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Krister Hållberg är sökledare inom Missing 
People och transportbilssäljare på Nordemans 
Bil som sponsrar organisationen.

Vi tar er med till en nygbyggd skadeverkstad i 
Uppsala som har dagsljuslampor i taket, egen 
bärgningsbil och som bara betjänar Teslor.

Salam Bashi sjunger ut och ger ett ansikte åt 
skadeverkstädernas missnöje med försäkrings
bolagens godtycklighet.

36

DIGITAL 

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

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

Följ Motorbranschen
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Vi hjälper dig 
med ett tryggt billån

santanderconsumer.se

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

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

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

Pernilla Hammar
Sales Manager Captive

Anders Svantesson 
Sales Manager Auto
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VI KAN VÄL sammanfatta att dom satsningar som vi nu ser från regeringen 
och dess allianspartier i januariöverenskommelsen inte väger tungt på den 
positiva sidan för vår bransch. 

Sättet man från regeringens sida väljer att göra en grön omställning 
på skapar osäkerhet för kunderna. Måste jag betala tillbaka en bonus om 
bilen exporteras? Vad kan jag välja för förmånsbil som fortfarande är en 
förmån? Vad ska jag välja för bil när bonusen på laddhybrider sänks fastän 
laddinfrastrukturen inte är på plats för att kunna välja en el-bil?

FÖR ATT INTE tala om påverkan för våra transportbilskunder där el-
alternativen än så länge inte är många, där vi får höjningar i malusdelen 
som innebär att småföretagare kan få mer än 2 000 kronor i månaden i 
skatt (under de första tre åren). Ingen hänsyn tas till en transportnytta 
eller att det körs på förnyelsebara bränslen. Detta kan innebära att många 
väljer att köra vidare med sina gamla fordon som inte har den senaste 
reningstekniken eller säkerheten.

I VÅGSKÅLENS namn måste dock nämnas att vi får bort indexerings-
höjningen av bränsleskatter. Dock då till åtgärden av ökad reduktionsplikt 
för bränslebolagen och som på sikt kan komma att påverka tekniken i våra 

kunders äldre fordon som kanske inte 
klarar 10 procents inblandning eller mer. 
Bra är också satsningar på möjligheter 
för utbyggd laddinfrastruktur, men att 
få stora bolag att också flytta el-kapacitet 
till hela landet är en process som tar tid. 
Sänkningen av arbetsgivaravgifter för 
unga, 19–23 år, under två år är också 

positivt för våra möjligheter att anställa från skola/högskola. Vi har haft 
detta förr; ryckigheten och den korta perioden skapar osäkerhet om vilken 
effekt det kan få.

SAMMANTAGET tippar det över starkt negativt för mobiliteten på väg. För 
mitt i detta så lägger Trafikverket in ett nytt kalkylvärde för koldioxid som 
ska användas som beräkningsgrund i samhällsbyggnadssammanhang. 
EU har lagt fast att för att klara 2050-målen ska vi räkna med cirka 1 kr/
kg koldioxid, men här lägger Trafikverket 7 kronor i kalkylerna, detta till 
förmån för stora tågprojekt. 

Så helt klart behöver vi fortsätta att driva opinion för mobiliteten 
och transporter. Branschen har lösningar på miljö- och hälsofrågan, 
men med liggande förslag minskar 
omställningstakten.

ATT VI BEHÖVER vår mobilitet för hela 
landet syns ju tydligt i den efterfrågan 
som funnits på begagnat under hela 
covid-tiden och som nu också börjar 
visa sig för nya personbilar. Mer än 87 
procent av alla persontransporter går på 
väg och personbilsnyttjandet har ökat 
under första halvåret av naturliga skäl.

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Bakslag i budgeten

Starkt negativt 
för mobilitet  

på väg

SANDRA  
GERTSSON
Annons
072-600 67 37
sandra@motorbranschen.se

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

För Olivia, 6 år, är det inga problem att beställa hos Nordic Wheels.

OLIVIA KAN LÄTT BESTÄLLA 
KOMPLETTA VINTERHJUL FRÅN OSS. 

– Barnsligt enkelt att hitta rätt och beställa i vår webbshop.

Att krångla till det är inget för oss. Vi vet att det 
måste gå snabbt att hitta rätt däck, beställa och få 
leverans, om man ska fungera som leverantör till 
bilhandeln. Vår webbplats är därför riktigt enkel att 
förstå och använda. Oavsett om du vill köpa vinter-
däck, sommardäck, eller kompletta hjul. Vi har en 
däcklösning till det mesta, upp till 3,5 ton, som rullar. 
Och vi levererar oftast dagen efter. 

Välkommen att höra av dig på info@nordicwheels.se,
så får du ett inlogg för att testa själv. Barnsligt enkelt! 

Väkommen på vår hem- 
sida eller i vår app. 
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” Vi idrottare kan 
målfokusera”
Många idrottare blir bilsäljare 
efter idrottskarriären, nu även 
friidrottsstjärnan och OS-guld-
medaljören Christian Olsson.

Christian Olsson, ny säljare på 
Auto Lounge i Kungsbacka.
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Hur kom det sig att du hamnade i bilbranschen?
– Senaste åren har jag arbetat på JRS Sports Management 
som idrottsmanager för bl a Sarah Sjöström, men när 
covid-19 slog till blev jag uppsagd. Då erbjöd min gamle 
träningskompis Christian Skaar, vd för Auto Lounge, mig 
jobb som säljare. Jag har alltid haft ett genuint bilintresse.

– Jag var lite orolig över att jag bara skulle få prata om 
min idrottskarriär och det gjorde att jag först tvekade lite, 
men så har det inte alls blivit. Jag har kunnat ta mig an 
utmaningen som säljare. 

Är det en slump att flera idrottsstjärnor har sadlat om till 
bilsäljare? 
– Idrottare är vana att målfokusera, att fastställa en målsätt-
ning och lägga upp en plan för att nå dit, och det finns vissa 
likheter med bilförsäljning – man måste vara väl förberedd 
och att avsluta en affär ger en stor tillfredsställelse. 

Vad tar du med dig från idrottskarriären?
– Flera erfarenheter, till exempel viljan att ta mig an ut-
maningar. Som manager arbetade jag med rättigheter och 
sponsorer, vilket jag har nytta av nu. Sen är det förhopp-
ningsvis fler kunder som känner förtroende för mig som 
person än om jag hade varit helt okänd.

Om man pratar i idrottstermer, vad behöver du utveckla? 
– Min stora målsättning är att bli en tillgång för firman, och 
för att nå dit behöver jag få ännu mer kunskap om produk-
terna och de tjänster som vi erbjuder. 

I en intervju 2003 berättade du att drömbilen var en Porsche  
911 GT2, köpte du en sådan under karriären? 
– Nej, jag köpte en Porsche 911 Turbo som jag körde ner till 
Monaco där jag bodde då. Nu kör jag Alfa Romeo Stelvio 
som är en av flera bra bilar som vi erbjuder. 2 PE

Tillverkaren rycker fram
När Volvo Cars tar över Upplands Motor får tillverkaren 
närmare 25 procent av det svenska återförsäljarnätet. Och 
de vill också köpa Bra Bil som de i dag äger till 50 procent. 

VOLVOHANDELN

BILTILLVERKAREN Volvo Cars 
vill genom att köpa Upplands 
Motor och Bra Bil skapa en ny 
stor kedja ägd av tillverkaren 
under namnet Volvo Bil. I dag 
har Volvo Bil fyra anläggningar 
på Hisingen i Göteborg och ägs 
till 100 procent av Volvo Person-
vagnar AB. 

– Det är i linje med den på-
gående trenden att öka konso-
lideringen i bilbranschen och 
med tillverkarnas önskan att få 
bättre kontroll på försäljningsle-
den, men som också försämrar 
konkurrensen på den öppna 
marknaden. Vi får en kraftig 
koncentration av försäljningen. 
Det riskerar också att skapa 
interna diskussioner om favorise-
ring av det egna märket, säger 
Klaus Silfvenius, bilhandelsan-
svarig på MRF.

OM UPPKÖPEN får grönt ljus av 
konkurrensmyndigheterna når 
man upp emot 25 procent av 
svensk Volvohandel, låt vara 
att en stor del av den andelen 
är internförsäljning genom den 
verksamhet som Volvo Bil driver 
i dag. Bilias marknadsandel 
av svensk Volvohandel är 33 
procent.

– För vår del ser vi ingen skill-
nad mot situationen i dag. Volvo 
äger redan hälften av Bra Bil med 
anläggningar som konkurrerar 
med våra egna, men det blir 
definitivt en stor spelare, säger 
Mathias Nilsson, vd på Bilia 
Personbilar.

Han är inte orolig för att Volvo 
ska missgynna andra återförsäljare.

– Jag förutsätter att de kommer 
att behandla alla återförsäljare 
lika, säger han.  

DEN NYA situationen innebär att 
mer än varannan Volvo kommer 
att säljas via Volvo Bil och Bilia 
framöver. Tar man dessutom 
med Volvo Cars målsättning om 
att hälften av alla bilar ska säljas 

online redan om fyra år, 2025, är 
det inte svårt att inse att det kom-
mer att bli tufft för mindre åter-
försäljare av Volvo i framtiden.

Volvo motiverar köpet med att 
de vill öka den digitala försälj-
ningen, samtidigt som de vill 

erbjuda en fysisk kontakt med 
kunderna.   

– Vi vill utveckla framtidens 
affärsmodell, där vi bland annat 
behöver stärka vår digitala när-
varo och skapa en sammanhållen 
upplevelse för våra kunder mel-
lan online och fysiska besök. För 
att på bästa sätt snabbt kunna 
driva den här utvecklingen 
förvärvar vi Upplands Motor och 
återstående del i Bra Bil, säger 
Karin Wik på Volvo Cars.

Uppköpet av Upplands Motor 
gäller inte Mercedes-Benz som 
försäljningsställe då detta ligger 
i ett annat bolag. Ford, som i dag 
säljs av Upplands Motor, försvin-
ner eftersom generalagenten 
inte accepterar affären. Renault 
däremot, med Dacia, följer med 
in i det nya bolaget. Volvo Car 
hoppas att affären ska kunna vara 
slutförd vid årsskiftet. 2 NE

Det kan bli tufft för 
mindre Volvo- 

handlare i framtiden

Notiser
Arlandstad Bil …
… flyttar efter fyra år som begagnat-
handlare in i nybyggda lokaler och 
tar även upp två nybilsmärken av 
person- och transportbilar. Den nya 
anläggningen, också den i Arlanda-
stad, blir 3 000 kvadrat och kommer 
även att inrymma rekond, reserv-
delar och en verkstad förberedd för 
elbilar. Bygget beräknas stå klart 
vid juletid och inflyttning ske under 
första kvartalet 2021.

BILIA …
… har förvärvat Jönköpings Bilde-

montering, Ecris och fastighetsbola-
get där verksamheterna bedrivs. Jön-
köpings Bildemontering demonterar 
och säljer begagnade bildelar, Ecris 
säljer renoverade och nya bildelar 
samt renoverar och förvarar elek-
triska batterier. De förvärvade verk-
samheterna har på senare år haft en 
genomsnittlig omsättning på cirka 
140 miljoner och en rörelsemarginal 
på cirka 15 procent. Antalet anställda 
är cirka 80 personer. Nuvarande 
ägare, Magnus och Stefan Wikström, 
kommer att arbeta kvar i bolaget 
och driva verksamheten vidare efter 
ägarförändringen. Tillträdet planeras 
ske första november.

– Båda bolagen jobbar i framkant 
med att ta tillvara och återanvända 
delar från bilar på ett sätt som är 
hållbart både för miljön och företa-
gandet, säger Bilias vd och koncern-
chef Per Avander.

Rolf Ericson Bil …
… har efter tre års byggtid färdig-
ställt sin nya fullserviceanläggning i 
Falun. Företagets verksamhet finns 
nu samlad på ett ställe i staden på 
en tomtyta på hela 50 000 kvadrat. 
Förutom försäljnings- och verkstads-
lokaler finns här också tvätthallar, 
drivmedelsstation, däckhotell, bil-
vårdsanläggning, reservdelsbutik, 
glascenter, Hertz hyrbilar och skade-
verkstad.

Rolf Ericson Bil har cirka 200 med-
arbetare, uppemot en miljard kronor 
i omsättning och säljer och servar 
Volvo, Renault och Dacia. Företaget 
startades 1952 och är fortfarande 
familjeägt med Rolf Ericson som 
koncernchef. I Borlänge och Mora 
finns också anläggningar som inklu-
derar tunga lastbilar och bussar.

RÅN I UPPLANDS VÄSBY
En kväll i september tog sig minst 
tre beväpnade personer in på ett 
bilföretag i Upplands Väsby, norr om 
Stockholm.

Enligt uppgift från polisen hotade 
de personalen till att få nycklar till 
nio nyare bilar av dyra märken. Per-
sonalen beskrev vapnen som pistoler. 

Bilarna var av dyra märken som 
Porsche, BMW, Range Rover, Audi 
och Mercedes. 

Bara en timme efter rånet hittades 
en av de stulna bilarna i Kungsängen. 
Bilen var krockad mot ett vägräcke 
och ett vittne såg en person springa 
från bilen. I närheten av olycksplat-
sen grep polisen senare en person.  

Ingen av personalen på bilfirman 
ska ha skadats. Brottet rubriceras 
som grovt rån och en förundersökning 
har inletts.

Modernt i Uddevalla
Pierre Billackering har öppnat sin 
andra anläggning i Uddevalla, den 
23:e i Sverige. Samarbete har knutits 
med flera bilhandlare, bland andra 
Toveks Bil, Hedin Bil och Roy Anders-
son Bilbolaget. Pierre Billackering 
finns representerade på nästan alla 
18 orter där Toveks är etablerade.

HEDIN GROUP …
… förvärvar BMW:s egna återförsäl-
jarverksamhet i schweiziska Zürich. 
Zürich-Dielsdorf-anläggningen är 
återförsäljare av BMW, Mini och 
BMW motorcyklar och byter namn 
till Hedin Automotive AG. Förvärvet 
är en del i en strategisk vision om att 
stärka närvaron i Europa.

Tesla öppnade …
… nyligen en ny fullserviceanlägg-
ning, Tesla center, vid E22 i Norrkö-
ping, en etablering på cirka 4 000 
kvadrat med cirka 20 anställda, 
inklusive försäljning av nya och 
begagnade bilar, leveransavdelning 
och serviceverkstad.

För en tid sedan kompletterade 
Tesla även sin närvaro i Stockholm 
med en andra Tesla Store i Segeltorp 
i södra Stockholm som komplement 
till sin tidigare etablering i Mall of 
Scandinavia i Solna.

En dedikerad serviceanläggning 
finns även i Upplands Väsby i norra 
Stockholm och ett servicecenter är 
även på gång i Umeå, det första i norra 
Sverige. I Malmö finns i dagsläget 
en Tesla Store, medan Göteborg har 
en separat serviceanläggning och en 
separat Tesla Store på olika adresser.

 
MOTORHALLAND  
I HALMSTAD …
… har flyttat in i sin nybyggda full-
serviceanläggning på Flygstadenom-
rådet. Nysatsningen har en tomtyta 
på 60 000 kvadrat och en byggyta 
på 13 000 kvadrat. Det familjeägda 
bolaget, grundat 1952, ägs och drivs 
nu i tredje generationen av ägarparet 
David och Gabriella Brolén. De repre-
senterar VW:s person- och transport-
bilar, Skoda, Seat samt Scania och 
är även serviceverkstad för Audi. En 
anläggning finns även i grannstaden 
Laholm.

Min Bil …
… har blivit auktoriserade för Mazda 
på anläggningarna i Sollentuna, 
Bromma och Tyresö, ett märke att 
lägga till sina övriga 19 auktorise-
ringar – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Dodge, Dodge Ram, Fiat, Fiat trans-
portbilar, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, 
Lancia, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Saab, Ssangyong, Subaru och Suzuki. 
Min Bil är också agent för MG Rover. 

KAMUX …
… flyttar en av sina butiker och 
sitt svenska huvudkontor inom 
Stockholmsområdet från Järfälla 
till Upplands Väsby. Storleken och 
placeringen av den nya butiken ska 
öka tillgängligheten och tillväxtmöj-
ligheterna.

Audi Center Smista …
… är namnet på en ny fullservicean-
läggning i Segeltorp i södra Stock-
holm. Etableringen kompletterar 
Audi Center Kista i norra Stockholm. 
I Stockholms-området har Audi även 
anläggningar i Hammarby Sjöstad, 
Danderyd och Södertälje, samt en 
serviceverkstad på Östermalm i 
centrala Stockholm.

NORÉNS BIL …
… öppnade för en tid sedan en ny 
bilhall i Tenhult mellan Jönköping 
och Nässjö. Företaget startades 2013 
och drivs och ägs av Mikael Norén 
och Mattias Svensson. Firman har tre 
anställda och säljer begagnade bilar 
med tillhörande serviceverkstad.

Minis …
… första Flagship store i Stockholm 
öppnar hos Bavaria Bil i Danderyd 
i november. Anläggningen kommer 
även att innehålla en serviceverk-
stad. Bavaria Bil är ett dotterbolag 
inom Hedin Bil-koncernen och säljer 
och servar även BMW på ett flertal 
orter i Sverige.

NJUDUNGS BIL …
… har öppnat en egen bilanläggning i 
Oskarshamn i Holmgrens Bil tidigare 
lokaler. Här säljs och servas numera 
Opel och Peugeot. Njudungs Bil bör-
jade sälja Opel i Vetlanda redan 1960 
och utökades med Peugeot 2004.

Företaget drivs och ägs i dag av 
andra och tredje generationerna i 
familjeföretaget med Mikael Anders-
son som vd.

Opel såldes i Oskarshamn fram tills 
häromåret av dåvarande Smålands 
Motor med huvudsäte i Kalmar. När 
de omvandlades till Bilkompani Kal-
mar med fortsatt verksamhet även i 
Karlskrona och Oskarshamn upphör-
de företagets Opel-agentur i Oskars-
hamn, där dotterbolaget Bilkompani 
Sydost numera är återförsäljare och 
serviceverkstad för Kia på orten.

2  F R O N T :  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N
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Övre Norrland
får utmärkelsen
När årets MRF-distrikt utsågs föll valet på Övre Norrlands MRF 
där Lars G Carlsson har varit distriktschef i många år.

ÅRETS MRF-DISTRIKT

I motiveringen talas om ”ett distrikt som trots sina geografiska avstånd 
lyckats entusiasmera medlemmarna inom hela området”.

Ni är ett vidsträckt distrikt …
– Ja, mellan Umeå och Kiruna är det 60 mil. Störta utmaningen är att 
hålla ihop en så stor provins. Vi försöker lösa det med lokala träffar.

Hur många medlemsföretag har ni?
– Ett 80-tal plus filialer, tre är lastbilsåterförsäljare.

”Distriktet har arbetat målmedvetet för att säkerställa att företagen får 
tillgång till välutbildat personal, via samarbete med skolor och varit 
pådrivande för att kvaliteten på utbildningen ska höjas”, sägs vidare.
Hur jobbar ni mot skolorna?
– Just nu engagerar vi oss hårt för att få fler Motorbranschcollege, hit-
tills har vi bara Björknäsgymnasiet i Boden. Under sex sju år har Skel-
lefteåhandlarna skänkt kvalitetsjackor till fordonselever på Anders-
torpsskolan. Alla godkända avgångselever har fått ett stipendium om 
10 000 kronor och en provanställning. Ansökningarna till skolan har 
ökat betydligt. Över huvud taget har vi rest runt väldigt mycket bland 
skolorna, bland annat under ett stort rekryteringsprojekt av MRF och 
MAF under 2014. 

Låter som många mil i halka och snörök, inga olyckstillbud?
– Själv var jag ytterst när att klippa en ren en gång, men den makade 
jag bara framför mig tills bilen fick grepp och stannade, då skuttade 
renen till synes oskadd i väg över snödrivorna.

Hur är utvecklingen i övre Norrland?
– Senaste tiden har väl präglats av konsolideringar, framför allt i 
Volvo- och Volkswagenleden. Bilbolaget respektive Norrlands Bil har 
köpt upp mindre firmor. När det gäller förändringarna i branschen  
för övrigt blir väl Norrland sist på vagnen, det brukar vara så. 2 ICN

Distriktschef Lars G Carlsson har 
ett stort snörikt distrikt att värna 
om, här på uppdrag i inlandet.

DNB ligger i framkant inom automatisering, digitala plattformar och andra innovationer. Vi  
hjälper beslutsfattare, företagsledare och medarbetare att möta morgondagens utmaningar.  
Vi utvecklar hela tiden vårt utbud av innovationer och kreativa lösningar för att vara en attraktiv 
samarbetspartner nu och framöver.  – DNB den nya trenden inom bilfinansiering

Läs mer på dnbbilfinans.se

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det en självklarhet att ligga i framkant  
med automatiserade processer och flöden.

Morgondagen   
är redan här.

KÄNNER NI hur fort det går? Nypåhitt nästan varje vecka. En ketchup-
effekt av exponentiell utveckling.

VI HAR TVÅ artiklar i det här numret om nya försäljningsinitiativ 
direkt från fabrik, varav ett är helt digitalt; leasingkunden behöver 
inte träffa en människa. Det är bara två år sedan vi skrev om en ”bil-
automat” i Kina där kunder kan hämta ut sin nya bil med hjälp av 
mobilen. Redan nu är tjänsten här, om än i ett blygsammare format. 

RYKTEN OM agentavtal för många fler märkessfärer inar som mygg-
svärmar. Hur ska det gå för återförsäljare med påtvingade investe-
ringar i marmorpalats?

KINESISKA MÄRKEN är på väg in på löpande band. Många suvar, 
elektriska och biogashybrider. En marknad väntar där millennials 
och post-millennials inte har mycket till övers för märkeslojalitet. 
Precis vid pressläggningen av den här tidningen skulle Lynk & Co 
avslöja ”sitt unika prenumerationspris och medlemsmodell” inför 
Europalanseringen.

