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Husbilar står för hälften av verkstadsomsätt-
ningen för Peder Gustafsson på Borås Bilhall.

Den växande privatleasingmarknaden har 
påverkat lönsamheten negativt.

Verkstadschefen Kim van der Star noterar all 
time high-siffror mitt i krisen.
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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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Pernilla Hammar
Sales Manager Captive

Under ett helt decennium har vi skapat smarta lösningar inom både privatleasing 
och finansiering tillsammans med Nissans återförsäljare. Något vi gärna fortsätter 
med i många år till.

Tack vare vårt långa, nordiska samarbete har vi god kännedom om varandras 
utmaningar. Tillsammans har vi utvecklat affären på bästa sätt och kommer 
fortsätta arbetet med att hitta nya framgångsrika lösningar som gör nytta 
– för både partners och kunder. 

Tillsammans förverkligar vi idéer.

Långsiktiga samarbeten 
skapar goda resultat
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ENKEL MERFÖRSÄLJNING 
FÖR ALLA BILMÄRKEN

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Marknaden för begagnade bilar är extra het och intressant just nu. Och många har insett fördelarna i att 
kunna hantera inte bara ett eller två bilmärken i sina hallar. Som vanligt gäller det förstås att sträva efter att 
få en optimal lönsamhet på varje affär. En stor del av det stavas ”merförsäljning”. Men hur gör man för att 

hantera extra utrustning till bilmärken man kanske inte har jobbat så mycket med? 

Nordic Wheels gör det i alla fall mycket enkelt att erbjuda bilkunder t ex vinterhjul eller nya däck, oavsett 
vilket bilmärke det handlar om. Några klick i vår app eller på din dator, så får du några alternativ att välja på. 

Med bild, pris och allt. Med ytterligare ett par klick är hjulen på väg och landar på din lastkaj dagen efter. 

Det ska vara enkelt och lönsamt att skapa merförsäljning.  
Oavsett vilket bilmärke det gäller. 

Välkommen att höra av dig med 
ett mail, så får du ett inlogg för att själv 

testa vår populära webbshop. 
Tre sommarhöjdare från Nokian!

DET ÄR NU vi ska jobba med det ”nya normala”. Mitt i de tider vi står, 
där många av oss funderar på hur vi ska klara månaden eller veckan, 
så behöver de positiva tankarna och idéerna få sin plats.

VI BEHÖVER i våra verksamheter få till grupper som har framtidsfokus, 
grupper som jobbar med vilken position vi som företag ska ha i det 
nya normala. Att se till att vi har ett gäng som skapar aktiviteter, som 
troligen är väldigt kundnära och digitala, men som också lätt kan sätta 
sig in i vilka olika scenarier som har förutsättningar att bli verklighet.

HUVUDDELEN av gänget fortsätter självklart med att hålla igång en 
verksamhet så resurssnålt som möjligt. Framtidsgänget behöver ha 
dagar då de är frånkopplade från verksamheten, komma tillbaka till 
hela företaget med tankar och signaler om framtiden som i sin tur kan 
skapa spiralen av ett ljus i tunneln. 

I DETTA LÄGE är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, att värna 
om de kompetenser som behövs för framtiden – för rätt kompetenser 
kommer att fortsätta vara en bristvara.

VI BEHÖVER PRATA om det ljus som 
finns i mörkret och oron. Vi ser i 
vissa regioner och bland vissa märken 
att nedgången i nybilsförsäljningen 
har avstannat. Begagnatförsäljningen 
överträffar vissa veckor försäljningen 
mot föregående år och stora delar 
av servicemarknaden har jobb som 
kommer in löpande, även om vänte

tiderna minskar. För detta finns bevis i olika söktryck på hemsidor, 
appar, googlesökningar med mera som visar på att konsumenterna nu 
åter börjar söka på bil och service.

VI PÅ MRF fortsätter tillsammans med andra parter i branschen att på
verka regeringen med olika förslag som kan kickstarta Sverige. Detta 
med allt från skrotningspremie, tidigareläggande av statliga inköp men 
också investeringar i infrastruktur – 
allt för att få igång hjulen med en grön 
omställning och ökad säkerhet som 
positiva effekter.

TILLSAMMANS skapar vi då ljuset som  
vi behöver, signaler som gör att vi orkar, 
sträcker på oss och kommer stärkta ut 
ur tunneln.

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Vi måste själva planera  
för ljuset i tunneln

Bevis på ett ökat 
söktryck finns
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Svältfött
verkstadsår
Det är inte bara ett krisigt coro-
na-år. Även ett år med relativt få 
arbetsdagar för If Metallare.
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Du har räknat ut årsarbetstiden för verkstadspersonal 
sex år framåt, varför?
– Alla verkstadsägare har inte överblicken. Det är ett väldigt 
spann mellan 56 och 96 betalda arbetsdagar under de här 
åren och det kan ju vara bra att veta både för budgetarbetet 
och beläggningsförberedelserna. Också för att planera in 
ledigheter tillsammans med personalen.

Man brukar prata om ”arbetsgivarens år” visavi ”arbets-
tagarens år” …?
– Det är ju så. Ta exempelvis 2024 då tre röda juldagar infaller 
mitt i veckan med två klämdagar. Man behöver ju inte vara 
Einstein för att räkna ut att det blir jäkligt lite produktion 
under vecka 52 då, med tre dagars betald ledighet för var och 
en av, säg, tio mekaniker. Det handlar om ett stort bortfall.
  
Hur ser det ut i år?
– I år är det också arbetstagarnas år med 80 röda dagar med 
helglön. 2021 och 2022 är det bara 56.

Vilka medarbetare gäller det här?
– Jag tänker ju på verkstadspersonal, framför allt mekani-
ker, plåtslagare och reservdelspersonal som är anslutna till 
If Metall. Anställda på verkstäder som har kollektiv- eller 
hängavtal med dem.

Är det fullt betalt alla aftnar också …?
– Nej, inte skärtorsdag, valborgs- och trettondagsafton. 
Det kan ge upphov till gny om kompisar slutar tidigare då. 
Lämpligt är väl att medarbetarna tar av sin tidsbank från 
arbetstidsförkortningen då, 82 minuter per betald fyrtiotim-
marsvecka. Till klämdagarna också. 

Hur kom du på att göra ett Excelark av det här?
– Min löneadministratör gjorde det åt mig när jag drev egen 
verkstad. Jag tyckte det var bra att planera utifrån. Bl a påsken 
infaller ju alltid samma veckodagar, men många röda hög-
tidsdagar kan ju falla in när som helst i veckorna. 2 ICN

Joachim Due-Boje
servicemarknadsansvarig  
på MRF

HALLÅ DÄRMarginaler pressas
Att den växande privatleasingmarknaden påverkar lönsam- 
heten märks av i årets GA-enkät. Marginalerna är låga eller till 
och med svåra att leva på, uppger företrädare för flera märken. 

LEA SING

EN RAD MÄRKEN har drabbats av 
kraftigt eller måttligt sjunkande 
betyg i GA-enkäten på den fråga 
som mäter om handlarna är nöj-
da med om bilförsäljningsmargi-
nalerna ger långsiktig lönsamhet. 
Tendensen återfinns främst inom 
Opel, Peugeot, Volvo PV, Fiat, 
Ford och Suzuki. 

Enligt flera branschföreträdare 
som Motorbranschen talat med 
är de pressade privatleasingmar-
ginalerna en orsak.

Peugeot är det märke som 
hamnar sist när svaren på frågan 
jämförs. Medelbetyget är nu nere 
på 1,5 på en femgradig skala. Go-
thia Utvecklings Erik Fröström 
företräder Peugeot-handlarna 
och håller med om att privatlea-
singen kan ligga bakom.

– Verkligen. Det är en rätt 
allvarlig situation. Privatlea-
singsmarginalerna är så små att 
de är svåra att leva på. Peugeot-
handlarna är inte negativa till 
privatleasing, men marginalerna 
måste vara anständiga, säger han.

ÄVEN SUZUKIHANDLARNA ger ett 
lägre betyg på frågan, även om 
generalagenten, till skillnad från 

bottenmärkena, inte har drabbats 
av något ras. Eftersom Suzuki 
inte har förändrat sina margina-
ler ser generalagenten privatlea-
singen som en trolig förklaring 
till årets sänkning.

– Den har ökat, och där är ju 
marginalerna för oss och även 
andra märken lägre, säger Nicho-
las Parts, Suzuki Sveriges general 
manager.

Hur mycket mindre margina-
lerna är på privatleasing är det 
ingen som kan eller vill uppge. 
Men enligt de signaler Suzuki fått 
från handlar-håll innebär pri-
vatleasingaffärerna relativt låga 
nettomarginaler på bilen i sig för 
flera märken. Nivåerna kräver 
rejäla rabatter på bilens pris, och 
ordentligt offensiva restvärden, 
enligt Parts.

– Det är ett mycket konkur-
rensutsatt område. Flera aktörer 
med kraftiga muskler inom 
finansiering och marknadsföring 
har tagit taktpinnen och satt 
prisbilden på mycket låga nivåer. 
De som vill vara med och fånga 
kunder på den marknaden måste 
anpassa sig och då blir det till att 
hyvla i alla led, säger Parts.

VOLVO PV sjunker mest i årets 
enkät på denna fråga. På två år 
har medelbetyget gått från 4,2 
till 2,2.

– Till viss del kan sänkningen 
säkert bero på privatleasing, 
men förmodligen handlar det 
främst om elhybrider där det 
är pressade marginaler. Vi är ju 
dessutom så lyckligt lottade att vi 
har vår egen bank som används 
vid privatleasingen, säger Per 
Höglund, på Volvohandlareför-
eningen.

Nybilsmarknaden bestod un-
der Q1 till 40 procent av privat-
leasing.2 RJ

Notiser

MODEST MEDEL-
SÄNKNING DÖLJER 
STORA RAS 
I GA-enkäten 2017 låg medlet på 
3,4 på frågan om marginalerna 
ger långsiktig lönsamhet. I år är 
medlet 3,1. Den modesta sänk-
ningen för alla märken döljer dock 
att vissa märken rasat de senaste 
åren. Jämfört med GA-enkäten för 
två år sedan har exempelvis Volvo 
PV gått från medelbetyg 4,2 till 
2,2, Opel från cirka 3 till 1,6 och 
Ford från cirka 3,2 till 2,4.

VAR FEMTE NY BIL 
ÄR PRIVATLEASAD
Under januari till mars 2020 
utgjorde privatleasing cirka 40 
procent av den privata nybils-
marknaden, en ökning med cirka 
3,5 procent sedan motsvarande 
period förra året. Andelen har 
hela tiden ökat sedan privatlea-
singen infördes. Då privatmark-
naden utgör cirka 50 procent av 
nybilsmarknaden innebär det att 
cirka 20 procent av alla bilar på 
totalmarknaden är privatleasade. 
Källa MRF

Bil3:an i Uppsala …
… har precis öppnat en helt ny 
Lexus-anläggning i anslutning till 
den nya Toyota-etablering som 
företaget gjorde på Kumla-området 
vid nya E4 för åtta år sedan. I de-
ras ursprungliga lokaler närmare 
Uppsala centrum driver man i dag 
outlet-försäljning av begagnade bilar. 
Familjeföretaget började sälja Toyota 
redan på 1970-talet och drivs nu i 
andra och tredje generation av familjen 
Björsberg.

PIERRE BILLACKERING 
ÖPPNAR I KRISTIANSTAD 
I samband med uppköpet av CaMi 
Billackering i Kristianstad beslöt 
Pierre Billackering att bygga en ny 
modern in-houseanläggning vägg i 
vägg med Bilcentrum i Kristianstad.

Anläggningen är tekniskt utrustad 
för dubbel kapacitet och hanterar 
samtliga ärenden som kommer 
via Bilcentrum. Tidigare delägaren 
Jimmy Persson jobbar vidare som 
platschef.

– Vi fick möjlighet att bygga en 
anläggning med dubblad kapacitet 
mot tidigare och kan, förutom att 
hjälpa Bilcentrum, erbjuda billack-
eringstjänster av högsta kvalitet till 
andra verkstäder i Kristianstad med 
omnejd, säger vd:n Daniel Nordvall 
på Pierre Billackering som i dag äger 
ett tjugotal billackeringsanläggningar 
i Sverige. De ingår i den danska kon-
cernen pierre.dk Autolakering.

ER Bil i Nässjö …
… har satsat sju miljoner på en ny 
bilhall som öppnade i mars.

Det innebär en utökad yta på 700 
kvadrat för familjeföretaget, som 
sedan 2004 ägs och drivs av Kjell 
Carlsson och hans familj.

ER Bil säljer och servar Honda och 
Fiat transportbilar och har även en 
anläggning i Vetlanda med samma 
märkeskombination som i Nässjö.

2019 blev de Nordens största säl-
jare av nya Honda-bilar efter att även 
under de tre senaste åren ha toppat 
Sverige-listan över de bästsäljande 
Honda-ÅF.

Förra året utsågs de också till 
Årets Företagare i Nässjö kommun.

Under de senaste tio åren har 
ER Bil etappvis byggt ny service-
verkstad, plåtverkstad och senast 
förra året ett nytt däckhotell för fem 
miljoner. 

Även biluthyrning via Avis erbjuds  
i det totala servicekonceptet.

TAGE REJMES  
LASTVAGNAR …
… har startat byggandet av en ny 
anläggning i Nyköping, där företaget 
tidigare är representerat. I dagsläget 
har man anläggningar i Norrköping, 
Linköping, Mjölby, Motala och Tranås.

Bilia Toyota i Enköping …
… planerar att bygga en ny fullser-
viceanläggning vid E18 i Upplands-
staden.

I dagsläget finns företaget på  
annan plats i Enköpings centrum.

NY BUTIK FÖR MITSU
Mitsubishi Motors i Sverige har 
öppnat ett showroom och koncept-
butik om 145 kvadrat i Sickla i östra 
Stockholm. 

– Vi vill utveckla sättet att uppleva 
och köpa en produkt eller tjänst från 
oss. Bra onlinelösningar i kombina-
tion med ett upplevelsecenter tror 
vi är en viktig del för att kunna sälja 
bilar i framtiden, säger Anna Ulfvin, 
vd för Mitsubishi Motors i Sverige.

I butiken kommer bland annat 
kampanjer, testkörningar, olika 
aktiviteter och nya lanseringar av 
laddhybrider att äga rum. Men här 
kommer också köp och privatleasing 
att kunna ske.

Jonas Olsson från återförsäljarför-
eningen säger att de och generalagen-
ten är överens om att bilar inte ska 
säljas från anläggningen utan att de 
leads som fångas upp där ska slussas 
vidare till återförsäljarkåren. 

– I dagsläget ser återförsäljarna det 
som positivt att vi ökar varumärkets 
uppmärksamhet genom denna typ av 
nytänkande genom Sicklasatsningen. 

De Luxe Bil i Varberg …
… har nyligen tagit upp Dodge och 
RAM som kompletterings-märken till 
Peugeot. 

Företaget, som startades med en-
bart begagnat-försäljning, blev också 
tidigare i år den första bilverkstaden 
i Varberg som certifierats enligt GBV. 
De Luxe Bil drivs och ägs av Daniel 
Kolevski.

BILBOLAGET  
ROY ANDERSSON …
… har nyligen upphört som auktorise-
rad serviceverkstad för Mazda i dals-
ländska Mellerud. De fortsätter som 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Mercedes, Opel, Hyundai, Subaru, 
Suzuki och Isuzu samt även som 
serviceverkstad för Saab och Fiat 
lätta lastfordon. Bilbolaget har även 
anläggningar i Uddevalla, Kungälv, 
Bengtsfors, Bäckefors och Arvika.

Råbergs Bil …
… planerar för en större utbyggnad 
av sin existerande anläggning i Kal-
mar. Ny platschef är Kenny Geiverz 
som räknar med nyanställningar i 
samband med expansionen. Råbergs 
Bil är fullserviceanläggning för Mer-
cedes och Ford i Kalmar som i grann-
staden Karlskrona.

KAMUX-KONCERNEN …
… fortsätter sin starka expansion 
i Sverige. Senast har en ny bilhall 
öppnats i anslutning till Heron Citys 
köpcentrum vid Kungens Kurva nära 
E4 i södra Stockholm. I dagsläget 
har Kamux-kedjan 73 anläggningar i 
Sverige, Finland och Tyskland.

Motorhallands …
… sedan flera år planerade nya an-
läggning i korsningen i Mellbystrand 
i södra Halland har blivit en riktigt 
seg historia. De närmaste grannar-
nas långvariga motstånd har lett till 
en utdragen juridisk process med 
många överklaganden. Nyligen klub-
bade dock Laholms kommun den nya 
detaljplanen för området, men nu har 
ärendet överklagats till mark- och 
miljödomstolen för överprövning och 
försenas därmed ytterligare.

Motorhalland, med bas i grann-
staden Halmstad, har redan sedan 
tidigare en anläggning i centrala 
Laholm, men behöver nya och större 
lokaler på orten. Senare i år inviger 
man en helt ny fullserviceanläggning 
i Halmstad.

GLESARE I ESKILSTUNA
Eskilstuna har varit utan Mazda-
återförsäljare sedan Motorcentralen 
häromåret avyttrades av familjen 
Oscarsson till Hedin Bil-koncernen. 
Sedan dess har Hedin Bil endast sålt 
och servat Ford i Eskilstuna. Enligt 
Johan Lagerström vid Mazda Motor 
Sverige är det i dagsläget inte aktu-
ellt med någon ny Mazda-represen-
tant på orten.

Eskilstuna med över 100 000 invå-
nare saknar sedan flera år även Opel-
återförsäljare och nyligen upphörde 
även GJ Bil som återförsäljare för 
Honda för att fortsättningsvis endast 
koncentrera sig på Mitsubishi.



 8 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2020

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

I MARS trodde vi inte att vi skulle kunna skriva ett ord om 
corona effekter här i tidningen, att allt som handlade om ett till-
fälligt virus skulle få gå på webben för att inte hinna bli gammalt 
mellan tryck och distribution. Så blev det inte. Pandemin blev 
ett varaktigt tillstånd, en coronaverklighet.

Vi har jobbat för högtryck för att försöka producera både en 
”vanlig” tidning och ge corona-rapportering på webben. (Vi har 
slagit besöksrekord på hemsidan) och ansträngningarna kommer 
att fortsätta så länge covid-19 påverkar oss.

I DET STORA allvaret måste vi rapportera sakligt om det som 
sker och har nog framför allt fokuserat på de positiva exemplen 
och försökt samla röster med uppfinningsrika motattacker. 
Som vanligt har vi svårt att få dem som lider att ställa upp  
offentligt; det är synd för det är många som har det kämpigt 
och de skulle behöva andra att identifiera sig med för att inte 
känna sig som losers. Goda exempel kan vara både inspiration 
och tyranni.

ICKE FÖRTY, ingen vill låta sig knäckas. Som talgklimpar i en 
blodkorv glimmar nya fyndiga lösningar. Kreativiteten är  
överväldigande, en inspiration driven av all tidigare möda;  
den svenska bilbranschen är inte byggd av pessimister. 

OCH NOG märker många av oss en annan smitta också, att 
världen liksom har blivit lite synligare, att det är på rikt nu 
(som västerbottningarna säger), att tjafs och tarvligheter får stå 
tillbaka. Att folk stannar upp, vaknar i sinnet och ser varandra  
i ögonen. Jag tror att det är läge att gulla och ta hand om  
kunderna riktigt ordentligt nu, fortfarande på avstånd förstås.

DET KOMMER att komma en tid då 
härjningarna av coronaviruset är 
över. Då vi ska återgå till en busi-
ness, helst mycket bättre än den vi 
levde tidigare! 

Jag älskar ”t-shirttricket” som 
Mark Bonchek på Singularity 

university har uppmanat till: Vilket budskap skulle du kunna 
trycka på t-shirts för att dina kunder skulle vilja bära dem? 

Vem masserar fram ett härligt hedervärt affärsmässigt syfte, 
större än att tjäna pengar, som en vägvisare mot en ny framtid 
och test-trycker den? Skicka oss en bild!

HUSBILSAFFÄREN rullar på bra hos återförsäljarna – och i det 
här numret. I höst återkommer vi med en djupdykning efter era 
behov av digital kompetens. Naturligtvis inte heller fel i en tid 
då digitaliseringen har fått en jätteskjuts.

Vi ses på nätet och över luren  
i sommar – gärna IRL också!

Vi möts post-corona!

ING-CATHRIN NILSSON är  
chefredaktör för Motorbranschen

”Inspirationen  
nu är driven av 
tidigare möda”

VOLVO CARS vill gå över till agentavtal, Volvohandlarföreningen är tvek-
sam. Parterna diskuterar frågan. Via sms meddelar Janola Gustafson, vd på 
Volvohandlarföreningen, att det kommer att ta tid att bli överens.

– Vi jobbar väldigt intensivt med detta och har en tidplan som 
sträcker sig långt fram i tiden, säger han och understryker att något 
nytt avtal absolut inte kommer att bli klart under 2020.

