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Skrotbilarna på verkstädernas gårdar måste få 
ett slut. Nu tas krafttag.

Matteus Gabrael kombinerar utbildningsverk-
samhet och exklusiv rekonditionering.

Peter Larsson i Lindesberg satsar hårt på 
rekonden som har lagts i eget bolag.
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DIGITAL 

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

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

Följ Motorbranschen
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LÄSNING
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Vi hjälper dig 
med ett tryggt billån

santanderconsumer.se

Vi vet att trygghet står högt upp på agendan när man ska köpa en ny bil. Därför har vi utvecklat 
ett antal produkter som gör bilfinansieringen och bilägandet enkelt, smidigt och säkert. 
 
Låneskydd
Vårt låneskydd är en försäkring som betalar lånet i upp till ett år om låntagaren skulle bli 
sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös.
  
Försäkring
När kunden finansierar sin bil via oss erbjuder vi en kostnadsfri bilförsäkring i två veckor 
som täcker kostnader om olyckan skulle vara framme. Efter gratisperioden ges möjligheten 
att teckna en förmånlig fortsättningsförsäkring.

Garanti
Vår garanti via AutoConcept ger kunder som köper en begagnad bil extra trygghet. 
Garantin täcker både mekaniska och elektriska fel som kan inträffa. 

Kort och gott – vi vill att både våra partners och kunder ska känna sig trygga när de väljer oss!
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Clas Ljungqvist
B2B Commercial Director

Pernilla Hammar
Sales Manager Captive

Anders Svantesson 
Sales Manager Auto
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ATT SÄTTA SIG NER och skriva en krönika i dessa tider är verkligen som 
att försöka skjuta på ett rörligt mål. Jag har aldrig varit med om att se 
så snabba förändringar där strategier, som bygger på långsiktighet, kan 
ändras inom 24 timmar.

JAG SER ATT vi har en tid framför oss som kommer att vara ny och 
okänd för oss alla. Vi vet dock att vi behöver strukturera oss för att 
kunna fortsätta och se en tid efter detta. Att annat göra, än att i vissa 
frågor hänvisa till länkar på våra och andras hemsidor när det gäller 
senaste informationen känns som självklart. Men det kan finnas några 
tankar som överlever natten som jag ändå kan dryfta mig att skriva i en 
krönika, saker som handlar om struktur och stabilitet i orostider där 
ledarrollen blir så viktig:

2 Ekonomi. Planera och följ likviditeten på detaljnivå innan ni går ut 
och lånar eller påskyndar fordringar eller avyttranden!
2 Läs på om regerings- och myndigheters stödpaket och förhållnings-
regler för att göra saker i rätt ordning om neddragningar blir aktuella!
2 Skapa en tydlighet i kommunikation internt och med kunder! Bestäm 
vem som ska uttala sig var och för en dialog med dem!
2 Gå mer digitalt! Nyttja Waykes online-funktion, ge erbjudanden om 

produkter och tjänster där kunder kan 
välja vägar att fortsätta göra affärer med 
företaget! Behåll initiativet!
2 Nyttja den inre kraften! Se till att be-
löna och skapa en kultur på företaget som 
främjar affärer och resursutnyttjande!

VI KOMMER alla att ta fram olika erbju-
danden med exempelvis hämta/lämna-
service, hemleverans med mera och det 

är viktigt att vi i sammanhanget kommer ihåg att sätta en visuell prislapp på 
detta. Med ett pris i botten, som för tillfället rabatterats till noll, får tjänsten 
ett värde och ger sedan i framtiden en möjlighet att kunna ta betalt.

JAG KAN INTE annat säga än att vi på MRF gör allt för att bidra till infor-
mation, idéer och råd via vår webbplats och vi fortsätter att genomföra 
utbildningar och event löpande, även via webb, för att nyttja tid till 
utveckling. Vårt kontor är öppet för er, även om vi kanske sitter hem-
lokaliserade ibland. Så hör av er med 
funderingar eller bra idéer som vi kan 
sprida till andra!

EN BRANSCH som lyckas enas och jobba 
tillsammans kommer stärkta ur en kris-
situation.

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Att skjuta på rörligt mål!
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En enig bransch  
går stärkt ur en  

krissituation

BJÖRN OLSSON
Annonsmottagning
08-701 63 25
bjorn.olsson@mrf.se

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

TJÄNA LITE MER 
PÅ ”ANNAT MÄRKE”!

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

En Mazda i en Fordhall? Peugeot i en VW-hall? Eller en Volvo i en KIA-hall? 
Ibland väljer man ta in en bil av annat märke i hallen. Antingen för att få till en bra nybilsdeal 

eller kanske bara för att det dyker upp ett bra objekt.

Men även på ett uddamärke gäller det att få till så bra lönsamhet som möjligt. Och merförsälj-
ning är förstås en del av lösningen. Men hur gör man bra inköp utanför sina vanliga kanaler?

Saknas det vinterhjul eller är däcken dåliga, har du läge direkt; gå in på vår webbplats, slå in 
reg nr, välj bland tänkbara vinter-, sommardäck, eller kompletta hjul, klicka och beställ. Sen är 
det bara att ta emot leveransen dagen efter på din lastkaj. Merförsäljning ska vara enkel. Det 

kan ju vara skillnaden mellan en bra och dålig affär. 

Välkommen att höra av dig, så får du 
ett inlogg för att prova själv.
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Kritiska röster höjs
Det senaste bonus malus-systemet har fördömts på flera 
håll och kanter på sistone. En återförsäljare som rutit till 
är Per Gruvris på Kents Bilcentrum i Rättvik.

BONUS MALUS

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

DET HAR BLÅSt hårt kring bonus 
malus på sistone.

Riksrevisionen sågar regering-
ens miljardsatsningar som syftar 
till att minska transportsektorns 
koldioxidutsläpp. ”Förhållandevis 
dyra och ineffektiva sätt, inte 
samhällsekonomiskt eller miljö-
mässigt effektivt”, lyder domen. 
Regeringen rekommenderas 
bland annat att tydligt redovisa 
hur länge bonus malus-systemet 
ska gälla och utvecklas.

Konjunkturrådet är också 
kritiskt, anser att det blir 
svenskarna som i och med bonus 
malus-systemet får ta kostnaden 
för subventionerna i stället för 
fordonstillverkarna. 

Parallellt har en kraftig poli-
tiskt opposition velat riva upp 
skattesystemet. Moderaterna 
vill skrota bonus malus som de 
inte anser ”bidrar till minskade 
utsläpp, utan snarare till att 
bonusbilar exporteras utomlands 
och att svenska skattebetalare får 
finansiera andra länders omställ-
ning av fordonsflottan”.

EN BILÅTERFÖRSÄLJARE som 
hörts i debatten är Subaruhand-
laren Per Gruvris, som driver 
Kents Bilcentrum i Rättvik till-
sammans med sin bror Lars. Han 
säger att företagets omsättning 
minskat med mer än 15 miljoner  
kronor på grund av bonus 
malus-systemet.

– På bilförsäljningssidan 
minskade vår omsättning från 
knappt 70 miljoner till ungefär 
53 miljoner direkt när bonus malus 
kom. Folk väljer att ha kvar sina 
gamla bilar längre. Beslutet kring 
beskattning av utsläpp har gått 
alldeles för fort och är inte för-
ankrat i verkligheten, säger han 
och fortsätter:

– Tanken har varit att påskynda 
omställningen till fossilfria 
bilar. Men verkligheten blir att 
nybilsförsäljningen minskar 
drastiskt, med nästan 30 procent. 

Många av våra kunder väljer 
att behålla sina gamla bilar och 
då blir ju koldioxidutsläppen 
mycket större. Elbilar, som har 
noll fossilutsläpp, kanske löser 
miljöproblemet här och nu i en 
stad. Men när den laddas så ryker 
det där elen produceras och när 
batteriet tillverkas så ryker det 

på en tredje plats. Vi måste göra 
val som är mer hållbara och 
påverkar miljön i större skala än 
hur mycket Rättviksbornas bilar 
släpper ut.

Per Gruvris tror också att 
bonus malus påverkar samhälls-
utvecklingen negativt.

– Jag är helt övertygad om att 
detta påskyndar en lågkonjunk-
tur, osäkerhet gör människor 
handlingsförlamade, slutar Per 
Gruvris. 2 ICN

Fotnot  Den nya skatteberäkningen 
baserad på WLTP inom bonus malus 
infördes vid årsskiftet och innebär 
att bilar som tagits i trafik 2020 eller 
senare får en bonus om de släpper 
ut mindre än 70 gram per kilometer 
och en ”bestraffnings-skatt” om de 
släpper ut mer än 95 gram. Bland 
annat MRF opponerade sig före 
förändringen.

Vår nybilsförsäljning 
minskade med  

nästan 30 procent

Notiser

Bilhandel  
i bokform
Mycket spänning, drama och  
komplicerad kärlek är några av 
ingredienserna i Ellinor Wessels 
thriller Farliga Affärer. 

Ellinor Wessel, customer  
experience manager på  
Jaguar Land Rover Scandinavia 
i Malmö.
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Umeå Van Service …
… fortsätter oförändrat att sälja och 
serva Fiat, Fiat Professional och 
Jeep. I förra numret påstod vi felak-
tigt att de slutar när även Bilinvest i 
Umeå fått agenturen på FCA-märke-
na. Rätt är att det blir dubbel repre-
sentation på orten. Umeå Van Service 
representerar också Opel, Isuzu 
samt Dodge, Chevrolet och RAM.

SKADEBRANSCHEN TAR
UPP TAKTPINNARNA
Skadebranschen har fått två nya 
organ som självständigt kommer att 
utforma ståndpunkter från verkstä-
dernas perspektiv – Branschforum 
och Lackforum. I båda fraktionerna 
ingår både MRF och SFVF. Syftet är 
att formulera en gemensam hållning 
gentemot försäkringsbolagen i frågor 
där det kan uppstå divergens.

– Vid oenighet ska det underlätta 
att det finns samstämda ståndpunk-
ter från branschen. Beslutsunderla-
gen blir bättre och vi blir en starkare 
part, säger Jan Olvenmo på MRF 
som var initiativtagare.

På lacksidan är en sådan fråga de 
omdiskuterade klarlackskarvarna 
som branschen enhälligt anser inte 
kan garantera en hållbarhet på 36 
månader som motsvarar kundens 
reklamationsrätt. För att kunna stå 
för ett fackmannamässigt arbete 
anser branschen att hela ytor skulle 
behöva målas.

Övergripande spörsmål för de båda 
nya forumen är kvalitet, teknik, ut-
bildning och rekrytering.

I Lackforum ingår också de fyra 
stora färgleverantörerna Axalta, Ak-
zoNobel, BASF och PPG som står för 
expertkunnande i fråga om material 
och metoder. Juridiska riktlinjer är 
formulerade så att inga misstankar 
om kartellbildning ska uppstå.

I Branschforum medverkar för-
utom MRF och SFVF även BilSweden.

Skadeverkstäderna kommer lö-
pande att informeras om forumens 
ställningstagande i olika frågor.

Samuel Karlsson Bil …
…  i Lindesberg förvärvas av Kia-
handlaren Björkmans Bil med huvud-
säte i Västerås. Samuel Karlsson Bil, 
som är fullserviceanläggning för Kia, 
startades 1972 av nuvarande ägaren 
och vd:n Samuel Karlsson, som i och 
med försäljningen till Björkmans 
Bil pensionerar sig. Lindesbergs-
företaget sålde 2019 var fjärde ny 
bil i Lindesbergs-regionen i norra 
Örebro län. Björkmans Bil beräknas 
efter nyförvärvet få en årsomsättning 
på cirka 600 miljoner och cirka 120 
anställda.

TOVEKS PERSONBILAR …
… har köpt Autohallen i Stenungsund 
(mellan Göteborg och Uddevalla i 
Bohuslän) och tar över verksam-
heten helt från 1 april. Företaget är 
återförsäljare för Skoda, Seat och 
Mazda samt även servicepartner för 
Volkswagen och Volkswagens trans-
portbilar med 22 anställda och en 
årsomsättning på cirka 150 miljoner. 

Företagsnamnet Autohallen kom-
mer senare i år att ändras till Toveks 
Bil.

Toveks-gruppen, som grundades 
och ännu drivs och ägs av Greger 
Tovek, finns därmed på 18 orter i 
Västsverige och Skåne och har i dag 
cirka 750 anställda med ett omsätt-
ningsmål på cirka fem miljarder.

Autohallen i Stenungsund star-
tades 1997 under namnet Tomas 
Andersson Bil, köptes 2005 av hittill-
svarande ägaren Daniel Olsson och 
bytte då namn till Autohallen.

 

Hedin blir ÅF för Byton
Kinesiska elbilstillverkaren Byton har 
valt Hedin Bil som återförsäljare och 
servicepartner i Sverige och Norge. 
Hedin etablerar en dedikerad Byton-
organisation liknande den som de har 
för sina övriga bilmärken. Genom sitt 
dotterbolag GS Bildelar kommer de 
också att ombesörja reservdelslo-
gistiken.

Suven M-Byte planeras att lan-
seras under andra halvan av 2021. 
Fler än 16 000 norska och svenska 
intressenter uppges stå på reserva-
tionslistan. Suven är positionerad i 
premiumsegmentet och kommer att 
kosta från 45 000 euro exkl moms, 
frakt och leveransomkostnader. 

LAGERSTEDT BIL …
… kompletterar sin bilförsäljning och 
serviceverksamhet med försäljning 
och service av Neptuns släpkärror 
och båtsläp, såväl i butik som via 
webben. Företaget har även sedan 
april 2019 en helt ny FordStore-
anläggning i Haninge i södra Stock-
holm. Dessutom har de verkstadsrö-
relse i Högdalen med auktorisation 
för VW, VW Transportbilar, Skoda, 
Seat och Citroën. I koncernen ingår 
också verkstadsföretaget Stockholm 
& Södermalm Bil i Skarpnäck, med 
auktorisation för Ford, Kia, Saab, 
Opel, Chevrolet, Hyundai och Citroën.

Veho Bil-koncernen …
… expanderar snabbt i Sverige. 
Närmast på gång är en helt ny 
lastvagns-anläggning i Gävle liksom 
senare i år även i Malmö. I dagsläget 
har man även etableringar för tunga 
fordon i Örebro, Karlstad och Väster-
ås. Personbilar och transportbilar har 
fullserviceanläggningar i Stockholm-
Bromma, Stockholm-Smista, Karl-
stad och Örebro. Veho är Nordens 
största Mercedes-återförsäljare.

MATS JAKOBSSONS BIL …
… är sedan en tid ny återförsäljare för 
Suzuki, som komplement till Subaru, 
Fiat Professionals transportbilar och 
RAM.

Kiruna-företaget är även auktorise-
rad serviceverkstad för Subaru, Fiat 
Professionals, Citroën och Peugeot.

Biloteket i Nyköping …
… har ersatt Stenbergs Bil som åter-
försäljare och serviceverkstad för 
Subaru i Sörmlandsstaden. Biloteket 
fortsätter som tidigare även som 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Opel och Mitsubishi. Stenbergs 
Bil, Sörmlands äldsta existerande 
bilföretag, blir kvar som återförsäl-
jare och serviceverkstad för Peugeot 
i Nyköping. 

KRONOBERGS BILAFFÄR …
… har blivit återförsäljare och service- 
verkstad för Kia som komplement 
till Opel, Opel transportbilar och 
Isuzu i sin nyrenoverade anläggning 
i Ljungby. De har även etableringar i 
Växjö och Älmhult och äger Laholms 
Bilaffär i Laholm.

Koncernens märkesutbud omfattar 
förutom Kia även Opel, Honda, Suzuki, 
Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth och 
Isuzu. De har även auktoriserad 
service för Saab och Chevrolet.

Järna Bilcentrum …
… har blivit ny återförsäljare och 
serviceverkstad för Nissan som kom-
plement till Opel. Företaget är också 
auktoriserad Saab-verkstad och an-
slutet till Mekonomen-kedjan. De har 
även biluthyrning och automatstation 
för drivmedel samt säljer också Ryds 
båtar och Mercurys båtmotorer. I 
företags-koncernen ingår även Mo-
torkompaniet i Katrineholm.

Varför valde du att lägga handligen till bilbranschen i din 
debutbok?
– Eftersom jag har jobbat inom branschen i över tio år och 
min sambo driver en bilfirma så var det ganska givet. 

– För att kunna orka skriva en bok måste man vara 
intresserad av det man skriver om.

– Jag har också märkt att många är intresserade av bran-
schen. Berättar jag vad jag jobbar med  så kommer det ofta 
många nyfikna följdfrågor. 

Varför blev det just en thriller?
– När vi precis flyttat till nytt hus fick vi hot från en kund som 
köpt en bil han inte kunde betala, och smsade: ”Vi vet var ni 
bor”. Det är en mörkare sida av bilbranschen som passar den 
här typen av bok. Det är ju också tacksamt att skriva klas-
siska actionscener med biljakter och fina, snabba bilar. 

– Jag ville skriva något som var både underhållande och 
spännande med lite vardagsglamour, inget som läsare skulle 
må dåligt av att läsa.

Har du fått några kommentarer från kollegor i branschen?
– Jag har fått många positiva kommentarer. Många återför-
säljare har känt igen sig, och kommenterat detaljer, bland 
annat som rundvandringen i bilhandeln. Det är en klassiker 
som alla gör. 

Liten spoiler alert, men har du provlegat bagageutrymmet 
i en Range Rover?
– Ha ha, nej, men det är en av marknadens största bilar,  
så där finns plats. 2 HZ

Tävling På sidan 15 kan du läsa mer om hur du kan vinna ett eget 
exemplar av Ellinor Wessels Farliga Affärer.
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MER ÄN hälften av köparna besöker handlare endast 1 gång innan köp, 
enligt Boston Consulting group. Enligt konsultbolaget Bain, 2,4 gånger 
i snitt 2019. Enligt Cox Automotive, 2,3 gånger i fjol mot 2,7 gånger 
2017. Enligt Deloitte, 2,0 gånger 2018.