Transportbilen Maxus har flera handlare redan tagit upp; en är 
med på sidan 34.

TRANSPORTBILSSÄLJARNA, som fyller vårt Fokustema i det här 
numret, hur ska det gå för dem om regeringens budgetförslag går 
igenom med dräpande effekter av bonus malus, eller snarare malus 
(bonus malus skrivs faktiskt så; jag har haft ingående samtal med 
Språkrådet). Blir det registreringsrally i början av nästa år och sedan 
ingenting och ingenting …

OCH HUR ska det gå med pandemin? Jag 
skrev i våras ”att det kanske inte behöver bli 
så farligt trots allt”. Och det verkar det ju inte 
ha blivit än så länge. Många av er hade redan 
börjat dra åt handbromsen, varit förutse-
ende och handlingskraftiga att förändra och 
prioritera om snabbt.

VI LEVER i en värld där förändringar sker i rasande fart. Vi ska vara 
i nutid och i framtid – samtidigt. Spana, reagera, agera och anpassa. 
Frukterna har hamnat längre upp på träden. 

Man kan också undra hur det ska gå när konsumenterna tröttnar 
på att acceptera webb-kakor och dela med sig av sin integritet och 
sina privata liv. Vid historiska vägskäl, då alla undrar om det ska gå 
si eller så, händer inte sällan ingetdera utan något helt annat som 
ingen hade kunna förutse.

SLUTLIGEN undrar jag bara hur länge diskrepansen i det svenska 
Toyota-ledet ska bestå? Handlarna har för tredje året i rad rankats 
etta i klassen Försäljning i Vi Bilägares Bilkonsumentundersökning 
Autoindex. Generalagenten har fyra 
år i rad legat en bra bit under medel-
värdet i GA-enkäten. Något glappar.

Det bara visslar till!

ING-CATHRIN NILSSON är  
chefredaktör för Motorbranschen

”Vi ska vara  
i nutid och  
i framtid  
– samtidigt”

2  F R O N T :  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N
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DEN HÄR handlar om en GA-ägd digital åter-
försäljare med ett digitalt showroom och en 
lokalt baserad kundrådgivare som stämmer 
fysiska möten med kunden vid behov, alltså 
inte genom chat eller någon robot. Kund-
kontakterna skapas genom generalagentens 
e-handelsplattform och proaktiv bearbetning 
av utvalda målgrupper.

Det började med ett utvecklingsprojekt 
i södra Göteborg, ett distrikt som saknade 
återförsäljare. 

– Vi är måna om att våra återförsäljare och 
kundrådgivare tar hand om kunderna på 
bästa sätt, något som många i branschen har 
svårt att hinna med. Jag tror att en del åter-
försäljare, oavsett märke, tyngs av fabrikernas 
systembaserade omhändertaganden, som 
kan uppfattas som opersonliga. Vi försöker 
se kunderna som individer och hjälpa dem 
genom affären, säger Mattias Larsson, vd på 
Louwman Sverige som är importör av Suzuki.

Det som har kommit att kallas ”Göteborgs-
paketet” från Suzuki består av kundrådgiv-

ning, transparenta fasta priser, hemleverans, 
hämta och lämna under serviceavtalets tre 
år, vinterhjul, däckhotell och tidsbokning för 
däckbyten i tre år. 

EMIL ENGSTRÖM är kundrådgivare i Göteborg. 
Han började arbeta i mars i fjol och fram till 
december hade 95 bilar sålts via honom. Det 
innebär en femte plats i rankningen över sålda 
Suzukibilar under 2019. Suzuki säljer årligen 
2 500 bilar i Sverige. 

Suzukis importör säger att upprinnelsen till 
e-handelsprojektet var att möta det förändrade 
kundbeteendet i och med digitaliseringen, 
men också att täcka upp platser i Sverige där 
de haft svårt att hitta rätt typ av återförsäljare 
som kan fokusera på Suzuki.

– Vi vill finnas representerade överallt så 
att våra kunder kan få den service de behöver, 
säger Mattias Larsson. 

Återförsäljaren i norra Göteborg sägs få fler 
affärer genom att alla servicejobb i trakten 
läggs hos dem.

Suzukis svenska importör 
har startat ett e-handels- 
projekt med personliga 
kundrådgivare. Efter 
framgång i Göteborg  
kopieras det i Småland.

Säljer direkt via kundrådgivare

– Kundrådgivaren i Göteborg har inte tagit 
kunder av någon återförsäljare. Det är helt 
nya kunder som tillkommit, ofta yngre, boende 
i storstad med endast en bil i hushållet, även 
företag och hyrbilsbolag köper direkt av oss, 
poängterar Mattias Larsson.

SAMMA projekt startas nu upp på småländska 
orter med ett provkörningscenter i Vimmerby,  
inget riktigt showroom utan en plats där 
kund och säljare kan mötas, dricka kaffe 
och Suzukibilar kan provköras. Småland är 
ett mycket större distrikt än Göteborg och 
behövde en bas för att kunna klara den prak-
tiska delen verksamheten. 

Hur många e-handels-kundrådgivare planerar 
ni att anställa?
– Strävan är inte att byta ut vårt nuvarande 
nät av fysiska återförsäljare, så frågan är lite 
svår att svara på i dag. Men i de fall där vi inte 
har eller kan hitta en lämplig återförsäljar-
partner, kommer denna lösning kunna vara 
ett bra alternativ och då kan ytterligare kund-
rådgivare behöva anställas, säger Larsson.

Importören tror också att befintliga återför-
säljare kommer få fler fördelar av projektet 
framöver.

– Vi tar utvecklingskostnaderna för återför-
säljarna med investeringen i e-handelsplatt-
formen och vi lär oss kontinuerligt hur det 
fungerar. Tanken är att vi sedan kan förmedla 
vår kunskap om e-handel och pro-aktiv bear-
betning till våra återförsäljare, säger Mattias 
Larsson.

I märkesföreningen finns tveksamhet till 
projektet.
– Det är inte alltid lyckat när importörer 
bestämmer sig för att bli detaljister. När det 
gäller importörens egna investeringar verkar 
det inte finnas några begränsningar. Flera för-
sök att sälja bilar direkt från importörer har 
gjorts, redan på 90-talet, och det har hittills 
alltid slutat med att de lagt ner och kommit 
till slutsatsen att det är bättre att fokusera på 
att vara importör. Att sälja bilar till konsument 
är vi bättre på, säger Jan Kay, ordförande för 
Suzuki återförsäljarförening. 2 ME

SUZUKIS GA

Helene Valentiner har precis valt 
ut en bil för privatleasing. Hon 
signerar kontraktet med finans-
bolaget med hjälp av bank-id 
och rådgivaren Emil Engström. 
Det är hennes fjärde leasingbil 
och hon uppskattar att ha en och 
samma kontaktperson.

Emil Engström tar bussen tillbaka till kontoret efter 
att han lämnat den nya bilen till kunden. ”Jag känner 
nästan alla kunder vid namn och alla vet att jag hör  
av mig igen om service eller däckskifte”, säger han.

I den åldersgruppen återfinns de flesta 
svenska bilmekaniker. Därefter börjar 
reträtten successivt med stigande ålder.
Källa Transportföretagen

18–24 år
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” HÅKAN SAMUELSSON FÅR EN EXPERIMENT- 
VERKSTAD DÄR HAN KAN LÄRA SIG LEVA MED 
ANDRA ÅTERFÖRSÄLJARE – ELLER FATTA  
BESLUT OM ATT AKTERSEGLA DESSA HELT”

Jonas Fröberg i DN i anledning av Volvo Cars köp av Upplands Motor

Fredrik Söderholm är ny vd 
på Bilkompaniet Sigoro. Han var 
tidigare försäljningschef på Bil-
bolaget i Luleå och efterträder 
Robert Waltari som gått till 
Swecon.

Martin Persson, Bilbolaget 
Personbilar, är ny förbundsord-
förande i MRF. Han efterträder 
Lennart Börjesson, Börjes-
sons Bil, som på årsstämman 
mottog både guldplakett och 
förtjänsttecken för sitt nioåriga 
engagemang i MRF. David 
Svanborg fick guldplakett för 
sitt tioåriga ordförandeskap i 
Örebro-distriktet.  

Jan-Åke Göransson och 
Anders Karlander har avslutat 
sina uppdrag i Opel Återför-
säljarförening. Ny ordförande 
är Tomas Ernberg från Hedin 
Bil. Jan-Åke Göransson går 
i pension. Anders Karlander 
slutar på Gothia Utveckling och 
går till J Bil. Erik Fröström 
kommer fortsatt att arbeta i 
Gothia Utveckling som driver 
återförsäljarföreningen för Fiat/
Chrysler.

Niels Kowollik, 57, är ny vd 
för Mercedes-Benz Sverige och 
Danmark. Han kommer närmast 
från vd-posten för Mercedes-
Benz i Belgien, Nederländerna 
och Luxemburg tar över efter 
Björn Hauber.

Marcus Larsson har tillträtt 
tjänsten som landchef för Hedin 
Automotive i Schweiz.

Wayne Griffiths är utsedd till 
vd för Seat och Cupra. Paral-
lellt kommer han att fortsätta 
i rollen som försäljnings- och 
marknadschef för Seat där han 
har varit en viktig pelare för 
etableringen av Cupra. Griffith 
är bilhandlarson, har studerat 
internationellt ledarskap och 
har en karriär länkad till Volks-
wagen group.

Guillermo Fadda har utsetts 
till ny försäljningsdirektör för 
Seats europeiska marknad. Han 
har varit en del av VW-koncer-
nen sedan 1995, senast som 
försäljnings- och marknadsdi-
rektör för Volkswagen group 
Argentina.

Martin 
Persson.

Fredrik  
Söderholm.

Folk i branschen

Lennart 
Börjesson.
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Det allra vanligaste 
sättet att stjäla en bil 
är med nyckel. Fyra  
av tio bilar stjäls med 
bilens egen nyckel. 
Även bilar med elekt-
roniskt stöldskydd  
har öppnats och stu-
lits med hjälp av olika 
tekniker som varierar 
beroende på bilmärke.

BILSTÖLDER 
EN NYCKELFRÅGA

STATISTIK

Larmtjänsts undersökning gäller bilar som 
efterlysts under åren 2018 och 2019 och är 
av årsmodell 2013 och yngre, totalt 3 680 
fordon. Många bilar har bara försvunnit och 
det är osäkert om de stulits (14 procent). 

För var fjärde efterlyst bil har det inte 
gjorts någon skadeanmälan. Ofta handlar 
det om en efterlysning som snabbt tagits 
tillbaka när ägaren kommit på var hen 
parkerade bilen. 

38 procent hade stulits med bilens egen 
nyckel på olika sätt. Delar vi upp den siffran 
på olika tillvägagångssätt står bedrägeri 
för 13 procent, tappad nyckel 1 procent, 
råntvång 2 procent och stöld av nyckel för 
22 procent.

Dessutom har 3 procent av bilarna stulits 
genom elektronisk manipulation. Det 
elektroniska stöldskyddet har förbikopplats 
eller det finns misstanke om manipulering

Det kan vara programmering, kompo-
nentbyte och reläattack. I Larmtjänsts 
sammanställning över dessa 114 bilar finns 
också en uppdelning på bilmärken. För 
Audi, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, 
Porsche och Volvo har stölden skett genom 
reläattack. I fall med BMW har det också 
varit frågan om programmering. Mazda, 
Nissan och Toyota har stulits med hjälp av 
programmering och Fiat har varit utsatt för 
komponentbyte.  
2 AC

DET KAN VARA PROGRAMMERING,  
KOMPONENTBYTE OCH RELÄATTACK.
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fordon har stulits 
med bilens egen 
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Track & Trace
Med Axess Logistics spårningssystem, Track & Trace, kan du som kund när som helst  
kontrollera statusen för ditt fordon eller din fordonstransport.

Följ ditt fordon genom vår verkstad och få status i realtid. Se när fordonet är transportbokat  
och följ sedan enkelt transporten till dig.

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

axesslogistics.se

PDI     Fleet Sales     Säker lagerhållning     Transport     Specialtransport

Track & Trace     Webshop     Internationell transport
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UGO FRÅN NEXT MOBILIT Y

Första digitala bilhandeln är här 
Sedan ett par veckor kan stockholmare klicka hem sin leasingbil, hämta den 
och köra i väg utan att ha träffat en människa. UGo heter tjänsten som lanseras 
av SC Next Mobility. 

Kunden går in på hemsidan, kollar ut 
modell, färg, tillbehör etcetera. Bestäm-
mer sig för en bil och väljer en leasingtid 
mellan 12–36 månader, identifierar sig 
med bank-id och får vänta tio sekunder 
innan kreditupplysningen ger grönt ljus. 
Alla bilar finns i Sverige. Det ska ta max 
tre dagar innan en bil kan hämtas, kunden 
bestämmer själv dag och klockslag.

Hittills finns två leveransboxar, så kall-
lade podar – ett i parkeringsgaraget under 
Åhléns city i Stockholm samt i Bredden i 
Sollentuna. Där, bakom förseglade portar 
står den beställda bilen på utsatt tid. Här 
skrivs avtalet digitalt. Kunden får en QR-
kod för att öppna dörrarna, kan granska 
bilen i bra ljus och får ytterligare en kod 
för att öppna skåpet där nycklar och en 
goodiebag ligger. Då har leveransinstruk-
tionerna redan kommit via en film. Sedan 
är det bara att ratta i väg; ett förbetalt 
parkeringskvitto ligger i bilen och porten 
till poden stängs automatiskt. Efter en 
vecka får kunden praktiska tips i sin mobil.

– Vi försöker förlänga resan och por-
tionera ut info, utan att tjata men så att 
kunden känner sig omhändertagen, säger 
utvecklingsansvarige Christian Lystrup.

Ett servicepaket med däckhotell, hämt-
ning och lämning ingår; kunden behöver 
inte märka att bilen varit på verkstaden. 

Min Bil har fått uppdraget att sköta 
iordningsställande, transporter, service, 
däckskiften och återtag. De står också för 
uppställnignsplatser.

– Vi bistår med verkstadstjänsten och 
kundservicen, det krävs att vi utvecklar 
oss. Jag gillar upplägget, idén är genom-
tänkt, har stora potentialer och ligger helt 
i linje med våra tankar om kundomhän-
dertagande. Framför allt är det framtiden. 
Och det kan öppna upp för nya märken 
som ännu inte rullar i Sverige, men som 
skulle passa utmärkt som leasingproduk-
ter, säger Min Bils ägare Mickael Persson.

Begagnat kommer att säljas vidare till 
återförsäljare.

– Tajmingen med Mitsubishi i starten är 
kanske inte optimal eftersom de stoppar 
nya lanseringar i Europa. Däremot kan 
nog pandemin vara till vår fördel; våra 
kunder slipper ju träffa någon, säger Peter 
Andersson som betonar att UGo inte är 
någon prispressare utan en tjänst, bekväm 
och flexibel för kunden.

Naturligtvis är detta ett kostnadsef-
fektivt sätt att sälja bil på. Next Mobilitys 
fasta organisation består av sex personer.

– Kunderna kommer alltid att kunna 
prata med oss om de vill, vi har telefoner, 
chat och mejl öppna dygnet runt 365 dagar 
om året, säger Andersson. 2 ICN

Vd:n Peter Andersson och utvecklingschefen Christian 
Lystrup sitter bänkande i ett varuhus i Stockholms city  
i vars källare UGo har ett av två utlämningsställen.

Så här ser poden ut där kunden kan hämta sin leasingbil 
digitalt.

Porten, liksom nyckelskåpet, låses upp med hjälp av 
QR-koder.

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

I korthet går det till så här när en bil beställs:
EN NY EPOK får väl sägas vara beträdd när en 
ny leasingbil kan beställas och tas i bruk helt 
digitalt. Det är direktförsäljning från fabrik 
via Next Mobility som byggt upp en egen 
plattform från grunden. I starten erbjuds 
Mitsubishi-bilar med de vanligaste tillbehören.

Märket är ingen tillfällighet; Next Mobility 
har samma huvudägare, det mastodontstora 
japanska handelshuset Sumitomo Corpora-
tion, som också har den svenska importen av 
Mitsubishi, dessutom Aimo Park med tillgång 
till parkeringshus och bildelningstjänsten 
Aimo Solution. Det siktar på framtida pakete-
rade mobilitetslösningar och satsar på Sverige 
som en försöksmarknad för online-leasing.

– Sverige ses som ett ultramodernt mobili-
tets- och high tech-land och har blivit utvalt för 
pilotprojektet, säger vd:n Peter Andersson som 
har ett förflutet i bilfinansieringsbranschen.

Ambitionen är att bli rikstäckande och 
märkesneutralt. Kundbeteendet i pilotprojek-
tet kommer att följas noga.

– Tjänsten kan koppla ihop slutkunden 
med vilket märke som helst. Vår ambition är 
att få ett brett produktutbud, säger Andersson.

Han berättar att diskussioner pågår med en 
handfull svenska generalagenter, vilka vill han 
dock inte avslöja.

– Men alla tycker att det är jättespännande. 
Tillverkarna vill ju förflytta sig närmare 
slutkunden.

ÖPPNA MED 

QR-KOD



  MOTORBRANSCHEN 10 •  2020 17

Vinnare
Vinnare av vaxduken med 
retromönster från Österlen 
Textil i juninumret blev 
Bengt Persson från Billinge 
Bilservice. Rätt svar var 
”Mercedes Benz”.

Tävla & vinn!
Den här gången blir det 
kvinnornas tävling! Vi har fått 
ett par Barcelona att lotta 
ut bland våra läsare. Vill du 
vinna, ange namnet på perso-
nen på omslagsbilden i vårt 
oktobernummer 10/2020 
och mejla svaret samt namn, 
postadress, mobilnummer 
och skostorlek till redaktio-
nen@motorbranschen.se 
senast 10 november 2020. 
Skriv ”Utlottning Tofflor” 
i ämnesfältet. Tidningens 
medarbetare och anställda 
på MRF:s kansli får ej delta. 
Ev vinstskatt betalas av 
vinnarna.

Miljötoffel 
Kan vi inte åka till Medelha-
vet, tjejer, kan vi sko oss den 
här vansinnigt sköna och 
snygga innetoffeln, tillverkad 
av återvunnen plast från 
just Medelhavet. Den är 
framtagen av Jobi Footright 
som mer och mer satsar på 
hållbara material. Inget för 
verkstadsgolvet men väl för 
administrativ personal och 
kundmottagare. Toffeln heter 
”Barcelona recycled”, görs 
 i storlek 36–41 och kostar 
698 kronor inklusive moms.

RULLANDE SPÅRNING
Nu kommer de digitala ”skanner-tornen” som mäter hjuldyna-
miken med laser och optisk mätteknik. Den här, från Lidkö-
pings Carpart, heter Fastlign och lovar hjulvinkelrapport på 
ett par sekunder. Tanken är att mekanikern/kunden ska köra 
emellan de beröringslösa tornen och ge verkstaden uppgifter 
om avvikelser på hjulinställning, upphängning och styr-

ningskomponenter. Mäter individuella toe, total toe och 
camber-vinklar för att identifiera fel på hjulinställ-
ning och hjulupphängning. I det digitala systemet 
ingår läsplatta, printer och nummerplåtsläsning för 
automatisk identifiering av bilmodell. Priset ligger 
runt 400 000 kronor plus moms.

Välj verktygsväska, ta bilder av verktygen 
som ska ligga i den och ladda upp dem! Sedan 
blir det här konfigurerade skuminlägget  
mySortimo Inlay specialanpassat för verk-
tygen. Skyddar verktygen fint och ger god 
översikt. Pris från 826 kronor plus moms.

Skräddarsydd
verktygsinsats

VINN!

BRANDSKYDD …
… är alltid aktuellt att se över. Nytt i Autoex-
pertens sortiment är brandfilten Bridgehill, 
6x8 meter, avsedd för engångsbruk på platser 
med hög koncentration av bilar, 10 593 kronor 
plus moms.

PG6 Presto är en 
sexkilos avstängnings-
bar och tryckladdad 
pulversläckare med 
manometer och rostfri 
ventil. Har vägghängare, 
kontroll- och fyllnings-
nippel samt instruk-
tionstext på svenska 
och engelska, 801 
kronor plus moms.

Kyla för husbilen
Dometics elektriska 
kyl- och frysboxar i 
CFX3-serien för fritids-
fordon är prisbelönta. 
Har hastighetsreglerad 
växelriktarkompressor 
med låg ljudnivå och 
hög energieffektivitet 
som ger kylkapacitet 
ner till minus 22 grader. 
Kan regleras med en display eller app. De stabila boxarna har 
isolerade lock och fjäderbelastade aluminiumhandtag. Kopplas 
till fordonens uttag, övervakar batteriets status och stänger av 
sig själv om spänningen blir för låg. Priserna, inkl moms ligger 
mellan 9 090 och 13 640 kronor.

Smidig bokningsfunktion
Från AutoFacets kommer ett system som sägs passa 
alla DMS och ger kunden möjlighet att boka online på 
verkstadens hemsida. Via en länk checkar kunden in 
digitalt och får statusuppdateringar i realtid och ett 
meddelande när bilen kan hämtas. Kunden kan även 
betala digitalt via sin bank och ges möjlighet att lämna 
betyg. Systemet kommunicerar parallellt med kunden 
och verkstaden internt. Ett molnbaserat system som 
uppges vara enkelt att integrera och installera. Kan 
abonneras eller köpas. En prisindikation är 4 000–
8 000 kronor per månad.

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

 U T VA LT  2
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Här, en yvig kvintett av nya modeller  
– två eldrivna, en lättviktare, en gäspig 
och en husvagn!

