men en Mercedes 
C-klass i familjen. Annars båt och 
tunnelbana till jobbet.

”Var alltid lite 
misstänksam!”

Britt-Marie  
Stafhammar

Ständigt 
hack i häl

EN BROTTSBEKÄMPARE

 I  H U V U D E T  PÅ  2

Fotnot Se färsk statistik över  
fjolårets bildelsstölder på sidan 12.

Utjordsvägen 9H, Gävle . info@unobench.se . 0494 79666

www.dinaverktyg.se 

FÖRVARINGS-
VAGNAR

Framtagna av UnoBench 
för verkstäder!          
4 st kraftiga S-krokar för upphängning.   
Utdragbara armar med gummistroppar 
för förvaring av ex. dörrar/huvar. 
Isolerade profiler - skyddar delar och 
lack! Max last 300 kg. 
Mått B 65 x L 95 x H 205 cm. 

RIKT/
BUCKELRYCK
för stål, komplett 4 200:-

Alla priser exkl moms.

2 950:- Rabatt vid volym!

PUNKTSVETS 6900A
upp till 2+2 mm plåtar, 400V16A, 
microprocessorstyrd med aut läge.        
Perfekt för entusiastfordon!  

5 690:-

RIKT FÖR ALU MED 
DRAGNYCKLAR! 
Högeffektiv – no gas! 
Samma teknik som 
riktning av plåt. 

12 300:-

VISION 180 
SVETSHJÄLM
True color teknik, 
högsta klass 1/1/1/1,           
4 sensorer, 
180 graders sikt! 

För 
proffs!2 750:-

PUNKTSVETS 
INVERSPOTTER
15000A
580daN tryck, 
automatläge, 
långa lätta kablar, 
vätskekyld, 
godkänd Volvo,
Mercedes, Ford, 
klass 1 etc.

98 000:-Från

TECHNOMIG TREO  
Allt i ett 
– perfekt för bilverkstan!
2 vanliga slangpaket och en spool 
gun för alu. Alltid inkopplat - klart 
att använda. MIGlödning, MIG/MAG 
svets, spoolgun för smidig svets av 
alu utan trassel.       

20-220A

22 700:-

Av proffs - för proffs!

Höj effektivitet och lönsamhet, undvik 
skador - få bort delar från bilar, golv 
och bänkar! Flexibel förvaring. Två fasta 
kraftiga hyllor i träfiber samt flyttbar 
näthylla och nätkorg. Tavla för arbets-
order och reg nr. Kraftiga non-marking 
hjul, två med p-broms.

Höjd 
lönsamhet  i
verkstan och

på lager!

Kvalitet 
och prestanda

till rätt pris!

Ledande italiensk 
tillverkare av

SVETSAR, KVALITET 
OCH LÖNSAMHET

Handla 
FRAKTFRITT

i webbshopen!
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LITEN  
OCH BÄST

Seat och Cupra Sverige  
avslutade 2019 med nya  

försäljningsrekord. Familje-
företaget JL Bilar i Kalmar 

har högsta marknadsandelen 
bland Seats återförsäljare.  

I litenheten sitter storheten, 
en affärsmodell som ägaren 

Henric Ipsen är mån  
om att bevara.

TEXT  PIERRE EKLUND
FOTO JOACHIM GRUSELL

JL BILAR 
SÄTE: Kalmar. GRUNDADES: 1977 av Lars-
Olof Andersson, far till Henric Ipsen, och 
Jörgen Svensson. 2002 tog Henric över 
företaget. ANTAL ÅRSARBETARE: 18, varav 
11 på verkstaden. MÄRKEN: Seat, Cupra och 
Suzuki. ÅRSFÖRSÄLJNING: 1 000 bilar totalt, 
varav över 600 nya.

JL BILAR

2  F R A M K A N T



 38 MOTORBRANSCHEN 3  •  2020   MOTORBRANSCHEN 3  •  2020 39

OM SEAT SVERIGE
2    Levererade 9 139 bilar i fjol, en ökning med 32,9 

procent. Försäljningen av Cupra steg med mer än 
70 procent.

2   Återköpsgraden beräknas till 60 procent.

2    Sedan 2015 har försäljningen av företagsbilar tio-
dubblats, från 230 till drygt 2 000.  Levererar flest 
gasbilar till kommuner och landsting i Sverige.

2    Kvinnor stod för 40 procent av nybilsköpen, högre 
än rikssnittet. Målet är 50 procent.

2   Återförsäljarnätet växer, kommer att passera  
50 stycken 2020.

2    Lanserar sju nya modeller i år, bland annat sin 
första helelektriska bilmodell Mii Electric.

MER OM JL BILAR
2   De senaste tio åren har JL Bilar gått från 5 till 18 anställda och     
      fördubblat försäljningen.
2   Mellan 2018 och 2019 ökade omsättningen med 30 procent.  

      Omsättningen ligger på 185 miljoner kronor (2019).

2   Bland Seats återförsäljare har JL Bilar marknadsandelar på 

      9 procent och i sitt lokala distrikt är företaget trea med 12,5 procent.

2   Har i flera år haft en lyckad marknadsföring med radioreklam.

2   Är engagerade i många lokala event.

2   Hjälper en lokal pensionärsförening att bygga upp en bilpool.

FÖRRA ÅRET levererade Seat Sverige 9 139 ny-
registrerade bilar. Högst lokal marknadsandel, 
runt nio procent, har det lilla familjeföretaget 
JL Bilar i Kalmar som Sverigechefen Per Brin-
kenberg beskriver som mycket kundfokuserat.

– JL Bilar ställer upp för kunden i alla lägen 
och trots att de har växt mycket de senaste 
åren har de lyckats behålla sin familjära trev-
liga atmosfär.

Ägaren Henric Ipsen är inne på samma 
spår när han ska förklara vad det är som gör 
JL Bilar till Seat Sveriges mest framgångsrika 
handlare. I det lokala distriktet är det bara 
Volvo och Volkswagen som har högre mark-
nadsandel än JL Bilar som säljer runt tusen 
nya och begagnade bilar per år.

– Grunden till vår framgång la vi redan på 
1990-talet när vi byggde upp en stark kund-
stock och ett rykte som vi har vårdat sedan 
dess. Att vi fortfarande är den lilla familjära 
gemytliga bilhandlaren, trots att vi växer, är 
det som gör att vi fortsätter vara framgångs-
rika, säger han.

ATMOSFÄREN som omger företaget har beva-
rats genom kontinuitet, hög servicegrad, låg 
personalomsättning, ett närvarande ledar-
skap, och en tydlig säljkultur med fokus på 
mjuka värden. Henric Ipsen ser sig själv som 
en spelande tränare som har ett övergripande 
ansvar över alla delar i företaget samtidigt 
som han älskar att vara på plats ute i bilhal-
len där allt händer. Han brinner fortfarande 
för att själv sälja bilar, och är noggrann med 

Nya säljare får gå en  
skräddarsydd säljskola

hur säljarna ska representera JL Bilar i mötet 
med kund. Alla säljare har plockats in efter 
rekommendation från någon i den närmaste 
umgängeskretsen och formats efter hans 
säljteknik.

– Många säljare i handeln använder sig 
av fel säljteknik, vilket i grunden är deras 
arbetsgivares fel, och när de kommer hit har 
vi förutom Seats produktutbildning en liten 
säljskola. För mig handlar inte framgångsrik 

försäljning om att sälja bil efter bil och slå 
rekord utan att hjälpa varje enskild kund att 
hitta den bil som passar deras behov.

– Jag blir sällan arg men är det något som 
gör mig besviken på mina säljare är det om en 
kund har köpt fel bil, det vill säga köpt en bil 
som personen inte har råd med eller som inte 
passar dess behov. I slutändan kan det leda till 
stora problem, ångest och stress, och det är 
sämsta tänkbara kundvård. 
 
VIKTIGA DELAR i JL Bilars säljskola är bemö-
tande, att ge kunderna ett trevligt och person-

ligt mottagande; spelförståelse, där säljaren 
ska kunna läsa av och hantera flera kunder på 
en gång. Och ärlighet: det är absolut förbjudet 
för säljaren att ljuga eller prata om saker som 
hen inte har hundraprocent koll på. 

– Genom att lyssna och bry sig om kunden 
bygger man relationer som varar i decen-
nier. Sen underlättar det att vi har en väldigt 
bra produkt. Seats lansering av suvar 2017 
kom rätt i tid och ökade vår försäljning med 
hundra bilar. 

– Våra mest sålda modeller genom åren är 
Leon och Arona, och vi hade nog sålt ännu 
mer på privatbilsmarknaden 2020 om det inte 
vore för ökad skatt och räntor.

En annan viktig framgångsfaktor är lokal 
närvaro. Genom marknadsföring i sociala 
medier och traditionella medier som dags-
press och kommersiell radio, samt sponsring 
av lokala event har JL Bilar byggt ett starkt 
varumärke i Kalmar län. När företaget land-
satte sin företagssatsning i mars 2019 valde 
de att uppmärksamma satsningen genom att 
sponsra Guldfesten, Kalmars näringslivsgala.

– Eftersom vi är en slimmad organisation 
utan möjlighet att uppsöka företag var det ett 
bra tillfälle att nå ut till flera potentiella kun-
der. Våra bilar fanns på plats och på scenen 
visades en film om JL Bilar. Dessutom fick vi 
motta priset som Årets företagare i Kalmar.

– Även om vi inte har någon säljare dedi-
kerad enbart för företagsförsäljning har det 
segmentet ökat kraftigt och ligger nu på 15 
procent av omsättningen. 

