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topplacering i GA-enkäten i år igen.
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Webben
På www.motorbranschen.mrf.se 
finns mer läsning. Där publicerar vi 
dagligen exklusiva branschnyheter. 

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

Följ Motorbranschen
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santanderconsumer.se

Det råder svåra tider för många just nu, som tyvärr drabbar både återförsäljare och kunder. 
Vi, Santander Consumer Bank, tillhör en av världens största banker, Banco Santander, vilket ger oss 
styrkan och möjligheten att erbjuda de bästa finansiella lösningarna för våra partners och kunder. 
Det viktigaste för oss är att vi tillsammans ska kunna fortsätta göra trygga och enkla affärer.

Varma hälsningar
Säljteamet hos Santander Consumer Bank
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Tillsammans gör vi bra affärer
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DOKTORSAVHANDLINGAR och hyllmeter av rapporter kommer att skrivas 
om hanteringen av corona-krisen. Det kommer att letas efter orsaker, 
ansvar och vem som gjort fel. Men vi kommer också att få en karta över 
det nya normala. En del saker kommer att vara bra, andra inte så tokiga 
och ytterligare sådana som vi behöver förstå och förhålla oss till.

EN AV EFFEKTERNA som kommer att påverka branschen är nya sätt att 
hålla affärsmöten på, vilket kommer att förändra mängden resande och 
därmed bilparker i alla företag. Vi kommer oundvikligt att få ändrade 
bolags bildningar och konsolideringar i vår bransch. Vi kommer nog också 
att se helt nya samarbeten och rationaliseringar för att spara resurser. 

Men vi ser också effekter i samhället och i våra företaganden i fråga 
om att hjälpa varandra i stort och smått, vilket gör mig varm i hjärtat.

DET SOM HAR gått fort är digital acceptans. Trösklar som tidigare skulle 
tagit år att jobba bort har försvunnit bara på några få dagar. Den effekten 
har vi verkligen sett i vår gemensamma utvecklingsplattform Wayke; på 
bara några dagar ställde många bilhandelsföretag om och erbjöd sitt lager 
för försäljning online med hämta- och lämna-service av beg- och nybil. 

VI SER ATT ekosystem skapas med återförsäljare, importörer, finans- och 
försäkringsbolag som gör det möjligt 
att ”klicka hem en bil”. I början av 
april, på bara två veckor, påbörjades 
mer än 3 000 affärer på Wayke online 
som resulterade i att mer än 100 affärer 
avslutades den vägen.

I STORMEN som nu pågår, och kommer  
att vara en tid, känner jag som före-
trädare för en branschorganisation att 

det är viktigt att ha en strategi för framtiden. En strategi som är agil och 
anpassningsbar att jobba aktivt med och som snabbt kan reagera på 
corona-frågorna – till exempel lobby, rådgivning, FAQ och förslag, men 
också att bara finnas där som en samtalspart. 

ÖDESFRÅGORNA för branschen kommer under en tid att fokusera runt 
politik/opinion, digitalisering, arbetsmarknad/kompetenser och elek-
trifiering. Vi kommer att rulla ut en strategi med fokus på de frågorna 
med sikte på 2030 där vi ser MRF som 
Sveriges branschorganisation för hållbar 
mobilitet på väg – resande och trans-
porter av gods kommer att fortsätta 
till mer än 85 procent på väg och som 
bransch kommer vi att vara del av detta 
och behövas – även om vi behöver  
ställa om.

VI MÅSTE ALLA tänka framåt och hitta 
former för en kickstart efter denna 
”lock down”. Under tiden får vi planera 
och se till att hålla oss friska i kropp och 
själ. Så var rädda om varandra!

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Nu krävs en ny strategi
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Mer än 3  000 
affärer kick-star-

tade online ...

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

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

SE TILL ATT ALLA AFFÄRER  
HAR MAXAD LÖNSAMHET!

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Känns det lite svårare att få bra lönsamhet från bilar ”av främmande märke” som du har i din bilhall? 
Det mesta är ju uppbyggt runt dina ordinarie bilmärken. Och att skapa merförsäljning för dem – allt 
mellan finansiering och extraljus – är inte så svårt, för då finns ju rutiner och en lång tillbehörslista 

att välja ifrån. Och en leverantör man är van vid. Men med andra märken kan det vara lite 
krångligare att skapa bra merförsäljning. 

Men det finns i alla fall EN sak som är enkelt att lägga till: vinterhjul! Eller nya däck. Oavsett vilket 
bilmärke och modell det gäller. För på vår webbplats och i vår app, är det riktigt enkelt att hitta rätt 
grejor och att beställa. Och sen får du förstås snabb leverans, oftast över natten. Lätt som en plätt!

Gör bättre affärer även där det verkar svårt, med 
Nordic Wheels – i merförsäljningens tjänst! 

Välkommen att höra av dig så får du ett inlogg 
för att testa själv. 
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GA vill se agentlösning
Volvo Car Sverige signalerar att de vill ersätta sitt återför-
säljarnät med en agentmodell. För Svensk Volvohandel kom 
beskedet som en kalldusch.  

VOLVOHANDELN

DET ÄR i intervjun om Volvo 
Car Sveriges resultat i MRF:s 
GA-enkät som vd:n Jon Wake-
field berättar att man är inne i en 
period av konsolidering och att 
man rör sig mot en agentlösning 
för handlarna. En affärsmodell 
som han nu vill diskutera med 
dem. Det agentsystem som Jon 
Wakefield tar sikte på är ett som 
liknar det som Mercedes-Benz 
redan i dag har. 

– Är vi där nu? Nej. Är vi 
på väg? Ja, absolut, säger Jon 
Wakefield.

Med agentavtalen följer en 
konsolidering som kan leda till 
att det blir färre fysiska försälj-
ningsställen för Volvo.

– Det är ganska troligt, säger 
Jon Wakefield.

Som en följd kommer nya 
avtal kunna ge agenterna större 
geografiska områden att ansvara 

för. Och fler återförsäljare än 
i dag kommer att vara ”stand-
alone” i framtiden.

– Om fem år tror jag att vi 
kommer att se ett annorlunda 
landskap jämfört med i dag, 
säger Wakefield.   

HAN VILL dock betona att det 
fortfarande kommer att finnas 
plats för framgångsrika hand-
lare, eller agenter, i den fram-
tida strukturen där enhetliga 
nationspriser och mer näthandel 
kommer att prägla tillvaron för 

Svensk Volvohandel.
Jon Wakefield vill genomföra 

förändringen i tät dialog med 
återförsäljarna och Volvohand-
larföreningen.

–  Jag förstår att de här för-
ändringarna skapar nervositet 
och oro hos återförsäljarna, säger 
han. 2 NA

Vi kommer att  
se ett annorlunda 

landskap

Notiser

Märkesföreningen tagen på sängen
Det är en förvånad Janola Gustafson, vd för Svensk Volvohandel,  
som tar emot informationen Volvo Car Sverige förmedlar. 

– Vi anser att god ton är att föra 
våra affärsdialoger internt och 
inte i medierna, svarar han och 
fortsätter:

– Mercedes-Benz agentmodell i 
Sverige är ett pilotprojekt som ska 
utvärderas. Resultaten är hittills inte 
odelat positiva för någon part och 
att se det som en modell för Volvo i 
Sverige visar på brister i insikten. 

Janola Gustafson säger också att 
konsolidering initierats av hand-

larnätet. Givetvis i dialog och i 
samråd med tillverkaren, men 
det är handlarnätet och dess 
ägare som är initiativtagaren!

– Om fem år kommer mycket 
att se annorlunda ut. Så även för 
tillverkarna, där rådande situa-
tion och omständighet kan kräva 
att affären i vissa stycken tar en 
riktning inte ens tillverkarna 
själva kan förutse i dag, säger 
Janola Gustafson. 2 NAJanola Gustafson.

Jon 
Wakefield.

”Välkomnar hem”
Börjessons Bil-bolagen ska vända hela 
sin företagskultur från att ha tänkt led-
ning–kunder–personal till tvärtom. Den 
nya kulturen börjar med medarbetarna.

Virpi Gullstén HR-ansvarig, 
Börjessonkoncernen
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Ni har startat kulturgrupper, vad ska dom göra?
– Syftet med alltihop är att berika företagskulturen och börja 
med medarbetarna. Visionen är att bli branschens mest attrak-
tiva arbetsplats. Vi bygger ett humanitärt kapital som vi tror per 
automatik ger nöjda kunder och som naturligtvis ska visa sig i 
resultaträkningen i förlängningen.

Hur såddes fröet?
– Det började med ett ”Välkommen-hem-projekt” med en konsult 
som vägledare när vi invigde anläggningen i Kristianstad för ett år 
sedan. Kulturgrupperna är en fortsättning med ambassadörer  
från alla verksamhetsorter.

Vilka är ambassadörerna och vad gör de?
– De är mekaniker och säljare såväl som leverans- och kontors-
personal.

– Kulturgrupperna har dock fått göra en liten inbromsning på 
grund av coronakrisen. Vi fick ställa in den sammandragning 
som var planerad i slutet av april.

– Men varje grupp har jobbat med idéförslag. Det handlar 
mycket om gemensamma aktiviteter men också om synpunkter 
och önskemål på förbättringar och förändringar. Sedan tänker 
vi oss att jobbsökande kan vända sig till ambassadörerna. Det 
har visat sig att 25 procent av alla som söker jobb vill prata med 
någon som inte sitter i ledningen.

Hur många ställen finns ni på och hur många anställda har ni?
– Vi har anläggningar i 13 kommuner från Alingsås i norr till 
Karlskrona i söder, inalles cirka 400 medarbetare. Det gäller att 
hålla ihop företagskulturen och skapa team- och hemkänsla så 
medarbetarna känner att det är roligt att gå till jobbet. Då kommer 
kunderna att trivas också.

– Gemensamma personalaktiviteter har ju gjorts tidigare också 
på varje ort, men det har inte funnits någon samlande strategi.  
Vi får väl köra något stort när den här pandemin är över. 2 ICN

Bil-Center i Värnamo …
… har nyligen slutfört en modernise-
ring och utbyggnad av sin fullservice-
anläggning för Toyota. Företaget har 
representerat Toyota sedan 1976 och 
är därmed en av de äldsta återförsäl-
jarna för märket i Sverige.

HURTIGS BIL I KUNGÄLV …
… har i april blivit ny auktoriserad 
serviceverkstad för Mercedes person-
bilar och lätta lastbilar. Företaget, som 
ägs och drivs av familjen Hurtig, star-
tades 1968. De är även fullservice-
anläggning för Nissan och Citroën 
och säljer Aixams mopedbilar.

Motorcentralen friad
Brottsutredningen kring arbetsplats-
olyckan på Motorcentralen i höstas, 
då en 24-åring praktikant avled, har 
lagts ner. 

– Det finns inget som styrker att 
någon med arbetsmiljöansvar har 
varit oaktsam, säger åklagare Stig 
Andersson.

Därmed är arbetsgivaren friad från 
alla misstankar

MÖLLER BIL …
… ska bygga en 16 500 kvadrat stor 
anläggning med tre separata byggna-
der på Fyrislunds-området i Uppsala. 
Förutom försäljning blir det även en 
fullserviceverkstad med plåt- och 
lack-anläggning, ett däckhotell och 
kontors- och personalutrymmen.

Möller Bil-gruppen har tolv an-
läggningar i Mälardalen. Nybygget 
i Uppsala väntas stå klart vintern 
2021–2022.

Ford-ÅF BilGruppen …
… i Enköping har nyligen öppnat sin 
helt nya anläggning utmed E18. Före-
taget, som tidigare fanns i Enköpings 
centrum, drivs och ägs av kompanjo-
nerna Jan Åke Schenning och Conny 
Karlsson.

MOTORHALLAND …
… har fått klartecken av Laholms 
kommun för den sedan flera år pla-
nerade anläggningen i Mellbystrand i 
södra Halland. Satsningen ska ersätta 
företagets nuvarande etablering i 
centrala Laholm. Senare i år inviger 
bolaget en ny fullservice-anläggning 
på Flygstaden i Halmstad, dit deras 
nuvarande två etableringar i staden 
då flyttas.

Upplands Bilforum …
… ska flytta till en ny fullservice-
anläggning på cirka 5 000 kvadrat 
i Uppsala som komplement till den 
nuvarande anläggningen på Fyris-
lunds-området. Ursprungligen var 
flytten planerad till i början av maj, 
men kan komma att flyttas fram till 

följd av corona-viruset. Förutom Kia 
säljer Upplands Bilforum Adria och 
Kabe husvagnar från samt Ryds båtar.

BERGNERS BIL I UMEÅ …
… har startat byggnationen av en ny 
fullserviceanläggning. Familjeföreta-
get, som grundades 1984, säljer och 
servar Kia och Subaru och säljer även 
Kabes och Adrias husbilar och hus-
vagnar i en separat anläggning. Cirka 
25 personer är anställda.

Thomas Ottosson  
Bil & Skadeservice
… ska bygga en ny anläggning vid 
västra infarten till Nybro. Företaget, 
grundat 2011, ägs och drivs av Thomas 
Ottosson och hans affärskompanjon 
Peter Karlsson.

SEDELLS BIL  
I SKARPNÄCK …
… har efter 30 år upphört som auk-
toriserad Mazda-verkstad. Företaget 
i södra Stockholm, är anslutet till 
Mekonomen-kedjan och har en 
fullservice-anläggning med plåt- och 
lackverkstad som även utför AC-
arbeten och hjulinställningar.

EU kartlägger
EU-kommissionen har beställt en 
marknadsanalys från Ernst & Young 
som ska skildra tolv EU-länders 
marknader mellan 2007 och 2017 i 
kategorierna personbilar, transport-
bilar, tunga lastbilar och bussar. 

Resultatet blir ett komplement till 
Cecras undersökning av återförsäljar-
nas affärsvillkor med sina importörer 
och biltillverkare som vi rapporterar 
om på sidan 8 och ska användas som 
grund till det omförhandlade grupp-
undantaget. Analysen ska presenteras 
i augusti.

ATTEVIKS BIL …
… bygger en ny Audi-anläggning i 
Jönköping i anslutning till koncer-
nens nuvarande etablering på John 
Bauersgatan. Nybygget ska innehålla 
både försäljning och serviceverkstad 
för Audi och beräknas kosta cirka 
120 miljoner. Atteviks räknar med att 
sälja cirka 2 000 Audi-bilar via den 
nya anläggningen, som förses med 
virtuella showrooms. Senare ska även 
Atteviks-koncernens övriga märken 
inom VW-sfären få nya anläggningar 
i samma kvarter, men då krävs en 
detaljplaneändring av området. 

Wä Bil i Kristianstad …
… planerar att bygga en ny fullser-
viceanläggning på Ängamöllan-
området. Företaget ägs och drivs av 
familjen Gauffin och säljer och servar 
det kompletta Peugeot-programmet.
       
BILKOMPANIET SIGORO …
… har för avsikt att så småningom 

bygga en helt ny fullservice-
anläggning i Piteå som ersättning 
för företagets nuvarande etable-
ring. Bilkompaniet representerar 
Kia, Opel, Suzuki, Iveco och Fiat 
transportbilar, även i Luleå och 
Kalix.
    
Eskilstunas …
… modernaste bilanläggning 
utlovas av Patrik Johansson, 
platschef vid Möller Bil. Det 
handlar om en ombyggnad för 
150 miljoner under 18 månader 
för anläggningen för VW person-
bilar och transportbilar, Audi och 
Skoda samt Seatservice.
    
BORENS BIL …
… är namnet på den nya anlägg-
ning för Peugeot i östgötska 
Motala. Det blir en fullservicean-
läggning, som ska drivas och ägas 
av kompanjonerna Erik Lindahl och 
Robert Johansson, båda med lång 
erfarenhet av bilbranschen. 

De beräknar sälja cirka 600 
bilar årligen och planerar att 
anställa tio, femton medarbetare 
i det nya bilföretaget.
  
Bilia satsar …
… hela 80 miljoner på en om- och 
utbyggnad av sin anläggning i 
Skövde och räknar med nyan-
ställningar i och med expansio-
nen. Bilia representerar Volvo, 
Renault och Dacia. 
     
PENGAR TILL UTLANDS-
UTBYTE
Transportföretagen har fått 1,3 
miljoner kronor från Universitets- 
och högskolerådets så kallade 
Erasmus-utbyte för lärare och 
elever på gymnasieskolans 
fordonstekniska program. Med 
pengarna kommer 55 elever och 
45 lärare att kunna göra utbyten 
och studiebesök i andra europeiska 
länder. 

– Internationella utbyten för 
utveckling, kunskap, kontakter 
och utbildning är mera viktigt i 
dag än någonsin för transport-
näringen eftersom så mycket 
sker inom teknikutveckling. En 
utbildningskvalitet på rätt nivå 
är avgörande för att Sverige inte 
ska halka efter i teknikutveck-
lingen. Sverige ligger i framkant 
med teknikutvecklingen inom 
transportnäringen, men vi har 
mycket att lära av andra länder. 
Dessutom har vi flera exempel på 
ungdomar i karriären som tagit 
anställningar utomlands – något 
inte alla branscher kan erbjuda, 
säger Caj Luoma, chef för kom-
petensförsörjning på Transport-
företagen. 

2  F R O N T :  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N
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VI LEVER allt mer i skilda världar. Nätjättarna – Facebook, Google & 
co – styr informationsflöden. Vi klickar vidare, skapar annonsintäkter, 
läser och köper det som föreslås. Våra åsikter bekräftas, liksom att 
de som tycker annorlunda har fel. Det twittras friskt. Trump kallar 
medier folkets fiender och de slår tillbaka.

PÅVERKAR detta bilföretag? Utan tvekan. Klimatängsliga möter 
klimatförnekare, bilförespråkare möter bilfiender. De behöver alla 
mobilitet – och möts i bilhallen.

Att navigera i detta är inte lätt. När Hedin Bil annonserade ”Köp 
ny bil innan årsskiftet, då höjs fordonsskatten”, twittrade MP:s 
riksdagsledamot Lorentz Tovatt ”Vad gäller sådana här företag så 
önskar jag inget annat än att de går i konkurs. Cyniska jävla klimat-
hatare!”

I MÅNGA frågor har debattklimatet hårdnat, och svaren på Tovatts 
twitter var inte direkt milda i tonen. 

Vad kan vi lära? Den som är saklig och respekterar dem som 
tycker annorlunda skapar ett bättre (debatt)klimat, och säljer fler 
bilar. Både bilhandlare och en debatt om klimatet behövs.

VÅRT FLITIGA resande prövas hårt av en världsomspännande virus-
kris, som kan göra polariseringen ännu värre. Undantagstillstånd 

gör att lagar och regler åsidosätts. 
Beslut om stöd fattas snabbt. En 
lösning är mumma för ena lägret, 
ett problem för andra. Stöds 
flyget eller hotellen förändras den 
naturliga konkurrensen, som när 

Tyskland införde en eko-skrotpremie på 2 000 euro under finanskri-
sen. Nybilsförsäljningen blomstrade, småverkstäderna gick omkull. 
Kartan ritades om.

DET GÖR ÄVEN mediekartan. Greta och Jimmie har gått i ide, fram 
träder lågmälda typer. En som försiktigt styr smittspridningen, en 
som tömmer de rätt välfyllda ladorna. Tack vare samarbetet mellan 
myndigheter och politiker är vi det enda utvecklade land som håller 
det mesta öppet. Det har verkligen mildrat krisen, efterfrågan finns 
kvar, det kunde varit mycket värre.

KRISEN slår ojämnt – entreprenörer med dyra bilar förlorar sina 
livsverk, hemleveranser och nätjättar går som tåget. Leveransproblem, 
produktionsstopp och oroliga köpare gör fordonsföretagens framtid 
osäker. 