Mytiska Cadillac
på hållbar resa

NYHETER

1 Ny under ytan
Pressreleasen för 545e xDrive börjar med Paris-avtalet men kommer snart 
in på den oemotståndliga raka bensinsexan. Denna plugin-hybrid erbjuder 
55 km elräckvidd, 0-100 på 4,7, härlig motorsång och fin komfort. Samma 
drivlina som i X5 45e men halva batterikapaciteten: 12 kWh. Det håller 
nere vikten och förbättrar köregenskaperna. Endast som sedan.

3 Downunder-husvagn för äventyrare
Europeiska husvagnar har vuxit till sig, numera ofta 2,50 breda med 
AC, centraldammsugare, dusch och mikro. Sedan Polar 300 (1978) med 
stalldörrar har de mest varit konservativa och platsat bäst nära camping-
platsernas bufféer, karaoke och minigolfbanor. I Australien tillverkas sedan 
2004 Lotus, husvagnar byggda för svår terräng och extrem värme, 
190 liter färskvatten, tre solpaneler och 240 Ah batterier säkerställer 
överlevnad – skruvfjädrar och ett extremt robust chassi fram. Men redan 
5,8-metersmodellen väger 3,3 ton. Nu har dock fabriken i Melbourne tillfällig 
lockdown.

2 Hållbar populärkultur
Trött på el-suvar och svindyra Ionity-tankningar? Cadillacs spektakulära 
Lyriq får en e-tron eller EQC att se alldaglig ut. Cadillac har präglat populär-
kulturen i generationer. Aretha Franklin körde en rosa i Freeway of Love, 
Rihanna en 57:a i Shut up and drive. Ariana Grande poserar gärna i en Cadil-
lac, märket som finns i 3 000 låtar, 16 000 konstverk och 18 000 filmer. 
Lyriq är bara början på en hållbar resa, enligt Cadillac. Motor bak (250kW), 
och även fram (180kW) med fyrhjulsdrift. Med 480 km kör man vidare 
när Audin och Mercan har tankpaus. När man sedan tankar kan man 
njuta av 33-tumsskärm med Augmented reality.

4 Skenbar revolution
Jämte Mitsubishi ASX och Outlander torde Lada Niva, som kom 1977, vara 
en av de modeller som fått flest facelifts. Nya Nivan är här, men modern 
är den inte. Inredningen påminner om en Astra eller Corolla från 90-talet, 
utsidan om en Ford Fusion från 2002. Kostar 90 000 kronor i Ryssland. För 
konservativa finns gamla Nivan kvar – den heter numera Lada 4x4 och säljs 
för 70 000. Coolare och bättre i terrängen.

5 Evolution
Brittiska Morgan lever på att bilarna har ett säreget utseende. Efter 70 år är 
det dags att pensionera stålchassit. Mycken möda har lagts på att behålla 
märkets särdrag. Likt Porsche 911, Range Rover och G-klass måste upp-
dateringar ske med tydliga länkar till historien – i nya Plus 4 har det gjorts 
kompromisslöst. Nya CX-chassit är vridstyvt och bilen väger bara ett ton 
– med 255 hk BMW-motor går 0–100 på 4,8. Till och med ekerhjulen är kvar.
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AV  ANDERS PARMENT 2
Framtidssäkra er 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. 

Skapa regelbundna 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!

Kundunika abonnemang ökar  
lojaliteten
Efter drygt 20 år som en ledande nordisk garanti-
leverantör i fordonsbranschen vet vi vad som skapar 
nöjda slutkunder. Genom att erbjuda flexibla kund-
orienterade lösningar skapas trygghet och goodwill 
som påverkar kundernas beslutsprocess och driver 
lojalitet till er affär.

Vi har lösningen & verktygen
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 - ger bilhandeln 
och verkstäder möjligheten att enkelt erbjuda sina 
kunder olika tjänster som löpande abonnemang.

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

Corona-krisen satte press på Bilias organisation.  
Motorbranschen har träffat HR-direktören Elin Delvert  
som vänt tillbaka med globala glasögon till bilbranschen  

efter en ansenlig karriär. 
TEXT ANDERS PARMENT / FOTO SANDRA BIRGERSDOTTER EK

”Mobilitet är coolt”

ELIN DELVERT
ÅLDER: 48. GÖR: HR-direktör för Biliakoncernen med totalt 5 000 medarbetare, 
136 anläggningar i fem länder, cirka 100 000 sålda bilar per år och en omsättning 
på 29,5 miljarder (2019). FAMILJ: Sambo, barn och bonusbarn. BOR: Kungsholmen 
i centrala Stockholm, fast Värmdö under sommar- och coronatider. UTBILDNING: 
Magisterexamen i ekonomi samt HR-studier. KÖR: BMW X3 hybrid. INTRESSEN: 

Provar nya saker, just nu bollsporter. LYSSNAR PÅ: P1, poddar och sommarpratare.

2  P O R T R ÄT T E T
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ELIN DELVERT som leder Bilia-koncernens 
HR har hittat hem. Hon sitter i byggkaoset i 
Bilias anläggning i Haga Norra. Snart är nya 
hallen klar, integrerad i stadsbilden likt i New 
York och Tokyo. Elin sitter några våningar 
ovanför hallen.

– När jag fick erbjudandet tackade jag ja 
direkt. Till vänner sa jag ”fattar ni hur häftigt 
det är”, men de fattade inte. Det var en trig-
ger, det måste vi ändra på!

Elin har jobbat i USA och England, pluggat 
i USA och Spanien, arbetat som dataoperatör 
på Reuters och HR-chef inom it, tillverk-
ningsindustrin, spel, säkerhet och telekom. 
Hon tog med sig digitalisering av HR, teknik 
i arbetssätt och strategisk kompetensförsörj-
ning till Bilia.

CORONAKRISEN blev en utmaning. I början 
handlade det om fysisk trygghet, karantän, 
sen kom uppdateringar kring möten, resor 
och en krisplan om någon blir sjuk. Fem län-

Bilbranschen kom mycket  
i fokus under coronan, 

bilen blev viktigare

der, fem regeringar, fem rekommendationer.
– Vi pratade med varandra över landsgrän-

serna, ställde om över en natt, hur man säljer 
och hur man möter kunder.

– Kriser sätter organisationer på prov, vi 
gick snabbt in i krisläge, jag tog en roll som 
facilitator till mina HR-kollegor i fronten, 
kommunicerade via intranätet flera gånger 
per dag, extremt centraliserat. Vi har fått 
positiv respons, medarbetarna upplevde det 
tryggt och professionellt. De har tagit ett stort 
ansvar för varandras hälsa.

Elin tycker också att krisen har skapat ett nytt, 
fräschare sätt att prata om bilens roll i samhället.

– Bilbranschen kom mycket i fokus, bilen 
blev viktigare, ”åk inte kommunalt, ta bilen”.

I EN LÅGKONJUNKTUR byter färre jobb och 
Bilias personalomsättning har gått ner men 
exempelvis teknikerbristen fortsatt stor. Elins 
recept är ett starkt arbetsgivarvarumärke, en 
stark kultur och engagerade medarbetare som 
gärna är olika men säger samma sak.

I krisen har förändringar gått snabbt, så vad 
vill medarbetare ha om fem år? 
– Det kommer att bli viktigare att vara stolt 
över var man jobbar, vi kan bli bättre på 
hållbarhet och lyfta att mobilitetsbranschen 
är en lite coolare bransch. Det kommer att 
handla mer om kunden än produkten, där har 
coronan hjälpt, vi möter kunden på andra sätt 
och är mycket mer lyhörda.

Bilföretag får sällan toppositioner i rank-
ningar av arbetsplatser. Elin menar att det 
allmänna intrycket av att arbeta i branschen 
inte följt utvecklingen som skett, att många 
tror det handlar om pris och teknik, och 
känner inte till hur medarbetarna utvecklas 
affärsmässigt, digitalt, med service och kund. 

– Och rankningarna bygger på uppgifter 
från studenter och unga karriärister. Bilia 
arbetar mer mot gymnasier och yrkesutbild-
ningar.

Elin ser stor potential i att utveckla Bilias 
och branschens attraktivitet.

– Vi har ju otroligt mycket att profilera oss 
med. Folk trivs, medarbetarengagemanget är 
jättehögt, vi satsar jättemycket på utbildning 
och utveckling. Jag tror inte på att annonsera 
om hur bra vi är, det måste medarbetarna 
känna och förmedla.

Bilias kommunikation fokuserar allt mer 
på kundupplevelse, värderingar och kultur. 
Försäljningen handlar om kunden och vad 
tekniken gör. Tekniken i sig är mindre intres-
sant, det gäller särskilt en ny generation där 
flexibilitet, hållbarhet och miljö är viktigt.

Elin efterlyser också branschgemensamma 
initiativ.

– Synen på anställningstid skiljer sig mellan 
generationerna. Gig-ekonomin har stigit in 
med kortare jobb och flexibilitet. Man måste 
vara en bra arbetsgivare här och nu och ha 
karriärvägar – och bra avslut; de som slutar 
kan komma tillbaka. 

– Men marginalerna är små och branschen 
otroligt snabbrörlig, man är extremt nära 
verksamheten och kan inte gömma sig bakom 
snygga presentationer.

Hur sticker då Bilia ut?
– Medarbetarna vågar säga vad som är okej 
och inte. Jag har nog aldrig känt mig så trygg 
att testa idéer. Det finns en genuin omtanke 
och respekt. Vi satsar mycket på utveckling, 
ledarskap, kultur och värdegrund. Vi är stora 
och stabila så medarbetarna kan stanna länge 
även om de vill byta arbetsuppgifter, ort eller 
anta en utmaning.

Mångfald och jämställdhet?
– Vi har en ganska stor spridning avseende 
ålder och bakgrund men vi kämpar med att 
attrahera kvinnor. Vi måste spegla och möta 
både potentiella kunder och dem vi har. 
Kulturen måste vara välkomnande för alla. Vi 
pratar mycket om ledarnas ansvar att agera 
aktivt.

HR-AVDELNINGEN jobbar med cheferna om 
ledar- och kompetensutveckling och testar 
sig fram. Utbildningar som funkar bra på ett 
ställe används på andra. Alla processer och 
strategier är integrerade i verksamheten. Med 
sju märken, fem länder och många verksam-
heter är lösningen delegerat ansvar, stark 
värdegrund och nyckeltalsstyrning.

– Cheferna har stort mandat, vi styr mycket 
på nyckeltal. Inom HR kan det röra sig om 
personalomsättning och medarbetarprodukti-
vitet, då måste vi ge mycket befogenheter och 
ansvar.

Sedan några år är ledstjärnan ”One Bilia”. 
Standardiserat är en utmaning.

– Att få ihop tio processer till en är tungt, 
nio bra måste bort. Och nyckeltal måste 
utvärderas. Vi har ett ledarindex, det är svårt, 
att medarbetarna gillar en chef innebär ju inte 
automatiskt att chefen är en bra ledare. Nu 
introducerar vi kulturindex, hur medarbetare 
upplever att vi har den kultur vi säger.

ELIN HAR faktiskt ett förflutet i bilbranschen; 
hon började på Toyota som 16-åring och 

ELIN TIPSAR!
2 Kunderna är medarbetarna – och 
tvärtom. Söker du ett jobb och inte 
får återkoppling, då köper du inte en 
bil där. Om du ska köpa en bil och inte 
gillar företaget vill du inte jobba där.

2 Medarbetare skapar bilder av före-
tag och bransch. Tittar man på vilka 
kunderna är, och vilka som behöver 
mobilitet, då finns många som inte 
gärna går in till en handlare. Vi kan 
hitta nya kunder genom att förändra 
bilden av branschen. Diversitet ger 
fler kunder!

2 Fokusera insatserna. En kvinna gör 
ingen skillnad på kulturen, men två 
påverkar den. Samla några på viktiga 
ställen i stället för att sprida ut dem 
– så blir organisation och kundtilltal 
mer jämställt.

Jag tror inte på att  
annonsera om hur bra vi är, 
det måste medarbetarna 

förmedla

2  P O R T R ÄT T E T
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RÖSTER OM ELIN

ANDERS RYDHEIMER, 
marknadsdirektör,  
Biliakoncernen:
”Elin har ett härligt driv och 
har, med ett inkluderande 
arbetssätt och nytänkande 
perspektiv, utvecklat HR-
funktionen inom koncernen. 
Hon behövde dock hjälp 
med att köpa båt så det fick 
jag hjälpa henne med.” 

DAG LOTSANDER, Elins 
chef på 90-talet som sälj- 
och marknadschef på 
Toyota Center Stockholm 
Norr, i dag vd för Toyotas 
Återförsäljarförening.
”Elin kom in som ersättare 
till min assistent. Det var 
en underbar tid för mig 
eftersom hon tänkte så bra 
själv, drog egna slutsatser 
och kom med bra förslag. 
Hon var även snabbtänkt 
och därmed en utmärkt 
samtalspartner. Till det en 
uppskattad kollega. Att Elin 
nu är HR-direktör på Bilia 
förvånar mig inte.”

MATHIAS NILSSON,  
vd Bilia Personbilar:
”Elin kom till Bilia som en 
stormvind för knappt två år 
sedan. Jordnära, vetgirig, 
flexibel och positiv. Hon är 
tydlig och har ett tålamod 
som inte klarar av att vänta 
på att projektorn ska starta.”

höll sig kvar i tio år som helgvärdinna, säljare och administratör. 
När det inte fanns jobb gick hon in på lagret. Under hobbykväl-
larna lärde teknikerna henne att meka och polera. Under studier 
i ekonomi och HR blev det jobb inom säljadministration och 
kundnöjdhet.

Och nu är hon tillbaka. Hon är fascinerad av bilar – multimedia, 
smarta lösningar och design mer än vad som finns under huven – 
och av branschen. 

– Jag gillar bilhandel, en ganska tydlig affärsmodell som man 
kan förstå och prata med andra om och högre medarbetarengage-
mang än andra branscher. 

Fotnot Att bilbranschen har högre medarbetarengagemang än andra 
branscher framgår av företaget Brilliants undersökningar.

2  P O R T R ÄT T E T

Hur erfar du att bilbranschen mår?
– Bra, är mitt intryck. Den har hållit sig cool. 
Cheferna har haft en optimistisk inställning och 
en sund analys, de är inga som viker ner sig.

Hur ser rekryteringsläget ut?
– Det har ju varit en situation vi aldrig tidi-
gare har upplevt, en tvärbroms. 

– Företagen avslutade i första hand prov-
anställningar på sälj- och marknadssidan 
men försökte behålla mekaniker och service-
marknadspersonal vid pandemins utbrott. 
Nyutexaminerade och anställda med kort 
anställningslängd enligt LAS drabbades värst.

– Men nu, efter drygt ett halvår, har många 
stora företag avslutat permitteringarna och 
anställer igen.

Ser du eftersläpande effekter av pandemin?
– Utan det statliga stödsystemet hade det blivit 
en naturlig utslagning av företag utifrån natur-
lig marknadsvillkor. Företag med finansiell 
uthållighet och en stark marknadsposition 
hade överlevt och därtill blivit starkare. Det 
tror jag hade varit sundare …

Hur ska det kickstartas?
–  Förfrågningsläget gällande både beman-
ning och rekrytering börjar bli normalt och 
just nu finns det bättre tillgång än vanligt 

på personal med erfarenhet från branschen. 
Men företag kan ha ”parkerat” sig lite under 
pandemin och det finns ju en risk att en lägre 
fart accepteras. Men vi ser att tempot skruvas 
upp igen nu.

Hur kommer post-corona att se ut?
– Efter en lång högkonjunktur är det lätt att 
hamna i bekvämlighet. En kris tvingar fram 
en reningsprocess där många utvärderar 
affärsprocessen och rannsakar sig själva. Det 
kan vara stärkande. Oberoende av pandemin 
befinner sig ju branschen i en brytningstid, så 
framtiden kan bli intressant.

Vad tror du om framtiden?
– Det spelas på två arenor samtidigt. Behovet 
av traditionella servicemarknadsmänniskor är 
fortfarande stort, samtidigt som allt fler ställer 
nya kvalifikationskrav.

– Vi har till exempel en diagnostekniker, en 
ingenjör, som i dag jobbar med fjärrdiagnos 
för ett känt elbilsmärke. Han kopplar upp sig 
mot kundbilarna på distans för att diagnosti-
sera inför verkstadsbesöken.

På sälj- och marknadssidan då?
– Det är en brytningstid där också; hur man 
säljer och hur man distribuerar förändras ju. 
Vi har en spännande resa framför oss. 2

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Det blev tvärstopp – och nu ska  
det kickas igång. Autorekrytering 
har bra koll på läget. Vi bad Stefan 
Weman om ett span!

Stefan Weman
ÅLDER: 48.
GÖR: Medgrundare och chefsrekryte-
rare på Autorekrytering.
BAKGRUND: Fil kand i beteendeveten-
skap från Uppsala universitet, rekry-
terare och headhunter i bilbranschen 
sedan 17 år..
BOR: Villa i Bromma.
FAMILJ: Sambo, barnen Rebecka, 14, 
och Gustav, 11.
KÖR: Lexus RX hybrid och en KTM 
1190 Adventure.
FRITID: Vrakdykning, mc, jakt, musik.
AUTOREKRYTERING: Rekryterings- 
och bemanningsföretag som vänder 
sig till hela bilbranschen. Har kontor 
i Stockholm, Göteborg och Malmö, 
161 anställda och en omsättning på 
92 miljoner. 

” En kris blir  
automatiskt en  
reningsprocess”

”   Nu skruvas 
tempot upp”

 I  H U V U D E T  PÅ  2
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DIGITALISERING, lågkonjunktur, näthandel och 
lågprisutmanare – samtidigt som transportbe
hoven ökar, kunder har tidsbrist och behov av 
en komplett servicepartner.

Marknadsledaren VW:s transportbilspro
gram står inför stora förändringar. Produk
tionen i Hannover har just ställt om för att 
tillverka nya Multivan och helelektriska I.D 
Buzz. Amarok försvinner – med 262 gram och 
20 896 kronor malusårsskatt är det svårt att 
övertyga köpare, controllers och klimatvänner.

Christian Peterson började på Engströms 
Bil i Linköping 1996 efter studier i logistik 
och är sedan tio år försäljningschef för trans
portbilar.

– Vi kommer sakna Amarok men gillar 
läget, det kommer mycket annat. Transporter, 
som laddhybrid, och I.D även som cargo, det 
vill säga skåpbil. Fast I.D är inte samma seg
ment som Transportern utan mer de mindre 
Sharan, Caddy och Maxi.

”Vi måste alltid ligga steget före”
ENGSTRÖMS BIL

Många utmaningar väntar etablerade transportbilshandlare.  
Så här förberedes sig Engströms Bil! TEXT & FOTO  ANDERS PARMENT

KUNDERNA har inte efterfrågat el i särskilt stor 
utsträckning – än.

– Vi har haft Crafter och Transporter med 
eldrift, konverterade av ABT, men bara sålt 
ett par. Det är först nu det försiktigt har börjat 
frågas om el och hybrid.

Christian tror på laddhybriden:
– Räckvidd är viktigt, man debiterar tid 

och har tungt lass. Laddhybriden har en mer 
naturlig plats för hantverkare som normalt  
gör jobb i stan, och får ett jobb 55 km söderut. 
Med en ren elbil är det ett problem, kanske 
ska släp på, osäkerhetsfaktorn, finns det 
ström? 

Nya lösningar – fler affärer
Jonas Billström är servicemarknadschef sedan 
2017 och kom till Engströms 2012 efter sex 
år vid Toyota Material Handling i Mjölby. 
Nu ställer verkstan om till en större andel 
elfordon. Det gäller kompetens, men också 
effektiviseringar och nya affärsmöjligheter. 

En sådan är däckmätningsmaskinen, som 
fordonen passerar när de körs in i verkstan, 
och som ger svart på vitt om mönsterdjup 
och behov av hjulinställning. Maskinen har 
genererat 60 däckaffärer på 124 bilar under 
sommaren. Och mer lär det bli i höst. 

Engströms har inga personliga service
tekniker.

– Vi närmar oss det, hittar vi ett fel beskri
ver och filmar teknikern med en ServiceCam. 
Filmen skickas med ett kostnadsförslag så får 
kunden ta ställning till en eventuell repara
tion. 95 procent svarar inom sex minuter. Vi 
ska vara bäst och enklast att ha att göra med, 
säger Jonas.

Samtidigt måste priserna ligga på en rimlig 
nivå. Med ökade omkostnader innebär det 
ständiga effektiviseringar. Som så ofta avtar 
lojaliteten med bilens ålder, 84 procent har 
serviceavtal på nya transportfordon, för äldre 
gäller ekonomidelar med kortare livslängd 
men i övrigt full funktionalitet.

ENGSTRÖMS BIL
ÄGARE: Urban Engström med familj. 

GRUNDAT: 1927 av Josef Engström.

OMSÄTTER: 1,3 miljarder.

VINSTMARGINAL: 1,2 procent.

ANLÄGGNINGAR: Försäljning och 
service i Linköping, Vimmerby och 
Västervik. 

SÄLJER: VW, VW Transportbilar, Audi, 
Skoda, Seat och Scania.

ANTAL MEDARBETARE: 264 personer.

KURIOSA: I Linköping, på Tornby 
industriområde, där den största 
anläggningen ligger, har VW-
gruppens fordon sålts sedan 
början av 1980-talet då Scania-ägda 
Motorcentrum flyttade hit från en 
närliggande adress.

FOKUS: TRANSPORTBILAR

Bilar som jobbar
På elva sidor belyser vi utmaningarna för transportbilssektorn 

– under ett dystert försäljningsår, strax efter besked om  
ytterligare skattehöjningar men också då första knippet  

elfordon dyker upp.
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Det är också ett skäl till att generalagentens 
finanslösningar nyttjas för erbjudanden som 
säkerställer att kunderna köper allt i huset. 

– Finansbolagets, VW:s, uppgift är att sälja 
fler fordon och många erbjudanden driver 
verkligen på både försäljningen och kring
tjänster, menar Christian.