FÖR MERCEDES-BENZ personbilar är agentlösningen redan en realitet. 
Sedan april i fjol arbetar de utifrån ett nytt avtal där återförsäljarna numera 
benämns agenter. Generalagenten äger bilarna medan agenten förmedlar 
affären utan att ta någon risk eller kostnad. Agenterna kan välja att köpa 
inbytesbilarna i egna bolag, eller att låta generalagenten äga även dem.

– När vi gick in i det här fanns stor skepsis, milt uttryckt. Men under 
hösten kom orderingången igång på allvar och vi fick ordning på kam-
panjerna. Det är en stor omställning för båda parter, säger Sven Claug, 
vd för Mercedes-Benz återförsäljarförening.  

AGENTLÖSNINGEN är ett pilotprojekt som ska utvärderas. 
– Under hela förra året levererades bilar utifrån det gamla återför-
säljaravtalet, vilket gjorde det svårt att utvärdera lönsamheten, säger 
Claug.

Han tycker att agentavtalen på många sätt har gjort det lättare för 
både agenter och kunder.

– Säljarna kan säga till kunderna att de inte behöver åka omkring 
och leta efter bästa pris, eftersom det är samma överallt, säger han.

Sven Claug säger att det i vissa fall har varit svårt att veta vad som 
åligger agenten respektive generalagenten, men att det är mer en fråga 
om att avtalet är nytt snarare än agentlösningen. 2 NA

Agentavtalen
manglas vidare
I förra numret berättade vi om den infekterade situationen 
mellan Volvo Cars och återförsäljarna kring en önskan om 
agentavtal – något som Mercedes-Benz haft sedan april i fjol.

Från förra numret av Motorbranschen.

           

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

Läs mer på dnbbilfinans.se

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det ett ansvar att kunna känna  
sig trygg med sin bilfinansiering.

Morgondagen   
är säkrad.
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FORDONSBOLAGET i Upplands-Väsby, norr om 
Stockholm, automatiserar alla processer, från 
begtester, rekond och tvätt till bokningar, 
säljavtal och fakturering. De har till och med 
själva utvecklat ett ”Bygg din Honda”-pro-
gram. Att det bara går! Det gör det. Här några 
fler exempel på integrationer:

2�Transportstyrelsen för att hämta informa-
tion om bilar samt för ägarbyten.

2 E-signering för kunder via sms och e-post.
2Utbetalningar vid inköp.
2�Betalningslösning via sms vid försäljning 

till privatkunder.
2�Uppgifter om kunder hämtas automatiskt 

i systemet. 
2�Koppling till ett ”marketing automations”-

system för uppföljning till kunder. 
2�Koppling till annonsplatser, exempelvis 

Blocket och Wayke samt andra annonsplat-
ser, även utländska.

2�Koppling till webbsida samt sociala medier 
för retargeting.

2Carfax för att hämta fordonshistorik.

2�Bokning av transport från systemet vid köp 
på distans.

2�Kopplingar till finansbolag för kreditupp-
lysningar.

2�Automatiserad logistikkedja.

Allt går igenom det egna systemet. Det 
vinner massor av tid, bilarna kan skickas ut 
snabbt och personalkostnaderna på andra 
avdelningar minskar.

KAXIGT SÅ DET förslår av en Honda- och 
beghandlare som, sedan de började sälja 
online för drygt två år sedan, har sålt mer än 
500 bilar på nätet. Den dyraste, en Ferrari F12 
Berlinetta för 2,2 miljoner som levererades till 
Skåne. Fordonsbolaget var tidiga med digital 
signering; de är bara ett knapptryck bort.

I deras så kallade distanspaket ingår två 
års garanti och två veckors öppet köp med fri 
leverans och returrätt inom 30 mil.

– Max fem procent ångrar sig, säger Danny 
Attar som är en av tre delägare.

Digitaliseringsprojekt i den omfattning som 

Här satsas stort och 
långsiktigt på att bygga 
upp ett helt eget komp-
lett digitalt system,  
ett enda där alla delar 
”pratar” med varandra. 
It-avdelningen består  
av sju personer.

Bygger digitalt som ingen annan

Fordonsbolaget har slagit in på låter sig inte 
göras utan investeringar – cirka två miljoner 
budgeteras årligen på it- och marknadsav-
delningen där sju personer jobbar heltid och 
programmerare från Indien och Montenegro 
anlitas. Det är ett ungt team. Operative chefen 
Christian Dovrell är 34, marknadschefen 
Pierre Nordström, bara 22.

De är enormt aktiva i sociala medier. Så 
fort ett inbytesobjekt kommer in skjuter 
marknadsavdelningen ut en annons på olika 
kanaler.

– Bilderna ska vara sjukt bra, säger Pierre 
Nordström som också är fotograf.

Ofta är det rörliga bilder, ibland tagna med 
drönare. På Youtube ligger många filmer, va-
rierande och överraskande – en pickup körd 
i skogen, instruktionsfilm om hur en folierad 
bil ska tvättas, värstingbilar …

– Men verkstadsklipp är lättast att få kon-
vertering på, säger Pierre.

Instagram Stories nyttjas, Q&A-frågestun-
der också och influerare. En alpin skidåkare 
fick åka i en Audi R8. På Youtube fick filmen 
78 000 visningar.

– Billig marknadsföring och en tacksam 
produkt att få ut, säger Pierre.

Programmerare  
från Indien och  

Montenegro anlitas

FORDONSBOL AGET

Det ska sägas att Fordonsbolaget gör di-
rektutskick postalt också, senaste ett service-
erbjudande med kampanjkod till Hondaägare 
som uppskattningsvis renderade ett order-
värde på 300 000 kronor

– Men det är ju lite svårare att mäta off-
linegrejer, säger Pierre. 2 ICN

Fotnot Fordonsbolaget är inriktade på begagnade 
premiumbilar men är även Hondaåterförsäljare och 
var som sådan länge störst i Sverige. 

Pierre Nordström,  
marknadschef.

FORDONSBOLAGET 
SÄTE: Upplands-Väsby. GRUNDADES: 2012. ÄGARE: 
Kevin Aslan (vd), Danny Attar och George Kurt. VERK-

SAMHET: Bilförsäljning, serviceverkstad, rekond och 
bilglas. ANTAL ANLÄGGNINGAR: Två, varav en tredje 
på närmare 12 000 kvadrat är under uppförande i 
Rosersberg, MÄRKEN: Nya Honda och begagnat med 
tonvikt på premiumbilar. SÄLJER: Cirka 1 600 bilar per 
år, varav cirka 200 nya. MEDARBETARE: 25 personer, 
varav 7 på it- och marknadsavdelningen. OMSÄTTER: 

545 miljoner (ökade 100 miljoner i fjol). VINSTMAR-

GINAL: 3,3 procent. UTMÄRKELSER: Vann klassen 
”Återförsäljare av begagnat” vid Auto Awards 2019.

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

Tomas Klingwall är ny officiell 
ordförande för Hyundais åter-
försäljarförening efter Thord 
Hägg som återgått till sin 
tidigare konsultverksamhet.

Efter tre år lämnar Diego Ramos 
posten som chef för Audi 
Sverige för att gå vidare till Audi 
i Ingolstadt. Han efterträds 
första augusti av nuvarande 
försäljningschefen Jörgen  
Wedefelt som tidigare varit 
bland annat vd för Hyundai 
Sverige. Han i sin tur ersätts av 
organisationens produktmark-
nadschef Markus Ostermaier.  

Jens Reichert tar över rodret 
för Skoda i Sverige. Han har när-
mast varit försäljningsdirektör 
för norra Europa för BMW och 
efterträder Anders Bergman 
som lämnade i januari. Jens 
tillträder sin nya tjänst efter 
sommaren.

Karin Rådström, 41, ska bli 

chef för Mercedes lastbilsverk-
samhet. Hon efterträder Stefan 
Buchner som går i pension 
efter mer än 30 år på företaget. 
Karin Rådström tillträder 1 maj 
2021 men har redan nu lämnat 
uppdraget som försäljnings- och 
marknadsdirektör i Scania med 
plats i koncernledningen, ett 
jobb som hon haft drygt ett år. 
Ett års konkurrenskarens gäller 
till skillnad från när förre vd:n 
för Scania, Martin Lundstedt år 
2015 gick till motsvarande posi-
tion på AB Volvo. Han hade bara 
sex månader.

Reservdelsansvarige Bengt 
Rydberg på Finnvedens Last-
vagnar har gått i pension och 
ersatts av Robert Magnusson.

Mats Petersson lämnar 
tjänsten som reservdelsman på 
Atteviks Personvagnar i Ljungby 
för att bli reservdelschef för 
Mercedes och Nissan på Hedin 
Bil i Ljungby.

Folk & företag

67
försäkringsbolag har tillstånd att 
sälja motorförsäkringar i Sverige och är 
som sådana förpliktade att vara med-
lemmar i Trafikförsäkringsföreningen. 
Av bolagen är 40 svenskägda och där 
ingår Länsförsäkringars alla 23 läns-
bolag. 18 är utlandsägda, därav 
bland andra Trygg-Hansa.

”MIN PONDUS? SOM BILHANDLARENS DOTTER 
HAR DEN ALLTID FUNNITS DÄR. SKA DU SÄLJA 
EN BIL FÖR HUNDRATUSENTALS KRONOR SÅ 
GÄLLER DET ATT DU ÄR SÄKER PÅ VAD DU HAR.”

Utrikesminister Ann Linde om sin pappa Volvohandlaren i en DN-intervju

Karin Rådström.

Jörgen  
Wedefelt.



 12 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2020

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

En del biltillverkare 
återkallar sina bilar 
oftare än andra. Det 
visar statistik för EU-
länderna samman-
ställd av Car Recalls. 
Under 2019 gjordes 
380 enskilda återkal-
lelser av personbilar, 
fördelade på 299  
modeller.

ÅTERKALL ELSERNA
VAR MÅNGA I FJOL

STATISTIK

Alla tillverkare rapporterar in sina återkal-
lelser till Rapid Alert system, Rapex, 
databas. Bakom står EU-kommissionens 
generaldirektorat för hälsa och konsu-
mentskydd. Uppgifterna publiceras av 
car-recall.eu. Där finns också grundligare 
beskrivningar av de fel som orsakat åter-
kallelserna.

Betydligt fler bilar återkallades 2019 
jämfört med året innan, plus 32 procent. 

– Vi ska visa uppskattning för dem som 
återkallar sina bilar när ett fel upptäcks. 
Alla gör inte det, skriver Car Recalls på sin 
hemsida, för att påminna om att bilarna 
inte behöver vara sämre utan att det kan 
handla om mer ansvarsfulla tillverkare.

Den vanligaste orsaken var krockkuddar 
(144 fall), motorn (134), fjädring (65), 
bromsar (49) och styrning (35). Felen hos 
de olika modellerna gällde i många fall 
problem som kan leda till bilbrand. Ford 
uppmärksammade bland annat broms-
pedaler och eventuellt batterisyraläckage. 

För BMW blev det två massiva återkal-
lelser på grund av problem med batteri-
kablar i äldre bilar. Volvo tog tillbaka prak-
tiskt taget hela modellserien på grund av 
brandrisk i dieselmotorerna. Subaru gjorde 
två återkallelser för felaktiga bromsljus-
strömbrytare respektive problem med 
bensinmotorerna.  2 AC

I FJOL ÖKADE ANTALET ÅTERKALLADE 
MODELLER FRÅN 239 TILL 299 OCH  
ANTAL MÄRKEN FRÅN 39 TILL 42.

60

M
er

ce
des

-B
en

z

DE 11 MEST  
ÅTERKALLADE  
MODELLERNA

12                             Ram Truck

10                             Mercedes-Benz Sprinter

                                  Mercedes-Benz E-Class

                                  Mercedes-Benz A-Class

9                               Mercedes-Benz C-Class

8                               Peugeot Expert

7                               Peugeot Traveller       

                                  Mercedes-Benz GLE

6                               Ford Focus

                                  Mazda 3

                                  Volvo XC60

50

40

30

20

10

0

Citr
oë

n

Peu
ge

ot

Aud
i

BM
W

Opel
Vo

lk
sw

ag
en

Fo
rd

Ren
au

lt

To
yo

ta

ANTAL  
ÅTER-

KALLELSER

Antal  
återkallelser

Modell

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

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

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

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

S T O C K H O L M

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

KONFERENS / AWARD SHOW!

B IL -FORDONSBRANSCHENS

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

KONTAKT@AUTOAWARDS.SE
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OUPPHÖRLIGT verkar försäkringsbolag kräva 
återförsäljare och verkstäder på kostnader som 
de borde ta själva. Ofta vid maskinskador som 
uppkommit inom sex månader efter försälj-
ning och bilägarnas maskinskadeförsäkringar 
ska träda in, men även när en kundbil blivit 
stulen, haft inbrott eller stucken i brand inom 
inhägnade områden.

– Fanns någon garanti vid köpet är ofta 
säljföretaget ansvarigt. Men annars, i fråga om 
plötsligt uppkomna fel, är de långt i från alltid 
ursprungliga och faller inte under konsu-
mentköplagens så kallade sexmånadersregel, 
säger David Norrbohm.

Han upplever att bolagen sedan länge satt 
i system att försöka komma undan sin betal-
ningsskyldighet. Oftast genom att meddela 
försäkringstagaren att hen ska kräva ersättning 
av säljbolaget. Men också vid så kallade regres-
ser då bolaget först har ersatt försäkringstagaren 
och sedan kräver kostnaden av bilföretaget.

– Det är ett otrevligt och tveksamt förfa-
rande eftersom det kan ge försäkringsbolagen 
betalt två gånger, säger Norrbohm.

– Det verkar finnas väldigt dålig kännedom 
om konsumentköplagen och konsumenttjänst-
lagen på handläggarnivå. När ärenden dras 
högre upp i hierarkierna ändras uppfattningen, 
vilket tyder på att kunskapen är bättre där.

MÅNGA BILFÖRETAG har erfarit det, bland andra 
Möller Bil i Örebro där en kundbil blev stulen 
från inhägnat, larmat och bevakat område. 
Kunden ersattes av försäkringsbolaget som sedan 
krävde Möller på närmare 241 000 kronor. Ett 
regresskrav fick också Upplands Motor efter en 
snarlik händelse då delar stals från en kundbil. 
I båda fallen ställdes återbetalningskrav utan 
dialog med hänvisning till att bilföretagen skulle 
nyttja sina ansvarsförsäkringar.

Händelserna ägde rum för mer än ett år se-
dan och drevs vidare. Därefter har inget mer 
hörts. ”Vi tror att det lagts ner”, säger båda.

Enligt David Norrbohm är det signifikativt; 
när bolagen får mothugg rinner ärendena ut i 
sanden.

– Det här skapar bara en massa olust med 
fördröjningar och missnöjda försäkringsta-
gare, säger han och råder bilföretag att vara 
uppmärksamma.

MOTORBRANSCHEN har sökt försäkringsbolag 
för kommentarer. Hos If säger Annika Berg-
lund att If följer spelplanen och inte känner 
igen sig i detta. Ulrika Granander Granat på 
Folksam anser sig också hantera detta korrekt 
och låter verkstäderna felsöka vid tveksamma 
fall. 2 ICN

” Kolla, innan ni betalar  
vad bolagen utkräver”

Inte okej att försäkringsbolagen försöker skuffa över egna kost-
nader på bilföretagen, allra minst vid så kallade regresser, tycker 
MRF:s jurist David Norrbohm som manar till uppmärksamhet.

REGRESSER

David Norrbohm.

– Än så länge ser det inte ut att vara panik 
för serviceverkstäderna. Men det skiljer 
mycket. Västra Götaland tycks klara sig 
bäst, Stockholm med några undantag, 
sämst, säger Joachim Due-Boje på MRF. 
Servicemarknadsenkäten kommer att 
upprepas två gånger i månaden framdeles 
för att ta tempen på utvecklingen. 2 ICN

SÅ MÅR VERKSTÄDERNA!
Coronakrisen drabbar verkstäderna väldigt olika, visar färska  
enkätundersökningar som MRF gjort bland sina medlemsföretag. 
Serviceverkstäderna är något mindre påverkade än skadeverkstäderna, 
men även bland dem är känningarna väldigt skiftande. 

För skadesidan har 248 verkstäder svarat 
på enkäten, verkstäder med tillsam-
mans 3 000 anställda och som står för 
30–35 procent av alla skadereparationer 
i Sverige. Deras svar, som får anses ligga 
verkligheten nära, visar att:

2 OMSÄTTNINGS-
MÄSSIGT ÄR SKILL-
NADERNA STORA. 
FLERTALET UPPGER 
ATT DE TAPPAT 20 
TILL 30 PROCENT, 
MÅNGA MER ÄN  
50 PROCENT MEN 
SAMTIDIGT FINNS 
DE SOM ÖKAT SIN 
OMSÄTTNING.

2 20 procent kan börja jobba med en 
bärgad bil samma vecka och 25 procent 
anger att det finns outnyttjad tid en månad 
framåt. 

2 40 procent har inte märkt någon 
skillnad i inkommande samtal. 25 procent 
upplever att de minskat med hälften eller 
mer. 

2 Väntetiderna för förbesiktningar är 
halverade.

2 Kötiderna över huvud taget har börjat 
ätas upp. Hälften av alla verkstäder kan 
börja jobba med mindre eller medelstora 
skador samma dag eller samma vecka.

Flertalet har ledig kapacitet och fyller 
inte hela dagar.

– Det finns dom som gått från 60 dagars 
kötid till en dag, säger Jan Olvenmo på MRF.

– Man kan ju tycka att fler kunder skulle 
ringa och undra om exempelvis hämtnings-
service, kommenterar Jan Olvenmo.

2 UNGEFÄR 1,5 PRO-
CENT HAR VARSLAT 
MEDARBETARE. 
NÄR DET SKETT 
HANDLAR DET 
FRAMFÖR ALLT OM 
NY-, TIM- OCH PROV-
ANSTÄLLDA.  

2 Cirka 15 procent i snitt har permitterat, 
men variationerna är stora.

– En del har permitterat enbart adminis-
trativ personal, andra över hela personal-
fältet och då ofta infört halvdagar. Men 
många försöker att undvika att permittera 
personal i produktionen.

2 Sjukskrivningarna uppgår till 5 procent, 
vilket är något mer än under normala 
förhållanden. 

– LITE FÖRVÅNANDE 
MED SÅ LÅGA SJUK-
TAL, MED TANKE PÅ 
ATT DET ÄR MEDAR-
BETARE SOM INTE 
KAN JOBBA HEMMA, 
KOMMENTERAR JAN 
OLVENMO. 

2 Mer än 60 procent erbjuder digitala 
fotobesiktningar.

2 15 procent erbjuder besiktning hos 
kunden.

2 30 procent besiktigar utomhus om 
kunden kommer själv.

Positivt är att fler riktar, reparerar och 
använder begagnade delar.
2 15 procent riktar fler detaljer.

2 15 PROCENT 
GÖR FLER PLAST-
REPARATIONER.

2 8 procent söker mer begagnade delar.
– Det är bra att fler inriktar sig på att sälja 
tid, det gynnar både miljön, verkstäderna 
och försäkringstagaren, säger Olvenmo.

Frågan är om det kommer effekter med en 
fördröjd verkan och hur länge de hårdast 
drabbade ska orka hålla ut. Även om 
bidrag ges för permitteringar kostar de och 
medför en risk för tappad kompetens.

– Vi är en bransch med stora rekryte-
ringsproblem i grunden. Lärlingar och 
praktikanter får inte förloras. MRF för en 
löpande diskussion med försäkringsbola-
gen om hur lack- och skadeverkstäderna 
ska kunna stöttas för överlevnaden. Vi är 
överens om att det måste finnas kapacitet 
när trycket ökar igen. Bilköerna växer till 
igen i storstäderna, och när trafiken ökar, 
ökar också skadorna, säger Jan Olvenmo.

Av de lack- och skadeverkstäder som 
svarat på enkäten är stora flertalet både 
auktoriserade och allbilsverkstäder.

Av servicemarknadens 181 svar anger 
cirka 55 procent att omsättningen har 
minskat på grund av pandemin. För 34 
procent är omsättningen oförändrad och 
för drygt 10 procent har den ökat. 

2 Den lediga kapaciteten under maj var 31 
procent men ser ut att öka till 54 procent 
under juni, vilket kan jämföras med 40 
procent i juni förra året.

2 PÅRINGNINGAR 
FRÅN KUNDER HAR 
MINSKAT MED I 
SNITT 25 PROCENT. 
MEN NÅGON SKRI-
VER ATT ”DET ÄR 
SOM OM TELEFONEN 
GÅTT SÖNDER”.

2 Permitteringarna uppgår till i snitt 1,5 
administrativ personal och 2 produktiv 
personal per företag. Antalet varsel och 
sjukskrivningar är hittills försumbara. 
Skulle omsättningen minska till hälften har 
merparten av verkstäderna uthållighet.