När det är över är frågan var branschen står. Som en central, digital 
och framsynt del i samhällets transport- och rekreationsbehov, eller 
ett senfärdigt och polariserat särintresse?

Den farliga polariseringen

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 

med inriktning på bilbranschen.
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”Efterfrågan finns 
kvar, det kunde varit 
mycket värre”

INFÖR omförhandlingarna av gruppundantaget, vars nuvarande avtal 
löper ut i maj 2022, gjorde den europeiska organisationen Cecra en 
undersökning i början av året om affärsvillkoren mellan importör och 
återförsäljare. 

Den visar bland annat att 69 procent av 200 återförsäljare upplever 
att deras importör/biltillverkaren säljer bilar direkt till slutkunder 
och företag i större grad. Företagsförsäljningen är mer omfattande än 
försäljningen till privatkunder.

Återförsäljarna används som leverantör av bilarna mot en min-
dre avgift, som enligt danska AutoBranchen inte ger tillräckligt med 
ekonomisk ersättning för de praktiska uppgifterna som hör ihop med 
leveransen.

UNDERSÖKNINGEN ger för handen att det förekommer importörer/
fabriker som inrättat distributionsnät med hårda kriterier som återförsäl-
jarna måste uppfylla för att få vara med i systemet. Importörer kringgår 
systemet genom att erbjuda direktförsäljning över nätet via sina egna 
hemsidor. 

Danska AutoBranchen menar att det är problematiskt när återför-
säljare i selektiva distributionssystem ska konkurrera med bilfabriker/
importörer som inte omfattas av samma krav och att det är uppenbart 
att det inte råder någon rättvis konkurrens. 

– Marknaden ser annorlunda ut i dag jämfört med förra gången 
undantaget omförhandlades. Bland annat måste man nu ta ställning 
till vem som äger bilens data. Risken är att tillverkaren/importören 
får rättigheten till den informationen och på så vis kan skapa fördelar 
både för eftermarknad och försäljning, säger Ulf Stefansson jurist på 
SFVF som är medlem av Cecra.

Stefansson säger också att det är viktigt att måna om bilköparna och 
fri konkurrens så att det inte uppstår monopolliknande marknader 
med hjälp av inlåsningseffekter. 2 ME

Huvudmännen 
tar större del
Återförsäljare i Europa slår larm – en majoritet upp-
lever att deras importör eller biltillverkare försöker 
knipa åt sig en större del av onlineförsäljningen.

CECRA-UNDERSÖKNING

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

Ett grönt lån är en typ av finansiering där finansiering går till projekt och investeringar med 
miljöfördelar. DNB har upprättat en övergripande ram som anger vilka aktiviteter som är 
kvalificerade för gröna lån i samarbete med den ledande ESG-klassificeringsleverantören 
Sustainalytics. Detta påverkar alltså inte bara bilindustrin, utan hela världens investeringar. Vi 
arbetar kontinuerligt med att finna lösningar för att kunna erbjuda så miljöanpassade lån som 
möjligt. – DNB den nya trenden inom bilfinansiering

Läs mer på dnbbilfinans.se

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det självklart att erbjuda så  
miljöanpassade lån som möjligt.

Morgondagen   
är grönare.
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Robert 
Bloom.

Folk i branschen

1 225
ventilatorer skänktes till sjukhus  
i Kalifornien av Tesla-grundaren Elon 
Musk. Tyvärr hade han köpt en typ 
maskiner som inte går att använda för 
corona-patienter eftersom de förvärrar 
tillståndet. Källa LA Times

”LÅT ALDRIG EN ALLVARLIG KRIS GÅ FÖRLORAD, 
SE DEN SOM EN MÖJLIGHET ATT GÖRA SAKER 
SOM DU INTE HADE KUNNAT TRO DIG OM INNAN”

Fritt översatt efter amerikanske politikern Rahm Emanuel

Gustav Freij, tidigare Hyundais 
Sverigechef har nyligen bytt 
befattning inom koncernen Nic. 
Christiansen Gruppen. Från den 1 
april jobbar han som ansvarig för 
Jaguar Land Rover för Sverige 
och Danmark. Bengt Larsson, 
tidigare dealer development ma-
nager har tagit över rollen som 
Sverigeansvarig för Hyundai.

Anna Ulfvin har tillträtt som vd 
för MMC Bilar Sverige/Mitsubishi 
som ingår i SC Motors-gruppen. 
Hon kommer närmast från 
rollen som tf vd för Citroën och 
efterträder Henrik Edemalm 
som går vidare till en tjänst hos 
ägaren Sumitomo i London.

Anders Larsson har lämnat 
sitt vd-uppdrag på Nybergs Bil 
och ersatts av Robert Bloom, 
50, som senast var regiondirek-
tör på Bilia Skaraborg. Han har 
också varit försäljningschef och 
regionchef på Volvo Personbilar 
Sverige, försäljningschef på 
Ford Sverige och regionchef på 

Renault. Robert Bloom är också 
ordförande i MRF:s bilhandels- 
styrelse. Anders Larsson sitter 
kvar i Nybergs Bils styrelse.

Marcio Hociko har utsetts till 
ny vd för LeasePlan Sverige. Han 
kommer närmast från rollen 
som strategy and transforma-
tion director på LeasePlans 
huvudkontor i Amsterdam. I 
Sverige efterträder han Roelof 
Hansman.

Holmgrens Bil går in som delä-
gare i Stockholmsbaserade J 
Bil genom köp av 49 procent av 
aktierna, samtidigt som J Bil har 
förvärvat Holmgrens verksam-
heter vid fyra anläggningar i 
Göteborg.

Urban Tibbelin är ny operativ 
chef för Werksta i Sverige. Han 
kommer närmast från Bilia där 
han varit vd och senast vice 
regiondirektör med ansvar för 
service- och skadeverkstäderna. 
Han tillträder första juni.

Anna Ulfvin.

Marcio
Hociko.

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

BILHANDLARE GÖR  
MILJÖINSATS
SVENSKT VATTEN har räknat ut att det varje 
år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på 
gatan eller i trädgårdar. Det innebär att olja, 
giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner 
orenat rakt ut i vattendrag, sjöar och hav. 

Ungefär hälften av alla biltvättar är hemma-
tvättar. Varje år beräknas 1 000 ton olja och 50 
ton tungmetaller komma ut i naturen och vat-
tendrag till följd av dessa hemmatvättar, enligt 
beräkningar som Svenskt Vatten presenterade 
inför Stora Biltvättshelgen i april i år. 

OM TVÄTTARNA i stället skedde i tvätthallar 
skulle miljöeffekten bli mycket stor. De allra 
flesta hallar har i dag egen rening men de 
fåtal som inte har total rening generar enligt 
beräkningar från 2016 sammanlagt tre ton olja 
och 100 kilo tungmetaller. Dessa rester går via 
avloppen direkt till reningsverken till skillnad 
från hemmatvättarna där det mesta går rakt ner 
i jorden och vattendrag. 

Drygt 90 procent av de bilägare som tvättar 
själva bor i egen villa. 55 procent är födda på 
50- och 60-talen. De två vanligaste argumen-
ten för att tvätta själv är att det sparar pengar 
och att det är bättre för billacken, visar också 
undersökningen.

SVENSKT VATTEN anser att bilhandlare med 
tvättar gör stora miljöinsatser. Flera har satsat 
på renare biltvättar bland andra Arver och 
Berners. Den senare tilldelades priset Årets 
Miljöäpple på Sundsvall Business award 2017.

– Berners har under det senaste året gjort 
ett flertal investeringar inom miljö och 
hållbarhet. På vår tvättanläggning i Sundsvall 
återanvänds vattnet och vi släpper inte ut några 
kemikalier i avloppssystemet, 100 procent av 
vattnet återvinns. Bilföretag brukar inte för-
knippas med miljöpriser så att få vinna detta 
pris känns extra bra, säger koncernchefen 
Stefan Rasteby. 2 AC

Två år efter  
branden
FÖR NÄSTAN exakt två år sedan totalförstör-
des anrika Smålands Motor i Kalmar i en 
fasansfull brand. Ledningen för Smålands 
Motor och Bilkompani Kalmar beslutade 
snabbt att bygga nya lokaler för försäljning 
och service av Volkswagen samt service 
av Opel, Peugeot, Subaru, Mitsubishi och 
Saab. Sista februari 2020 invigdes den nya 
anläggningen, Bilkompani Norra, på 6 000 
kvadrat. Förutom modern bilhall, verkstad, 
däckhotell och kontor rymmer anläggningen 
omklädningsrum, gym, konferenslokaler 
och en stor takterrass för event. På delar av 
anläggningens tak finns en ”solpark” med 
kapacitet på 180 000 kWh. På bilden, en i 
dag glad vd på Bilkompani Sydost, Marcus 
Eliasson.
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Tvätt hos Arver i Norrköping.
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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

Trots att länderna 
ligger nära varandra 
och har samma valuta 
kan det skilja stort i 
priserna på begag-
nade bilar. I Italien är 
priserna lägst. En ung 
bil är dyrast i Neder-
länderna medan den 
som är mellan fem 
och tio år kostar mest 
i Frankrike. 

SKILLNAD PÅ  
BEGPRISER I EUROPA

STATISTIK

Det är AutoScout24, en av de största 
online-bilhandlarna i Europa som har 
analyserat priserna på begagnat i sju 
europeiska länder. 

Trots att avståndet inte är stort mellan 
exempelvis Belgien och Nederländerna 
kan snittpriset på begagnade bilar vara 
cirka 5 000 euro (cirka 55 000 kronor) 
högre i det senare landet. 

Till stor del handlar det förstås om 
betalningsförmågan i varje land. I Italien, 
där snittlönerna är lägre är också prisni-
vån på begagnade bilar lägre. En annan 
faktor är bilarnas skick vid olika åldrar. I 
Spanien, där de äldre bilarna är förhål-
landevis dyra, finns inte risk för samma 

rostskador som i de nordligare länderna i 
undersökningen.

Siffrorna i diagrammet är från 2018. 
Nyligen kom även snittpriserna för 

2019, som dock inte är uppdelade på 
bilarnas olika åldrar. I Frankrike var 
snittpriset högst 2019 med nästan 23 000 
euro följt av Tyskland med 18 377 euro. 
Österrike, trea med 18 126 euro därefter 
Spanien, 17 586 euro, Belgien, 16 855 
euro och Nederländerna, 15 654 euro. 
Lägst var det i Italien med 14 446 euro. 

Priserna steg i Frankrike, Spanien,  
Belgien och Nederländerna men sjönk  
i Tyskland, Österrike och Italien. 2 AC

TILL STOR DEL HANDLAR DET  
FÖRSTÅS OM BETALNINGSFÖRMÅGAN.

23 000 €
Kostade en fransk  
begbil i snitt 2019, 

mest i Europa.
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Källa AutoScout24, AGPI

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

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

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

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

S T O C K H O L M

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

KONFERENS / AWARD SHOW!

B IL -FORDONSBRANSCHENS

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

KONTAKT@AUTOAWARDS.SE

BEGPRISERNA
VARIERAR

STORT
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Elegant doft  
Nu kommer exklusiv 
väldoft från aromatiska 
oljor i små behållare, car 
diffusers, att fästa i bilens 
ventilationsgaller. Voluspa 
erbjuder fem klassiker från 
sin Japonica-kollektion. 
Vackra för ögat också 
med ett hölje av rostfritt 
stål, utsnidat i ikoniska 
mönster och pläterat med 
guldfinish. Väldoften sprids 
med hjälp av luftflödet i 
bilen. Hållbarheten är cirka 
tre månader och priset 599 
kronor inkl moms, refillen 
kostar 299 kronor.

Vi har fått 2 dosor, en 
French cade & lavender 
och en Japanese plum 
bloom från AppleHeart. 
Vill du vinna, svara på 
frågan vilket personbils-
märke som segrade i årets 
GA-enkät och mejla svaret 
samt namn och postadress 
till redaktionen@motor-
branschen.se senast 10 
juni 2020. Skriv ”Utlottning 
Doft” i ämnesfältet. Tid-
ningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli 
får ej delta. Ev vinstskatt 
betalas av vinnarna.

Vinnare 
Vinnarna av doftgranarna 
från Seab i nummer 3 i år 
blev Shpeton Bernawitte, 
Niclas Andersson,Sune 
Länsmans och Martin 
Nilsson.

TÄVLA 
OCH

VINN!

 U T VA LT  2

Resekudde
För dig och din dator! Kudden 
i bomullsstretch är formbar 
för datorn och sval mot din 
nacke. Kan enkelt knäppas 
fast på resväskan. Finns i två 
storlekar. Från Bosign för  
295 respektive 395 kronor.

Smart nödbelysning
Nya Too pack led från Kamic är en nödbe-
lysningsarmatur med svängbar konsol som 
gör den enkel att montera både på vägg, i tak 
eller snedtak. Har självtestfunktion och Li-ion 
batteri för upp till tre timmars drifttid vid 
nätavbrott. Läsavståndet är 30 meter, prak-
tiska ”snäpp-i-skyltar” medföljer. Cirkapriset 
för ett tvåpack är 1 250 kronor plus moms.

ENGREPPS-TEJPHÅLLARE
Vem har inte saknat en sådan? Bara att hålla in en 
knapp för att mata ut tejpen, släppa knappen och tejpen 
klipps av. Den här från Clas Ohlson kostar cirka 50 kronor 
inkl moms och ser nästan ut som en tåspetssko.

Kalibrering
Continovas nya kalibreringsverktyg Proadas för 
att kontrollera och kalibrera avancerade förar-
assistanssystem kan kombineras med komplett 
hjulinställning och diagnosverktyg. Från 
150 000 och uppåt.

Chefredatör Ing-Cathrin  
Nilsson dammsuger Automässan 
efter intressanta nyheter.

KALIBRERA 
SÄKERHETSSYSTEMEN    

Med nya kalibreringssystem kan  
bil- och glasverkstäderna enkelt checka  

av och kalibrera om säkerhetssystemen (ADAS) 
efter exempelvis ett vindrutebyte. De nya ka-
libreringsverktygen har kamera och laser och 
fungerar enligt tillverkarnas instruktioner på 
alla bilmärken som inte har dynamisk inställ-

ning, flera kan också kolla både hjulinställning 
och komponentbyten. Car-O-liners baspaket 

börjar på 139 000 kronor exkl moms,  
Bosch, cirka 100 000 kronor. 

 Båda utför kalibreringen  
på cirka en kvart. 

Gulfladdare
Ett samarbete mellan CTEK 

och Gulf har resulterat i en ny 
helautomatisk batteriladdare och 
-hållare med nedräkningstajmer 
som anger när batteriet är klart. 

Maximerar livslängd och sörjer 
för att batteriet varken laddas 

för mycket eller för lite plus att 
det kan repareras om det blivit 

dränerat. Levereras med kroko-
dilklämmor och kabelskor. Fem 

års garanti. Rekommenderat pris 
1 195 kronor inkl moms.

LYFT DINA 
KUNSKAPER ONLINE!

CAB:s onlineutbildningar är den 

kortaste vägen när du vill bättra på dina 

kunskaper i systemen som är skapade 

för att effektivisera och förenkla 

processen för skadereparationer på 

fordon. Allt du behöver är en dator eller 

surfplatta. Du väljer själv när och var du 

vill sitta. Nu bjuder vi in till webinaret 

CABAS Snabbstart kalkylering. Det är 

en liveutbildning online som ger dig som 

behöver fräscha upp dina kunskaper i 

kalkylering en rivstart.

Webinar CABAS Snabbstart kalkylering 
Lärarledd liveutbildning med egna övningar och feedback.En nyttig 
repetition för användare som behöver komma igång med kalkylering igen 
och få koll på alla uppdateringar i CABAS. 

Distansutbildning CAB Plan 
Med CAB Plan distansutbildning blir du en stjärna på CAB Plan och 
lär dig att nyttja systemets fördelar maximalt.

Se även våra webinar för Maskinskador, Caravan och CABAS Glas 
Uppdatera dina kunskaper inom flera områden på distans.

Skräddarsydda webinar 
Anpassas efter din verksamhets behov. Kontakta oss för mer information 
så hjälper vi dig att skräddarsy en utbildning: utbildning@cab.se 

Våra onlineutbildningar:

Läs mer och anmäl dig här cab.se/se/fordon/utbildningar

Få en rivstart med CAB:s kostnadseffektiva utbildningar

VÄLKOMMEN PÅ KOSTNADSFRITT WEBINAR
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Långa planeringscykler och ett plötsligt 
slut på högkonjunkturen gör att fordons-
tillverkare är i helt olika situationer. 

Allt var inte
bättre förr

NYHETER

ANNONS

1 Jättelastbil med kort räckvidd
En amerikansk delstat ger namn åt mopedmodeller, vindar åt Fordar, en 
ölsort kan vara en bilmodell eller ett virus. Eller ett ortsnamn. Ett stenkast 
från Corona ligger Fontana (som också är en matimportör) och där har Volvo 
just presenterat nya tunga lastbilar med eldrivlina inom projektet Low 
Impact green heavy transport solutions (Lights). 32 000 Nm på drivhjulen. 
Räckvidd mellan 121 och 282 km. Vikt dryga elva ton för dragbilen 
att jämföra med sju i dieselutförande. Batterikapaciteten sätts på prov  
i en tung lastbil. Det blir svårt att ställa om till el med nuvarande batteri-
teknologier, men de här lastbilarna ska kunna köpas i USA i slutet av året.

3 Högkonjunkturfenomen:  
Aston Martin tar fram egen motor
När andra samutvecklar eller köper det som inte syns – teknik, infotain-
ment och drivlinor – gör Aston Martin tvärtom – utvecklar en egen V6:a. 
Eftersom motorn är central i upplevelsen av märket är det inte 
dumt tänkt. Ska komma både som el- och laddhybrid. Först ut är model-
len Valhalla 2022. Hk-antal oklart men högt. När många tar avsked av 
V6:an och bygger raka sexor är det intressant att Aston väljer V6. Det var 
inte bättre förr!

2 Lågkonjunkturfenomen:  
Strippad Remjohan-Cheva
För ett par decennier sedan konkurrerade TrailBlazer med Lexus RX, Jeep 
Grand Cherokee, BMW X5 & Co. V8, fem meter lång och massor lull-
lull. Här kommer 2020 års modell: största motorn 1,3 liter, 155 hk med 
variomatic-låda, 17-tumshjul med åretruntdäck från Hankook, blåtand och 
backkamera i lyx-versionen Activ. Det var bättre förr.

4 Transporter med kort räckvidd
VW jobbar stenhårt med elektrifiering. 2018 visades en T6 med el på trans-
portbilsmässan i Hannover. Nu är den här och dotterbolaget ABT – VW-
gruppens trimfirma – är inblandat. Därav namnet: ABT e-transporter. 333 
kg batterier räcker till mellan 105 och 138 km räckvidd. Visst kan det 
räcka för en dagstur varutransporter eller hantverkarens kundbesök, men 
det blir körigt för en långresa i Caravelle-versionen.

5 Sleeper för nostalgiker
En ovanlig fordonstyp i Europa, men vanlig i USA. Så här såg de ut när 
presbyterianska kyrkan plockade upp söndagsskolans och fotbollsklubbens 
barn till träning på 90-talet. 2021 års modell av Chevrolet Express van 
är sig lik på utsidan – kolla in 245-75-16-däcken – men kan nu fås med en 
nyutvecklad 6,6-liters V8 på 407 hk och 629 Nm. Givetvis utan turbo. Finns 
med 15 sittplatser eller stort lastutrymme. Drar en Polar 590 utan problem.

AV  ANDERS PARMENT

1
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jan-inge andersson

”Jag tror att alla mår bra av tydlighet.” En stadig blick ur blå ögon 
möter mina. Jan-Inge Andersson är trygg i sin kunskap.  