Lågpriskonkurrens
Åkerier, och framför allt de större, kan välja 
två strategier: Köpa ett etablerat märke som 
VW, Ford eller Mercedes. Bra driftsäkerhet, 
komfort, ergonomi och strålkastare är viktiga 
för föraren, låg förbrukning, finmaskigt 
servicenät och höga restvärden för åkeriet. 
Alternativt välja en lågpristransportbil som 
är väsentligt billigare i inköp och service. Här 
har Christian bilden klar för sig:

– I dag känner vi inte mycket sån konkur
rens, men man måste hålla koll, jag tror ab
solut att de kinesiska produkterna kan bli en 
faktor. Försök köpa en europeisk moped, de 
finns inte, allt är kinesiskt i många branscher. 
Det handlar ju också mycket om hur man 
knyter an med servicearbeten, säger Jonas.

Transportbilsköpare har mestadels fordonen 
som arbetsplats och stillestånd är kostsamt.

– Många kunder har höga krav på mobi
litet. Vi levererar ambulanser; kunderna kan 
ju inte lägga en miljon på en extra ambulans, 
samtidigt ligger kineserna bra till tekniskt, de 

– Vi jämför priser med Mekonomens och 
Bosch, för ekonomidelar är vi ofta billigast. 
Men vi behöver få personalen att prata om 
det också.

Engströms har prisgaranti och matchar of
ferter; konkurrensen från ickeauktoriserade 
tas på allvar.

Incheckningsautomater
För att ställa om inför framtiden har det in
vesterats mycket i ny teknik – inchecknings
automater, automatiska nyckelskåp, GPS
positionering av lagerbilar och digitalisering 
av underhållsdokument.

– Incheckningsautomaten kan revolutio
nera servicerådgivaryrket, den frigör tid så 
vi kan ta hand om de kunder som behöver 
rådgivning. Vi tror det kommer öka kraftigt, 
säger Jonas.

Betallösning kommer inom kort – enkelt 
och smidigt för transportbilsförare som de
biterar tid. Samtidigt, menar Jonas, ska ingen 
tvingas på den lösningen.

– Fingertoppskänslan är viktig för service
rådgivare, vi ska inte per automatik hänvisa 
kunden till en robot.

Och automaten behöver inte stå just hos 
Engströms.

– Vi har många tjänstebilar hos Saab, vi kan 
ha en automat där. Föraren åker till jobbet 
som vanligt, lämnar nyckeln i automaten och 
hämtar ut den när dagen är slut, supersmidigt.

Ett exempel på en smidigare lösning för 
många kunder än hämta/lämnaservice, och 
kanske mindre resurskrävande än en hyrbil 
till varje kund. Kanske viss service också kan 
göras direkt hos kunden med en servicebil? 

Fristående verkstäder
Engströms investerar 40 timmar per meka
niker och år i utbildning. Men mekanikerna 
riskerar att hamna hos ickeauktoriserade 
konkurrenter som rekryterar, menar Jonas.

– De vill rekrytera vår personal och få in 
vår kompetens. Det gäller att alltid ligga steget 
före, vi har exempelvis investerat i ett nytt 
batterireparationscenter.

Christian skjuter in:
– Man ska alltid ta konkurrensen på allvar, 

men celler i ett elbilsbatteri är inte så lätt, och 
innebär stora risker.

Viktig däckaffär
Numera går det inte längre att sälja däck dyrt 
(det känner vi igen från andra märkeshand
lare). 75 procent av transportbilskunderna 
köper vinterhjulen hos Engströms, hos per
sonbilskunder är andelen lägre. Leasingbola
gen skriver gärna avtal med däckkedjor, men 
här har märkeshandeln ett trumfkort; det är 
krångligare för kunden att åka till flera ställen.

har bra koll på batterisidan, menar Christian.
Här kan framför allt stora åkerier tänka 

annorlunda.
– Vi har sett tendenser med större företag 

som köper in centralt.
Jonas drar en parallell till leasingföretagens 

försök att ”skära emellan” på servicemarknaden.
– Det de gör med däcken, det går till en viss 

gräns, sen börjar tjänstebilsförarna knota, de 
betalar ju för förmånen.

Krångel är en olägenhet för tjänstebilsföraren 
och pengar för hantverkaren eller åkeriet. 

Märkeshandlare träffar kolleger och general
agenter och de flesta är överens om att inves
teringar och kompetens måste få genomslag i 
prislappen – samtidigt är konkurrensen tuff. 

– Vi har segmenterad prissättning för 
servicemarknaden, vi ser hellre att vi ska få in 
fler kunder, vi styr mot Mekonomens tillväxt, 
i många år har vi kört servicekampanj för 
äldre bilar.

Krävande kunder – en tillgång
Trots 30 procent minskning av garantijobben 
är det fullt upp i verkstan.

– Vi har haft en lång konstant kö, konstaterar 
Jonas…

– …även vid säljborden, fyller Christian i.
När efterfrågan är större än utbudet kan 

priserna blir för höga och äldre bilar för
svinna från märkesverkstan. Kapaciteten fylls 

Jämför personbilar 
och transportbilar och 

låt dem lära av varandra!

Satsa inte på nya 
lösningar bara för att 

andra gör det, testa något 
udda!

Incheckningsauto-
maten hos storkunder 

är en briljant om det kan 
organiseras effektivt!

1

2
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3

ju ändå. Men konkurrens är bra och gör en 
verksamhet bättre. Här har transportbilsverk
stan en fördel. Kunderna är ofta företagare 
själva och sväljer inte omotiverade kostnader 
utan protest.

Separat kundmottagning
Transportbilarna säljs i samma hall som 
VW:s personbilar. Det ger synergier – före
tagaren får syn på en Touareg eller eUp! 
eller Golfföraren ser en transportbilslösning 
till sitt företag. Storfamiljer kan välja mellan 
Sharan och Caravelle.

Samtidigt är det en nyckel, menar Chris
tian, att ha egen servicerådgivare för trans
portbilar. Kundmottagningen är gemytlig och 
enkel. Här finns ingen risk att en stekare i 
en RS4 eller en 82åring i en Golf Plus dyker 
upp. Men tvärtom händer faktiskt. 

Tidigare var det öppet 7–17, efter 
kundönske mål gäller nu 6.30–16.30.

– Då kan hantverkaren lämna bilen innan 
jobbet och hämta efter. Men vill några av våra 
privatkunder komma senare kan de gå till 
personbilsdisken.

Verkstaden är organiserad efter löpande
bandprincipen. Här görs även ombyggnatio
ner och specialbyggen. Där är lönsamheten 
bra, många kunder är återkommande, en 
kommun har beställt 15 bilar i år och Falcks 
alla ambulanser utrustas här.2Jonas Billström.

Maria Johansson och Christian Petersson  
i kundmottagningen för transportbilar.

2  F O K U S
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”Vi är ett alternativ
till de traditionella”

Rask & Björck Bilar  
i Billesholm utanför  

Helsingborg går sin egen 
väg. Genom att speciali-

sera sig på transportbilar 
och påbyggnationer  

vill de ge köparna en  
totalupplevelse.

INRIKTNINGEN på transportbilar valde Rask & 
Björck redan på 1980talet och gav de större 
påbyggnadsföretagen konkurrens.

Vd:n och ägaren Mats Harlegård tar emot i 
blå skjorta med små bilar på, ett stort leende 
och en kanna kaffe. Även han har gått sin 
helt egen väg. Från skogsvårdsskola, studier i 
mikrobiologi och kemi till juridik tog han till 
slut samma väg som sin far som var ägare av 
Rask & Björck sedan 1953. 

Mats köpte företaget 1984 och är sedan dess 
ensam ägare. 

– Vi ligger mitt i ett villaområde i Bil
lesholm, vilket gör att vi måste nischa in oss 
stenhårt, vara mycket bättre än andra och 
göra det värt att åka hit. Det var min affärsidé 
att därför sluta med personbilar och i stället 
utöka affären med transportbilar och skapa ett 
eget påbyggeri, säger Mats Harlegård.

Det är nog det som skiljer Rask & Björck 
från många andra återförsäljare inom trans

portbilsbranschen. De säljer helhetskonceptet.
– När kunderna kommer in här sitter vi och 

snackar och har trevligt, men egentligen inter
vjuar jag kunderna om vilka förväntningar och 
önskemål de har. När vi sedan går ut och tittar 
på bilar ska det vara höjdpunkten. Då måste 
vi kunna visa rätt bilar och inte göra kunden 
besviken, säger Mats.

FLEXIBILITET, trygghet och tradition är ledord 
som upprepas ofta under intervjun.

Största kunden är byggföretaget Peab 
som behöver många specialanpassade bilar, 
men även kommuner som efterfrågar helt 
ombyggda bilar för behov långt utanför det 
vanliga. Men de gör även mindre anpassning
ar på inredningen för att passa hantverkarens 
individuella behov.

Sedan 1924 har Rask & Björck sålt Ford och 
de kallar sig – utan att veta helt säkert – för 
”Sveriges äldsta Fordhandlare”. Förutom Ford

TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

De kallar sig Sveriges  
äldsta Fordhandlare

RASK & BJÖRCK BILAR 
SÄTE: Billesholm utanför Helsingborg.

ÄGARE: Mats Harlegård.

ANSTÄLLDA: Drygt 20 personer.

SÄLJER: Nya och begagnade transportbilar.

OMSÄTTNING: 130 miljoner.

ANLÄGGNINGEN: Inrymmer auktoriserad återför-
säljare för Ford transportbilar, märkesoberoende 
verkstad, plåtverkstad och påbyggeri.

NAMNET: Rask & Björck var de två män som  
startade bilfirman 1924.

hallen, som mer är en historisk utställning 
med Fordbilar och ett fik uppbyggt av delar 
från skåpinredaren System Edström, finns 
inget showroom, inga polerade golv, infälld 
belysning, skyltar eller annat. 

Hur uppfyller ni generalagentens standard- 
och kvalitetskrav?
– Ah, det är faktiskt så att dessa krav endast 
kan ställas fullt ut vid en om eller tillbygg
nad, inte om man inte gör någon förändring i 
de ursprungliga lokalerna, säger Mats Harle
gård och ler pillemariskt.

– Vi har kanske inte något flashigt glas
monument, men vi står för det vi gör. Med 
lägre omkostnader kan vi ha bättre priser, 
tillägger han.

Mats Harlegård låter säker på sin sak när 
han hävdar att en transportbil inte kan ses 
inomhus i skenet av en spotlight med reflexer 
från stora fönster. Den måste ses ute, parke
rad intill andra transportbilar, så att köparen 
tydligt kan se längd och höjd och andra 
egenskaper. 

Det verkar inte heller som om avsaknaden 
av ett rejält showroom påverkar försäljningen. 
Rask & Björck säljer årligen 400 nya och 400 
begagnade transportbilar. I sitt distrikt har de 
40 procent av transportbilarna från Ford och är 
tredje bästa Fordförsäljaren i Sverige när det 
gäller transportbilar.

– Vi säljer fler bilar vid besök hos kunden 
än när de kommer hit. Vi tror på att diskutera 
bilköpet med den som ska köra bilen. Vi har 
gott renommé och är måna om ett personligt 
bemötande, säger Mats.

– Ringer en kund en helg och har problem så 
öppnar vi upp verkstaden. Våra kunder får ald
rig ha bilar som står stilla. Vi har lånebilar som 
de kan använda gratis medan vi fixar bilen.

AFFÄRSGRENEN med påbyggnationer inleddes 
efter att Rask & Björck fått många reklama
tioner på inredningsjobb gjorda av externa 
leverantörer. Det innebar en utbyggnad av 
verkstaden för att få plats med fler lyftar.

I dag åker många kunder långt för att 
komma till den röda tegelklädda anläggningen 
under gröna ekar. Fastigheten har ett kultur
värde och renoverades 2012 i retrostil för att 
bevara det ursprungliga utförandet.

– Det var viktigt att behålla det traditionella 
utseendet på anläggningen eftersom kunden 
ska få en känsla av trygghet, kvalitet och 
förtroende – ”här vill jag handla!”. 

Mats menar att det inte är någon bedrift 
att sälja något som generalagenten promotar, 
men att det är en större utmaning att träffa 
kunden, få en känsla av vad kunden vill ha 
och sedan leverera så att kunden blir nöjd.

De sålda bilarna levererar Rask & Björck 
själva direkt till kunden genom att köra dit bi
len, visa hur den fungerar och svara på frågor.

– Vi vet att vi jobbar på ett annorlunda sätt, 
och det som gäller här behöver inte funka för 
alla återförsäljare. Vi är ett alternativ till de 
traditionella bilfirmorna, säger Mats.

UNDER ÅREN har Rask & Björck också haft 
filialer i andra städer som Norrköping och 
Växjö. Det var på 1990talet då försäljningen 
av personbilar och transportbilar skildes åt 

mer än det gör i dag.
Att Hedin Automotive Ford nu tar över 

GArollen är något som Mats har för lite 
information om för att kunna uttala sig om, 
men han är förstås nyfiken på vilken affärsidé 
som Hedin har. Fords personbilsförsäljning 
har minskat på den svenska marknaden, men 
transportbilsförsäljningen är högst av alla i 
Europa och tvåa i Sverige.

ETT STORT engagemang visar Mats när vi 
pratar om bonus malus och effekterna ihop 
med WLTP, den nya mätmetoden som ger 
bilarna mer verkliga siffror på förbrukning 
och koldioxidutsläpp. Ihop med bonus malus 
fungerar systemet illa, skatten blir högre och 
slår hårt mot transportbilsägare.

– Jag är helt emot bonus malus. Jag förstår 
inte varför det infördes för lätta lastbilar. Om 
jag skulle få vända mig till politikerna hade 
jag bett dem slopa hela systemet, säger Mats.

Skattesystemet har till viss del inneburit att 
kunder valt att behålla sina leasade transport
bilar längre än de annars skulle ha gjort.  
Garantin på Fords transportbilar löper på  
fem år.

– Det är högre värde på bilen om de släpper 
den efter tre år och det fortfarande är tid kvar 
på garantin. De flesta inser det, men alla har 
inte möjlighet att göra investeringen. Hade 
man tagit bort bonus malus för transportbilar 
hade investeringsviljan ökat, säger Mats.

Samtidigt är det segare på nybilsförsälj
ningen än före bonus malus. Många begär 
in offerter som tummas på länge innan de 
godkänns.2 
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       Här vaktade 
Acke och Hacke

GRUVAN STÄNGDES 1924 och bilfirman Rask & Björck uppstod. En 
betongplatta lades över ingången till gruvan, en platta som nu ligger 
under bordet i snickeriet.

– Det ryktas att det finns gångar ända härifrån till Höganäs bruk 
en mil bort. Marken är full med hål och gångar, säger Mats Harlegård.

Om bara fyra år fyller Rask & Björck 100 år och det verkar inte 
som om personalen skyndar på en modernisering. Lagret är som 
hämtat ur en gammal journalfilm och till och med teglet som klär 
byggnaden är återbruk.

Högst upp på byggnaden syns en trälucka där vajrarna med vagnar 
med material till slagghögen löpte in för hundra år sedan. Slagghö
gen finns kvar, men är numera grön av växtlighet och ligger mellan 
verkstaden och grusplanen där de sålda bilarna står i väntan på 
leverans.

BYN BYGGDES runt kolgruvan och flera av husen i närheten bär spår 
av dåtidens tunga tegelfasader. Bilhandeln ligger mitt i ett villaom
råde, delvis i skugga från de stora ekträden som utmärker bygden 
(härifrån togs trä till bygget av Vasaskeppet). När Rask & Björck 
blev tvungna att ta ner ett av träden lät man den lokale hantverkaren 
Daniel Andersson snida en skulptur av en mekaniker i ett enda stycke 
från stammen. Efter ett inbrott saknas skiftnyckeln som den avbildade 
mekanikern höll i handen, men annars står han och vaktar.

Han är emellertid inte ensam om att ha hållit vakt på Rask & 
Björck. Innan den stora hunden Tyson införskaffades vaktades 
bilhallen av de två gässen Acke och Hacke som flögs in från Finland 
och som höll inkräktarna borta med hjälp av läten och rena påhopp.

– Innan vi skaffade gässen hade vi säkert ett inbrott varannan 
vecka. Därefter slutade inbrotten helt. Det fungerade bra med gäs
sen, men de gav sig på alla som kom, även Fords ledning som var på 
besök. De hoppade upp på bilens front och förde väsen. Det var nog 
inte helt populärt, säger Mats Harlegård och skrattar. 2

Rask & Björcks anläggning liknar ingen annan. Snick-
eriets golv gömmer en ingång till den gamla kolgruvan 
Schakt Albert och två hallar förbinds av en hög smal  
öppning där tågen gick in i början av 1900-talet. 

DET SPELAR ingen roll om du säljer VW, Renault, Maxus eller Daf; 
konkurrens gör dig bättre och konkurrenskraftigare. Det gäller 
transportbilshandlare, verkstäder, individer, politiker, snart sagt alla.
Konkurrensen finns alltid, man kan välja att se den eller inte. Jag 
har träffat många handlare och föreningar som bara har ett svar på 
frågan om konkurrens kring servicemarknaden, ”vi måste ta betalt 
för vår kompetens”. Det är sant, men det är bara en sida av affären. 
Det gäller också att övertyga kunden och anpassa erbjudandet efter 
hur det ser ut på marknaden.

2016 besökte jag europeiska handlarföreningen för ett av de största 
transportbilsmärkena och ställde frågan om konkurrens från Asien. 
Svaret var solklart: ”Det är inte annorlunda än vilken annan för
ändring på marknaden som helst. Vi måste alltid leverera kvalitet, 
hållbarhet, rimlig TCO och minimera olägenheter för kunderna.” 

FÖR NÅGRA ÅR sedan höll jag ett föredrag på temat ”Vad händer om 
det kommer billiga lastbilar från Asien som konkurrerar?” Denna 
gång gällde det tunga. En pensionerad Scaniachef begärde ordet och 
berättade hur dåliga de lastbilarna är och avslutade med att konsta
tera, ”det finns två typer av åkare, de som kör Scania och de som vill 
köra Scania”. Sedan skrattade han gott en stund åt sin fyndighet.

ETABLERADE märken har investerat tungt i anläggningar, utrustning 
och utbildning. Delvis nödvändigt, delvis kanske för att tillverkare 
krävt det. Skulle ett lågprismärke erbjuda en enkel konstruktion, 
låga priser, förmånliga serviceavtal, tillräckligt bra servicenät och 
mycket konkurrenskraftig TCO finns risken att de etablerade inte 
kan hänga med. Visst kan serviceavtalen rabatteras, men hur mycket 
kan fabrik, GA och återförsäljare skjuta till av sina marginaler? 

Är det högkonjunktur och ont om förare kommer ett attraktivt 
fordon att vara en konkurrens
faktor – är det brist på jobb och 
lågkonjunktur är det mindre 
viktigt, och TCO viktigare. Detta 
måste man hålla koll på – stoppa 
huvudet i sanden funkar inte!

1991, MED FÄRSKT  körkort, körde jag en av de första Hyundai
bilarna i Sverige. Den påminde om trucken i livsmedelsbutiken 
där jag jobbade extra – brötig och illaluktande. Jag kunde inte 
föreställa mig att denna sorglighet skulle bana väg för en framgång, 
att Expressen tio år senare skulle ha prinsessan Madeleine på et
tan – körandes i en Hyundai i en bussfil. Tio år går snabbt. I dag är 
systermärket Kia det största privatmärket.

En ny Kia laddhybrid upplåts för 3 495/månad på privatleasing – 
till och med 2 995 på kampanj, i många fall ett billigare bilägande än 
en begbil. Dels visar det hur ett bra märke kan få hela systemet att 
jobba effektivt och skapa attraktiva 
erbjudanden. Kia var ett lågprismärke 
– men är det inte längre.

Kanske Maxus har marknadsle
dande produkter om tio år?

Vad händer härnäst?

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 

med inriktning på bilbranschen.

”Stoppa huvudet
i sanden 
funkar inte”

2  F O K U S
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Nya MRF Begtest 4.0
Ger dig kontroll på begagnatflödet

Från inbytestest till försäljning
- Komplett test och värderingsprogram.

- Löpande information av inbytesflödet.

- Förboka åtgärder från testprotokollet 
 innan inleverans.

- Kontroll på ledtider.

- Larmar vid förseningar.

- Visar var i processen bilen  
 befinner sig.

- Uppföljning av anläggningar.

- Uppföljning av alla steg i  
 processerna.

- Management-rapporter.

- Flera behörighetsval i systemet.

- Valbara moduler som passar  
 ditt företag.

- Integrerbart med säljstödssystem.

- Komplett VDN.

- Mobilanpassat system.

Kontakta oss om 
du vill veta mera

MRF 
Tfn: 08 - 701 63 00 
E-post: forlaget@mrf.se 
Webb: www.mrf.se

Bilvision 
Tfn: 031 - 382 17 00 
E-post: info@bilvision.se 
Webb: www.bilvision.se



  MOTORBRANSCHEN 10 •  2020 35 34 MOTORBRANSCHEN 10 •  2020

FÖRRA ÅRET registrerades 53 816 lätta lastbilar 
– 1 378 av dessa eldrivna. VW, Ford, Renault 
och Mercedes stod för 68 procent av totalen. 
För tio år sedan hade de fyra 55 procent. Kon
centrationen ökar, de stora blir större.

På tunga sidan har Volvo och Scania 40 till 
45 procent var. Där är servicenät och driftsä
kerhet avgörande. Det har skapat inträdesbar
riärer, inte ens trean Mercedes lyckas få mer 
än 10 procent av marknaden.

Så ingen sitter säkert i båten.
Kinesiska Maxus kommer nu till Sverige 

och har lyckats få ihop ett ordentligt nät med 
ett tjugotal återförsäljare och serviceverk
städer, handlare som lyckats bra med andra 
märken. Här märks exempelvis Bendt Bil i 
Halmstad.