2 56 PROCENT 
SKULLE KLARA ATT 
HÅLLA UT 6 MÅNA-
DER ELLER LÄNGRE. 

2 41 PROCENT 
SKULLE KLARA  
2–3 MÅNADER.

SERVICEVERKSTAD

2 3 PROCENT 
HÖGST EN MÅNAD.

SKADEVERKSTAD
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Duka på bilarna 
Gamla jänkare är kanske 
något att lägga på träd-
gårdsbordet i sommar? 
Nytt bland retromönstren 
från Österlen Textil i år är 
den här smidiga vaxduken 
med flossad baksida och 
halvblank yta av miljö-
godkänt material. En rund 
duk, 140 cm i diameter 
kostar 175 kronor inkl 
moms på nätet. Kan också 
köpas som metervara för 
69 kronor metern i 140 
centimeters bredd.

Tävla & vinn!
Vi har fått 1 rund duk med 
retrobilar från Österlen 
Textil att lotta ut. Vill du 
vinna, svara på frågan 
vilket lastbilsmärke som 
segrade i årets GA-enkät 
för tunga fordon och mejla 
svaret samt namn och 
postadress till redaktionen 
@motorbranschen.se 
senast 10 september 2020. 
Skriv ”Utlottning Duk” i 
ämnesfältet. Tidningens 
medarbetare och anställda 
på MRF:s kansli får ej 
delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

Vinnare 
Vinnarna av boken Farliga 
affärer i nummer 4 i år blev 
Anita Eriksson, Christoffer 
Wehlin, P-O Franssen, Sven 
Wahlström och Titti Ring.

 U T VA LT  2

VASSARE LÄCKSÖKARE
Den nya generationen Smoke master pro från Särö 
Svagström har bland annat nivåglas, avtappningskran 
för oljan, uppblåsbar tätning och verktyg för felsökning 
av återvinningssystem. Med hjälp av en ultraviolett 
lampa ska även minimala läckor på exempelvis ett 
grenrör kunna hittas. Med den inbyggda kompressorn 
kan anslutning ske direkt till tolv-volts batterianslutning. 
Priset är 7 900 kronor plus moms.

MUTTERDRAGARE  
FÖR TUNGA FORDON
Den nya tryckluftsdrivna mutterdragaren  
BlueTork från Chicago Pneumatics 
CP7600-serie ska dra åt hjulmuttrar på 
lastbilar till ett exakt angivet moment  
utan att slagkraft ska behöva användas. 
Tyst och ergonomisk med låga vibrationer. 
Kontinuerlig drivkraft och dubbla motorer. 
Kan även lossa bultarna. Finns i fyra  
modeller, cirkapriset inkl kalibrering  
är 60 000 kronor plus moms.

TÄVLA 
OCH

VINN!

ETT ”MÅSTE” 
FÖR HUSBILEN
Alla som säljer husbilar har säkert snappat att glamping 
är det som trendar i sommar och det här uterummet 
från Kama Fritid kan ha en plats i tillbehörssortimentet, 
en jättepraktisk grej för alla som vill frikampa och 
flytta sig ofta. GoCamp Mosquitoroom monteras  
gesvint under markisen. Ger full utsikt, insekts-, vind- 
och regnskydd. Priset inkl moms är 2 195 kronor

Bekväm cykelhållare 
Dragstångshållaren för husvagnar fungerar förstås 
lika bra efter en husbil. Den robusta aluminiumbära-
ren från Rameder väger bara sex kilo, har svängbar 
fästbygel och tar två cyklar. Nyttolast 35 kilo.  
Pris 1 378 kronor inkl moms på www.rameder.eu

Wifi för husbilen
En trådlös bredbandslösning skräddarsydd för 
husbilar och -vagnar. Routern från Caravan Router/
wifi.se är speciellt framtagen för fordonsmiljö, enkel 
att installera med 12 eller 230 volt, erbjuder både 
4G-uppkoppling och wifi. Wifisignalen räcker tjugo 
meter. Levereras med 4G SIM, kablage, antenn med 
valfritt abonnemang. Stödjer de senaste standar-
derna och har en mottagningshastighet upp till 
150 Mbps. Uppemot femtio enheter kan kopplas 
upp samtidigt. Passar alla bilar. Surfen kan sparas i 
tolv månader. Router och ett års abonnemang med 
sim-kort laddat med 100 GB kostar 2 995 kronor. 
Därefter, då routern är betald, är priset 995 kronor 
för helår.

Framtidssäkra din affär  
med abonnemang! 

www.svenskbilgaranti.com 

Attrahera nya målgrupper
Allt fler väljer att teckna löpande abonnemang för 
sina dagliga behov, 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. Det ska vara enkelt 
och okomplicerat!

Vi har lösningen & verktygen som 
bygger långa kundrelationer
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, håller järnkoll på kassaflöden, avtal, garantier 
samt marknadsstöd. Fragus SAM ger bilhandeln 
och verkstäder möjligheten att enkelt erbjuda sina 
kunder olika tjänster som löpande abonnemang.

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

ANNONS
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Öppna upp eller stänga? Bidrag eller 
marknadskrafter? El, fossilt eller plug 
in? Här är axplock från vad som väntar.

Många vägar in 
i osäker framtid

NYHETER

1 Absurd jätte aktualiserar dilemma
Triton Model H med 200 kWh, 8 platser, 1130 km, 1500 hk och 0-100 på 
tre sek drar sju ton men väger bara 2,6 – likt Merca GLS och Escalade, 
som ofrivilligt lånat ut designen. Imponerande siffror, som aktualiserar 
ovettet med för stora batterier. Renault Zoe – 385 km, men vem kör 
Nyköping-Ullared med en sån? Flera plug-in går 100 km, används en gång  
i månaden, men de fridlysta batterierna tynger varje färd.

3 Sågade bränsleceller  
driver framtidens lastbil
Bränsleceller – en onödigt komplex process för att skapa ström till elmotorer, 
menar kritiker. Men enligt en KPMG-studie tror flertalet bilchefer att 
vätgasbilar är framtiden. Toyota har testat sedan 2003. Dotterbolaget 
Hino lanserar en 25 tons 12-meterslastbil med 2xbränslecells-stackar från 
Toyota Mirai parade med ett litiumjonbatteripack. Räckvidd 600 km.

2 För dig som saknar New York-taxin
Många minns Checker och Ford Crown Victoria: stora, robusta, enkla i 
utförandet, bekväma. Kinas äldsta biltillverkare presenterar en bil i samma 
anda. Bensinsexa 272 hk driver den 5,14 långa, luftfjädrade Hongqi H9 på 
bakhjulen. Ska klara autonom körning nivå 2,5 – ett mysterium då 
den saknar filhållningsassistent och trafikskyltsigenkänning. Bygger 
på Audi A6 C7 (2011-2018) men har modernare interiör.

4 Missförstådd design vinner priser
Mazdas elbil MX-30 har vunnit Red Dot design-priset för genuint innovativa 
visionära bilar. Lever arkitekter och designers i en egen värld, eller ligger de 
alltid lite före? Som slitna betonglängorna i Stockholm, som enligt arkitekt-
kåren är ett unikt exempel på ett tidstypiskt kraftfullt skulpturalt uttryck.
Och MX-30:n? Den har fått ett utforskande uttryck, human modern, 
av Mazdas designspråk Kodo – soul of motion, som följer principerna 
”skönhet genom subtraktion och less is more”. Mer kommer: Mazda 
fyller 100 så till hösten kommer alla modeller i jubileumsutförande med vit 
metalliclack, vinröda interiördetaljer samt nyckel, navkapslar och framskärmar 
med 100-års logotyp.

5 Yvig Golf-kusin har hittat rätt
Till skillnad från Golf har Seat Léon antagit många skepnader. Kom hösten -98 
med modest design. Den överdesignade ersättaren kom 2005 och levde till 
2012 då den mindre lättare generation tre kom. En återhållsam typ, känd 
för skogsmullekombin X-Perience, Seats variant av Saab 9-3X, billig privat-
leasing och först i klassen med LED. I den nya generationen – på samma 
bottenplatta, pengarna går till elbilsutveckling – är det Seaten (och 
Audin) som vunnit mest designmässigt. Och spekulanter kan med VR-
teknik ta en tur i Barcelona från sofflocket.

 B I L A R  2
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AV  ANDERS PARMENT

axesslogistics.se

PDI     Fleet Sales     Säker lagerhållning     Transport     Specialtransport

Track & Trace     Webshop     Internationell transport

Transport
Vi erbjuder trygga biltransporter med järnväg, lastbil och båt i och mellan de nordiska länderna. 
På längre sträckor använder vi, om så är möjligt, alltid järnväg. Totalt transporterar vi över en 
miljon fordon med våra lastbilar och järnvägsvagnar årligen och genom vårt rikstäckande nät av 
terminaler hanterar vi såväl stora som små transportvolymer. Transportledningen hanteras från 
orterna Södertälje, Göteborg och Halmstad i Sverige, Drammen i Norge och Fredericia i Danmark.
 
Oavsett om du har behov av transporter, lagerhållning eller verkstadsservice av bilar har vi ett 
stort urval av tjänster som du kan välja mellan.
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För att möta utvecklingen i bilbranschen bestämde sig Kareby Bil i Kungälv  
för att börja sälja, serva och hyra ut husbilar jämte den vanliga verksamheten 
med personbilar. Platschefen Robin Timbrelli berättar!
TEXT OCH FOTO MARIA ERIKSSON

Rivstartade 
med husbilar

Husbilarna blev ett nytt  
affärsområde som breddade 
målgruppen och skapade nya 
möjligheter.

KAREBY
BIL

1

Ser många
utveckling-
möjligheter

Vi drog i gång hus-
bils-verksamhet

Ville bredda oss
och skyndade på
när pandemin kom

”VI HADE redan haft en bra dialog med generalagenten för Knaus. 
Därefter knöt vi kontakt med Kama Fritid för att kunna sälja tillbehör 
också. Vi har inte hunnit få ordning i vår andra bilhall där husbilarna 
ska stå, men tanken är att vi ska dela på hus- och personbilar. Vår 
verkstad i Stenungsund, som vi tog över för ett år sedan, är anpassad 
med högre verkstadsportar och lyftar.

Samtidigt som vi började sälja husbilar anslöt vi oss till general -
agentens uthyrningskoncept Rent & Travel så att vi även hyr ut. Kun-
derna sköter själva bokningen via en hemsida. Redan första veckan 
fick vi 25 förfrågningar och har 10 husbilar uthyrda från maj. 

Vi har utökat antalet eluttag på parkeringen så att husbilskunder 
lättare kan koppla upp sig vid verkstadsbesöken. Eftersom vi redan är 
Fiat Professional-auktoriserade har vi rätt verktyg och utbildning för 
att ta emot husbilskunder.”

”KAREBY BIL startade 1999 som återförsäljare av Mitsubishi och Kia 
och har sedan utökat med FCA och Knaus. Vi har ett 30-tal medar-
betare och sålde förra året cirka 1 700 bilar, varav 1 100 begagnade. 
Under vintern har vi utbildat all vår personal inför introduktionen 
av FCA-märkena. Förra året köpte vi också en anläggning i Stenung-
sund. 

Trots de satsningarna kände vi att vi behövde bredda vårt utbud för 
att hänga med i allt som händer i branschen. Vi har under åren haft 
kunder som efterfrågat service på husbilar. Vi har ett stort upptag-
ningsområde med cirka 400 rullande husbilar runt Kungälv, Ale och 
Stenungsund. Eftersom vi redan är auktoriserad verkstad för Fiat 
Professional var steget inte så långt till husbilar. Beslutet togs gemen-
samt med personalen. Flera av säljarna tyckte det skulle bli roligt med 
nya produkter. En har dessutom bra egen erfarenhet av husbilar. När 
informationen om corona-pandemin började sprida sig skyndade vi 
på planerna, även om vi skulle komma in sent på säsongen.”

PROBLEMET

LÖSNINGEN

RESULTATET ”REDAN NÄR vi började smyga ut reklam om husbilar märkte vi att 
intresset var stort. I dag har vi kunder även från Göteborg. Det är 
en helt annan typ av affär jämfört med personbilar. Den har skapat 
en större och bredare målgrupp. Det är fler besök i hallen med en 
möjlighet för oss att skapa nya kundrelationer. 

När vi började trodde vi att det mest skulle vara 40- och 50-talister 
som investerade i en husbil, men vi märker att målgruppen är yngre 
med många barnfamiljer; husbilskunder behöver ju även personbilar. 

Hur mycket vi kommer att sälja vet vi förstås inte, vi har precis 
börjat. Vi brukar inte vara så konjunkturkänsliga, men på grund av 
coronan har vi märkt av en förändring i bilförsäljningen. 

Framöver ser jag flera utvecklingsmöjligheter. Vi tittar på mark i 
närheten där vi funderar på att kunna erbjuda vinterförvaring av hus-
bilar. När kunderna vill ha sina fordon kan vi hjälpa till med service 
och fuktester. Däckförvaring har vi redan. 

Vi märker att köparna skiljer sig lite från bilkunder. Bilaffärer kan 
gå väldigt fort. En husbilskund tar lite mer tid på sig, investeringen 
är större och besluten fler. Den tillhörande kringförsäljningen är 
också stor. Kunderna har ofta campingliv som hobby, ett intresse som 
upptar en stor del av deras fritid.”

2

3

 L Ö S N I N G E N  2
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FOKUS HUSBIL

HUSBILS-FEBER!
Glamping, bekvämcamping, har poppat upp som en het trend. 

Längtan ut i naturen känner inga gränser och suget efter 
husbilar, både att köpa och hyra, tycks omättligt.  

Det är en marknad som växer nu.
 På 15 sidor har vi mött företag som har bråda dagar. 

 F O K U S  2
ANNONS
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DET ÄR EN försiktigt optimistisk vd som 
gärna berättar om framgångar både gällande 
uthyrning och försäljning hos systerföretagen 
Daylight och Skanditrip.

– Vi har fått helt nya kunder de senaste 
veckorna. I många fall barnfamiljer som 
hade bokat dyra utlandsresor och som nu fått 
tillbaka pengarna och vill ut med husbil i Sve-
rige, berättar Roger Oscarsson vd för Daylight 
Husbilar och Skanditrip Premium Rental 
Motorhomes med huvudsäte i Huskvarna. 

– En del väljer att hyra, medan andra har 
bråttom att köpa. Under fyra dagar förra 
veckan sålde jag fyra stora familjehusbilar till 
fyra olika barnfamiljer!

DAYLIGHT har en 30-årig historia och företaget 
startades av Rogers föräldrar Leif och Inga 
under namnet Reimo Husbilscenter. Skan-
ditrip är det yngre bolaget och båda ägs och 
drivs i dag av Roger och hans hustru Eva. De 

Stort sug efter husbilar
Sommaren kan bli ett lyft för husbilsbranschen. I skuggan av coronapandemin 
väljer många att hyra eller köpa husbil för resor i Sverige. Men ett moln mörkar 
sommarhimlen – den hårda beskattningen av nya husbilar.

båda bolagen beräknas tillsammans omsätta 
cirka 25 miljoner under 2020.

– I branschen är vi små men genom vår ut-
hyrning är vi kanske ett av de mer lönsamma. 
Många handlare drar sig för att ha uthyrning 
men vi har hittat bra rutiner och flöden i han-
teringen, vilket ger ett bra netto, säger Roger 
Oscarsson.  

– Vi satsar framför allt på par med höga 
inkomster och ett till fyra barn till skillnad 
från många andra i branschen som mer är 
inriktade på köpstarka medelålders par med 
utflugna barn.

SKANDITRIP är det yngre bolaget med inrikt-
ning på premiummarknaden i Mellaneuropa 
med kunder i exempelvis Schweiz, Tyskland 
och Holland. Uthyrningsverksamheten sker 
framför allt från Göteborg och Stockholm.

– Den naturnära upplevelsen är viktigast 
för våra kunder. De som flyger in från andra 

länder ska möta en husbil där allt finns, 
inklusive täcken och lakan. 

Effekterna av coronapandemin har märkts 
men Roger Oscarsson är inte orolig.

– Vi har förlorat en del bokningar i 
maj och juni, men vi vet inte utfallet i år 
eftersom våra utländska kunder framför 
allt kommer senare på säsongen. Schwei-
zarnas semester sträcker sig tre veckor in 
i september. Våra kunder hoppas att ett 
av de första länder som öppnar, när EU 
börjar lätta på reserestriktionerna, ska vara 
Sverige som de ser som ”ett säkert ställe”. 

– Jag skickar regelbundet nyhetsbrev till 
dem och berättar om läget här och de är 
förvånade över hur vi får vara utomhus, 
säger Roger Oscarsson och berättar att 
många, som varit inlåsta i ett lock-down i 
sitt hemland inget hellre vill än att komma 
hit och ta husbilen långt ut i naturen.

– För den målgruppen spelar det 
egentligen inte så stor roll om två veckor 
kostar 50 000 eller 60 000 kronor, bara all 
bekvämlighet finns på plats och de kan ta 
flyget hit. 

PÅ FÖRSÄLJNINGSSIDAN är det främst hus-
bilar under 3 500 ton som lockar de yngre 
köparna. 

– De flesta familjer har inte körkort för 
tyngre bilar. Av 50 bilar som är till salu nu 
är 40 inom den gränsen. Vi har också flera 
av samma modell så vi lägger inte ut alla på 
hemsidan. 

Daylight importerar också en del begag-
nade husbilar.

– Vi har varit med länge och vet vilka 
tyska handlare som är pålitliga. Men varje 
bil ska ändå noga inspekteras. För att häm-
ta bilarna brukar jag anlita pensionerade 
trafikpoliser. De kan sin sak och tycker det 
är kul att komma i väg ut på uppdrag.2

Ny skatt slår hårtDAYLIGHT HUSBILS CENTER 
SKANDITRIP PREMIUM RENTAL 
MOTORHOMES
SÄTE: Huskvarna.GRUNDADES: 2009 samt 2016. 
ÄGARE: Eva och Roger Oscarsson.

VD: Roger Oscarsson. ANTAL ANLÄGGNINGAR: 3 
(Jönköping, Stockholm, Göteborg). ANTAL MED-

ARBETARE: Cirka 50 under högsäsong. MÄRKEN: 

Fokus på Carado, samt flera andra tyska märken.

SÄLJER/HYR UT: Säljer noll nya, 100 begagnade. 
OMSÄTTNING: Cirka 25 miljoner i år.

KABE
SÄTE: Tenhult. GRUNDADES: 1957. VERKSAMHET: Producerar, utvecklar och säljer husvagnar och husbilar.  
VD: Alf Ekström. ÄGARE: Nasdaq-noterade Kabe group. Största aktieägare är familjen Blomqvist, tillika grundare. 
SYSTERBOLAG: Adria  som har importrättigheterna för Adria och Sunliving i Norden. SÄLJER: 217 husbilar och 
800 husvagnar i Sverige i fjol. I Norden 333 husbilar och 1 273 husvagnar. OMSÄTTNING: Kabe AB 1,13 miljarder, 
Kabe group 2,36 miljarder. VINSTMARGINAL: 5 procent för Kabe group.

FLERA BRA ÅR med många nya kunder kan 
Kabes vd Alf Ekström referera till.

– 40- och 50-talisterna kommer starkt och 
de har pengar. Men en viss försiktighet börjar 
märkas. Vi får nog också ”en släng av sleven” i 
det allmänna konjunkturläget. 

Alf Ekström håller med Roger Oscarsson 
om att husbilen har många fördelar i en tid av 
pandemi.

– Framför allt behöver husbilsägaren inte 
ha närhet till andra personer. Ser vi ett sce-
nario med utdragen smittorisk finns fördelar 
både för husbilen och för Sverige. Vi är ett 

campande folk i ett land med mycket natur.
Men campande svenskar blir också både 

mer bekväma och mer miljömedvetna. 
– Nya kunder är ofta angelägna om bra 

infrastruktur runt husbilen. Vi ser i dag att 
många uppskattar att kunna koppla in bilen 
på kommunalt vatten och avlopp. Och våra 
bilar har till exempel elsystem som gör att 
elen kan styras från mobilen. Förbrännings-
toaletterna och nya duschlösningar svarar 
också upp mot kundernas krav.

MÅNGA KUNDER väljer att börja med att hyra 
husbil för att sedan köpa och det tycker Alf 
Ekström är en klok strategi.

– Det behövs en hel del kunskap och erfa-
renhet för att köpa rätt bil. Tyvärr finns det 
många som inte gjort sin hemläxa och det kan 
bli dyrt, säger han. 

– Skandinaviska bilar har lösningar som 
andra inte har, de är till exempel anpassade 
för vårt klimat och kan användas året om.

Det mesta verkar gynnsamt för husbilar, 
men det finns ett stort mörkt moln som kan 
knäcka branschen.