I februari prisad för sitt kvalitetsarbete, utsedd till  
Årets servicemarknadschef 2019 av Renault.

TEXT LENA GRAPE LILLIEHORN / FOTO PETER KNUTSON

”Kvalitet är på  
kundens villkor”

JAN-INGE ANDERSSON
GÖR: Kvalitetschef för koncernen 
Tage Rejmes.

ÅLDER: 60.

BOR: Mantorp.

FAMILJ: Frun Mia och tre egna plus 
två bonusbarn mellan 29 och 36 år, 
sex barnbarn. ”Jag har en fantastisk 
familj.”

AKTUELL: Utsedd till Årets service-
marknadschef 2019 av Renault.

BAKGRUND: I grunden mekanisk 
ingenjör.

KÖR: Volvo XC60 B4 mildhybrid.

FRITID: Tränar, sportintresserad i 
dag främst cykling och padel, umgås 
med vänner och familj, lagar mat, 
går på konsert, njuter av livskvalitet.

SURPRIS: ”De flesta tror att jag är 
otroligt utåtriktad, men jag är egent-
ligen extremt introvert. Jag gillar att 
vara i växthuset. Mia kallar mig för 
en mjukis i riddarrustning.”

MAXIM: ”Ingen är förmer än andra, 
man ska ha respekt för alla insatser. 
Våra uppgifter är olika.”

2  P O R T R ÄT T E T
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DET ÄR DÄCKBYTARTID hos Tage Rejmes-
koncernen i Norrköping. En stadig ström av 
kunder passerar utanför det lilla konferens-
rummet, där vi sitter. Det är välbesatt runt 
fikaborden ett par trappsteg upp, medan mut-
termaskinerna smattrar intensivt runt raden 
av bilar på andra sidan väggen. Full aktivitet.

– Jag är ödmjuk inför alla uppdrag. Det är 
olika utmaningar och insikter, men jag tycker 
i grunden inte att det är så stora skillnader 
mellan bilbranschen och kärnkraftssfären, 
där jag arbetat tidigare. Det är bara olika kon-
sekvenser. Målet är att hålla hög tillgänglighet.

Jan-Inge Andersson arbetade femton år på 
kärnkraftverket i Oskarshamn och fem år på 
ABB Ato, innan han bytte bana år 2000 och 
blev teknisk chef för Mälarhamnar i Västerås.

– Jag tycker att det är spännande att dela 
med mig av mina erfarenheter och kunskaper. 
Och att «nosa i olika hinkar». 

Det han gjort hittills handlar i grunden om 
samma sak, tycker han. Om säkra lyft och 
noggrannhet, för att ta ett par exempel.

I december förra året tog han steget från 
uppdraget som servicemarknadschef till att 
bli inköps- och kvalitetschef för koncernen 
Tage Rejmes, vilket inkluderar servicemark-
nadens utveckling inom koncernen.

I DAG SER Jan-Inge Anderssoner en utmaning 
när det gäller att möta människors beteenden. 
Tekniken i bilarna har utvecklats så mycket 
att många kunder inte längre förstår hur alla 
funktioner ska nyttjas.

Tidigare kunde en leverans av en ny bil 

till kund handla om 30–60 minuter för att 
kunden skulle känna sig redo att använda sin 
nyköpta bil. I dag gäller att på två–tre timmar 
kunna förmedla så mycket som möjligt om 
alla funktioner för kunden.

– Det är vår uppgift att se till att informa-
tionen lyfts fram, men det är inte säkert att 
alla förstår ändå.

En annan skillnad mot tidigare är att kun-
der i dag är mer informerade om sina rät-
tigheter via olika forum. Information om ett 
problem kan spridas som en löpeld.

FÖR ATT TIDIGT skola in mekaniker i ”personlig 
servicetekniker-tänket” har Tage Rejmes i 
Norrköping sedan 2019 medverkat i utveck-
lingen av Bråvallagymnasiet i Norrköping. På 
skolan finns två arbetsplatser som ser ut exakt 
som Volvoarbetsplatser. Resultatet är elever 
som är redo för arbetsmarknaden.

– Det kräver en del att vara både säljare, 
administratör och ekonomiassistent – och så 
mekaniker utanpå det. Du ska sköta inbok-
ning, beredning, utförande och fakturering. 
Det kan hämma den som valt fordonslinjen 
enbart för ett genuint intresse för att skruva 
på bilar, säger Jan-Inge.

– Samtidigt är det en stor fördel att du äger 
din dag. Det ger stor frihet.

VI GÅR UT i den stora verkstadshallen. Här 
finns 24 verkstadsplatser och här jobbar nor-
malt också 24 personer. Just nu fler, när det är 
mycket att göra med däckbyten.

Stämningen är familjär, det blir en hel del 

skratt och kommentarer mellan Jan-Inge och 
dem han passerar. Någon säger: ”Du måste 
skaffa en kobjällra, så att vi hör när du kom-
mer.”

Men uppskattningen är tydlig. Här är Jan-
Inge välkommen och respekterad.

Teknikutvecklingen framåt innebär stora 
förändringar och nya krav för såväl Tage Rej-
mes-koncernen som branschen i stort.

– Hybriderna och rena elfordon kräver att 
vi kompetenssäkrar organisationen. Och dess-
utom förändras affären i serviceledet, när en 
elmotor inte behöver lika mycket service som 
en traditionell bil. Vi får andra ingångsvärden 
för att kunna skapa lönsamhet. Vi arbetar 
mycket med det, säger Jan-Inge.

– En elbil kan kräva mer arbete med brom-
sar och fler däck. Men det behövs också bättre 
konkurrenskraft och insikt av oss för att kom-
pensera den förändringen.

Arbetet med starkström kräver respekt för 
kompetensnivåer och utbildning.

– En ”Nica light” kan gå bredvid en Nica-
utbildad, som har elsäkerhetsansvaret. Det 
här betyder också att arbetsmiljöfrågan för-
ändras rejält.

JAN-INGE höll en genomgång om kvalitetsar-
betet på huvudkontoret i morse. Kvalitetstän-
ket ska genomsyra hela organisationen.

– Kvalitet är ett mått på hur vi når våra mål. 
Det är jätteviktigt att förmedla till fler hur vi 
ska göra. Som chef måste man vara mentor.

Han skrattar till och säger:
– Chef – mentor – förälder, det är samma roll. 

– Kontrollerad Bilverkstad är ett bra verktyg som inte är färgat 
av kulturen inom Tage Rejmes. Då kan vi jobba med avvikelser så 
att vi kan etablera ett annat tänk. Vi ska vara lika rädda om bilen 
som kunden är. Det betyder att det faktiskt spelar roll om man 
använder sittskydd, när man jobbar inne i bilen.

– Kvalitet är på kundens villkor. Nio av tio kunder vet inte vad 
vi gör med bilen, men de kan se om vi är oljiga och skitiga. Ett bra 
yttre och ordning på arbetsplatsen, då kan de känna samma för-
troende som jag gör när jag går till frisören och säger «gör något 
bra». Men blir de tveksamma en gång, finns risken att de byter 
leverantör nästa gång de inte är helt nöjda.

– Och det är vårt ansvar att uppfylla kundernas förväntningar.
Säger Jan-Inge Andersson, som haft reaktoransvaret på kärn-

kraftverket Oskarshamn 3. Ett jobb där det också gällde att kvali-
teten i varje detalj av arbetet var på högsta nivå. 2

Chef, mentor, förälder  
– det är samma roll

3 MEDARBETARRÖSTER

RIKARD LINDBERG,  
verkstadscoach Volvo:
– Det bästa med jobbet är 
kundmötet, väldigt kul. Men 
också att kunna styra sin 
egen dag och all plane-
ring. Jan-Inge är tydlig, 
konsekvent och mycket 
kompetent.

ROBIN SVENSSON,  
diagnostekniker Volvo:
– Bäst med jobbet är frihe-
ten, att man sköter allt själv 
och har mer kontroll på hela 
processen. Jan-Inge vände 
hela stället. Jag har bara 
gott att säga om honom. 
Han är mycket bra, kunnig 
och rak.

TOBIAS NILSSON,  
tekniskt ansvarig Volvo:
– I jobbet blir man som sin 
egen när det gäller kundmö-
ten. Det är kul att hjälpa till 
och att vara bollplank. Jan-
Inge är väldigt bra. Han har 
verkligen lyckats förmedla 
budskapet i verkstaden.

2  P O R T R ÄT T E T
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LARS-OLOF 
PÅHLSSON

MAX MITLE MONA  
GERNELIN

Vågar du besöka verkstan i dessa  
dagar?
– Jamen … sluta! Jag tror inte alls på det 
där.

Menar du att viruset är en bluff?
– Nej, men hela den här paniken och räds-
lan. Det är en disaster det som pågår. Att vi 
stänger ner hela landet. Hur ska det gå för 
hela samhället och ekonomin?

Ingen oro på macken heller?
– Nej, men å andra sidan håller jag inte på 
och pillar mig i ansiktet hela tiden heller. 
Fast när jag var och tankade i Mariefred 
häromdagen såg jag att de torkade av hand-
tagen till pumparna med sprit, det uppskat-
tas. Man vet ju inte var alla händer har varit 
tidigare.

Vidtar du några andra försiktighetsåt-
gärder?
– Inte mer än att jag undviker att flyga.

Oroar du dig för att bli corona-smittad 
av din bilmek? 
– Du … jag kan ärligt säga att jag nog inte 
ens hade tänkt den tanken. Jag hade troligt-
vis bara lämnat in bilen.

När du tankar då?
– Näe, det har jag inte heller reflekterat över. 
En del kanske tycker att man ska ha hand-
skar på sig. Men det har jag inte heller. 

Du verkar lugn av dig?
– Ja, jag är inte särskilt nervös över det här 
med viruset. Sjukdomar som gör att jag 
hamnar i en riskgrupp? Nej, det har jag inte.

Torka av ratten med sprit … nej?
– Ha, ha. Knappast. Men jag tvättar av hän-
derna ordentligt med tvål när jag kommer 
hem, det kommer man en bra bit med.

När tror du att vi kan börja slappna av? 
– Ingen aning. I sommar kanske, med tur.

Har du dragit dig för att lämna in bilen i 
coronatider?
– Du menar med tanke på viruset? Nej, inte 
alls. Jag har faktiskt precis varit inne med 
den, och det var inga bekymmer.

Ingen noja för hostande tekniker här 
inte?
– Nej. Åker jag på det så åker jag på det, och 
det kan jag säga trots att jag som diabetiker 
faktiskt tillhör en riskgrupp.

På macken då, inte orolig där heller?
– Nej, nej. Jag har ett par vänner som är 
över 70, de får ju ta det försiktigt med det 
mesta fortfarande. Men själv är jag inte 
oroad.

När tror du att det här är över?
– När det gäller vanliga virusutbrott brukar 
det väl ta ett par månader, sedan är det 
klart. Och efter ett år har vi glömt bort det.

Ingen oro för hostande tekniker

GÖR: Fastighetsskötare. 
BOR: Falköping. 
KÖR: Volvo V70.

GÖR: Ljusdesigner. 
BOR: Ljungskile. 
KÖR: Opel Astra, och en Volvo 
PV från 1954.

GÖR: Resande säljare. 
BOR: Sundbyberg. 
KÖR: Volvo XC60 2019.

 T R E  K U N D E R  2

Säkerhetsbälten, airbags och sidoskydd i all ära. Men under våren 
verkar många hellre välja en rejäl flaska handsprit. Har folk ens  

vågat träffa sin bilmekaniker i dessa corona-smittans dagar?
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

Säker lagerhållning
Axess Logistics erbjuder återförsäljare och generalagenter en säker och kundanpassad lager-
hållning av nya och begagnade bilar. På våra anläggningar står bilarna uppställda på välskötta 
ytor och i enlighet med de specifika lagringskrav som du har som kund. Vill du komplettera med 
underhåll av bilarna kan vi även erbjuda regelbunden tvätt, underhållsladdning av batteri samt 
kontroll av däcktryck och bromsar.
 
Oavsett om du har behov av transporter, lagerhållning eller verkstadsservice av bilar har vi ett 
stort urval av tjänster som du kan välja mellan.

axesslogistics.se

PDI     Fleet Sales     Säker lagerhållning     Transport     Specialtransport

Track & Trace     Webshop     Internationell transport
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1

Blev räddningen 
under krisen 
– och efter

”Vi valde
att attackera
på två sätt”

Besöken sjönk
kraftig när
smittan kom

”DET FÖRSTA vi gjorde var att sänka priserna på våra begagnade 
bilar för att sälja ut en del av vårt lager. Vi tänkte att det var bättre 
att sälja en bil i dag till lägre pris, en bil som ändå troligtvis skulle gå 
ner i värde, än att binda likviditet och sedan behöva gå ner i pris. Vi 
försökte sälja många av bilarna som vi hade stående på anläggningen 
för att skapa omsättning. Vi hade visserligen några veckor där vi hade 
lägre inflöde av begagnade bilar eftersom vi var ganska restriktiva i 
värderingarna, men nu har vi många begagnade bilar på väg in igen. 

Det andra vi gjorde var att lansera ett nytt sätt att sälja bilar på – att 
köparna fick prata med säljarna i telefon med face-time och samtala 
sig igenom försäljningsprocessen. Säljaren visar bilen via mobilen 
medan de pratar. Kunden får vara med och starta motorn, se på 
instrumentbrädan, zooma in på de delar som är mest intressanta och 
styra vad de vill att säljaren ska visa för att få en känsla för bilen. 

Försäljningssättet har blivit så populärt.”

”I SLUTET av februari märkte vi att antalet besökare i bilhallen 
minskade och vi funderade på hur vi skulle möta den här trenden på 
ett offensivt sätt. Våra kunder vågade inte gå ut och vi försökte hitta 
nya sätt att träffa våra kunder på utan att de skulle utsättas för några 
risker beträffande corona-smittan. Normalt säljer vi mellan 800 och 
900 bilar om året, varav 10, 15 begagnade bilar i veckan. När vi såg att 
försäljningen dippade försökte vi hitta sätt att binda likviditet. Om vi 

inte gjorde något skulle vi stå med för dyra begagnade bilar och 
sjunkande priser på marknaden.”

PROBLEMET

RESULTATET

EFTERSPEL ”FÖRSÄLJNINGEN med face-time kan förhoppningsvis hjälpa oss att 
behålla volymen uppe. Många kunder har provat. Vi har även utvidgat 
vårt område geografiskt och haft kunder ända från Sundsvall. 

Tack vare det här försäljningssättet har vi haft bra snurr på affärerna 
och sålt ungefär lika mycket som vi brukar göra. Vi vet att det kommer 
ett liv efter corona-krisen och då har vi vässat vårt affärssätt och låtit 
oss tänka i nya banor för att hitta nya sätt att träffa våra kunder på. 
Det är otroligt kul. 

Att den ökade försäljningen av begagnade bilar i början av krisen 
sedan hjälpte till att skapa likviditet känns skönt. Vi är förberedda på 
att vi kommer få en nedgång, men om man är aktiv som återförsäljare 
behöver man kanske inte påverkas så mycket. 

Behovet av bilar finns kvar. Jag tror snarare att antalet bilköp kommer 
att öka efter den här perioden. Pendling med buss och tunnelbana 
kanske inte ses lika attraktivt framöver om man jämför med att köra 
sin egen bil. 

Vi är glada att vi tog tidiga beslut, men det krävdes ett visst mod, 
det ska erkännas.” 

När coronan kom tog Bråviken Bil i Norrköping innovativa grepp. Det ena,  
att ”facetime-sälja”, har goda förutsättningar att bli ett permanent verktyg.  
Platschefen Robert Erlandsson berättar!

2

3

 L Ö S N I N G E N  2

TEXT OCH FOTO MARIA ERIKSSON

” Så attackerade  
vi coronakrisen”

BRÅVIKENS
 BIL

Försäljaren Niklas Rudi  
hittar nya möjlighetr att 
visa kunderna bilar utan 
fysiskt besök i bilhallen. 

Robert Erlandsson, 
platschefen på  
Bråvikens Bil.



1

2

3

  MOTORBRANSCHEN 5  •  2020 27 26 MOTORBRANSCHEN 5  •  2020

RANKNING 2020

RANKNING 2020

INDEX 2020

INDEX 2020

RANKNING 2019 INDEX 2019

ISUZU  132,5  (2)          (114,9)

BMW  128,9 (17)          (94,3)

SUBARU  119,2 (9)          (107,4)

KIA  116,8 (10)          (106,1)

VW  114,7 (2)          (114,9)

MAZDA  113,6 (1)          (118,7)

MERCEDES PB  112,7 (12)          (105,9)

SEAT  111,7 (5)          (112,3)

SKODA  110,7 (8)          (108,8)

MERCEDES TRP  110,4 (4)          (114,8)

AUDI  109,5 (6)          (111,1)

VW TRP  108,0 (7)          (109,9)

Medelvärde  100,0   

SUZUKI  99,1 (14)          (97,3)

RENAULT  98,5 (15)          (96,8)

MITSUBISHI  98,1 (16)          (95,1) 

VOLVO PB  97,8 (11)          (106,0)

HONDA  96,9 (13)          (99,6)

TOYOTA  96,4 (19)          (93,0)

FORD  91,5 (18)          (91,9)

HYUNDAI  88,2 (26)          (79,3)

NISSAN  87,9 (21)          (91,1)

FIAT PROFESSIONAL 78,8 (-)          (-)

FIAT  76,9 (20)          (93,5)

PEUGEOT  76,8 (25)          (83,2)

CITROËN  76,0 (22)          (86,2)

OPEL  57,0 (24)          (84,7)

MERCEDES LB      109,0    (1)  (111,9) 

SCANIA   100,8    (3)  (94,2) 

VOLVO LV   90,7    (2)  (94,5) 

HÄR ÄR HELA LISTAN FÖR PERSONBILAR …

… OCH FÖR TUNGA LASTBILAR!

Pilarna visar förändring av placering.

För tredje året segrar Mercedes-Benz – men avståndet till tvåan Scania krymper.

Isuzu som ny segrare. En kometkarriär för BMW som tar andra platsen och konkurrenslöst  
är årets raket. Och Subaru som hoppar upp på pallplats igen. Det är stora ommöbleringar i år! 
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INDEX 2019RANKNING 2019

GARallyt

FLEST SVAR
S IDA N 3 6

BÄSTA LYFTEN
S IDA N 37

BOJSÄNKEN & 
STJÄRNSKOTT

S IDA N 3 8

MÖT ÅRETS  
VINNARE!

SIDA N 28

& SIDA N 3 4

ÅRETS 
RAKET

HIT TA R DU  
PÅ SIDA N 3 0

I den 26:e GA-enkäten är spänn-
vidden stor mellan raketer och 
bojsänken. Totalbetyget på  
personbilssidan har gått upp. 

2  G A - E N K ÄT  2 0 2 0
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KLART ATT generalagenten tycker 
att det är jätteroligt att se betygen. 

– Jag vet att hela gänget på 
International Motors Nordic 
jobbat länge för resultatet och det 
känns som vi har nått ända fram 
nu, säger Filip Frennby, varumär-
kesdirektör Isuzu Sverige.

En speciell anda råder i Isuzu-
huset. Känslan är att där finns 
stora öron och många som står 
på tå för återförsäljarna. Varje 
enskild affär hejas fram tillsam-
mans med handlarna.

– Vi har en ganska liten volym 
så varje affär är stor för oss. 
Återförsäljarna ringer ofta och 
berättar när de sålt en bil och vi 
blir stolta. Ju mer pengar återför-
säljarna tjänar, desto gladare är vi. 
Affärer ger alla en trygghet, säger  
Frennby.