Mest luddigt och ohederligt i en McKinsey-rapport från 2013: ”För 
fem år sedan besökte kunden handlaren fem gånger i genomsnitt: nu 
har handlaren bara en chans på sig att få den välinformerade köparen 
att bestämma sig.”

Enligt ICDP är det tvärtom: 
Enligt dem har både antalet besökta handlare och antalet besök hos 
handlaren som kunden köper bil hos ökat långsamt men stadigt – från 
2,2 besök år 2012 till 2,8 besök 2019, totalt 2,9 besök hos handlare som 
kunden uppsökt 2012 och en uppgång till 3,8 besök 2019. Bra nyheter 
för handlare!

Förklaringarna kan vara många. Fler events, längre öppettider, ökat 
tjänsteutbud och kanske en lyckad one-stop shopping. Undersökning-
ar som vi rapporterat om tidigare visar ju att framför allt yngre köpare 
vänder sig till handlare för däck, glas och rekond. 

Men oavsett vad rapporter och trender säger gäller: 
Handlare som får kunden att känna sig välkommen och sedd, och hål-
ler sig uppdaterad har framtiden för sig!

Vid ett skifte till el ställer kunder frågor om laddning, säkerhet, 
brandrisker, förbrukning, miljöeffekter och servicekostnader. Att 
elbilar krockar mer och sliter mer däck ger ytterligare skäl att se skiftet 
som räddning snarare än problem.

Enligt Ernst & Young (2018) köper 80 procent från den säljare de 
först kommer i kontakt med. Det hade de knappast gjort om handlare 
och säljare var så bristfälliga som vissa tillverkare tycks tro. Kunder 
blir alltmer kräsna – men är också beredda att betala för den service 
som bara en proaktiv, påläst, kunnig och vidsynt handlare kan ge. 2 AP

En myt att färre
besöker handlare?
Länge har vi läst och hört att färre och färre besöker 
handlaren innan bilköp. Men enligt ICDP är det  
precis tvärtom.

NY KONSULTRAPPORT

Visits to dealers increased over the past decade
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There is no indication that this is 
down from the turn of the century. 

Dealer visits + contacts in 2000 in the 
UK were only 3.5 (source: 3DayCar)

Source: ICDP, Consumer Surveys, 2019 n = 1,558

ICDP Summer Meeting 2019

NÅGOT INTELLIGENT om corona-utbrottet har jag inte att säga 
… vi är alla i stånd att ana effekterna av pandemin. Och kanske 
ska det inte behöva bli så farligt trots allt.

Vår rapportering om viruset sker på webbsidan; i ett magasin 
av papper hinner snabbt föränderliga nyheter kallna mellan 
tryck och distribution. Så det här numret handlar i stället om 
alla de andra vardagliga bekymren, glädjeämnena och funde-
ringarna som pågår de också. Ett undantag från undantagstill-
ståndet kanske man skulle kunna säga, läsning som visar på det 
normala under farsotens skikt, det friska.

Så var välkomna till lite slow reading, rentav lite förströelse 
från det där andra (som norrmännen stavar korona) och som 
upptar lejonparten av vår tid.

AV EN tillfällighet hade vi planerat att rikta strålkastarljuset mot 
rekonden i det här numret och ingen kan väl säga annat än att 
hygien är högaktuellt (även om det förstås inte var vår grund-
tanke med temat). Rekonditionering andas i alla fall väldoft och 
hållbarhet och inte minst renlighet.

MEN NÅGRA mingelbilder lär det inte bli här i tidningen på 
ett bra tag. I dagsläget är det meddelanden om inställda eller 
framflyttade möten och event som får mejlkorgen att skumma 
över brädden. Och hjälp, slår det mig, jag kommer att gå miste 
om allt det där så viktiga småpratet, paussnacket, där frön till 
så många artikelidéer föds. Ring snälla! Slå en signal! Om ni 
hinner …

OM DIGITALA verktyg kommer att slå igenom och teknikanvän-
dandet ta ett jättekliv framåt under dessa dagar tror jag att längtan 

efter fysiska möten kommer att 
växa lika starkt. Nog torde många 
hungra efter just det där småpratet, 
ögonkontakten och mänskliga sin-
nesrörelser när isoleringen i karan-
täner är över. Era kunder också.

I NÄSTA NUMMER presenterar vi  
resultatet av årets GA-enkät, en fördröjd nyhet skulle man kunna 
säga eftersom utgången redan är klar – men inte offentliggjord. 

Jag kan tänka mig att resultatet av nästa års enkät väldigt 
mycket kommer att urskilja de generalagenter som under nu-
varande kris stöttar sina återförsäljare – och de som knappt gör 
det alls. Det är avgrundsskillnader ska ni veta!

DET ÄR SKÖNT att spana så långt som ett år framåt då vi för-
hoppningsvis ska ha pandemin bakom oss – och dragit mängder 
av lärdomar av den!

Men tid finnes ej för framtidsdrömmar nu, ej heller för lång-
bänkar. Just i dag är det snabba beslut som gäller.

Må tusen kreativa idéer födas!

Vi ska klara av det!

ING-CATHRIN NILSSON är  
chefredaktör för Motorbranschen

”Om ett år, när 
pandemin ligger 
bakom oss …”

Vi arbetar aktivt med Prehab för att förebygga och rehabilitera ohälsa bland våra medarbetare som 
på något vis är kopplade till arbetslivet. Nyttan med prehab, och syftet ur vårt perspektiv, är att 
kunna bygga rörlighet, funktion och kontroll samt styrka över tid. Det skall inte vara tidskrävande, 
utan en naturlig del av vår arbetsdag. Målet är att våra medarbetare ska må bra vilket gör att de 
även presterar bättre.  – DNB den nya trenden inom bilfinansiering

Läs mer på dnbbilfinans.se

För oss är vår hälsa prioriterat, friska medarbetare  
både mår och presterar bättre.

Morgondagen   
är perspektivet.

Vårt engagemang skapar nya affärer
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8 107
idéer om kostnadsbesparande förbättringar  
fick BMW-koncernen in förra året till sitt idé-
hanteringsprogram. Mer än en fjärdedel sägs  
ha implementerats och sparat mer än 635  
miljoner kronor.

Johan Bengtsson har utsett 
Magnus Berglund som vd, 
därtill delägare, i Bilhandlaren 
i Visby. Johan Bengtsson kvar-
står som styrelseordförande 
och majoritetsägare.

KGK har förvärvat Laitis Han-
dels vars åtta butiker i Väster-
botten och Norrbotten kommer 
att drivas som självständiga 
bolag.

Hans Andersén, 43, är ny 
platschef i en förstärkt organi-
sation på Scantruck i Rosers-
berg, utanför Stockholm.
Hans har mer än tjugo års 
erfarenhet av kranbilar och mo-
bilkranar, han kommer närmast 
från Havator.

Hans  
Andersén.

Folk & företag

EXCLUSIVE CARS …
… fyller 30 år i år. Företaget 

är Sveriges största fristående 
importör av nya amerikanska 
bilar och etablerat i Västberga 
i södra Stockholm och med 
ytterligare en verkstad i Täby. 
Företaget startades i liten 
skala av Benny Janall, som 
fortfarande är ägare. Exclusive 
Cars är återförsäljare och 
serviceverkstad för Dodge 
och RAM Trucks, men säljer 
och servar även nya pickup-
truck från amerikanska Ford 
och Chevrolet/GMC. Verkstä-
derna hanterar också Jeep, 
Chrysler, Camaro, Corvette, 
Lincoln, Cadillac, Hummer och 
Chevrolet. Jubileet firas med 
en utbyggnad av Västberga-
anläggningen under 2020.

Kamux-koncernen …
… fortsätter att expandera 

i Sverige. Det Finlandsägda 
företaget, som enbart säljer 

nyare begagnade bilar, öppnar 
nu till försommaren en ny 
anläggning i Värmdö i östra 
Stockholm. Kamux har i dag 72 
etableringar i Finland, Sverige 
och Tyskland.

WÄ BIL I  
KRISTIANSTAD …
… planerar att bygga en ny 
fullserviceanläggning på Änga-
möllan-området. Företaget ägs 
och drivs av familjen Gauffin 
och säljer och servar det kom-
pletta Peugeot-programmet.
   
Distansutbildning 
för el
För den som vill specialisera 
sig på el- och hybridbilar finns 
numera en distansutbild-
ning om tre terminer. Det 
är YrkesAkademin som kör 
YH-utbildningar, ”Kvalificerad 
fordonstekniker el/elhybrid”, 
med praktiska träffar i Jär-
fälla och Malmö sju gånger 

per år. Utbildningen går att 
kombinera med en anställning 
som exempelvis bilmekaniker. 
Hela sista terminen är praktik 
som går att genomföra på den 
egna arbetsplatsen, kanske 
för certifiering av ett specifikt 
bilmärke. För att bli antagen 
krävs gymnasiekompetens, 
från fordonstekniskt eller 
elprogram.

– Det kräver en hel del 
pluggande, bland annat matte, 
elsäkerhet och mät-teknik. 
Men de som varit ute och 
jobbat ett tag brukar många 
gånger vara både motiverade 
och intresserade att investera 
i sin fortsatta karriär, säger 
utbildningsledaren Daniel 
Gustafsson.

Tre år framåt är utbildningen 
tryggad. Alla kursstarter sker i 
januari. Ansökningstiden startar 
i augusti och stänger i oktober.

NOTISER

DET ÄR ETT gammalt och segslitet problem, 
vrakbilarna som lämpas hos verkstäderna och 
som ingen vill kännas vid.

MRF:s Lack- och skadestyrelse uppskattar 
att det står mellan 20 000 och 30 000 uppställda 
fordon hos verkstäderna som inte borde stå 
där utan hos demonterarna. De flesta total-
förstörda, fordon som bärgats dit efter olyckor 
och haverier. Fordon som verkstäderna 
aldrig bett att få på sina uppställningsplatser 
och som de själva måste forsla bort till sist; 
ansvaret faller på ägarna till fastigheterna där 
bilarna står, även sanering om sådan åläggs.

– Många är ditbärgade på order från polis, 
brandkår, kommun eller försäkringsbolag, 
ofta betalda av bolagen. De som blir kvar är 
framför allt fordon i trassliga försäkringsären-
den med oklara vållandeförhållanden, då går 
ansvaret till bilägarna som sällan är intres-
serade av sina kvaddade, ofta bara halvförsäk-
rade, fordon, säger Jan Olvenmo på MRF.

Nu är problemet uppe till skarpt nappatag i 
det nyligen bildade branschforumet på skade-
sidan där MRF, SFVF och Bil Sweden ingår. 
En arbetsgrupp, där både bärgningsföretagen 
och flera kommuner samt flera bildemonte-
ringsföretag deltar, håller på att arbeta fram 
riktlinjer, en enhetlig norm för vad som borde 
vara tillåtet och inte.

Varför är inte försäkringsbolagen med i den 
gruppen?
– Bolagen vill inte diskutera detta i plenum 
med andra bolag och vi kan inte förhandla 
med vart och ett av dem. Det blir lättare att 
ställa ett gemensamt krav till alla när vi får 
riktlinjer som branschen, myndigheter och 
kommuner står bakom unisont.

Naturvårdsverket har kontaktats och flera 
kommuner är engagerade. Miljöaspekten är 
viktig i sammanhanget; många kommuner 
kräver rigorösa miljöåtgärder som hårdgjorda 

Det måste få ett slut, 
verkstäderna kan inte 
fortsätta härbärgera 
bilvrak på sina gårdar! 
Nybildade Branschforum 
har tagit krafttag i frågan.

Verkstäderna är ingen kyrkogård

täta underlag med invallning utan avlopp, 
skyddande tak och väggar. Miljömässigt 
nödvändiga arrangemang men också hutlöst 
dyra och näppeligen verkstädernas ansvar. 
Därtill kommer alla nya krav och riskbedöm-
ningar för elbilar som berör både verkstäder 
och bärgare.

– Det måste bli ett slut på detta, det är 
ohållbart. Vraken måste bort och försäk-
ringsbolagen, som låter dirigera dit fordonen, 
måste inse sitt ansvar, säger Olvenmo.

För tre år sedan uppgav mer än hälften av 
svenska MRF-anslutna skadeverkstäder att 
de haft totalförstörda bilar stående på sina 
gårdar i mer än ett år. Framför allt skadeverk-
städerna är utsatta, men också serviceverk-
städerna när det handlar om maskinella fel.

Uppskattningsvis  
härbärgerar verkstäderna 

ofrivilligt uppemot 
30  000 bilvrak

BRANSCHFORUM

Hur ser ni på oddsen att nå en förändring nu?
– Jag hoppas att det ska gå ganska fort när 
kommunernas krav på uppställningsplatser är 
identifierade och en samlad branschexpertis 
står bakom kraven.

Det här är inte bara en miljöfråga; vraken 
tar upp utrymme och stör produktionen. 
De kräver merarbete och de ser absolut inte 
roliga ut. 

Men vad vore lösningen?
– Antingen får bolagen ordna egna uppställ-
ningsplatser eller ta hjälp av bildemontering-
arna, att betala verkstäderna rimliga depåavgif-
ter tror jag inte på, här måste miljön komma i 
första hand, slutar Jan Olvenmo. 2 ICN

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

På fem år har antalet 
laddpunkter i Sverige 
ökat från cirka 1 000 
till drygt 9 000. Men 
möjligheterna att 
ladda elbilen är ojämnt 
fördelade. Ett av de 
bästa länen är Jämt-
land. Flest punkter 
finns i Stockholm,  
minst i Uppland. 

LADDPUNKTERNA  
ALLT FLER

STATISTIK

På sajten laddinfra.se, Sveriges natio-
nella databas för publik laddinfrastruktur, 
fanns vid årsskiftet 7 927 laddpunkter 
registrerade på 1 839 laddstationer. Av 
laddstationerna är 398 snabbladdstationer 
(röd). De allra flesta punkterna har typ2-
kontakt (rosa). Schuko, hushållseluttag 
(gul), har börjat minska i antal.

Alla privata laddstationer, knutna till 
framför allt bostäder och arbetsplatser, 
tillkommer. 

Att det finns flest laddpunkter i stor-
städerna är kanske inte konstigt sett till 
folkmängd och yta. Men när vi jämför 
med antal invånare per kvadratkilome-
ter blir det tydligt vilka län som satsar 

mest och i vilka län som det behövs en 
uppryckning för att hänga med i utveck-
lingen. 

Största satsningen finns i Jämtland. 
Med 3 invånare per kvadratkilometer 
finns där 453 laddpunkter, medan Upp-
land med 46 invånare per kvadratkilo-
meter får dela på 127 punkter. Jämför 
vi med antalet laddningsbara bilar i 
varje län blir placeringen densamma. I 
Uppland går det 21,3 bilar per laddpunkt. 
I Jämtland är det bara 1,6 bil per punkt. 
Stockholm kommer näst sist trots det 
stora antalet laddpunkter, 20,1 bilar per 
punkt. Näst bäst är Gotland med 2,7 bilar 
per laddningspunkt. 2 AC

UPPLAND MED 46 INVÅNARE  
PER KVADRATKILOMETER FÅR  
DELA PÅ 127 PUNKTER.

TOPP TRE:
Laddningsbara bilar per  
publik laddningspunkt per län

1. Jämtland     1,6 bilar/punkt
2. Gotland        2,7 bilar/punkt
3. Kalmar         4,5 bilar/punkt

Källa: laddinfra.se

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Övriga Tesla SC CHAdeMO CCS/Combo Typ 1 Schuko Typ 2

Månad

TYP2- 
KONTAKTERNA 
ÄR VANLIGAST

Antal

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
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KONFERENS / AWARD SHOW!

B IL -FORDONSBRANSCHENS

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

KONTAKT@AUTOAWARDS.SE
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Vinnare
Klonggömman från If som 
vi lottade ut i februarinum-
ret vanns av Bengt Persson 
från Billinge Bilservice. 
Det var rekord i antalet 
tävlingsdeltagare.

Vi har fått 5 exemplar av 
boken ”Farliga affärer”, 
en ekobrotts-thriller som 
utspelar sig i bilhandlar-
världen. (På sidan 7 i det 
här numret kan du läsa en 
intervju med författaren 
Ellinor Wessel, tidigare 
regionchef på BMW group, i 
dag Sverigechef på Jaguar 
Land Rover.)

Vill du vinna en bok, 
svara på frågan vad 
bilhandlaren, som är en 
av bokens huvudpersoner, 
heter och mejla svaret 
samt namn och postadress 
till redaktionen@motor-
branschen.se senast 10 
maj 2020. Skriv ”Utlottning 
Bok” i ämnesfältet. Tid-
ningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli 
får ej delta. Ev vinstskatt 
betalas av vinnarna.

Säkra nycklarna 
En ny säkerhetsgodkänd digital  
servicestation för självbetjäning  

kommer från Sharebox. Kan kopplas 
till kundernas mobiler och behändigt 

ge en öppningskod för bilnycklar,  
inte minst för hyrbilar. Hanterar också 

betalning. Etableringskostnaden är 
25 000 kronor plus moms.  

Abonnemangskostnaden ligger  
på 2 290 kronor i månaden. 

Würths nya keramiska lackskydd 
”Evershine” uppges vara användarvänligt, 
och enkelt att applicera, kräver ingen 
återbehandling. Bilen kan tas i bruk  
efter fyra timmar och hållbarhetsgaranti 
lämnas på upp till sex år. Priset för en 
flaska som räcker till två behandlingar 
ligger mellan 1 000 och 1 500 kronor  
plus moms.