– Den nya fordonsbeskattningen drabbar 
husbilarna extra hårt. Här väntar vi på att re-
geringen kommer med åtgärder. Skatteverket 
och Transportstyrelsen har fått i uppdrag att 
utreda hur reglerna kan ändras så att de inte 
slår så hårt mot husbilsanvändandet.

– Som det är nu är det en rejäl broms-
kloss för nybilsförsäljningen. Det påverkar 
vår verksamhet kraftigt och vi och andra 
tillverkare måste dra ner på våra verksam-
heter. Detta i en tid när efterfrågan ökar! I 
praktiken innebär det att staten får in mindre 
skatteintäkter än tidigare trots att skatten har 
höjts kraftigt, säger Alf Ekström.

– Baserat beräkningen på registreringarna 
för 2019 förlorade staten och kommunerna 
över 500 miljoner kronor i moms, bolags-
skatter och personalskatter, mot att kanske 60 
miljoner rann in i vägtrafikskatt.

Husbilsköpare väljer i större utsträckning i 
dag begagnade fordon med lägre skatt. 

– Dessa bilar ger ju större negativ miljö-
påverkan! Hur tänker statsmakterna? Det 
är verkligen att förstöra för en bransch som 
får människor att vistas i naturen, slutar Alf 
Ekström.2

 F O K U S  2

Hos Sveriges största husbilstillverkare Kabe är framtidstron också stark. 

 Framför allt behöver 
 husbilsägaren inte ha 

närhet till andra personer

Daylight Husbilar och Skanditrip Premium Rental  
Motorhomes drivs av Roger och Eva Oscarsson, här 
med barnen Rasmus och Roger.

Alf Ekström.
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”ANDRA  KÖPET
ÄR AVGÖRANDE”

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

DE SÄLJER både begagnade personbilar och 
husbilar.

– Kundklientelen är som dag och natt, helt 
olika, säger Adil Hadrati.

Men det händer att kunder byter bil och 
husvagn mot en husbil – eller kommer in för 
att köpa bilschampo och slår till på en husbil.

Husbilarna är kärnan.
Efter sex år bygger Adil och kompanjonen 

Christopher Forsmark nu nytt i Knivsta, två 
mil söder om Uppsala. Där växer en 3 000 
kvadrat stor byggnad fram med showroom, 
butik, verkstad och rekond, 25 meter bred så 
att tre husbilsekipage på led och med fyra till-
tagna portar. En investering om 40 miljoner.

UPPLANDS BIL- och Fritidscenter har växt 
starkt varje år sedan de båda ägarna hoppade 
av fasta tjänster för att starta eget. Innevarande 
år började också bra – 27 sålda husbilar och 

UPPLANDS BIL- OCH FRITIDSCENTER 
SÄTE: Uppsala. GRUNDAT: 2014. ÄGARE: Adil Hadrati och Christopher Forsmark. SÄLJER: 

Husbilar, husvagnar, begagnade transport- och personbilar. ANTAL SÅLDA FORDON: Cirka 
300 per år, nya och begagnade, varav cirka 100 husbilar. MÄRKEN: Hobby, Bürstner, Carado, 
Elnagh och Laika. MEDARBETARE: 17 personer, varav 3 mekaniker. Snart 20 anställda 
totalt. ANLÄGGNINGAR: 600 kvadrat i Uppsala, bygger 3 000 kvadrat i Knivsta, två hyrda 
lagerlokaler. OMSÄTTER: 120 miljoner per år. VINSTMARGINAL: 4 procent.

-husvagnar i januari, 22 i februari och 24 i 
mars. Allt hanterat från den jämförelsevis 
pyttiga anläggningen i centrala Uppsala, med 
domkyrkans tvillingtorn i blickfånget från 
fönstren. Här, under ett och samma tak utan 
innerväggar, har både showroom och verkstad, 
kontor och fotoplats rymts.

– När vi startade kändes det viktigt att ha 
verkstad i samma lokal, säger Adil.

Lagerlokaler hyrs på flera håll i området. 
Nu, i coronatider, har leveranserna och mäs-
singstolparna med röda rep flyttats utomhus 
och visning görs via Facetime och Skype. 
Hemkörning är nytt; längsta leveransen gick 
till Arvidsjaur, en resa på 160 mil då inbytet 
togs på returen.

FRÅN STARTEN var Adil och Christopher helt 
på det klara med hur företaget skulle drivas och 
det med omsorg om kunden.

DENNA exceptionella produkt hittade Adil 
Hadrati och Christopher Forsmark på mäss-
san Caravan Salon i Düsseldorf och bestämde 
sig för att ta in den (leveranstiden är tre-fyra 
år). Tio exemplar beställde de, fyra har de sålt 
hittills under två år för utpriset 199 000 kronor. 
Upplands Bil och Fritidscenter är ensamma om 
den i Skandinavien, det vet de säkert.

– En bra indragare, 2 000 produktkataloger 
gick åt senast vi visade den på Caravan Stock-
holm, säger Adil.

I SOMMAR ska den marknadsföras hårdare.
Och vad kan den egentligen kallas, vad är 

det? En husvagn som kan sjösättas! Hur som 
helst en liten husvagn på hjul med tre sovplat-

– Först när en kund gör sitt andra köp kan 
strecket dras. Det är då man vet om man 
lyckats behålla kunden, säger Adil.

Återkommande kunder vill ju alla ha. Då 
gäller det att jobbet är grundligt gjort när 
kunderna rullar i väg. Här sägs 80 procent 
komma tillbaka.

Upplands Bil- och Fritidscenter lämnar fem 
års garanti på nya husbilar, både på bil- och 
bodelen.

– Vi följer upp noga, säger Adil och berät-
tar om lathunden som skickas ut till alla i 
kundregistret i samband med Husbilens dag 
13 juni och som tipsar om saker som assis-
tansnummer, rekommenderade fukttester och 
vårrustning.

HUSBILAR ÄR JU inte vilka fordon som helst.
– Vi säljer rullande hem, säger Adil och 

rabblar från 21-punktslistan som betas av med 

Hemleverans och fem års garanti på både bil och bodel på nya  
husbilar,  Nu, efter sex år, bygger Upplands Bil- och  

Fritidscenter nytt för 40 miljoner.

spekulanter – ska bilen stå stilla eller köras 
runt, är ägarna vitala eller skröpliga, vad har 
de för parkeringsmöjligheter hemma et cetera.
Och så är det alla val mellan drottningsängar, 
långbäddar, tvärbäddar, våningssängar, höga 
eller låga: Mellan vinkelkök, hel- eller halvin-
tegrerade kök eller alkov. Det finns hundratals 
planlösningar.  

På entresolplanet i Uppsala härbärgeras kud-
dar, täcken, porslin och inredningsrekvisita. 
Det blir mer plats i Knivsta med utökat tillbe-
hörssortiment och en tomt på 9 000 kvadrat 
med rejäl plats för uppställning.

– Vi ska fylla en inomhusvägg med bilder 
på kunder och deras husbilar, berättar Adil.

Hur har de försämrade skattereglerna 
slagit?
– Inte så hårt. Äldre kunder betalar ofta mel-
lanskillnaden mot inbytet kontant. Förlorarna 
är de yngre som måste finansiera mer. Men 
det har känts som att det är vi och kunderna 
mot myndigheterna.

Slutligen, Adil, semestrar du i husbil själv?
– Jajemensan, jag kuskar runt med familjen 
tre fyra veckor i Sverige varje sommar. Fast i 
år får vi ju se hur det blir …

Fotnot  På hemsidan upplandsbilochfritidscenter.
se/mer-bilder-fran-nybygget har framskridandet av 
bygget i Knivsta uppdaterats dagligen. Snart är det 
öppningsdags.

Ta en titt extra för det är bara hos Upplands Bil- och Fritidscenter som den sydkoreanska 
Boat Van säljs i Sverige! Husvagn och båt i ett.

Sett en båthusvagn tidigare?

ser som kan backas ut i vattnet och sjösättas. 
Skroven är dubbla, det undre består av sex 
olika block. Och fönstren, eller ventilerna, är 
av så kallade dometic-typ. När vagnen guppar 
i böljan kan en utombordare fästas i aktern 
och en badbrygga fällas ut. Fören kan öppnas 
och bli en liten veranda.

Tjänstevikten är 740 kilo och kan därmed 
dras av alla bilar. Som ekipage på väg är max-
hastigheten 80 km/tim.

Vad är den registrerad som?
– Som ett obromsat 80-släp, säger Adil.

Fotnot  På YouTube demonstrerar Adil Hadrati 
båthusvagnen, sök på Boat Van.

 F O K U S  2

Här hänger den Sarah 
Sjöström-signerade  

baddräkten som Adil 
ropade in på BegBil-19.

Ene ägaren Adil Hadrati vid 
anläggningen i Uppsala.

När detta läses har nya anläggningen i  
Knivsta fyllts med husbilar och tillbehör. 



 28 MOTORBRANSCHEN XX.2018

SKATTEVERKETS utredningsavdelning beräknar 
få in sju miljoner kronor i oredovisad moms, 
skattetillägg och ränta för ett 50-tal husbilar.

Det var Blockets granskningsavdelning 
som slog larm till skatteverket för två år sedan 
eftersom det var ett oseriöst upplägg som 
dessutom skadade konkurrensen.

En man i Sverige erbjöd hyrköp från en 
italiensk husbilsåterförsäljare. Kunden hyrde 
husbilen i sex månader och körde 600 mil så 
att den betraktades som begagnad. Fordonet 
fick svenska registreringsskyltar när fordonet 
registrerades i Sverige.

Genom att räkna bort momsen på hus-
bilarna blev priserna oslagbara jämfört med 
att köpa husbil från svenska auktoriserade 
återförsäljare. Fast glädjen skulle inte bli 
långvarig.

EN AV DEM som nyligen fick fönsterkuvert av 
Skatteverket var Håkan, som egentligen heter 
något annat. 148 411 kronor i moms, skat-
tetillägg och kostnadsränta för en husbil på 
51 000 euro. 

– Priset var bra och den svenska represen-
tanten följde med till Italien när jag och två 
andra kunder åkte dit för att titta på husbi-
larna, säger Håkan.

Ett 50-tal svenskar hyrköpte husbilar från Italien och räknade med ett 
klipp – men Skatteverket fick kännedom om momsfusket ...

Husbilsfifflet som sprack

TEXT MARIA ERIKSSON 

Genom att räkna bort 
momsen på husbilarna  
blev priserna oslagbara. 

Först upprättades ett hyreskontrakt, sedan 
kördes de helt nya husbilarna till Sverige. 
Ingen annan än de blivande köparna kunde 
använda fordonen under tiden. Efter sex må-
nader genomfördes köpet på pappret.

– Vi tyckte förstås att vi gjorde ett bra 
köp, men med momsen betald har vi betalt 
lika mycket som vi skulle behövt om vi köpt 
husbilen i Sverige, säger han.

Visst hade Håkan på känn att allt kanske 
inte var riktigt rätt. Han förstod att hyresavta-
let bara var ett papper i väntan på köpet.

– Alla dokument var på italienska, men jag 
borde ha förstått att allt inte var riktigt när 
det stod en nolla i momskolumnen, men det 
var först efter att jag översatte dokumenten 

till svenska som jag såg det, säger Håkan och 
rekommenderar andra husbilssugna att i stäl-
let vända sig till en försäljare i Sverige.

Urvalsanalytiker Mats Berntsson på Skat-
teverket anser att fallet är solklart. Moms ska 
betalas i Sverige för nya transportmedel och 
köpet ska anmälas till Skatteverket i Ludvika. 

Borde köparna ha anat ugglor i mossen?
– Ja, det tycker jag. Den som köper en bil ska 
inte teckna hyresavtal utan få ett kvitto och 
betala momsen i Sverige. Något annat är up-
penbart orimligt, säger Mats Berntsson.

Mellanmannen, som slussat svenska 
köpare till Italien, har varit svår att få tag på 
eftersom han tidvis befunnit sig i ett annat 
land, men enligt Skatteverkets utredning har 
han plockat ut en bra provision per bil. Under 
2017 omsatte han 1,2 miljoner kronor. När 
hans annonser stängdes ner annonserade han 
i stället i familjemedlemmars namn. Nu när 
skattekravet är på gång har han lämnat landet.

Granskningsavdelningen på Blocket gran-
skar 600 000 annonser varje månad.

– Vi delar information med myndighe-
terna för att underlätta deras undersökningar, 
säger kundsäkerhetsansvarig Daniel Mars på 
Blocket.2
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FÖRVARINGS-
VAGNAR

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

RIKT/
BUCKELRYCK
för stål, komplett 4 200:-

Alla priser exkl moms.

2 950:- Rabatt vid volym!

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

5 690:-

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

12 300:-

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

För 
proffs!2 750:-

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

98 000:-Från

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

20-220A

22 700:-

Av proffs - för proffs!

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

Höjd 
lönsamhet  i
verkstan och

på lager!

Kvalitet 
och prestanda

till rätt pris!

Ledande italiensk 
tillverkare av

SVETSAR, KVALITET 
OCH LÖNSAMHET

Handla 
FRAKTFRITT

i webbshopen!
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RONNY JOHANSSON
ÅLDER: 52.

KÖR: BMW

GÖR PÅ SEMESTERN: Fiskar, campar, 
är i naturen med familjen.

BÄSTA CAMPINGSTÄLLET: Köpings-
vik på Öland. Fantastiskt vackert, 
mycket att se och cykelavstånd till 
Borgholm.

BÄSTA CAMPINGTILLBEHÖRET: 
Gasolgrillen (kylväskan på stark 
andraplats).

ÅR I BRANSCHEN: 35.
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ronny johansson

Ronny Johansson föddes i husvagnsmeckat Tenhult i Småland, 
byggde sin första husbil som tonåring och började jobba med  

husvagnar som 17-åring. Nu är han säljare på Holmgrens Bils nya 
anläggning för fritidsfordon i Värnamo.

TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO MAX ALM-NORELL

”Rullande hem  
är digital detox”

2  F O K U S
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Plåtisar är trendiga,  
sex meter långa,  
lätta att hantera

KÖRKORTSBEHÖRIGHET
Valet av husvagn och husbil kan styras lite av vilket 
körkort kunden har. Körkort med behörighet B, 
utfärdade före 1996, tillåter föraren att köra 
tyngre husbilar som väger över 3,5 ton. Det är 
inte ovanligt med husbilar upp till 5 ton. Om föraren 
har ett B-körkort, utfärdat efter 1996, begränsas de 
till fordon upp till 3,5 ton.

PÅ HOLMGRENS BIL är Ronny ganska ny. Han 
började efter förra sommaren, lagom till att 
börja planera invigningen av nya anläggningen 
för fritidsfordon i Värnamo.

– Eftersom jag har jobbat så länge på Kabe 
och Adria har jag många och bra kontakter 
med leverantörer, vilket jag har stor nytta av  
i det här jobbet, säger han.

Hans 35 år långa husvagnskunskap impo-
nerar, men är inte helt otippad. Ronny Johan-
sson är född och uppvuxen i Tenhult, där 
Kabes grundare Kurt Blomqvist 1958 byggde 
sin första husvagn i garaget för att familjen 
skulle slippa ytterligare en tältsemester. 

Det blev starten på en omfattande produk-
tion som erbjöd många arbetstillfällen. Med 
Kabe i Tenhult, husvagnsförsäljning i Ögges-
torp och Adrias introduktion på svenska 
marknaden gick många husvagnar i Sverige 
genom byn Tenhult.

(Själva namnet Kabe står för Kurt Blomqvist 
plus hans initialer KB.)

En av dem som tidigt började jobba på 
Kabe var Ronny Johansson. Det var 1985 och 
Ronny var bara 17 år och fick lära sig bygga 
husvagn från chassin. Med tiden har han varit 
ansvarig för olika avdelningar. Men husvagns-
intresset startade redan före jobbet på Kabe.

SOMRARNA på 1970-talet tillbringade Ronny 
i en danskbyggd MKP-husvagn, på nätterna 
sovandes i en säng bestående av två rör med 
uppspänt tyg som madrass.

– Jag minns de somrarna väldigt väl. Jag 
och min syster följde med våra föräldrar till 
Skanör och Falsterbo. Det är fina barndoms-
minnen. Det var väl där som mitt intresse för 
husvagnar föddes, säger Ronny. 

– På 1980-talet byggde jag och min far en 
husbil i garaget. Det var en omgjord Mercedes 
307:a och vi förlängde den för att få plats med 
toalett och dusch. Jag har faktiskt kvar den, 
säger Ronny och berättar att hans far gick 
bort nyligen och att husbilen nog får bli kvar 
ett tag.

NÄR FINANSKRISEN kom i början av 1990-ta-
let blev Ronny uppsagd på Kabe, men med 
den småländska företagsandan i sitt dna 
packade han och kompisar en bil full med 
husvagnstillbehör och körde till Ölands cam-
pingplatser och sålde. Det blev en lyckad sats-
ning. Så lyckad att Kabes ägare erbjöd jobbet 
tillbaka. Med sig fick de en husvagn full med 
tillbehör.

– Från skolavslutningen till höstterminens 
start besökte vi alla campingar från Ölands-

bron ända till Böda Camping och jag sålde 
min första Kabe husvagn. Meningen var att vi 
skulle visa upp vagnen och jag fick den såld 
direkt, säger Ronny.

PÅ KABE blev Ronny så småningom ansvarig 
för husvagnsmärket Adria, ett importmärke 
som Kabe har rätten till. 

Tjugo år gammal köpte Ronny sin första 
husvagn. 17 000 kronor för en Cabby 472 CT. 
Ronny och hans polare drog med sig vagnen 
runt strändernas campingplatser och hade 
bästa sommaren. Ett av ställena var Skrea 
Camping i Falkenberg där de tillbringade 
midsommar. Med fem egna barn har han 
fortsatt att campa.

– Visste du att Sverige är ett av de husvagns-
tätaste länderna i Europa? Jag tror det beror 
på att det nordiska folket är ett resande folk 
med fina kuster och över 900 organiserade 
campingplatser. Landet är så stort att vi inte 
behöver trängas, men om man vill kan man 
även ta med sig husvagnen eller husbilen 
söderut, säger Ronny.

Våren har varit hektisk, som den alltid är. 
Det är tiden då många hämtar ut sina husbilar 
och husvagnar från där de stått under vintern.

– Så här sent på året har säsongscamparna 
redan ställt upp sina vagnar på campingplat-
serna och fixat rabatterna. De andra cam-
parna har inte lika bråttom eftersom de väljer 
plats efter väder och lust, säger Ronny.

TRENDER INOM husvagnsbranschen visar att 
målgruppen med yngre köpare ökar inom 
husbilar och husvagnar. Småbarnsfamiljer 
fortsätter vara en stor grupp, som uppskattar 
det praktiska och klimatsmarta med camping. 
Många av husvagnarna är designade för att 
passa just småbarnsfamiljen med två eller tre 
sängar på höjden och en separat dubbelsäng. 

ÄVEN KOMPISGÄNG köper husvagn och sticker 
i väg på olika aktiviteter. 

Mässor har marknadsfört livet med hus-
vagn som en möjlig väg till digital detox, att 
byta digital tid mot stjärnklara nätter och 

lägereld. Många nya kunder sägs också byta 
fritidsbåten mot fritidsfordon.

– Sådana här plåtisar är trendiga. De är ofta 
runt sex meter långa, lätta att hantera även 
i stadskörning, säger Ronny och pekar på 
silverfärgade mindre husbilar som står parke-
rade vid en sjö där vår husbil ska fotograferas.

– Många av de nya yngre målgrupperna 
attraheras av flexibiliteten av att kunna åka 
upp till fjällen, ställa cyklar på biltaket och 
dra med sig en campingvagn och ställa sig på 
en naturcamping. Det är ofta färre uppställ-
ningsplatser och en större distans till grannen 
och har ofta aktiviteter nära, som mountain-
bikeleder och vandringsleder. 

DET ÄR stor skillnad på husbilsägare och 
husvagnsägare, enligt Ronny. Alla hälsar vis-
serligen på alla, men husvagnsfolket gillar att 
stå stilla längre tider. Ibland så länge att de 
hinner fixa en liten trädgård framför vagnen. 
Husbilsförarna är mer rörliga och tar med sig 
hemmet vart de än ska. Ronny väljer husvagn 
före husbil. 

Jag föredrar en riktig campingplats framför 
att ställa vagnen i naturen. Jag vill ha service, 
restauranger, rinnande vatten, möjlighet till 
att lämna spillvatten och koppla in el, men 
väljer gärna en plats lite vid sidan om. Inte 
gärna direkt vid hoppborgen, säger Ronny.2

RONNY VÄLJER
Husvagnssemester Charterresa

Husbil  Husvagn

Kolgrill  Gasolgrill

Campingplats Naturplats

Hotell  Husvagn

Trädgård hemma Gräsplätt utanför husvagn
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Mobilitetssatsning i rätt tid
Med Svemester och en lockande virusfri natur inom räckhåll har försäljningen 
av husbilar och husvagnar skjutit i höjden. Holmgrens nyinvigda anläggning 
för fritidsbilar i Värnamo fick en välkommen start.
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO MAX ALM-NORELL

ANLÄGGNINGEN, som även rymmer ett lager, 
har byggts till med en husvagnsdel och ligger 
intill E4:an i Värnamo och nära Växjö. Den 
stod klar i februari.