Norska RSA är importör även för Sverige 
och sedan i år även importör av Byd, ett annat 
kinesiskt elmärke som erbjuder transportbilar, 
bussar och truckar.

Maxus erbjuder tre eldrivna lätta transport
bilar. Marknadsföringen är av det avskalade 
slaget, webbsidan befriad från konfigurationer 
och avancerade bildspel. Märket säljer på 
funktion, inte flärd.

AROS AUTO med anläggningar i Västerås och 
Enköping grundades av Bengt Egnesund 1983 
och var specialiserade på BMW till 2002, då 
Bengt fick frågan om han kunde tänka sig att 
serva Kia. Året efter börjar företaget även sälja 
Kia, sedan 2016 finns rekond, skadecenter, 
och nymontage i den kompletta anläggning

en. 2018 förvärvades Bilforum i Enköping. 
Sedan i somras säljer Aros Maxus i både 
Västerås och Enköping. 

– Det kändes rätt att hoppa på, vi har saknat 
det här segmentet, många företagare vill ha en 
transportbil och en personbil, berättar Bengt.

Helt utan kval var det inte – men framgång
en i Norge har sporrat.

– Kineserna är sjukt duktiga på att kopiera, 
nästan allt finns ju tillverkat i Kina i dag, de 
har allt från rena skräpprodukter till det bästa 
bästa, det svåra är att bedöma vad jag får. 
Maxus har hållit på länge med elbilar, hade de 
startat upp nu hade inte vi vågat hoppa på.

Har de inga standards alls?
– De är väldigt enkla, ledorden är roliga och 

Maxus – lågprisutmanaren 
I snart sagt varje bransch finns lågprisutmanare, så även för transportbilar. 
Men utgör de ett hot mot de etablerade aktörerna, som sedan länge har en 
stark position på marknaden?

lönsamma. När man är i uppstart måste man 
vara enkel och kan inte ha för stora krav.

I den ljusa, fräscha hallen välkomnar en Kia 
Stinger och en Maxus EV80 – den ena flärd-
full, den andra för den pragmatiske. En tysk 
varumärkeskonsult skulle inte vara riktigt 
nöjd med kombinationen. Vad säger Kia?

– Det får inte ta fokus och plats.
På liknande sätt ser det ut hos andra hand

lare – exklusiva Maxushallar är inte i sikte. 
Men mer än ett transportbilsmärke har kom
mit dragandes med långa listor med CIkrav 
när försäljningen går bra.

Bengt hoppas att dagens hållning håller i sig.
– Nyckeln är att inte blir övermodig, öd

mjukheten och drivet måste finnas kvar. De 
får se till att hålla ordning på sitt eget och inte 
pressa ut det på återförsäljarna, utan verkli
gen hjälpa oss hela tiden och inte se oss som 
en mellanhand.

Hur bra är nu denna skapelse? 
Bengt är klar över saken:

– De ligger lite efter med dörrpassningar, 
det är inte som en Kia. Men mekaniken är 
hur bra som helst, de har hållit på länge och 
har en ny fabrik. Och vid årsskiftet kommer 
en uppföljare till EV80. Den är mycket mer 
europeisk till utseendet.

En försmak får vi genom att titta på den 
mindre eDeliver 3. Den känns betydligt 
modernare men är fortfarande byggd för 
låga kostnader. Hjuldimensionen 1856515 
tillhör exempelvis marknadens billigaste.

I alla tider har produkternas ursprung varit 
viktigt. ”Har du råd att inte köpa svenskt”, 

frågade man sig på 70-talet. Väcker Kina 
några reaktioner?

– Jag är förvånad att det är så pass positivt. 
Kul nytt märke, 100 procent el. Några rynkar 
på näsan, men så var det även när vi började 
med Kia, säger Bengt.

Kia är ett bra exempel på hur ett märke 
gått från att vara litet och föga attraktivt, till 
Sveriges största privatbilsmärke.

Bengt menar att Kia har en fördel, dels ge
nom att de började som serviceverkstad, och 
nu har ett komplett erbjudande i huset.

– Vi är starka på eftermarknaden och vill 
vara jättekompletta.

Vilka köper Maxus?
– Hittills mest lite mindre företagare. men 
även kommuner som främst är ute efter flak
modellen.

MAXUS servicenät kan så klart inte mäta sig 
med VW:s eller Fords, men bilarna används 
knappast för långväga transporter.

Eftersom Maxus är en ren elbil – och enkel 
i utförandet – krävs mindre investeringar för 
att tillhandahålla service och reparationer. 
Till skillnad från de stora märkena kommer 
Maxus inte med krav på CI och dyra special
verktyg.

– Vi ligger långt framme med elektrifiering 
då vi sålt Kia länge, alla våra mekaniker är 
högvoltstekniker. Men servicedatorn behöver 
vi så klart.

Var står Maxus om fem år, Bengt?
– Jag tror det kommer att vara ett hyfsat stort 
märke, fabriken är stor och långsiktig och 
delägare i batterifabriken CATL.2

KINAKONKURRENS

OM MAXUS
2  Är ett helägt dotterbolag till Saic 

(Shanghai Automotive Industry cor-
poration), Kinas största biltillverkare 
med drygt 200 000 anställda.

2 Huvudkontoret ligger i Shanghai.

2  Saic är delägare i världens största 
batteritillverkare för elbilar, CATL. 

2  Märket har existerat sedan 2011 och 
tillverkar sedan 2014 enbart el- och 
vätgasdrivna fordon.

REFLEKTIONER
2  Var beredd på att GA blir kaxigare 

när det går bättre – men återförsäl-
jarna kan också vara kaxiga – för vi 
behöver ju varandra.

2  För transportbilar är kundrelationen 
viktig. Ta vara på den!

2  Många framgångar bygger på att 
sälja mer till befintliga kunder – 
Amazon gör det, Aros Auto gör 
det. Kundrelationer – digitala och 
analoga – är extremt värdefulla.

TEXT  ANDERS PARMENT /  FOTO ING-CATHRIN NILSSON

2  F O K U S

Bengt Egnesund. 
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TRANSPORTBILAR är fordon som  
gagnar hjälporganisationen 
Missing people och VW Trans
portbilars sponsring till dem 
känns tankeriktig. På båda 
stolarna sitter Krister Hållberg 
på Nordemans Bil. När den först 
skänkta Transportern ställdes på 
torget i Örnsköldsvik represen
terade han både Missing people 
och Nordemans; han ingår i den 
regionala ledningsgruppen för 
Missing people och är transport
bilsansvarig på Nordemans. Han 
har inte försuttit tillfällena att 
lobba för sponsringsprojektet 
hos generalagenten.

BÅDE NORDEMANS och Berners 
lånar ut bilar till Missing people i 
Västernorrland/Jämtland vid sök.

– Nordemans försöker ge till
baka till samhället på olika sätt. 
Det är en möjlighet att ge tillbaka 
till dem som köper bilar av oss, 
säger Krister Hållberg.

VW transporterar
MISSING PEOPLE
När VW Transport sponsrar Missing people passar det 
Krister Hållberg som en smäck. Han är både ideell 
sökledare och transportbilssäljare. Nordemans Bil är 
en av dem som stöttar samhället på det här sättet.

Köparna av VW:s transportbilar 
i området är företrädesvis många 
små entreprenörer, ”duktiga 
entreprenörer”.

– Bilarna säljer sig själva, säger 
Krister som varit transportbils
säljare i femton år.

En inte obetydlig kundgrupp 
är också skoter och hästägare.

– Men de köper begagnat. 
Skoter ägarna bygger på ramper 
på flaken, säger Krister och 
berättar att kollegan Håkan 
Forsberg i Lycksele har många 
renägare i sin kundstock.

I modellutbudet kan Krister  
sakna en liten flakbil som kom
munala förvaltningarna har 
behov av. Men annars är det 
fyrhjulsdrift och automatlåda 
som efterfrågas, sällan eller ald
rig instegsmodeller. Hälften av 
försäljningen utgörs av Caddy.

– Vi säljer knappt en enda 
75hästars, nästan bara värsting
modeller, Entreprenörerna här vill 

ha påkostade bilar med nedlack
ade kofångare, kromdetaljer och 
aluminiumfälgar. 

Nu har ECraftern och Caddy 
Transporter kommit som rena 
elbilar. En elCaddy finns som 
demo.

– Det finns ett nyvaknat 
intresse, men än har vi inte sålt 
en enda.

TRANSPORTBILSTEAMET på 
Nordemans i Örnsköldsvik 
består av två säljare, fyra tekniker 
och en och en halv servicerådgi
vartjänst.

– Vi har sittning tillsammans 
en gång varannan vecka för att 
prata ihop oss. 

Krister har sin arbetsplats i 
anslutning till verkstaden.

– Här får jag helheten och 
en chans att slänga lite käft; 
kunderna servar ju oftare än de 
köper bil av mig, säger Krister 
som uteslutande benämner 
säljsidan som ”förmarknad” och 
försöker hålla kundkontakterna 
på en personlig nivå.

Det planeras för aktiviteter i de 
mindre tätorterna runt om i den 
stora kommunen, inom tio mils 
radie från centralorten. Men så 
kom coronapandemin emellan. 

Har den haft negativ inverkan på 
försäljningen?

NORDEMANS BIL
GRUNDAT: Startade som en järnhan-
delsrörelse 1856 och är därmed ett 
av Örnsköldsviks äldsta aktiebolag. 
Började sälja bilar på 1920-talet.

ÄGARE: Familjen Hägglöf sedan 1982.

VD: Mats Hägglöf. MÄRKEN: VW, VW 
trp, Audi, Skoda och Scania. ANLÄGG-

NINGAR: Fullserviceanläggningar i 
Örnsköldsvik och Lycksele, skade-
verkstad, släpvagns- och däckverk-
stad, biluthyrning, bensinstation och 
lunchrestaurang. Tunga fordon via  
dotterbolaget Bil Nord. ANSTÄLLDA: 
Cirka 140 personer. OMSÄTTNING: Cirka 
400 miljoner per år. SÄLJER: Cirka  
1 300 märken årligen, varav cirka 150 
transportbilar.

– Det känns som att proces
serna har blivit längre, som att 
kunderna kör ett år längre och 
funderar ett varv till. Men det 
är svårt att säga om det hänger 
ihop med pandemin eller skatte
höjningen, säger Krister som 
numera alltid har en flaska hand
sprit i byxfickan.

NÄR DET KALLAS till akuta sök 
med Missing people kan han allt 
som oftast dra från jobbet; det 
är också en sponsring. Ett tiotal 
sök har Krister deltagit i, ”men 
det bästa är ju om det aldrig 
behövs, i alla händelser ska ingen 
försvinna utan att hittas”.

Hans ideella engagemang bör
jade i samband med ett försvin
nande med tragisk utgång.

– Det var en ung person i mina 
barns ålder och jag var bekant 
med flera anhöriga. 

Generalagentens sponsrings
avtal är treårigt och på Kristers 
önskelista står en ledningsbil, 
utrustad med mobilt bredband, 
datorer och skrivare, till Väster
norrland/Jämtland för att kunna 
förkorta insatstiderna. Gärna en 
Crafter Twin Cabin med täckt 
dubbelhytt som rymmer fyra fem 
kubik i skåpet.2
Fotnot  Under 2019 fick Missing  
people in 588 ärenden och genom-
förde 287 sökinsatser.

Terränggående 
bilar som Amaroken 
är ofta oumbärliga 
vid Missing peoples 
sökinsatser.

En del av transportbilsteamet på Nordemans, fr v servicerådgivaren Johan Signal, teknikern Mattias 
Sjöström, säljansvarige Krister Hållberg och servicerådgivaren Conny Wallman.

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON
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ÄGARE AV lätta lastbilar drabbas hårt om 
regeringens budgetförslag går igenom.

– Det blir en total höjning med cirka 30 
procent från nästa år, cirka 2 100 kronor 
per månad i fordonskatt under de tre första 
åren, en total höjning med cirka 400 procent 
jämfört med 2018. Är bilen dessutom en 
förmånsbil kommer som lök på laxen en i 
storleksordningen 25procentig höjning av 
förmånsvärdet och ökade bränslekostnader, 
säger MRF:s vd Tommy Letzén.

UTBUDET av el och hybridbilar i sektorn är 
som bekant ännu knalt. Det är något som 
regeringen inte har tagit hänsyn till när de 
skissat på det nya bonus malussystemet, utan 
valt att beskatta den lätta lastbilen efter per
sonbilsnormen.

– De lätta lastbilarna straffbeskattas och 
det är bilar som gör stor transportnytta. 
Regeringen måste göra ett omtag om inte hela 
branscher ska slås ut, säger Ulf Svensson på 
Bil Sweden.

Ju tyngre påbyggnaderna blir, ju mer 
sticker koldioxidvärdena i höjden och desto 
högre blir skatten, som mest kan den landa på 
svettiga 46 000 kronor om året. (Ligger sedan 

den körklara vikten över 2 815 kilo och bilen 
därmed måste ha ett ”tungt motorgodkän
nande”, skattas bilen efter ”skäliggrund”
principen som ofta är något gynnsammare än 
bonus malussystemet.)

REDAN NU har den svenska försäljningen av 
transportbilar fått känna av en större nedgång 
än övriga Europa – minus 45 procent jämfört 
med 25 procent, en sammantagen effekt av 
covidpandemin och malusbeskattningen.

Risken, om det här förslaget går igenom, 
är förstås att hantverkare och andra kör 
omkring i sina gamla bilar längre. Och/eller 
att det köps nyregistrerade utländska bilar 
från länder utan malusbeskattning – och de 
är många.

MRF och Bil Sweden kräver ett omtag, men 
också en kortare avställningskarens för lätta 
lastbilar och att regeringen bereder färdigt det 
utökade Bkörkortet för totalvikt på 4 250 kilo 
för bilar som drivs med alternativa, förnybara 
drivmedel.

– Varför inte göra som i många andra länder 
– beräkna fordonskatten efter utsläpp och 
den transportnytta som bilen kan bidra med, 
tycker Tommy Letzén. 2 ICN

EU värnar konkurrensfrihet
EU-kommissionen har inlett en djup-
gående utredning av den föreslagna 
sammanslagningen av Fiat Chrysler 
Auto mobiles (FCA) och Peugeot-
koncernen (PSA). Oro finns för minskad 
konkurrens inom sektorn transportbilar/
lätta lastbilar under 3,5 ton.

Margrethe Vestager, som är ansvarig för 
konkurrenspolitiken, har sagt: ”Kommer-
siella transportbilar är viktiga för individer, 
små, medelstora och stora företag för 
leverans av varor eller tillhandahål-
lande av tjänster till kunder. De är en 
växande marknad och allt viktigare i en 
digital ekonomi där privata konsumenter 
förlitar sig mer än någonsin på leve-
ranstjänster. Fiat Chrysler och Peugeot 
SA, med sin stora portfölj av märken 
och modeller, har en stark position inom 
kommersiella transportbilar i många 
europeiska länder. Vi kommer noggrant 
att utvärdera om den föreslagna trans-
aktionen skulle kunna påverka konkur-
rensen negativt och se till att ett friskt 
konkurrenskraftigt landskap återstår för 
alla individer och företag som förlitar sig 
på kommersiella transportbilar för sin 
verksamhet”.

HÅRT UTSATT GEBIT

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss ska alla behandlas likvärdigt, alla ska ha samma rättigheter  
och ingen ska diskrimineras. Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är en rättighet.

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

MANFRED 
HESS

THOMAS  
JOHANSSON

ANNIKA  
LIND

Jämför du verkstadspriser innan du 
lagar bilen?
– Ibland, men oftast blir det ändå samma 
verkstad som vanligt.

Varför det?
– För att man får en relation. Har de gjort 
ett bra jobb tidigare så börjar man ju lita på 
dem. Och även om jag jämför priser inne
bär det inte att jag tycker att man absolut 
ska välja den billigaste. Verkstan ska vara 
bra också.

Brukar det bli dyrt?
– Ja, det tycker man ju alltid. Senast var det 
en vajer till växelspaken som skulle bytas, 
om jag minns rätt. Jag minns i alla fall att 
det gick på 5 000 kronor.

Är bilen viktig för dig?
– Som funktion, ja. Men jag är inte intres
serad av bilen i sig. Den ska funka, det är 
viktigast.

Håller du koll på olika verkstäder och 
deras priser? 
– Ja, det tycker jag att jag är ganska bra på. 
Jag vet ungefär vad det kostar. 

Brukar du välja det billigaste stället?
– Nej, jag måste ändå in på märkesverkstä
der med de bilar jag har i dag, det beror på 
garantin. Den gäller ju inte annars. Så jag 
har inte så mycket val.

Är priserna bra?
– Man hör ju att det kan vara lite överpris, 
så det får man hålla en del koll på, och det 
gör jag.

Om du hade haft en äldre bil, hade du 
åkt till en märkesverkstad då med?
– Nej, det hade jag inte gjort. Då hade jag 
valt att åka till en kille jag känner i stället, 
en mekare som jag vet gör bra jobb och som 
jag litar på.

Gör du ordentliga prisjämförelser innan 
du väljer verkstad?
– Nej, inte alls. Jag kör nästan alltid nya bilar 
där det fortfarande är garanti. Så jag åker 
ner till märkesverkstaden direkt.

Har du alltid gjort så?
– Åtminstone de senaste 30 åren.

Tycker du att det kostar mycket? 

– Klart det är dyrt, men det handlar ju om 
nya bilar. Tidigare hade jag tjänstebil, då 
behövde jag inte tänka så mycket på den 
saken. Men nu äger jag själv.

Skulle en mindre verkstad ändå kunna 
göra jobbet, tror du?
– I dagens läge, med all möjlig elektronisk 
teknik och datorisering i bilarna tror jag 
att det är svårt. Det krävs både en massa 
utrustning och kompetens som är tufft för 
en liten verkstad att ha råd med.

Priset – inte alltid viktigast

GÖR: Pensionerad  
egenföretagare. 
BOR: Tollered. 
KÖR: BMW 640 i GT.

GÖR: Rörläggare. 
BOR: Mölndal. 
KÖR: Opel Grandland och Ford 
Transit.

GÖR: Ekonomiadministratör. 
BOR: Örkelljunga. 
KÖR: Volvo 940 och Toyota 
Corolla.

 T R E  K U N D E R  2

I tider av oändliga möjligheter att jämföra och rejta på nätet är det lättare 
att bedöma priser på hotell, tandläkare och verkstadsjobb än förr.  

Men hur flitiga är bilägarna på att ställa mekanikerna mot varandra? 
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS
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NÅGOT AV en slump gjorde att två privat-
personer utan branschkännedom, Christer 
Karlsson och Rickard Frisk, uppförde en Tesla 
Approved body shop i Uppsala från scratch, 
Skadeverkstad Uppsala. Jimmy Johnson, 
tidigare skadechef på Bilia i Västerås, hand-
plockades till vd-jobbet och den delikata 
uppgiften att designa inkråmet. Han kom in i 
projektet när plattan precis var gjuten och är i 
dag också delägare.

Det behöver knappast sägas att det är 
fräscht med led-ljus och dagsljuslampor och 
en avskild ostörd besiktningshall. Rader av 
preppstationer är som minilackboxar, försedda 
med manöverpaneler som hindrar att det 
börjar lackas innan draperierna är fördragna. 
Här finns två stora lackboxar, en nio meter 
bred med en lyft som både kan höjas och 
sänkas ner i golvet. Väggarna är slajmade och 
kan lätt spolas av från färg och klarlack.

Här är Sveriges förmodligen nyaste och modernaste 
skadeverkstad, Teslas nordligaste, inredd för  

15 miljoner och igångkörd med ett nytt lag. Det är 
flödande ljust, sakralt tyst och kliniskt fläckfritt.

2  I  F R A M K A N T

SKADE-
VERKSTAD

crème-de-la-crème

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETER KNUTSON

Uv- och ir-lampor går i skenor från taket. 
Varje arbetsplats är försedd med ström, 
tryckluft och utsug. Locken till utsugen har 
pedagogiskt två färger – vitt för aluminium, 
rött för stål. I tvätthallen finns högtryck och 
kem på båda sidor för att minimera risken för 
repor.

Här limmas och nitas det mycket. Ofta är 
skadorna omfattande; Teslor är dyra att lösa 
in varför det är lönsamt att laga långt. Teslor 
är stora också – det krävs fyra personer för att 
lyfta av en vindruta från en Model X.

– Vi är ensamma i Sverige om att bara ha 
Tesla. Tesla själva rekommenderar oss att ta 
in ett märke till men vårt mål är att fortsätta 
med enbart ett märke och vara riktigt vassa 
på det. Det lär vara 1 800 Teslor på väg in 
till Sverige innan årsslutet också och el är ju 
framtiden, bilarna är häftiga, säger Jimmy 
Johnson och berättar om en benhård skade-
besiktning i dialog med kunden.

DET ÄR ELBILAR som tas om hand och säker-
heten är rigorös.

– Alla har gått en hel drös med webbut-
bildningar, tre personer har varit på kurser i 
Holland, berättar Jimmy.

Det krävs fokus på manualerna när bilarna 
repareras. Allt ska följas strikt. Medarbetarna 
försvinner in i sina bubblor.

SKADEVERKSTAD UPPSALA 
SÄTE: Gnista i Uppsala. GRUNDAT: Oktober 2019. ÄGARE: Christian Carlsson och  
Richard Frisk samt Jimmy Johnson. VD: Jimmy Johnson. YTA: 3 300 kvadrat i tre 
plan, 8 plåtslagarplatser, 6 preppbås, 2 lackboxar. MEDARBETARE: Nio personer, varav 
fyra plåtslagare, tre lackerare och en skaderådgivare. OMSÄTTNING: 7,5 miljoner 
första halvåret. RESULTAT: Ligger på svagt plusresultat.