VOLYMEN LIGGER i snitt på 700 
bilar per år, ett antal som Frennby 
hoppas höja.

Kanske spelar just litenheten 
roll för de goda betygen, utan att 
förringa Isuzu-teamets bedrifter. 
Alla kan ha kännedom om alla 
affärer och problem. Och det är 
roligare att hjälpa någon man 
bryr sig om. Isuzus generalagent 
säger sig älska sina återförsäljare. 
Och kärleken tycks vara besvarad; 

Nu bestiger
vi toppen!
Isuzus pickup har tagit sig från delad 
andra plats i fjol till översta pallplats i 
år. Generalagenten får högsta betyg av 
återförsäljarna. 

märket har höjt sig 15,3 procent i 
index sedan förra året. 

Viktigt i Isuzu-affären är tillbe-
hören eftersom pickupen nästan 
alltid är ett arbetsredskap. En stor 
del av lagret med tillbehör finns 
på pdi-verkstaden i Wallhamn dit 
bilarna levereras från fabrik.

– I katalogen finns 150 artiklar 
som kåpor, flakskåp, extraljus och 
skärmbreddare. Återförsäljarna 
slipper jaga egna leverantörer. 
Det är bara att beställa hem bilen, 
få den fullt utrustad och levere-
rad, säger Filip Frennby.

MARGINALSYSTEMEN får höga 
poäng. Kundnöjdhetsundersök-
ningar existerar inte. Varje bil 
har en egen förtjänst. Den syns 

direkt. Inga krångliga system.
– Vi säljer pickuper, inte bilar. 

Vi är enda varumärket som fotar 
bilen bakifrån när vi gör reklam. 
Det är det som är det viktiga med 
bilen. Vad den har för grill och 
lyktor är inte lika viktigt. Våra 
kunder vill veta vad de kan lasta 
och dra, säger Filip Frennby.

PÅ SLUTFRÅGAN hur nöjd återför-
säljarna är med sin generalagent 
får Isuzu bäst betyg av alla. 

– Det är härligt att se att de 
är nöjda. Mycket av det ligger i 
snabbhet, enkelhet och engage-
mang. Vi låtsas inte vara något vi 
inte är. Det är den stora fram-
gångsfaktorn, säger Filip Frennby.

FILIP  FRENNBY SVARAR1:a

isuzu
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO ANDERS ANDERSSON

SÅ GÖR VI  
VÅRA ÅF NÖJDA

1. ENKELT – Vi ska vara lät-
tillgängliga, ge snabba svar 
och möta med personligt 
engagemang.

2. ROLIGT – Vi älskar relationen 
med återförsäljarna; inget är 
jobbigt, allt är möjligt.

3. LÖNSAMT  – Ska det vara att 
sälja Isuzu, ju mer handlarna 
säljer, desto hungrigare blir de 
på att sälja fler bilar.

Isuzus återförsäljare tycks 
nöjda med precis allt. Hur 
kommer det sig?
– Jag tror det beror på att vi är 
ett glatt gäng. Vår generalagent 
gör vad den kan. De har kommit 
med lösningar i corona-tider som 
känts bra. Det känns att vi har en 
trygg generalagent i ryggen, säger 
Tomas Lundström för Isuzus 
återförsäljare .

Vad är det hemliga receptet?
– Ni har hört det förr, men det är att 
det ska vara roligt, enkelt och lön-
samt att sälja Isuzu. Generalagenten 
hjälper oss med att samla ihop 
leads som förenklar vår försäljning. 
Sedan är det upp till oss att lokalt 
hitta mässor och event där bilarna 
kan visas upp. Det ansvaret ligger 
på oss, säger Tomas Lundström, 
själv återförsäljare på Runes Bil  
i Habo.

Finns det verkligen inga pro-
blem?
– Nja, det skulle vara att Isuzu inte 
är en höjdare för eftermarknaden 
eftersom det inte är någon ”klassisk 
verkstadsbil”. Vi får ju inte sälja 
några delar eftersom ingenting 
går sönder. Det är helt sjukt. Titta 
på dem som har Isuzu i gruvorna i 
Norrland för att transportera borrar 
på. Isuzu är de enda bilarna som 
håller, säger Tomas Lundström.

”Vi gör något som 
är väldigt bra!”

KOMMENTAREN:
TOMAS LUNDSTRÖM
representant för Isuzus ÅFF

ÅfF:

ISUZU GENOM ÅREN
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Filip Frennby,  
varumärkesdirektör  
Isuzu Sverige.
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DET ÄR första gången som 
fransmannen, och vd:n för BMW 
Sverige, Emmanuel Bret tar hela 
ansvaret för GA-enkäten. I fjol 
var han ny på jobbet och fick 
försöka förklara det årets djup-
dykning. I år är uppgiften lättare. 
Betygen går från strax under 100 
till nästan 129, ett resultat som i 
fjol hade gett en solklar vinst. 

Hur är det ens möjligt?

– Jag är stolt över resultatet. Det 
här är ett lagarbete. Jag vill tacka 
mitt team och våra återförsäljare 
som vi har arbetat tillsammans 
med för att förbättra vårt partner-
skap. Vi har byggt en unik laganda 
under året. I fjol var allt nytt och 
det fanns många svårigheter att 
övervinna. Inte minst på kommu-
nikationsområdet, säger han.

EMMANUEL BRET beskriver hur 
han och teamet tillsammans 
med märkesföreningen har lagt 
alla frågor på bordet och hur de 
sedan har arbetat hårt på varje 
enskilt område.

– Vi sitter i samma båt, vi och 
handlarna. Det är viktigt att jag 
kan få dem att ta eget ansvar för 
vår gemensamma affär. Vi säger 
inte ja till allting, men lovar att 
diskutera allt.

Den strategin har uppenbar-

Full gas från BMW
I fjol var BMW enkätens bojsänke, i år är 
de årets raket. Det tyska premiummärket 
flyger nästan hela vägen till toppen och 
slutar tvåa. En imponerande resa.  

ligen fått fyr på raketbränslet 
för årets resultat ger inte bara en 
pallplats, utan BMW är även årets 
raket som det märke som ökat 
mest av alla, ökningen är hela 
36,7 procent. 

FÖR EMMANUEL Bret har det varit 
viktigt att stå nära handlarna och 
förstå organisationen. Därför 
har han under fjolåret besökt 
alla återförsäljare inte bara en 
gång utan flera för att diskutera 
bilförsäljning.

– Jag har försökt att lära mig 
och förstå vad det är som de tycker 
saknas, att låta det få ta tid att för-
stå hur jag ska kunna hjälpa dem. 

Det är uppenbart att hand-

larna känner sig lyssnade på. På 
lyhördhetsfrågorna går betygen 
upp på varje enskild fråga med 
mer än ett helt betygssteg.

EN VIKTIG DEL i det arbetet har 
varit att förenkla på alla plan. 
Att hitta tydliga och lättförstå-
eliga arbetssätt. Under året har 
GA fokuserat på fem områden: 
Att vara mest premium, ha de 
lönsammaste handlarna, de 
nöjdaste kunderna, att lyckas på 
leasingområdet och att utveckla 
en laganda tillsammans med 
handlarna.

– Det blir ett riktigt bra år om 
vi lyckas nå de målen, säger Em-
manuel och skrattar.

EMMANUEL BRET SVARAR2:a

BMW
TEXT NIKLAS ARONSSON

SÅ GÖR VI  
VÅRA ÅF NÖJDA

1. KOMMUNIKATION – Allting 
börjar med förmågan att kunna 
diskutera alla frågor – respekt-
fullt och öppet.

2. TILLIT – Det är nyckeln. Våra 
handlare vet och accepterar 
att vi kan vara oense och att 
de beslut som vi fattar tas för 
företagets bästa. Vi litar på var-
andra och vet att alla arbetar 
på att ta bästa möjliga beslut.

3. ENGAGEMANG – Vi vill 
lyckas tillsammans och när vi 
engagerar oss, så levererar vi. 
Vi tycker om konkurrens och 
sätter in alla ansträngningar 
för att lyckas.

AR

BMW har åkt berg-och-dalbana 
de senaste åren. Kraftigt ner i 
fjol och ännu mer upp i år. Hur 
kan det förklaras? 
– Det är svåranalyserat helt klart, 
men jag kan konstatera att BMW 
har gjort ett historiskt bra resultat. 
Vi har ett fortsatt gott samarbete 
med generalagenten, även om det 
finns utmaningar på sina håll.

Varför blir det proppen ur just 
i år?
– Vi har arbetat hårt med flera 
tunga frågor som vi nu har baxat i 
mål vilket är glädjande. Det gäller 
till exempel reservdelslogistik och 
garantiersättning där vi har löst 
frågor efter långa diskussioner. 
detta kan dock inte förklara hela 
resultatförbättringen i enkäten.

I fjol var företagsledningen till 
stora delar ny, och du sa då att 
det behövdes lite tid för att par-
terna skulle hitta till varandra. 
Har ni gjort det?
– Visst har det varit en del utma-
ningar, men nu är vi mer bekanta 
och samarbetet fungerar bra på det 
hela taget.

BMW är i toppen på nästan alla 
frågor, men it-området är ett av 
få områden där ni släpar efter. 
Hur ska ni lyckas där? 
– Här finns det en del som måste 
bli bättre, och det försöker vi arbeta 
med lokalt i den utsträckning det 
går, men en stor del av vår struktur 
hanteras från München.

”Vi är mer bekanta 
och samarbetar bra”

KOMMENTAREN:
SVEN BERG
ordförande i BMW märkesförening

ÅFf:

ÅRETS RAKET!
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Emmanuel Brett 
vd BMW Sveriga. 
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I DECEMBER sade John Hurtig 
upp 20 av sina då 70 återförsäl-
jare, meddelade en reducering 
av två bilmodeller och en större 
ansvarsförändring när det gäller 
bilaffären.

Mot den bakgrunden var det 
inte konstigt att han var lite 
spänd inför resultatet av årets 
GA-enkät, men i efterhand hade 
han inte behövt vara det. Från 
förra årets nionde plats hamnar 
Subaru på tredje platsen med elva 
procents indexförbättring. 

På mer än var tredje fråga lig-
ger Subaru bland de tre bästa.

Bara fyra frågor hamnar under 
betygssnittet – marknadsföringen i 
social medier, om generalagenten 
har bilar som kunderna vill ha, 
tillgången på bilar och modell-
framtagning för förmånsberäk-
ning vid företagsförsäljningen. 
Under våren har en ny strategi 
för digital marknadsföring intro-
ducerats, vilket generalagenten 
hoppas öka närvaron i sociala 
medier. 

Har inte Subaru bilar som 
kunderna vill ha?
– Subaru tillverkar inte bilar för 
att i första hand möta svenska 
förmånsregler och skatter utan 
vår målgrupp är främst familjer 
med en aktiv livsstil. I den grup-

Brons – trots
slimmat ÅF-nät
John Hurtig på Subaru Nordic stegar 
sig uppåt med stora kliv. I år fick han 
kliva över hinder med uppsagda åter-
försäljare och ett omtag för affären. 

pen är vi ett populärt val oavsett 
om intresset är fiske, hästsport, 
skidåkning, camping eller annan 
outdoor-aktivitet, säger John 
Hurtig.

I december-omtaget ingick att 
generalagenten skulle få en större 
roll vid bilaffären.

– Vi jobbar mer med att skaffa 
leads till våra återförsäljare, bland 
annat genom marknadsföring på 
deras lokala upptagningsområde 
med styrning härifrån. Vi tar 
större ansvar för kunderna tills de 
kliver in hos återförsäljaren. Då 
måste återförsäljarna vara redo 
att ta emot köpmogna kunder för 
provkörning och försäljning, sä-
ger varumärkeschef John Hurtig.

TILLGÅNGEN PÅ bilar försämrades 
från en redan låg nivå. Hurtig 
är inte förvånad. Återförsäljarna 
fick inte så många bilar de ville ha 
förra året.

– Den globala efterfrågan var 
större än fabrikerna kunde pro-
ducera, säger John Hurtig.

Men förutom att Subaru lyss-
nar bättre till sina återförsäljare, 
gillas bonussystem och centrala 
servicemarknadskampanjer, till-
gången av bilar vid premiärer och 
öppet helger.

Frågorna om ersättningsnivå-
erna är nästan ”ägda” av Subaru 
och bäst av alla är de beträffande 
nivåerna för arbete, reservdelar och 
enkelhet i garantiadministration.

JOHN HURTIG SVARAR3:a

SUBARU
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO ANDERS ANDERSSON

SÅ GÖR VI  
VÅRA ÅF NÖJDA

1. ENKELT – Relationen med 
oss ska vara enkel, vi ska ge 
snabba svar, snabb hjälp på 
enklaste sätt. 

2. ROLIGT – Det ska vara roligt 
att sälja Subaru och jobba med 
oss som återförsäljare. 

3. LÖNSAMT – Vi ska vara bäst 
av alla märken genom att er-
bjuda bästa lönsamhet för våra 
återförsäljare. Vi är inte det i 
dag, men det ska vi bli!
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AR

Tjugo uppsagda återförsäljare, 
ändå lyckas Subaru lyfta sig – 
vad beror det på?
– Vi var förstås oroliga att upp-
sägningarna skulle avspeglas. 
Från styrelsen har vi förståelse för 
förändringarna med färre återför-
säljare och endast tre bilmodeller. 
Det verkar som även återförsäljarna 
tycker om planen.

Betygen för marknadsföring i 
sociala medier sänktes ...? 
– Subaru har bytt mediebyrå med 
målsättningen att öka den lokala 
marknadsföringen och i digitala 
medier. Subaru har traditionellt 
satsat på reklam i tidningar och tv, 
vilket naturligtvis också kommer att 
fortsätta, men kanske något mindre. 

Det skulle väl även ändras lite i 
affärsvillkoren …?
– De förändras till viss del både 
beträffande priser på bilar och 
hantering i kommissionssystemet. 
Subaru äger utställningsbilarna i 
handlarnas hallar, i stället för ett 
finansbolag, och handlarna har 
förköpsrätt. Subarus vilja är också 
att återförsäljare inte köper på sig 
för stora lager, utan avropar från 
generalagentens lager, så att det 
inte leder till prisdumpning. 

Riktigt bra hamnar Subaru 
beträffande reservdelar och 
tillbehör – hur jobbar ni där?
– För servicemarknaden ser vi 
glädjande också fortsatt mycket 
höga resultat på allt från service-
marknadskampanjer till reglering 
av garantianspråk, ersättningsni-
våer för arbete, reservdelar och 
felsökning. Subaru har precis som 
för övriga affärsvillkor, exempelvis 
bonussystemet, ansträngt sig för att 
allt ska vara enkelt och begripligt. 
Subarus ledord ”enkelhet” ökar 
nöjdheten hos återförsäljarna.

”Verkligen en positiv 
överraskning!”

KOMMENTAREN:
BERNT SCHMIDT
ordförande Subarus  
återförsäljarförening

ÅFF:
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Trefaldig segrare
på tunga sidan
Mercedes-Benz tunga lastbilar ligger 
kvar som etta och lever på ruset av att 
sälja Truck of the year till ÅF som är 
nöjdast av alla lastbilshandlare. 

JENS TITTEL SVARAR:1:a

TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO MARTIN LINDEBORG

ÅTER IGEN ett bra resultat för 
Mercedes tunga lastbilar med 
bästa betygen bland de tre 
tillverkarna på hälften av enkät-
frågorna. 

– Vår ambition är långsiktig. 
Vi har både produkter och en or-
ganisation för att nå 20 procents 
marknadsandel. Det kommer 
inte vara en rak väg upp, men vi 
har den mest moderna lastbilen, 
hävdar vd:n Jens Tittel.

Truck of the Year gick senast 
till Actros 5. Lastbilen, med ka-
meror i stället för speglar, gjorde 
enligt Tittel, succé vid förra årets 
lastbils-tour.

– De som var inne i bilen kom 
ut med ett stort leende. Det är vi 
mycket stolta över, säger han.

I GA-ENKÄTEN behåller Mercedes-
Benz sin förstaplats för tredje året 
i rad, men i backspegeln ser vi de 
andra märkena närma sig. 

Förra året var Jens Tittel mest 
nöjd över att återförsäljarna var 
så nöjda. Mest missnöjd var han 
över att handlarna fått vänta på 
reservdelar för länge.

– Vi har ändrat parametrar i 
systemen med reservdelar, gått 
igenom logistikflödet, investerat 

Mercedes-
Benz

SÅ GÖR VI  
ÅF NÖJDA:

1. VI VISAR FÖRTROENDE. ”Vi 
för dialog och fortsätter att 
lyssna på varandra.”

2. VI HAR EN KLAR PLAN. ”En 
tydlig framtidsstrategi och 
fokuserar på vad som är viktigt 
här och nu.”

3. VI MÅNAR KUNDNÖJDHE-

TEN. ”Vi erbjuder produkter 
och tjänster som hjälper ÅF att 
göra kunderna nöjda, exempel-
vis MB Uptime som samman-
kopplar bilen med verkstaden 
och transportbolaget.”

i utbildning och kollat interna 
processer samt fört diskussioner 
med huvudkontoret för att hitta 
förbättringar, säger Jens Tittel.

I år ser handlarna problemom-
råden i lyhördhet, marknadsfö-
ring, tillgång på lastbilar, utbild-
ningsfrågor och finansbolaget.

PÅ FRÅGAN OM generalagenten 
har bilar som kunderna vill ha får 
märket märkligt nog lågt betyg. 
Det tror Tittel beror på att det vid 
lanseringen av Actros 5 saknades 
några konfigurationer som kun-
derna efterfrågade, exempelvis en 

luftfjädrande nio tons framaxel 
som är vanlig i Skandinavien 
men inte lika vanlig i Tyskland. 
Den finns dock tillgänglig nu.

Låga siffror om finansbolaget 
är inte någon överraskning.

– Vi har en öppen dialog och 
vi har försökt men inte hittat 
förbättringar. Det låga betyget 
har även lite att göra med kon-
junkturen före corona-krisen, då 
finansbolaget var lite mer restrik-
tivt. Det här finns på min agenda 
och det finns många fördelar med 
ett eget finansbolag som man lätt 
glömmer, säger Jens Tittel.
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MERCEDES-BENZ L A STBIL AR GENOM ÅREN

Du verkar inte riktigt nöjd med 
resultatet …?
– Mercedes-Benz tunga lastbilar 
har varit ohotad etta flera år i rad 
och nu ser vi många frågor som inte 
får lika bra resultat. Det som hela 
organisationen gått igenom med 
bytet till direktförsäljningsmodellen 
har drabbat även lastbilar eftersom 
fokus har hamnat på annat håll.

Hur skiljer sig marknaden för 
tunga lastbilar från personbilar?
– Jag är själv ny i marknaden med 
lastbilar, men det är tydligt att 
servicemarknaden är mycket viktig 
för hela affären. Det måste finnas 
ett komplett servicenät och bilarna 
får inte stå stilla.

Just servicemarknaden har fått 
bra betyg även i år …
– Det är förstås väldigt viktigt, men 
det är också viktigt att fortsätta 
jobba med vårt varumärke. Vi har 
det starkaste varumärket och 
frågorna kring det har fått sämre 
betyg. Vi behöver lyfta upp våra 
produktfördelar. 

Ny prisad lastbil under året som 
gått, hur har den mottagits?
– Det är alltid roligt med nya pro-
dukter. Vi måste vara duktigare på 
att marknadsföra bilarnas fördelar. 
Det har varit mycket fokus på den 
låga bränsleförbrukningen, men 
inte andra tekniska innovationer 
som att det är den första bilen utan 
backspeglar. 