– Det är ett område som länge saknat en 
husvagns-och husbilsaktör, vilket märktes när 
vi invigde. 700 besökare kom under invig-
ningshelgen och för många var det första 
gången de tittade på husbilar och husvagnar. 
På två dagar sålde vi åtta fritidsfordon, berättar 
säljaren Ronny Johansson.

I anläggningen ryms 65 fritidsfordon, både 
nya och begagnade.

Ronny Johansson tror på många drop-
in-besökare bestående av husvagns- och 
husbilsentusiaster som ser anläggningen från 
vägen i sommar. 

– Det som är speciellt med husvagns- och 
husbilskunder är att de ofta behöver hjälp 
direkt. De har inte tid att vänta på att bilen är 

inlämnad i verkstaden för länge, säger Ronny.
Husbilskunder behöver också mer säsongs-

betonad hjälp med service, fuktkontroller 
och reparationer på våren innan semestern 
börjar.

HOLMGRENS BIL-koncernen var tidigt ute  
med att satsa på husvagnar och mobilitet.  
En fördel med den branschen är det stora 
utbudet av tillbehör som ökar möjligheten  
till fler kundmöten och spontanköp i några 
av koncernens 27 anläggningar på 18 orter  
i södra Sverige. 

– Tillbehör är en stor del av affären, för-
modligen tio procent av köpeskillingen. Det 
är tält, stolar, mattor, markiser, solpaneler, 
AC, parasoller, nedbrytningsbart toalettpapper, 
rengöringsmedel, grillar och kylboxar, säger 
Ronny och ser ut att vara redo att fortsätta 
uppräkningen av produkter länge.

Han är säker på att corona-pandemin har 
bidragit till ett ökat intresse av husbilar och 
husvagnar. Sökningar på husbilar till salu på 
Google har ökat senaste året. Försäljnings-
statistiken visar visserligen en lägre registre-
ringsgrad, men fler antal leveranser.

– Vi vet att många i bilbranschen kän-
ner av en lägre orderingång på grund av 
corona-pandemin, men vi har inte haft någon 
nedgång i försäljningen av fritidsfordon. Även 
våra övriga anläggningar har ökat bra under 
april månad i det här segmentet, säger Ronny.

PÅ ANLÄGGNINGEN i Värnamo jobbar också 
säljaren Evelina Lindström.

– Vi märker av att många av dem som kom-
mer in i butiken är förstagångsköpare. Flera 
säger att de brukar åka på charterresor på 
somrarna, eller flyga reguljärt ner till Medel-
havet, men i år måste de hålla sig hemma och 
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Generellt ökar efterfrågan 
efter skolavslutningarna

HOLMGRENS FRITIDSBILAR I VÄRNAMO 
INVIGDES: Februari 2020. ANSTÄLLDA: 3 säljare och 3 
servicetekniker. YTA: 3 000 kvadrat, varav 1 500 kva-
drat serviceverkstad och resten utställningshall och 
butik. BERÄKNAD OMSÄTTNING: 100 miljoner kronor. 
BERÄKNAD FÖRSÄLJNING: 200 fordon. SÄLJER: Kabe 
och Adria (husbilar och husvagnar) och Sun Living 
(husvagnar).

är därför intresserade av fritidsfordon, säger 
Evelina.

Normalt sett går försäljningen i cykler. Från 
Elmiamässan i september, trettondagshelgen, 
våren med service och mitt i sommaren då 
många kommer in och vill byta till en större 
eller mindre husbil eller husvagn, gärna med 
en gång. Generellt är det en ökning efter 
skolavslutningen. 

Holmgrens satsning på mobilitet kan vara 
mer strategisk än de först tänkte. I allt elände 
med corona-smittan har det åtminstone fört 
med sig det goda att visa upp Campingsverige 
för förstagångskunderna.

– Vi har så fina campingar och flera kallas 
”resorts” som erbjuder allt från vattenland, 
golfbanor, restauranger och all upptänklig 
service. Ingen behöver lämna området. Det är 
bara koppla in färskt vatten, el och börja semes-
tern, säger Ronny.

AV DE TRE MÄRKEN som Holmgrens Bil i Vär-
namo säljer har alla särskilda målgrupper.

– Kabe är den ultimata åretrunt-vagnen som 
är byggd för svenskt klimat. Adria är största 
märket sedan 2008 i Sverige och ett instegsmärke 
med lite enklare fritidsfordon. Sun Living är en 
husbil som är lämplig för dem som köper sin 
första husbil, förklarar Ronny.

Det krävs emellertid en säker semesterkassa 
för kunder som vill köpa en av de större husbi-
larna. I utställningshallen står en Kabe Imperial 
910 med gott om plats för fyra personer och 
extra hjulpar bak för extra stabilitet. Kostnad: 
Drygt två miljoner.

I verkstaden hittar vi en Adria Astella som 
beställdes på Elmia-mässan. 8,5 meter lång (7 
meter invändigt), 2,5 meter bred och 2 800 kilo 
tung. 

– Den här placeras någonstans för sommaren, 
ägarna plockar fram möbler och tar fram para-
soll och skapar en egen liten trädgård, säger 
Evelina Lindström.

Många städer har också organiserade 
ställplatser där besökarna kan koppla in el och 
vatten och ha promenadavstånd till centrum.

– Vi är lite oroade över hur reglerna för 
campingplatserna ska bli under sommaren på 
grund av corona-smittan, men hoppas att våra 

kunder inte ska drabbas. Det är så kort tid som 
många använder sina husbilar och husvagnar i 
Sverige, säger Ronny.

STÖRSTA UTMANINGEN inom husbilsbranschen 
anser Ronny Johansson vara den omdisku-
terade WLTP-skatten, som drabbar husbilar 
och husvagnar hårt. Husvagnsbranschens 
Riksförbund (HRF) försöker enträget påverka 
ministrarna om hur orättvist WLTP:s körcykel 
påverkar husbilarna (se artikel på sid 37).

– Det kan ju inte vara riktigt att en husbil 
som används ett par veckor om året och kanske 
går 700 mil per sommar ska ha samma beskatt-
ningsregler som lastbilar som används varje 
dag året runt. Det innebär bara att våra kunder 
får lägga tid på att planera resor och vilka tider 

som husbilen kan vara avställd på, säger Ronny.

ALLA FRITIDSFORDON byggs på chassin från 
välkända bilmärken. Störst är Fiat, därefter 
kommer Renault, Citroën och Mercedes, varav 
det sistnämnda ofta används till de tyngre 
modellerna. Det finns 53 olika husbilsmärken 
i Sverige, men störst är Adria som byggs i 
Slovenien.

– Chassit kommer som ett skal med halvde-
lad hytt. Det är en hel del jobb att göra för en 
påbyggare, säger Ronny.

Leveranstiderna för hemmavarande fritids-
fordon kan röra sig om en vecka, medan helt 
nya beställningar av fritidsfordon kan dröja sex 
månader. 

Garantitiderna är samma för de flesta 
märken – två års fabriksgaranti och sju års 
täthetsgaranti.

Finns det inga eldrivna husbilar?
– Det finns en eldriven husbil som visades upp 
på mässan i Düsseldorf förra året, så de börjar 
komma, men vi är inte riktigt där ännu. Bräns-
leceller är också på gång. Fast i dag drivs de 
flesta fritidsfordon med diesel, säger Ronny.2
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och Ronny Johansson. 
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Genom en investering med 5-ton-lyftar, extra höga 
portar och sex meters takhöjd har Borås Bilhall fullt 
upp i verkstaden även i corona-tider. Husbilarna står 
för hälften av verkstadens omsättning.
TEXT MARIA ERIKSSON 

HUSBIL AR ÄGAREN AV Borås Bilhall, Peder 
Gustafsson, säger:

– Tur att husbilarna finns i dessa 
tider! Vi säljer hyfsat med begag-
nat på personbilssidan, men på 
nybilarna är det låg efterfrågan. 

Peder har jobbat 30 år i bran-
schen, längsta tiden för Volvohan-
deln som säljare, företagssäljare 
och försäljningschef. När han fick 
chansen att köpa Borås Bilhall för 
två år sedan, slog han till. 

– Det är ju lite av en dröm för 
alla bilsäljare att ha sitt eget före-
tag. Vi är det lilla företaget med 
det stora hjärtat. Under corona-
tider försöker vi måna lite extra 
om våra kunder. Vi har bland an-
nat hämtat husbilar till service hos 
kunder som är äldre och inte har 
möjlighet att ta sig hit, säger han.

Förre ägaren, Lars Svensson, 
som fortfarande äger fastigheten, 
är liksom Peder Gustafsson enga-
gerad i MRF. Det var där de lärde 
känna varandra, en vänskap som 
ledde till en affärsöverlåtelse.

Ett tryggt ben  
för verkstaden

Husbilsdäck väger tjugo kilo och tar 
mycket plats. Peder Gustafsson funderar 

på om fler husbilskunder skulle vilja ha 
möjligheten att förvara däcken hos dem. 

Och kanske rent av en lagerplats för  
husbilar som inte körs vintertid.
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HUSVAGNSBRANSCHENS riksförbund (HRF) lobbar hårt och 
envetet för en mer proportionerlig skatt för husbilsägarna. 
När bonus malus infördes kunde fordonsskatten gå upp 
från 5 000 kronor till 15 000 kronor över en natt för en ny 
husbil under de tre första åren. När sedan WLTP-körcykeln 
införlivades som lök på laxen kunde skatten hamna på det 
dubbla, 30 000 kronor. Husbilar, som i snitt körs mindre än 
700 mil per år, drogs över samma kam som en tung lastbil 
som rullar 10 000 mil per år.

– Fram till 2018 var Sverige ett land där husbilar ökade 
starkt. Sedan kom bakslaget med en nedgång på uppemot 
6 000 färre sålda fordon på två år år. Antalet registre-
ringar nästan halverades, säger Tomas Haglund som är 
ordförande i HRF och har startat Husbilskampen som 
fört en oförtruten dialog med politiker och myndigheter.

MÅNGA BYRÅKRATISKA stötestenar har det snubblats på efter 
vägen men en bit framåt har kampen kommit. Nyligen 
föreslog Skatteverket att den så kallade karenstiden då 
nyare husbilar, personbil klass II, ställs av för säsongerna 
ska förkortas från 15 dagar till 4 från och med första mars 
2021. Bra, men inte så bra som den dygnsdebitering som 
HRF hade hoppats på. Förslaget är på remiss.

– Miljödebatten gör oss vansinniga när de bästa mo-
torerna beskattas hårdast med påföljd att äldre fordon 
importeras eller att konsumenterna väljer flygresor eller 
kryssningsfartyg i stället. Två nya vetenskapliga rapporter 
visar att husbilen är ett av de allra mest klimatsmarta och 
hållbara alternativen, säger Tomas Haglund.

– Tajmingen är ju inte den bästa i dessa coronatider då 
regeringen har annat att bita i. Men Magdalena Anders-
sons besked om att hitta någon form av skattelättnad är 
faktiskt unik för fordonsbeskattning.

DET ÄR FLER saker som Husbilskampen vill ändra på, 
bland annat kravet på att en tredjedel av skatten i sämsta 
fall ska betalas i förskott från påställandet. En ambitiös 
folder för lobbyverksamhet har precis tagits fram. Hus-
bilskampen har webbplatsen husbilskampen.se 2 ICN

Husbilskampen 
fortskrider
En liten ljusning om lättnader skönjs i kampen om 
en rättvisare skatt för husbilsägare. Branschen 
drabbades hårt av bonus malus/WLTP-effekten.

Trion som leder Husbilskampen, 
fr v Lars Bergholm och Tomas 
Haglund från HRF, th Mikael 
Blomqvist från Kabe.

BORÅS BILHALL
ANTAL ANSTÄLLDA: Tio personer. 
OMSÄTTNING: 40 miljoner. ANTAL 

HUSBILAR I VERKSTADEN PER ÅR: 
Cirka 500. GRUNDAT: 1979 (firade 
40 år förra året). MÄRKEN: Honda 
och Isuzu, verkstad för Honda, 
Isuzu och Fiat Professional.  
SÄLJER: Cirka 80 Honda, 15 
Isuzu och 150–200 begagnade 
per år. BILAR HEMMA: 8 Honda, 
1 Isuzu och ett 30-tal begag-
nade. ÖVRIGT: Däckhotell för 100 
fordon.

INVESTERINGEN med 300 extra 
kvadratmeter verkstad med tre 
5-tonslyftar, ytterligare tre arbets-
platser, höga portar och tilltagen 
takhöjd gjordes efter att kunder 
efterfrågat service på husbilarna 
och för att serviceteknikerna 
skulle slippa stå ute på parkering-
en och reparera. Runt Borås finns 
dessutom flera aktörer som säljer 
husbilar utan att erbjuda auktori-
serad service eller reparation.

Borås Bilhall tar inte emot ar-
beten som har med själva bodelen 
att göra, men nästan alla husbilar i 
Sverige är byggda på Fiat-chassin 
och Borås Bilhall är en av verk-
städerna som är auktoriserade för 
Fiat Professional.

– Att bygga ut för husbilarna är i 
särklass den bästa investeringen vi 
har gjort, säger förre ägaren Lars. 

Efter att utbyggnaden gjordes 
har husbilarna bara blivit längre 
och tyngre. 

– I dag är det inte ovanligt att vi 
får in husbilar som är åtta meter 
långa. Det kan vara lite småmeckigt 
att få plats, säger Peder.

INTRESSET FÖR husbilar har ökat 
stadigt de senaste åren, förutom 
en dipp förra året då försäljningen 
gick ner på grund av den höjda 
fordonsskatten. 

– Husbilskunder är bra för verk-
staden. De är måna om sina husbi-
lar och vill inte behöva riskera att 
fastna på vägen. Varje år i början 
av april blir verkstaden fullbokad 
av kunder som vill ha husbilen 
servad till semestern, säger Peder 
Gustafsson.

Två av fyra servicetekniker är 
bokade enbart för husbilsjobb. 
Verkstaden står för 25 procent 
av företagets omsättning och av 
verkstadens alla jobb utgör hälften 

jobb med husbilar. 
– Vi har många trogna och åter-

kommande kunder som uppskat-
tar att de känner igen vår personal, 
säger Peder Gustafsson som själv 
tillbringade barndomens semes-
trar i husvagn. Som vuxen har han 
också haft husbil och säger att han 
nog inte köpt sin sista husbil än.

Senaste åren har även service-
tiderna börjat fördelas över hela 
året i och med att antalet året-
runt-husbilar blivit fler. Många 
husbilskunder vill ha sina husbilar 
i trafik året runt, även på vinter-
halvåret. 

Vad skiljer teknikerjobb på en 
husbil mot en person- eller 
transportbil?

– Egentligen ingenting. Det är 
lite tyngre med husbilarna, men 
annars behandlas de som vilka 
fordon som helst. Jobben vi gör för 
transportbilar som tillhör Fiat Pro-
fessional skiljer inte alls från dem 
vi gör på husbilarna, säger Peder.

Belägen alldeles intill riksväg 
40 får Borås Bilhall även många 
drop-in-kunder, inte minst på 
sommaren. Det är inte ovanligt att 
kunderna sover över för att få tid. 

– På sommaren kan det vara 
svårt att få tid på verkstaden och 
då får kunderna slå läger på vår 
parkering. Vi har installerat eluttag 
så att de kan stanna ett tag. Sedan 
kan de åka härifrån när vi är klara 
med bilen, säger Peder Gustafsson.

FRAMÅT funderar Peder Gustafs-
son på fler utvecklingsmöjligheter. 

– Många som har husbil bor i 
lägenhet eller hus utan möjlighet 
att förvara däck. Eftersom fler 
husbilar används året om blir det 
också fler däck att ta hand om. Det 
kan vara något vi borde mark-
nadsföra bättre, säger Peder.

Annars ligger fokus på elektri-
fieringen som inneburit att Borås 
Bilhall fått utbilda sina tekniker 
och installera fler laddstolpar.

– Vi får inte heller glömma 
kärnverksamheten; husbilskun-
der har även personbilar. När de 
väntar på sina husbilar tar de ofta 
en kopp kaffe och kikar runt i bil-
hallen. Det händer att vi får sålt en 
personbil till husbilskunder också. 
Det är en fördel att jobba i små fö-
retag där man känner sina kunder, 
slutar Peder Gustafsson.2
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Så såg 5 000 chefer 
på distansarbete
När Ledarna gjorde en omfattande enkät i fjol om chefers syn på 
distansarbete, anade de inte att hur nära anstående flexibilitet var. Nu 
är det högaktuellt.

 När 5 000 chefer från både privat och offentlig sektor svarade på  
Ledarnas enkät framkom att ett flexibelt arbetsliv stressade dem. 
Nästan hälften tyckte att också stressen på arbetsplatsen ökade när 
gamla regelverk tillämpas på nya arbetsförhållanden.

En sund företagskultur ansågs viktigt för ett lyckat resultat. Också 
tydliga processer, arbetsformer och ledningsstruktur.

Av cheferna som svarade på enkäten trodde majoriteten att deras 
arbetsbördor skulle öka och att de skulle behöva lägga mer tid på ad-
ministration och uppföljning, men även på strategiskt arbete, planering, 
coachning och utveckling av medarbetare.

Tydligt framkom att chefernas kompetensutveckling behöver stärkas.
– Att som chef leda på distans handlar inte om en ny typ ledar-

skap, men det innebär nya kanaler att utöva det i, säger Anki Udd, 
ledarskaps utvecklare på Ledarna.

En uppföljande studie som belyser hur chefernas förväntningar 
påverkats av krisen planeras.
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51 %
AV 1 040 CHEFER ANGER I EN ENKÄT TILL  
TIDNINGEN CHEF, ATT DE SOVER SÄMRE  
SEDAN CORONAPANDEMIN BRÖT UT, FEM  
TILL SEX TIMMAR MINDRE VARJE NATT. 
Flera chefer tycker att de fattat sämre beslut, tappar humöret och har svårt att fokusera på arbetet.

Har coronakrisen 
påverkat ditt arbete?

– Det har påverkat, vi har inte haft ett jättestort tapp, ungefär 
20 procent.  Folk kommer fortfarande hit, men man är försik-
tig med att lägga ut pengar och är orolig för sämre tider. 

Vi har permitterat säljare, en dag i veckan. Men vi tycker 
att begagnatförsäljningen börjat öka lite igen och från 
första juni har de permitterade fått börja arbeta heltid igen. 
Nybilsförsäljningen sackar fortfarande efter. 
Framtiden är lite oviss, det känns kanske som om 
det kommer ytterligare en dipp framåt hösten.

TRE SVARAR

Fredrik Wikebo, försäljningschef, Visby Bilcity

”Framtiden är lite oviss …”

– Ja, det är ganska påtagligt. Jag arbetar 60 procent på grund 
av permitteringar och jobbar mycket hemifrån. Det fung-
erar väldigt bra, för mig har det inte varit något problem. 
Kunderna kommer till den digitala bilhallen i stället, det 
kanske inte blir lika många spontana besök, men tryck på 
sociala kanaler och hemsida. Jag kan inte se att coronan 
påverkat försäljningen negativt. För mig är det spännande 
eftersom jag arbetar med digital kommunikation 
och det här öppnar för möjligheter.

”Digitala hallen drar kunder”

– Personligen påverkar det mig, genom att vi har blivit 
permitterade 60 procent. Jag arbetar fyra dagar i veckan, 
fyra timmar om dagen. Samtidigt är det bra eftersom för-
säljningen har gått ner. Nu är det mer kapitalstarka företag 
som köper och mycket privatleasing som vi börjat allt mer 
med. Men jag är inte orolig, vi kommer nog att kunna 
släppa på permitteringen i mitten eller slutet av 
sommaren. 

”Det blir allt mer privatleasing”

Linda Lindström,  
marknadssamordnare, Borås Bilgrupp

Marcello Can, säljare Mercedes i Segeltorp

 T R E N D AT  2

 

Din Leverantör inom fordonsprocesser 

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

DAIM 

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

Lead Generator 

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

Performance Manager 

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

Trade In App 

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

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

Trading / export 

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

INDICATA 

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

Kontakt: +46 8 751 38 00       Kundcenter@autorola.se      www.autorolagroup.com 
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Ni har alltså högläge i verkstäderna …
– Ja, vi har haft hög beläggning i både verk-
stad och skadeverkstad under hela pandemin. 
Faktum är att det här är vår bästa start på året 
någonsin tidigare.

Hur kan det komma sig?
– I grund och botten handlar det om tidigare 
års goda försäljningar av nya bilar som gör att 
vi har en stabil bas av kunder som kommer 
tillbaka. Sedan tror jag det faktum att folk 
använder sina bilar mer nu, och åker mindre 
kollektivt, också spelar in. Dessutom har vi 
haft alla våra servicetekniker på plats.