Mersälj
Leverantörer av stajlingprodukter börjar vända 
sig till verkstäder. SCStyling marknadsför blank-
svarta grillar i plast till bland annat VolvoV70 
som kan hotta upp en äldre bil. Volvogrillen 
kostar 895 kronor plus moms.

Vools har ett brett sortiment av universella 
frontbågar med belysning för stabil inpassning 
för extraljus. Silver och svartlack. Priser mellan 
1 000 och 3 500 kronor exkl moms.

TÄVLA 
OCH

VINN!

Starkt lackskydd 

 U T VA LT  2

DATORFODRAL
Det mjuka fina ljusgröna datorfodralet i bomull och 
polyester heter Tablet och kommer från Monograph. 
Tål maskintvätt. Pris inkl moms cirka 400 kronor.

Smart rekond
Kitet ”G-Force” från Glasweld lovar 
repborttagning utan optisk brytning. Det 
uppdaterade systemet innefattar bland 
annat en snabbgående maskin, vatten-
system, polerpads och pasta. Priset 
ligger mellan 21 000 och 26 000 kronor 
plus moms.

ANNONS
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Elektrifiering, utsläppskrav och kon-
kurrens driver branschen framåt. Här 
är exempel på intressanta lösningar.

Trots ger  
mångfald

NYHETER

1 Höjd-trots
En forskningsrapport visar att världens två ledande lastbilstillverkare är 
svenska – tack vare konkurrensen. Nyss kom Scania med nya produkter 
och nu Volvo med fyra nya modeller: FH, FH16, FM och FMX. Oblygt, som 
lanseringen. I filmen ”The Tower Feat” kommer de fyra åkandes i ett 
torn med vd Roger Alm på toppen. FMX-modellens nya 38-tonsboggi 
bär alla lastbilarnas vikt. Och Rogers. Lite stiligare upplägg än när 
Volvo staplade sex 144:or på varandra i slutet av 60-talet.

Armadan med assistentsystem är enorm och strålkastarna intelligenta. 
Hur de kommunicera med extraljusramper är ännu oklart. En ledstjärna 
i utvecklingen har varit att lastbilarna ska vara attraktiva arbetsplatser, 
chaufför är ett bristyrke och här kan en sprillans Volvo göra det lättare att 
rekrytera.

3 GTE som GTI
Åsikterna om laddhybrider är många. Halvmesyrer på väg mot riktiga 
elbilar. Komplex teknik gör dem dyra att serva och oattraktiva i andra hand. 
Eller smart användning av begränsad global batterikapacitet och en unik 
kombination av prestanda och förbrukning. VW satsar mer på el än fossilt 
och det märks här – Golf 8 GTI behåller 245 hk men GTE har fått 27 
nya, totalt 245. Magdalena Andersson är med och betalar, oavsett om du 
kör som Jeremy Clarkson eller Långben.

2 Suv-trots
Många vill ha en stor, hög och rymlig bil. Men den här biltypen ska inte 
underskattas. För pengar som en småtrött och småvinglig suv – 650 000 
– får kunden en snabb laddhybrid med gula bälten. Anti-suven V60 T8 
Polestar Engineered är låg, tajt och ganska trång. Redan med 19 tum 
ser hjulen feta ut. 0-100 på 4,6, 405 hk, bensin fram och el bak. Värmaren 
går på bensin, el hade varit bättre även om de 48 km räckvidd varit ett  
par färre.

4 WLTP-trots
Ville man riktigt sticka ut för 50 år sen tillhörde man fåtalet som köpte 
en 914/6 – 4 000 av 120 000 914 var sexcylindriga. Nu är Porsche 718 
GTS 4.0 här med en 4-liters sugsexa. Tack vare Taycan och en mängd 
elhybrider klarar Porsche några 718 med 10,8 i WLTP-förbrukning utan att 
sabba genomsnittsförbrukningen.

5 Mopedbilstrots
Mopedbilarna breder ut sig, inte bara i Stockholms finare förorter utan även 
i Jönköping, Örebro, Sundsvall, Gävle och andra städer. Välutrustade men 
med finish som en enkel motorbåt, säkerhet och komfort långt efter lågpris-
bilar, trots en högre prislapp. När Citroëns nya Ami kommer ut har de inte 
en chans. Den här 2,4 meter långa tvåsitselbilen kräver inget körkort, 
och laddas full på tre timmar i ett vanligt eluttag. Kommer att säljas 
på nätet, bildelningsupplägg kommer också.

 B I L A R  2

1

2

4

5

3

AV  ANDERS PARMENT

www.svenskbilgaranti.com 

Abonnemang - en självklarhet idag
Allt fler väljer att teckna löpande abonnemang 
för sina dagliga behov, särskilt i osäkra tider,  
t ex  mobil, streamingtjänster inom musik och 
film, IT-funktionalitet, bilpooler m.m. 

Nya möjligheter förändrar snabbt 
gamla värderingar
Många människor är ointresserade av att köpa /- 

äga ett fordon. De vill istället betala för den funk-
tionalitet de behöver. Helst till ett fast månadspris 
där allt ingår utan dyra överraskningar; försäkring, 
bil, service, garantier, däckbyte och bilvård.

Vi har lösningen
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.

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

Äga eller abonnemang? Trygghet, inte dyra 
överaskningar!  

4,5 i betyg av 680 omdömen på

Lorem ipsum

4,5 i betyg av 680 omdömen på

Lorem ipsum

ANNONS
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ANKI HANSSON

Trots pris för nöjdaste kunderna beskriver vd:n på  
Bil-Månsson i Skåne branschen som utmanande när generalagenter 

försöker ta över tjänster som hittills varit återförsäljarens.  
Tursamt nog drivs hon av förändring.   .

TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO MAX ALM-NORELL

ANN-KRISTIN  
HANSSON
GÖR: Vd Bil-Månsson i Skåne 
som ägs av familjen Månsson, 
har fem anläggningar och 
säljer Volvo, Renault, Dacia  
och begagnat, totalt 5 000 
bilar per år.

ÅLDER: 59.

FAMILJ: Maken Anders som 
jobbar på Länsförsäkringar,  
två barn och barnbarn.

BOR: Eslöv.

KÖR: Volvo XC 60, ”den ultimata 
bilen”.

SURPRIS: Utbildad tapetserare.

 P O R T R ÄT T E T  2

”Samarbeta även om 
det känns kantigt”
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FÖR TREDJE ÅRET i rad har Bil-Månsson i Eslöv 
fått pris för högsta kundnöjdhet av Renault. 
Det tillskriver vd:n sina 175 medarbetare. 
Stolt förklarar hon att kunderna märker att de 
anställda trivs. Och trivs medarbetarna blir 
kunderna väl omhändertagna.

Ann-Kristin, ”Anki”, Hansson är skånetös, 
född i Trelleborg och utbildad civilekonom i 
Lund. Hon har stannat 33 år på företaget, var 
ekonomichef först.

Vilken typ av ledare är du?
– Min roll är att hålla ihop företaget och till-
dela ansvar, men jag inser mina begränsningar. 
Jag är hellre en samtalspartner än pekar med 
hela handen. Jag lämnar gärna ifrån mig an-
svar och tycker det är givande att se medarbe-
tare utvecklas.

Anki säger sig drivas av förändring, att göra 
det bästa av en situation även om förändringar 
kan vara svåra. Den egenskapen är måhända 
mer aktuell nu när en av generalagenterna vill 
ha en större del av bilaffären. 

Dagens Industri skrev nyligen att flera 
Volvo handlare känt sig överkörda när Volvo 
Cars vill ha mer kontakt med bilkunder och 

egna försäljningstjänster. Relationen med 
generalagenten beskrevs som frostig.

– Omställningen gör att det kan bli mot-
sättningar, men vi måste utvecklas, annars 
avvecklas vi. Vi behöver varandra och måste 
samarbeta även om det inkräktar på våra 
marginaler och vårt levebröd och kan kännas 
kantigt.

Anki menar att man måste se helheten när 
kunder ska ha samma bemötande och utbud 
av tjänster i Sverige. Hon känner sig inte 
oroad, även om skrattrynkorna från hennes 
smittsamma leende slätats ut lite.

– Trots allt måste bilen repareras och kunder 
måste få en personlig kontakt. Allt kan inte 
skötas via nättjänster. Samtidigt vill vi behålla 
känslan för märket.

Anki inser att förändringen kan innebära 
mindre möjlighet att sätta personlig prägel 
på verksamheten. Även om det smärtar säger 
hon sig förstå att Volvo Cars måste bygga sitt 
varumärke genom nya riktlinjerna om natio-
nell marknadsföring; lika många lokala kam-
panjer lär det inte bli framöver. Hon ser en 
risk att Bil-Månssons varumärke inte kommer 
att få lysa lika starkt som i dag. 

– Vi ser inte affären som bara ett klick. Vi ser kunden. Det 
behöver inte vara ett krig mellan general agenten och återför-
säljaren utan denna resa måste vi göra tillsammans. Sedan 
måste vi hitta formerna, säger hon. 

Hur möter Bil-Månsson framtiden?
– Vi måste utveckla de affärer vi själva styr över. Vi måste vara 
duktiga på begagnat, däck, rekond, glas – alla tjänster som är 
våra egna. Och vi måste göra strategiska investeringar.

Begagnathandeln har länge varit viktig för Bil-Månsson, 
men ju fler nättjänster och aktörer på marknaden, desto 
svårare blir det för återförsäljare att få tillbaka bilarna.

För att klara den utmaningen ska flöden effektiviseras. När 
inbytesbilar kommer in ska de göras säljbara snabbt, helst 
inom tre dagar.

Ett annat affärsben är eftermarknaden.
– Det är där man får riktig kundnöjdhet genom att hjälpa 

kunder som har problem. Och det är en större utmaning i att 
få flödet att fungera när många avdelningar är inblandade.

Er roll i framtiden då?
– Vi kommer inriktas mer mot servicemarknaden än försälj-
ningen, ses mer som agenter till generalagenten och en hjälp 
till kunden med nätbeställningar. Vi kommer att få ersättning, 
men kunderna kommer inte att göra hela affären med oss. 

Medan dimman lättar på parkeringsplatsen framför an-
läggningen i Eslöv säger Anki att framtiden nog inte har 
plats för alla bilanläggningar.

– Volvo och Renault har ett fantastiskt nätverk, men jag 
tror att de minsta får svårt att överleva. Det kommer krävas 
en viss effektivisering.

Själv tänker hon kämpa för att återförsäljarna ska ha del i 
utvecklingen.

– Vi gör vårt jobb väldigt bra. Vi har lokal förankring. 
Det är fortfarande en stor investering att köpa en bil och en 
trygghet att känna handlaren. 

OM TVÅ ÅR är det 100 år sedan Bil-Månsson startade i Hörby. 
2017 köpte de Skånebil och blev dubbelt så stora.

– Det är väldigt häftigt att jobba på ett företag som är så 
gammalt och ändå så modernt. Jag hoppas vi ska bli hundra 
år till. Det är nog väldigt få företag som är så gamla med 
samma ägarfamilj.

Fem anläggningar, men vd:n har full kontroll. När hon 
inte är i Eslöv är hon i Ängelholm. Förutom bostaden i Eslöv 
har familjen ett sommarhus vid havet i Ystad, en gård från 
1840-talet norr om Skivarp och en lägenhet i Stockholm för 
att vara nära barn och barnbarn. 

Lugnet känner Anki i fritidshuset där hon gillar att pyssla, 
måla, fixa – och fynda på auktioner, en hobby som tar tid. 

– Min pappa var myntsamlare. När jag håller i ett av hans 
gamla ettöringar i koppar från drottning Kristinas tid kan 
jag känna tyngden i handen och tänka att någon faktiskt gått 
omkring med det här på 1600-talet och handlat. Häftigt!

Om 100 år – hur ser företaget ut då?
– Den frågan är väldigt spännande. Vi människor kommer 
säkert transportera oss, sedan är det inte säkert att var och en 
äger sitt eget transportmedel. Delningsekonomin är nog mer 
utbredd. Tjänster hyrs vid behov. Vi kallar kanske på en själv-
körande bil som kommer rullandes – eller flygandes (ha ha). 2

SÅ FÅR ANKI PERSONALEN
(OCH KUNDERNA) ATT 
TRIVAS!
2 Försök att se människan bakom med-
arbetaren – lär dig namn, lite om varje 
person och intressen.

2 Ordna kul personal-event. Det behöver 
inte vara så stort – hyr en biograf och 
bjud på en film!

2 Gör det enkelt för medarbetarna att 
må bra! Vi har tagit in en kostrådgivare 
som hjälper dem som vill gå ner i vikt, 
en massör som håller kropparna i gång. 
Tidigare har vi haft stegtävling.

Anki hade gärna sett fler  
kvinnliga kolleger och hon  
har svårt att förstå att det är 
så få kvinnor som hittar till bil-
branschen. Fortfarande är hon 
ofta ensam kvinna på möten.

2  P O R T R ÄT T E T
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CHRISTER 
KEMPE

MONTSE  
ANDERSSON

CARLOS  
OLIVA

Elbil – något för dig?
– Jag vet inte, jag är lite skeptisk till hela gre-
jen. Det är mycket snack om Greta, och att 
köra på el. Samtidigt byggs det nya pipelines 
för olja.

Du vill ha en bil som brummar?
– Ja, det hör väl till lite grand.

Vad tror du om chanserna att el slår 
igenom som bränsle?
– Tja, jag skulle gissa på att sannolikheten 
är ungefär fifty-fifty. 

Men om det nu barkar ditåt, skulle du 
kunna ladda en där du bor?
– Nej, jag bor i en vanlig hyreslägenhet, och 
det finns inga laddplatser alls i kvarteret 
hemma hos oss än. Skulle jag ha köpt en 
elbil i dag hade jag förmodligen fått åka ner 
till macken för att ladda. Det är det enda 
stället jag vet om i närheten.

Går det att ladda bilen i ditt kvarter? 
– Ja, det går nog, även om jag har en känsla av 
att inte alla grannar skulle vara jätteförtjusta.

Hur menar du?
– Rätt ofta är det någon som har dragit 
ur kontakten när jag försöker ladda min 
elscooter. 

Men är det ingen av grannarna som har 
elbil?
– Det är inte så många, kanske en eller två 
familjer. Jag tror att de skulle behöva bygga 
fler laddstationer i framtiden.

Tycker du själv att det är en bra grej?
– Visst, men är inte elbilarna lite väl dyra  
än så länge? Har folk verkligen råd?

Själv nöjer du dig med att bränna fram på 
din elscooter? 
 – Ja, men den går inte så fort. Den toppar 
på max 25 kilometer i timmen.

Skulle du kunna ladda en elbil där du bor?
– Ja, jag bor så bra till att det skulle gå. Det 
är en bostadsrättsförening med kedjehus, 
där alla har eget garage

Inga problem med att få fram all effekt?
– Nja, vi håller på att ta reda på det. Än så 
länge är det bara en i föreningen som har 
elbil, och det funkar bra.

Nätbolaget då, behöver de investera i 
nya ledningar för framtiden? 

– Det är lite oklart. Men de har i alla fall en 
positiv inställning.

Hur ser du på det själv, är du inne på att 
skippa förbränningsmotorn?
– Absolut, det kan jag tänka mig. Men än 
så länge är det alldeles för dyrt om jag ska 
ha en bil som motsvarar den jag har i dag. 
Dessutom är jag förbannat nöjd med min 
nuvarande bil.

Laddat för elbil

GÖR: Pensionerad lärare. 
BOR: Skövde. 
KÖR: Honda CR-V diesel.

GÖR: Kundservicearbetare. 
BOR: Varberg. 
KÖR: Elscooter.

GÖR: Arbetssökande, snart 
studerande. 
BOR: Göteborg. 
KÖR: Mellan bilar, men sist  
var det en Audi A4.

Framtiden verkar stavas EL. Men den som vill ligga i framkant och 
ruschar ner till handlaren för att köpa en elbil i dag kan stöta på  

problem. Att ladda den hemma kan än så länge vara en utmaning.
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

www.axesslogistics.se

Fleet Sales
Skräddarsytt in i minsta detalj

Vi tar fram kompletta koncept för större vagnparksägare tillsammans med den aktuella billeverantören. 
Vi arbetar mot flera branscher och skräddarsyr unika lösningar för kunder inom exempelvis VVS-branschen, 
bygg- och anläggningsindustrin, hyrbilsverksamhet, energiföretag med flera. Genom att vi har flera 
anläggningar kan vi erbjuda montering på flera ställen om det är stora volymer av bilar som ska ut på 
kort tid. 

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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Nu har lagkraven 
skärpts ytterligare

”Vi har krävt in sex 
miljoner i moms”

Svenska exportörer 
drar till sig skum-
rask

”UNDER FÖRRA våren inledde vi ett pilotprojekt där vi granskade de 
här bilaffärerna speciellt. Även om de flesta återförsäljare sköter sig, 
har det räckt att en säljare slarvat med något papper för att arbetsgiva-
ren riskerat att få betala momsen. 

När vi valt företag att granska har vi bland annat tittat på om de sålt 
bilar till utländska företag som är mindre seriösa. Vi har också tittat 
på mindre återförsäljare, men då har det inte handlat om lika stora 
volymer. Totalt har vi krävt in sex miljoner kronor i moms, bland an-
nat på grund av att privatpersoner i andra länder fakturerats i stället 
för momsregistrerade företag. 

När det gäller privatpersoner ska säljarföretaget ta ut moms om det 
inte är ett nytt transportmedel. Andra indikationer på risktransaktio-
ner är att handlingarna innehåller oklarheter som inte kan förklaras, 
exempelvis en betalning eller transport till någon annan än den 
momsregistrerade köparen.”