Med dagsljuslampor i taket  
är arbetsmiljön förstklassig.
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SKADEVERKSTAD Uppsala certifierades i okto-
ber förra året och var snart mitt inne i pande-
min. Men tillströmningen är betryggande. På 
en Facebooksajt för Teslaägare flödar beröm-
met, ”jag tyckte att de gjort ett kanonjobb”, 
”Uppsala Skadeverkstad är kanon, trevlig 
personal, serviceminded och snabba”.

Effektiva är de. Tiderna är strikta och 
aluminiumet bångstyrigt, ”det kan kännas hur 
hårt som helst att byta ett hjulhus när hela 
bilen måste upp i riktbänken och sänkas ner 
rätt på giggarna”.

– Det är utlämning snabbast möjligt, inget 
in måndag och ut fredag utan helt flexibelt, 
säger Jimmy som dock får vänta sex sju dagar 
innan delar har anlänt från Holland.

Vid lättare skador erbjuds tillfällig reparation 
så att kunden kan åka vidare tills reservdelar 
är på plats och tid bokad för reparation.

En bärgningsbil köptes in från Assistance-
kåren, lackades om och strajpades i mellanda-
garna. Den kan hämta bilar från närområdet. 
I Stockholm har Skadeverkstad Uppsala ett 
inlämningsställe och samarbete med en verk-
stad som kan göra fotobesiktningar och har 
blick för skador.

I kundmottagningen i Uppsala har ett bilut-
hyrningsföretag en hemvist och finns på plats 
när en kund behöver en hyrbil. 

EN HELT ny verksamhet betyder intrimning av 
ett arbetsteam med individer med skiftande 
erfarenheter. Jimmy har från början varit 
noga med att bygga laget med en inställning 
att kunna täcka upp för varandra och utan 
någon rågång mellan plåt och lack. Som 
åskåd ningsexempel beställde han ”matchtrö-
jor” med medarbetarnas namn. Alla fick välja 
sina nummer. Själv tog han nummer ett som 
målvakt.

– Det var lite grus i maskineriet i början, 
men vi har gått styrkta ur barnproblemen och 
hittat vår egen kultur.

Under morgonmötena under planerings-
tavlan är transparensen stor. Alla ska ha all 
information och känna delaktighet.

JIMMY ledsagar vidare genom tre våningsplan, 
öppnar skjutdörrarna till verksamhetens 
hjärta med brännarenheter och omvandlare, 
visar den automatiska färgblandaren Moon-
walk som mixar alla nyanser exakt rätt och 
det avdelade utrymmet för slipgrunden där 
grundfärg och tvåkomponentslack blandas. 

Däck lagras en trappa upp för att inte 
stjäla utrymme i verkstaden, de får åka hiss. 
Medarbetarna skannar varje produkt innan 
de tas till användning, åtgången synkroniseras 
med lagersaldot och det syns exakt vad som 
behöver fyllas på när det är dags för beställ-
ning. Allt, så när som på huvudakterna, är 
papperslöst på Skadeverkstad Uppsala.

Marknadsföring har mest skett på Tesla-
forum.

– Vi hade velat visa mycket intressant på 
Instagram men Tesla är stenhårda med att 
bilder som avslöjar konstruktioner inte får 
publiceras, avslutar Jimmy. 2

Det krävs fyra personer  

för att lyfta av en vindruta 

från en Model X 

2  I  F R A M K A N T

Laguppställning på Skadeverkstad Uppsala, fr v Jimmy Johnson, 
Anton Bolin, Frej Nordin, Alen Urosevic, Hossein Jafari, Nestor 
Laguna, Stefan Kronquist, Malek Jafari och Attila Seprényi.

Ny fräsch lackbox med slajmade 
väggar. På bilden synar lackeraren 
Anton Bolin solidsvarta delar.

Den digitala färgblandaren Moonwalk, 
den andra installerade i Sverige, mixar 
nyanserna exakt efter några knapptryck.
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Vad har ni för  
framtidsplaner?

– Vi behöver inte ändra så mycket som det ser ut nu. Just nu 
ser det bra ut, trots coronakrisen. Vi håller på med uthyr-
ning och begagnat och det har gått riktigt bra! Vi har sålt 
bra, vi har sålt av vårt lager lite. Får ju hoppas att vi också 
får in fler lastbilar, eftersom vi handlar med begagnat är vi 
beroende av en andrahandsmarknad. Än så länge går det för 
fullt, våra svenska åkare kör ju jättemycket. 

TRE SVARAR

Håkan Carlsson, beg- och hyransvarig  
på Arver Lastbilar i Örebro

”Än så länge går det för fullt, 
svenska åkare kör jättemycket”

– Vi ska försöka anställa folk, vi har utökat med åtta platser 
i verkstaden och ska försöka få tag på åtta bra plåtslagare. Vi 
söker efter folk som är effektiva, som kan Cabas och förstås 
är allmänt händiga. Det är lätt att hitta folk som kallar sig 
plåtslagare, klurigare att hitta duktigt folk som kan just det 
vi söker. Jag har också lite att reda ut efter coronahärvan, 
men vi har bra med verkstadstimmar, så jag är 
hoppfull. 

”Måste hitta åtta bra plåtslagare”

– På arbetsfronten får jag jobba en del med planering, vi har 
rätt mycket att göra framöver och jag vill se till att höst och 
vinter fungerar. Coronapandemin var kännbar till en början 
på servicesidan, men nu känns det som vi har kommit till-
baka till vanlig service och skadeplanering igen.

Privat håller jag på att renovera en Chevrolet Nova, det är 
ett höstprojekt. Jag köpte den 1977 och det är dags 
för lite lack igen. Genom åren har jag rivit ner den 
i molekyler, så det blir kul. 

”Höst och vinter måste fungera”

Bobby Sandberg, skadeverkstadschef  
Upplands Motor i Kista 

Lars Sjölund, skadeverkstadschef  
på Nordemans Bil i Örnsköldsvik 

78

Svenska chefer ser 
positivt på framtiden 

Svenska chefer ser relativt positivt på framtiden, 
trots pandemins många negativa effekter. Coronan 
tycks ha ökat chefernas digitala kunskaper och 
kreativitet, konstaterar Sveriges chefsorganisation 
Ledarna.

– Cheferna har blivit mer positiva till den digitala utvecklingen i 
sina verksamheter under coronakrisen. Sex av tio har en mer positiv 
inställning än innan pandemin och förutspår att deras verksamheter 
kommer att vara mer innovativa efter krisen. Sveriges chefer ser, 
krisen till trots, utvecklingsmöjligheter. Det visar på ett situations-
anpassat ledarskap som är helt nödvändigt i de tider vi lever i, säger 
Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Distansarbetet har ökat; före semestrarna jobbade cirka åtta av tio 
chefer hemma. Fyra av tio tycker att de är mer kreativa i dag och vågar 
prova nya arbetssätt, produkter och tjänster. 

Tyvärr menar samtidigt 60 procent av de 1 500 svarande att 
corona pandemin inneburit ökad stress. Enligt chefsorganisationen 
kan orsakerna vara att det är svårare i en digital miljö att hålla kom-
plicerade samtal och stötta oroliga medarbetare. 

… ÄR ANTALET SJUKDAGAR PÅ GRUND AV PSYKOSOCIALA  
ORSAKER PER 100 CHEFER OCH ÅR. NÄR PREVIA SYSTEMATISKT 
BÖRJADE KARTLÄGGA CHEFERS OHÄLSA 2014 VAR SJUKDAGARNA 
PER 100 CHEFER FÖR PSYKOSOCIALA ORSAKER 28 DAGAR. SEX ÅR 
SENARE HAR DET ALLTSÅ ÖKAT MARKANT. 

AV  NELLIE PILSETNEK

 T R E N D AT  2

AUTOMOTIVE PARTNER
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Kalibrering

ISO/IEC 17025Försäljning:
0510-30 16 00
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• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE 
  VERKSTADSINREDE MM.

• FRÅN ENSTAKA OBJEKT
  TILL TOTALLÖSNINGAR

• RIKSTÄCKANDE SERVICE

• ACKREDITERAD
  KALIBRERING www.carpart.se

FASTLIGN patenterat spårkontroll system
 - branschens FÖRSTA beröringslösa aktiva 
däckspårningssystem. Systemet identifi erar avvikelser på hjulinställning, upp-
hängning och styrningskomponenter på 3-sekunders genomkörningsscan-
ning utan behov av mekaniker eller hjulklämmor. Tidsbesparande och enkel att 
använda. Enkelt att förstå. Objektivt säljhjälpmedel för servicerådgivare.

Sälj fl er hjulinställningar på ett par sekunder!
Mät snabbt och enkelt bilens hjulinställningsstatus på vägen in i verkstaden.

På ett par sekunder får du ett säljande underlag till bilägaren.

SKANNA BILEN 
PÅ 3 SEKUNDER
Dokumentera snabbt och enkelt 
eventuella skador på bilen vid genomfart,
100 - 130 bilder på 3 sekunder.
- Undvik onödiga kunddiskutioner
  om bucklor och repor.
- Enkel och snabb dokumentering 
  av hyrbilar vid utlämning/retur.
- Skadebesiktning.
- Inbytestest.

 LYFTAR, DÄCKMASKINER, 

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.

Kombinera Fastlign med 
BodyGuard skadeskanning och/eller
 med Easy Tread mönsterdjupsmätning.

däckspårningssystem. Systemet identifi erar avvikelser på hjulinställning, upp-
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På kant  
med

Trygg- 
Hansa

Salam Bashi, vd på skadeverkstaden  
Backlund Bil, känner sig utestängd av 

Trygg-Hansa som han tycker är  
godtyckligt och nonchalant. Och som  

han har anmält till både Finansinspektionen 
och Konkurrensverket. 

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO RICKARD L ERIKSSON

A F FÄ R E N  2

BACKLUND BIL
SÄTE: Järfälla.
GENRE: Skade-/serviceverkstad.
ÄGARE & VD: Salam Bashi.
GRUNDADES: Mars 2019.
OMSÄTTNING: Cirka 800 000 kronor.
VINSTMARGINAL: Cirka 2,23 procent.
MEDARBETARE: 2 heltidsanställda, 
deltidspersonal vid behov.

Ung och arg. Som relativt nybliven
företagare känner sig Salam Bashi  
motarbetad av Trygg-Hansa.
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DET ÄR SÄLLSYNT, för att inte säga unikt, att en 
skadeverkstad vågar framföra offentlig kritik 
mot försäkringsbolag; alla är livrädda att 
förlora uppdrag. Ett mejl, undertecknat Salam 
Bashi, fick onekligen ett redaktörsögonbryn 
att höjas när blicken gick över innehållet ”… 
försäkringsbolag mot skadeverkstäder, så att 
alla får upp ögonen …”

Salam Bashi, 29, är ägare och vd på relativt 
nystartade Backlund Bil i Järfälla, väster om 
Stockholm.

Han har trepartsavtal med ett märke men 
inga avtal med försäkringsbolag och inget han 
har velat ha i starten.

– Vi har hittills varit för små, inte kunnat 
ta emot de volymer som skulle krävas. Men vi 
har Cabas och kunder som vill ha sina bilar 
reparerade hos oss. När kunder väljer oss vill 
vi göra jobben på schysta premisser, säger han.

Det tycker han inte att han får, inte av 
Trygg-Hansa som han riktar skarp kritik mot. 
Salam anser inte att det går rätt till när jobben 
läggs ut. Som nystartad företagare känner han 
sig frustrerad.

HANS VERKSTAD har ratats av Trygg-Hansa 
och han vill ge strålkastarljus åt det. Det 
började med en beskyllning om ett fejkjobb 
på en bil som Salams verkstad aldrig hade 
åtgärdat. Däremot gjorde han motparts-
skadan, plastlagade stötfångaren och riktade 
stötfångarbalken och fick ”bra jobb” som svar. 

Han visar kopior på specifikationer och kor-
respondensen med Trygg-Hansa.

Sedan i mars i år tycks han vara helt av-
stängd från Trygg-Hansa, trots Cabaskalkyler 
som okejats av deras skadetekniker. Numera 
besvaras varje inskickad kalkyl från Backlund 
Bil med ett studsande automatsvar om att han 
saknar avtal.

Det gör han förvisso, men det gör också 
andra verkstäder som har fått jobb.

Salam har lett det i bevis, bland annat 
genom att låta en bekant, vars verksamhet är 
nedlagd, men som fortfarande har kvar Ca-
bas, skicka in exakt samma kalkyl som Salam 
nobbats, till Trygg-Hansa – men till ett pris 
som låg 3 000 kronor högre. Vi har sett båda 
kalkylerna. Den nedlagda verkstaden fick 
jobbet. Salam kunde utföra det inofficiellt.  
Alltjämt kan Backlund Bil, som underleveran-
tör till andra skadeverkstäder, utföra framför 
allt glasjobb som han har fotodokumente-
rat, indirekt till Trygg-Hansa-kunder. Men 
direkta jobb från bolaget får han inte.

SKUMT VAR onekligen ett oaviserat besök på 
Backlunds Bil i somras som Salam beskriver 
så här:

– Det kom en medelålders man som sa att 
han visste att vi hade blivit av med Trygg-
Hansa men kunde fixa uppdrag från dem 
om han fick fem procent av intäkterna. Jag sa 
skarpt nej, att jag inte ville beblanda mig med 

något som luktar korruption eller smutsiga 
händer och jag har informerat Trygg-Hansa 
om besöket, säger Salam.

Från Trygg-Hansas sida nekas till att de har 
tagit del av den informationen.

Salam ser sig som en rättskaffens person, 
säger att han har stoppat försäkringsbedrä-
gerier och att han själv hellre lagar än byter 
för miljöns skull. Han framstår som en orädd 
visselblåsare.

Uppdragsgivare har naturligtvis sin fulla 
rätt att lägga ut på jobb på vilka leverantörer 
de vill. Men Salam tycker att tydligare motive-
ringar på avslag borde kunna förväntas av ett 
försäkringsbolag. 

– De lyder under Finansinspektionen och 
kan inte tillåtas köra fulspel, säger han.

Ja, han upplever det som fulspel och ogrun-
dad lynchning.

SALAM ÄR huvudsakligen yrkesofficer i för-
svarsmakten och är borta två veckor i sträck. 
Med släktarv och erfarenhet från bilbran-
schen efter sin far och farbror som länge 
drivit verkstäder, startade han sitt företag i 
april 2019 för att kunna vara på hemmaplan 
mer. För den dagliga ruljangsen står brodern 
och ytterligare en anställd. Själv är Salam vd 
och operativt på plats halva tiden. 2019 tog 
han inte ut någon lön från företaget. Första 
verksamhetsåret omsatte han 800 000 kronor 
och den blygsamma vinsten på 11 000 kronor 
skänktes till Barncancerfonden och en 16-årig 
cancersjuk pojke i bekantskapskretsen.

Till Motorbranschens första besök på 
Backlund Bil har Salam kallat sin dåvarande 
redovisningskonsult och Henrik Backlund 
som är vice vd och seniorrådgivare i företa-
get. Båda intygade bolagets oförvitlighet. På 
omdömessajten Reco flödar lovorden.

Flera gånger har Salam bjudit in Trygg-
Hansa för att utreda missförstånd och hitta 
en väg framåt. Vid ett möte, som var inbokat 
med Niclas Skoog från Trygg-Hansa, fanns 
redovisningskonsulten och Henrik Backlund 
också på plats. De fick vänta förgäves, ingen 
kom, ingen svarade i telefon.

– När jag ringde från ett annat nummer sva-
rade Niclas Skoog, meddelade att han inte skulle 
komma och avslutade samtalet. Senare ringde 
han upp mina anställda efter arbetstid, de tyckte 
att det var väldigt obehagligt, säger Salam.

Niklas Skoog vill inte ge någon förklaring till 
Motorbranschen. Han hänvisar till tf chef för 
utredningsavdelningen som vi inte har lyckats 
nå. Men från pressavdelningen får vi svaret att 
något möte aldrig var inbokat.

DET SKA SÄGAS att Salam är nöjd med samar-
betet med de andra försäkringsbolagen. Från 
starten gjorde Backlund Bil många jobb också 
åt Trygg-Hansa, vars skadetekniker var nöjda 
med deras kalkyler och arbeten.

– Rent krasst har jag personligen inte haft 
några invändningar mot Backlund Bils jobb. 
Jag följer bara riktlinjerna från Inköp och har 
ingen aning om processerna, säger skadetek-
nikern Nderim Ukaj.

Sedan i maj har Salam Bashi sökt inköps-
ansvariga Maria Eriksson på Trygg-Hansa, 
också förgäves. Vi har tagit del av hans 
skriftväxling. 

– De enda svar jag får är att de har tagit del av 
informationen och ska titta på det, säger han.

Varken Maria Eriksson eller Trygg-Hansas 
vd Mats Dahlquist vill svara på Motorbran-
schens frågor utan hänvisar till sin pressavdel-
ning som svarar att de i maj bestämde sig för 
att inte acceptera kalkyler från Backlunds Bil 
och att de i ”flera och långa dialoger” med 
Backlund Bil har förklarat sitt ställningsta-
gande som de står fast vid.

Salams senaste skrivelse är en anmälan 
mot Trygg-Hansa till Finansinspektionen och 
Konkurrensverket där han anklagar bolaget 
för att anlita skalbolag med svart arbetskraft, 
”personal som ofta har utvisningsbeslut och 
tvingas gömma sig när de byter glasrutor […] 
leder till priser på skadereparationer och glas-
byten under marknadspriser”. När han skrev 
det var han riktigt förbannad.

EN DROPPE, som fick bägaren att helt rinna 
över för Salam, var när hans sambos bil (ja, 
familjen har av ohejdad vana kvar sina privata 
bilförsäkringar i Trygg-Hansa) helt nyligen 
blev inlämnad för en skada hos farstugrannen 
BG Bilplåtslageri. Salam själv låg ute i fält då. 
Trots täckande försäkring för gällande skada 
avslogs skadan två gånger, första gången på 
grund av en missuppfattning från verkstadens 
sida, andra gången … ja, det var inte klargjort 
vid pressläggningen av den här tidningen. 
Besiktningsteknikern vill inte uttala sig om ett 
ärende som rör en enskild försäkringstagare, 
inte Trygg-Hansas ledning heller. Verkstaden 
har begärt en grundlig förklaring.

– Det här har inte dugg med Salam Bashi 
att göra, det rör hans sambos bil, säger Peter 
Bergström på BG Bilplåtslageri.

Salam Bashi vet inte vad han ska tro, han 
tycker att det liknar häxjakt och i hans sinne 
växer konspirationsteorierna.

– Jag vill inget annat än försvara vårt land 
och vara mer med familjen. Jag tycker att jag 
förtjänar det, säger han.

FRÅN MRF:S SIDA säger Jan Olvenmo:
– Det här gör mig irriterad och förbannad. 
Det är fritt för försäkringsbolagen att teckna 
avtal med vem de vill, men varför får verksta-
den inte något svar? Det minsta man kan be-
gära från försäkringsbolagen är att verkstäder 
får en rimlig förklaring. Jag har tyvärr stött 
på det här många gånger förut där verkstä-
der bollas runt och aldrig får en förklaring. 
Skärpning! Oavsett om Trygg-Hansa, i det här 
fallet, vill anlita Backlund Bil eller inte ska de 
kunna ge dem ett svar. Sedan förefaller det lite 
konstigt att de hänvisar till utredningschefen.

Många, många är de skadeverkstäder som 
är frustrerade över försäkringsbolagens styr-
ning och verkstadsval. På tidningen Motor-
branschen kommer vi att lyssna på flera.2

Det minsta man kan begära 
är en rimlig förklaring

Backlund Bil är utestängt 
från Trygg-Hansa

Jan Olvenmo, MRF

2  A F FÄ R E N

Hemma på gården. Hästarna är Salams sambos.
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VERKSTAD
Joachim 
 Due-Boje

är ansvarig för 
service-marknads-

frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-

tionsnämnden. 
08-701 63 38

JURIDIK
David 

 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  

sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-

den och har lång 
branscherfarenhet. 

08-701 63 28

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

Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motor
branschen.se

Kunden är oerhört oförskämd

Den mänskliga mångfalden av kunder innefattar både besser-
wissrar och lögnare och i branschens skymningsland döljer sig 
mindre nogräknade bulvaner och tradingföretag. Och bland de 
reko finns sådana som ångrar sig och krånglar till affären. Våra 
experter har svar på allehanda trassliga situationer.

VERKSTAD Vi har utfört service 3 på en Mitsubishi 
ASX 2017 års modell. Samma dag bilen var inne an
märkte teknikern på anliggande broms bak, utslitna 
klossar och skivor fram. Jag ringde kunden och infor
merade om tilläggsarbetet och prishöjningen. Minns 
att bilägaren sa att bilen just varit på bilprovningen 
och att det inte anmärktes på bromsarna där. 

Hur som helst godkände mannen arbetet och vi 
gjorde bilen klar samma eftermiddag. Ytterligare 
diskussioner kom upp när mannen hämtade sin 
japanska terrängbil: ”Jag kan inte förstå hur bilens 
bromsar godkänns av bilprovningen, för att veckan 
senare få en anmärkning hos er”. 

Mitt svar blev att vi noga hade kontrollerat kvarva
rande beläggtjocklek både på klossarna och skivorna 
fram och bak; bak var det ”blanka” klossar till följd 
av anläggningen. Under protest betalade Mitsubishi
ägaren och åkte hem. Morgonen därpå var han till
baka och krävde att få se de utbytta delarna. Det blev 
en lång diskussion om konditionen på bromsskivorna 
fram. Trots att vi visade den av tillverkaren bestämda 
tjockleken ville han inte godkänna bytet. Vi bytte helt 
enkelt tillbaka skivorna och krediterade jobb och 
material, för att slippa en ännu längre diskussion.