FRAMGÅNGARNA har också ett pris. Med ökad 
försäljning blir det allt svårare för Henric Ip-
sen att balansera rollerna som vd, marknads-
chef och säljare. Anläggningens infrastruktur 
är dessutom hårt ansatt; lokalerna som har 
byggts ut i omgångar är trånga och ytorna 
runt anläggningen räcker inte för både lager 
och parkering. I höstas spekulerade lokaltid-
ningen om en etablering på Öland, och hade 
tiden räckt till hade Henric Ipsen gärna ökat 
företagets närvaro i kranskommunerna.

– Samtidigt som jag ser en potential i att 
jag optimerar mina egna arbetsuppgifter, att 
vi satsar på större lager på annan plats och 
ökar närvaron på Öland med någon form av 
serviceanläggning och bilutställning på som-
maren, ser jag faran i att göra förändringar 
och förlora vår framgångsfaktor.

– De närmaste åren har vi stora utma-
ningar framför oss, där vi måste balansera rätt 
mellan att vara det lilla genuina familjeföre-
taget och satsningar på infrastruktur, bättre 
arbetsfördelning och ökad försäljning, säger 
Henric Ipsen.

Fotnot: Under 2010-talet gick Seat från att 
vara Volkswagen-familjens problembarn till 
att bli ett av Sveriges snabbast växande volym-
märken. Årtiondet avslutades med en ökad 
marknadsandel och all time high i antalet 
nyregistreringar som ökade med 32,9 procent 
under 2019.

– Förutom att vi har ett väldigt bra åter-
försäljarnät har Seat under 2010-talet fått 
fram många bra och populära bilmodeller, 
bland annat suvar som Tarraco och Arona. 
För fyra år sedan antog vi en strategi om att 
år 2020 sälja 10 000 nyregistrerade bilar per 
år i Sverige. Trots att branschen flaggar för en 
sjunkande bilförsäljning ser vi goda möjlighe-
ter att öka och nå vårt mål nu när Seat inleder 
2020-talet med att släppa sju nya produkter 
– vår största produktoffensiv någonsin, säger 
märkeschefen Per Brinkenberg.

Är det något som gör mig  
besviken på mina säljare är det 

 om en kund har köpt fel bil

SEATS SATSNING på miljöbränsle började med gasbilar för nästan 
tio år sedan och i dag finns ett brett utbud som omfattar Ibiza TGI, 
Arona TGI och Leon TGI. Henric Ipsen på JL Bilar i Kalmar, som 
har sålt flera gasbilar till bland annat Region Kalmar och Mörby-
långa kommun, har stark tilltro på bränslet.

– Av alla miljöbränslen tror jag mest på gasbilar. I Kalmar län 
driver kommuner och företag samverkansprojektet BiogasBoost som 
vi följer med stort intresse. Syftet är att öka intresset och driva på 
utvecklingen av biogasmackar.

– Inom kort öppnas en mack 50 meter från oss och med en  
växande infrastruktur ser vi potential att sälja fler gasbilar. I dag 
säljer vi cirka 40 biogasbilar årligen, säger han.

Från och med i år kan JL Bilar också erbjuda sina kunder 
laddbara elbilar och plug-in-hybrider. Först ut är elbilen Seat Mii 
Electric som redan finns på plats i hallen. 

– Mii Electric är en fantastisk pendlarbil som går cirka 26 
mil på en laddning med privatleasing på 2 795 kronor inklusive 
nybilsgaranti, fri assistans, fri service samt fri hemladdning via 
Skellefteåkraft på tre år.

Till sommaren kommer Leons hybridbil, el-Born som är baserad 
på Volkswagens nya MEB-plattform, Cupra Leon hybrid och 
slutligen Tarraco hybrid och Cupra Formentor hybrid i början av 
2021. Dessutom har nu JL Bilar Seat eXS KickScooter i sitt utbud. 
Framöver lanserar Seat även en e-Scooter som är populära i syd-
europeiska storstäder.

Storsatsning  
på miljöbränsle
Nu lanserar Seat sex laddbara elbilar 
och plug-in-hybrider – den största  
offensiven i märkets 69-åriga historia.

Henric Ipsen beskriver 
elbilen Seat Mii Electric, 
som går cirka 26 mil  
på en laddning, som  
en prisvärd pendlarbil.

JL Bilar utesluter inte en framtida  
satsning på större lager och ökad  
närvaro i kranskommunerna. 
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Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är att träffa kunder och medarbetare varje 
dag – att ha den där sociala kontakten. Jag får mycket energi 
av att träffa andra människor, det känns aldrig jobbigt. 
Dessutom finns det en charm med att försöka lösa 
problem till det allra bästa.

TRE SVARAR

Niclas Eriksson, 
servicechef på Volkswagen Södertälje

”En charm i att lösa problem”

– Att göra affärer och träffa många olika typer av människ-
or, ingen dag är den andra lik. Det är också så omväxlande, 
jag värderar, köper in och träffar kunder. Det är viktigt att 
rätt kund får rätt bil. Kunden ska få rätt magkänsla och 
jag vill jobba med långsiktighet för att få återkommande 
kunder. Det är en balansgång, och lite psykologi, det 
gäller att sälja rätt bil till rätt person.

”Jobbet är så omväxlande”

– Det roligaste!? Det är ju så djävulskt mycket, men bäst är 
att träffa folk. Det dynamiska, man vet aldrig vad som hän-
der. Det är klart att det kan vara jobbigt när man har haft 
fullt upp och vill sitta en stund, men överlag har jag alltid 
gillat att ge service, annars hade jag inte gjort det här. Alla 
kunder är så olika. Det är ett nöje att hitta vad varje person 
behöver för bil, och vilken bil den personen tycker är 
roligast att köra. Att få uppleva ”shit vad bra det 
här blir!”.

”Känslan av ’shit vad bra det blir!’”

Mirza Alilovic, 
säljare Audi, Svenstigs Bil i Värnamo

Joakim Jakobsson, 
säljare Burlin Motor, Skellefteå

59 %

Få vill sluta  
resa i tjänsten
I en färsk rapport från Göteborgs universitet ”Flygresorna och klimatet – 
 utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ” har 
det undersökts hur mycket utsläppen från svenskarnas flygresande 
skulle kunna minska – och hur villiga vi är att ändra våra resvanor för 
att minska utsläppen. Tjänsteresor motsvarar i dag 28 procent av flyg-
resorna och 18 procent av utsläppen. Det, eftersom tjänsteresor ofta är 
kortare än privata semesterresor.  

Höginkomsttagare och bor i storstäder står för största delen av utsläp-
pen när det gäller tjänsteresor. De flesta är män; kvinnor står bara för 
23 procent av utsläppen från tjänsteresor. 65–60 procent är resor vars 
syfte är ett möte, men ofta fyller resorna flera funktioner. Var tredje 
tjänsteresa hade bara möte som syfte.

Därför menar de fyra författarna till rapporten att just en minskning 
av mötesresor skulle kunna vara en väg att minska utsläppen. Om 
resorna ersattes med videomöten, skulle utsläppen kunna minskas 
med tolv procent. 

Men tjänsteresenärerna är inte så sugna på att avstå sina resor, visar 
rapporten. Därför menar forskarna att möjligheten att minska utsläppen 
den vägen i dagsläget är begränsad. 

De betonar att semesterresandet står för en betydligt större del av 
utsläppen – och att det där också finns en större chans att i framtiden 
få ner utsläppen. 

AV 1 000 TILLFRÅGADE PERSONER 
UPPGER ATT DE GÅR TILL JOBBET 
FAST DE INTE ÄR RIKTIGT FRISKA
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Det, enligt en undersökning från Sifo och Apotek Hjärtat. Studien bekräftar att 
beteendet inte är uppskattat av omgivningen. Drygt hälften av de som arbetar 
svarar att de under senaste året stört sig på att någon kollega kommit tillbaka 
till jobbet innan personen blivit frisk.

AV  NELLIE PILSETNEK

MÖTET MED 

MÄNNISKOR ÄR 

UPPENBARLIGEN 

ROLIGAST!
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Hydraulisk 
tvåpelarlyft. Passar 
perfekt till både 
transport- och 
personbilar.

SPO45E HAR 
DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO45E HARSPO45E HAR

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
Proff s 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.

yy

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,  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 tontonton
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

Modell 528C
Husbilslyften!

leasing fr. 693kr/mån.lllealeasiniising fg ffrr 693693693693kr/
35.800 kr

leasing fr. 596kr/mån.å

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 lågpro 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 
 exibla lyftbord, justerbara mellan 1470-2385 
mm längd.

3,5 ton

39.500 kr

leasing fr. 759kr/mån.

Modell 524    4500 mm 4 ton 
Modell 526C    5200 mm 5 ton 
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 
Modell 528C   6200 mm 8 ton 

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 hydrau-
laggregat 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

103.800 kr

Fler modeller: 

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  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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DÄCK
AFFÄR

Elbilar krockar oftare  
och sliter mer däck.  
Vi fördjupar oss i däck- 
affären, elbilar och plug- 
in-hybrider Häng inte  
läpp kära verkstäder, här 
kommer det att finnas 
intäkter framöver!
TEXT ANDERS PARMENT / FOTO HELENA ZETTERQUIST
ILLUSTRATION MOSTPHOTOS

 D Ä C K S P E C I A L  2

En allt viktigare

 

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 
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ELBILAR, Nissan Leaf och andra mer modesta 
elbilar, är 20 procent mer olycksdrabbade än 
bilar med förbränningsmotor. För prestanda- 
stinna Tesla handlar det om 50 procent. Det 
visar en undersökning som danska Politiken 
gjort hos Danmarks försäkringsbolag. Flera 
svenska försäkringsbolag bekräftar detta. 
Dessutom brinner elbilar oftare.