”Fördelarna
med produkterna
behöver lyftas”

KOMMENTAREN:
SVEN CL AUG
vd/sekreterare Mercedes-Benz 
återförsäljarförening

ÅFF:

VINNARE LASTBIL

2  G A - E N K ÄT  2 0 2 0

Jens Tittel, vd 
Mercedes-Benz  
Trucks i Sverige  
och Danmark.
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svarade

DAG LOTSANDER 
Vd för  Toyotahandlarnas  
återförsäl jarförening

DET HÄR är första året som Dag Lotsander, 
ansvarar för enkäten för Toyotas del. För honom 
är enkäten ett viktigt redskap i arbetet. Han har 
erfarenheter från både generalagent och hand-
lare efter tio år på Toyota Sweden och dessförin-
nan Toyota Center i Stockholm. För att nå en så 
god svarsfrekvens som möjligt har han arbetat 
systematiskt med handlarna.

– Jag har mejlat till alla återförsäljare och 
gjort flera besök med budskapet att både gene-
ralagent och återförsäljarföreningen önskar nog-
granna svar. De ska gärna komma från respektive 
avdelningschef för att svaren ska bli så initierade 
som möjligt, säger han.

DAG LOTSANDER tycker att det är viktigt att 
svarsfrekvensen är hög av flera orsaker.

– När svaren är många och dessutom nog-
granna ökar både validiteten och reliabiliteten. 
Först då kan vi få en bild av hur det verkligen ser 
ut och en möjlighet att arbeta med rätt frågor 
framöver, säger han.

Han menar att det annars är lätt att misstro 
svaren, eller att man rent av tvingas gissa.

Enkätsvaren bildar sedan ett gediget arbets-
material som ligger till grund för en ordentlig 
analys.

– Jag stämmer av med vår generalagent så att 
vi har samma bild. Det betyder samsyn och att 
vi arbetar med samma viktiga frågor, säger han. 
2NA

Svarprocenten i GA-enkäten har alltid varit anslående hög.  
I år svarade i snitt 77 procent av MRF-handlarna.  
Här är de märken vars handlare svarade i högsta grad! 

”VI DROG IN FLEST SVAR”

TOYOTA
ERIK FRÖSTRÖM 
Representant Peugeots återförsäljarförening

DET ÄR positivt att se Peugeots återförsäljare 
höja rösterna och därmed lyfta märkets engage-
mang till näst bäst i svarsfrekvens. Att general-
agenten KW Bruun bara har en bristfällig dialog 
med sin återförsäljarförening kan ha påverkat att 
så många handlare nu valt att ta tillfället i akt att 
framföra synpunkter anonymt.

Erik Fröström på återförsäljarföreningen hop-
pades på ett högt deltagande.

– Jag har pratat med de flesta återförsäl-
jarna och även skickat ut påminnelser till hela 
nätverket. GA-enkäten är ett forum där man helt 
anonymt kan redogöra för sina åsikter om af-
färsvillkor och relationen med sin generalagent. 
Många har också tyckt att det varit viktigt att 
göra det, säger Erik Fröström.

ATT PEUGEOT hamnar i botten på rankninglis-
tan, trea från slutet, tolkar Erik Fröström som 
en protest och ett bevis på ett allmänt missnöje 
med importören. Och det är inte första gången. 
Senaste åren har Peugeot hamnat i bottenstriden 
räknat i resultat i enkäten.

– Resultatet var helt i linje med vad jag 
förväntade mig. Relationen mellan importör och 
återförsäljare har varit frostig i många år och är 
det fortfarande. Resultatet speglar väl den situa-
tion som råder i dag, säger Erik Fröström.

DEN SITUATIONEN beskrivs som en blandning av 
oro och frustration i avsaknad av ett samarbete 
med generalagenten. 2ME

PEUGEOT
BERNT SCHMIDT 
Ordförande Subarus  
återförsäl jarförening

VARKEN generalagenten eller Subarus återförsäl-
jarförening verkade hoppas på en bra placering 
i enkäten i år med tanke på alla uppsägningar 
som de genomförde i slutet av förra året när 70 
återförsäljare bantades till 50.

– Om de uppsagda återförsäljarna inte har sva-
rat på enkäten innebär det att vi har fått en lägre 
svarsfrekvens, säger Bernt Schmidt utan att själv 
känna till att svarsfrekvensen var hög även i år.

Det får kanske därför ses som en bedrift 
att höja sig i enkäten, när hela 82 procent av 
återförsäljarna svarat, varav flera måste ha varit 
uppsagda.

– Sett till resultatet ser det ut som vi har höjt 
oss och då är jag väldigt nöjd. Jag hade räknat 
med en motsatt effekt på grund av strategiför-
ändringen, säger Bernt Schmidt. 

SUBARU brukar komma högt i mätningarna av 
svarsfrekvensen. Förra året hamnade de också 
bland de bästa. 

– Vi pratar med medlemmarna, skickar mejl 
och påminnelser flera gånger. Det brukar ge 
resultat, säger Bernt Schmidt.

Att ha hög svarsfrekvens är viktigt för trovär-
digheten, enligt Schmidt. Det är därför den är så 
viktig.

– Med många medlemmar som vi har kan det 
ju vara svårare att få hög svarsprocent, men ju 
högre desto mer trovärdigt som arbetsverktyg 
mot generalagenten, säger Bernt Schmidt. 2ME

SUBARU

86% svarade84% svarade82%
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Vad kännetecknar årets enkät?
– Definitivt att totalbetygen har höjts och merparten av märkena 
höjer sig, en del väldigt mycket. Isuzu når toppen, BMW gör det 
enorma lyftet och Subaru blir trea trots förändrade villkor för 
återförsäljarkåren. Det tyder på att merparten av återförsäljarkå-
ren är mer positiva till samarbetet med sina generalagenter. Det 
har ju också visat sig nu i corona-tiderna. Alla generalagenter, 
med något enstaka undantag, tycks ha en positiv och proaktiv 
dialog med återförsäljarna. 

Något annat som sticker ut?
– Det verkar som om generalagenterna överlag är väldigt med-
vetna om sina svagare områden, förstår orsakerna till områden 
med lägre betyg och var de inte har nått fram. Det tyder på 
mogna relationer.

Men svarsfrekvensen har sjunkit …
– Ja, lite men dels skiljer det sig väldigt mycket mellan märkena, 
framför allt är det några märken, där det varit byte av general-
agent under året eller av andra orsaker inte varit relevant att 
betygsätta nu, som har markant färre svararande.

– Något som också påverkar är att vi för första gången sände 
ut enkäten enbart digitalt, då blir inte påminnelserna lika 
visuella. Digitala enkäter har alltid lägre svarsfrekvens, men vi 
kommer att fortsätta med det och försöka vidta andra åtgärder 
för att driva på svarandet.

Har det varit på tal att utöka enkäten till även icke MRF-
medlemmar?
– Frågan om en breddning till samtliga återförsäljare har dis-
kuterats men är kontroversiell och i dagsläget inte aktuell. Det 
är ju MRF:s medlemmar som bekostar genomförandet; ska den 
breddas måste någon annan form av finansiering ske.

Och GA-dagen sprack i sin traditionella skepnad …
– Ja, inga föreläsningar, ingen samling, men det blev ju ett webb-
event i stället. Nätverkandet får vi ta igen med råge nästa år.

Till sist, nu är du enkät-general och det passar väl någon 
med militär bakgrund?
– Haha, jag har stigit ordentlig i graderna, i det militära var jag 
kapten, i pansartrupperna. 

KLAUS SILFVENIUS, enkätgeneral

HALLÅ DÄR

Bättre än index
De här märkena har procentuellt förbättrat 
sitt placeringsindex jämfört med i fjol:

Märke     Ökning (%)
BMW    36,7
Isuzu    15,3
Hyundai   11,2
Subaru    11,0
Kia    10,1
Mercedes PB   6,3
Toyota    3,7
Mitsubishi   3,2
Suzuki    1,9
Renault    1,7
Skoda    1,7
Siffrorna anger de procentuella förändringarna sedan i fjol.

Och sämre
De här märkena har försämrat sitt index 
jämfört med i fjol:

Märke     Minskning (%)
VW    -0,2
Ford    -0,4
Seat    -0,5
Audi    -1,4
VW  TRP   -1,7
Honda    -2,7
Nissan    -3,5
Mercedes TRP   -3,8
Mazda    -4,3
Peugeot   -7,7
Volvo PB   -7,7
Citroën   -11,9
Fiat    -17,8
Opel    -32,7
Siffrorna anger de procentuella förändringarna sedan i fjol.

2  G A - E N K ÄT  2 0 2 0

BÄTTRE OCH  
SÄMRE ÄN INDEX
BMW har ökat mest medan Opel är det 
märke som har tappat mest jämfört 
med GA-enkäten 2019.
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FÖRBÄTTRAT TOTALINDEX
Medelvärdet för alla varumärken i GA-enkäten har gått upp med 
5,5 procent jämfört med i fjol. Nedbrutet på frågenivå har 109 
frågor högre betyg. På 14 frågor är betygen oförändrade, medan 
det på 5 frågor är lägre betyg än i fjol. Tre av dessa återfinns 
inom garantiområdet: ersättningsnivå för felsökning, ersätt-
ningsnivå för administration samt enkelhet i garantiadministra-
tionen. 

I takt med allt mer komplexa system tar felsökning längre 
tid, något som handlarna upplever att de inte kompenseras för. 
Betyget sjunker även på frågan om det långsiktiga lönsamhets-
målet är tillräckligt för att handlaren ska kunna utveckla sin 
verksamhet, liksom på frågan om hur nöjd handlarna är med 
bonusprogrammets koppling till kundnöjdhet. Alltså två lönsam-
hetsfrågor där betyget dalar. 

Ansträngt i bottenskiktet
Generalagenten KW Bruun, som ansvarar 
för PSA-märkena Opel, Peugeot, Citroën 
och DS i Sverige väljer att inte kommentera 
årets GA-enkät. Vd Tobias Pettersson vill 
inte ställa upp på några intervjuer. 

Förhållandet till återförsäljarna är an-
strängt. När det gäller Peugeot och dess 
återförsäljarförening är dialogen synnerli-
gen bristfällig och beskrivs vara pausad.

I år hamnar Opel sist i tabellen med läg-
sta betygen från sina återförsäljare med 
Citroën och Peugeot närmast på platserna 
ovan.

Opel tappar 32,7 procent i index jämfört 
med förra årets GA-enkät.

Försäljningen under första kvartalet har 
varit bekymmersam. Opel sålde 415 bilar, 
varav 99 var verklig försäljning.

Citroën sålde 392 bilar, varav 120 var 
verklig försäljning.

Peugeot sålde 1 579 bilar, varav 806 var 
verklig försäljning.

Statistiken kan jämföras med sportbils-
märket Porsche som samma tid sålde 574 
bilar varav 426 verklig försäljning. 

MEDELBETYGET för personbilsmärkena har 
höjts med 5,5 procent jämfört med i fjol, vilket 
är en signal på bättre relationer. Dock har 
betygen för lastbilsmärken sänkts med i snitt 
3,5 procent.

För stor vikt ska inte läggas vid rankningen, 
åtminstone inte i toppstriden på personbils-
listan. Många märken har höjt sina betyg utan 
att nå pallen. Det är topptrion som stuckit i 
väg, mest årets raket BMW som nästan osan-
nolikt klättrar från 17:e till 2:a plats. Och så 
har vi de betydande förbättringar som Isuzu 
och Subaru gjort och inte heller Kia ska glöm-
mas som går från tionde plats till fjärde.

Rankningslistan för personbilar har stuvats 
om rejält. Fjolårsvinnaren Mazda landar i 
år på åttonde plats. Men bland lastbilarna 
behåller det utländska märket Mercedes-Benz 
förstaplatsen före Scania och Volvo.

ÅRETS BOJSÄNKE är Opel med det historiska 
lägsta indexet genom tiderna. KW Bruun är 
också den enda generalagent som inte vill kom-
mentera sina resultat, bottennoteringarna för 
Opel, Peugeot och Citroën.

Svarsfrekvensen har sjunkit från 77 procent 
till 64 men bedöms fortfarande av Kantar Sifo, 
som utfört undersökningen, vara påtagligt 
hög. Minskningen förklaras bland annat med 
enbart digitala utskick, men också av att ett 
par märken bytt generalagent under året; den 
gamla finns inte kvar och den nya har inte 
hunnit visa vad den går för. Flera märken har 
emellertid en svarsfrekvens över 80 procent.

Viktigast av allt
Det återförsäljarna mest efterfrågar hos sina 
huvudmän är tillgänglighet, snabbhet och 
svar direkt. Höga betyg på de frågorna sam-
manfaller med en bra rankning. Nästan lika 
viktigt är leveransprecisionen och -villkoren, 
däremot väger inte leveranstiderna lika tungt. 
Bra säljutbildningar och vass marknadsföring 
är också återförsäljarna angelägna om.

På handlarnas önskelista står bättre lön-

samhet och marginalsystem. Där finns alltid 
förbättringspotentialer för generalagenterna.

Frågetecken kring Lexus
Lexus kvalade som enda märke ur rankning-
listan i år på grund av för låg svarsfrekvens. 
Det ter sig minst sagt märkligt eftersom 
många återförsäljare var indignerade i fjol när 
generalagenten vägrade att låta sig intervjuas 
efter sin placering som tredje sämsta märke. 
Ännu mer förvånande eftersom Toyota har 
den allra högsta svarsfrekvensen i år och huvud-
delen av Lexus-handlarna också har Toyota. 
Återförsäljarföreningen, som har påmint och 
uppmanat att svara, är lika oförstående.

– Men det är inte okej att inte svara på en-
käten, säger Curt Gruvaeus i Lexusgruppen.

Skoda avancerar
Skoda får väl ses som VW-husets vinnare i år, 
det enda av syskonmärkena med ökat index, 
om än nedpetad ett snäpp på rankningslistan. 
Fortfarande har Skoda VW personbilar och 
Seat framför sig, men märket har gått om 
Audi och VW transport.

Betygen för Skoda är höjda på i stort sett 
alla frågor. ”Bra har blivit bättre och bättre har 
blivit ännu bättre”, skriver en återförsäljare i 
enkäten. Så förre märkeschefen Anders Berg-
man får väl sägas ha gått med flaggan i topp 
och entusiasmen i organisationen är stor.

VW personbilar, som delade andra platsen 
i fjol, backar till en femte plats i år. Dock 
ska sägas att många betyg är höjda för alla 
VW-märken, bara det att generalagenterna på 
pallplats har förbättrat sig mer. 2 ICN

Raketer & bojsänken
Den 26:e GA-enkäten tyder på förbättrade relationer 
överlag – totalbetyget på personbilssidan har höjts – 
men sätter också strålkastarljus på motsatsen. 

BET YGSSNITTET

FELSÖKNING FÅR BOTTENBETYG
Där Sveriges generalagenter presterar allra sämst, enligt åter-
försäljarna, är frågan på garantiområdet om ersättningsnivå för 
felsökning. Betygen var låga redan i fjol, men sjunker rejält i år. 
Det samlade MRF-betyget stannar på mediokra 2,6. Tjugoen av 
enkätens varumärken får sänkta betyg, Två har samma betyg 
som i fjol, och bara tre märken skjuter i höjden: Mercedes-Benz, 
BMW och Isuzu. I fjol var det leveranstider som hamnade i 
botten med ett betyg på 2,9, vilket är oförändrat i år. Högst be-
tyg, 4,1, ger handlarna till generalagenterna på frågan om de är 
nöjda med finansbolagens produkter. Det är en kraftig uppgång 
jämfört med fjolåret då betyget då var mer modesta 3,5. 

Frågor om produktkvalitet ges i år bättre betyg än i fjol. Det 
gäller till exempel hur lyhörda generalagenterna är för hand-
larnas synpunkter i fråga om produktkvalitet, där inte mindre 
än 23 varumärken får högre betyg. Här hamnar totalbetyget på 
4,0. Samma betyg får frågan om bilarna som generalagenterna 
saluför har en produktkvalitet som är konkurrenskraftig. Också 
där är betygen upp ett halvt betygssteg. 

Man kan fundera på vad som ligger bakom uppfattningen att 
kvaliteten förbättrats. Är det reella förbättringar, eller är det 
snarare en konsekvens av den pågående elektrifieringen som i 
takt med att allt fler märken får laddhybrider och rena elbilar 
ger en känsla hos handlarna att man ligger rätt i tiden? 

Produktkvaliteten upplevs förbättrad

Nära perfektion
Årets etta Isuzu har varit på pallen två gånger förut. För två år sedan var de trea, 
i fjol tvåa och i år alltså etta. Indexet på 132,5 är ett av de allra bästa i enkätens 
historia. På fyra frågor är Isuzu en tiondel från att maxa betyget, men stannar 
alltså på 4,9 – frågor på bilförsäljningssidan om generalagentens tillgänglighet, 
snabba svar på förfrågningar och beslutsmässighet. Dessutom på frågan om hur 
nöjda handlarna är med företagsledningen när det gäller bilförsäljning. Nästan 
lika bra betyg (4,8) får Isuzu för en bra organisation. Sämst betyg på samtliga 
frågor får märket på frågan om bonussystem för servicemarknaden där betyget 
”bara” blir 3,7. 

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är vår hälsa prioriterat, friska medarbetare både  
mår och presterar bättre. Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är perspektivet.

Bra har blivit bättre och 
bättre har blivit ännu bättre

Återförsäljare, Skoda

VINNARE GENOM ÅREN
På 26 år är det bara sex märken som har 
äntrat tronen – Hyundai, Mercedes och 
Mitsubishi hela sex gånger, Volvo Cars 
fyra gånger, Mazda och Isuzu en gång. 

1995 – Hyundai
1996 – Ingen enkät 
1997 – Mitsubishi
1998 – Mitsubishi
1999 – Mitsubishi
2000 – Mitsubishi
2001 – Mitsubishi
2002 – Mitsubishi
2003 – Volvo Cars
2004 – Hyundai
2005 – Volvo Cars
2006 – Volvo Cars
2007 – Hyundai
2008 – Hyundai
2009 – Hyundai
2010 – Hyundai
2011 – Mercedes
2012 – Mercedes
2013 – Mercedes
2014 – Mercedes
2015 – Mercedes
2016 – Mercedes
2017 – Volvo Cars
2018 – Volvo Cars
2019 – Mazda
2020 – Isuzu

Filip Frennby,  
varumärkesdirektör  
Isuzu Sverige.
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Vad står överst på 
din bucketlist?

– Jag vill åka till Southfork ranch i Dallas och hälsa på JR. 
Jag växte upp med den tv-serien. Det är så coolt när JR sitter 
där och dricker sin whisky. Ranchen har guidade turer i det 
stora huset. Jag vill ta en virre i det huset, det är en av 
mina grejer som jag vill bocka av i livet.  

TRE SVARAR

Caroline Jädersten,  
Turebergs Bilcenter i Upplands Väsby

”Jag vill ta en virre i det där huset”

– Att åka Marcialonga, ett sju mil långt längdskidlopp i 
Italien. Det är fantastiskt kul att åka skidor och jag gillar 
utmaningar. Jag strävar ofta efter att nå nya mål, även på 
jobbet, vilket kommer lite med säljarrollen – det går hand i 
hand med det så klart. Loppet äger rum i vackra miljöer. Jag 
har kört vasaloppet i två år och nu behöver jag något 
nytt mål. 

”Det går hand i hand med att jag 
ofta strävar efter att nå nya mål”

– Det är en grej jag ska göra i höst, jag har kämpat i två år. 
Jag ska springa Ultravasan, det är en jättestor grej för mig. 
Men jag har tyvärr gått sönder hela tiden, knäna pajar – 
men nu ska jag fixa det. Jag ska ha den där tröjan. På jobbet 
tycker de att jag är dum i huvudet, det kanske jag är, varför 
springa om man kan åka bil. Men jag ska göra det 
en gång och sedan kanske aldrig igen.