”SVERIGE HAR länge köpt och importerat begagnade bilar. Senaste 
åren har exporten ökat kraftigt. På Skatteverket började vi få signaler 
från våra motsvarande myndigheter i andra länder som drabbats av 
målvaktsbolag som utnyttjas i affärerna med de svenska återförsäl-
jarna. Tyska skatteverket undrade exempelvis vem som hämtat bilen, 
vem som representerade företaget och vem som betalade. Det var en 
helt omvänd situation jämfört med tidigare då det var vi som jagade 
målvaktsbolag. Vi upptäckte att svenska säljare dragit till sig skumma 
köpare, ofta utan att veta om det. Momsregeln är enkel. Om köparen 
är ett företag i ett annat EU-land är försäljningen momsfri så länge 
köparen är momsregistrerad och bilen registreras i ett annat EU-land. 

Det är säljaren som ansvarar för bevisningen att affären gått rätt till, 
annars får säljaren betala momsen i efterhand.”

PROBLEMET

RESULTATET

EFTERSPEL ”VI HAR informerat återförsäljare om vilka regler som gäller. Vi vill 
hjälpa dem att undvika oseriösa affärer. Det ska inte vara så lätt att 
missbruka systemet, därför behöver vi ställa krav på dokumentation 
så att inte vem som helst kan köpa momsfritt. Det handlar också 
om att se till att konkurrensen är jämlik på marknaden. Om vi utgår 
från att en återförsäljare i Sverige ska sälja en bil till en återförsäl-
jare i annat EU-land är försäljningen momsfri om det finns giltigt 
VAT-nummer och gränsöverskridande transporthandlingar från 
oberoende part plus en periodisk sammanställning för moms. Vid av-
hämtningsköp krävs också id-handling av den som hämtar bilen samt 
eventuellt fullmakt och id-handling på behörig person om hämtaren 
representerar köparen. Får inte säljaren ett giltigt VAT-nummer eller 
id-handling ska full moms tas ut. 

När bilen därefter registrerats i annat land och giltiga handlingar 
är skickade kan momsen återbetalas. Det är med andra ord en ganska 
omfattande dokumentation, men också mycket pengar som inte ska 
betalas om köpet ska bli momsfritt. 

Är man osäker är det bättre att köparen får betala momsen som 
sedan betalas tillbaka när bilen är registrerad. 

Från 2020 har lagkraven för momsfria EU-leveranser skärpts. Nu 
krävs att säljaren måste visa VAT-nummer och fylla i den periodiska 
sammanställningen.”

Tretton stora återförsäljarkedjor i Sverige får betala sex miljoner i utebliven moms 
för ett 60-tal exportbilar – en kostnad som inte hade uppstått om reglerna hade 
följts, enligt Skatteverkets analytiker Mats Berntsson och Linda Andersson.

2

3

 L Ö S N I N G E N  2

EU:s Genomförandeförordning 2018/1912 infördes 1 januari 2020 och förtydligar bland annat vilka dokument som ska kunna redovisas vid export av fordon där 
svensk moms inte ska belasta fordonet. Efterlevs inte regelverket godkänner inte Skatteverket att säljaren får lyfta momsen.

TEXT OCH FOTO MARIA ERIKSSON

Exporterade bilar

Återförsäljare krävs
på 6 miljoner i moms

Analytikerna Mats Berntsson  
och Linda Andersson har  

jobbat med pilottestet.

FÖRSÄLJNING 
TILL EU-FÖRETAG 

+75 %  
SEDAN 2017.
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 F O K U S  2

FOKUS: REKOND

Allt ljus på  
BILVÅRD

Allt fler får upp ögonen för rekonden. 
Renodlade bilvårdsfirmor får konkurrens av 
bilverkstäder och -handlare som tar in allt 
mer i eget hus; ju fler erbjudanden, desto  

stabilare intäktsflöden och kundrelationer.
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Rejmes i Halmstad skyltar tydligt om 
rekonden. Genom ett nära samarbete 
med bilsäljarna och verkstaden har 
den blivit en guldgruva.
TEXT & FOTO  MARIA ERIKSSON

EFTER FLYKTINGKRISEN 2015 be-
stämde sig Rejmes i Halmstad för 
att bidra, tänkte ”ingen kan göra 
allt men alla kan göra något”. De 
vände sig till Arbetsförmedlingen 
och sökte två medarbetare med 
kravet att de skulle vara flyktingar.

– Det ligger i vår företags-
filosofi att agera som goda 
samhällsmedborgare. Vi fick 
30 kandidater och valde de två 
som vi tyckte hade bäst inställ-
ning. Både Ammar och Ahmad 
ville verkligen lära sig ett nytt 
yrke, säger servicemarknadschef 
Joacim Cernliden.

AMMAR ALSALIM och Ahmad 
Arabi Kattbi kom från ett krigs-
härjat Syrien 2015, Ammar med 
sin bror, Arabi ensam. Ingen av 
dem hade tidigare jobbat inom 
bilindustrin. Ammar är utbildad 
arkitekt och Arabi hade jobbat på 
en turistbyrå.

– Jag måste studera två tre år 

Gamla fälgar får nytt liv
REJMES FÄLGVERKSTAD

Idén om ”fälgverkstaden växte fram som ett nytt affärsben men företaget 
valde samtidigt att göra samhället en tjänst. 

REKONDEN och försäljningen på 
Rejmes är tätt sammanflätade; 
säljs många bilar får rekonden 
mer att göra. Rekonden har även 
lyfts fram till skyltläge på ett 
alldeles speciellt sätt med stora 
glasfönster mot gatan, välpolerat 
golv och tre fullt utrustade arbets-
stationer med lyftar. Det lockar 
också till sig kunder utifrån.

Från verkstadsdelen går 
bilarna in till rekonden via en 
grovhall där de spolas av, och där 
fett och tjära och asfalt avlägsnas.

Här råder samma princip som 
inom stora delar av Volvos verk-
städer – två personer på varje lyft. 
Rejmes ledord om tid, relation och 

problemlösning gäller även här. 
– Våra bilvårdstekniker kan 

göra jobbet snabbt eftersom de 
jobbar i team, de får en personlig 
relation med kunden eftersom 
de själva tar hand om kunden 
från början till slut och utför de 
uppdrag som kunden vill, säger 
servicemarknadschefen Joacim 
Cernliden.

Rekonden på Rejmes tre an-
läggningar i Halland omsätter en 
miljon i månaden. Cirka 3 000 
bilar passerar varje år.

– Rekonden är en betydande 
del av verksamheten och ger en 
god behållning. En riktig guld-
gruva, säger Cernliden.

Varför har rekonden blivit så 
framgångsrik, teamleader Ma-
sar Krasniki?
– Lokalen är en viktig faktor. 
Många gömmer rekonden långt 
in i verkstaden, men bilvården är 
en viktig avdelning. Det vi utför 
här går direkt till kunden. Vi får 
inte missa något. 

Genom att alla bilvårdstek-
niker har sin egen dator och att 
all utrustning finns runt lyften 
blir teknikerna självständiga och 
behöver därför inte heller en 
chef som leder arbetet vid varje 
moment. 

– Det ligger mycket träning 
bakom arbetssättet, men ingen 
förstår det bättre än den som ska 
utföra det, säger Masar Krasniki.

Han menar att rekonden ska 
marknadsföras löpande.

– Det krävs att servicetek-
nikerna erbjuder våra tilläggs-
tjänster. Säljarna kan föreslå en 
lackbehandling och om kunden 
är intresserad följer vi upp tjäns-
ten efter ett och ett halvt år med 
ett nytt erbjudande, säger Masar 
Krasniki.

MÅLET ÄR att 70 procent av alla 
sålda bilar ska ha beställd lackbe-
handling. 

Serviceteknikerna erbjuder 
sina kunder en tvätt och städ före 

LÖNSAM 
REKOND  
Gör som Rejmes:  

2 Skapa en miljö lika fin 
som i bilhallen – fronta med 
rekonden så att kunder kan 
komma både utifrån och via 
verkstad eller försäljning!

2 Effektivisera arbetsplat-
serna med rätt utrustning 
nära varje lyft! 

2 Standardisera arbetssta-
tionerna!

2 Marknadsför tjänsten! 

2 Se till att bilsäljarna och 
serviceteknikerna säljer till-
läggstjänster vid bilaffären! 

2 Erbjud alltid biltvätt och 
städ samt lackbehandling!

2 Erbjud inga rabatter. Gör 
ett riktigt bra jobb i stället 
som motiverar rätt pris!

2 Erbjud specialtjänster 
som montering av solfilm 
på bilens rutor!

2 Låt bilvårdsteknikerna 
bli självständiga genom 
träning och klara sig utan 
kundmottagare. Låt dem ta 
emot kunder, boka, ta emot 
betalning, utföra jobbet och 
lämna ut bilen. Så byggs 
relationer!

RÄTT 
UTRUSTNING 
för rekond
2  Spolarvätska, vatten och 

olja från slangar i taket.
2  Laddning av batterier, 

både startbatteri och för 
elbilar.

2  Egen dator och arbets-
station för varje tekniker.

2  Standardiserade skåp-
moduler där innehållet 
har sin tydliga plats.  

Ahmad Arabi  
Kattbi till vänster 
och Ammar Alsalim 
till höger.
  

Här rekondas
3 000 bilar/år
 

REJMES

till för att kunna jobba som arki-
tekt i Sverige så jag bestämde mig 
för att byta yrke för att snabbt 
komma ut i arbete. Svenska lärde 
jag mig på arbetsplatsen, säger 
Ammar Alsalim.

REJMES BEKOSTADE fälgrepara-
tionsutbildningen i Tyskland och 
på Volvo i Göteborg. Maskinut-
rustning köptes in för drygt en 
miljon kronor. Yrket fick Ammar 
och Ahmad lära sig från grunden.

De har en egen lokal på Rej-
mes i Halmstad dit begagnade, 
tidigare kasserade fälgar kom-
mer. Nästan alla kan repareras, 
men det finns ett regelverk för 
vad som får repareras och inte.

– Under färd skadas fälgarna 
och får repor och andra skador. 
Vi reparerar dem, slipar och lackar 
dem så att de blir som nya. Det 
känns bra att kunna jobba med ett 
riktigt yrke och känna att man gör 
nytta, säger Ammar Alsalim.

 F O K U S  2

REKONDITIONERINGEN 
REJMES PERSONVAGNAR
VAR: Halmstad, Falkenberg, Laholm. 
OMSÄTTER: En miljon i månaden. ANTAL 

BILAR PER ÅR: 3 000. ANTAL ARBETS-

STATIONER/LYFTAR: 3 i Halmstad,  
2 i Falkenberg, 2 i Laholm.

service, något som passar bra 
i konceptet eftersom alla bilar 
som lämnas in till service ändå 
måste vara tvättade. Viktigt är 
att kunden ska slippa komma 
tillbaka för tjänsterna och att de 
i stället utförs samtidigt som en 
service ändå ska genomföras. 

– Vi har gott gensvar från 
kunder när det gäller tvätt och 
städ vid service. Ungefär var 
femte kund väljer att få bilen 
städad. Att erbjuda de här till-
läggstjänsterna ligger i framti-
den eftersom vi måste hitta nya 
områden att jobba med, säger 
Masar Krasniki.

Rekonden på Rejmes har ett 
stort ansvarsområde – från den 
automatiserade biltvätten till att 
rikta bucklor. Företaget har ett 
helt digitaliserat nyckelsystem 
som sparar tid, cirka tusen man-
timmar per år. 

Parkeringsområdet runt 
anläggningen är skyltat för att 
visualisera flödet och lättare ge 
en uppfattning om hur många 
bilar som ska levereras, in till 
verkstad eller till rekonden. 

INNAN EN bil lämnar rekon-
den noterar bilvårdsteknikern 
eventuella avvikelser. Alla bilar 
kontrolleras även av en kollega 
så att inget missas. 

Arbetsmiljön på Rejmes är något 
som både Ammar och Ahmad 
öser beröm över.

– Vi har bra chefer, de lyssnar 
på oss och det är roligt att jobba. 
Vi lyckas renovera nästan alla 
fälgar vi får in, säger Ahmad 
Arabi Kattbi. 

Drygt 1 500 bilar i det interna 
flödet har potential för fälgre-
paration. Samtidigt får Rejmes 
beställningar från externa åter-
försäljare som lämnar in fälgar 
för reparation.

– Förutom vårt bidrag till in-
tegrationen är verksamheten bra 
för miljön. Vi kasserar inga fälgar 
som är lagningsbara längre utan 
vi renoverar och behåller dem 
i verksamheten i huset, säger 
Joacim Cernliden.

Verksamheten startade 
förra sommaren och målet är att 
omsätta ett par miljoner inom 
närmaste året.
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NÄR LINDESBERGS Bilskade-
center byggde ut 1 000 kvadrat 
häromåret var det mycket med 
tanke på en utvidgning av rekon-
dverksamheten, som ju är en 
affär riktad mot privatkunder 
och inte mot försäkringsbolagen 
som skadereparationerna.

– Vi vill inte stagnera och då är 
ju valet att expandera, säger vd:n 
Peter Larsson. 

Än så länge utgör rekonden 
bara fem procent av verksamhe-
ten men en hårdare marknads-
föring ligger i pipeline.

Rekonditioneringen har nam-
net Lindesbergs Bilvårds center 
med ett eget boknings- och 
faktureringssystem. Rekon-
davdelningen, i ljusa fräscha 
lokaler, sköts helt och hållet av 
bilvårdsteknikerna Emil Lovén 
och Ludvig Schytt som har en 
nära relation med kunder och 
produktleverantörer.

DEN SKADEKUND som vill köpa 
en lackförsegling när bilen ändå 
är inne på verkstaden erbjuds 
tusen kronor i rabatt. Avtal om 
omhändertagande av företags-
bilar knyts, bland annat med 
byggfirmor.

– Det är ju bättre att hantver-
karen jobbar två timmar till än 
städar bilarna, säger Peter.

En annan kundgrupp är förare 
av privatleasingbilar som står i 
begrepp att lämna tillbaka for-
donen. Bilvårdscenter erbjuder 
sig att åtgärda skavanker som är 
”utöver det normala slitaget” till 
betydligt lägre kostnader än vad 
det förmodligen skulle kosta hos 
återförsäljaren. En tanke är också 
att erbjuda besiktning av normalt 
eller onormalt slitage för en låg 
peng.

Bilvården en växande gren
För att växa borrar Lindesbergs Bilskadecenter in sig på bilvård. De har lagt 
rekonden i ett eget bolag med eget boknings- och faktureringssystem.

– Vår ambition är att få återkom-
mande kunder, säger Peter.

YTTERLIGARE ETT BEN är rekond 
och skadereparationer av husbilar 
och mopedbilar där konkurrensen 
inte är lika hård.

Just husbilar låg i fokus vid till-
byggnaden som har en avdelning 
med höga portar och tilltagen 
takhöjd. En medarbetare är dedi-
kerad och utbildad för att arbeta 
med husbilar, framför allt med 
ett fabrikat är jobben frekventa.

En skada på en husbil kan 
kräva uppemot 40 timmars jobb 
och skador är vanliga.

– Inte minst för dem som har 

cykelställ med cyklar bak. En på-
backning kan lätt orsaka många 
hål i plåten, säger Peter.

Tidigt i år har han gått ut med 
direktreklam till husbilsägare: 
”Vill du inte ha mossa på taket, 
låt oss fixa det”.

En långsiktigare tanke är att 
få in husbilarna för vinterför-
varing (en hyrd grannlokal har 
obegränsade ytor). Då skulle 
rekondjobben kunna jämnas ut 
över hela vintern.

– Mycket handlar om att få 
hit privatkunderna. I den bästa 
av världar skulle vi få vilja jobba 
med husbilar och husvagnar hela 
dagarna, slutar Peter Larsson.

LINDESBERGS BIL SKADECENTER

LINDESBERGS  
BILSKADECENTER
DOTTERBOLAG: Lindesbergs Bilvårds
center. SÄTE: Lindesberg i Västman
land. ANLÄGGNING: 2 000 kvadrat. 
GRUNDAT: 2006 när Autolack och 
Krockdoktorn köptes. ÄGARE: Peter 
Larsson, vd, Henrik Carlson och Håkan 
Pettersson. MEDARBETARE:  
24 personer. OMSÄTTNING: 30 miljoner.
VINSTMARGINAL: Minusresultat i fjol 
efter stor investering. GENOMSTRÖM-

NING OBJEKT: Uppemot 2 500 per år. 
SNITTSKADAN KOSTAR: 25 000 kronor 
(relativt stora skador i trakter med 
många viltolyckor).

 F O K U S  2

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Vd:n Peter Larsson, var brandman när han startade Lindes
bergs Bilskadecenter tillsammans med två kollegor för 
fjorton år sedan. Det har varit expansion hela tiden och 
anläggningen är bland det mest välkomnande vi sett med 
hemmahoskaraktär i kundmottagningen och ett design
språk med orange som signalfärg.

Tillbyggnaden häromåret projekterades med ögat på 
hållbarhet – ledljus och rostfritt och många materialbespa
rande investeringar. 

Det här är ett välskött företag, men Peter tycker att det 
blir allt kämpigare med försäkringsbolagen som domine
rande kunder, framför allt vagnskadegarantin som styr 
kunderna till återförsäljarnas verkstäder.

– Trots att vi har jättehög kundnöjdhet, klarar alla 
revisioner och det är jättelånga köer till märkeshandlaren 
kan inte kunderna välja att få bilarna reparerade hos oss. 
Styrningen går ju från tillverkarna via försäkringsbolagen.

Det är mycket med tanke på den marknaden som 
Lindesbergs Bilskadecenter försöker borra in sig på nya 
områden. Lindesberg ligger bara drygt två timmars bilresa 
från Stockholm men det här är landsort och en lunch med 
Peter på lokal tar tid; det är många som vill prata med 
honom. Just nu är han eldsjälen bakom ett företagsupprop 
för att behålla akutmottagningen på orten.