En förklaring är att män, som är mer 
riskbenägna, oftare kör elbil, en annan ovana. 
Många olyckor sker när bilar körs eller backas 
in i pelare och carportar. Den snabba accele-
rationen överraskar de ännu ovana förarna, 
visar undersökningar från Norge.

Elbilar är billigare att tanka och bromsarna 
slits mindre – men däcken är dyra och kort-
livade. Elbilen behöver större bromsar och 
hjul. Lösningen? EV-märkta däck som är 
anpassade efter elbilens omedelbara vrid-
moment och snabba acceleration.

ETT DÄCK är alltid en kompromiss så prestanda - 
egenskaper kommer på bekostnad av andra 
egenskaper – till förfång för gemene man som 
inte använder prestandan. Michelin hävdar 
att ett normalt däck håller hälften så länge på 
en elbil. EV-däck håller bättre men våtgrepp 
och komfort kan bli sämre. De här målkon-
flikterna är svåra att lösa, och de är inte nya. 
Pirelli Zero har suveränt grepp vid prestanda-
körning men sämre livslängd än Michelin 
Primacy. 

Elbilens tysta drivlina gör däckljud mer 
påfallande. Med märkesspecifika däck kan 
ljudnivå, förbrukning och slitage optimeras. 
Ett icke specifikt, ”omärkt” ersättningsdäck av 
hyfsad kvalitet kan kosta hälften men räck-
vidd och livslängd minskar.

BAKSIDAN med märkesspecifika däck är mins-
kad konkurrens. För udda dimensioner finns 
bara ett eller två märken att välja på.

Bilar med liknande storlek, vikt och chas-
siuppbyggnad – som Merca GLE och VW 
Touareg, båda 255-55-19 – får absolut inte 
dela däck med varandra. Samtidigt delar 150 
hk Audi Q3 35 TFSI med 250 Nm och 354 hk 

A6 Allroad 55 TDI med 700 Nm – den ena 
hög med tvåhjulsdrift och stålfjädring, den 
andra låg med fyrhjulsdrift och luftfjädring – 
Audi-märkta 235-55-18-däck. 

Lösningen? Modellspecifika däck. Då blir 
det dyrt – och potentiellt lönsamt för däck-
affären. Logistiken löser sig – handlare får 
snabb leverans av däck – men både utveckling 
och tillverkning i små serier fördyrar.

PLUG-IN-HYBRIDERNAS ökade räckvidd gör att 
de liknar elbilar: hög vikt, högt vridmoment 
och snabb acceleration. De är komplexa med 
både fossilmotor och eldrift. De har ofta stora 
och dyra hjul, ibland är servicarna tätare än 
för fossilbilar. De körs större delen på el, så 
däcken måste rulla tyst, och rullmotståndet är 
även här viktigt för räckvidden. Vikten är hög 
och vridmomentet massivt. Många biltillver-
kare riskerar böter för höga utsläpp – lättrul-
lande däck kan spara många miljoner men 
det kan bli på bekostnad av säkerheten.

Fotnot Läs mer på vår webb om däckutvecklingen 
och konstruktions-konflikter.

Lösningen kan vara  
modellspecifika däck,  
dyrare men potentiellt  

lönsamt för däckaffären

Auktoriserade bilhandlare 
säljer i dag mer däck än 

gummiverkstäder

WLTP KOMMER att förändra situa-
tionen med billiga däck. 

– Däcken måste vara märkta 
nu, det ska vara Mercedes-däck 
på Mercedes, och de däcken är 
inte mycket billigare utanför mär-
keshandeln, säger Peter Wiklund 
på Upplands Motor som ansvarar 
för Gemensam Servicemarknad 
(GSM).

Det här blir ännu viktigare 
med elbilar, eftersom trögrul-
lande ersättningsdäck minskar 
räckvidden.

Upplands Motor har stora 
däckcenter i Uppsala och Kista 
och ett mindre i Länna. I Rosers-
berg finns en stor anläggning där 
nya bilar iordningställs, och ett 
däckhotell. 

Upplands Motors kapacitet är 

12 000 uppsättningar. Med 20 
procent nyförsäljning per säsong 
blir det stora volymer däck. 
Med elbilar blir volymerna ännu 
större. 

UPPLANDS MOTOR har plockat 
hem de delar av däckaffären som 
tidigare var outsourcade. Med ex-
tern förvaring kunde de inte sälja 
nya däck till kunderna – missade 
intäkter och missade möjligheter 
att bygga kundrelationer.

Strävan efter one-stop shop-
ping ger effekt:

– Tidigare när kunderna hade 
en punktering åkte de till en 
däckverkstad, nu åker de till oss, 
samma sak med nya däck under 
säsongen och framvagnsinställ-
ning. Vi behöver finnas på fler 

Här är det flow i däckaffären
Upplands Motor har fyra däckanläggningar, har plockat hem hela däckaffären 
och är effektiva från den fysiska hanteringen till smarta bokningssystem.

ställen, men det behöver inte 
ligga i anslutning till en bilan-
läggning, säger Peter.

MED RÄTT pris och bra utfört 
arbete kan även kunder med 
främmande märken lockas till 
Upplands Motor Däckcenter. 

Peter betonar att varumär-
ket Upplands Motor är viktigt, 
kanske säljs andra bilmärken i 
framtiden.

– Det är där vi positionerar oss 
gentemot GA, det är Upplands 
Motors kund vi måste utgå från. 
Allt fler kunder har helt andra 
frågor än märkesanknutna nu, alla 
är inte superlojala till märket men 
vill ha en bil, säger Mari Lagberg 
som är chef för marknadskom-
munikation.

UPPL ANDS MOTOR
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Bilhandeln störst
Auktoriserade bilhandlare säljer 

i dag mer däck än gummiverkstä-
der, enligt branschorganisationen 

DRF. Tillverkare, handel och kunder 
driver den utvecklingen. Däcken blir 
allt viktigare för bilens egenskaper, 
särskilt för elbilar men även plug-
in-hybrider. Handeln jobbar mot 

one-stop shopping och köpare vill ha 
allt på samma ställe.

Det här framgår av rapporten 
”Personbilsmarknad i förändring” 

från Konkurrensverket. 46 procent 
av yngre bilköpare (18–34 år) köper 

däck hos auktoriserade bilhand-
lare, 32 procent av 50-plusare. Här 
framgår också att två tredjedelar av 
unga bilköpare är beredda att betala 
lite mer för service och att få allt på 

ett ställe.

Tips!
2 Kunderna vill ha one-stop  
shopping, särskilt de unga.  

Däck kan vara både lönsamt och 
stärka kundbindningarna.
2 Överväg att lokalisera  

ett däckcenter någon annanstans  
än där bilhandeln ligger  

– det ger nya kontaktpunkter.
2 Både plug-in-hybrider och  

elbilar talar för märkesverkstan 
– likaså de allt fler märkes- och 

modellanpassade däcken. 
 Håll koll på det!

Återvinningen  
har kommit långt

Däck har stor betydelse för håll-
barhet. Rullar däcken lätt drar de 

fem till sju procent mindre. Håller de 
längre sprids miljöbelastningen i till-
verkningen. Minskat buller förbättrar 
levnadsmiljön, bättre våtgrepp ökar 
säkerheten. Däckbranschen tar stort 

ansvar för produktion, deponi och 
återvinning. Återvinningen är i dag 
koldioxid-negativ, det vill säga den 
minskar de totala utsläppen. DRF 

delar gärna med sig av arbetet och 
har lagt ut rik information om sitt 

hållbarhetsarbete på sin webbplats 
www.drf.se

2

2 ”Tidigare när  
kunderna hade  
en punktering  
åkte de till en  

däckverkstad, nu 
åker de till oss”

Peter Wiklund, th och 
Christian Gourgis 
omgivna av däck på 
däckcentret i Kista.
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FÖR DEN fysiska hanteringen 
av däcken finns olika system, 
i Länna en lastbilsanläggning 
enligt Mercedes standard, där 
hjulen rullas in på rullstänger.  
I Kista läggs hjulen på varandra 
och lyfts in i förvaringen med 
truck. I Uppsala, klassiska arkiv-
skåp där det vevas fram till rätt 
hyllor. I Rosersberg ligger hjulen 
i arkivskåp som öppnas med 
skenor; personalen registrerar 
vilka hjul de ska ha och då åker 
de fram automatiskt. Vilket som 
är bäst beror på vem man frågar.

Kista är modernast. Trots att 
systemet inte är helautomatiskt är 
det bra flow. Med tiotimmarspass, 
fem lyftar och fyra omgångar per 
timma blir det 200 hjulskiften per 
arbetsdag. Avplockade hjul tvät-
tas och ställs undan. efterförsälj-
ning som olja och spolarvätska 
är svårt att hinna med när ”alla 

kommer på en gång”.
Med bra utrustning är det inga 

problem att hantera stora hjul-
dimensioner, men det stressiga 
arbetet kan vara riskfyllt:

– Det finns ett riskmoment, 
trucken ska upp, hjulen kan tap-
pas, det gäller att följa reglerna 
och vara noga med skyddsgrejer. 
Vid hjulskiftessäsongerna hyr vi 
in mycket personal från beman-
ningsföretag; nivån på kunskap 
och intresse är ojämn. Varje år 
kommer det ett nytt gäng, så vi 
får börja om varje gång, säger 
Peter.

Effektiviteten handlar både 
om fysisk hantering och smarta 
bokningssystem. Här menar Mari 
att det är en utmaning att få de 
många systemen att prata med 
varandra.