”Jag ska göra det en gång 
och sedan kanske aldrig igen.”

Daniel Kraft, försäljningschef  
Gästrikland på Bilbolaget i Gävle

Jerry Svedlund, servicemarknadschef  
på Bilmetro i Avesta

72 %

Dyrt ha medarbetare 
med alkoholproblem
I alkoholrapporten från Systembolaget från 2019, 
betonas vikten av att chefer reagerar snabbt när 
det finns välgrundade misstankar om alhoholpro-
blem hos medarbetare.

Ju längre in i beroendet en missbrukare kommer, desto svårare blir 
rehabiliteringen.

– Ser man till sjukdomsärenden generellt så är de fall som är kopp-
lade till alkohol de allra svåraste. Utöver själva sjukdomen finns här 
också dimensionen att ”vilja erkänna och ta tag i problemet” eller att 
inte göra det, säger Lars Bäckström, jurist på Almega och specialist 
på arbetsrätt.

Dessutom är det dyrt att ha anställda med alkoholproblem. Det är 
sjuklön, semestergrundande frånvaro och sociala avgifter. Indirekta 
kostnader som administration, vikarier och andra medarbetares 
övertid tillkommer. 

Kvaliteten på det utförda arbetet riskerar också att bli sämre, liksom 
att produktiviteten kan påverkas negativt, enligt Systembolaget. 

Utöver den som har direkta problem berörs oftast hela arbetsgrup-
pen av de arbetsförhållanden som uppstår.

Lars Bäckström konstaterar att arbetsgivare har långtgående åta-
ganden i en rehabiliteringsprocess. 

AV ALLA CHEFER I SVERIGE ÄR MÄN. INOM PRIVAT  
SEKTOR ÄR SKILLNADEN STÖRST, DÄR ÄR 78 PROCENT  
AV CHEFERNA MÄN JÄMFÖRT MED 44 PROCENT INOM  
OFFENTLIG SEKTOR.  Källa: Jämställdhetsombudsmannen

AV  NELLIE PILSETNEK
*Mobil 1 Engine Oil Guarantee omfattas av villkor och erbjuds till konsumenter genom auktoriserad bilhandel.
© 2018 ExxonMobil. All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.

Erbjud dina kunder Mobil 1 motorskydd i ytterligare 5 år eller 160 000 km från nästa service. 
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bilen med Mobil 1™ motorolja. För mer information besök www.mobiloil.se eller kontakta  
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RUNES BIL 

EXTRA ALLT
Syskontrion Tomas, Johan och Christina gör bilaffärer med hela  

hjärtat på Runes Bil som varit med att rösta fram Isuzu som  
vinnare av årets GA-enkät. Syskonen älskar att jobba ihop, älskar  

sin generalagent Isuzu och älskar sina kunder.
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

RUNES BIL  
SÄTE: Habo. MÄRKEN: Auktoriserad återförsäljare för Isuzu, Subaru och Honda. 
GRUNDAT: 1961. AREA: 3 200 kvadrat byggnader, 10 000 kvadrat tomt, 120 
parkeringsplatser. ÄGARE: Syskonen Tomas och Johan Lundström och Christina 
Karlsson. ANTAL MEDARBETARE: 11. VERKSTAD: En inhyrd verkstad i anlägg-
ningen, samma ingång och fikarum. DÄCKVERKSTAD: 8 000 däck (till 2 000 bilar).
REKOND: 2 lyftar (plus 3 i däckverkstaden). SÄLJER: 330 nya, 500 begagnade  
per år. BEGLAGER: 75 bilar. OMSÄTTER: 130 miljoner kronor. VINSTMARGINAL:  

4 procent. ÖVRIGT: Superföretag 2005 enligt DI Gasell och Silverdiplomerad 
AAA-rating tio år i rad.

RUNES BIL i Habo är ett välmående företag 
med elva anställda. Omsättningen ökar stadigt, 
i lunchrummet hänger elva års AAA-intyg och 
ägarna har ännu inga tankar på att behöva per-
mittera personal på grund av corona-viruset. 
Men det är inte bara Isuzus förtjänst att Runes 
Bil blomstrar.

Tillsammans styr syskonen i Honda-
kungadömet Habo som Sveriges Honda-tä-
taste distrikt med 35 procents marknadsandel 
och bland de bästa i Europa. I sex år i rad 
prisades Runes Bil för att vara kundvänligaste 
Honda-företaget. Även när det gäller Subaru 
och Isuzu ligger de högre än snittet.

Den vårdag vi besöker Habo har vinden 
tagit ett ordentligt grepp om flaggorna på 
parkeringsplatsen. Förutom ett ekonomiskt 
välmående är Runes Bil även ett personalvän-
ligt företag; personalomsättningen är noll.

– När vi anställde medarbetarna visste vi 
inte att vi skulle bli pensionärer ihop, men 
som tur är trivs vi fantastiskt bra ihop, säger 
Tomas Lundström.

Mottot är ”roligt, enkelt och personligt”, en 
variant på Isuzu/Subarus ledord ”roligt, enkelt 
och lönsamt”. Runes Bils åtta miljoner kronor-
satsning på däckhotellet är ett exempel på hur 
”lönsamt” bytts ut mot ”personligt”.

– Vi byggde däckhotellet eftersom kunder-
na ville ha det. Vi ser väl inte att vi når break 

even under vår livstid, men det är ändå värt 
det eftersom det ger service till våra kunder, 
säger Johan Lundström.

DET HAR GÅTT 19 år sedan syskonen tog över 
bilföretaget.

– I början var det bara jag och Johan och 
vi stod i källaren och rekondade och polerade 
bilar. När det plingade i dörren slängde vi av 
oss overallerna och sprang upp för trappan 
och sålde bilar, säger Tomas.

Systern Christina Karlsson beskrivs som 
”klippan”, den som vet allt. Det är hennes röst 
man möter när man ringer. Det tar aldrig mer 
än två, tre signaler innan hon svarar och hon 
är oftast på jobbet från tidig morgon. Hennes 
leende är också det första man ser när man 
tittar in i utställningshallen.

Hela personalen på Runes Bil i 
Habo norr om Jönköping får plats 
på Isuzun, märket som vinner 
årets GA-enkät.

På fikabordet i 
bilhallen finns  
fruktkorg och läs-
glasögon att låna.

Syskonen Tomas, Christina 
och Johan driver pappa 
Runes företag vidare.

2  F R A M K A N T
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– Vi syskon jobbar väldigt tajt. Vi är ald-
rig osams, men vi tycker olika om mycket. 
Nu jobbar även två av våra barn här. Ingen 
behandlas emellertid annorlunda på grund av 
släktskap, säger Johan.

Tomas säger att rollerna inte är så uppde-
lade, utan att det är samarbete som gäller.

– När vi åker till olika möten kör jag och 
Johan sitter bredvid med block och penna 
för att skriva ner alla våra idéer. Vi försöker 
jobba med väldigt tydliga mål. Vi är tävlings-
människor. Det började med att en annan 
återförsäljare slog vad med oss 1998. Om vi 
sålde hundra bilar på ett år skulle vi vinna en 
tusenlapp, säger Tomas och skrattar.

FRÅN BÄSTA CITROËN-
HANDLARE TILL TÄTASTE 
HONDA-DISTRIKTET
Runes Bil har funnits i 59 år och 
grundades av syskonens pappa Rune 
Lundström. Under åren var han 
återförsäljare för VW, BMW, Mazda och 
Citroën och vald till Sveriges bästa 
Citroënhandlare. 

Runes Bil är Honda-återförsäljare 
sedan 1980 (Sveriges äldsta). Sysko-
nen tog över företaget 2001. Johan, 
som har jobbat där längst, började 
på rekond/tvätt och jobbade sig upp. 
Tomas är utbildad av Volvo, men gjorde 
också egen karriär som bland annat 
yngste platschefen på Philipsons Bil. 
Lite senare kom även systern Christina 
in i företaget.

Målet uppnåddes efter att de skapat ett del-
mål; hade en viss nivå inte nåtts före semes-
trarna, skulle det inte bli någon semester.

Andra målet blev lite högre. De skulle 
tjäna sin första miljon. Det gick lite enklare än 
de trott. 

– Vi är väldigt glada i dag att vi inte behövt 
ta på oss så mycket företagslån. Vi har en buf-
fert och kan därför känna oss trygga i sådana 
här tider, säger Johan.

Vad är framgångsreceptet?
– Vi säljer vanliga bilar till vanliga människor. 
Vi har många stadiga och trogna kunder. 
Därför har vi också kunnat få Sveriges 
Honda-tätaste distrikt. När vi sålt femte bilen 
till samma kund, då vet vi att vi gör något bra, 
säger Tomas.

Omtanken om kunden leder till extra 
service.

– Vi tänker på hur vi själva vill bli be-
mötta. Det händer att en anställd bjuder på en 
lagad punktering eller kundbil eftersom vi vet 

Öppettider finns,  
men de är flexibla

 I  F R A M K A N T  2

Johan och Tomas  
i den nybyggda däck-
verkstaden med plats 
för 8 000 däck. 

I barnhörnan samlas alla 
teckningar i pärmar, så 
att trogna kunder kan 
hitta sina teckningar 
även efter flera år.

Du hittar oss även på sociala medier

www.instagram.com/gesab_swedenwww.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB
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Runes Bil ger många ”det-lilla-extra” till 
kunderna. Här är några saker:
2 Trevlig kundhörna med fåtöljer, kaffema-
skin, tidningshylla och boklåda med litteratur 
som går att ta med sig hem om kunden vill, 
läsglasögon att låna och fruktskål. Tanken är 
att kunderna ska känna sig som hemma.
2 Barnhörna där alla teckningar sparas i pär-
mar, vilket gör att vuxna kunder kan hitta sina 
teckningar– det skapar leenden!
2 Specialtillverkade födelsedagskort till 
kunderna.
2 Sko- och mobilfritt lunchrum med biljard-
bord och dart-tavla. Alla i personalen har olika 
städdagar i lunchrummet. Företaget bjuder på 

frukost varje dag. Det händer också att kunder 
blir inbjudna till ett biljardspel om bilen dröjer.
2 Blommor och champagne vid nybilsleverans 
– och noggranna leveranser. De tar två timmar. 
”Det är då vi lägger grunden till nästa köp”.
2 Flexibla öppettider – öppet när kunden 
behöver.
2 Säljarna ger kunderna sina mobilnummer 
för att vara nåbara.
2 Inga vita skjortor utan pikétröjor.
2 Alla är beredda att svara på alla frågor om 
begagnade bilar – på Runes Bil finns en egen 
digital mall med information om alla bilar, om 
bilarnas skick, skatt, antalet ägare med mera. 

Så skapas mys för kunder 
och personal

HEMLIGA TRIX

Vi har familjer som  
tillsammans köpt  

24 bilar av oss

att vi får tillbaka det när kunden behöver 
en ny bil, säger Tomas.

Flera gånger har Tomas tagit cykeln till 
jobbet en helg för att hjälpa en kund, säljare 
har kört till Jönköping och hämtat upp nå-
gon som strandat eller kommit in extra för 
att visa en kund en bil. Öppettider finns, 
men de är flexibla.

Det finns också ett gentlemens agree-
ment med kunderna bilarna som de sålt 
köps tillbaka. Och ibland går den lite längre 
än så.

– Vi tog emot en inbytesbil från en svin-
bonde. Bilen luktade väldigt starkt och hur 
mycket vi än rekondade den och vädrade 
satt lukten kvar. En dag såldes bilen till 
en annan svinbonde som inte ens kände 
lukten. Det finns alltid en rätt köpare, säger 
Tomas.

DET SATSAS MYCKET på olika event och 
då är det fullt hus med kunder ända från 
Stockholm. 

– Vi är mer kompisar med våra kunder 
än många andra är. Vi har familjer som till-
sammans köpt 24 bilar av oss. Vi försöker 
lösa våra kunders problem, säger Johan.

En kund, som gärna ville ha en Subaru 
Outback, var osäker på om bilen skulle 
få plats i hans garage. Säljaren erbjöd sig 
följa med hem och prova. Efter att säljaren 
anlitat en hantverkare och monterat bort 
ett element sålde han bilen.

För att fånga in kunderna hänvisas de 
till fikahörnan medan bilarna servas eller 
får nya däck. När kunderna tagit sig en 
kopp kaffe får de en pratstund med en 
säljare.

– Ofta kommer däckpersonalen runt 
med bilen innan kunderna hunnit dricka 
upp, men de sitter ofta kvar ändå. Vi försö-
ker alltid hinna prata med kunderna. Tänk 
så ovanligt det har blivit, säger Tomas och 
hälsar på en kund när vi lämnar däckverk-
staden.

Kunden heter Jan och Johan kan rabbla 
hans senaste fem bilar. Kunskap är makt.

Alla kunder får speciella  
födelsedagskort med  
grattishälsningar från  

personalen på Runes Bil. 

Framtidssäkra din affär  
med abonnemang! 

www.svenskbilgaranti.com 

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

Jämnare kassaflöden
Många människor är ointresserade av att köpa /- äga 
ett fordon. De vill istället betala för den funktionalitet 
de behöver. Helst till ett fast månadspris där allt ingår 
utan dyra överraskningar; försäkring, bil, service, 
garantier, däckbyte och bilvård.

Vi har lösningen
Med oss får ni tillgång till en unik digital plattform som 
enkelt omvandlar era tjänster till löpande abonne-
mang. Utan några initiala investeringskostnader! Vår 
digitala plattform - Fragus SAM hanterar service-
avtal, abonnemangstjänster och marknadsstöd. 

Fragus SAM ger bilhandeln och verkstäder möjlig-
heten att enkelt erbjuda sina kunder olika tjänster som 
löpande abonnemang.

Skapa längre kundrelationer
Efter drygt 20 år som en ledande nordisk garanti-
leverantör i bilbranschen vet vi vad som skapar nöjda 
återförsäljare och slutkunder. Genom att erbjuda 
flexibla kundorienterade lösningar skapas trygghet 
och goodwill som påverkar kundernas beslutsprocess 
och driver lojalitet till ÅF:s affär. 

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

2  F R A M K A N T
ANNONS
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Vad var planerna?
– Vi skulle ha åkt till Japan i två omgångar 
med hela vår personal i vår. Vi har skapat en 
ny värdegrund, ”Lindström way”, med det 
gemensamma målet ”Japan 2020”.

Och nu tvingas ni skjuta på resorna?
– Ja, vi åker i september i stället på grund av 
Coronaviruset. Medarbetarna är belåtna med 
det beslutet.

Har det krävt stora omdaningar?
– Det har blivit mycket merarbete, men vi har 
fått bra stöttning av resebyrån och alla andra 
inblandade.

Resorna i sig måste ju kosta en rejäl slant …
– Vi har valt att inte gå ut med siffran. 
Företaget betalar och jag hoppas att vi får 
igen investeringen i form av nöjda gäster. 
Och stannar våra medarbetare minst tio år i 
företaget, som vi önskar, är det en investering 
i sig, en hållbarhetsaspekt.

Varför gör du detta?
– Vi har växt kraftig och jag kände att vi höll på 
att tappa Lindströmsandan och behövde bygga 
ihop företaget igen. Det har känts roligt att 
sätta ett gemensamt mål och göra något för alla 
medarbetare som de länge ska komma ihåg.

Vad var det för mål?
– Det har handlat både om hårda nyckeltal 
och mjuka värden, allt för att ge gästen en 
minnesvärd upplevelse. Ett slags välkom-
nande ”hem till oss” som innefattar mycket av 
den japanska gästfriheten omotenashi. I den 
andan benämner vi våra kunder som gäster.

Så målet nåddes?
– Ja, men periodvis har en del legat under 
målet och andra överpresterat. Nu har vi nått 
målet. Men vi vill inte att det ska bli intern 
konkurrens mellan anläggningarna, vi vill 
att det ska göras på samma sätt på alla orter. 
Vi har också inskrivet i anställningsavtalen 
att medarbetarna kan få hoppa in på andra 
ställen, vi ska vara ett lag. Vi har byggt upp 
reseförväntningarna med Japanluncher med 
ätpinnar, en Japanjulfest och en stor resväska 
till var och en i julklapp bland annat.

Får alla följa med?
– Alla som jobbar minst halvtid och som 
börjat senast sista december 2019.

Hur länge blir ni borta och vad ska ni göra?
– Nio dagar per grupp, en utbildningsresa 
med egna ledarskapskonsulter plus en resele-
dare. Naturligtvis besöker vi Toyotas fabriker 
och tar del av Toyota-andan som mycket 
handlar om hur man bemöter medmänniskor. 

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO HELENA ZETTERQUIST

Coronaviruset har satt käppar i 
många hjul. Toyota- och Lexushand-
laren Ulf Lindström har fått skjuta 
upp två Japan-resor för alla sina 
150 medarbetare till i höst.

Ulf Lindström
GÖR: Driver Lindströms Bil på sex 
orter i Småland och Västergötland.
ÅLDER: 55.
BOR: I Skövde.
FAMILJ: Hustrun Britta-Kajsa, barnen 
Amanda, 24, Aaron, 20 och Adam 14.
FRITID: Båt och fritidshus.
KÖR: Efter dagsform, just nu en  
RX4 50.

” Medarbetarna var  
belåtna med att  
resorna sköts upp”

Japan  
får vänta

EN TOYOTAHANDL ARE

 I  H U V U D E T  PÅ  2

Are you ready to make 
a difference?

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

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

Visit mobilev.com and see the future

SaferLongerFurther

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

58.900 kr
leasing fr. 1108kr/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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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

När en hotfull röst hörs i andra änden av telefonluren är det lätt 
att känna sig illa till mods. Eller villrådig, när en bilägare kommer 
med ohemula krav. Då har våra experter råd att ge. Och förklarar 
vad mekatronik är. Välkomna med fler frågor!

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

Är vi skyldiga till motorhaveriet?
JURIDIK Vi har en kund som i september i fjol 
lämnade sin bil för montering av en turboslang som 
lossnat. I slutet av februari kom bilen bärgad med 
motorhaveri. Vi konstaterade då att kunden inte hade 
utfört den senaste servicen, bilen hade rullat 9 817 
mil, vilket innebar att miltalet för service inte var 
uppfyllt och att det också var mer än 30 dagar kvar 
innan tidsgränsen för service var uppnådd. När bilen 
kom inbärgad hade den körts 336 mil för långt och 
det hade gått 135 dagar ”över tiden”. Båda parter är 
överens om att det inte lyste någon servicelampa vid 
denna reparation.

Den tekniska orsaken till motorhaveriet känner vi 
inte till i dagsläget. Men kunden lägger skulden på 
oss och hävdar att vi är ersättningsskyldiga, vilket vi 
inte anser vara rimligt. Vad anser du?

Christer M

Svar: Ni har ingen skuld
För att det ska finnas ett ansvar för er som verkstad 
krävs dels en brist i fackmässighet, dels att det finns ett 
direkt samband mellan denna brist och haveriet. Frågan 
är här vad den direkta orsaken till haveriet var, men det 
berodde med all sannolikhet på övermilen, bilens ålder, 
körsträcka eller andra omständigheter som ligger på 
kundens ansvar.

Eftersom ingen servicelampa lyste vid reparationen 
av turboslangen har ni som verkstad, som jag ser det, 
inte brustit i fackmässighet genom att inte särskilt fråga 
om detta. Dessutom faller det på att det inte finns ett 
direkt samband mellan haveriet och ert agerande (vilket 
krävs för ett skadeståndsansvar). 

David Norrbohm

Medarbetaren beställde,
arbetsgivaren vill inte betala
JURIDIK En bilägare, som är ett företag, vill inte 
betala för en reparation av en dragkrok hos oss efter-
som företagets vd anser att den anställde inte hade 
rätt att beställa reparationen. Vad gäller?