Det krävs energi och långa arbetsdagar och på landsorten 
”har man inte råd att slarva”.

”På landsorten har
man inte råd att slarva”

SLIT  & SL ÄP

REKONDPAKET 

2  Lindesbergs Bilvårdscentrum erbjuder fem olika 
rekondpaket – från Basic som är handtvätt och en 
grundlig genomstädning till Premium med både motor 
och klädseltvätt, som lovar nybilskänsla och har 18 
månaders garanti. 

2  All utvändig tvätt sker med phneutralt avkalkat vatten 
som inte lämnar fläckar.

2  Lackförsegling marknadsförs specifikt mot dels skade
bilskunder, dels mot nybilsförare som vill ha ett skydd 
på en repfri bil från start då behandlingen är mindre 
kostnadskrävande.

”Vi riktar dina bucklor utan omlack-
ering” är ett erbjudande som började 
marknadsföras i fjol och ska intensifieras 
i vår. En av delägarna, Henrik Carlsson, 
jobbar dedikerat med smart repair och 
bulfix när han inte sitter i kundmottag-
ningen. 

En del bättringsjobb görs till begagnat-
handlare till fastställd kostnad. Men den 
största kundgruppen är privatleasing-
förare som här erbjuds en kontroll och 
förslag på åtgärder för att kunden inte ska 
bli ersättningsskyldig vid återlämnandet.

– Det kan ju bli rejäla påslag för kunden 
hos bilhandlaren medan vi kan fixa det 
till ett betydligt lägre pris, säger Peter 
Larsson. 

Bulfix & smart repair

Rejäl upp-fräschning

Mot  

leasingkunder

BILGLAS
Redan 2011 certifierades skadeverkstaden för bilglas, i 
första hand då för att underlätta flödet under skaderepa
rationer. Men i dag gör de också rena rutbyten, kalibrerar 
och lagar stenskott.

Peter Larsson. 

Bilvårdstekniker Emil 
Lovén har torkat av en 
lackförsegling som han 
utfört på en ny bil.
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DET BLIR MER prenumerationstjänster. Verkstadsjobben 
kommer minska.

– Vi måste plocka på oss och göra allt – däck, glas, 
tvätt, allt det där kommer att behövas med elbilar också 
och just nu krockas det mer med elbilar. Nu samlar vi 
allt och skapar en helhet för alla märken, säger Peter 
Wiklund.

Han menar att Volvo är bäst av märkena på att driva  
de här delarna.

Mari Lagberg som är chef för marknadskommunikation 
på Upplands Motor har en bakgrund från andra branscher 
och tänker som sådan utanför boxen:

– Det är superutmanande. Vi måste flytta branschen, vi 
utgår från en bil hela tiden. Det finns smartare sätt att nå 
kunder än att gå via bilen.

Mari menar att branschens historik och fokus runt kunden 
påverkar hur man pratar och hur man förhåller sig till 
varandra, det gäller både relationen till generalagenten 
och till kunderna.

– Kunderna köper på andra attribut i dag. Vi behöver 
gå från att prata pris till att prata veganskt läder och miljö-
riktiga däck, säger hon.

Peter Wiklund efterlyser kunskap om data av den typ 
som Mari är inne på:

– När vi frågar oss ”Vad har den här aktiviteten fått för 
effekt”, vet vi inte svaret. Vi kan ju inte hålla på och lägga 
pengar på sånt som inte driver försäljningen. Där har vi 
nu ställt om så vi kan mäta exakt allt vi gör.

– Man måste kunna behovssälja. Kunden gör mer 
research online. Nu finns teknik så att vi kan komma hem 
till kunden och tvätta bilen. Det är många som vill köpa 
sig ur varenda situation som upplevs krånglig, slutar Mari 
Lagberg. 2 AP

”Vi måste flytta 
branschen”

UPPL ANDS MOTOR

På Upplands Motor ansvarar Peter Wiklund för 
skadeverkstad, bildelar, bensin, däck, rekond,  
glas och tvätt. “Det är där intäkterna kommer  
finnas i framtiden”, säger han.
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Hur viktig är rekonden för er?
– Den är jätteviktig, det är en bra affär och en bra utfyllnad. Vi har.

Hur ser bemanningen på rekonden ut?
– Vi har två killar som jobbar heltid med tvätt och rekond.

Hur många bilar hinner ni med på en dag?
– Det varierar väldigt mycket beroende på omfattning, mellan 
fem och tio bilar per dag. 

Vilka är utmaningarna?
– Tidspress, nedfall på rutor, lack och prestation. 

Vad ingår i en rekond hos er?
– I det vanliga servicepaketet ingår att vi invändigt dammsuger, 
tvättar rutor, torkar av paneler och tvättar av mattor. Finns det 
fläckar försöker vi ta bort dom också. Utvändigt är det sedan 
avfettning, schamponering och varmtvätt. Utöver det kan man 
lägga till polering och vaxning. 

Vilka produkter använder ni, och varför har ni valt just dem?
– Det finns en hel uppsjö av märken. Vi använder Tartech till 
avfettning och mestadels Meguiars till tvätt. Vi har valt de mär-
ken som funkar bra, en del av dem är miljögodkända.

Hur ser den typiska rekond-kunden ut?
– Jag skulle säga att många är äldre damer som kanske inte 
orkar göra det själva men som vill ha en välskött bil. Yngre 
kunder vill mestadels ha vax och polering. 

Är kunderna medvetna?
– Vi får många frågor om vad rekonditionering är. Vi märker av 
en viss ökning, att fler som bokar den servicen. Fler känner till 
att tjänsten finns.

Är rekond något ni går ut med i digitala kanaler?
– Det är på gång, men än så länge har vi använt oss av lokala 
tidningar. 2 HZ
.

Sofie Sigfridsson
Servicetekniker på Lahalls 
Bil i Kinna. 

HALLÅ DÄR

Rekond-affären blir en allt viktigare utfyllnad för 
Lahalls Bil i Kinna som service-, däck- och skade-
verkstad samt försäljning av nya och begagnade 
bilar. Serviceteknikern Sofie Sigfridsson berättar.

” Många äldre damer  
köper rekonditionering”

Thomas Häglund, Mari 
Lagberg och Peter Wiklund 

på Upplands Motor.

2  F O K U S
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TVÅ SAKER väcker uppmärksamhet när Ford nu planerar 
lämna över GA-rollen till Hedin Bil. Dels att importören 
också är handlare, dels att importören blir privat. Båda 
är ovanliga, kombinationen unik – i Sverige.

När en marknad blir liten blir det dyrt att driva general -
agentur själv. Fabriken kan helt lägga ner eller låta en 
lokal förmåga driva importbolaget. Även några tusen 
bilar är viktiga för lönsamheten och de prestigefyllda 
försäljningssiffrorna.

När Hedin blir importör reser det frågor. Kan de 
arbeta med dubbla marginaler? Vad händer med åter-
försäljar-nätet?

STORA återförsäljargrupper har resurser och kompe-
tens att själva driva import. Bland Europas 20 största 
återförsäljare har 9 både import och handel. Möller är 
importör för VW-gruppen i Norge och samtidigt Norges 
största återförsäljare. Precis som Hedin alltså, men i 
större skala.

VISST FINNS intressekonflikter – handläggning av ga-
rantireparationer, prissättning och tillgång till rätt bilar 
kan skapa spänning mellan importör och handlare när 

FÖRSIKTIG OPTIMISM

Nygammal modell med importörer som äger  
handlare är tillbaka – Hedin tar över Ford-agenturen. 

Vad innebär den utvecklingen och vad tycker  
Ford-handlarna?

TEXT  ANDERS PARMENT 

HEDIN BIL 
GRUNDAT: 1985 
av Ingemar och 
Anders Hedin. 
VD: Anders Hedin. 
OMSÄTTER: 22,3 
miljarder (2019). 
RÖRELSERESULTAT: 

360,2 miljoner  
(1,6 procent).  
ANTAL ANLÄGG-

NINGAR: 125.  
ANTAL VARUMÄR-

KEN: Drygt 30.

när Hedin blir GA för

importören också driver handel. Företaget kan ta av 
marginalerna och sälja billigare – samma argument 
som när tillverkare äger återförsäljare. Att driva både 
fabrik och/eller generalagent och handel kan dock ha 
sina sidor – de felspecade bilar som ingen handlare vill 
ha får man snällt ta hand om själv.

VAD TYCKER Ford-handlarna? Clas Måns-
sons Ford-historia är nästan lika lång 
som familjen Fords; morfar startade 
Ford-handel på 20-talet. Sedan 2008 
säljer Månsson Ford i Halmstad och 
Värnamo, i dagsläget med hela 10 
procents marknadsandel på person-
bil och 25 på transportbilar.

– För personbilar har Ford haft en 
kräftgång sista sex sju åren. När jag kom 
in var Anna Müller vd, då funkade det bra! Se-
dan kom en ledning som inte kunde svensk bilmarknad 
och vi tappade marknadskontakt. Ford lever i en väl-
digt byråkratisk amerikansk kultur som skapar långa, 
omständliga beslutsvägar. Detta hoppas jag blir enklare 
med Hedin, säger Clas Månsson.

BRIST PÅ elektrifierade bilar har gjort att det inte 
kunnat säljas till alla segment och huvudmannen är 
missnöjd med försäljningen – Clas Månsson betonar 
att Ford Europa har misslyckats i sin roll som generala-
gent; ingen lönsamhet, en nedåtgående spiral.

– När Bilia klev av Ford-affären för tre fyra år sedan 
såg Hedin en möjlighet, satsade och byggde stora fina 
anläggningar. Nu får vi en huvudman med kunskap 
från marknaden, kunders och återförsäljarnas behov. 
Hedin är inte känd för att göra dåliga affärer utan bru-
kar ha ganska bra tajming, säger Månsson.

Han menar att det säkert kommer att ställas högre 
krav, men är inte orolig för intressekonflikterna:

– Hedin har varit väldigt tydlig med att det är två 
helt vattentäta verksamheter, inte ens samma bolag, 
alla handlare måste vara nöjda med förutsättningar och 
spelregler, tummar de på det får de en missnöjd hand-
larkår och inget nät att luta sig mot.

ANDERS LINDQVIST driver tillsam-
mans med sin bror Lindqvist Bil, 
premium-handlare för Ford i 
Köping. Handeln är lite lugnare 
i corona-tider men hjulskifte 
och servicebesök ger möjlighet 

att sälja nya bilar.
– Vi förstod att logistiken riske-

rade att krokna, så vi beställde hem 
extra olja och oljefilter, vi kommer förhoppningsvis att 
klara våren hyggligt, säger Anders Lindqvist.

Anders med tretton medarbetare ser fram emot för-
ändringarna.

– Ford har en jättefin återförsäljar-kår och en trans-
portbilsaffär som funkar bra. Men personbilar, två 
procent är helt orimligt. Ford-affären är alldeles för 
komplex. Vi måste hamna närmare kunden och affä-
ren, vi gör så mycket saker som inte är relevanta idag.

Anders Lindqvist berättar om Fordhandeln i USA 
som han har mycket god insyn i. Där är situationen en 
annan med mycket fokus på enkelhet, tydlighet och 
fart i affären.

– Ford har nog insett att vi måste komma ur det här 
låsta läget, Hedin är bra på att driva handel, vilket defi-
nitivt kommer att gynna oss.

MIKAEL LIDMAN, vd för Svenska 
Fordhandlareföreningen, menar 
att förändringen är i linje med att 
Ford vill ägna sig mer åt sin core 
business, att bygga bra bilar. Lidman 
säger att handlarna är nyfiket optimistiska:

– Ford Europa gör en omstart organisatoriskt inför 
framtida marknad och kundbehov. Lokal förankring 
vad gäller huvudman är en stor fördel utifrån kunskap 
om marknaden, kunderna, lagstiftning och återför-
säljarnas behov. Beslutsgången kommer sannolikt bli 
mycket snabbare än att saker och ting ska till Detroit 
och vända. Hedin är erkänt skicklig att skapa volym 
och det finns ett entreprenörskap i botten, det passar 
våra återförsäljare som består av ägarledda bolag där 
ägaren många gånger är vd.

Lidman räknar med en viss rörelse i nätet, som alltid 
vid förändringar, men är inte orolig för intressekonflik-
terna.

– Den tilltänka importören förstår att villkor måste 
vara rimliga, korrekta och lika för alla återförsäljare. 
Dessutom kommer verksamheten drivas i ett dedikerat 
bolag. Känner jag Ford rätt är saker och ting tydligt 
reglerade. 

Mikael Lidman känner sig inspirerad och taggad, 
och understryker att återförsäljarföreningens roll med 
handlarkåren i ryggen blir oerhört viktig:

– Transportbilar är kanske den mest värdefulla affä-
ren. Det blir sannolikt ännu viktigare i framtiden med 
digital handel. Den första succén var transportbilar, nu 
ska vi köra i gång med vårt nya personbils-program!

VAD MOTORBRANSCHEN erfar har svenska återförsäljare 
länge varit så trötta på sin generalagent att de ser en 
ersättare som en befrielse.

Vi har sökt Anders Hedin och Anders Hedin Invest 
upprepade gånger, förgäves. Ford Sverige har valt att 
inte kommentera. 2

FÖRR VAR DET VANLIGT  
MED PRIVATA IMPORTÖRER 
Vem minns inte Philipson som importerade Mercedes 
mellan 1949 och 1994. Sedan tog fabriken över. De 
senaste decennierna har tillverkare drivit importen 
i de flesta länder. Det har gett dem bättre kontroll 
och gjort det enklare att kanalisera överproduktion. 
Marknadsföring har också lättare kunnat samordnas 
med fabrikens som fått bättre kontroll över handlarna. 
Men det är kostsamt.

Clas M
ånsson
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”Vi förstod 
att logistiken 
riskerade att 

krokna, så 
vi beställde 
hem extra 

reservdelar”
Anders  

Lindqvist
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Är ni förberedda  
för elbilar?

– Ja vi avvaktar generalagentens krav, eftersom vi får vår 
första elbil 2021. Vi har arbetat med hybridbilar i 20 år och 
är väl förberedda. Men det blir inte lika mycket service, efter
som behovet av att byta olika delar inte är lika stort som i en 
traditionell äldre bil. En elmotor går nästan hur länge som 
helst – vi får räkna med minskade intäkter. 

TRE SVARAR

Peter Magnusson,  
servicemarknadschef, Örebro Bilcenter

”Vi har arbetat med hybrider i 20 år”

– Ja, vi har gått de utbildningar man kan gå, så det tycker 
jag. Det handlar om mer säkerhet och kompetens – vi måste 
vara försiktiga, det finns risk för skador. Just el är farligare 
och innebär en större risk. Det är alltså 450 volt, jämfört 
med 12 volt i vanliga bilar. Men när man väl gör bilarna 
strömlösa ska det inte vara några större problem.

”Det handlar om kompetens  
och säkerhet, det finns risk för 
skador”

– Det är en stor grej med elbilar. Det är svårt för verkstäder 
att ställa om till elbilsverkstad. Det gäller att gjuta om lyftar 
och vi har inte den utbildningen. Vi ser fortfarande ett stort 
behov av att reparera vanliga bilar, så det inte är aktu
ellt i dag. Men det kan bli det i framtiden. 

”Vi ser fortfarande ett stort  
behov av att reparera vanliga bilar, 
så det inte är aktuellt i dag”

Emil Wennman,  
Wennmans Bilplåt i Uppsala

Rickard Rönnow,  
ägare av Rönnow’s Fordonsservice i Nykvarn

7%

Populära chefer
ger stora vinningar
Dåliga chefer sätter djupa spår hos medarbetarna, 
visar forskning från Försvarshögskolan.

– Det spelar ingen roll om du har goda intentioner, om medarbetarna 
ändå uppfattar ditt beteende negativt. Då kan du inte bli arg och säga 
”det är ni som inte förstår”, för det förändrar inte medarbetarnas upp
fattning. Det är du som behöver ändra ditt beteende för att få med 
dem på tåget, säger Maria Fors Brandebo vid Försvarshögskolans 
ledarskapscentrum.

Forskarna kunde tidigt se att ett gott ledarskap får människor att 
vilja stanna i organisationer och att negativt ledarskap har större 
påverkan; för mycket negativt ledarskap verkar ta över medarbetarens 
helhetsbild. 

– Det är ett ganska genomgående drag i det mänskliga psyket att 
negativa erfarenheter fastnar mer än positiva. En gång i tiden hade 
det en viktig funktion att hålla oss borta från faror, även om det i dag 
inte är lika funktionellt med en hjärna som är inställd på att överleva 
under stenåldern. Det finns risk att aktivt destruktiva ledarskapsbe
teenden svetsar samman gruppen mot chefen, som blir en gemensam 
fiende, säger Maria Fors Brandebo.

ARBETAR PÅ SIN  
DRÖMARBETSPLATS, 
ENLIGT MANPOWER. 
DRÖMARBETSPLATSEN 
KÄNNETECKNAS AV 
BRA KOLLEGOR OCH EN 
BRA CHEF; DET VÄGER 
TYNGST HOS SVENSKA 
ARBETSTAGARE.

AV  NELLIE PILSTENEK

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
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För ett och ett halvt år sedan drog 
 Matteus Gabrael, 26, igång Fordonsakademin 
med kurser för skaderådgivare. I dag driver han 

ytterligare fem branschnära utbildningar och 
rekondverksamhet i superfräscha lokaler.