– Vi ska inte jämföra boknings-
systemet med andra bilhandlare 

utan andra branscher, som att 
handla mat online. Där håller vi 
inte måttet.

Hur kan däckhanteringen se ut 
när visionerna har implemente-
rats fullt ut?

– Hela processen fungerar digi-
talt. Vill kunden byta klockan tre 
en torsdag, har vi plockat fram 
hjulen. När kunden kommer hit 
ligger hjulen på plats, och kunden 
kan kvittera i sin CarPay-app. 
Kör kunden in bilen själv kanske 
vi kan få in fem skiften i stället 
för fyra per timma och lyft.

Mari menar att man måste 
kunna förutse kundresan – och 
att man kan det med rätt verktyg:

– Det handlar om att före-
komma kunden, innan kunden 
vet det, och inte känna att man 
prackat på, vi har helhetslösningen, 
allt på samma ställe.

”Man måste  
kunna förutse  

kundresan”

Du hittar oss även på sociala medier

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

MotorBr 2-2020.indd   1 25.2.2020   9:00:33

Marknadskommunikatör Mari  
Lagberg säger att det handlar  
om att förekomma kunden. 

2  D Ä C K S P E C I A L
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VERKSTAD Vi säljer och reparerar husbilar och hus-
vagnar. För några månader sedan bokade en ung man 
sin husvagn på vår verkstad för diverse reparationer 
samt byte av markisen. Vagnen, en Hobby 27 EG, är en 
lång rackare på åtta och en halv meter som står på en 
ram med boggie. 

Husvagnen lämnades in kort efter beställningen av 
uppdraget. En av mina kundmottagare som tog emot 
den noterade att det inte var första husvagnen mannen 
ägde; han var en van campare. Översyn av bromsar, 
byte vänster handbromskabel och injustering backar 
samt påskjut fixades. När vi skulle montera markisen 
upptäckte vi att monteringssatsen saknades. Vi fick 
beställa en ny och ringa ägaren och tala om att vi 
behövde behålla hans husvagn några dagar till. Inga 
protester, vilket vi var glada för. 

Eftersom husvagnen är så stor så körde vi ut den 
från vår verkstad och parkerade den på vår gård. Några 
dagar senare fick vi hem monteringssatsen och fick 
upp markisen. Vi ringde vagnen klar samma eftermid-
dag som den parkerades utanför vår verkstad. I slutet 
av samma vecka kom Hobbyägaren och hämtade sin 
husvagn, betalade och släpade hem den. 

På lördagen dagen efter ringde han till vår säljare 
och klagade på att belysningen inte fungerade som 
den skulle. Husvagnen fick lämnas in veckan därpå. 
Vid felsökningen upptäcktes att kabelstammen var 
angripen av möss och skulle behöva bytas. ”Det får ni 
betala”, kommenterade ägaren. Han var tydlig med att 
allt hade fungerat vid inlämnandet. Kan han verkligen 
kräva detta?

Bosse från Bossings Fritidscenter Linköping

Svar: Nej det kan han inte
Angrepp av skadedjur förkommer hela tiden. Mest 
vanligt är det i motorutrymmet på bilar vintertid. Bilen 
parkeras och mössen, som också fryser på vintern, 
klättrar in ett varmt motorutrymme och käkar kvälls-
mat i form av kabelstammar och dylikt, mumsigt. 

Det som krävs av er är att ni har varit varsamma om 
kundens egendom, parkerat vagnen på en plats som 
fungerar och är avsedd för parkering. Blir det sedan 
angrepp av möss, råttor eller andra skadedjur – eller om 
ett annat fordon kör på en parkerad bil/husvagn – så 

Husvagnen blev en musvagn
ska fordonets försäkring täcka eventuella skador. Som 
jag har skrivit flera gånger tidigare uppstår det ofta 
diskussioner om vem som ska betala självrisken, lägg 
det i vågskålen med kundvård. Är det en potentiell hus-
vagnsköpare hos dig så kanske du väljer att vara med på 
en del av självrisken.

Joachim Due-Boje

Kunden har för vana att klaga
VERKSTAD  I flera år har vi haft en Opelkund som 
med jämna mellanrum servat och reparerat sina bilar 
hos oss. Han har alltid betalat och varit noga med 
serviceintervaller och skötseln av sina bilar. I man-
nens mönster ingår alltid att ringa några dagar efter 
verkstadsbesöken och klaga på någonting. Oftast har 
det varit småprylar som egentligen inte har omfat-
tats av själva servicen. 2017 blev Opelägaren påkörd 
vänster fram, fick en skada på frontstöt. Framskärm 
och dörr reparerades och lackades senare.

I oktober i fjol ringde han och bokade tid för vind-
rutebyte Vi skapade en arbetsorder och informerade 
att delar skulle beställas och tid bokades i december. 
I samma veva klagade han på en blottad glipa på 
dörrklädseln vänster fram, och ville ha den åtgärdad 
som garanti från skadan för två år sedan. Glipan hade 
bilägaren upptäckt nyligen, och den skulle vara större 
på vänster klädsel jämfört med motsvarande glipa på 
höger framdörr. 

Dagen före vindrutebytet lämnades bilen. Vi passade 
på att snabbkolla glipan och noterade att det gick att 
ana en liten, liten skillnad. Min servicerådgivare talade 
med Opelägaren och informerade att vår garanti stan-
nade efter ett år och tusen mil. Kunden stod dock på 
sig och sa att han hade reklamationsrätt i tre år. Tidigt 
på morgonen som vi skulle byta ruta kom det ett mejl 
från honom: Avbeställning. Snabbt ringde jag upp 
honom och fick höra att han hade rätt att avboka bilen. 

Vad ska jag göra?
David, med Opelfirma mellan Vänern och Vättern

Svar: No show ska kosta kunden
Två saker: Glipan i klädseln ligger mycket riktigt 
utanför ”Verkstadens reparationsvillkor”, 1 år/1 000 

Gnagare som äter kablar som kolasnören, svårdiagnostiserade 
motorfel, kunder som trilskas ... det är svårt att förutse allt krux 
som kan tillstöta i vår komplexa värld. Men du kan alltid vända 
dig till våra eminenta experter – de har svar.

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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mil. Om kunden väljer att gå via ARN och stödja sig 
mot Konsumenttjänstlagen, ska han bevisa att ni inte 
har varit fackmässiga. När det gäller avbeställningen 
har kunden rätt till det enligt § 9 i reparationsvillkoren, 
men inte utan kostnad. 

Du har rätt till ersättning för förluster för att ni har 
underlåtit er att inte ta på er annat arbete, eller för den 
delen som inte blir slutförd (om ni hade påbörjat något 
arbete innan den blev avbeställd). Ta betalt för rutan 
om du inte kan returnera den, dessutom har du rätt 
till ersättning för nedlagd administrativ tid. Allt detta 
enligt § 42 i konsumenttjänstlagen.

Joachim Due-Boje

Hur många försök har vi?
JURIDIK Vi har ett fall med en bil där vi först efter 
tredje reparationstillfället lyckades avhjälpa ett fel 
inom ramen för nybilsgarantin. Bilen i fråga är helt ny 
på marknaden och felet var av intermittent karaktär. 
Samtidigt hade tillverkaren väldigt få anvisningar och 
råd med att komma med i detta tidiga skede. Nu vill 
kunden, trots att felet är åtgärdat, häva köpet; det 
krävde hon när bilen lämnades in sista gången.

Vad gäller här egentligen, hur många reparations-
försök har vi? Vi vill även understryka att kunden 
alltid haft tillgång till fri lånebil.

Svar: Tolka inte bokstavligt
Tyvärr har det spridits en uppfattning om att konsument- 
köplagen föreskriver att en köpare aldrig ska behöva 
acceptera mer än två avhjälpningsförsök. Det är av 
flera skäl delvis en missuppfattning och som i de flesta 
juridiska bedömningar måste en sammantagen bedöm-
ning göras. 

Det står varken i konsumentköplagen (KKL) eller i köp-
lagen något om antalet avhjälpnings-försök. Däremot står 
det i 26 § KKL att ”avhjälpande eller omleverans skall 
ske inom skälig tid efter det att köparen framställde 
sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för 
denne”. 

Det innebär givetvis inte hur många reparationsför-
sök som helst (och i många fall med okomplicerade 
konsumentprodukter som skor, kläder, cyklar och 
möbler kan det oftast vara tillräckligt med maximalt två 
försök).

I förarbetena till KKL, propositionen, finns även en 
skrivning om att köparen ”normalt inte skall behöva 
acceptera mer än två avhjälpningsförsök”. Den lilla 
meningen tolkas bokstavstroget i alla lägen, vilket är 
fel! I samma förarbeten står det nämligen också att en 
sammantagen bedömning givetvis måste göras med 
beaktande av ”felets art, typ av produkt, vilka besvär 
kunden haft (lånebil/ersättningsprodukt), typ av fel, typ 
av produkt med mera”. 

Därför kan det i många fall med en bil – en tekniskt 
komplicerad produkt, här med ett produktintermittent fel 
och en konsument som dessutom erhållit en lånebil – vara 
befogat med åtminstone tre reparationer av samma fel.

Slutligen krävs alltid för hävning att felet är väsentligt. 

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

Ett kvarstående mindre fel, trots flera avhjälpningsförsök, 
behöver inte alltid vara grund för en hävning men grund för 
prisavdrag alternativt omleverans.

Juridiskt sett behöver du alltså inte köpa tillbaka bilen, 
men inget hindrar ju att du för den skull gör en annan över-
enskommelse med kunden som ni båda blir nöjda med.