Vad menar du med det?
– Vanligen är någon, eller några, av våra drygt 
40 servicetekniker på utbildning varje vecka. 
Nu är alla dessa inställda. Vi har också haft 
lägre sjukfrånvaro än vanligt. Kanske för att 
den sociala distanseringen fört med sig att 
folk drabbas mindre av förkylningar. Några 
fall av covid-19 har vi heller inte haft.

Vad gör ni för att minska smittspridningen 
av corona-viruset?
– Vi har vår hämta/lämna-service som 

innebär att vi åker och hämtar bilar som ska 
servas och sedan kör tillbaka dem. Kommer 
kunder hit kan de ringa på en klocka så kom-
mer vi och hämtar nyckeln. För att minska 
smittspridning så desinficerar vi nycklar, ratt, 
växelspak och en rad andra ställen in- och 
utvändigt på alla bilar vi hanterar.

Hur tror du att året fortsätter att utvecklas 
på servicesidan?
– Vi räknar med att det kan bli kaos i sommar 
inför semestrarna. Det brukar vara en topp 
för oss normalår, men i år räknar vi med att 
ännu fler tar bilen på semestern, och därmed 
vill att deras bilar ska vara i toppskick när de 
åker på semester. Vi tror dessutom att vi kan 
få många nybilar att leverera mitt i sommaren.

Varför då?
– Det är nya bilar som beställdes redan i slutet 
av förra året och som fortfarande inte kunnat 
levereras eftersom fabriken i Torslanda har 
varit stängd på grund av corona. Nu går fabri-
ken på halvfart, men det är stora förseningar 
och vi tror att vi kan stå inför en situation där 
vi får en massa bilar mitt i sommaren som då 
måste tas omhand. 

TEXT & FOTO  NIKLAS ARONSSON

Verkstaden på Bilias anläggning  
i Sisjön går för högtryck. För verk-
stadschefen Kim van der Star  
har coronapandemin inte satt några 
negativa avtryck. Tvärtom.

GÖR: Verkstadschef på Bilia Sisjön.
ÅLDER: 41.
BOR: Hus i Torslanda.
FAMILJ: Sönerna Scott och Alexander.
FRITID: Åker båt i skärgården. 
KÖR: Volvo.

” I år räknar vi med  
att ännu fler tar  
bilen på semestern”

Kim  
van der Star

Rekordbra
mitt i krisen

 EN VERKSTADSCHEF

 I  H U V U D E T  PÅ  2

Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

Kontakta Henric Martell för kostnadsfri förfrågan
Tel 073-800 83 70

E-post henric.martell@temahallen.com

Huvudkontor Tel 044 - 33 70 60
info@temahallen.com • www.temahallen.com

Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

Temahallen har specifik kunskap om bilhandelns behov vilket gör
att vi är en trygg leverantör genom hela byggprocessen.

Vi skräddarsyr er byggnad och anpassar den helt efter era behov.
Byggnaden kan även anpassas så att  den enkelt kan utökas vid

kommande expansioner.
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1997  STOD Spice Girls på topp, Diana omkom, 
SJ tog bort rökkupéerna på fjärrtågen och 
det prasslades friskt i Vita Huset. Begagnade 
premiumbilar kunde fyndas på kontinenten,  
många kom hit. BMW och Merca hade två 
procent var av nybilsmarknaden – men 
dominerade importscenen. Opel hade tappat 
rejält och fick nöja sig med nu sex procent 
– de sålde 13 200 bilar, Porsche fördubblade 
sin försäljning till 90. Årets första tertial sålde 
Porsche 728 bilar, Opel 501 – mindre än en 
tiondel av Audi, BMW och Merca vardera. 

INTE BARA Opel med 0,6 procents mark-
nadsandel går kräftgång, även märken som 
Peugeot (2,5 procent), Renault (2,7 procent), 
Ford (1,8 procent) och Nissan (1,2 procent) 
säljer långt färre bilar än förr.

Biltillverkare, varumärkeskonsulter och mäk-
lare är överens om en sak: en massmarknads-
produkt säljs på pris, sticker du ut och erbjuder 
något unikt kan du ta mer betalt. Men även här 
är det upp-och-ner. En Porsche Macan eller 
Jaguar kan privatleasas förmånligt, en Audi A5 
upplåts för 3 500 per månad (privatleasing) och 
Mercedes har prissatt E200d business edition 
200 000 under tyskt pris efter normal rabatt – 
trots vagnskada och högre moms. Audi, Jaguar 
och Mercedes ger mycket större rabatter än 
Toyota, Kia och Skoda. Premiumtillverkarnas 
desperata volymjakt vinner över varumärkes-
teorins teser om knapphet och exklusivitet.

FÖR VISST har premiumbilar blivit billigare, 

Ombytta roller i  
varumärkeslandskapet

För inte så länge sedan körde kreti och pleti Volvo, Saab,  
VW, Ford och Opel. Porsche, som man såg på film,  

säljer i dag fler bilar än Opel. Hur kommer sig denna utveckling 
 – och vad betyder den för handeln?

relativt sett. 1995 kostade en BMW 525iA 
340 000 kronor, en E200D automat 315 000 
kronor – långt mer än en Passat 2,0i för 
176 500 kronor, en Mondeo 2,0i HGV för 
164 960, en Volvo 850 2,5 S för 211 900 kro-
nor. I dag är prisskillnaderna mycket mindre. 

Samtidigt har huspriserna i Sverige ökat 
med 328 procent, huset som då kostade 2 
miljoner kostar nu dryga 8,5. Räntorna är 
låga, och med en lång högkonjunktur och 
40 procent högre reallöner på tjugo år ter sig 
prispåslaget för en premiumbil litet – framför 

allt för tjänstebilar som upplåts förmånligt. 
Och så har vi det här med restvärdet, som kan 
göra premiumbilen billigare än lågprisbilen. 
Mer om det snart.

INNEBÄR multi franchising-döden för 
småmärkena? Det började i brett format 
med Saab-Opel-fusionen på 90-talet. Näten 
integrerades; med två märken skulle alla 
behov kunna tillfredsställas, allt från en solid-
röd, 4-växlad Corsa 1,2S till en 9000 turbo 

Talladega med 16-tumshjul och bakvinge. 
Handlarna som tog över ett märke fick nu 
en större marknad – men så var det det här 
med märket. De enskilda märkena tappade. 
Särskilt Opel, som hamnade i skymundan hos 
gamla Saab-handlare. Och Opel-handlarna 
hade svårt hantera Saab med mer krävande 
kunder. För båda blev det en lektion i svenskt 
klassamhälle – Opel-handlarna hade svårt att 
spela golf med Saab-kunderna, och Saab-
handlarna, som föraktat Opel hela sitt liv, 
kunde inte begripa att någon ville köra Opel. 

Skämten om Gevalia och Konsum gick på 
högvarv, Opel bytte slogans och marknads-
chefer på löpande band.

NÄR ETT VARUMÄRKE inte får den uppmärk-
samhet det förtjänar kan handlaren ta in ett 
märke till, och ett till, och ett till. Och det är 
så det har blivit i många fall. 

Liten volym, små marginaler, små resurser 
till marknadsföring men ändå alldeles för 
liten medieexponering. När bara ett par tusen 
bilar säljs om året i Sverige blir behandling 
från tillverkaren styvmoderlig. Servicenätet 
glesas ut, kunderna blir oroliga, valet av ud-
damärke ifrågasätts, andrahandsvärdet blir 
sämre.

Den kritiska massan för att driva i princip 
vilken verksamhet som helst har ökat över 
tiden. Kolla Ford – dyra utställningshallar, 
minskad marknadsandel och lätt missnöjda 
handlare. När de blir färre minskar mark-
nadstäckningen.

Hur har detta lyckats?
– När vi började som Ford-handlare hade vi högspecade demobilar, fler 
och fler fick upp ögonen för Ford i området, sen måste man jobba ihop 
till den kritiska massan. Ryktet på stan var att Ford inte lyckats och att vi 
inte heller skulle lyckas, men sen kom vi över vattenytan. Vi startade 2008, 
2012 byggde vi ny anläggning och man fick upp ögonen för att det är okej 
att köra Ford. Imagen för märket ökade med vår nyetablering på Flygstaden 
samt senare med Mustang. 

Hur var det för Ford och Volvo?
– När Ford förvärvade Volvo var en väldigt stor andel Volvo-handlare 
även Ford-handlare, det gjorde inte så gott för varumärket Ford, det blev 
ofta ett tredjevarumärke efter Volvo och Renault. 

Du har ju haft Mazda också …
– När jag tog över 2008 hade jag både Ford och Mazda, jag sparkade ut 

Mazda. Många kompenserar volymtapp med ett nytt märke i stället för att 
ta tag i problemen och anstränga sig för sitt huvudmärke och jobba så att 
man kan bära sin anläggning. 

Nu har du ändå tagit in Jaguar Land Rover?
– Vi ser synergieffekter med transportbilskunder i mindre företag som vill 
ha en finare tjänstebil och vice versa.

Satsa på ett märke 
så blir du bra!

BILMÅNSSON HALL AND

Clas Månsson har lyckats hålla en hög marknadsandel 
för Ford, personbilar ligger nu på nästan åtta procent  
i Halmstad. 

BILMÅNSSON
BilMånsson är Europas största Mustang-handlare och en av få exklusiva Fordåterför-
säljare i Sverige. Clas Månsson öppnade landets första FordStore 2015. Bil-Månsson i 
Laholm var Clas plantskola där pappa Gary drev en framgångsrik Volvo-handel. Efter 
tio år som vd sålde Clas företaget till Rejmes 2002, där Clas under fyra år verkade som 
vd och delägare. Fem år senare bildades BilMånsson i Halland, samtidigt förvärvades 
Ford-agenturen i Halmstad. 2012 flyttade företaget in i sin miljösmarta anläggning i 
Flygstaden – senare utsedd till Sveriges miljösmartaste bilanläggning

TEXT ANDERS PARMENT

MÅNGA KOMMER OCH GÅR, 
Toyotas och Volvos marknadsandelar 
består

1996 hade Ford 10,6 procent – i dag 1,8 (jan-apr). 
BMW och Mercedes 2 procent vardera – i dag 6,5. 

2001 var ett riktigt skitår för VW-gruppen, 18,7 
procent på de fem märkena. Opel hade bara 5,2 pro-
cent – katastrof då, Saab 10 procent jämnt. Toyota 
och Volvo 6,2 respektive 19,8. 

2003 hade Peugeot 6,7 – i dag 2,5. Seat 0,7 – i dag 
3,1. Citroën 4 – i dag 0,6. Toyota och Volvo 7 respek-
tive 19 procent. 

I år har Kia 9,4, Audi, BMW och Mercedes 6,4–7 
var. Opel och Citroën 0,6 var. Toyota och Volvo 6,8 
resp. 18,5. 

Även på den tunga sidan var det mindre frag-
menterat förr – 2002 hade Volvo och Scania 94,1 
procent av tunga (16+ ton) – i dag får de nöja sig 
med 85–86 procent. Mercedes, MAN och Daf har 
alla flyttat fram positionerna.

Sticker du ut och  
erbjuder något unikt kan 

du ta mer betalt

PARMENT  
REFLEKTERAR
2 På en fragmenterad marknad når få kritiska voly-
mer, och det är svårt för köpare att få en överblick.

2 Polariseringen mellan starka och 
svaga varumärken blir allt tydligare 
– svaga säljs ofta av grupper med 
många märken.

2 Risken är stor att kunden går från handlaren med 
ett annat märke än man tänkt köpa – märke A beta-
lar marknadsföringen, märke B får försäljningen

2 Att sälja flera varumärken ger 
riskspridning i många dimensio-
ner: produkter, valutor, prispolitik, 
drivmedel… för att våga gå in helt 
för ett märke måste tillverkaren vara 
en trovärdig partner!

Clas Månsson.

2  M A R K N A D E N
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RENAULT säljer i dag Zoe, Clio, Captur, Megane, Kadjar och Koleos – 
1976 fanns 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 och 30 att köpa i Sverige.  
Nu som då finns fler modeller utomlands. 

Mercedes hade 1976 fyra modeller: E/W123, S/W116, SL och SLC 
(R/C107), i dag ett trettiotal – bara i suv-segmentet som grundades 
1997 med M-klass finns i dag GLA, GLB, GLC, GLC Coupé, GLE, 
GLE Coupé, GLS, GLS Maybach, G-klass och EQC. I dag finns sex 
cab-karosser – på 70-talet bara en.

ANTALET MODELLER har ökat med 0 procent hos volymmärken och  
353 procent hos premiummärken sedan 1990, enligt en rapport från 
tyska konsultfirman Progenium, som anlitas flitigt av bilfabriker.

I FORSKNING om varumärken lyfts fram att premiummärken har en auto-
matisk efterfrågan, medan svagare märken måste använda prisvapnet 
– och kanske inte ens det hjälper. Vi har pratat med en brittisk Vauxhall-
handlare (Opel heter Vauxhall där) som menar att eftersom marknaden 
fylls med fleet-bilar, exempelvis hyrbilar, så är det mycket svårt att sälja 
en ny Vauxhall/Opel. ”It’s not a retail car, you don’t get a man walking of 
the street and want to buy a new Insignia”

HUR TAR MAN sig ur en situation där automatisk efterfrågan saknas och 
andrahandsvärdet är dåligt?

MAGNUS BENGTSSON  som varit såväl generalagent som återförsäljare 
och är i dag oberoende besiktnings-/värderingsman. Han har bilden klar 
för sig, både vad gäller fragmentering av marknaden och varför märken 
som förr var starka tappar.

– För 30 år sen hade varje märke några få modeller. Opel hade 
Corsa i A-segmentet, Kadett i B, Vectra i C, Omega i D, Frontera som 
suv och Campo som pick-up. Det fanns inte många segment, det var 
långt innan GLC coupé, Panamera kombi, Maserati Diesel och BMW 
MPV. Hyundai, Kia, Dacia, Seat, Skoda och Mini fanns inte.

Brist på realism hos importörerna och allt svagare marknadspositioner 
har skapat problem:

– Är du auktoriserad handlare får du vara så vänlig att rulla in 
hela programmet, i avtalen regleras utställningsyta och antal bilar. 
Beslut fattas inte i Stockholm och Malmö utan i en internationell 
storstad där märket är stort. Därmed blir kraven orimliga, den mindre 
handlaren blir frustrerad och får likviditetsproblem. Märket tappar. 
Gruppundan taget från 2002 har bidragit till att det blivit svårare för 
små aktörer – avtalen är lika överallt och tar inte hänsyn till skillnader 
mellan storstäder och småorter.

Fotnot  På vår webb kan du läsa längre intervjuer med Clas Månsson, Jonas 
Olsson, Jonathan Ssempasa och Magnus Bengtsson.

Premiummodeller
har ökat 353 procent
Marknaden har fragmenterats – fler märken,  
fler modeller, fler segment. Fler delar på en kaka 
som har vuxit – men i år med coronakris krymper 
den kraftigt.

FÖRSKJUTNING

THUNBERGS BILS huvudmärke 
har i många år varit Peugeot.

– Vi har varit med på en 
uppgång och en ganska kraftig 
nedgång, då kommer panikåt-
gärder från generalagenten med 
kraftfulla kampanjer på bekostnad 
av lönsamhet hos återförsäljarna, 
säger Jonas Olsson.

Mitsubishi Outlander PHEV 
har sålt utmärkt men fått konkur-
rens, värre är det med Mazda.

– De få bilar vi säljer är icke-
laddningsbara, det är synd för 
Mazda är ett förbaskat fint märke 
men prishöjningen har gjort att 
den vanliga Mazda-kunden får 
det lite tufft. Men snart kommer 
ett generationsskifte.

– Opel, där har generalagen-
tens övertagande av märket 
misslyckats att skapa möjligheter 
för återförsäljarna.

JONAS SER mönstret att märken 
som lyckats jobbar långsiktigt 
med varumärket och har en bra 
relation till sina handlare.

– Långsiktigt handlar det om 
rätt tajming, rätt produkt, det är 
a och o. Har du världens bästa 
produkt men inte en fungerande 
generalagent eller dåliga återför-
säljare funkar det inte. Det måste 
finnas tydliga mål med lönsam-
het och marknadsandelar.

JONAS HÄNVISAR till GA-enkäten.
– Skapar man bra affärsrela-

tioner syns det och vice versa. 
Det finns viss relevans i att en 
generalagent utmärker sig med 
bottenresultat för alla märken de 
representerar i årets enkät, så vår 
huvudman har definitivt inte levt 
upp till återförsäljarnas krav. Det 
står ju svart på vitt.

Sprid riskerna med fler märken!
Jonas Olsson är vd för Thunbergs Bil och roddar fyra små märken som alla har 
en plats i portföljen. 

ATT SÄLJA FLERA märken är en 
tillgång för en liten handlare, 
menar Jonas. 

– Jag är glad att vi inte lagt alla 
ägg i samma korg. Hade vi varit 
Peugeot-exklusiva för tio år sen 
när vi hade 8-9 procent hade det 
funkat. Nu måste vi sprida risker, 
det handlar om valuta, produkt, 
varumärkesrisk, ryktesrisk, i dag 
är ju varumärkesrisk ofta farligare 
än produktkvalitet. 

Som lokalt förankrad handlare 
kan också riskerna mellan nytt, 
begagnat och verkstad spridas.

– På sälj har vi korttidspermit-
teringar, på verkstan anställer vi. 
Att ha kunder från andra städer 
är också en riskspridning.

Importörer drar nytta av 
attraktiva produkter och lokalt 
drivna handlare – inte minst 
viktigt i en kris som denna.

– Bara för att det går sämre just 
nu kan man inte bara slänga ut 
ett märke, vi har en servicemark-
nad att ta hand om. Men kommer 
inte rätt produkter, då kanske man 
kan börja titta på något annat. Det 
kommer ju massor nya kinesiska 
märken, vem vet hur det ser ut 
om tre år?

THUNBERGS BIL

Vad betyder  
varumärket?

– Märken som säljs snabbt har vi mindre marginal på, 
typiskt ”return on investment-”-tänk. Opel har mycket 
högre marginal än Volvo. Sen beror det på storlek, En Corsa 
är relativt lättsåld för det är en liten bil, även om en Polo är 
ännu mer lättsåld, men är det en Laguna eller C5, då det är 
trögt. Vi mäter sånt hela tiden, Peugeot tar dubbelt så lång 
tid att sälja som Volvo. Längst tid tar Jaguar, 85 dagar mot 
22 för Volvo, så vi behöver mycket högre marginal. Men det 
kan ändras, vi räknar hela tiden. 

TRE SVARAR

Alexander Riddermark, vd Riddermark Bil

”Marginalerna blir lägre på lättsålt”

– Konsumentleasingen har rotat sig och det är stor efterfrå-
gan på begmarknaden. Kunden lägger hellre 3 500-4 000 i 
månaden för en välutrustad Audi eller VW, än 400 mindre 
för en Peugeot, Ford eller Skoda. Tillverkaren kan sätta 
högre restvärden och begagnade bilar har blivit dyrare. 
Leasingbilarna kommer tillbaka, välspecade, sen kollar 
kunderna på nybilar, ofta med kampanjer, det blir väldigt 
skört. Det blir svårare och svårare för mindre beghandlare 
att komma in om de inte har nätverket. 

”Leasingen har gjort det svårare”

– Det har ju blivit väldigt många fler märken än när jag 
började sälja bilar 1990. Då hade varje bilmärke några få 
modeller och det fanns inte många segment. Hyundai, 
Kia, Dacia, Seat, Skoda och Mini fanns inte. Sen flyttade 
premiummärkena fram positionerna och några märken 
kom i kläm. Det handlar mycket om importörerna, brist på 
realism och orimliga krav. Till slut tog handlarna in andra 
märken. Och så tjänstebilsmarknaden, när tjänstebils-
förarna får en premiumbil för 7,5 bb åker de hellre 
Merca än Passat.

”Några märken kom i kläm”

Jonathan Ssempasa, vice vd, Arlandastad Bil

Magnus Bengtsson,  
oberoende beskiktnings-/värderingsman

THUNBERGS BIL
I Gävleborg finns Thunbergs Bil 
sedan 1967. Jonas Olsson är vd och 
ägare sedan 1999. Peugeot, Mazda, 
Mitsubishi och sedan förra året även 
Opel säljs i Gävle och Söderhamn.

Jonas Olsson,  
vd på Thunbergs Bil.

 M A R K N A D E N  2
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En sanslös historia!

Digitala affärer är aktuellare än någonsin tidigare och det gäller 
att hålla reda på om köpen faller under distansavtalslagen eller 
inte. Men i fråga om en halvförsäkrad kundbil som far i diket med 
mekanikern vid ratten är det inte lätt att gardera sig ...