TEXT ING-CATHRIN NILSSON/FOTO PETER KNUTSON

Skadeutbildning
som expanderar

 I  F R A M K A N T  2

MATTEUS GEBRAEL 
ÅLDER: 26. GÖR: Utbildare, entreprenör, verkstadsägare. 
Driver Fordonsakademin som omsatte 1,5 miljoner kronor 
första verksamhetsåret, hälftenägare tillsammans med 
Kave Arastoupour i rekondfirman The Wash by Smista. 
BOR: I Stockholms city. KÖR: Volvo XC60. FRITID: Grun-
dare och ordförande i fotbollsklubben FC Södra sidan, 
”fotbollen är terapi”. UTMÄRKELSER: Nominerad i klassen 
Årets Innovation på Motorgalan 2019. WEBBPLATS: 
Fordons akademin.se
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Fordonsakademin har alltså kalvat och 
blivit hälftenägare i en rekondfirma 
som erbjuder exklusiva behandlingar 
– rekond, foliering, solfilm, strajping, 
företagsdekaler samt däck och fälg. 
Inget hjulskifte eller däckmontering, 
bara kosmetik.

Verkstaden har sin plats i entréplanet 
på 500 kvadrat under utbildnings- 
lokal erna. En ljus och öppen lokal som 
ska få en fondvägg graffittimålad. 

Entréstolpar i mässing med röda 
rep ska inhägna de båda folierade 
”exempelbilarna” – en Porsche och 
en Mercedes av äldre modeller – som 
ska stå som åskådningsexempel.

Här ska exklusiva behandlingar 
erbjudas företags- och privata kunder. 
Många är bilfirmorna i grannskapet 
som kan tänkas vilja köpa tjänsterna 
och få hämtnings- och lämningsservice.

Varför rekond?
– Dels tycker jag att det är bra att 
utbildningen har en viss anknytning till 
en levande verksamhet, det öpp-
nar ju också möjligheten för kurser 
inom rekonditioneringens område. 
Dels har jag alltid varit lite sugen på 
sådan verksamhet, alltid velat äga en 
rekondfirma. Det är roligt att skapa 
och jobba med exklusiva bilar som är 
vår nisch. Det är många som vill stajla 
sina bilar, säger Matteus,

– Men framför allt är det så skönt 
att ha båda verksamheterna under 
samma tak och slippa pendla mellan 
flera ställen.

Två rörelser under ett tak
I de nya lokalerna kamperar Fordonsakademin  
tillsammans med The Wash by Smista som de  
är delägare i.

 I  F R A M K A N T  2

DE NYA LOKALERNA på bilbranschens parad-
gata Smista allé, söder om Stockholm, invigdes 
så sent som första april och var inte riktigt 
inflyttade vid Motorbranschens besök.

Få kurslokaler torde kunna mäta sig med 
dessa, sprillans nya i ett utbyggt 200 kvadrat 
stort entresolplan med glaspartier dels mot 
rekondföretaget nedanför, dels mot Efyran 
och dess aldrig sinande ström av trafik. Här 
huserar från och med nu Fordonsakademin.

Den grundades av Matteus Gabrael hösten 
2018. Han hade själv jobbat som skaderåd-
givare några år och blivit varse rekryterings-
bristen. Han såg helt enkelt ett behov så han 
skapade kurslitteratur och ett utbildningspro-
gram och krokade arm med utbildningsföre-
taget Movant. 

Det började med ett pilotprojekt om åtta 
veckor. I dag erbjuds två utbildningar till 
skaderådgivare, en längre om sex månader, en 
fortsättningskurs på två månader.

Hittills har 30 elever gått igenom utbild-
ningen, 90 procent har fått jobb.

– Jag skulle ju vilja att det var 100, säger 
Matteus.

DET SLÅENDE ÄR att flertalet av eleverna har 
kommit från andra branscher, från restaurang, 
eventbolag, dagligvaruhandel och elektronik-
företag. Personer mellan 18 och 50 år som varit 

mogna för omskolning. Så Fordonsakademin 
har onekligen tillfört branschen ny arbetskraft.

Hur hittar eleverna er?
– Framför allt via Instagram och mun-mot-
mun från tidigare elever, säger Matteus som 
lägger ner stort arbete på de digitala kanalerna. 
Men han har också marknadsfört sig hårt 
direkt mot företag.

Adepterna som pluggar till skaderådgivare 
arbetar nästan uteslutande framför datorer – 
och de var den största startkostnaden.

Cabas ligger till grund för stora delar av 
undervisningen, som också handlar om pla-
nering, kundmottagande och merförsäljning. 
Matteus undervisar själv, han och lärarkollegan 
Metin Zengin. Ett motto är att det ska vara 
roligt att gå på Fordonsakademin.

PARALLELLT MED skaderådgivningen, den 
bärande grenen, har Fordonsakademin hunnit 
köra i gång ytterligare fem utbildningar – en 
nio månader lång kurs i Lager och terminal-
logistik samt kortare fortsättningskurser i Härd-
plast, Truck, Hjärt- och lungräddning samt Heta 
arbeten som handlar om svetsning. Några sker 
på företag, andra i samarbete med skolor.

Det är raskt marscherat av en 26-åring. 
Matteus Gabrael är entreprenören personifie-
rad. Men han hoppade av gymnasiet på linjen 

Entreprenörskap i årskurs två och pluggade in 
högskolebehörigheten på distans via Komvux 
senare. Han ville ut och jobba.

Det var skaderådgivare han blev, senast 
på Bilia där han fortfarande hoppar in som 
behovsanställd i mån av tid; det är nyttigt att 
hålla kontakten med branschen.

Men hans själ finns hos Fordonsakademin. 
Matteus har långt framskridna planer på 
längre branschutbildningar, betygsgrundande 
med krav på behöriga lärare som kräver Skol-
verkets välsignelse. Nya tankar föds hela tiden 
i detta 26-åriga huvud.

– Det känns naturligast att utveckla företa-
get inom områden som jag kan och där jag ser 
att behoven finns, säger han.

Vad driver honom? 
– Jag vill skapa något stort så jag inte kommer 
att ångra mig sedan. Det känns som om jag 
har mycket kvar att ge.

Mer har han redan expanderat. Han driver 
lite bemanning och rekrytering i mindre skala 
också.

– Inget jag har marknadsfört så mycket, 
det handlar mest om mitt nätverk och att jag 
känner mycket folk, säger han.

Däremot har Fordonsakademin precis 
blivit hälftenägare i rekondfirman The Wash 
by Smista, mer om den på nästa sida.2

Splitt nya lokaler väntar på att fyllas  
av elever. ”Rektorn” Matteus Gabrael 
poserar i en av de nya skolbänkarna.

Här huserar Fordons-
akademin tillsammans 
med The Wash by Smista 
sedan ett par veckor.
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Runt om i världen testas sätt  
att få bildelning att fungera. Vår 
reporter Mikael Jägerbrand 
har spanat in på några av de 
mest spännande trenderna!

DELA,  

INTE 
eller

2  B I L D E L N I N G

När Japan drabbades av den mycket kraftiga jordbävningen 
och tsunamin i mars 2011 fick tusentals invånare sina bilar 
förstörda. För att hjälpa de drabbade bildades en ny organisa-
tion för bildelning, Japan Car sharing association. 

Efter den kraftiga tyfonen Hagibis i oktober har man gått ut 
med en vädjan till invånarna i Miyagi-regionen (cirka 35 mil 
nordost om Tokyo) om att donera bilar.

I dag har organisationen 135 fordon och lätta lastbilar i sin 
flotta. En tredjedel lånas ut till hjälporganisationer, en tredje-
del lånas ut till katastrofoffer och den sista tredjedelen hyrs 
ut för att få in pengar till den övriga verksamheten.
Källa Japan Times 

Bildelning för  
katastrofoffer

I Singapore finns en ny tjänst som erbjuder prenumerationer 
på bilar; den kallar sig till och med för ”netflix för bilar”. 

Företaget Carro lanserar nu en premiumvariant av sin tjänst. 
Kunderna betalar en fast månadsavgift och kan sedan välja 
mellan olika lyxbilar, bland annat Ferrari, Maserati och Porsche. 

Till skillnad från leasingföretag kan prenumeranterna byta 
bil precis när som helst. 

Hur konstigt det än låter så beskrivs månadsavgiften på 
38 000 kronor som rätt överkomlig eftersom kostnaderna för 
att ha bil i det lilla landet är extremt höga. I prenumerations-
avgiften ingår både försäkring, vägskatt och reparationer. Till 
skillnad från hyrbilar så kan Carro-kunderna också ta bilen till 
grannlandet Malaysia.  
Källa Asia One

 ”Netflix för bilar” 

De flesta utförsåkare använder hellre sina 
pengar till ny utrustning än bilresor till/
från skidbacken. Därför är det inte så 
märkligt att det nu finns en app för den 
som vill samåka till skidåkningen i USA 
och Kanada. Den som använder appen 
anger var man bor, hur bra man är och 
vilket åkpass man köpt. Appen sammanför 
sedan bilföraren med lämpliga samåkare. 

Före corona-utbrottet fungerade sam-
åkningen från 16 olika storstäder, bland 
annat Colorado Springs och Denver. 

Skidåkarna ska samåka 

Nu kan kunderna hos världens största bildelningsfirma Turo, 
testa Nissan under några timmar – eller veckor. 

Det är Nissan som testar ett helt nytt sätt att locka köpare  
i USA. 

Man samarbetar med bildelningsföretaget Turo och erbjuder 
deras kunder att boka en Nissan till mycket lågt pris. De flesta 
av bilarna kommer från Nissan-handlare, men några kommer 
också att kunna bokas via privatpersoner. 

– Det här är framtidens provkörningar, säger Tyler Slade på 
Tim Dahle Nissan i Salt Lake City.

Turo är verksamma i både USA, Kanada, Tyskland och Stor-
britannien, har elva miljoner kunder och ett utbud på 389 000 
fordon.  

Bildelningsfirma fixar 
Nissans testkörning 

FRAMTIDENS 

PROVKÖRNINGAR

JAPAN

Om några månader kommer invånarna  
i delar av Johannesburg att kunna boka en 
Mini med hjälp av sina mobiler. Använ-
darna öppnar en app och ser på en karta 
var närmaste lediga bil finns, bokar den, får 
exakt färdbeskrivning och kan sedan öppna 
och starta bilen utan något annat än mobilen.  
Programmet Mini Sharing finns sedan 
tidigare i bland annat Madrid. 
Källa carmag.co.za

Mini storsatsar  
på mobiltjänst

SYDAFRIKA

COLORADO

SINGAPORE

En av de största bildelningssatsningarna i USA och Kanada, 
Share Now/Car2Go, har lagts ner. Chocken blev stor i Vancouver 
när beskedet kom att stadens största bildelningstjänst, Share 
Now med över 200 000 användare, upphör.

De båda biljättarna BMW och Daimler startade sin satsning 
på den nordamerikanska marknaden 2011 men har successivt 
minskat antalet städer.

För några veckor sedan stängde de ner sina bilflottor i de 
kvarvarande orterna Montreal, New York, Seattle, Vancouver 
och Washington DC. De kommer nu att satsa på den europeiska 
marknaden.

Ett av de främsta skälen till motgångarna i Amerika är att 
bilarna som användes, Smart, har så lågt andrahandsvärde. 
Share Now/Car2Go har också haft problem med dyra avtal för 
parkering och konkurrens från Uber och Lyft.

Share Now lägger  
ner i Amerika

VANCOUVER

NEW JERSEY

DELA?
starta  

bilen med 

appen
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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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Bilen tycks ha missbruksproblem

Vad man ska göra när kunder uteblir från bokningar i corona-
tider? Och hur gör lackeraren när en kund med gott färgseende 
tycker sig se en kulörskillnad i släpljus? Våra experter svarar.

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

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

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

VERKSTAD Vi bytte in ett tyskt bilmärke för en tid 
sedan som delbetalning för en jättefin svensk bil. 
Minns att vår nyanställda säljare frågade ägaren 
om bilen gick bra och om det fanns några dolda fel? 
”Nää”, löd svaret och affären kom till avslut. Det 
tyska inbytet hamnade sedan i Jyväskylä i Finland. 

Några månader efter exporten ringde den finländske 
ägaren och sade att han fick fylla på en väldig massa 
motorolja hela tiden. Han sa att bilen var mer eller 
mindre alkoholiserad, drack en halvliter motorolja på 
100 mil. Bilen hade bara gått 9 700 mil och var fyra 
år gammal, känns konstigt att en så relativt ny bil 
skulle missbruka olja i sådana mängder. 

Jag kontaktade gamle ägaren och frågade om han 
hade fått fylla på en massa olja i motorn. ”Nää”, fick 
jag till svar, trots att jag påminde om att vi hade frå
gat om just detta så blev svaret det samma igen. 

Vi har haft en hel del mejlkonversation fram och 
tillbaka med finländaren där han har informerat oss 
om minst två oljeundersökningar som visar samma 
sak; cirka en halvliter olja på 100 mil. Nu kräver bil
ägaren oss på 5 000 euro, vad ska vi göra?

Marja, bilhandlare Småland

Svar: Du är tyvärr chanslös
Konsumentköplagen är tydlig med ursprungliga fel, så 
kallade köprättsligt fel. Eftersom bilen varit på kontroll 
flera gånger hos verkstad skulle de ha noterat eventuellt 
plötsligt uppkomna läckage. Den höga oljeförbrukning-
en fanns troligen från början. De första sex månaderna 
är det näringsidkaren som har bevisbördan om att felet 
inte fanns från början, så när det gäller oljeförbrukning 
är du chanslös vill jag säga. Andra fel som i ARN kan 
bedömas som ursprungliga är rost, kärvande bromsok, 
rostiga bromsledningar/spruckna bromsslangar, upp-
komna missljud i växellådor kort efter köp etcetera. 

Mitt råd är att inte betala några pengar, utan låt ären-
det prövas i svenska ARN först så det blir en opartisk 
bedömning.

Joachim Due-Boje

Hur göra när kunder
uteblir i coronatider?
VERKSTAD I coronatider har vi märkt att många 
kunder är oroliga hur vi hanterar deras bilar. På vår 
verkstad började vi tidigt att använda handskar inte 
bara mekanikerna. Alla som hanterar reservdelar, 
arbetsorder och nycklar skulle använda handskar 
vilket våra kunder gillade. 

Vi har ändå märkt att några bilägare struntar i bokade 
tider, trots smspåminnelse dagen innan och ett system 
som även skickar ett ”tack för bokning”. De som inte 
ens har hört av sig har ställt till det för oss, vi har haft 
flera mekaniker med tomtid. 

Reservdelspersonalen har lidit av allt förplock som 
fått ställas tillbaka med allt arbete det innebär, unika 
delar hemtagna till specifikt registreringsnummer 
som vi inte får returnera påverkar lagervärdet på ett 
negativt sätt och en massa extraarbete. Nu till min 
fråga:

Vad gäller för unikt hemtagna delar kopplat till en 
bil? Ska vi sitta där med en massa delar och kunder 
som inte förstår att vi inte får skicka tillbaka deras 
beställda delar?

Kerstin, verkstadschef med fyra märken och allbil

Svar: Kundvård är viktig i dessa tider
I branschöverenskommelsen ”Verkstaden reparations-
villkor” finns svaren. Viktigt är att dina kunder har 
tillgång till informationen, att den är uppsatt i exempel-
vis kundutrymmet eller ännu bättre att ni noterar att ni 
tillämpar villkoren på arbetsordern. Viktigt naturligtvis 
att du och alla dina servicerådgivare känner till villkoren. 
Nedan några viktiga kapitel att känna till;

Avbeställning (Kapitel 9) ”En konsument har rätt att 
avbeställa bokad tid enligt 42 § i Konsumenttjänstlagen 
(KTjL) dock inte helt utan kostnad. Som säljare har 
du rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av 
att ni inte kunnat ta åt er annat arbete. Beställda unika 
reservdelar som inte får returneras har ni också rätt till 
ersättning för.”

Kunden uteblir (Kapitel 10) ”Uteblir konsumenten från 
avtalad tid utan att ha avbeställd, kan han eller hon bli 
skyldig att betala en avbeställningskostnad med 1 000 
kronor. Förutsatt att ni har lämnat tydlig informa-
tion om detta i förväg.” Naturligtvis finns det bättre 
lösningar än ovan, kundvård är så klart en viktig faktor 
i alla tider. Utan att uppfinna några hjul vill vi ändå på-
minna om olika lösningar för kunderna om en liknade 
situation skulle uppstå igen.

Erbjud olika inlämning- och hämtningsalternativ på 
hemsidan såsom:
2Nyckel via brevinkast.
2Om möjligt: erbjud hämtning och lämning av bil i 
bostaden eller på arbetsplatsen.
2Flexibla öppettider.
2Ta höjd för att tilläggsarbeten vid bokning för att 
undvika fler inlämningstillfällen.

Joachim Due-Boje

Förmedlingsaffärer
medför många risker
JURIDIK Jag undrar vad man ska tänka på när en 
kund kommer in och vill att man ska sälja deras privata 
bil? Hur undviker man till exempel att bli snuvad på 
betalning för utfört arbete och vad gör man om det 
visar sig vara fel på bilen?

Radowan

Svar: Vanskligt med förmedlingsaffärer
Om du säljer en bil för en kunds räkning kallas det för 
en förmedlingsaffär. Om den som köper bilen är en 
konsument får du som säljare samma ansvar som om 
du själv hade sålt bilen. Enligt konsumentköplagen 
svarar du nämligen som näringsidkare tillsammans 
med säljaren (den som gett dig uppdraget) för en 
säljares skyldigheter enligt lagen. Köparen kan därför 
välja att reklamera ett fel till dig direkt och du får då 
kräva uppdragsgivaren på ersättning för ett avhjälpa 
ursprungliga fel. 

Det är inte alltid som det finns några pengar att 
hämta eller någon person att kräva på pengar och du 
riskerar att själv få stå för kostnaden för att avhjälpa 
felet. 