David Norrbohm

Banken vill hämta lastbilarna
JURIDIK På vår verkstad har vi två lastbilar stående, 
tillhörande ett företag som har gått i konkurs. Konkurs-
förvaltaren har inget intresse av bilarna eftersom de 
är leasade via en bank. Nu kräver banken att få hämta 
bilarna. Har vi rätt att vägra tills vi fått betalt för alla 
våra fakturor?

Karl B

Svar: Så skriver ni till banken!
Ni har lagligt stöd att behålla bilarna som säkerhet (reten-
tionsrätt) för de reparationer de aktuella bilarna lämna-
des in för. Däremot har ni inte rätt att behålla dem som 
säkerhet för tidigare obetalda reparationer, oavsett om 
de avser de aktuella bilarna eller andra bilar tillhörande 
konkursföretaget. 

Ni ska därför uppmana banken att mot betalning 
hämta och betala för de aktuella reparationerna samt för 
eventuella förvaringskostnader. Informera om att det ut-
går en förvaringskostnad från brevets/mejlets datum med 
minst 200 kronor per dag. Händer inget på någon vecka 
bör ni skicka ett rekommenderat brev och informera om 
samma sak samt att bilarna kommer att säljas efter tre 
månader med stöd av lagen om näringsidkares rätt att 
sälja saker/varor som inte hämtas.

Problematiken med bilar som inte hämtas av olika an-
ledningar finns närmare beskriven i MRF:s bok ”Praktisk 
verkstadsjuridik”.

David Norrbohm

Vill inte gå med på hävning
JURIDIK I början av juli sålde vi en Volvo XC60 på 
13 060 mil till en kund. Dagen före julafton, när bilen 
har gått 14 100 mil, tändes motorlampan och bilen 
bärgades till en Volvoverkstad. Där konstaterades att 
EGR-ventilen måste bytas. Kunden tycker att vi ska stå 
för felet eftersom ”en så dyr bil ska hålla längre”, vilket 
man ju skulle kunna tycka …

Men jag undrar ändå om min motivering att avslå 
kundens krav är korrekt, att felet inte omfattas av kon-
sumentköplagen eftersom det inte är ursprungligt.

Lampan tändes ju först i slutet av december och kan 
inte ha funnits när bilen såldes; det visar både testet 
från finansbolaget, vår varudeklaration samt det faktum 
att lampan inte lyste vid leverans. Först efter 1 000 mil 
uppstod problemet då bilen hade gått problemfritt i fem 
månader utan tänd motorlampa.

Magnus
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Svar: Din bedömning är korrekt
Ditt resonemang stämmer i stort sett men jag skulle 
också vilja lägga till en ytterligare omständighet, som 
enligt konsumentköplagen ska prövas innan frågan  
om felet fanns på bilen när den såldes eller inte, avgörs. 
Så här:

När MRF-garantin har gått ut är det mycket riktigt 
konsumentköplagen som gäller. En viktig första förut-
sättning här är däremot att felet, vid en sammantagen 
bedömning, kan betraktas som mer än normalt slitage 
med hänsyn till bilens ålder, körsträcka med mera (17 
§). Ett EGR-fel på en bil som gått mer än 14 000 mil, är 
enligt mina erfarenheter något som kan betraktas som 
normalt underhåll/slitage. Det faller alltså redan här. 
Felet är inte ett köprättligt fel, enligt konsumentköp-
lagens bestämmelser.

Om så inte skulle anses vara fallet, så återstår att 
pröva om felet fanns vid köpet. Eftersom felet inträffat 
inom sex månader ska säljaren visa att felet inte fanns 
vid köpet, alternativt om det är oförenligt med felets art.

Av både kundens beskrivning och felets art, det vill 
säga att motorlampan tänds efter fem månader och efter 
drygt 1 000 mil, så är det som jag ser det både visat och 
oförenligt att felet skulle ha funnits vid köpet.

Jag tycker alltså att din bedömning är korrekt.
David Norrbohm

Affären är helt förstörd för oss
BILHANDEL Vi har hamnat i en besvärlig situation 
efter att blivit lurade av en kund, som vi verkligen tror 
har planerat det hela och vi behöver hjälp. Följande 
har hänt:

Vi sålde en ny Volkswagen för drygt tre år sedan på 
leasing till ett företag. När leasingperioden närmade 
sig sitt slut kontaktade föraren oss och ville köpa 
loss bilen som då hade gått cirka 9 000 mil och enligt 
föraren var i så bra skick att han ville köpa ut den och 
använda den som andrabil.

Eftersom restvärdet låg strax under marknadsvärdet 
och skillnaden täckte våra kostnader såg vi inga kon-
stigheter i att lösa bilen och sälja den till föraren till 
marknadspris varför allt bara gjordes upp ”pappers-
vägen” och föraren kunde köra vidare som ny ägare 
av bilen.

En månad senare kom han in med en lista på fem 
fel på bilen som han vill ha åtgärdade med motive-
ringen att felen fanns där när bilen såldes till honom, 
med andra ord fel som han mycket väl själv måste ha 
känt till innan affären. 

Ett av felen var ett allvarligt motorfel som kommer 
att kosta oss 20 000–30 000 kronor – bara det innebär 
att affären är helt förstörd för oss.

Måste vi acceptera detta? Mannen kände ju väl till 
felen redan när han körde bilen som tjänstebil.

Adam

Svar: Ni har gjort en miss
Tyvärr måste jag säga att ni har trampat i en fälla som 
ni borde ha undvikit.

Som fackmän ska ni alltid testa och värdera en bil 

”Som fack-
män ska ni 
alltid testa 
och värdera 
en bil fysiskt”.

fysiskt; att ta den enkla vägen för att göra snabba pengar 
riskerar alltid att slå tillbaka.

Rent juridiskt har ett företag haft bilen på leasing,  
deras representant som hanterar deras bilar behöver 
inte ha varit medvetet om detta fel när de löste in bilen 
till er. Ni har sedan sålt bilen till en privatperson och då 
gäller konsumentköplagen.

Så rent juridiskt har föraren rätt att reklamera felen 
som finns på bilen.

Enda sättet jag ser för er att få tillbaka pengarna är 
att försöka bevisa att detta gjorts i bedrägligt syfte eller 
att kunden kände till felen. Då skulle det bedömas som 
att det inte är fråga om ett köprättsligt fel, utan fel som 
kunden hade kunnat förvänta sig (han kan ju inte ha en 
förväntan om något annat, om han kände till felet). 

Kan ni inte bevisa detta så har han, enligt lagen, inte 
begått ett fel utan ”bara” undanhållit information som 
han inte är skyldig att ge. Det är tyvärr så att ni som 
fackmän som ska fastställa bilens status och eventuella 
brister.

Mycket tråkig historia men ni har tyvärr dåliga odds 
för att kunna rädda detta.

Klaus Silfvenius

Lokalkändisen bryter 
köpekontraktet med oss
BILHANDEL Vi har en kund som inte vill hämta ut 
bilen vi sålt till honom.

Han kom in till oss i höstas och diskuterade bilköpet. 
Det blev en tuff förhandling då det var tydligt att kunden 
verkligen kämpade för att få bästa möjliga pris. Efter 
att fått med sig en offert återkom han efter ett par 
dagar och med ett motbud. Vi kunde inte tillmötesgå 
honom men erbjöd ändå ett lite bättre pris än vid 
första tillfället. Efter en lång diskussion kom vi i mål 
och skrev avtal. Vi konfigurerade bilen enligt kundens 
önskemål och beställde produktion av bilen.

Nu, när vi fått hem bilen och börjat göra i ordning 
den för leverans, kontaktade säljaren kunden som då 
meddelade att han köpt en annan bil hos en av våra 
märkeskollegor där de hade en bil hemma och som 
erbjudit honom ett pris som var bättre än vårt.

Kunden meddelade att han därför inte avser att 
hämta ut bilen han beställt hos oss, trots att vi har ett 
skriftligt köpeavtal.

Ärendet är lite känsligt då det är en känd person på 
vår ort och som inte tvekar att använda sina kontakter, 
men det är en dyr bil som vi inte så lätt kan sälja här i 
trakten. Vad gör vi?

Erik

Svar: Kunden har 3 val
Ett delikat ärende. Vad du ska göra är svårt för mig att 
råda dig till då jag inte känner till de specifika förhål-
landena närmare. 

Men jag kan i alla fall fastställa den juridiska grunden 
för ärendet.

Du har ett skriftligt köpeavtal, det är bindande och 
ett avsteg från det är ett avtalsbrott. I detta avseende är 
det att betrakta som en ”avbeställning i senare skede” av 

”Kunden 
meddelade 
att han därför 
inte avser  
att hämta  
ut bilen”. 

en bil över 7,5 prisbasbelopp.
Om ni använder MRF:s leveransvillkor för försälj-

ningen så gäller att ni i detta avseende har rätt till en 
schablonersättning motsvarande 15 procent av bilens 
pris. Från den utgångspunkten kan du antingen kräva 
ersättningen av kunden eller förhandla med honom.

Möjligen skulle en lösning i det här fallet kunna vara 
att han få betala en lite lägre ersättning under förut-
sättning att det hela hanteras under sekretess (även 
om man aldrig kan veta vad som sägs bakom stängda 
dörrar).

Vill kunden varken ersätta er eller förhandla har han 
förstås möjligheten att följa avtalet och själv nyttja eller 
avyttra bilen.

Skulle ni komma till en överenskommelse vill jag 
bara råda dig att skriva ett avtal där ni fastställer 
ersättningen och vad som gäller i fråga om bland annat 
sekretess i ärendet – och inte minst om sekretessen 
skulle brytas.