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

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

VERKSTAD Nyligen kom en något stressad Renault-
ägare till vår butik och ville att en mekaniker snabbt 
skulle åka med och lyssna på ett ljud i hans bil. Ef-
tersom vi har personliga servicetekniker och alla var 
upptagna, förklarade vi situationen för mannen. Men 
han insisterade på att någon genast skulle provköra 
bilen. Återigen förtydligade jag hur det fungerar på vår 
verkstad och i samma ögonblick kom en av teknikerna 
in i butiken, vilket mannen med Renaulten noterade 
och mer eller mindre flög på teknikern. ”Du där, kan 
inte du lite snabbt kolla min bil”, ropade mannen. 

Teknikern, som är väldigt bussig, och låg bra till 
med sitt jobb på verkstaden lovade en snabb provkör-
ning. De båda herrarna lämnade butiken och for i väg 
i den franska produkten. Jag tänkte inte mer på det 
just då annat än ”vilken tur han hade farbrorn”. 

Provkörningen drog ut på tiden och jag minns att 
undrade vart de hade tagit vägen. 

Plötsligt ringer min telefon. ”Vi har farit i diket, hand-
bromsen bara låste sig”, kom det från vår tekniker. 

Efter information om att ingen var skadad åkte 
jag till olycksplatsen för att hjälpa till. I diket låg en 
något förkortad Renault bortom all räddning. Båda 
herrarna var naturligtvis omskakade på grund av att 
bilen plötsligt lämnat riksvägen på egen hand. Då 
passade bilägaren på att poängtera att vår ansvars-
försäkring måste täcka detta, han hade bara halv-
försäkring, ”Mekanikern körde ju bilen inte jag” sa 
mannen.

Nu står vi med hans krav och vet inte vad vi ska göra.
Nichlas med Volvo- och Renaultanläggning  

i Mellansverige

Svar: Gör inte som bilägaren kräver!
Ni ska absolut inte använda er ansvarsförsäkring 
till detta, tveksamt om företagsförsäkringen täcker 
ansvarsbiten i det här fallet. Om fordonets handbroms 
plötsligt låser sig och mekanikern inte varit oaktsam, 
vad gjorde mekanikern för fel då? Om Renaultägaren 
valt att endast halvförsäkra sin bil borde, eller ska han, 
vara medveten om riskerna vid skada. Bilägaren får stå 
för skadan själv.

Joachim Due-Boje

Vi anmäls för något som
kunden inte hade beställt
VERKSTAD En Mercedesägare kontaktade vår 
verkstad i slutet av november förra året och ville 
ha hjälp med diagnos på grund av att en varnings-
lampa lyste på instrumentet. Vi erbjuder diagnos 
för endast 500 kronor och meddelar alltid kunder-
na om vi behöver mer för fortsatt felsökning. 

Det passade denna nya kund som bokade jobbet. 
Någon vecka senare lämnade han in bilen, felsök-
ningen startade och visade fel på ESP-styrdonet. Vi 
upprättade en offert på ett bytesstyrdon, vilket är 
dyrt till en Merca. Det passade dock inte bilägaren; 
han ville åtgärda detta hos en annan verkstad i 
samhället han bodde i. Någon vecka senare kom 
han in till oss igen och ville ha en diagnos igen, 
vilket vi gjorde men denna gång utan fel. 

Mannen berättade då att styrdonet var renoverat 
av den andra verkstaden, men att bromsarna inte 
var bra ändå. Han skulle nu tillbaka till den andra 
verkstaden och ”prata” med dem. Inom loppet av 
tre dagar var han tillbaka hos oss och anklagade 
oss för felaktig diagnos; det var nämligen skeva 
skivor fram som orsakat problemet med brom-
sarna och det ”borde vi ha sett”. 

Nu vill han att vi ersätter honom för renoveringen 
av ESP-styrdonet samt för felsökningen, han har 
redan gått till ARN. Vad ska jag göra?

Göran, Mercaverkstad i Småland

Svar: Gör så här!
Eftersom mannen endast beställde diagnos skulle jag 
säga att du inte behöver vara orolig vad ARN kom-
mer att bedöma. I ditt svaromål till dem är det viktigt 
att du skriver exakt vad som beställdes (kopior på 
arbetsorder), vilket resultat ni fick (utskrift av felko-
der). Ett bra svar kan se ut enligt följande:

”Vi har utfört begärd beställning fackmässigt. Ef-
tersom NN inte har anmärkt på vibrerande bromsar 
har vi inte haft någon anledning att provköra bilens 
bromsar. Vi har endast utfört ett diagnos-test på bi-
lens styrdon och konstaterat fel på ABS-enheten som 

framgår på sidan (skicka med bilagor). I och med detta 
anser vi att (verkstadens namn) inte har gjort något fel, 
utan bara utfört det som kunden beställt enligt bifogade 
arbetsorder.”

Joachim Due-Boje

Köparen fick ett
krav från Italien
JURIDIK Vi sålde en av våra demobilar för ett par 
månader sedan. Nu har köparen hört av sig eftersom 
han fått ett krav från Italien gällande en trafikför-
seelse som begicks när vi var ägare till bilen. Kravet 
verkar stämma eftersom det finns ett foto på bilen. 

Tyvärr kan vi inte se vem som hade lånat bilen vid 
tidpunkten för förseelsen men vi har förvisso lånat 
ut den ett par gånger, bland annat över en långhelg. 
Måste vi betala boten?

Kalle Skymning

Svar: Betala boten!
Även en italiensk bot kan ses som ett köprättsligt fel 
som förelåg vid tidpunkten för köpet. De så kall-
lade felparagraferna (16-21 §§) i konsumentköplagen 
är visserligen inte skrivna för att täcka in alla sorters 
tänkbara fel. Men att bilen är belagd med en italiensk 
bot kan alla gånger ses som om varan avviker från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta.

I de flesta fall rör det sig inte om bluffakturor. Utan 
det handlar oftast om att föraren råkat köra in i en 
”zona limitata”, förbjuden zon, och fångats av över-
vakningskameror. De här förbudszonerna är vanliga 
i norra Italien. För att driva in böterna anlitar kom-
munerna internationella inkassoföretag som begär in 
uppgifter från svenska trafikregistret. 

När det gäller själva boten är mitt råd att ni betalar 
den. EU har nämligen sedan ett år tillbaka ett sam-
arbete när det gäller indrivning av böter. Det skulle 
dessutom kunna bli problem om kunden får för sig att 
åka på bilsemester till Italien annars.

David Norrbohm

Kunden hämtar inte
bilen han har beställt
JURIDIK I mitten av januari sålde vi en ny bil för 
450 000 kronor till en kund som omgående betalade 
100 000 kronor i handpenning. Men han har inte 
hämtat ut bilen, som enligt avtal skulle levereras för 
en månad sedan. Vi har även haft stora problem med 
att få kontakt med honom. Vid vår senaste kontakt bör-
jade han diskutera eventuellt värde på sin dåvarande 
bil och att lämna denna i inbyte, vilket inte var något 
som ordertecknandes. Sedan dess har det varit total 
tystnad. Har du något förslag på hur vi ska agera? 

Carl-Johan

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

Svar: Ni kan kräva skadestånd
Kunden har ingått ett bindande avtal. Före leverans har 
i och för sig en konsument rätt avbeställa ett köp, men då 
mot erläggande av ett skadestånd som procentuellt ökar 
beroende på när avbeställningen kommer och vad bilen 
kostar (se närmare punkt 11 i MRF:s leveransvillkor).

I ert fall har det inte kommit någon formell avbeställ-
ning från kunden. Svarar han inte alls, blir det i stället 
fråga om ett dröjsmål med betalningen från kunden (jfr 
punkt 12 försening på köparens sida). Enligt konsu-
mentköplagen och leveransvillkoren har en säljare rätt 
att häva köpet om kunden efter anmaning och därefter 
inom två veckor inte fullföljer köpet.

Ni bör därför mejla, messa samt skicka ett rekommen-
derat brev till kunden med nedanstående uppmaning:

”Vi har med anledning av ingånget bilköp, där bilen 
varit klar för leverans sedan X-datum, vid upprepade 
tillfällen försökt komma i kontakt med er. Ni uppmanas 
nu att fullfölja bilköpet genom att erlägga resterande 
köpeskilling och hämta bilen senast X-datum (inom 
två veckor). Om så inte sker ser vi oss tvingade att häva 
köpeavtalet på grund av väsentligt dröjsmål från er 
sida. Därutöver ser vi oss då nödgade att debitera er ett 
skadestånd i enlighet med leveransvillkoren som för 
närvarande uppgår till beloppet X kronor.”

David Norrbohm

Nöjd kund blev missnöjd
JURIDIK En kund har begärt kompensation för en 
leveransförsening. Bilen var fyra veckor sen och 
kunden fick en lånebil eftersom hans egen bil redan 
var såld. Först var kunden nöjd med lösningen att 
han skulle betala en del av kostnaden för bilen och 
bränslet men sedan hade han pratat med sin granne 
som tyckte att han varken skulle behöva betala för 
bränslet eller något annat utan snarare skulle få 
kompensation. Vad säger jag till kunden?

Svar: Lånebilen torde  
vara nog kompensation
Vid en leveransförsening har en kund som är konsu-
ment rätt att få ersättning för nödvändiga och skäliga 
merkostnader som han fått på grund av förseningen. 

Någon rätt att bli kompenserad för irritation eller 
liknande finns inte. Om en kund som i ditt fall fått en 
subventionerad lånebil som löser hans transportbehov 
finns ofta inte några merkostnader som kunden kan få 
ersättning för.

David Norrbohm

Kunden ångrar distans-
köpet som gick via mejl
BILHANDEL En kund ringde på en annons vi hade på 
en bil. Han sade att han ville ha bilen men att han inte 
kunde komma och hämta den förrän om två veckor. 
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Vi meddelade att vi inte kunde hålla den så länge 
utan affär, men kunden var påstridig och ville att vi 
skulle reservera bilen åt honom trots att han inte 
ansåg sig kunna köpa bilen osedd.

Efter en längre diskussion meddelade vi att vi 
kunde reservera bilen två dagar, filma den, ta några 
fler bilder och skicka honom varudeklarationen, men 
att han därefter fick bestämma sig.

Sagt och gjort. Vi skickade allt underlag och dagen 
efter hörde kunden av sig och prutade 10 000 kronor 
på bilen. Vi accepterade med att denna rabatt täckte 
ett antal små plåtskador som vi fotograferat.

Sedan skickade vi ett avtal till honom för signering 
och en faktura för inbetalning av handpenningen. 
Kunden skrev under, skickade tillbaka till oss och 
betalade handpenningen.

Men när han kom till oss för att hämta bilen tio dagar 
senare och hade provkört så meddelade han att han 
inte vill ha bilen på grund av ett antal skador i lacken. 
Han vill alltså ångra sitt köp. Vad har vi för rätt?

Martin

Svar: Kan vara ett köprättsligt fel
För det första har kunden ingen rätt att ångra ett köp 
som detta. Han kan häva sitt köp om det finns köprättslig 
grund för det, alternativt är det en avbeställning från 
konsument i en affär där avtal finns och den typen av 
avbruten affär regleras i leveransvillkoren.

Det första som måste avgöras är om det finns ett 
köprättsligt fel: Var skadorna på bilen dokumenterade 
så är de inte ett köprättsligt fel. Var de inte dokumen-
terade är de ett köprättsligt fel, dock, om skadorna 
inte är stora, är de inte skäl för en hävning men väl ett 
prisavdrag.

Alltså, om det inte är stora skador så kan kunden inte 
häva köpet utan får betala för avtalsbrottet. Eftersom 
det gått mer än en vecka sedan avtalet ingicks har ni 
rätt till ersättning med 7 procent av köpesumman, dock 
minst 3 000 kronor, förutsatt att ni använder MRF:s 
leveransvillkor.

Vill kunden fullfölja avtalet har han rätt till ett rimligt 
prisavdrag.

Klaus Silfvenius

Här ångrar kunden
distansköpet via Wayke
BILHANDEL För drygt två veckor sedan sålde vi en 
begagnad bil på distans via Waykes säljsystem. 

Kunden var jättenöjd och provkörde bilen direkt 
efter hemleverans men efter tio dagar kontaktade 
han oss och meddelade att han ångrat köpet.

Vi har fört en dialog med honom men han är tydlig 
och vill återlämna bilen.

Kan vi på något sätt neka kunden att ångra sitt köp 
och om inte, vad kan vi ta ut i ersättning av kunden 
för hans nyttjande av bilen och för leverans- och 
återhämtningskostnader?

Vi använder MRF:s leveransvillkor och villkor för 
ångerrätt vid distansförsäljning.

Erik

Svar: Rimligen har kunden ångerrätt
Tråkigt att kunden ångrat sig men det är ju tyvärr 
sådant som händer.

Lyder köpet under distansavtalslagen, det vill säga 
om hela affären gjordes upp på distans i systemet och 
även betalningen gjordes den vägen så gäller distans-
avtalslagen och ångerrätt för kunden som ni inte kan 
neka till.

Men har ni skickat avtalet för underskrift eller på 
andra sätt gjort affären utanför systemet så gäller inte 
distansavtalslagen, utan endast de vanliga leverans-
villkoren.

Eftersom ni använt Waykes säljsystem, håller vi oss till 
distansavtalslagen och följande gäller:

2Kunden har rätt att ångra sitt köp, inom 14 dagar 
från att han eller hon erhöll varan, det vill säga leve-
ransdatumet styr, inte affären.

2Kunden har rätt att kostnadsfritt prova varan, enligt 
villkoren gäller 30 kilometer som gräns.

Har kunden inte nyttjat bilen mer än 30 kilometer 
har ni bara rätt att få ersättning för återtransport, om 
det angivits i villkoret för affären samt för rengöring 
och rekonditionering av bilen om den är avsevärt mer 
nedsmutsad än vad en provkörning normalt medför. 
Observera att nedsmutsning som följd av leveransens 
transport inte kan lastas kunden.

Har kunden nyttjat bilen mer än de 30 kilometer 
som ingår i provkörningen så har ni rätt att ta ut en 
ersättning på en promille av bilens värde per varje 10 
kilometer sträckan överstiger 30 kilometer. 

Är sträckan avsevärt mer än de 30 kilometrarna eller 
om bilen inte stått skyddad kan ni i regel hävda rätten 
att få ersättning för rekonditioneringen och återställan-
det av bilen med motsvarande kostnaden för detta. 

Klaus Silfvenius

Invändig eller utvändig  
lackering?
PLÅT & LACK Nu har jag en dialog med försäk-
ringsbolaget om invändig lackering eller inte. Vi 
har riktat en fram- och bakdörr med skador mitt på 
dörrarna. Framdörren var det inga problem med 
men bakdörren har en kant (läpp) som täcks av 
framdörren när den är stängd. Eftersom jag inte kan 
måla den kanten med framdörren stängd så tycker 
jag att detta ska betecknas som invändig lackering 
men försäkringsbolaget tycker det ska ingå i den 
utvändiga lackeringen. Då måste jag lacka bakdörren 
med framdörren öppen och det innebär att jag måste 
maskera in hela dörrhålet och framdörren extra 

”Det första 
som måste 
avgöras är 
om det finns 
ett köprätts-
ligt fel”

” Om du inte ser ytan när dörrarna är  
stängda så är det invändig lackering”

mycket, vilket jag inte hade behövt om jag kunde 
lacka bakdörren med framdörren stängd. Vad är det 
som gäller här och varför? 

Einar 

Svar: Små detaljer  
kan vara arbetskrävande
Vi börjar med att reda ut vad som är vad. Vad räknas 
som invändig lackering och vad räknas som utvändig?

Utvändig lackering är det du ser när dörrar och luckor 
är stängda, när lister, stötfångare, kjolar och breddare 
är demonterade, med undantag för fronten som räknas 
som invändig lackering. Om du inte ser ytan när dör-
rarna är stängda så är det invändig lackering oavsett 
hur stor ytan är. 

I det här fallet så ser ni inte ytan som ska lackeras 
och måste därför lackera med öppen framdörr och då 
klassas det som invändig yta. Så ni ska tidsätta som 
invändig lackering och får då tid för att maskera in 
dörrhålet och framdörren som ni normalt sett inte gör 
när ni enbart lackar dörrarna utvändigt. 

Man kan tycka att det är larvigt ibland men många 
gånger kräver de små detaljerna mer arbete än man  
kan tro.

Jan Olvenmo

2  F R Å G A  E X P E R T E R N A

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det självklart att erbjuda så miljöanpassade 
lån som möjligt. Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är grönare.

Widells Bilplåt söker

Widells är en komplett skadeverkstad som samarbetar med de flesta försäkrings- 
bolagen. Märken som vi reparerar, är i första hand BMW, KIA, Hyundai, Peugeot, 
Citroen, Mitsubishi och Honda. Erfarenhet av dessa märken är meriterande.

Kundmottagare • Bilskadereparatör • Lackerare

Läs mer om tjänsterna på widells.se/jobba-hos-oss/ 
Intresserad? Hör av dig till peter@widells.se, tel 070-199 53 25
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HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Verkstadschefens favoriter! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

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

helpdesk@yourex.seTel 08-735 81 60 www.yourex.se
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www.yourex.se
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Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm.
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90-485-5959

Passar: Saab 9-3 och 9-5

Generator 12V-130A 90-600-3073

Passar: Volvo – flera äldre modeller

Generator12V-65A 90-600-7072

Passar:  Volvo – flera modeller

Generator 12V-150A 91-430-2014

Passar: Nissan, Opel, Renault 
– flera modeller

Startmotor 12V-2.2kW 91-555-4070

Passar: Toyota Avensis – flera modeller

Startmotor 12V-1.6kW 91-600-1360

Passar: Volvo – flera äldre modeller

Startmotor 12V-1.4 kW

50-485-0027

Passar: Saab 9-3

A/C Kompressor 50-600-0593

Passar: Volvo – flera modeller

A/C Kompressor 50-620-0123

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

A/C Kompressor 55-485-0002

Passar: Saab 9-3 & 9-5

Turbo

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

55-620-0006

Passar: Audi, Skoda, VW  
– flera modeller

Turbo VAG

30-100-3584

Passar: Citroen, Opel, Peugeot
– flera modeller

Hjullagerssats 30-100-3644

Passar: Många VAG-modeller

Hjullagerssats 30-100-6558

Passar: VW Caddy – flera modeller

Hjullagerssats 65-015-0003

Passar: Opel Astra, Vectra Combo 1.4,
1.6, 1.8, 1995> m m

EGR Ventil 65-015-0012

Passar: Citroen, Ford Europe Cars,
Mazda, Volvo – flera modeller

EGR Ventil 65-015-0062

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

EGR Ventil VAG

35-106-0935

Passar: Många VAG-modeller

Bromsok bakaxel 
vänster

35-107-0935

Passar: Många VAG-modeller

Bromsok bakaxel 
höger

35-107-2101

Passar: Toyota Auris – flera modeller

Bromsok bakaxel 
höger

35-200-1001

Passar: Audi – flera modeller

Bromsbeläggssats, bak 35-200-1011

Passar: Nissan, Renault
– flera modeller

Bromsbeläggssats, bak 35-200-1022

Passar: Fiat, Nissan, Opel, Renault 
– flera modeller

Bromsbeläggssats, Bak

1198:-
1830:-

798:- 848:- 638:-

1273:- 2710:-
2115:-

2285:- 3398:-
3398:-

211:- 338:- 330:-
313:- 755:- 1613:-

534- 510:- 574:- 134:- 150:- 150:-

1095:-

55-600-0001 Turbo

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

www.bengtssonbil.se   |   mb@bengtssonbil.se

Bengtssonbil Mars.indd   1 2020-03-20   08:56

Magnus Bengtsson
är utsedd till förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar för 2020.

Anlita oberoende besiktnings-/värderingsperson vid exempelvis tvistlösning, dödsbon eller konkurser, 
för att utfärda ett värdeintyg för ett fordon. Även specialist på 80- och 90-talsbilar så kallade Youngtimer.

Oberoende besiktnings-/värderingsman, förordnad av

Load up North, Nolia
Boden Arena
Framflyttad till  
26-28 augusti 2021
Mässa för entreprenadmaski-
ner, transport och rekrytering. 
Utställning, provkörning, 
tävlingar och en seminariedel 
med undertiteln Meet up. 
www.loadupnorth.se

Elmia Lastbil 
Framflyttad till 2–5 juni 
2021
Mässan för tunga fordon. 
Utställning, debatter, Nordic 
Trophy, veteranlastbilar, 
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
5–13 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

Transportbilsdagen
Solvalla 
4 september
Branschdag för transportbilar 
och tillbehör för yrkesfolk. 
Bilar, bilinredning, påbyggna-
tioner, däck och fälg, leasing, 
mobil teknik, underhåll, 
service och kringutrustning. 
www.transportbilsdagen.se

Skåne Truckshow
Ljungbyhed
4–5 september

Lastbilsutställning, företags-
mässa, bilbärgning, tävlingar, 
uppvisningar, marknad, tivoli 
med mera. www.skanetruck-
show.com

Stora Elbilsdagen
Arlanda Airport
8 september
Heldagsseminarium för tjäns-
tebilsbranschen, arrangerat av 
Ynnor. www.ynnor.se/produkt/
stora-elbilsdagen

Yrkesförarens dag
9 september
En så kallad temadag som 
uppmärksammar alla som 
professionellt fraktar männ-
iskor och gods. Firas med 
evenemang på olika platser i 
Sverige. Man kan alltid vinka 
till yrkesförare på väg denna 
dag.