Eftersom du svarar för säljarens skyldigheter enligt 
konsumentköplagen blir det viktigt att du vet vad du 
säljer, att presumtiva kunder informeras om bilens 
skick i en varudeklaration efter genomförd test som 
vanligt, samt att eventuella annonser och annat mark-
nadsföringsmaterial stämmer med verkligheten. Det 
är bland annat viktigt att bilen har den utrustning som 
anges i det material som ligger till grund för köpbeslu-
tet. För att i viss mån säkra upp för att täcka kostnader 
som uppkommer när köparen reklamerar fel som en 
säljare ansvarar för och som man som bilhandlare får 
på sitt bord kan man begära en deposition för de första 
sex månaderna efter leveransen.

I det skriftliga avtal som ingås inför uppdraget kan 
man avtala om hur de kostnader som uppkommer ska 

regleras. Det skriftliga avtalet ska till exempel om-
fatta avtalets längd, deposition, provision, ersättning 
för eventuella reklamationer, lägsta försäljningspris, 
försäkringar med mera. Med tanke på de risker som 
förmedlingsuppdrag för med sig rekommenderar MRF 
inte denna typ av affärer och det finns därför inte heller 
något standardavtal på detta område. 

Om du ändå, trots riskerna, vill göra denna typ av 
uppdrag är det viktigt att du tecknar ner skriftligen vad 
som ska gälla för uppdraget. Avtalet ska förutom att 
vara skriftligt, dateras och undertecknas av bilens ägare 
och företrädare för bilföretaget som har rätt att ingå 
avtal för företaget. 

David Norrbohm

Kunden lät en annan
verkstad avhjälpa felet
JURIDIK En kund har begärt ersättning för ett av
hjälpande av fel hos ett annat företag. Felet uppkom 
inom en månad efter det att vi hade levererat bilen 
och det finns saker som talar för att vi skulle ha 
hjälpt kunden utan kostnad om kunden hade klagat 
till oss innan avhjälpandet. Vad gäller juridiskt?

Ralf S

Svar: Kunden gjorde fel
Om kunden går till någon annan för avhjälpande av 
ett fel som ni ansvarar för utan att ni som säljare har 
fått möjlighet att avhjälpa felet, faller ert ansvar bort i 
normalfallet. Reklamationen har skett för sent. Annat 
kan gälla om omständigheter gjorde att kunden inte 
kunde vänta, exempelvis om felet var akut och det inte 
var möjligt att komma i kontakt med er.

David Norrbohm

Kan GA säga upp på ett år?
JURIDIK Jag har fått ett nytt avtal från en tillverkare 
och blir konfunderad då där står att importören har en 
generell uppsägningstid på 12 månader. Finns det inte 
en EUregel där återförsäljarna alltid har en generell 
uppsägningstid på 24 månader?

PP

Svar: ”Vissa kan, andra inte”
För europeiska tillverkare finns den centrala överens-
kommelsen mellan Acea (tillverkarna) och Cecra 
(återförsäljarna) om 24 månader som generell upp-
sägningstid, vilken baseras på vägledande beslut från 
EU-kommissionen). Det finns dock ett undantag om 
tillverkaren/generalagenten omorganiserar återförsäl-
jarnätet.

När det gäller asiatiska tillverkare (som inte är med 
i Acea), tillämpar vissa 12 månaders generell uppsäg-
ningstid.

David Norrbohm
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”Benäm-
ningen ’gör-
det-själv-bil’ 
existerar inte”

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

Vi sålde en ”gör-det-själv-bil”
BILHANDEL Vi sålde en cirka tio år gammal bil med 
18 000 mil på mätaren. Den var i fint skick men vi 
informerade kunden tydligt att det fanns lite skador 
och att tillförlitligheten inte var som på en ny bil. Vi 
var också tydliga med att vi inte lämnade någon ga
ranti och att vi sålde den som en ”gördetsjälvbil”.

Nu, en månad senare kommer kunden och påtalar 
dels att bilens vattenpump läcker och att den har 
gjort det sedan köpet, dels att en fönsterhiss inte 
fungerar.

Kunden hotar med ARN. Vad ska jag göra för att 
slippa bli ett ARNfall?

Göran

Svar: Era odds är nog inte så höga
Det enda du kan göra för att säkra att kunden inte går 
till ARN är att gå honom till mötes. Själva idén med 
ARN är att det ska vara en enkel väg för konsumenter 
att få sin sak prövad, att vi som näringsidkare alltid ska 
veta att den möjligheten finns för konsumenter.

Att ni angett att det saknas garantier betyder att ni 
som säljande bolag inte garanterar funktionen. Kan 
kunden påvisa avvikelser, som rimligen skulle kunna 
vara ursprungliga fel och är av sådan art att det skulle 
kunnat ha funnits där vid köpet, så har han rätt att 
reklamera. Eftersom reklamationen är gjord inom sex 
månader från köpet råder dessutom omvänd bevis-
börda; det är ni som säljare som ska bevisa att felet inte 
fanns vid försäljningstillfället.

Ni ska alltså bevisa att vattenpumpen inte läckte vid 
försäljningstillfället och att fönsterhissen fungerade. 
Det skulle kunna vara en besiktning gjord i anslutning 
till försäljningen med en läckande vattenpump som 
anmärkning.

Gällande fönsterhissen så skulle ett inbytestest som 
angav att det inte fanns någon anmärkning och där det 
kan refereras till en rutin eller checklista som anger att 
fönsterhissarna ska kontrolleras. Givetvis kan ni ha an-
dra typer av bevisning att hänvisa till. Men kan ni inte 
bevisa att fönsterhissarna fungerade är det troligt att det 
bedöms som ursprungligt fel.

Att ni har skrivit ”gör-det-själv-bil” betyder tyvärr 
ingenting, benämningen existerar inte. Enda möjligheten 
att slippa ersätta en reklamation för ett ursprungligt  
fel är att det specifikt har angett i köpekontraktet eller 
i bilaga.

Klaus Silfvenius

Vi sålde ett reparationsobjekt
BILHANDEL Vi fick in en gammal bil som inbyte. 
Den var i riktigt dåligt skick så vi sålde den vidare 
som reparationsobjekt; vi iddes inte ens testa den 
eftersom det var så många fel på den. 

Vi markerade ”F”, det vill säga ”fel finns”, i alla 
rutor på VDNprotokollet, vi skrev att bilen inte var 
testad och att motorvarningslampan och ytterligare 
en varningslampa lyste samt att det är ett repara
tionsobjekt.

Så kom en man in som hade sett bilen på vår gård 
och undrade om han fick köpa bilen. Vi gjorde upp 
affären, var tydliga med att bilen verkligen behövde 
tas om hand och berättade att den var kraftlös. Vi 
kontrollerade ändå bilen på vår verkstad före leve
rans för att säkerställa att den inte var trafikfarlig 
eftersom kunden inte hade ett släp.

Tre veckor senare återkom kunden och klagade 
på att bilen inte gick att köra, det visade sig att han 
använt den utan att ha gjort något åt den.

En av våra mekaniker åkte hem till honom och kon
staterade att bilen inte gick framåt men att backen 
fungerade, varvid mekanikern, som är drivlineexpert, 
konstaterade att automatlådan var slut och måste 
renoveras eller bytas. Troligen hade lådan slirat hela 
tiden och varit orsaken till att bilen varit kraftlös.

Kunden kräver nu att vi reparerar växellådan, 
något som kostar minst fem gånger mer än köpe
skillingen.

Vi bestrider, menar att felen var kända och att bilen 
användas i det skicket men kunden hotar med att gå 
till ARN.

Hur gör vi?
Johan

Svar: Ni har oddsen på er sida
Mitt första svar är att du ska stå på dig, du har varit 
uppriktig och tydligt klargjort att det fanns fel. Jag kan 
dock inte garantera dig ett positivt utfall i ARN. Att 
markera alla områden som felaktiga utan att ange vad 
som är fel, brukar ARN inte vara helt nöjda med.

Att ni inte angett ett specifikt fel på växellådan kan 
skapa en osäkerhet men ni har ändå oddsen på er sida 
då ni angett att bilen inte är testad, att det finns flertalet 
fel och att befintliga anmärkningarna kan antyda fel i 
drivlinan som nu visat sig.

Summerat anser jag att ni inte ska gå kunden till mötes 
om ni inte tror att ni med små medel skulle kunna göra 
honom nöjd genom någon goodwill.

Om hans krav på reparation av växellådan kvarstår har 
ni inget att förlora ekonomiskt på att han går till ARN.

Klaus Silfvenius

Kunden tror att vi 
har blandat fel färg
PLÅT & LACK Jag har en kund som inte är nöjd 
med kulören på hans stötfångare fram. Han har 
kommit och visat upp bilen för oss och det är en viss 
kulörskillnad. Det vi lackat är en ny stötfångare och 
grill och sedan motorhuven som var riktad. Vi har 
uppmärksammat kunden på att bakstötfångaren inte 
heller har samma kulör som bilen. Kunden tror att vi 
blandat fel färg men vi har förklarat att vi har använt 
exakt samma färg som vi målat motorhuven med och 
vid samma tillfälle. Det konstiga är att kulören på 
motorhuven stämmer överens mot skärmarna. 

Vad kan orsaka att det blir olika kulör på stöt
fångare och motorhuv och vad är acceptabelt när det 
gäller kulöravvikelser? 

Bekymrad Jonas 

Svar: Kulörer är kniviga
Ett bra svar är svårt och ge utan och sett bilen, men jag 
ska försöka ge er vägledning.

Att det kan förekomma olika färger mellan bilen och 
stötfångarna är dessvärre inte ovanligt; många gånger 
har inte bilägaren/brukaren observerat det eftersom 
bilen inte varit skadad. Om bilen däremot blir skadad 
går bilägaren nästan alltid ut och synar reparationen 
och upptäcker eventuella avvikelser. I ert fall så är nog 
möjligheten stor att stötfångaren inte stämde överens 
med kulören på bilen före skadan heller. 

Orsakerna till en kulörskillnad mellan motorhuv och 
stötfångaren kan vara många. En kan vara att stötfång-
arna inte lackerats hos fabriken som resten av bilen 
utan av tillverkarna av stötfångaren. Det jag hört och 
sett är att är det viktigt att man använder rätt kulör på 
grunden när det handlar om kulörer som är känsliga 
för kulörskillnader. 

Eftersom ni lackat en ny stötfångare så misstänker jag 
att den är grundad av tillverkaren. Då kan det räcka med 
att den grunden har en annan kulör än den ni lackat 
motorhuven med för att en kulöravvikelse ska uppstå. 

När det gäller kulörskillnad så är det väldigt svårt att 
ge ett rakt svar. Dels är vissa kunder väldigt känsliga för 
kulörskillnader medan andra är mindre; alla har olika 
färgseende. Dels skiftar nästan alla kulörer ur olika syn-
vinklar och på olika detaljer när man har en gammal 

Exempel på tydliga kulör
skillnader mellan lackdetaljer.

” Alla har olika  
färgseende”

yta och en ny lackerad yta. Lacknormen säger att 
en mindre kulöravvikelse får förekomma och här 
är det bra om man är flera som tittar på lacken 
och gör bedömningen. Det är viktigt att ni synar 
av bilen utomhus i normalt ljus (ej starkt solljus) 
på en meters avstånd. 

Ni bör ta kontakt med en tekniker från er färg-
leverantör som kan hjälpa er.

Jan Olvenmo

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är hållbart ansvar en självklarhet både miljömässigt  
och ekonomiskt. Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är redan idag.
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HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Plastkännedoms-
utbildning
Bojo, Mjölby 
15–16 april
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.

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

Ekotransport
22 april 
Münchenbryggeriet,  
Stockholm
Heldagsseminarium med 
trendspaningar och debatter 

där utvecklingen mot en fossil
oberoende fordonsflotta analy
seras och utvärderas. 

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

Digital dag
Nytt datum 23 september
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
Nytt datum 23 september 
Clarion Hotel Arlanda
I samband med stämman 
föreläser hållbarhetsentrepre
nören Rebecka Carlsson samt 
Johanna Stridsman Hjelm 
som ska tala om digitalise
ringsresan.

Vehicle electronics 
& connected service 
(VECS)
Nytt datum 25-26 aug 2020
Göteborg 
Konferensen som sätter bil
industrins utmaningar under 
lupp och avhandlar elektrisk 
och autonom teknik, innovativa 
transport och mobilitetslös
ningar på spetsnivå.  
www.vecs.se

Kurs i Verkstadsjuridik
8 maj Jönköping
4 juni Skövde
Eftermiddagskurs under led
ning av MRF:s förbundsjurist 

David Norrbohm. Bokning på 
www.mrf-bokning.se

Stora Elbilsdagen
Nytt datum till 8 sept 2020
Arlanda Airport
Heldagsseminarium för tjäns
tebilsbranschen, arrangerat av 
Ynnor. www.ynnor.se/produkt/
stora-elbilsdagen

Svenska Maskin-
mässan
Nytt datum 1–3 okt 2020
Solvalla, Stockholm
Renodlad maskinmässa med 
de senaste maskinerna, semi
narier och provapåaktiviteter 
inom manövrering, gräv och 
lastning. maskinmassan.se

Gärdesloppet
7 juni 
Stockholm
Motorhistorisk evenemang 
som i år har temat ”Hästkraf
ter”. Prins Bertils Memorial, 
lådbilstävling, veteranbåtar 
och kortege genom Stockholm 

för fordon äldre än 50 år. 
Charmigaste ekipaget koras. 
www.gardesloppet.com

The Tire Cologne
Nytt datum 18–20 maj 2021
Köln, Tyskland
Andra upplagan av den 
internationella däck och 
hjulmässan med utställning, 
konferens och utdelning av 
kreativitetspris.  
www.thetire-cologne.com

Vi reserverar oss 
för att event kan  

ställas in på grund 
av corona-viruset!

Nästa nummer av 

kommer 18 maj

Då med resultatet  
i GA-enkäten

I majnumret avslöjar vi  
hur återförsäljarna har  
röstat i år!

2 Två rankninglistor
2 Årets raket
2 Märkena som flest röstat på
2 Snackisarna runt enkäten

En begbil såldes utomlands, sedan 
kom ett saftigt krav.

” Vi känner oss hotade”
VÅR EXPERTPANEL GER RÅD!

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
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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 296 897

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 februari Max 10 år gamla bilar.

Februari

Nybilshandel  
med begagnat

2020

18 904

2019

17 315

9,2%

Endast
begagnathandel

2020

12 609

2019

10 466

20,5%

Ej via
bilhandel

2020

14 060

2019

15 165

-5,4%

Totalmarknad

2020

45 573

2019

42 946

6,1%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar februari Max 10 år gamla avställda bilar.

Februari

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

33 689 

78

2020

42 509

74

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

37 849

2019

34 731

9,0%

Endast
begagnathandel

2020

24 672

2019

21 145

16,7%

Ej via
bilhandel

2020

28 612

2019

30 240

-5,4%

Totalmarknad

2020

91 133

2019

86 116

5,8%

Antal bilar

Utveckling

2019

24 941

90

2020

32 072

95

Utveckling lager

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002

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 

44 875 

30 259 

Lager Nybilshandel           Lager Begagnathandel

43 948 42 509

31 390 32 072

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

KOMMENTAR

Svag försämring 
i krisens inledning
Personbilar. Mars visar på en svag försämring 
av registreringarna, men det finns en fördröjning, 
varför endast en marginell påverkan av coronapan-
demin syns.

Antalet registreringar var 27 649 personbilar, vilket 
är 2 607 färre än samma månad 2019, en minskning 
med 8,6 procent, alltså inte är mycket mer än de för 
året prognostiserade minus 7,3 procent. 

Nu är nog en förändring av prognosen att vänta, 
men det är viktigt att ha med sig att vi lyckats bra 
under första kvartalet som ackumulerat landar på 
66 141 registreringar, minus 10,5 procent. I det ska 
beaktas att det förregistrerades en hel del sista 
kvartalet 2019, så antalet bilar som verkligen kommit 
ut till slutkund kan mycket väl vara såväl i linje med 
som över prognosen.

Lätta lastbilar. Här har året inte börjat lika positivt; 
antalet registreringar i mars summeras till 2 555, 
en nedgång med 39 procent mot samma månad i 
fjol. Tyvärr är trenden även synlig i kvartalssiffrorna 
som summeras till 5 651 registreringar, en nedgång 
med 43,8 procent, betydligt mer än prognosen på 
minus 12,7 procent. Men även här spökar registre-
ringar från sista kvartalet 2019.

Tunga fordon. Registreringarna om 504 fordon 
innebär en minskning med 22,1 procent. Här ingår 
även bussar som minskat med 38 procent. Men 
det är ju så att registreringarna av bussar mer är 
styrda av huvudmännens upphandlingsplaner än till 
konjunkturen.

Ackumulerat för året stannar registreringarna för 
tunga fordon på 1 346, vilket är 11,1 procent sämre 
än föregående år men alltså starkt påverkade av 
bussarna.

Laddbara bilar. Andelen laddbara fordon fortsätter 
på en hög nivå och utgjorde i mars 28,2 procent av 
de registrerade personbilarna. För hela kvartalet är 
siffran 27,9 procent, en start inte långt ifrån årsmålet 
på 30 procent. En stark början alltså eftersom 
helårsprognosen har räknat med en betydligt större 
andel andra halvåret.