Klaus Silfvenius

Fakturor från Stim och Sami
BILUTHYRNING Vi har fått fakturor från såväl Stim 
som Sami avseende upphovsrättslig ersättning för 
återgivande av musik i hyrbilar. Vad handlar detta om 
och hur ska vi agera?

Fabian, ekonomichef, Malmö

Svar: Bestrid fakturorna!
Det här är en gammal ”surdeg” från 2010. De svenska upp-
hovsrättsorganisationerna Stim och Sami företräder svenska 
tonsättare/textförfattare respektive artister och deras rätt till 
ersättning då deras verk framförs eller överförs i en offentlig-
het. Vi inom hyrbilsbranschen ingick avtal med dessa organi-
sationer 2010 då de menade att vi, enligt lag, var skyldiga att 
betala ersättning för ovanstående. 

Efter en dom i Norge 2014 visade det sig att saken inte 
var fullt så given som organisationerna menade. Vi sade 
då upp avtalet och bestämde oss för att pröva frågan 
i domstol. Processen har pågått sedan dess och pågår 
alltjämt. Efter att vi vunnit i överrätten Patent- och Mark-
nadsöverdomstolen (PMÖD) har frågan nu hamnat hos 
EU-domstolen för förhandsbesked till Högsta Domstolen 
i Sverige som slutgiltigt ska avgöra frågan. 

Utgången är fortfarande oviss. Förslag på dom från 
EU-domstolens generaladvokat kommer 15 januari 2020. 
Därefter väntas dom från HD innan sommaren. Mer de-
taljerad information kan hittas på www.biluthyrarna.se.

Till dess ska ni bestrida fakturorna och låta bli att 
betala. Slutgiltigt besked i ärendet kommer alltså, med 
största sannolikhet, under 2020.

Anders Trollsås

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

Redo för däcksäsong!
Nu har vi även däcksäckar i tyg!

Det är vi som säljer nordens populäraste däcksäck 
som används av tusentals verkstäder.
Placera ditt varumärke i kundens garage med ditt helt 
eget anpassade tryck eller välj vår standardmodell.

formac.se

WE PROVIDE
SOLUTIONS

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

Våra lösningar och produkter förbättrar er
Lönsamhet - Effektivitet - Miljö - Ergonomi

 

Tel 08 - 747 67 00 - Fax 08 715 20 74 - info@alentec.se - www.alentec.com
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HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Kurs i Bilhandels
juridik
24 mars Sundsvall
8 april Malmö
21 april Trollhättan
15 maj Varberg
27 maj Stockholm
Förmiddagskurs under ledning 
av MRF:s förbundsjurist David 
Norrbohm. Bokning på  
www.mrf-bokning.se

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

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

Kurs i Verkstadsjuridik
7 april Malmö
8 maj Jönköping
4 juni Skövde
Eftermiddagskurs under led-
ning av MRF:s förbundsjurist 
David Norrbohm. Bokning på 
www.mrf-bokning.se

New York Internatio
nal 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
15–16 april
Bojo, Mjölby
Vänder sig till skadeberäknare 
på verkstäder samt skadetek-
niker på försäkringsbolag. Ger 
ökad förståelse för plastre-
parationer och förbättrade 
kunskaper i kalkylering av 
bilplastreparationsskador. 
Teori varvas med praktik.

Ekotransport 
22 april 
Münchenbryggeriet,  
Stockholm
Heldagsseminarium med 
trendspaningar och debatter 
där utvecklingen mot en fossil-
oberoende fordonsflotta analy-
seras och utvärderas. 

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

Digital dag
23 april 
Clarion Hotel Arlanda
Seminariedag om den digitala 
förändringsresan i bilbran-
schen ur många synvinklar 
med motorjournalisten Håkan 
Matson som konferencier. 
MRF i samarbete med Wayke. 
Anmälan på www.mrf.se

MRF:s förbunds
stämma
24 april 
Clarion Hotel Arlanda
I samband med stämman 
föreläser hållbarhetsentre-
prenören Rebecka Carlsson 
och Johanna Stridsman Hjelm 
som ska tala om digitalise-
ringsresan.

Matilda Mörk på 
Yrkes-SM World 
Skills, Fordons- 
lackering, 2018.

helpdesk@yourex.seTel 08-735 81 60 www.yourex.se

SE VÅR 

WEBSHOP 

www.yourex.se

för mer artikelinfo
Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm.
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90-180-4907

Passar: Ford EU, Volvo – flera modeller

Generator 12V-150A 90-555-2181

Passar: Toyota Auris/Avensis/Rav/Verso 
– flera modeller

Generator 12V-100A 90-600-5029

Passar:  Volvo – flera modeller

Generator 12V-140A 91-450-1385

Passar: Citroen, Peugeot
– flera modeller

Startmotor 12V-1.2kW 91-600-1666

Passar: Volvo – flera modeller

Startmotor 12V-1.4kW 91-620-1699

Passar: VW Transporter IV

Startmotor 12V-2.0kW

50-485-0027

Passar: Saab 9-3

A/C Kompressor 50-600-0593

Passar: Volvo – flera modeller

A/C Kompressor 50-620-0123

Passar: Audi, Seat, Skoda, VW  
– flera modeller

A/C Kompressor 55-485-0002

Passar: Saab 9-3 & 9-5

Turbo

Passar: Citroen, Ford, Mazda, 
Peugeot, Volvo – flera modeller

55-620-0007

Passar: Audi, Seat, Skoda, VW  
– flera modeller

Turbo

1.971.706

Passar: VAG – flera modeller

Tändspole 1.971.772

Passar: Saab 9-3 & 9-5

Tändkasett 1.971.778

Passar: Volvo – flera modeller

Tändspole 95-400-9600

Passar: Nissan X-Trail

Kupéfläktmotor 95-600-8546

Passar: Volvo – flera modeller

Kupéfläktmotor 95-620-7510

Passar: Transporter V – flera modeller

Kupéfläktmotor

30-100-3526

Passar: Volvo – flera modeller

Hjullagerssats 30-100-3584

Passar: Citroen, Opel, Peugeot 
– flera modeller

Hjullagerssats 30-100-3644

Passar: Många VAG-modeller

Hjullagerssats 65-015-0019

Passar: Audi, Seat, Skoda, VW
– flera modeller

EGR Ventil 65-015-0073

Passar: Nissan, Renault, Opel 
– flera modeller

EGR Ventil 65-015-0062

Passar: Audi, Seat, Skoda, VW  
– flera modeller

EGR Ventil

1670:- 1438:- 606:-
718:- 734:-

1435:- 2710:- 2115:- 2455:- 3398:- 4248:-

214:- 1103:-
294:- 501:- 568:- 678:-

508:- 211:-
338:- 585:-

1358:- 1613:-

1590:-

55-600-0001 Turbo

Wheel Trolley som auto-
matiskt anpassar höjden
                 till vikten!
      Prisbelönad
         produkt!

Monteringsmaskinen
med god ergonomi!

Manövreras
från sidan i

en bekväm
arbetsposition!

Diagnos och Balans-
maskin för däck-
specialister! 
Läser in alla hjul
data automatiskt

 

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!
                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

Nästa nummer av 

kommer 14 april

Hitta de nya
intäkterna!
Bredda dig, erbjud mer!

Själv bäste dräng
Möt ett modigt företag:
Bygger egna it-system

Rekonda mer!
Däck, glas, tvätt,
vad behöver kunderna?

” Kunden sa att bilen  
var mer eller mindre  
alkoholiserad”

FRÅGA EXPERTERNA: 
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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 293 817

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 januari Max 10 år gamla bilar.

Januari

Nybilshandel  
med begagnat

2020

18 981

2019

17 475

8,6%

Endast
begagnathandel

2020

12 016

2019

10 620

13,1%

Ej via
bilhandel

2020

14 244

2019

15 078

-5,5%

Totalmarknad

2020

45 252

2019

43 173

4,8%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar januari Max 10 år gamla avställda bilar.

Januari

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

34 044 

80

2020

43 948

72

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

18 981

2019

17 475

8,6%

Endast
begagnathandel

2020

12 016

2019

10 620

13,1%

Ej via
bilhandel

2020

190 160

2019

204 423

-5,5%

Totalmarknad

2020

560 537

2019

568 074

4,8%

Antal bilar

Utveckling

2019

24 714

91

2020

31 390

95

Utveckling lager
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0
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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 

39 902 

29 705 

Lager nybilshandel           Lager begagnathandel

44 875 43 948

30 259 31 390

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

ko m m e n ta r

Försiktig återhämtning
Personbilar. efter en svag start på året, som var en 
rekyl på 2019 års slutspurt, återhämtar sig februari 
lite och landar i 21 694 registrerade personbilar,  
endast 6,3 procent färre än samma månad i fjol. 
Det ska inte dras för stora växlar på en enskild 
månad men februarisiffrorna ligger i linje med prog-
nosen för året, minus 7 procent för personbilar.

De stora kasten i januari jämfört med föregående 
år kvarstår, framför allt har några japanska märken 
registreringssiffror som ligger på minus 70–80 
procent, vilket förklaras av att de gjorde förregistre-
ringar i december på 300–500 procent. här sker nu 
försäljning av redan registrerade bilar.

trenden med sjunkande andelen dieselbilar 
fortsätter, i februari var den 26,6 procent – i och för 
sig en uppgång från januari men ändå tydligt nedåt. 
noterbart är att de 15 bäst säljande dieselmodellerna 
är koncentrerade till få tillverkare: fyra modeller från 
Volvo, tre från audi och mercedes-benz, två från 
VW och bmW samt en från skoda.

sett till fördelningen av bilar baserat på koldioxid- 
utsläppen syns en tydlig förskjutning där andelen 
som släpper ut halter över 140 g/km sjunker 
kraftigast och andelen med utsläpp under 60 g/km 
ökar mest. 

antalet laddbara bilar (elbilar, beV och laddhybri-
der, PheV) utgjorde 27,7 procent av registreringarna 
i februari; en liten nedgång från januari då det var 
30,7 procent, men det är fortfarande högt över 
siffrorna från 2019 med årssnitt på 11,4 procent. 