BnD

Svar: Ni bör ha handlat i god tro
Huvudregeln är att de avtal som en fullmaktstagare 
ingår blir bindande för huvudmannen.

Vid fullmakt gäller behörighet, vad man kan göra och 
befogenhet, vad man får göra. Behörigheten är den yttre 
gränsen för vad man kan göra. Gör man något mer än 
det så gäller inte avtalet, medan befogenheten är mer 
detaljerad hur man ska utföra sitt uppdrag. 

I det här fallet har vi att göra med en så kallad ställ-
ningsfullmakt, inte en skriftlig fullmakt. Ett exempel på 
ställningsfullmakt är en arbetstagare, som inom ramen 
för sin anställning, har rätt att företräda arbetsgivaren. 
Problemet är att fastställa fullmäktigens behörighet 
vid ställningsfullmakt, då det inte finns något tydligt 
dokument eller liknande som mot tredje man reglerar 
vad den anställde (fullmäktigen) får göra med bindande 
verkan för huvudmannen. Till hjälp för att fastställa 
behörigheten tillämpas tillgänglig lagstiftning, sedvänja 
och branschpraxis.

I många branscher är det vanligt att anställda lämnar 
in arbetsgivarens bil på reparation. Det ligger med 
andra ord inom ramen för sedvänja och branschpraxis 
att anställda har behörighet att lämna in bilar på verk-
staden. Ibland kan det givetvis vara så att arbetsgivaren 
gett den anställda begränsad befogenhet vid repara-
tioner. Till exempel att bilen endast får lämnas in på 
servicereparationer understigande 10 000 kronor eller 
att bilar endast får lämnas in på felsökning, varefter 
verkstaden ska kontakta arbetsgivaren. 

Kände inte kundmottagaren på verkstaden till, eller 
hade anledning att känna till, dessa begränsningar så 
är arbetsgivaren bunden av beställningen, eftersom 
verkstaden då anses ha varit i god tro. 

Vid större reparationer bör dock försiktighet vidtas 
både vad gäller behörighet, befogenhet och för den 
delen betalningsförmåga. Eftersom jag antar att repara-
tionen av dragkroken inte var exceptionellt dyr och av 
rutinmässig karaktär, så bedömer jag att ni varit i god 
tro kring vilken befogenhet den anställda hade. Därmed 
är företaget skyldigt att betala för reparationen.

David Norrbohm

Vi var lite slarviga
VERKSTAD Vi har hamnat en jobbig situation. 
En bilhandlare nära oss sålde en tysk sportig bil till 
en kille på orten. Före leverans ville handlaren att 
vi skulle göra en enkel oljeservice, vilket vi gjorde. 
Bilen levererades några dagar senare. 

Efter bara femton mils körning uppstod en liten 
brand under motorhuven. Vi fick höra att den nyblivne 
bilägaren hade stannat i panik, även att elden hade 
stannat som tur var. 

Av handlaren som sålt bilen fick vi veta att bilen 
blivit bärgad till en auktoriserad verkstad som 
konstaterade att oljepåfyllningslocket inte satt riktig 
som det skulle. Vi valde att hämta bilen och titta på 
den. Det rådde ingen tvekan om att vi hade haft otur 
eller hade varit slarviga när vi utförde oljeservicen. Vi 
åtgärdade bilen så klart, bytte isolermattan under  
huven, rengjorde allting och fixade så att den blev 
som ny igen. Under tiden ställde vi en lånebil till 
ägarens förfogande.

Vi lämnade ut bilen med en ordentlig ursäkt och en 
liten skrivning om att vi kunde tänka oss en goodwill 
på några tusenlappar som plåster på såret. Sport-
bilsägaren verkade först nöjd, men tyvärr slutade det 
inte så. Veckan därpå kom han in med ett krav på en 
tvåårsgaranti, som även skulle följa med en even-
tuellt ny ägare om bilen blev såld inom den tiden, 
dessutom skulle det inte finnas någon milbegräns-
ning på garantin.

I ett brev svarade jag att vi egentligen tillämpar 
MRF:s ”Verkstadens reparationsvillkor” som före-
skriver endast ett år och 1 000 mil. Mannen blev inte 
nöjdare av det och har nu kommit in med ytterligare 
krav på att han vill häva bilköpet och gå till ARN på 
grund av oss. Vad ska jag göra?

Jürgen, servicemarknadschef för ett tyskt märke i Västra 
Götaland

Svar: Kunden får gå till handlaren
Liknande har jag haft uppe flera gånger, men med 
olika kryddblandningar. Det enkla svaret är att du och 
bilägaren inte har något avtal med varandra, ni utförde 
arbetet åt bilhandlaren. Bilägaren får gå på handlaren 
och försöka häva bilköpet. Det kan bli komplicerat. För 
att en hävning ska kunna gå igenom ska felet vara av 
väsentligt art, eller att bilföretaget inte lyckats åtgärda 
bilen efter två till tre försök. Gällande garantianspråk 
och ansvar har ni ju redan tagit er del. Det är dock 
viktigt att du förklarar för mannen att han från och 
med nu får vända sig till handlaren och klaga om det 
fortfarande finns några fel på bilen. Sedan får du göra 
upp med bilhandlaren om det är några kvarvarande 
problem.

Joachim Due-Boje

KBV och GBV, helt förvirrande
VERKSTAD Det talas om Godkänd bilverkstad men 
jag förstår inte skillnaden mellan det och Kontrol-
lerad bilverkstad. Sedan flera år tillbaka är vi just 
en Kontrollerad bilverkstad; företaget KBV kommer 
med ojämna mellanrum och synar bilar vi servar och 

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

reparerar. Jag har fyra tekniker och går själv in på 
verkstaden och hjälper till med felsökning och annat. 
Stickproven är inte helt billiga, min verkstad betalar 
i runda slängar cirka 22 000 per år för dem. Räcker 
inte det, och är jag inte redan en Godkänd bilverkstad 
i och med detta?

Ingemar, bilverkstad sedan 80-talet

Svar: Så här ligger det till!
Jag får väldigt många frågor om det här och det är 
olyckligt att namnen är så lätta att förväxla.

Det enkla svaret är: Nej, du är inte en Godkänd 
bilverkstad för att du anlitar Kontrollerad bilverkstad 
(KBV).

GBV är en övergripande branschstandard som bland 
annat kräver stickprovkontroller av oberoende kontroll-
företag. KBV är ett av flera sådana kontrollföretag.

GBV har sin upprinnelse i något som hette ”Riktlinjer 
skadeverkstad” vid 00-talet och skapades av Bil Sweden 
tillsammans med MRF. Det rör skadeverkstäderna och 
blev senare ”Säkra reparationer” där även försäkrings-
bolagen och biltillverkarna var och är inblandade. GBV 
är en motsvarighet för serviceverkstäderna.

GBV föddes efter att tv-programmet Kalla Fakta 
tillsammans med Motormännen (M) preparerade bilar 
som lämnades in på serviceverkstäder för åtgärd. Sju 
av åtta körde i diket efter att M kontrollerat om allt var 
utfört som verkstäderna tagit betalt för. Dåvarande 
konsumentminister Per Bolund kallade branschen och 
sa att regeringen skulle vidta tvingande åtgärder om 
inte branschen själv tog tag i verkstadsslarvet. Ett år 
senare bildades GBV.

I kraven för GBV-verkstäder ingår bland annat fem 
stickprov per mekaniker och år, varav två ska utföras 
oannonserat av ett externt kontrollföretag, exempelvis 
KBV, Dekra eller något annat. 

Några övriga förpliktelser för GBV-verkstäder är det 
här:

Verkstaden måste visa på avvikelser och förbättringar 
när kunder varit missnöjda, skador uppstått, backjobb 
fått göras eller liknande.

Verkstaden måste känna till lagar och föreskrifter, 
kunna visa utförda utbildningar och personalens cv:n, 
beroende på vilka märken och uppdrag som utförs. 

Verkstaden ska följa ARN:s rekommendationer, 
redovisa uppsatta miljömål och säkerställa att det inte 
förekommer diskriminering på arbetsplatsen. Företaget 
ska använda ett dataprogram som hanterar fakturor och 
arbetsorder, ett digitalt planeringssystem är även ett 
krav. En företagsförsäkring ska finnas, registrering hos 
Bolagsverket och F-skatteintyg likaså.

Så Ingemar, i och med att du redan har stickproven 
på plats är mer än halva jobbet gjort för din verkstad 
om du skulle vilja ansluta dig till GBV; all information 
hur du kan gå till väga finns på Godkänd bilverkstads 
webbplats.

Cred till dig som redan nu låter dig och din personal 
kontrolleras via stickprov, vilket som du säkert har 
märkt är ett bra sätt att upprätthålla kvaliteten, mini-
mera både backjobb och kanske till och med undvika 
kvarglömda verktyg under huven.

Joachim Due-Boje
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Vi känner oss hotade
BILHANDEL Vi sålde en Mercedes S550 2012 till 
en kund för fyra månader sedan, bilen hade gått 
cirka 18 000 mil vid leveransen och var i bra skick. 
Servicehistoriken var väldokumenterad och bilen var 
servad utan anmärkningar ett knappt halvår innan vi 
fick den i ett inbyte.

När vi fick en intressent blev det en tuff förhandling 
om priset. Till slut släppte vi bilen och allt var frid 
och fröjd tills kunden nyligen hörde av sig. Han har 
kört till sitt hemland där motorn hade rasat.

Vi har fått fotografier på en demonterad motor, varav 
några anger havererade lager och en skuren motor.  
Bilen har ju fungerat helt felfritt och förre ägaren 
ställer sig mycket frågande till motorproblem då han 
skött bilen väl. Kan vi kräva något av den som gjorde 
servicen i utlandet?

En vän till kunden har också kontaktat oss och 
hävdat att kunden har reklamationsrätt eftersom  
det är mindre än sex månader sedan leveransen. 
Han säger därför att vi ska betala den faktura som 
kommer komma för en motorrenovering på 75 000 
kronor. Vännen meddelade också hotfullt att jag ska 
vara glad att detta hände utomlands, att det hade 
kostat det dubbla om det skett i Sverige.

Vi är lite uppskrämda men framför allt skulle kravet 
drabba oss hårt eftersom vi är en liten firma.

Adrian

Svar: Bäst att få hem bilen
Det här är ett ärende som kan ta flera riktningar:
2 Först, kunden har alltid rätt att reklamera. Är det 

mindre än sex månader sedan leverans råder omvänd 
bevisföring, det vill säga du som säljare ska visa att det 
inte är ursprungligt fel.
2 Nästa steg är att bedöma om det kan ha varit ur-

sprungligt. Motor och drivlina faller i regel inom denna 
bedömning om felets art inte visar att så ej är möjligt.
2 Om bilen var i det skick du påstår och är skött enligt 

serviceintervallen med rätt typ av filter och olja och det 
inte finns några modifieringar på motorn så bör inte 
en Mercedes V8 ge upp vid den mätarställningen; de 
håller i regel betydligt längre, vilket alltså skapar en del 
följdfrågor.
2 En av bilderna du har skickat visar ett ordentligt 

deformerat ramlager. Att köra med ett sådant fel hörs lång 
väg, som hammarslag mot metall, vilket skulle kunna ge en 
signal om att kunden fortsatt att framföra fordonet efter 
att felet uppstått. Oljetrycksvarningen borde rimligen 
lyst under färd.

Det uppstår alltså ett antal frågor som gör detta 
ärende tveksamt och att en vidare utredning vore på sin 
plats.
2 Har kunden en helförsäkring på bilen så går det 

i regel att få hjälp av försäkringsbolaget och lyfta hem 
bilen; bolagen brukar inte heller gilla reparationer i 
utlandet.
2 Har du en företagsförsäkring har du ett skydd för 

ärenden som dessa, som medför att du inte betalar för 
reparationen utan för självrisken, vilken i och för sig är 
dyr men i regel avsevärt lägre än vad kunden kräver.

Jag har varit med om ett liknande fall tidigare och då 

”Vi är lite 
uppskrämda 
men framför 
allt skulle 
kravet drab-
ba oss hårt”

var den uppvisade skadade motorn inte alls den som 
hörde till bilen. Tar ni hem bilen kan ni ju kontrollera 
bland annat motornumret för att säkra att det inte skett 
ett motorskifte.

Är det ett bedrägeriförsök brukar också kunden 
avböja och dra tillbaka kraven när försäkringsbolaget 
vill lyfta hem bilen.

Klaus Silfvenius

Jag vet inte vad mekatronik är
BILHANDEL För knappt tre månader sedan sålde vi 
en begagnad VW Golf i mycket bra skick.

Köparen har hunnit köra cirka 700 mil sedan 
leveransen men nu har växellådan (DSG) slutat att 
fungera.

Kunden har lämnat in den på en VW-auktoriserad 
verkstad och fått en offert på byte av mekatroniken. 
Jag vet inte vad det är, men det är väldigt mycket 
pengar i denna affär.

Kunden hävdar att konsumentvägledaren sagt att allt 
som är inom sex månader klassas som ursprungligt fel 
och ska betalas av säljaren.

Vi sålde bilen med en tre månaders trafiksäker-
hetsgaranti och hävdar att den inte täcker detta fel.

Jonas

Svar: Inget som kan uppstå plötsligt
Tråkigt att ni hamnat i tvist. Ärendet är inte helt ovanligt 
men samtidigt rätt enkelt. För det första måste vi skilja 
på garanti och reklamationsrätt.

Garantin är ett löfte från dig som har sina begräns-
ningar.

Sedan har vi reklamationsrätten som är lagstadgad i 
konsumentköplagen, den gäller alltid. Till konsument-
köplagen har Konsumentverket satt upp ett antal 
regelverk som styr tolkningen. En generell bedömning 
är att alla fel som uppkommer inom sex månader 
bedöms som ursprungliga, det vill säga att de fanns vid 
leveransen men med reservationen att felets art, typen 
av fel, rimligen ska kunna ha varit ursprungligt.

MRF:s Trafiksäkerhetsgaranti gäller inte. Kunden 
har rätt att reklamera felet men i det här fallet är det, 
sett till felets art, väldigt tydligt att det inte kunnat vara 
ursprungligt.

Ett fel på en mekatronik-enhet till en DSG-växellåda 
uppstår momentant och är inget som ligger latent.

Bilen har ju kunnat köras i 700 mil; det hade inte gått 
med en trasig mekatronik utan detta fel kan helt enkelt 
inte funnits vid leveransen och är därmed inte att klassas 
som ursprungligt.

Du är därmed inte skyldig att betala för reparationen. 
Det här är ett senare uppkommet fel som kunden får 
stå för. 

Klaus Silfvenius

Vilket lim ska vi använda?
PLÅT & LACK Nu behöver jag din hjälp. Perso-
nalen på en av våra verkstäder använder sig av ett 
enkomponentslim vid rutbyten. Jag har påpekat 
att vi ska använda ett anvisat tvåkomponentslim, 
men verkstäderna tycker att det andra är så mycket 

bättre. De säger att ett tvåkomponentslim är mycket 
farligare och krångligare att hantera, och att enkom-
ponentslimmet är isocyanat-fritt. Jag hävdar att där 
tillverkaren säger att vi ska använda en viss produkt 
så ska vi göra det. Kan dom fortsätta så här? Vad kan 
hända med oss som verkstad om vi inte följer tillver-
karens anvisningar? Är ett komponentslim verkligen 
isocyanat-fritt? 

Upprörd Peter  

Svar: Gör som tillverkaren säger
Det som alltid är viktigast är arbetsmiljön. Här ska man 
sträva efter att jobba med så miljövänliga produkter som 
möjligt, sedan måste man alltid ta tillverkarens repara-
tions anvisningar på allvar. Enkomponentslim eller två-
komponentslim har debatterats länge. Enkomponentslim 
härdar generellt långsammare än tvåkomponentslim. 

I ditt fall handlar det om fackmässighet; för att utföra 
ett fackmässigt arbete ska man följa tillverkarens re-
parationsanvisningar och använda anvisade produkter 
eller motsvarande som uppfyller tillverkarens krav. Gör 
man inte det, gör man inte ett fackmässigt arbete och 
det innebär att verkstaden själv får ta ansvar för hela 
reparationen och eventuella reklamationer eller andra 
fel som kan uppkomma på grund av att reparationen 
inte utförts fackmässigt. 

Så svaret är att tillverkarens anvisningar inte ska från-

”Det är inte 
svårt att 
skydda sig 
mot isocya-
nater”

gås och att enbart godkända produkter som uppfyller 
tillverkarens krav ska användas. Risken är annars att 
verkstaden får stå för framtida reklamationer som beror 
på felaktig metod och produkt. 

Är enkomponentslim isocyanat-fritt undrar du 
också. Svaret är att båda ja och nej. Det finns en-
komponentslim som är isocyanat-fritt men många är 
det inte. Att skydda sig själv och andra när det gäller 
isocyanater är inte svårt om föreskrifterna följs. Den 
som utför arbetet måste ha en arbetsmiljöutbildning, 
känna till riskerna och hur man skyddar sig. Viktigast 
är att använda personlig skyddsutrustning och tänka på 
omgivningen när det jobbas med rutbyten oavsett om 
enkomponents- eller tvåkomponentslim används.

Det är också viktigt att titta på rutinerna kring vind-
rutebyten. Är det många byten under en dag och ni har 
kunder som hämtar och lämnar bilen samma dag så 
måste limmet ha hunnit härda innan kunden hämtar ut 
bilen och här kan härdningstiden vara avgörande. Det 
ska aldrig glömmas att objektets temperatur påverkar 
härdningstiden väldigt mycket – kall bil lång härd-
ningstid, varm bil kort härdningstid. 

Så mitt svar är att du har rätt och att ni ska följa till-
verkarens reparationsanvisningar och använda godkän-
da produkter. Personalen ska bära skyddsutrustning. 

Jan Olvenmo

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A
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HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Nästa nummer av 

kommer 10 juni

Husbilar
ställs i blickfånget
i juninumret

En växande  
marknad
2 Nya affärsmodeller föds
2 Nya produkter på marknaden
… och lockar även kriminella

Vi följer effekterna
av Coronapandemin

… fick vår Verkstadsexpert sedan 
en mekaniker slunkit i diket med en 
skruttig halvförsäkrad kundbil.

En sanslös historia …
VÅR EXPERTPANEL GER RÅD!

Vi reserverar oss för 
att event kan ställas 
in på grund av corona-
viruset!