Andelen laddbara lätta lastbilar utgör ännu en 
marginell andel på 4,1 procent för månaden; utbu-
det och efterfrågan är tyvärr en bromsande faktor.
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Nyregistreringar under mars
 Mars Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     31 136 87 347 0,13 0,46
  Land Rover                 95 118 258 276 0,39 0,37
Totalt BC Sweden             126 254 345 623 0,52 0,84
BMW Northern Europe                                                                  
  BMW                        1 675 1 615 4 076 4 444 6,16 6,01
  Mini                        291 326 688 780 1,04 1,05
Totalt BMW Northern Europe     1 966 1 941 4 764 5 224 7,20 7,07
Fiat Group Automobiles                                                             
  Alfa Romeo                 13 55 75 158 0,11 0,21
  Fiat                       276 430 738 797 1,11 1,07
  Jeep                       22 94 98 275 0,14 0,37
Totalt Fiat Group Automobiles 311 579 911 1 230 1,37 1,66
Ford Motor                                                                         
  Ford                       487 766 990 2 056 1,49 2,78
Totalt Ford Motor            487 766 990 2 056 1,49 2,78
Honda Nordic                                                                       
  Honda                      72 314 265 735 0,40 0,99
Totalt Honda Nordic          72 314 265 735 0,40 0,99
Hyundai Bilar Import                                                                       
  Hyundai                      584 584 1 412 1 363 2,13 1,84
Totalt Hyundai Bilar Import          584 584 1 412 1 363 2,13 1,84
Iveco                                                                  
  Iveco                           0   6 2 9            0,00 0,01
Totalt Iveco     0 6 2 9 0,00 0,01
KIA Motors Sweden                                                                  
  KIA                        2 497 2 245 6 647 5 705 10,04 7,72
Totalt KIA Motors Sweden     2 497 2 245 6 647 5 705 10,04 7,72
KW Bruun Automotive                                                                  
  Citroen                        183 155 405 526 0,61 0,71
  Opel                        96 178 414 315 0,63 0,43
  Peugeot                        675 605 1 582 1 853 2,39 2,51
Totalt KW Bruun Automotive     954 938 2 401 2 694 3,63 3,65
Louwman Sverige                                                                   
  Suzuki                    164 190 330 490 0,49 0,66
Totalt Louwman Sverige      164 190 330 490 0,49 0,66
Mazda Motor Sverige                                                                
  Mazda                      59 467 102 1 043 0,15 1,41
Totalt Mazda Motor Sverige   59 467 102 1 043 0,15 1,41
Mercedes-Benz Sverige                                                              
  Mercedes                   1 618 2 124 4 167 4 792 6,30 6,48
  Smart                      1 1 1 4            0,01 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 619 2 125 4 168 4 796 6,31 6,50
Nissan Nordic                                                                      
  Nissan                     343 575 639 1 733 0,96 2,34
Totalt Nissan Nordic         343 575 639 1 733 0,96 2,34
Renault Nordic Sverige                                                             
  Alpine                      1 1 1 3           0,01  0,01
  Dacia                      186 334 366 809 0,55 1,09
  Renault                    832 1 122 1 638 2 388 2,47 3,23
Totalt Renault Nordic Sverige 1 019 1 457 2 005 3 200 3,03 4,33
SC Motors Sweden AB                                                                
  Mitsubishi                 523 814 1 329 1 939 2,00 2,62
Totalt SC Motors Sweden AB   523 814 1 329 1 939 2,00 2,62
Subaru Nordic                                                                      
  Subaru                     102 309 200 800 0,30 1,08
Totalt Subaru Nordic         102 309 200 800 0,30 1,08
Toyota Sweden                                                                      
  Lexus                      123 141 298 367 0,45 0,49
  Toyota                     1 764 1 790 4 549 4 023 6,87 5,44
Totalt Toyota Sweden         1 887 1 931 4 847 4 390 7,32 5,94
Volkswagen Group Sverige                                                           
  Audi                       2 226 2 007 4 729 4 185 7,14 5,66
  Bentley                    3     0    3 0 0,01 0,00
  Porsche                    311 161 574 328 0,86 0,44
  Skoda                      1 376 1 624 3 386 4 113 5,11 5,56
  Seat                       688 760 1 960 1 883 2,96 2,54
  Volkswagen                 3 739 3 623 9 763 10 014 14,76 13,55
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 343 8 175 20 415 20 523 30,87 27,77
Volvo Personbilar Sverige                                                          
  Polestar                      4        0 5 0 0,01         0,00
  Volvo                      5 177 5 419 12 624 13 999 19,08 18,94
Totalt Volvo Personbilar Sverige 5 181 5 419 12 629 13 999 19,09 18,94
Övriga fabrikat                                                                    
Totalt Övriga fabrikat       1 412 1 167 1 740 1 328 2,63 1,80
Totalt 27 649 30 256 66 141 73 880 100,00 100,00

GENERALAGENT

29 232 58 115
96 149 162 127

125 381 220 242

738 808 3 338 3 636
231 238 457 542
969 1 046 3 795 4 178

10 16 65 142
334 393 404 404

15 49 83 226
359 458 552 772

360 593 630 1 463
360 593 630 1 463

121 329 144 406
121 329 144 406

732 531 680 832
732 531 680 832

1 9 1 0
1 9 1 0

3 260 2 783 3 387 2 922
3 260 2 783 3 387 2 922

96 228 309 298
46 65 368 250

525 1 110 1 057 743
667 1 403 1 734 1 291

125 311 205 179
125 311 205 179

46 570 56 473
46 570 56 473

860 1 161 3 273 3 604
0 1 1 3

860 1 162 3 274 3 607

420 905 219 828
420 905 219 828

0 1 1 2
216 548 150 261
878 1 240 760 1 148

1 094 1 789 911 1 411

407 379 922 1 560
407 379 922 1 560

97 523 103 277
97 523 103 277

68 85 230 282
2 226 1 518 2 323 2 505
2 294 1 603 2 553 2 787

1 593 946 3 136 3 239
1 0 2 0

279 127 295 201
955 1 687 2 431 2 426
850 993 1 110 890

2 977 3 248 6 786 6 766
6 655 7 001 13 760 13 522

2 0 3 0
2 740 2 540 9 884 11 459
2 742 2 540 9 887 11 459

483 521 1 300 837
21 814 24 836 44 327 49 044
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RECOVERY

Återvinningsstation 
för A/C gas.
Perfekt för bilskrotar m.m.

ICON 2.0

För nya R1234yf gasen
Hybrid redo
Helautomatisk
Utskrift

Perfekt för mekverkstan
För gas R134A
Helautomatisk
Utskrift

NORTH CAPE

Dataliner AB har ett fullspäckat program med A/C-maskiner
Till troligen marknadens bästa priser.
Obs! Våra maskiner har ett chassi i plåt för verkstadmiljö.

9.900:- 22.500:- 23.500:-

KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS

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

Säkerhetsprodukter
för elbilshantering!
Nu lanserar vi de efterlängtade el-säkerhetspaketen för 
dig som vill öka skyddet för din personal och dina lokaler
mot olycksfall och brand under arbete med el-fordon.
formac.se

Se alla säkerhetspaket 
på formac.se

Behöver din organisation säljcoachning?
Med över 30 års branscherfarenhet inom bilbranschen, både inom generalagent (försäljnings-

chef och Sverigechef ) som återförsäljare (vd, platschef, försäljningschef ) så kan jag erbjuda 
hjälp att utveckla er verksamhet. 

Även stort intresse och kunnande runt 80- och 90-tals bilar så kallade Youngtimer.

www.bengtssonbil.se   |   mb@bengtssonbil.se

Bengtssonbil Mars.indd   1 2020-03-20   08:56
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vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad

MRF_45x250_2016.indd   1 2016-11-29   08:25

Laddbara personbilar 
Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2020. 

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

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

1 Volvo V60 Laddhybrid  Laddhybrid 775 226 1 743 584 9,57 5,89

2 VW Passat GTE Laddhybrid 428 18 1 431 73 7,85 0,74

3 Kia Optima PHEV Laddhybrid 320 383 1 282 752 7,04 7,58

4 Tesla Model 3 El  1 084 1 005 1 249 1 005 6,86 10,13

5 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 418 642 1 185 1 594 6,50 16,07

6 Kia Niro Plug-in Hybrid  Laddhybrid 342 191 1 085 800 5,96 8,06

7 Kia Niro EV  El 139 296 780 634 4,28 6,39

8 Volvo XC60N Laddhybrid Laddhybrid 155 237 678 636 3,72 6,41

9 Audi e-tron El 311 47 635 72 3,49 0,73

10 Volvo S/V90N Laddhybrid  Laddhybrid 147 165 629 333 3,45 3,36

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MÄRKE

 Mars  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Mar  Ackumulerat  2020  2019
DAF  7 15 22 33 -53,3 -33,3 1,6 2,2
Iveco  0 0 0 12 0,0 -100,0 0,0 0,8
MAN  9 31 43 72 -71,0 -40,3 3,2 4,8
Mercedes-Benz  31 45 101 119 -31,1 -15,1 7,5 7,9
Scania  235 273 651 645 -13,9 0,9 48,4 42,6
Volvo  222 281 529 627 -21,0 -15,6 39,3 41,4
Övriga  0 2 0 6 -100,0 -100,0 0,0 0,4

TOTALT  504 657 1 346 1 514 -22,1 -11,1  100,0  100,0

MÄRKE

 Mars  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Mar  Ackumulerat  2020  2019
Chevrolet  0 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  108 149 193 389 -27,5 -50,4 3,4 3,9
Dacia  39 41 85 102 -4,9 -16,7 1,5 1,0
Hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  43 169 171 390 -74,6 -56,2 3,0 3,9
Ford  424 747 985 1 916 -43,2 -48,6 17,4 19,1
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  16 54 47 134 -70,4 -64,9 0,8 1,3
Isuzu  21 43 61 100 -51,2 -39,0 1,1 1,0
MAN  7 5 22 14 40,0 57,1 0,4 0,1
Mercedes-Benz  355 440 744 946 -19,3 -21,4 13,2 9,4
Mitsubishi  9 48 10 83 -81,3 -88,0 0,2 0,8
Nissan  66 241 151 543 -72,6 -72,2 2,7 5,4
Opel  33 78 90 132 -57,7 -31,8 1,6 1,3
Peugeot  271 351 495 855 -22,8 -42,1 8,8 8,5
Renault  152 510 311 1 012 -70,2 -69,3 5,5 10,1
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  128 154 238 425 -16,9 -44,0 4,2 4,2
Volkswagen  869 1 145 2 019 2 988 -24,1 -32,4 35,7 29,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  14 18 30 31 -22,2 -3,2 0,5 0,3

TOTALT  2 555 4 191 5 651 10 054 -39,0 -43,8 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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BILAUTOMATERNA SLÅR ROT I USA
Vi har skrivit om automatköp av bilar i Kina tidigare. Nu 
börjar automaterna breda ut sig i USA också. Den här helt 
nya åtta våningar höga bilautomaten i Memphis, i delstaten 
Tennessee är bilföretaget Carvanas 23:e anläggning. Men 
de här automaterna är snarast utlämningsställen. Kunderna 
kan inte bara dyka upp, välja ett fordon och köpa det, utan 
utför själva köpet på Carvanas hemsida och väljer sedan 
en automat där de hämtar ut bilen med ett stort Caravana-
mynt som de använder för att starta processen. Det tar bara 
några minuter att få ut bilen. Bilföretaget har oftast runt 
15 000 bilar till salu och kan oftast leverera bilen till rätt ort 
inom något dygn. 2 MJ

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

info@lackeringsanlaggningar.se

www.lackeringsanlaggningar.se

Paint Pocket Färgfäl la

Sprutboxar - Kombiboxar - Lastbilsboxar - Beredning

D
IN

V E R K S T

A D

VI
UTRUSTAR

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

S
P
IK ENSERVI

CE
.S
E

H
AN

DL
A ENKELT

Vi utrustar din verkstad!

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

Service:
0510-30 16 10

service@carpart.se 

• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE  
  VERKSTADSINREDE MM.

• FRÅN ENSTAKA OBJEKT  
  TILL TOTALLÖSNINGAR

• RIKSTÄCKANDE SERVICE

• ACKREDITERAD  
  KALIBRERING www.carpart.se

MÖNSTERDJUPS-SCANNER 
För snabba och enkla diagnoser av mönsterdjup och förslitningsstatus  
på däck. Efter mätning kan man skriva ut eller maila en utförlig 
statusrapport direkt till kund.

FASTLIGN patenterat spårkontroll system - branschens 
FÖRSTA beröringslösa aktiva däckspårningssystem. 
Systemet identifierar avvikelser på hjulinställning, upphängning och 
styrningskomponenter på 3-sekunders genomkörningsscanning  
utan behov av mekaniker eller hjulklämmor.
Tidsbesparande och enkel att använda. Enkelt att förstå.  
Felfria resultat för framtidens verkstad.
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SEDAN 1990-TALET har vi – med smärre avbrott – haft 
högkonjunktur. Hälften har som vuxna inte upplevt 
någon riktig kris. Reallönerna har ökat 50 procent. Det 
reses, grillas, köps och körs som aldrig förr. Men nu är 
det slut. Krisen är här.

Vi är så vana vid mer, längre resor, fler drinkar, större 
hammock, fler hästkrafter, större bilar. Men Trump och 
andra som vill hålla investerare, företag, väljare och 
konsumenter på gott humör kan inte hindra att denna 
vår blir riktigt tuff. Sveriges öppna gränser har liten 
betydelse – grannländers är stängda, reseförbud överallt. 
Nedgången i aktivitet påminner om depressionen på 
1930-talet, fast vi nu har vad vi behöver – och en fung-
erande infrastruktur för matleveranser.

NYLIGEN VAR bristen på begbilar enorm. En stor hand-
lares webb vädjade desperat: ”Sälj din bil till oss!”. I dag 
är det köpstopp – efterfrågan har klingat av och lagret 
sväller.

Detta stålbad fungerar som attitydtest. När världen 
stannar upp, vad lägger du din tid och energi på? Nya 
idéer, ifrågasätta kostnader, tänka långsiktigt och ladda 
för när allt tar fart igen? Eller på att prata om politiker, 
myndigheter och importörer som tänker och gör fel?

Attitydtester kommer med jämna mellanrum. När 
VW-gruppen hade problem med produktförsörjning 
hösten 2018, vid WLTP-omställningen, blev några som 
förbytta; tidigare framgångsrika handlare och säljare 
la nu all tid och kraft på att skylla på fabriken och im-
portören. Andra jobbade smart för att givet situationen 
göra det bästa av det.

Det gäller nu också.

DET DRÖJER tills allt kommer igång efter en lång och kall 
vår. Spridningen av viruset går snabbt, av negativa attityder 
också. Verksamheter stänger, vi kör mindre, håller oss 
hemma. Inte ens i Danmark, där föräldrar lämnar sexmå-
nadersbebisar till omsorg, kan femåringar vara ensamma 
hemma. Familjer vill ogärna släppa i väg en förälder till 
ännu en möjlig smittohärd. 

Vi lär oss samtidigt att mycket kan lösas utan resor, 
man sparar pengar och tid. Digitaliseringen tvingas 
på den mest it-illitterate. Utsläppen minskar, konsum-
tionssamhället ifrågasätts liksom auktoritära regimers 
hantering av pandemin. Samtidigt stärks protektionismen, 
drömmen om en värld utan gränser tappar kraft. Både 
Greta och Jimmie blir glada.

DET FINNS affärsmöjligheter i detta. Vi lär oss att näthan-
del är en tjänst som fler vill betala för. Kunder förstår att 
vår pengapåse inte är outtömlig, kundcurlandet minskar. 
Kunden fattar varför no show vid 12 000-milaservicen 
inte är gratis.

Det kommer att uppstå stora behov av att träffas, 
umgås, utbyta idéer, fira, sörja och kramas. Tänk på ita-
lienarna som sjunger och dansar på sina balkonger!  Efter 
några månader i ofrivilligt celibat kommer snart sagt 
varenda företag, myndighet, kommun och region behöva 
träffas, konferera och se framåt tillsammans. Konsumen-
ter – som vanligt ska de inte behöva drabbas – sparar en 
hiskelig massa pengar när bio- och krogbesök, fotbolls-
tävlingar och sommarsemestrar ställs in. Affärsmöjlig-
heter kommer för den som håller ut.

MÅNGA KOMMER att inse att mobilitet är en grundbult i 
ett utvecklat och välfungerande samhälle. Att stänga in 
sig och avskärma sig gör få lyckliga. I hållbara samhällen 
möts människor, skapar framtidstro med kolleger och tar 
sig till stranden för att bada och grilla laxfjärilar. Ingen 
vill ha tillbaka våren 2020 – en insikt vi kommer bära 
med oss under många år.

När vi kommer ut på andra sidan har våra attity-
der omsatts i handling – många är vinnare, några är 
förlorare.

DET BLIR INTE  
SOM VANLIGT  
IGEN!

Anders Parment, återkommande 
medarbetare i Motorbranschen, är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult med 
inriktning på bilbranschen.

Vi gör dig redo för

AC-säsongen!

TECKNA  
ETT LÖPANDE
SERVICEAVTAL

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

AC-maskinen är servad och kalibrerad när 
den når dig  — färdig att använda! Hos oss 
hittar du maskiner för bilar, bussar, last-
bilar, entreprenadmaskiner och traktorer. 

Som OEM-expert har vi ett stort utbud av  
märkesgodkänd utrustning anpassad efter  
fordonsleverantörers krav.

Förutom AC-maskiner har vi även fordons- 
lyftar, däckmaskiner, ljusinställare, broms-
serviceutrustning med mera. 

Lovartsgatan 8 | 652 21 Karlstad | 054 - 85 00 75 | info@sunmaskin.se
 Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess

www.sunmaskin.se

TWIN PRO — 
hanterar både  
r134 och HFO
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Den första maskinen 
i världen för 

hjulmätning utan 
KONTAKT MED 

HJULET!

Tydlighet och precision för alla typer av hjul

Robotiserad scanning av fälgen och däcket
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	s 36-37 Trendat
	s 38-41 Framkant
	s 42-43 Bildelning
	s 44-45 Annonsuppslag
	s 46-49 Experterna april
	s 50-51 Kalendarium nästa nummer
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