Lätta lastbilar. här har vi en svag återhämtning 
från de mycket låga nivåerna i januari. Februari 
summeras till 1 923 lätta lastbilar, vilket är minus 
38,0 procent mot samma månad 2019. ackumule-
rat är volymen minus 7,2 procent mot föregående år 
vilket indikerar hur marknaden förändrats.

Det är fortsatt stora kast i volymerna, föränd-
ringar som inte helt kan förklaras av stora förre-
gistreringar i december; här finns något annat som 
påverkar som vi inte finner svar på i statistiken.

Tunga lastbilar. här har marknaden vänt svagt 
nedåt, dock fortfarande på en hög nivå historiskt 
sett. registreringarna i februari var 422 fordon, 
minus 7,7 procent mot föregående år. ackumulerat 
är volymen på 842 fordon. vilket är 25 färre än 
föregående år (minus 2,9 procent).
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Nyregistreringar under februari
 Februari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     34 102 56 211 0,14 0,48
  Land rover                 108 88 163 158 0,42 0,36
totalt bc sweden             142 190 219 369 0,56 0,84
BMW Northern Europe                                                                   
  bmW                        1 324 1 325 2 401 2 829 6,23 6,48
  mini                        220 257 397 454 1,03 1,04
totalt bmW northern europe     1 544 1 582 2 798 3 283 7,26 7,52
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 39 42 62 103 0,16 0,23
  Fiat                       259 232 462 367 1,20 0,84
  Jeep                       54 59 76 181 0,19 0,41
totalt Fiat Group automobiles 352 333 600 651 1,55 1,49
Ford Motor                                                                          
  Ford                       275 501 503 1 290 1,30 2,95
totalt Ford motor            275 501 503 1 290 1,30 2,95
Honda Nordic                                                                        
  honda                      105 220 193 421 0,50 0,96
totalt honda nordic          105 220 193 421 0,50 0,96
Hyundai Bilar Import                                                                        
  hyundai                      429 402 828 779 2,15 1,78
totalt hyundai bilar Import          429 402 828 779 2,15 1,78
Iveco                                                                   
  Iveco                        2 3 2 3 0,01 0,01
totalt Iveco     2 3 2 3 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 191 1 889 4 150 3 460 10,78 7,93
totalt KIa motors sweden     2 191 1 889 4 150 3 460 10,78 7,93
KW Bruun Automotive                                                                   
  citroen                        137 100 222 371 0,57 0,85
  opel                        139 126 318 137 0,83 0,31
  Peugeot                        536 632 907 1 248 2,36 2,86
totalt KW bruun automotive     812 858 1 447 1 756 3,76 4,02
Louwman Sverige                                                        
  suzuki                    101 141 166 300 0,43 0,68
totalt Louwman sverige      101 141 166 300 0,43 0,68
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      36 278 43 576 0,11 1,32
totalt mazda motor sverige   36 278 43 576 0,11 1,32
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 405 1 472 2 549 2 668 6,62 6,11
  smart                      0 0 0 3 0,00 0,01
totalt mercedes-benz sverige 1 405 1 472 2 549 2 671 6,62 6,12
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     182 629 296 1 158 0,76 2,65
totalt nissan nordic         182 629 296 1 158 0,76 2,65
Renault Nordic Sverige                                                              
  alpine                      0 2 0 2 0,00 0,00
  Dacia                      112 293 180 475 0,46 1,08
  renault                    422 668 806 1 266 2,09 2,90
totalt renault nordic sverige 534 963 986 1 743 2,56 3,99
SC Motors Sweden AB                                                                 
  mitsubishi                 367 598 806 1 125 2,09 2,57
totalt sc motors sweden ab   367 598 806 1 125 2,09 2,57
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     42 244 98 491 0,25 1,12
totalt subaru nordic         42 244 98 491 0,25 1,12
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      89 95 175 226 0,45 0,51
  toyota                     1 684 1 030 2 785 2 233 7,23 5,11
totalt toyota sweden         1 773 1 125 2 960 2 459 7,68 5,63
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 406 1 310 2 503 2 178 6,50 4,99
  Porsche                    137 78 263 167 0,68 0,38
  skoda                      1 229 1 399 2 010 2 489 5,22 5,70
  seat                       652 625 1 272 1 123 3,30 2,57
  Volkswagen                 3 171 3 700 6 024 6 391 15,65 14,65
totalt Volkswagen Group sverige 6 595 7 112 12 072 12 348 31,36 28,30
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Polestar                      0 0 1 0 0,00 0,00
  Volvo                      4 654 4 507 7 447 8 580 19,34 19,66
totalt Volvo Personbilar sverige 4 654 4 507 7 448 8 580 19,34 19,66
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       153 99 328 161 0,85 0,37
Totalt 21 694 23 146 38 492 43 624 100,00 100,00

GENERALAGENT

18 146 38 65
61 86 102 72
79 232 140 137

383 514 2 018 2 315
129 141 268 313
512 655 2 286 2 628

7 11 55 92
124 137 338 230

10 31 66 150
141 179 459 472

173 340 330 950
173 340 330 950

72 178 121 243
72 178 121 243

451 294 377 485
451 294 377 485

1 3 1 0
1 3 1 0

1 773 1 747 2 377 1 713
1 773 1 747 2 377 1 713

33 144 189 227
23 29 295 108

257 733 650 515
313 906 1 134 850

63 189 103 111
63 189 103 111

17 341 26 235
17 341 26 235

483 668 2 055 1 985
0 1 0 2

483 669 2 055 1 987

170 554 126 604
170 554 126 604

0 1 0 1
95 341 85 134

454 737 352 529
549 1 079 437 664

292 238 514 887
292 238 514 887

54 315 44 176
54 315 44 176

36 58 139 168
1 448 1 013 1 337 1 220
1 484 1 071 1 476 1 388

763 521 1 740 1 657
119 52 144 115
538 1 014 1 472 1 475
433 599 839 524

1 870 1 804 4 154 4 587
3 723 3 990 8 349 8 358

0 0 1 0
1 502 1 567 5 945 7 013
1 502 1 567 5 946 7 013

86 42 254 136
11 938 14 588 26 554 29 036
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Vi utrustar din verkstad!

SUN Maskin & Service AB | info@sunmaskin.se | 054 - 85 00 75 | sunmaskin.se

däcksäsongen!Stå redo inför
SE VÅRT

OEM-UTBUD

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
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27.900:- 29.500:- 115.000:-
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Box 1 9, 746 21 BÅLSTA, Tel +46 1 71 541 40

info@lackeringsanlaggningar.se

www.lackeringsanlaggningar.se

Paint Pocket Färgfäl la
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Laddbara personbilar 
nyregistrerade laddbara personbilar februari 2020. 

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

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

1 VW Passat Gte Laddhybrid 351 24 1 003 55 9,48 1,00

2 Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 622 273 968 358 9,15 6,51

3 Kia optima PheV Laddhybrid 476 273 962 369 9,09 6,71

4 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid  340 496 767 952 7,25 17,32

5 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 392 324 743 609 7,02 11,08

6 Kia niro eV  el 359 163 641 338 6,06 6,15

7 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 294 151 523 399 4,94 7,26

8 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 170 78 482 168 4,56 3,06

9 bmW 330e sedan Laddhybrid 181 0 326 0 3,08 0,00

10 audi e-tron el  208 25 324 25 3,06 0,45

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MärkE

 Februari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Feb  Ackumulerat  2020  2019
Daf  7 15 15 18 -53,3 -16,7 1,8 2,1
Iveco  0 12 0 12 -100,0 -100,0 0,0 1,4
man  13 19 34 41 -31,6 -17,1 4,0 4,7
mercedes-benz  35 40 70 74 -12,5 -5,4 8,3 8,5
scania  193 183 416 372 5,5 11,8 49,4 42,9
Volvo  174 187 307 346 -7,0 -11,3 36,5 39,9
Övriga  0 1 0 4 -100,0 -100,0 0,0 0,5

ToTAlT  422 457 842 867 -7,7 -2,9  100,0  100,0

MärkE

 Februari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Feb  Ackumulerat  2020  2019
chevrolet  1 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  54 88 85 240 -38,6 -64,6 2,7 4,1
Dacia  28 24 46 61 16,7 -24,6 1,5 1,0
hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
fiat  86 122 128 221 -29,5 -42,1 4,1 3,8
ford  376 748 561 1 169 -49,7 -52,0 18,1 19,9
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  23 45 31 80 -48,9 -61,3 1,0 1,4
Isuzu  9 30 40 57 -70,0 -29,8 1,3 1,0
man  11 3 15 9 266,7 66,7 0,5 0,2
mercedes-benz  220 286 389 506 -23,1 -23,1 12,6 8,6
mitsubishi  1 20 1 35 -95,0 -97,1 0,0 0,6
nissan  50 158 85 302 -68,4 -71,9 2,7 5,2
opel  28 42 57 54 -33,3 5,6 1,8 0,9
Peugeot  160 220 224 504 -27,3 -55,6 7,2 8,6
renault  106 311 159 502 -65,9 -68,3 5,1 8,6
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  83 150 110 271 -44,7 -59,4 3,6 4,6
Volkswagen  683 851 1 150 1 843 -19,7 -37,6 37,1 31,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  5 4 16 13 25,0 23,1 0,5 0,2

ToTAlT  1 923 3 101 3 096 5 863 -38,0 -47,2 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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Kårens nya kläder
SETT ASSISTANCEKÅREN i kostym? Förmod
ligen inte, så titta noga på Robin Jonssons 
outfit på bilden; kostymen i klassiskt tyg finns 
bara i två exemplar. Robin, 36, och kollegan 
Tim Thurin, som häcklats av äldre kollegor 
för att de inte klädde upp sig tillräckligt till 
årsmötesbanketterna, tänkte att nu skulle de 
överglänsa alla. De vände sig till leverantören 
av arbetskläder och lät sy upp en kostym var. 
Med orange slips till blev det succé. Robin, 
som också synts i ”Frusna vägar” på TV3, är 
delägare i Årebärgarn, Tim i Ludvikabärgar´n 
och nu kvalar de väl in i sömnadskonstens 
haute couture.