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

Plastutbildningar
Bojo, Mjölby
19–20 maj, Vidareutbild-
ning plastreparatör
1–4 juni, Grundutbildning 
plastreparatör
Grundkurs för plastreparatörer 
samt kännedomsutbildning för 
kundmottagare, skadeberäk-
nare och skadetekniker. Info 
och anmälan på  
www.mrf.se

Kurs i Bilhandels-
juridik
15 maj Varberg
27 maj Stockholm
Webbinarium via Microsoft 
Teams
Förmiddagskurs under ledning 
av MRF:s förbundsjurist David 
Norrbohm. Bokning på  
www.mrf-bokning.se

Svenska Maskin-
mässan
Solvalla, Stockholm
Framflyttad till 1–3 oktober 
2020
Renodlad maskinmässa med 
de senaste maskinerna, semi-
narier och prova-på-aktiviteter 
inom manövrering, gräv och 
lastning. maskinmassan.se

Gärdesloppet
Stockholm 
7 juni
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
Köln, Tyskland
Framflyttad till 18–20 maj 
2021
Andra upplagan av den 
internationella däck- och 
hjulmässan med utställning, 
konferens och utdelning av 
kreativitetspris.  
www.thetire-cologne.com

Automotive Dealer 
Day
Verona, Italien
Framflyttad till 15–17 sep-
tember 2020
Internationella bilhandlarda-
gar med ett 20-tal workshops 
med fokus på återförsäljar-
ledet – affären, digitalise-
ringen och människan.  www.
dealerday.com

Motorhistoriska dagen
6 juni
MHRF hoppas att den årliga 
manifestationen på national-
dagen för det motorhistoriska 

kulturarvet ska kunna utföras 
i mindre skala, exempelvis att 
ägare till historiska fordonen 
tar en tur i sina närområden. 
Antalet evenemang torde dock 
bli betydligt färre än vanligt. 
Löpande info på mhrf.se

KAK:s Midnatts-
solsrally
Uppskjutet till 2021
Arrangemanget, som i år 
skulle ha förlängts till 1 100 
kilometer och fler special-
sträckor, är inställt i år. Men 
arbetet med de nya sträckorna 
är förberedda för nästa år. 
www.midnattssolsrallyt.com

Elmia Lastbil 
Framflyttad till 2-5 juni 
2021
Vartannatårsmässa för tunga 
fordon. Utställning, debatter, 
Nordic Trophy, veteranlastbi-
lar, produktdemos, premiärer 
och aktiviteter.  
www.elmia.se/lastbil

Vehicle electronics 
& connected service 
(VECS)
Göteborg 
25–26 augusti
Konferensen som sätter 
bilindustrins utmaningar 
under lupp och avhandlar 
elektrisk och autonom teknik, 
innovativa transport- och mo-
bilitetslösningar på spetsnivå. 
(Framflyttad från 5–6 maj) 
www.vecs.se

Caravan Salon
Düsseldorf, Tyskland
29 augusti–6 september
Internationell mässa för 
fritidsfordon, teknik och 
praktiska tillbehör. 14 hallar 
med mer än 2 100 fordon från 
mer än 130 husvagns- och 
husbilsmärken. Fortlöpande 
aktuell corona-information 
på hemsidan www.caravan-
salon.com

Det flesta har nog uppmärk-
sammat att årets Almedalsveckan 
och Järvaveckan är inställda.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!

WL70 
Monteringsyft som lyfter hjulen till 
bilen utan att slå i fortdonslyften!  

Q-LINE Däckkärra
Däckkärran som också lyfter 

Wheel Trolley vagnarna!

WHEEL TROLLEY EASY LIFT
Ergonomisk hjulvagn som auto-
matiskt anpassar höjden till vikten!

WHEEL TROLLEY LIFT
Lyft för vagnar och hjulstaplar

WHEEL TROLLEY 
Vagn för 4 hjul eller 8 däck

Scanna QR koden och 
se video i vår Webshop!

Med nya Sice/Ahcon Wheel Trolley Anti-Slip undviker 

man att hjul eller fälgar glider av vagnen eller kärran! 

Tillverkad av återvunnet gummigranulat.

Håll hjulen 
snurrande
Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till 
bilhandlare och verkstäder som skapar fl er lojala kunder. 
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra 
tusentals kunder över hela norden. 
formac.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 274 731

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 mars Max 10 år gamla bilar.

Mars

Nybilshandel  
med begagnat

2020

17 681

2019

19 102

-7,4%

Endast
begagnathandel

2020

12 003

2019

12 322

-2,6%

Ej via
bilhandel

2020

14 596

2019

16 283

-6,2%

Totalmarknad

2020

44 280

2019

47 707

-7,2%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar mars Max 10 år gamla avställda bilar.

Mars

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

32 268 

76

2020

44 064

74

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

55 500

2019

53 701

3,4%

Endast
begagnathandel

2020

36 743

2019

33 599

9,4%

Ej via
bilhandel

2020

43 632

2019

46 519

-6,2%

Totalmarknad

2020

135 875

2019

133 819

1,5%

Antal bilar

Utveckling

2019

25 075

89

2020

31 525

99

Utveckling lager
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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 

43 948 

31 390 

Lager Nybilshandel           Lager Begagnathandel

42 509 44 064

32 072 32 268

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

KO M M E N TA R

I krisens släptåg
Personbilar. Under april fick vi känna av pandemins 
effekter då 18 916 bilar registrerades, minus 37,5 
procent jämfört med samma månad 2019. Detta 
trots att nybilsregistreringar ofta föregås av en lång 
process som inte sällan överstiger tre månader.

Ackumulerat för året ligger registreringarna på 
85 057, vilket är minus 18,3 procent mot föregående 
år. Tydligaste förändringen syns bland dieseldrivna 
bilar som fortsätter tappa. Under april utgjorde de 
26,1 procent och ackumulerat för året är andelen 
25,1 procent, vilket ska jämföras med 37,1 procent 
samma period förra året.

Förskjutningen mot bilar med låga 
koldioxidutsläpp är också tydlig. Bilar med höga 
utsläpp (grupperat i grupperna 121–130, 131–140 
respektive över 140g/km enligt NEDC) minskade 
från en total andel på 47,2 procent, jämfört med 64 
procent 2019. Största förändringen sker i gruppen 
under 60 g/km där ökningen i andel är 117 procent; 
från 3 097 registreringar 2019 till 4 208 i år.  

Andelen elbilar (PHEV & BEV) fortsätter på en 
hög nivå, 26,9 procent – en kraftig uppgång jämfört 
med samma månad i fjol (12,3 procent). Jämfört 
med mars i år (28,2 procent) är andelen marginellt 
lägre, vilket till del kan sammankopplas med att 
andelen bilar registrerade på juridiker (till stor del 
tjänstebilar) minskade med 42 procent mot 27 
procent för fysiska personer. 

Lätta lastbilar. Här har nedgången planat ut. 
Antalet registreringar var för april 2 485, minus  
38,8 procent jämfört med 2019. Under mars var 
siffran 2 555, minus 39,0 procent mot föregående år.

Jämfört med de ackumulerade siffrorna för 
januari–april med 8 136 registreringar, minus  
42,4 procent, är det till och med en förbättring.

Dock gjordes omfattande registreringar i november–
december som stökar till siffrorna i början av 2020, 
men trots allt kan vi nog hoppas att en botten är 
nådd för lätta lastbilar.

Tunga fordon. 451 fordon registrerades under 
april, en minskning med 30 procent mot samma 
period förra året. Ackumulerat för året summerar 
vi registreringarna till 1 797 tunga lastbilar, vilket är 
16,7 procent lägre än föregående år. Samtidigt ska vi 
beakta att föregående år var ett rekordår, så sett i ett 
längre perspektiv är prestationen fortfarande hög.
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Nyregistreringar under april
 April Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     19 185 106 532 0,12 0,51
  Land Rover                 133 76 391 352 0,45 0,33
Totalt BC Sweden             152 261 497 884 0,58 0,84
BMW Northern Europe                                                                  
  BMW                        1 327 1 815 5 403 6 259 6,35 6,01
  Mini                        284 367 972 1 147 1,14 1,10
Totalt BMW Northern Europe     1 611 2 182 6 375 7 406 7,49 7,11
Fiat Group Automobiles                                                             
  Alfa Romeo                 2 27 77 185 0,09 0,17
  Fiat                       593 773 1 331 1 570 1,56 1,50
  Jeep                       10 75 108 350 0,12 0,33
Totalt Fiat Group Automobiles 605 875 1 516 2 105 1,78 2,02
Ford Motor                                                                         
  Ford                       512 840 1 502 2 896 1,76 2,78
Totalt Ford Motor            512 840 1 502 2 896 1,76 2,78
Honda Nordic                                                                       
  Honda                      61 242 326 977 0,38 0,93
Totalt Honda Nordic          61 242 326 977 0,38 0,93
Hyundai Bilar Import                                                                       
  Hyundai                      423 338 1 835 1 701 2,15 1,63
Totalt Hyundai Bilar Import          423 338 1 835 1 701 2,15 1,63
Iveco                                                                  
  Iveco                        12 6 14 15 0,01 0,01
Totalt Iveco     12 6 14 15 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                  
  KIA                        1 334 2 182 7 981 7 887 9,38 7,57
Totalt KIA Motors Sweden     1 334 2 182 7 981 7 887 9,38 7,57
KW Bruun Automotive                                                                  
  Citroen                        139 219 544 745 0,63 0,71
  Opel                        87 547 501 562 0,59 0,54
  Peugeot                        566 718 2 148 2 571 2,53 2,47
Totalt KW Bruun Automotive     792 1 484 3 193 3 878 3,75 3,72
Louwman Sverige                                                                   
  Suzuki                    112 194 442 684 0,51 0,65
Totalt Louwman Sverige      112 194 442 684 0,51 0,65
Mazda Motor Sverige                                                                
  Mazda                      119 468 221 1 511 0,25 1,45
Totalt Mazda Motor Sverige   119 468 221 1 511 0,25 1,45
Mercedes-Benz Sverige                                                              
  Mercedes                   1 417 2 831 5 584 7 623 6,56 7,32
  Smart                      1 0 2 4 0,01 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 418 2 831 5 586 7 627 6,56 7,32
Nissan Nordic                                                                      
  Nissan                     345 573 984 2 306 1,15 2,21
Totalt Nissan Nordic         345 573 984 2 306 1,15 2,21
Renault Nordic Sverige                                                             
  Alpine                      4 6 5 9 0,01 0,01
  Dacia                      147 318 513 1 127 0,60 1,08
  Renault                    640 821 2 278 3 209 2,67 3,08
Totalt Renault Nordic Sverige 791 1 145 2 796 4 345 3,28 4,17
SC Motors Sweden AB                                                                
  Mitsubishi                 167 359 1 496 2 298 1,75 2,20
Totalt SC Motors Sweden AB   167 359 1 496 2 298 1,75 2,20
Subaru Nordic                                                                      
  Subaru                     123 371 323 1 171 0,37 1,12
Totalt Subaru Nordic         123 371 323 1 171 0,37 1,12
Toyota Sweden                                                                      
  Lexus                      104 174 402 541 0,47 0,51
  Toyota                     1 263 1 807 5 812 5 830 6,83 5,59
Totalt Toyota Sweden         1 367 1 981 6 214 6 371 7,30 6,11
Volkswagen Group Sverige                                                           
  Audi                       1 248 1 562 5 977 5 747 7,02 5,51
  Porsche                    154 240 728 568 0,85 0,54
  Skoda                      991 1 510 4 377 5 623 5,14 5,39
  Seat                       631 788 2 591 2 671 3,04 2,56
  Volkswagen                 2 678 3 714 12 441 13 728 14,62 13,18
Totalt Volkswagen Group Sverige 5 702 7 814 26 114 28 337 30,70 27,21
Volvo Personbilar Sverige                                                          
  Polestar                      1 0 6 0 0,01 0,00
  Volvo                      3 082 5 768 15 706 19 767 18,46 18,98
Totalt Volvo Personbilar Sverige 3 083 5 768 15 712 19 767 18,47 18,98
Övriga fabrikat                                                                    
Totalt Övriga fabrikat       840 1 604 4 579 5 100 5,38 4,89
Totalt 18 916 30 253 85 057 104 133 100,00 100,00

GENERALAGENT

35 350 71 182
167 189 224 163
202 539 295 345

1 058 1 152 4 345 5 107
344 342 628 805

1 402 1 494 4 973 5 912

10 27 67 158
694 874 637 696

18 68 90 282
722 969 794 1 136

671 934 831 1 962
671 934 831 1 962

159 471 167 506
159 471 167 506

910 690 925 1 011
910 690 925 1 011

12 13 2 2
12 13 2 2

3 997 3 858 3 984 4 029
3 997 3 858 3 984 4 029

188 350 356 395
80 125 421 437

856 1 538 1 292 1 033
1 124 2 013 2 069 1 865

164 439 278 245
164 439 278 245

125 889 96 622
125 889 96 622

1 181 1 435 4 360 6 155
0 1 2 3

1 181 1 436 4 362 6 158

689 1 278 295 1 028
689 1 278 295 1 028

2 4 3 5
324 736 189 391

1 235 1 786 1 043 1 423
1 561 2 526 1 235 1 819

467 500 1 029 1 798
467 500 1 029 1 798

141 743 182 428
141 743 182 428

99 135 303 406
2 777 2 229 3 035 3 601
2 876 2 364 3 338 4 007

2 197 1 347 3 780 4 400
364 236 364 332

1 365 2 293 3 012 3 330
1 232 1 378 1 359 1 293
4 004 4 512 8 437 9 216
9 162 9 766 16 952 18 571

2 0 4 0
3 395 3 740 12 311 16 027
3 397 3 740 12 315 16 027

556 775 1 428 1 234
29 514 35 433 55 543 68 700
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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

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
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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!

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 april 2020. 

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

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

1 Volvo V60 Laddhybrid  Laddhybrid 420 214 2 163 798 9,52 6,11

2 VW Passat GTE Laddhybrid 410 7 1 841 80 8,10 0,61

3 Kia Optima PHEV Laddhybrid 254 289 1 536 1 041 5,76 7,98

4 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid  152 245 1 337 1 839 5,88 14,09

5 Kia Niro Plug-in Hybrid Laddhybrid 243 302 1 328 1 102 5,84 8,44

6 Tesla Model 3  El 76 446 1 325 1 451 5,83 11,12

7 Kia Niro EV  El 44 174 824 808 3,63 6,19

8 Audi e-tron El 131 43 766 115 3,37 0,88

9 Volvo XC60N Laddhybrid Laddhybrid 87 215 765 851 3,37 6,52

10 Renault Zoe El 159 204 740 873 3,26 6,69

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MÄRKE

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Apr  Ackumulerat  2020  2019
DAF  12 10 34 43 20,0 -20,9 1,9 2,0
Iveco  1 1 1 13 0,0 -92,3 0,1 0,6
MAN  9 9 52 81 0,0 -35,8 2,9 3,8
Mercedes-Benz  34 52 135 171 -34,6 -21,1 7,5 7,9
Scania  198 287 849 932 -31,0 -8,9 47,2 43,2
Volvo  190 279 719 906 -31,9 -20,6 40,0 42,0
Övriga  7 6 7 12 16,7 -41,7 0,4 0,6

TOTALT  451 644 1 797 2 158 -30,0 -16,7  100,0  100,0

MÄRKE

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Apr  Ackumulerat  2020  2019
Chevrolet  1 0 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  58 113 251 502 -48,7 -50,0 3,1 3,6
Dacia  26 64 111 166 -59,4 -33,1 1,4 1,2
Hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  51 103 222 493 -50,5 -55,0 2,7 3,5
Ford  422 525 1 407 2 441 -19,6 -42,4 17,3 17,3
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  40 36 87 170 11,1 -48,8 1,1 1,2
Isuzu  10 32 71 132 -68,8 -46,2 0,9 0,9
MAN  7 7 29 21 0,0 38,1 0,4 0,1
Mercedes-Benz  303 389 1 047 1 335 -22,1 -21,6 12,9 9,5
Mitsubishi  7 30 17 113 -76,7 -85,0 0,2 0,8
Nissan  71 224 222 767 -68,3 -71,1 2,7 5,4
Opel  55 71 145 203 -22,5 -28,6 1,8 1,4
Peugeot  225 329 720 1 184 -31,6 -39,2 8,8 8,4
Renault  172 454 483 1 466 -62,1 -67,1 5,9 10,4
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  95 174 333 599 -45,4 -44,4 4,1 4,2
Volkswagen  926 1 499 2 945 4 487 -38,2 -34,4 36,2 31,8
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  24 17 54 48 41,2 12,5 0,7 0,3

TOTALT  2 485 4 061 8 136 14 115 -38,8 -42,4 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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TÄNK DIG ett samhälle där det bara finns kollektivt ägda 
självkörande bilar. Och fordonen är små klaustrofobiska 
poddar som används av alla. Det känns inte så fräscht eller 
hur? Men det är den trafik som experter och politiker vill 
ha omkring år 2030.  

Det låter kanske märkligt men det är privatbilarna 
som har räddat samhället de senaste månaderna. 

När myndigheter runt om i världen stoppar kol-
lektivtrafik och bildelningsföretagen upphör med sin 
verksamhet på grund av smittorisken så är privatägda 
personbilar enda alternativet för att ta sig till butiker 
eller arbetsplatser. 

Det är troligen tur att coronaviruset slog till medan 
det fortfarande finns en stor bilflotta där varje förare 
åker omkring i en självkarantänliknande bubbla. 

NÅGRA ÅR framåt hade en sån här pandemi fått helt 
andra konsekvenser. 

Våra politiker vill nämligen revolutionera hela vårt 
trafiksystem – och ägandet av fordonen.

Deras utopi är en extremt utbyggd kollektivtrafik där 
alla kortare transporter, till exempel från bostaden till 
närmaste tågstation, sköts av små poddar med plats för 
två till fyra personer. En flotta med poddar som ägs av 
länstrafiken eller som denna gett i uppdrag åt ett företag 
typ Google. 

De här små poddarna skulle fungera som perfekta små 
inglasade drivhus för bakterier och virus. Dels tack vare 
värmen från batterier och sol, men också på grund av 
deras mixade användning för både vanlig passagerar-
trafik, färdtjänst och sjuktransporter. 

Att fixa en sanering mellan varje körning är också 
helt opraktiskt. Det skulle innebära att podden hela 
tiden måste återvända till en central rengöringsstation 
och därmed bli extremt klimatovänlig. 

ATT MÅLET för svenska experter och politiker är att 
avskaffa de privatägda bilarna framgår tydligt i en rapport 
som beställdes av regeringen och som presenterades 
2018. I en vision för framtidens trafik år 2030 skrivs: 
”Många har de senaste åren sålt sin bil och det anses fint 
och härligt att slippa ta hand om en egen bil” och ”Ett 

stort antal kändisar har gjort sig av med sina bilar för 
att helt och hållet förlita sig på automatiska transport-
tjänster”. 

Det framhålls också att de här poddarna framför 
allt skulle vara perfekta för sjuka och äldre (exakt den 
grupp som visat sig vara den främsta riskgruppen för 
coronoviruset).   

MEN VÄNTA, det blir värre. 
I den statliga utredningen ”Vägen till självkörande 

fordon, 2018:16” förespråkas inte bara avskaffandet av 
privatägda robotbilar (av jämställdhetsskäl). 

Man vill också ändra lagarna så att ingen informa-
tion från bilarnas avancerade sensorer och kameror får 
sparas.  

Många av dem som dödades av coronaviruset hade 
troligen levt i dag om våra flygplan och taxibilar hade 
haft varningssystem, någon typ av sensorer som kunde 
slagit larm om de upptäckt personer med feber. 

I framtidens bakteriebilar hade informationen om 
hostande och svårt sjuka personer raderats, och bilen 
hade skickats hem till din bostad utan sanering. 

 
OM EXPERTERNAS och politikernas visioner skulle varit 
genomförda i dag skulle det ha inneburit en katastrof för 
samhället vid en pandemi. 

Vi skulle ha haft en situation där myndigheterna inte 
bara hade stoppat flyg, bussar och tåg. Man hade också 
varit tvungna att stoppa alla bilar som delas med andra. 
Enligt de extremnaiva visionerna så skulle det innebära 
att man stoppade samtliga fordon i hela landet. 

Nu hoppas vi att det är dags att omvärdera de galna 
framtidsplanerna. Man måste välja mellan den prak-
tiska världen och en experimentell vision som vi i dag 
vet är extremt sårbar. 

BAKTERIE- 
BILAR ÄR INTE 
FRAMTIDEN

Mikael Jägerbrand är journalist, författare 
och historiker och återkommande medarbetare 
i Motorbranschen.

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 identifi erar 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.

statusrapport direkt till kund.

TOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning.
Ingen risk för skador på dyra fälgar.
Kontaktfri hjulinställning.
Ingen risk för skador på dyra fälgar.
Kontaktfri hjulinställning.
Ingen risk för skador på dyra fälgar.

TOUCHLESS
Kontaktfri hjulinställning.
Ingen risk för skador på dyra fälgar.

TOUCHLESS
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