Automotive Dealer 
Day
Verona, Italien 
16–17 september
Internationella bilhandlar-
dagar med ett 20-tal 

workshops med fokus på 
återförsäljarledet – affären,  
digitaliseringen och människan.  
www.dealerday.com

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

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

IAA Commercial  
Vehicles Hannover
Framflyttad till September 
2022 

Det stora internationella 
klustret för tunga fordon i USA 
har inte ställts in – ännu är 
kanske bäst att tillägga.  
www.iaa.de

The Great American Trucking 
show (GATS) som skulle ha 
genomförts 27–29 augusti har 
däremot avlysts.

Auto Arena & Awards 
2020
Waterfront Congress, 
Stockholm
16 oktober
Andra svenska upplagan 
av eventet för hela bil- och 
motorbranschen som numera 
arrangeras i både Danmark, 
Norge och Sverige. En under-
hållande föreställning där 
priser kommer att delas ut  
i 17 kategorier. autoawards.se

Vi reserverar oss för 
ändringar på grund av 
corona-epidemin! 
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Kraftig coronaeffekt
Personbilar. I maj slår effekterna av covid-19 
igenom med kraft; endast 15 881 nya fordon regist-
rerades, en nedgång med 50,3 procent mot samma 
månad förra året.

Även ackumulerat för året börjar det se dystert ut. 
Januari till maj kan summeras till 100 938 registre-
rade personbilar, jämfört med 136 052 samma tid i 
fjol, en nedgång med 25,8 procent. I de ackumule-
rade siffrorna spökar fortfarande registreringar som 
gjordes sista kvartalet 2019 men som levererats 
2020, men de utgör en allt mindre del. För dem som 
gjorde riktigt stora förregistreringar i relation till sina 
marknadsandelar, bl a Mazda och Subaru, kan deras 
drastiska ras inte ses som verkliga siffror.

Dock är det dystra siffror. Det enda positiva är väl 
att det har återhämtat sig sedan veckorna 15 till 17 
då försäljningen av nya bilar var som sämst.

För andelen juridiska köpare av märken (med 
marknadsandelar över en procent) syns en tydlig 
förskjutning där Nissan, Ford och Audi minskar sina 
andelar mest och Subaru och ”övriga märken” (där 
bl a Tesla, Peugeot och Opel ingår) ökar. Dock ska 
beaktas att leasingföretag inte godkänner uttag av 
förregistrerade bilar, så om ett märke har många  
sådana säljs de ofta rabatterat till privatkunder 
medan tjänstebilsförarna är hänvisade till nya bilar.

Lätta lastbilar. Under maj registrerades bara 2 103 
fordon mot 4 135 samma period förra året, en för-
sämring med minus 51,3 procent.

Bilden skiljer sig inte från hur det sett ut tidigare 
under året; ackumulerat har endast 10 239 lätta 
lastbilar registrerats, vilket är 44,4 procent färre än 
samma period i fjol. Den stora förändringen av skatten 
genom bonus malus har sannolikt påverkat.

Tunga lastbilar Här blev maj en besvikelse då det 
endast registrerades 380 fordon mot 718 samma  
period i fjol, en nedgång med 47,1 procent. Ledtiderna  
är långa och de låga siffrorna är mer en bild av  
produktionskapacitet än en signal om köpintresset.

Under perioden januari till maj registrerades  
2 177 tunga lastbilar, 24,3 procent färre än under 
motsvarande period 2019. Vi får verkligen hoppas  
att tillverkare, påbyggare och industri kommer upp  
i produktion eftersom åkarna behöver sina fordon;  
logistiken i Sverige har ju endast påverkats begränsat 
av covid-19.

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2020 ligger på 253 589

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 april Max 10 år gamla bilar.

April

Nybilshandel  
med begagnat

2020

17 168

2019

18 896

-9,1%

Endast
begagnathandel

2020

11 856

2019

12 223

-3,0%

Ej via
bilhandel

2020

14 907

2019

16 434

-6,0%

Totalmarknad

2020

43 931

2019

47 553

-7,6%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar april Max 10 år gamla avställda bilar.

April

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

32 984 

72

2020

44 571

80

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

72 539

2019

72 304

0,3%

Endast
begagnathandel

2020

48 748

2019

46 098

5,7%

Ej via
bilhandel

2020

59 170

2019

62 972

-6,0%

Totalmarknad

2020

180 457

2019

181 374

-0,5%

Antal bilar

Utveckling

2019

26 079

88

2020

28 697

110

Utveckling lager
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33 601 

28 307 

36 422 

29 804 

39 902 

29 705 

44 875 

30 259 

43 948 

31 390 

42 509 

32 072 

Lager Nybilshandel           Lager Begagnathandel

44 064 44 571

31 525 
28 697

Klaus Silfvenius, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.
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Nyregistreringar under maj
 Maj Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     19 136 125 668 0,12 0,49
  Land Rover                 87 85 478 437 0,47 0,32
Totalt BC Sweden             106 221 603 1 105 0,59 0,81
BMW Northern Europe                                                                  
  BMW                        1 041 2 067 6 444 8 326 6,38 6,11
  Mini                        208 324 1 180 1 471 1,16 1,08
Totalt BMW Northern Europe     1 249 2 391 7 624 9 797 7,55 7,20
Fiat Group Automobiles                                                             
  Alfa Romeo                 11 73 88 258 0,08 0,18
  Fiat                       433 802 1 764 2 372 1,74 1,74
  Jeep                       30 75 138 425 0,13 0,31
Totalt Fiat Group Automobiles 474 950 1 990 3 055 1,97 2,24
Ford Motor                                                                         
  Ford                       462 897 1 964 3 793 1,94 2,78
Totalt Ford Motor            462 897 1 964 3 793 1,94 2,78
General Motors mobility                                                                         
  Cadillac                       0 0 0 10 0,00 0,01
Totalt General Motors mobility            0 0 0 10 0,00 0,01
Honda Nordic                                                                       
  Honda                      81 244 407 1 221 0,40 0,89
Totalt Honda Nordic          81 244 407 1 221 0,40 0,89
Hyundai Bilar Import                                                                       
  Hyundai                      422 412 2 257 2 113 2,23 1,55
Totalt Hyundai Bilar Import          422 412 2 257 2 113 2,23 1,55
Iveco                                                                  
  Iveco                        2 10 16 25 0,01 0,01
Totalt Iveco     2 10 16 25 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                  
  KIA                        1 577 2 308 9 558 10 195 9,46 7,49
Totalt KIA Motors Sweden     1 577 2 308 9 558 10 195 9,46 7,49
KW Bruun Automotive                                                                  
  Citroen                        226 550 770 1 295 0,76 0,95
  Opel                        87 547 501 562 0,59 0,54
  Peugeot                        566 718 2 148 2 571 2,53 2,47
Totalt KW Bruun Automotive     879 1 815 3 419 4 428 3,88 3,96
Louwman Sverige                                                                   
  Suzuki                    75 228 517 912 0,51 0,67
Totalt Louwman Sverige      75 228 517 912 0,51 0,67
Mazda Motor Sverige                                                                
  Mazda                      125 452 346 1 963 0,34 1,44
Totalt Mazda Motor Sverige   125 452 346 1 963 0,34 1,44
Mercedes-Benz Sverige                                                              
  Mercedes                   1 077 1 331 6 661 8 954 6,59 6,58
  Smart                          0  1 2 5 0,00 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 077 1 332 6 663 8 959 6,60 6,58
Nissan Nordic                                                                      
  Nissan                     242 516 1 226 2 822 1,21 2,07
Totalt Nissan Nordic         242 516 1 226 2 822 1,21 2,07
Renault Nordic Sverige                                                             
  Alpine                      1 0 6 9 0,00 0,01
  Dacia                      120 399 633 1 526 0,62 1,12
  Renault                    528 1 261 2 806 4 470 2,77 3,28
Totalt Renault Nordic Sverige 649 1 660 3 445 6 005 3,41 4,41
SC Motors Sweden AB                                                                
  Mitsubishi                 155 435 1 651 2 733 1,63 2,00
Totalt SC Motors Sweden AB   155 435 1 651 2 733 1,63 2,00
Subaru Nordic                                                                      
  Subaru                     74 447 397 1 618 0,39 1,18
Totalt Subaru Nordic         74 447 397 1 618 0,39 1,18
Toyota Sweden                                                                      
  Lexus                      100 264 502 805 0,49 0,59
  Toyota                     1 063 2 231 6 875 8 061 6,81 5,92
Totalt Toyota Sweden         1 163 2 495 7 377 8 866 7,30 6,51
Volkswagen Group Sverige                                                           
  Audi                       1 102 1 929 7 079 7 676 7,01 5,64
  Porsche                    117 222 845 790 0,83 0,58
  Skoda                      796 1 685 5 173 7 308 5,12 5,37
  Seat                       545 862 3 136 3 533 3,10 2,59
  Volkswagen                 1 738 3 556 14 179 17 284 14,04 12,70
Totalt Volkswagen Group Sverige 4 298 8 254 30 412 36 591 30,12 26,89
Volvo Personbilar Sverige                                                          
  Polestar                      0 0 6 0 0,00 0,00
  Volvo                      2 536 6 235 18 242 26 002 18,07 19,11
Totalt Volvo Personbilar Sverige 2 536 6 235 18 248 26 002 18,07 19,11
Övriga fabrikat                                                                    
Totalt Övriga fabrikat       143 482 2 073 2 439 2,05 1,79
Totalt 15 881 31 919 100 938 136 052 100,00 100,00

GENERALAGENT

47 441 78 227
218 229 260 208
265 670 338 435

1 222 1 582 5 222 6 744
415 428 765 1 043

1 637 2 010 5 987 7 787

12 34 76 224
1 018 1 380 746 992

20 83 118 342
1 050 1 497 940 1 558

903 1 217 1 061 2 576
903 1 217 1 061 2 576

0 4 0 6
0 4 0 6

202 610 205 611
202 610 205 611

1 092 883 1 165 1 230
1 092 883 1 165 1 230

14 21 2 4
14 21 2 4

5 151 5 025 4 407 5 170
5 151 5 025 4 407 5 170

283 513 487 782
102 210 633 868

1 081 1 930 1 578 1 525
1 466 2 653 2 698 3 175

211 555 306 357
211 555 306 357

211 1 222 135 741
211 1 222 135 741

1 514 1 688 5 094 7 216
0 1 2 4

1 514 1 689 5 096 7 220

880 1 632 346 1 190
880 1 632 346 1 190

2 3 4 6
402 1 002 231 524

1 551 2 349 1 255 2 121
1 955 3 354 1 490 2 651

522 630 1 129 2 103
522 630 1 129 2 103

180 993 217 625
180 993 217 625

143 203 359 602
3 147 3 275 3 728 4 786

3 290 3 478 4 087 5 388

2 663 2 060 4 416 5 616
415 337 430 453

1 803 2 971 3 370 4 337
1 601 1 808 1 535 1 725
4 622 5 795 9 557 11 489

11 104 12 971 19 308 23 620

1 0 5 0
3 861 4 865 14 381 21 137
3 862 4 865 14 386 21 137

609 952 1 529 1 546
36 115 46 928 64 823 89 124
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Box 1 9, 746 21 BÅLSTA, Tel +46 1 71 541 40

info@lackeringsanlaggningar.se

www.lackeringsanlaggningar.se

Paint Pocket Färgfäl la

Sprutboxar - Kombiboxar - Lastbilsboxar - Beredning

WE PROVIDE
SOLUTIONS

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

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

 

Tel 08 - 747 67 00 - Fax 08 715 20 74 - info@alentec.se - www.alentec.com
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

S
P
IK ENSERVI
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VI UTRUSTAR DIN VERKSTAD!

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

för alla fordon!AC-maskiner

 54 MOTORBRANSCHEN 6 -7.2020

2  STATIST IK

vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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Laddbara personbilar 
Nyregistrerade laddbara personbilar maj 2020. 

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

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

1 Volvo V60 Laddhybrid  Laddhybrid 293 169 2 456 967 9,38 6,06

2 VW Passat GTE Laddhybrid 247 0 2 088 80 7,97 0,50

3 Kia Optima PHEV Laddhybrid 196 196 1 732 1 237 6,61 7,76

4 Kia Niro Plug-in Hybrid Laddhybrid  262 406 1 590 1 508 6,07 9,46

5 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 133 365 1 470 2 204 5,61 13,82

6 Tesla Model 3  El 69 198 1 394 1 649 5,32 10,34

7 Volvo XC60N Laddhybrid Laddhybrid 210 90 975 941 3,72 5,90

8 Kia Niro EV  El 29 140 853 948 3,26 5,94

9 Volvo S/V90N Laddhybrid Laddhybrid 142 48 847 449 3,23 2,82

10 Renault Zoe El 98 199 838 1 072 3,20 6,72

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MÄRKE

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Maj  Ackumulerat  2020  2019
DAF  6 14 40 57 -57,1 -29,8 1,8 2,0
Iveco  0 1 1 14 -100,0 -92,9 0,0 0,5
MAN  12 21 64 102 -42,9 -37,3 2,9 3,5
Mercedes-Benz  24 87 159 258 -72,4 -38,4 7,3 9,0
Scania  187 297 1 036 1 229 -37,0 -15,7 47,6 42,7
Volvo  149 296 868 1 202 -49,7 -27,8 39,9 41,8
Övriga  2 2 9 14 0,0 -35,7 0,4 0,5

TOTALT  380 718 2 177 2 876 -47,1 -24,3  100,0  100,0

MÄRKE

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Maj  Ackumulerat  2020  2019
Chevrolet  0 0 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  45 166 296 668 -72,9 -55,7 2,9 3,6
Dacia  27 80 138 246 -66,3 -43,9 1,3 1,3
Hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  78 118 300 611 -33,9 -50,9 2,9 3,3
Ford  401 538 1 808 2 979 -25,5 -39,3 17,7 16,2
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  11 89 98 259 -87,6 -62,2 1,0 1,4
Isuzu  21 46 92 178 -54,3 -48,3 0,9 1,0
MAN  3 9 32 30 -66,7 6,7 0,3 0,2
Mercedes-Benz  283 452 1 330 1 787 -37,4 -25,6 13,0 9,7
Mitsubishi  6 35 23 148 -82,9 -84,5 0,2 0,8
Nissan  55 226 277 993 -75,7 -72,1 2,7 5,4
Opel  36 77 181 280 -53,2 -35,4 1,8 1,5
Peugeot  169 401 889 1 585 -57,9 -43,9 8,7 8,6
Renault  151 502 634 1 968 -69,9 -67,8 5,2 10,7
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  124 170 457 769 -27,1 -40,6 4,5 4,2
Volkswagen  677 1 384 3 622 5 871 -51,1 -38,3 35,4 31,9
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  18 24 72 72 -25,0 0,0 0,7 0,4

TOTALT  2 103 4 315 10 239 18 430 -51,3 -44,4 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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Solen sken som vanligt. Men i övrigt var inget sig 
likt när den 25:e GA-enkäten celebrerades på MRF:s 
kansli i Stockholm. Båda segrarna fanns på plats 
liksom årets raket och tillika andrapristagaren 
i personbilsklassen. Övriga 130 deltagare följde 
livesändningen på behörigt avstånd. Några mingelbil-
der av den glesa skaran på plats vid prisutdelningen 
fick vi alla fall. En gruppbild också – av en starkt 
decimerad men glad skara.

DIGITAL GA-DAG

 M I N G E L  2

Ovan fr v, tvåan och årets raket 
Emmanuel Bret från BMW, 
segraren i personbilsklassen 
Filip Frennby från Isuzu och 
lastbilsvinnaren Jens Tittel från 
Mercedez–Benz Trucks.

Nedan, fr v, Emmanuel Bret, 
BMW, i samspråk med MRF:s 
vd Tommy Letzén. Th tar Filip 
Frennby emot guldplaketten 
av MRF:s bilhandelsansvarige 
Klaus Silfvenius. Allt livesänt 
från en tillfälligt inrättad studio 
med två monitorer.

Allt på corona-avstånd.

Kalibreringsverktyg för förarstödsystem

NOGGRANN

LÄTT ATT ANVÄNDA

FÖLJER OEM-FÖRFARANDEN

UTÖKA DIN AFFÄR!
EZ-ADAS — den senaste lösningen för kalibrering av ADAS-system 

efter kollisionsreparationer!  

NYHET!

För mer information om våra lösningar och skräddarsydda  
erbjudanden kontakta din närmaste säljare:  031 721 1050

   www.car-o-liner.se         info@car-o-liner.se
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MATEMATIKEN behöver inte vara besvärlig; den består ju 
bara av tio siffror. Det är kombinationerna som kan skapa 
besvär.

Vi har ett motsvarande exempel i litteraturen, i Piratens 
roman ”Bock i örtagård”. Huvudpersonen där, Jon Esping, 
som försöker bli kyrkvärd, är analfabet. Han hade inte  
vågat lära sig läsa. Det som stoppade honom var inte 
främst bokstäverna som sådana, utan det förskräckande 
antalet kombinationsmöjligheter.

Partierna diskuterar nu investeringar i snabbtåg. 
Moderaterna säger att det blir alltför dyrt – troligen cirka 
300 miljarder. Men om spåren håller i hundra år blir av-
skrivningen tre miljarder per år, det vill säga sex promille 
av dagens BNP. Och 300 miljarder är vad vi på drygt fem 
år skänker till afrikanska diktaturer, en gåva som tydligen 
minskar tillväxt och låser fast länderna i biståndsberoende. 
(Se M Meredith: ”The State of Africa. A History of the 
Continent Since Independence.”)

Vill vi investera några hundra miljarder i infrastruktur 
– vilket vore vettigt – kan vi låna upp pengarna på den 
internationella kapitalmarknaden till knappt 1,5 procents 
ränta. En enkel räkneövning visar att en investering är 
samhällsekonomiskt lönsam om avkastningen överstiger 
räntekostnaden.

SVERIGE ÄR ETT geografiskt mycket stort land med en  
utspridd befolkning. Tåg går inte från hus till hus utan 
från stad till stad. De som vill ha direktkontakt med andra, 
eller med sina arbetsplatser, och inte bor invid Stock-
holms T-bana, måsta ta bilen. 90 procent av den totala 
trafiken i landet går på väg, via bil.

Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler av inves-
teringar, så kallad cost-benefit studies, är ett besvärligt 
ämne. En infrastrukturinvestering fungerar i bortåt ett 
sekel. Vad som händer under ett kommande sekel kan vi 
i dag inte förutse. Men vi vet att den viktigaste effekten av 
en infrastrukturinvestering är allokering av företagande. 
Bättre förbindelser genererar nya investeringar i företag. 
Huvudexemplet är givetvis Öresundsbron.

NU SKA VI FÅ ELBILAR. De har väckt enorm entusiasm 
bland miljöskribenterna. El är ju bra för klimatet, jämfört 
med fossila bränslen.

Men elbilsekvationen har några problem. Elbilar kostar 
pengar. En överslagskalkyl visar att de billigaste kostar 
400 000–500 000 kronor. Vidare har vi en bilflotta på 
drygt fem miljoner fordon. Flera partier vill nu ha ett 
totalförbud på bensin- och dieseldrivna bilar. Att skrota 
huvuddelen av bilflottan innebär en enorm kapitalför-
störelse.

De nya bilarna ska drivas med el, en vettig tanke; el är 
den renaste energiformen vi har, förutsatt att den kommer 
från vatten- och kärnkraftverk. Förmodligen kommer vi 
att se mycket stora investeringar i eldrivna fordon från de 
stora bilföretagen.

MEN VARIFRÅN kommer elen? Problemet är att de två 
partier som vill stoppa bensin och diesel till förmån för el 
också har börjat riva kärnkraftverken. Barsebäck är borta, 
Ringhals stryker snart med.  Här ligger en energipolitisk 
galenskap.

Behovet av el kommer att öka. Vi kan producera el från 
vatten- och kärnkraftverk, förutsatt att de får stå kvar. 
Alternativet är el från tyska kolkraftverk.

En invändning mot kärnkraftverk är att de är dyra. 
Den invändningen bygger på en oförmåga att tillämpa 
investeringsanalysens distinktion mellan fasta och rörliga 
kostnader. Kraftverk kostar mycket, att bygga. Det är fasta 
kostnader. Men när de kommer i drift genererar de mycket 
energi, till låga löpande kostnader. Investeringskalkylen 
för ett kraftverk måste ta in den fasta kostnaden och den 
rörliga, baserad på det antal år kraftverket fungerar. 
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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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