.
FOTO  JONAS KULLMAN

ANDRA UPPLAGAN av Tunga BegBil tilldrog sig 
på Training Partner Drivelab Big i Arlanda
stad och bevistades av ett 50tal branschföre
trädare, företrädesvis män. Här avhandlades 
omvärlden, leveransprocesser, påbyggnationer, 
upphandlingar – och inte minst framtiden i 
dagsljusa lokaler bak industriportar. Allt pudrat 
med handgripliga tips. MRF arrangerade.

Tunga trender
2  Utnyttjandet ökar, därmed 

yngre långmilare på begsidan.
2  Exporten blir svårare och  

lagkraven ökar.
    Jan Stridsberg, Volvo Lastvagnar

2  Kunden säljer oftare själv.
2  Fler vill byta in tidigare.
2  Fler väljer nytt framför beg.
2  Euro 5 är i princip dött.
    Björn Svederin, Scania Sverige

Tungträff

Kolla strumpfärgen! Vroom vill inspirera 
lastbilsbranschen till förnyelse och nytänk 
med sina happy socks som  Thomas Bergman  
demonstrerade. Därtill gav han massor med 
matnyttig statistik från fjolåret:

2  57 667 tunga lastbilar, max 15 år  
gamla, rullade i Sverige.

2  5 700 begagnade lastbilar såldes,  
varav hälften av bilhandeln.

2  13 procent ökade exporten med  
(en stor del såldes av åkarna själva).

2 12 procent minskade importen med.
2  Störst på beg i nämnd ordning: Volvo 

Truck Center, Scania Sverige, Bilmetro.

 Lars Jagrén  från Svenskt Näringsliv inledde 
med en konjunkturprognos, ”osäkert men 
ändå optimistiskt med en uppgång senaste 
månaden efter avmattningen”.

Från skilda märkessfärer,  Staffan Boman , SVÅ 
paussnackade med  Benny Pettersson  från 
Svensk Volvohandel och  Mats Karlsson Ek , vd 
Wist Last & Buss.

 Ulf Jacobsson  från Wist Last & Buss  
I Örnsköldsvik Volvosnackade med  Jan 
Stridsberg  från Volvo Lastvagnar i Göteborg.

Enda kvinnliga lastbilssäljaren i Volvosfären,  
 Ann Granath  från Värmlands Motor, var en av 
två kvinnliga deltagare på det här eventet.

Jessica Björkqvist  från Scania får support av 
ljudteknikern. På scenen siade hon om 100  
procent fossilfritt 2050 på tunga sidan i Sverige.

Fem tungviktare defilerade på gårdsplanen, fr v Mercedes 
2551 L, Scania 6540, Scania 410 gas, Volvo FH LNG och 
Volvo FH Nyckelfärdig.

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, 
var promotor.

2  M I N G E L
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ATT VOLVO och Daimler ska ssamarbeta nära låter som en 
overklig saga för oss som var med när bilar var bilar. 

Alltså på den tiden när varje bilmärke hade sin egen 
personlighet, uttryckt i sina utsirade kofångare och 
plåtiga stänkskärmar. 

Då ett bilmärke inte kunde förväxlas med ett annat. 
Då man inte behövde titta närmare på emblemet 

för att känna igen bilen och då modellbeteckningen 
inte behövde skrivas med stora bokstäver i aktern. Man 
kände igen den ändå.

Det var en tid när bilarna var lika livsfarliga som 
tidens vägar och tidens förare. 

Alla hade askkopp, ingen hade bälte och farten var 
fri. När landsvägen närmade sig ett samhälle stod en 
skylt som såg ut som ett fiskskelett och betydde tätt
bebyggt område. Det fanns en bensinmack med smörj
brygga var femte kilometer och i varje kvarter i stan. 
Vägkanter och åkrar vimlade av förkrigsbilar som gjort 
sitt. Motorcyklister hade en genomskinlig celluloid
tratt som skydd mot vinden. Man kunde ta sig en hutt 
och en bira utan att hamna på Bogesund, ett slott med 
vidhängande fängelse för rattfyllerister som fick sitta en 
månad, vilket hade en närmast festlig klang i en tid och 
ett land som präglades av motbok och stränga sprit
restriktioner.  

VOLVO PV 444 var en lagom präktig liten svensk bil med 
fyra cylindrar, 44 hästkrafter, takgök och bilhistoriens 
bästa slogan: Volvos värde varar. Hastighetsmätaren satt 
skymd bakom ratten med femtonkilometersmarkeringar 
i smala, höga, snygga siffror. Vid nedväxlingar utstötte 
bilen ett karakteristiskt slörpljud som ingen lyckats 
förklara. 

Daimler var i sin tur en rullande engelsk glasveranda 
med mellansäte och superlång motorhuv. Den vägde 
mer än två ton och var utrustad med förvalsväxellåda 
som sa kaflonk. 

Det står en gammal Daimler i fint exemplar bevarad 
i det kungliga svenska hovstallet där någon Volvo PV 
444 aldrig lyckades slinka in.

Att dessa två nu ska bli ett hade folk skrattat ihjäl 
sig åt på gamle kungens tid.  (Han åkte svart Cadillac 

medan dragspelskungen Calle Jularbo åkte vit Cadillac 
och rock´n´rollkungen Elvis Presley åkte rosa Cadillac.)

NU SKA OCKSÅ Fiat/Chrysler slås ihop med PSAkoncer
nen. Vi som stod vid vägkanten runt 1950 och såg dem 
grensla groparna på den tjälskottsangripna asfalten ryser.

Fiat 500 hade plats för två personer och en tax. Den 
var byggd för trånga medeltida italienska gränder, hade 
sufflett och bestod till hälften av stänkskärmar.

Pösiga Chrysler var tre gånger så stor och fick in en 
Fiat i bakluckan. Amerikanska Chryslers bilar var plåt
slagarglada slagskepp byggda för cigarrförsedda knoddar. 
De drog hur mycket bensin som helst och tog hur mycket 
plats som helst och kallades dollargrin i kraft av den 
glänsande grillen, i dag ett bortglömt fenomen.

Peugeot 203 var i sin tur en långsmal fräsig fransk 
bil i mellanklassen för den vildsinta trafiken på franska 
landsvägar. 

Vad slags bil ska det bli av dessa tre? Gissningsvis 
något som blir svårt att skilja från den bil som skulle 
kunna komma ur VolvoDaimler. 

NU MEDDELAS också att elektriska Tesla är värt mera än 
General Motors och Ford tillsammans. Det sias om att 
framtidens bilverkstad kommer att slås ihop med ortens 
elbutik. Och krog. De flesta lär ju ladda bilen hemma 
men för den händelse man måste göra det efter vägen så 
ska man kunna tanka sig själv och familjen i väntan på att 
bilen blir fulladdad.

Kul i alla fall att ha fått vara med i den forntid som 
1900talet alltmera framstår som. 

PÅ SPANING  
EFTER DEN BIL 
SOM FLYTT

2  K R Ö N I K A

Ove Säverman har kört DKW Universal, 
Humber Hawk, Opel Kapitän, Mercedes 219, 
Simca, Impala och andra rätt bortglömda 
bilar. Har skrivit böckerna ”Berättelser 
bland bilar” och ”Bil du begagnade”. Han har 
medverkat i DN sedan 1971 där ett utkast till 
detta kåseri tidigare har varit publicerat.

NORDENS LEDANDE 
LEVERANTÖR AV DÄCK, 
FÄLGAR OCH HJUL

Sveriges bredaste sortiment av SUV-däck!

Toyo Proxes Sport SUV
Toyo Open Country A/T plus

NDI Sverige AB / Gamlemark Blomstervägen / 046 37 95 00 / order@ndi-se.com / www.ndi.se

Se hela sortimentet på www.ndi.se 
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EN DAG SOM KAN FÖRÄNDRA ER VARDAG
Reparera däcken för miljöns skull
Både verkstaden, kunden och miljön tjänar på att reparera istället för 
att kassera trasiga däck. Vi lär ut hur detta görs på ett professionellt 
sätt, så att varken trafiksäkerhet eller däckets egenskaper äventyras. 
Vi använder endast reparationsmateriel från världens ledande 
tillverkare inom området, Rema Tip Top.

Under en eller två dagar går vi igenom hur man lagar däck för 
personbilar, lastbilar och på särskild förfrågan traktor- och 
entreprenadmaskindäck. 
Utbildningen innefattar teori om hur ett däck är uppbyggt och 
principerna för reparation samt praktiska övningar.

Boka din utbildningen via vår Facebooksida
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