En månad senare fick vi en ARNanmälan mot oss 
från herren med terrängbilen som krävde tillbaka 
7 500 kronor för alla bromsjobb. I en bilaga kunde vi 
läsa hans oerhört oförskämda brev om sin upplevelse 
på vår ”dåliga verkstad med inkompetent, okunnig 
personal”. Han hade dessutom bifogat egna bilder 
från utsidan av skivorna fram. Kunden påstod att vi 
troligen hade använt en polygrip när vi demonterat 
klossarna fram och samtidigt förstört dem, att vi bara 
bytte delar som en affärsidé grundad på merförsälj
ning. I samma brev glorifierade han sig själv som en 
genuin mycket välutbildad teknisk ingenjör. Han hade 
till och med varit med och kommit med goda råd till 
Saabs rallyavdelning på sjuttiotalet! Nu ska vi skicka 
in ett svaromål till ARN, vad ska jag tänka på?

Anna, Mitsu-verkstad i södra Norrland

Svar: Skriv neutralt och bifoga mycket
Du ska tänka vilken typ av människor som sitter på 
motormötena i Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN). Det är alltid två representanter från branschen,  
och två som representerar konsumenten, oftast kom
munala konsumentvägledare eller personal från Konsu
mentverket. 

Alla deltagare läser aktbilagorna för att bilda sig en 
uppfattning vem som har rätt eller fel. Om någon av 
parterna skriver elakt om den andra gör de oftast sig 
själv en björntjänst och det känns som om er kund har 
gjort det i sin anmälan. 

Skriv nu artigt och neutralt, bifoga allt du kan såsom 
tillverkarens anvisningar, bilder på verktygen ni använder, 
egna bilder på slitna delar etcetera.

Ditt svar skulle kunna se ut som följande:
”Vi motsätter oss anmälarens samtliga krav. Anmälaren 

påstår att våra mekaniker är oskickliga och använder 
sig av en ”polygriptång” vid demontering av bakre 
bromsklossar, vilket är mycket tråkigt med tanke på att 
vi utbildar vår personal i takt med kraven från tillver
karen som vi har vår auktorisation genom. Vi använder 
endast verktyg enligt tillverkarens krav. (Bifoga gärna 
en bild på de verktyg ni använder för att demontera 
oken.)

Våra noteringar om minsta tillåtna tjocklek på 
bromsskivorna fram understiger fabrikantens krav, 24,4 
mm (se bifogad arbetsorder). Det går inte att se om en 
bromsskiva är tillräckligt tjock med en bild från utsidan, 
dessutom är bilden på insidan av en bromsskiva oftast 
en helt annan än utsidan (se bifogad bild).

Bilprovningens skickliga tekniker och deras bedöm
ningar gäller ”just nu” för att en bil ska klara sig från 
anmärkningar, vilket vi har all respekt för. Vi som 
verkstad måste göra en helt annan bedömning för att 
kvarvarande tjocklek på olika detaljer ska klara sig till 
nästa serviceintervall. Vi har inte brustit i vare sig fack
mässighet eller bedömning av bromsarna och vi lider 
inte brist på verktygsutrustning.”

Kommentera inte bilägarens fantastiska ingenjörs
kunskaper, eller hans tidigare relation med Saab sport 
och rally.

Joachim Due-Boje
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BILHANDEL

Klaus  
Silfvenius

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

tionsnämnden. 
08-701 63 14

BILUTHYRNING
Anders  
Trollsås

är vd på bransch-
organisationen 

 Bil uthyrarna Sverige.

LACK & SK ADE
Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 

lack- och skade- 
frågor på MRF. 

Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.

08-701 63 21

Ljög att han var byggare
JURIDIK Vi har sålt fem nya bilar till en kund som vi 
förmodade var ett byggföretag. När vi hade levererat 
fyra bilar blev vi kontaktade av importören, som med 
stöd av återförsäljaravtalet krävde att vi skulle stoppa 
leveransen av den sista bilen, då det hade visat sig 
att kunden var en mindre bemedlad bilhandlare. Vi är 
införstådda med denna förbudsregel i återförsäljar
avtalet att sälja till andra bilhandlare, men vad kan 
kunden kräva av oss när han inte får sin sista bil? 

Palle

Svar: Bulvanskap är svikligt
Generellt kan det finnas en skyldighet att betala ett 
skadestånd om en kund tvingas göra ett så kallat täck
ningsköp (köp av motsvarande bil till högre pris) på 
grund av säljarens avtalsbrott. 

Om det däremot är så att ni har sålt till en annan 
handlare som agerat i bulvanskap ser jag inte att ni har 
någon skyldighet att betala skadestånd. Det eftersom 
regeln om förbud att sälja bilar till andra handlare är 
känd inom bilbranschen. Dessutom har agerandet 
kring bulvanskap även varit svikligt inom ramen för 
avtalslagens ogiltighetsregler. 

David Norrbohm

Muntligt avtal räcker sällan
JURIDIK Vi har en kund som lagt 5 000 kronor 
i handpenning via Swish till oss på en bil. Vi var 
överens i telefon om att vi skulle tona rutorna, byta 
kamremmen samt fixa vinterhjul till veckan därpå. Nu 
har kunden meddelat att han ångrat sig och hoppar 
av affären.

Vi har tyvärr inget ordererkännande, varken via 
mejl eller post, bara muntligt. Swishbetalningen 
täcker typ hälften av våra kostnader. Finns det någon 
möjlighet att kräva kunden på någon ersättning? Vi 
anser att det vore rimligt med någon kompensation, 
även om bilen snart säljs ändå.

Braxen

Svar: Swish räcker knappast
Det finns i och för sig inget lagkrav vid köp av bil, men vid 
ett underskrivet köpeavtal/beställning (som MRF har som 
krav) hade ni kunnat åberopa de fastställda procent
satserna för skadestånd som gäller vid avbeställning.

I det här fallet föreligger trots allt ett avtal, men efter
som det inte finns något skriftligt, bortsett från Swish
betalningen, kan det möjligen bli svårt att bevisa. Om 
det trots allt kan visas att ett bindande avtal föreligger, 
framgår det av konsumentköplagen att konsumenten är 
skyldig att betala ett skadestånd vid en avbeställning.

Skillnaden mot om ni hade nyttjat MRF:s skriftliga 
avtal med villkor, så måste ni visa nu vilka kostnader, 
förluster med mera ni haft (se lagtexten nedan). I så 
fall har ni troligen rätt att åtminstone behålla handpen
ningen.

”41 §  Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen 

varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för 
   1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå 
och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodo
göra sig dessa på annat sätt, 
   2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller 
avbeställningen, samt 
   3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med 
hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen 
eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete 
och omständigheterna i övrigt.

Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd 
ersättning vid hävning eller avbeställning, om den är 
skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas till
komma en säljare som ersättning enligt första stycket.”

David Norrbohm

Ännu en kund som ångrar sig
JURIDIK Häromdagen skickade en kund ett mejl där 
han skrev att han ville annullera sin affär som han gjort 
på plats hos mig. Han har även skrivit under avtalet. 
Det handlar om en bil för 442 000 kronor som han 
skulle privatleasa för cirka 5 200 kronor i månaden.

Jag har beställt bilen från fabrik. Den går in i 
produktion snart och är därmed låst till mig och mitt 
företag. Vad kan jag kräva honom på för ersättning?

Werner Karlsson

Svar: Ni har rätt till skadestånd
Någon ångerrätt föreligger inte eftersom det inte är 
ett avtal som omfattas av distansavtalslagen och inte 
heller inom ramen för något system om distansavtal 
(köpknapp, kundkorg, webbshop eller liknande). 
Avtalet ingicks på plats.

Eftersom kunden bryter avtalet med er, om 
beställning av en bil som han utlovat att leasa, är 
han skyldig att betala er för era kostnader till följd 
avbeställningen (skadestånd).

Hade ni använt er av MRF:s beställningsblankett med 
villkor vid privatleasing hade ni kunnat använda er 
av fastställda skadeståndsbelopp som uppgår till 3–15 
procent av bilens pris.

David Norrbohm

Lurad av tradingföretaget
BILHANDEL Vi har sålt en bil till en kund som var 
jättenöjd men när han sedan lämnade in bilen för 
service på en auktoriserad verkstad visade det sig att 
den har en skruvad mätarställning. Vi erbjöd honom 
att välja mellan kompensation och hävning. Han 
valde det senare och siktar nu på att köpa en ny bil av 
oss, så relationen mellan oss och kunden är räddad.

Däremot undrar vi vilka rättigheter vi har. Bilen är 
köpt av ett stort tradingföretag. Vi har kvar annons
underlag med mera från affären med leverantören 
och har påtalat felen för dem, men de hävdar bara att 
reklamationsfristen är utgången, att den är bara tre 
timmar från att vi mottagit bilen.

Adam
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”Bilen vi  
köpt hade 
skruvad  
mätar- 

ställning”

Svar: Räds inte stämning!
Bra agerat med kunden, en skruvad mätare är ett så 
kraftigt köprättsligt fel att det oftast medför en hävning. 
Så där har ni agerat helt rätt.

När det gäller affären med er leverantör så finns 
goda chanser. De har levererat en vara till er som inte 
motsvarar vad de annonserat ut.

Jag vill också göra tydligt för alla handlare som köper 
av tradingföretag, eller andra handlare som ni inte har 
en upparbetad relation med, att det är precis som vid alla 
andra inbyten behövs göras ett test på objektet ni köpt, ni 
behöver fastställa att varan motsvarar det ni beställt.

Dessa tradingföretag flyttar ofta bilar över gränser, 
varför det blir svårare att följa upp deras historik. 
Mängden fordon där uppgiven historik inte överens
stämmer med verkligheten är ett ökande problem.

Men det är lite jobbigare för er än när en kund vill rekla
mera, eftersom det inte finns något som liknar Allmänna 
reklamationsnämnden för näringsidkare.

Första steget är att skriftligen reklamera leveransen. 
Går de inte med på det är en stämning i domstol nästa 
steg, men räds inte det, ni verkar sitta med starka kort.

Dels finns det tydlig bevisning i deras annonsmate
rial, ert köpeavtal och dokumentation från en auktori
serad verkstad, som bevisar fel i varan.

Sedan har de oskäliga villkor, vilket skulle ligga dem  
i fatet i en domstolsförhandling.

Se till att sammanställa allt och kontakta åter oss på 
MRF centralt. 

Klaus Silfvenius

VDN saknas – ska vi prissänka?
BILHANDEL Vi har fastnat i en dialog med en kund 
som vill köpa en bil av oss. Något kontrakt är ännu 
inte skrivet och eftersom bilen är helt nyinkommen 
så har vi ännu inte fått fram ett VDNprotokoll.

Kunden vill pruta på bilen för att protokollet sak
nas, men jag menar att det inte har någon betydelse 
för affären.

Kunden hävdar att vi har ett avtal eftersom han 
sagt att han vill ha bilen och genom att vi, via mejl, 
godkänt att han får köpa den, men hävdar också han 
att han har rätt att få priset reducerat då VDN saknas. 
Det stämmer väl inte?

Johan

Svar: VDN ska finnas!
För det första så bedömer jag inte detta som en 
uppgjord affär och då kan kunden inte ställa krav på 
reducerat pris eller något annat, utan ärendet är fortfa
rande en förhandling. Att VDN saknas är ett brott mot 
marknadsföringslagen, men inte ett köprättsligt fel.

Men jag vill be dig att alltid ha en VDN på en begag
nad bil; det styrs alltså av marknadsföringslagen och 
konsumentverkets tolkning av lagen är att efterlevnaden 
görs genom VDNprotokollet.

Har du som i detta fall inte hunnit för att bilen är helt 
ny hos er så klargör det för eventuella spekulanter och 

säkerställ att du får fram ett korrekt VDN innan affären 
görs upp slutgiltigt.

Att slarva med test och VDN kan stå dig extremt 
dyrt! Jag vill propagera för att använda diagnosin
strument i testet. Jag känner till flertalet fall, som blev 
köpsrättsliga fel, men som skulle ha sparat många tio
tusentals kronor om diagnosinstrument hade använts 
– allt från utlöst airbag där varningslampan släckts, till 
trimmade näst intill nya prestandabilar där garantierna 
upphört. 

Och när marknaden allt mer öppnas mot en gemen
sam EUmarknad kommer problemen bara att öka.

Klaus Silfvenius

Vi vill byta det hagelskadade
taket men bolaget vägrar
PLÅT & LACK Vi har fått in en husbil med hagel
skador framför allt på taket och gjort en första ska
debesiktning. Skadorna är så omfattande och svår
placerade att det skulle vara svårt att reparera taket 
med ett fackmässigt bra resultat. Därför valde vi att 
sätta upp byte av taket och skickade skadeofferten 
till försäkringsbolaget. 

Vi anser att vi inte kan reparera fackmässigt. Taket 
har kraftiga hagelskador vid skarvarna och tillverkaren 
rekommenderar byte för att undvika risk för vatten
läckage med fuktskador.

Men bolaget accepterar inte ett takbyte. De fram
härdar att det finns metoder och att andra verkstäder 
reparerar dessa typer av skador. Nu känner vi oss 
tvungna att göra som bolaget säger. Om vi gör det, 
kan vi då friskriva oss från eventuella framtida 
vatten läckage och fuktskador? 

Upprörda Gerda 

Svar: En friskrivning ska vara rigorös
Du är inne på det rätta redan i din fråga, hur ni skulle 
kunna friskriva er från ansvar. Jag tycker att ni har 
agerat rätt och om ni anser att ni inte kan reparera fack
mässigt och har stöd från tillverkaren ska ni byta. 

Sedan är försäkringsbolaget den betalande parten 
och ska godkänna reparationskostnaden; vill de också 
bestämma reparationsmetod måste de också ta ansvar 
för metoden precis som tillverkarna gör. 

Reparerar ni skadan som bolaget vill måste ni infor
mera bilägaren både skriftligt och muntligt om att ni 
inte tar ansvar för metoden och att ni därför kommer 
att göra en provisorisk, ej fackmässig, reparation och 
inte tar ansvar för eventuella följdfel som vattenläckage/
fuktskador. Ni har stöd av tillverkarens anvisade metod. 
Även försäkringsbolaget ska ha den informationen. Ni 
bör också tydligt avråda bilägaren och försäkringsbolaget 
från en felaktig reparation.

PS! Glöm inte en underskrift av bilägaren på arbets
ordern där det står att det är provisorisk/ej fackmässig 
reparation och att ni har avrått reparationen! 

Jan Olvenmo
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Auto Arena & Awards 
2020
Waterfront Congress, 
Stockholm
Senarelagd till nästa år
Andra svenska upplagan av 
eventet för bil- och motor-
branschen. Nytt datum 
meddelas efter årsskiftet.   
autoawards.se

Persontrafikmässan
Göteborg
Framflyttad till 19–21 
januari 2021
Den stora svenska buss- och 
kollektivtrafikmässan är 
framflyttad.

Plastreparatör 
Grundutbildning
Bojo, Mjölby
26 oktober, 9 november,  
14 december
Tre dagar om regler, grundlära 
i lim- och strukturmetod, svets 
och stora reparationer. Anmä-
lan på www.bokning.mrf.se

Elsäkerhet 
El och elhybridfordon
Bojo, Mjölby
3 november, 5 november
Kursen ger grundläggande 
information om handhavande 
av fordon med helt eller delvis 
elektriska framdrivningssys-
tem, i enlighet med svenska 
bestämmelser och biltillverka-
rens anvisningar. Anmälan på 
www.bokning.mrf.se

Logistik & Transport
Svenska Mässan, Göteborg
3–4 november
Datumet kvarstår ännu för 
mässan och konferensen 
för alla som levererar eller 
tillhandahåller logistik och 
transport. Teknik, infrastruk-
tur och framtida flödeskedjor. 
svenskamassan.se

Kemiska arbets
miljörisker
– härdplastutbildning
5 november, 3 december
Webbutbildning via Micro-
soft Teams. Vänder sig till 
arbetsledare, bilplåtslagare/

karosseriarbetare, billack-
erare, plastreparatörer och 
bilglasarbetare. Förmedlar 
lagstadgad utbildning i 
hantering av härdplaster och 
allergiframkallande kemiska 
produkter, riskbedömning, 
hälsorisker och skyddsåtgär-
der. Max tre timmar. Anmälan 
på www.bokning.mrf.se

Motorbranschens SM
Bojo, Mjölby
6–8 november
Svenskt mästerskap inom 
yrkes grenarna personbilstek-
nik, lastbilsteknik, maskin-
teknik, bilskadeteknik och 
fordonslackering kommer  
troligen att avgöras utan 
publik. Info på Facebook  
”Motorbranschensyrkestäv-
lingar”. 

Motorgalan 2020
Berns salonger, Stockholm
Inställd

Begbil20
19–20 november
Fjärde begagnateventet för 

personbilshandeln i MRF:s 
regi sker i år digitalt under 
två halvdagar. Programmet 
aktualiserar marknadsför-
ändringar i dag och framöver, 
digitalisering, hållbarhet med 
mera. Anmälan på www.bok-
ning.mrf.se

Stora Ledarskapsdagen
Berns Stockholm
19 november
Konferensen arrangeras 
enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och borrar 
in sig på ledarskap i kristiden. 
Bland föreläsarna finns 
ledarskapsexperten Svante 
Randlert som ska tala om 
”Drömledarskapet under kris” 
och ge tips på krishantering.

eCarExpo, 
Svenska Mässan, Göteborg
26–27 november
Genomförs som ren bransch-
mässa för särskilt inbjudna, 
med streamade webbsänd-
ningar ut mot världen. I år 
med fokus på omställningen 
av fordonsparken till hållbar, 

elektrifierad och digitaliserad 
mobilitet. ecarexpo.se

Stora tjänstebilsdagen
Stockholm, 8 december
Den årliga branschträffen för 
alla som arbetar med tjänste-
bilar är hittills begränsad för 
45 personer, preliminärt på 
Scandic Continental. Kon-
ferensen kommer också att 
streamas. Tjänstebilsdagarna 
i Göteborg och Malmö utgår. 
www.ynnor.se

IESF automotive EE 
Design conference
9 december
Den kostnadsfria världs-
omspännande konferensen 
för fordonsingenjörer och 
-företagsledare kommer i år 
att hållas virtuellt med början 
9 december i USA och upp-
repas i europeiska tidszoner. 
Årets tema är design och 
konstruktion av elektriska och 
autonoma fordon.  
www.mentor.com/events

HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Vi reserverar oss för ändringar  
på grund av pandemin! 

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

SE VÅR 

WEBSHOP 

www.yourex.se

för mer artikelinfo
Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm.
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90-485-5959

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
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I en era då vi går mot bilar utan rattar och pedaler  
arrangerade MRF ett digitalt seminarium som följdes  
på webben av 180-talet personer. Här, ett urval av vad 
som sades! TEXT  ING-CATHRIN NILSSON

GOES DIGITAL

”Vi måste marknadsföra begagnade bilar bättre, 
jobba aktivt med digitala kampanjer. Det handlar 
om rätt blygsamma pengar och är något som 
vilken återförsäljare som helst kan göra lokalt”
Åke Lundberg, begagnatansvarig VW group 
Sverige

”Även om många ännu backar vid sista klicket 
tror jag att digitala köp kommer att öka – pan-
demin har visat hur fort köpbeteenden kan 
ändras – och då är det väldigt viktigt att vara 
med. Största problemet digitalt är hur inbytena 
ska hanteras.”
Johan Karlsson, begagnatansvarig Volvo 
Car Sverige

”DET FINNS RISK FÖR 
EN DIGITAL SEGRE-
GATION, DET VILL VI 
INTE HA”
Clas Månsson, vd BilMånsson i Halland

”Digitaliseringen måste tas på allvar. Jag vill 
uppnå en kvalitetsökning i det reella mötet med 
kunden, det digitala kan eliminera de triviala 
bitarna.”
Anders Lindqvist, Fordhandlare i Köping
 
”Allt fler avslut kommer att göras digitalt. Det 
gäller att få ut erbjudanden på många kanaler. 
Presentationen av bilen med beskrivande texter, 
bra bilder, berikande info och transparens är 
alltjämt viktigt.”
Martin Fransson, vd Wayke

”VI MÅSTE BLI BÄTTRE, 
SLÄPPA PERFEKTIO-
NISMEN OCH VÅGA GÅ 
FRAMÅT”
Peter Hedström, marknadschef Stendahls Bil 

Nästa nummer av 

kommer 10 november

Wrapping trendar 
✔ Skydda! ✔ Designa! ✔ Foliera!

VÅRT STORA

LÖNSAMHETSNUMMER
Så blev 2019!

✔ Siffrorna
✔ Jämförelserna
✔ Analyserna

Slumpen tar kvinnor 
till branschen
(och de stortrivs)

MÖT EN MAESTRO
PÅ ELEKTRONIK!

”Ägandet av kunddata kommer vara avgörande 
och nya intäktskällor måste hittas när elbilarna, 
med mindre servicebehov, kommer.
Tommy Letzén, vd MRF

”VI LEVER I EN VÄRLD 
DÄR ARTIFICIELL IN-
TELLIGENS (AI) BYGGS 
IN I NÄSTAN ALLTING. 
JAG ÄR ÖVERTYGAD 
OM ATT FÖRARLÖSA 
BILAR ÄR FRAMTIDEN.”
Ted Schönbäck. teknisk chef på Google

”Så fort en ny aktör kommer in i din bransch är 
den minst tre gånger mer autonom än du. Vi kan 
inte ha en massa manuella processer utan auto-

matisera så mycket det bara går för 
att skapa bästa kundupplevelsen. 

Vägen till framgång är att miss-
lyckas snabbare än alla andra.”
Amer Mohammed, digital 
direktör på Coop

”DIGITALISERINGEN 
ÄR VÄLDIGT INTRES-
SANT MEN KONSTEN 
ÄR ATT SAMTIDIGT 
FÅ MED SIG DET ANA-
LOGA I MILJÖER DÄR 
KUNDERNA TRIVS.”
Raine Wermelin, direktör Porsche

”Utsikterna efter pandemin är goda – 
resandet har ökat med 25 procent och 
människor har blivit smartare digitalt.
Det handlar om att ta hand om hela 
kundprocessen och stoppa leads-läckaget. 
Människor må hoppa av, men hela den digitala 
resan kan ses som en marknadsföring. Sök 
upp kunden! Analogt och digitalt måste 
kopplas ihop, det kommer alltid att vara 
både ock. En smart bilhandlare 
kommer att nyttja alla 
digitala möjligheter 
men också alla sociala 
kontakter. Glöm inte att 
konkurrens gör oss bättre!” 
Anders Parment, 
forskare

”Wayke är en nödvändig digital 
partner för märkeshandeln. Ska 
vi leva i morgon måste vi bädda 
för det i dag. ”
Stefan Rasteby, koncernchef 
Berners

”Wayke är inte bara en 
marknadsplats utan också 
din digitala partner.”
Sofia Forsling, Wayke

Riggat för  
sändning.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!
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Nyregistreringar under september
 September Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     26 51 232 1 031 0,11 0,41
  Land Rover                 75 95 800 763 0,39 0,30
Totalt BC Sweden             101 146 1 032 1 794 0,50 0,72
BMW Northern Europe                                                                  
  BMW                        1 392 1 600 11 619 14 390 5,73 5,80
  Mini                        264 338 2 131 2 766 1,05 1,11
Totalt BMW Northern Europe     1 656 1 938 13 750 17 156 6,78 6,92
Fiat Group Automobiles                                                             
  Alfa Romeo                 17 22 153 406 0,07 0,16
  Fiat                       290 429 3 695 4 681 1,82 1,88
  Jeep                       89 79 536 756 0,26 0,30
Totalt Fiat Group Automobiles 396 530 4 384 5 843 2,16 2,35
Ford Motor                                                                         
  Ford                       645 698 4 519 6 431 2,23 2,59
Totalt Ford Motor            645 698 4 519 6 431 2,23 2,59
General Motors mobility                                                                         
  Cadillac                       0 0 0 28 0,00 0,01
Totalt General Motors mobility            0 0 0 28 0,00 0,01
Honda Nordic                                                                       
  Honda                      176 202 1 024 2 084 0,50 0,84
Totalt Honda Nordic          176 202 1 024 2 084 0,50 0,84
Hyundai Bilar Import                                                                       
  Hyundai                      656 717 4 622 4 251 2,28 1,71
Totalt Hyundai Bilar Import          656 717 4 622 4 251 2,28 1,71
Iveco                                                                  
  Iveco                        2 1 30 37 0,01 0,01
Totalt Iveco     2 1 30 37 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                  
  KIA                        2 331 2 182 18 807 19 065 9,28 7,69
Totalt KIA Motors Sweden     2 331 2 182 18 807 19 065 9,28 7,69
KW Bruun Automotive                                                                  
  Citroen                        374 323 2 189 2 651 1,08 1,06
  Opel                        119 194 1 330 2 139 0,66 0,86
  Peugeot                        871 571 6 213 6 476 3,07 2,61
Totalt KW Bruun Automotive     1 364 1 088 9 732 11 266 4,81 4,53
Louwman Sverige                                                                   
  Suzuki                    257 235 1 229 1 783 0,60 0,71
Totalt Louwman Sverige      257 235 1 229 1 783 0,60 0,71
Mazda Motor Sverige                                                                
  Mazda                      283 582 1 138 3 948 0,56 1,59
Totalt Mazda Motor Sverige   283 582 1 138 3 948 0,56 1,59
Mercedes-Benz Sverige                                                              
  Mercedes                   1 819 1 457 12 334 14 370 6,08 5,79
  Smart                          0  0 5 9 0,00 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 819 1 457 12 339 14 379 6,08 5,80
Nevs                                                                      
  Nevs                     4 0 4 0 0,00 0,00
Totalt Nevs         4 0 4 0 0,00 0,00
Nissan Nordic                                                                      
  Nissan                     612 646 2 804 5 411 1,38 2,18
Totalt Nissan Nordic         612 646 2 804 5 411 1,38 2,18
Polestar Automotive                                                                      
  Polestar 2                     582 0 922 0 0,45 0,00
Totalt Polestar Automotive         582 0 922 0 0,45 0,00
Renault Nordic Sverige                                                             
  Alpine                      0 3 8 17 0,00 0,00
  Dacia                      182 185 1 302 3 491 0,64 1,40
  Renault                    879 675 5 925 8 393 2,92 3,38
Totalt Renault Nordic Sverige 1 061 863 7 235 11 901 3,57 4,80
SC Motors Sweden AB                                                                
  Mitsubishi                 220 413 2 474 4 532 1,22 1,82
Totalt SC Motors Sweden AB   220 413 2 474 4 532 1,22 1,82
Subaru Nordic                                                                      
  Subaru                     139 269 836 2 889 0,41 1,16
Totalt Subaru Nordic         139 269 836 2 889 0,41 1,16
Toyota Sweden                                                                      
  Lexus                      134 216 972 1 453 0,47 0,58
  Toyota                     2 948 1 914 14 732 16 106 7,26 6,50
Totalt Toyota Sweden         3 082 2 130 15 704 17 559 7,74 7,08
Volkswagen Group Sverige                                                           
  Audi                       1 709 1 363 13 250 13 987 6,53 5,64
  Porsche                    125 134 1 812 1 493 0,89 0,60
  Skoda                      1 310 1 225 10 118 13 345 4,99 5,38
  Seat                       849 521 5 865 6 840 2,89 2,76
  Volkswagen                 3 575 4 111 27 965 31 968 13,80 12,90
Totalt Volkswagen Group Sverige 7 568 7 354 59 010 67 633 29,12 27,29
Volvo Personbilar Sverige                                                          
  Polestar 1                    1 0 13 0 0,00 0,00
  Volvo                      4 606 4 268 36 724 44 335 18,12 17,89
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 607 4 268 36 737 44 335 18,12 17,89
Övriga fabrikat                                                                    
Totalt Övriga fabrikat       1 158 1 039 4 312 5 449 2,13 2,20
Totalt 28 719 26 758 202 644 247 774 100,00 100,00

GENERALAGENT

112 695 120 336
397 395 403 368
509 1 090 523 704

2 245 2 974 9 374 11 416
823 871 1 308 1 895

3 068 3 845 10 682 13 311

26 58 127 348
2 299 2 621 1 396 2 060

38 140 498 616
2 363 2 819 2 021 3 024

1 987 2 148 2 532 4 283
1 987 2 148 2 532 4 283

0 7 0 21
0 7 0 21

489 980 535 1 104
489 980 535 1 104

2 528 2 169 2 094 2 082
2 528 2 169 2 094 2 082

28 32 2 5
28 32 2 5

11 368 9 776 7 439 9 289
11 368 9 776 7 439 9 289

843 1 062 1 346 1 589
192 558 1 138 1 581

2 792 3 409 3 421 3 067
3 827 5 029 5 905 6 237

497 997 732 786
497 997 732 786

733 2 502 405 1 446
733 2 502 405 1 446

3 287 2 857 8 967 11 388
1 5 4 4

3 288 2 862 8 971 11 392

1 0 3 0
1 0 3 0

1 787 3 107 1 017 2 304
1 787 3 107 1 017 2 304

220 0 702 0
220 0 702 0

2 4 6 13
856 1 538 446 1 953

3 352 3 926 2 573 4 467
4 210 5 468 3 025 6 433

876 1 123 1 598 3 409
876 1 123 1 598 3 409

427 1 728 409 1 161
427 1 728 409 1 161

323 406 649 1 047
6 216 7 443 8 516 8 663
6 539 7 849 9 165 9 710

5 414 4 361 7 836 9 626
881 705 931 788

4 104 5 147 6 014 8 198
2 899 3 485 2 966 3 355
9 713 10 962 18 252 21 006

23 011 24 660 35 999 42 973

3 0 10 0
7 200 8 423 29 524 35 912
7 203 8 423 29 534 35 912

1 377 1 894 2 994 3 582
76 354 88 606 126 290 159 168
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Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2020 ligger på 281 839

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 augusti Max 10 år gamla bilar.

Augusti

Nybilshandel  
med begagnat

2020

19 937

2019

18 930

5,3%

Endast
begagnathandel

2020

13 802

2019

12 965

6,5%

Ej via
bilhandel

2020

15 871

2019

16 034

-0,1%

Totalmarknad

2020

49 610

2019

47 929

3,5%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar augusti Max 10 år gamla avställda bilar.

Augusti

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

32 840 

66

2020

30 742

81

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

159 333

2019

148 338

7,4%

Endast
begagnathandel

2020

108 914

2019

100 149

8,8%

Ej via
bilhandel

2020

127 872

2019

127 978

-0,1%

Totalmarknad

2020

396 119

2019

376 465

5,2%

Antal bilar

Utveckling

2019

28 637

85

2020

26 290

102

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 

44 064 

31 525 

44 571 

28 697 

42 091 

28 414 

Lager Nybilshandel           Lager Begagnathandel

38 411 

31 575 30 742

26 594 25 933 26 290

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

KO M M E N TA R

Personbilsförsäljningen
rullar äntligen igång
Personbilar. Tre fjärdedelar av ett mycket annor
lunda år är avverkat. Försäljningen av nya bilar 
rullar äntligen på i något som kan anses vara ett 
normalläge, medan vi i de ackumulerade siffrorna 
får släpa med oss de förlorade månaderna i främst 
kvartal två och inledningen av kvartal tre.

I september kan registreringarna summeras 
till 28 719 personbilar, 1 961 fler än under samma 
månad 2019 och en förbättring på 7,3 procent som 
till del kan förklaras av att tillverkarna nu kommit 
igång med leveranser.

Uppgången visar att den starka begagnatför
säljningen kanske ändå inte påverkar nybilsregist
reringarna.

Ackumulerat för året har vi 202 644 registrerade 
nya bilar, vilket är 45 130 färre än under samma pe
riod 2019, en nedgång med 18,2 procent som huvud
sakligen kan härledas till effekterna av pandemin.

Andelen laddbara bilar landar på den historiskt 
högsta nivån om 34,4 procent. Hittills i år har 56 554 
laddbara bilar registrerats; prognosen om 30 procent 
laddbara bilar under 2020 ser ut att kunna nås med 
reservation för hur den föreslagna regeringsbudgeten  
– med stor osäkerhet kopplad till bonus malus, 
förmånsvärden och nedsättning för laddhybrider – 
kommer att påverka årets tre sista månader.

Lätta lastbilar. Här ser det fortsatt relativt mörkt 
ut och prognosen justeras ner från 38 000 till 
33 000 registrerade bilar. Trots att försäljningen 
lämnat katastrofstadiet stannar antalet registrerade 
lätta lastbilar under september på 3 596 vilket är 
2,2 procent sämre än samma månad 2019.

Under hela året har endast 20 592 lätta lastbilar 
registrerats, vilket är 41 procent sämre än förra 
året, alltså närapå en halvering. Nya bonus malus
systemet lär påverka nyförsäljningen ytterligare.

Tunga lastbilar. Förra månadens vändning följs av 
ytterligare en månad med stigande registreringar. I 
september är registreringssiffran 452 fordon, en liten 
ökning med 0,7 procent mot samma månad i fjol. 

Totalt under året har registreringarna sjunkit med 
28,2 procent jämfört med föregående år – hittills  
3 568 registrerade tunga lastbilar. Tappet kan till stor 
del tillskrivas tillverkarnas långa nedstängning. Kan 
de hålla ångan uppe resten av året och påbyggarledet 
hinner med kan nog siffrorna hinna snyggas till lite.
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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

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

Nu kan ni stärka er miljöprofi l och bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Köp däcksäckar tillverkade med 
0% konventionell plast.

formac.se

100% klimatsmarta
däcksäckar

D
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V E R K S T
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VI
UTRUSTAR

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

S
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VI UTRUSTAR DIN VERKSTAD!
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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 september 2020. 

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

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

1 Volvo S/V60 Laddhybrid  Laddhybrid 762 213 4 762 1 434 8,42 5,11

2 Volvo XC60N Laddhybrid Laddhybrid 692 190 4 033 1 282 7,13 4,57

3 VW Passat GTE Laddhybrid 372 48 3 732 129 6,60 0,46

4 Kia Niro Plug-in Hybrid Laddhybrid  309 259 3 351 2 702 5,93 9,63

5 Kia Optima PHEV Laddhybrid 229 250 2 722 2 555 4,81 9,10

6 Tesla Model 3  El 754 716 2 700 3 490 4,77 12,44

7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 165 283 2 062 3 503 3,65 12,48

8 Kia Ceed SW Plug-In Hybrid  Laddhybrid 389 0 1 979 0 3,50 0,00

9 Kia Niro EV  El 233 86 1 799 1 175 3,18 4,19

10 Volvo XC40 Laddhybrid Laddhybrid 253 63 1 739 135 3,07 0,48

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MÄRKE

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Aug  Ackumulerat  2020  2019
DAF  8 8 60 133 0,0 -54,9 1,7 2,7
Iveco  0 1 2 16 -100,0 -87,5 0,1 0,3
MAN  5 15 89 149 -66,7 -40,3 2,5 3,0
Mercedes-Benz  41 37 263 481 10,8 -45,3 7,4 9,7
Scania  194 191 1 648 2 165 1,6 -23,9 46,2 43,6
Volvo  200 195 1 487 1 993 2,6 -25,4 41,7 40,1
Övriga  4 2 19 32 100,0 -40,6 0,5 0,6

TOTALT  452 449 3 568 4 969 0,7 -28,2  100,0  100,0

MÄRKE

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Aug  Ackumulerat  2020  2019
Chevrolet  0 1 2 1 -100,0 100,0 0,0 0,0
Citroen  124 118 660 1 152 5,1 -42,7 3,2 3,3
Dacia  44 32 269 452 37,5 -40,5 1,3 1,3
Hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  57 152 601 1 181 -62,5 -49,1 2,9 3,4
Ford  808 646 3 861 5 313 25,1 -27,3 18,8 15,2
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  88 51 286 531 72,5 -46,1 1,4 1,5
Isuzu  12 25 154 581 -52,0 -73,5 0,7 1,7
MAN  1 5 44 47 -80,0 -6,4 0,2 0,1
Mercedes-Benz  465 404 2 576 3 401 15,1 -24,3 12,5 9,7
Mitsubishi  9 47 59 341 -80,9 -82,7 0,3 1,0
Maxus  17 0 29 0 0,0 0,0 0,1 0,0
Nissan  67 209 614 1 796 -67,9 -65,8 3,0 5,1
Opel  33 138 591 661 -76,1 -10,6 2,9 1,9
Peugeot  282 360 1 603 2 920 -21,7 -45,1 7,8 8,3
Renault  267 259 1 316 5 050 3,1 -73,9 6,4 14,4
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ssangyong  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  182 140 998 1 317 30,0 -24,2 4,8 3,8
Volkswagen  1 110 1 079 6 775 10 113 2,9 -33,0 32,9 28,9
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  35 13 177 151 169,2 17,2 0,9 0,4

TOTALT  3 596 3 677 20 592 34 975 -2,2 -41,1 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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Värd en omväg
Vi tror att Anders Bilmek i Rimbo i 
Norduppland har Sveriges charmigaste 
kundmottagning. Där innanför disken 
öppnar sig ett oemotståndligt museum 
som berättar lokal- och bil-historia från 
framför allt 50- och 60-talen. Lådor 
och kärl är märkta med Landstingstvät-
ten Rimbo, Uppsala Bryggeribolag och 
Rimbo Ångbryggeri. I rummet trängs en 
gammal Daimlersoffa, gamla stenkakor, 
karossdelar från en A-Ford, neonskyltar, 
flipperspel, alla generationer mobil-
telefoner, bilhandskar … ögongodis i 
stökig harmoni. Inte överraskande att 
bilklubbar och dartspelare hyr in sig 
här för privata event. Verkstadsägaren 
Anders Björkman, 52 har samlat länge. 
Och det ska tilläggas att han också fått 
med Mekonomens gula färgskala på en 
vägg ...2 ICN

Anders Björkman.

F
O

T
O

: P
E

T
E

R
 K

N
U

T
S

O
N



 62 MOTORBRANSCHEN 10 •  2020

ST
EP

H
AN

 K
IN

N
M

ARK

HUR HAR svensk bilhandel påverkats av pandemin?
 Ett sexårigt retroperspektiv visar på unika försälj-

ningsrekord, digitaliserade bilköp, ökade marknadsan-
delar för el- och hybridbilar, nya annonskanaler, stark 
export, digitaliserade tjänster och delvis en ny typ av 
e-handel med flertalet servicetjänster. Konsumenter som 
öppnat plånböckerna och omfamnat privatleasingen. En 
ihållande framtidstro och en högkonjunktur på högvarv 
under en av de längsta perioderna som Sverige upplevt. 

Men på mindre än ett kvartal förvandlades bilindu-
strins förutsättningar till något vi aldrig tidigare upplevt; 
registreringarna i Europa föll med 55 procent under 
andra kvartalet. På rekordtid framkallade pandemin nya 
trender i bilindustrin och -handeln. Här är några:
2  Videomöten adapterades snabbt. Kostsamma af-

färsresor och möten sköts online. Det medför på 
sikt mindre kontorsytor och reducerade kontors-
kostnader. 

2  Ökande behov av privat resande gynnar bilhandeln. 
Snabbfotade handlare med hög likviditet kan köpa 
in bil när ingen annan gör det och sälja snabbare 
än konkurrenterna när marknaden svänger. Hös-
ten kan präglas av bilbrist.

2  Ökad arbetslöshet bidrar direkt till fler köp- och 
säljtransaktioner inom begagnatförsäljningen 
som tar marknadsandelar från nybil, men tappar 
till privatleasing. En joker i leken kan vara att 
finansbolagen lanserar nya finansieringsmodeller 
med kortare avtal och attraktivare korttidsleasing 
för företag. Arbetslöshetsfaktorn kan vara en av 
två enskilt största nyckelfaktorer för en negativ ut-
veckling för bilhandeln generellt, kanske specifikt 
för nybil. 

 2  Mindre billigare bilar omsätts snabbt. Konsum-
tionslusten är tillbaka! För bilhandeln kommer 
dagliga rapporter om svårigheten att hitta inköp 
av billiga bilar från handlarna. 

2  Tjänstebilsförsäljningen. Nya inköp skjuts till viss 
del på framtiden. En ackumulerad positiv ket-
chupeffekt kommer sannolikt längre fram, redan 
nu syns en upphämtning av tappet från i våras. 
2020 tros däremot bli ett förlorat år totalt inom 
nybilsförsäljningen. 

2  Märken och modeller. Inte alla har drabbats av 
covid-19, Volvo XC40 hade en fenomenal försälj-
ningsframgång med plus 43 procent när marknaden 
föll med minus 25 procent. Porsche sålde 845 bilar 
och har en försäljningsökning med plus 7 procent 
hittills i år.
2  Privatleasingen ökar, plus 10 procent sedan  

januari, och har legat stabilt första halvåret. 
2  Världens finansmarknader visar hög riskaptit  

och mycket riskkapital finns i marknaden. Ränte-
situationen från världens centralbanker kommer 
att förbli låg under lång tid, vilket delvis stödjer 
ränteläget i bil-finansieringen. Eftersom allt fler 
konsumenter finansierar sina bilinköp pekar det 
på en fortsatt stark begagnathandel.

HASTIGHETEN i marknadsförändringen under pan-
demin har varit starkt påtaglig i fordonsindustrins 
produktions- och försäljningsled. Strävan att komma 
tillbaka kommer att vara en tydligt pådrivande kraft 
för en snabb återhämtning av ekonomin, även om den 
kommer ta tid. Visst utrymme finns för nya möjligheter 
och kreativa lösningar.                

Bilar kommer alltid att säljas så länge konsumenterna 
tror på morgondagen, har pengar i plånboken och jobben 
kvar. Tillväxt, arbetslöshet och hushållens tilltro på 
framtiden är de tre enskilt största faktorerna för höstens 
och den kommande vårens utveckling i bilhandeln. 

Tydligt har svensk bilhandel visat på ett adaptivt 
förhållningssätt till pandemins utmaningar. Förutsätt-
ningarna för en positiv utveckling under resten av året 
och nästa år ser ljusa ut! 2

Stephan Kinnmark är affärsutvecklare hos 
försäkringsförmedlaren AutoConcept Insurance 
som är specialiserad på fordonsbranschen. Det 
här är ett utdrag ur deras trendrapport som finns 
att läsa i sin helhet på vår webb.
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Triple Safety 2-pelarlyft
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Se alla våra 
produkter här!

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Unik på marknaden med trippelt säkerhetssytem och extra robusta pelare utan 
svetsfogar. Klarar ett brett spektra av fordon med både kort och lång hjulbas, 
max 3,5 ton. Lågprofilarmar med min. höjd 80 mm, som kan svängas 180°. 

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

www.sunmaskin.se

Källor Google Trends, Cap Gemini, Myndigheten för Trafikanalys, Swedbank, MRF, Riksbanken, 
EV, Ipsos, Vroom, SCB, Blomberg News, Dagens Industri, Blocket Fordon, Ekonomifakta, 
CarsDirekt, Acea, Bil Sweden, Apple Corp, Teknikens Värld, Ekonomifakta. 

På Stephans krönikesida på Linkedin finns fler trender.
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Att tvätta hjul med en Drester hjultvätt och GP Filter eQ är mycket miljövänligt.
Inga kemikalier behövs och vattenförbrukningen är mycket låg. 
Förutom smutspartiklar så innehåller restvattnet från hjultvätten även tungmetallrester, plastpartiklar och andra fibrer från däck och asfaltvägar.
Med GP Filter eQ renas restvattnet effektivt så att det uppfyller myndighetskrav på en korrekt avloppsvattenhantering.
Samtidigt bibehålls den låga vattenförbrukningen per tvättat hjul.
Effektiviteten och flödet i verkstaden ökar och hanteringen förbättras.
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	s 50-53 experterna okt
	s 54-55 Digital dag nästa nummer okt
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