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När Ola Partapuoli på Wrap your car handskär 
delar till en lastbilsdekor trär han en sleeve 
över högerarmen för att lätt glida över filmen.

Remigijus Jucas kan med rätta benämnas 
elektronikguru. Han använder oscilloskop 
dagligen och bygger egen mjukvara.

Annonssäljaren, tidningsägaren och frisören 
Angelica Edlund bytte bana och blev verkstads-
chef och servicerådgivare på Norrlands Bil.
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DIGITAL 

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

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

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

Tack vare djup förståelse för återförsäljarnas utmaningar har vi genom 
rådgivning och digitala lösningar kunnat stötta dem i deras dagliga arbete. 
Vi ser fram emot att få fortsätta utbyta erfarenheter, göra lönsamma 
affärer och skapa ännu större tillväxt under 2021. 

Tillsammans förverkligar vi idéer.
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Team Kia Finans
Stefan Näsman, Håkan Grönkvist, Michael Josefsson & Lasse Hansson
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BJÖRN OLSSON
Annonsmottagning
08-701 63 25
bjorn.olsson@mrf.se

SOM BRANSCH var vi redan före covid-19 inne i den snabbaste förändrings-
takten sedan vår födelse. En del av förändringen är naturligtvis drivet av 
branschens egna tekniska utveckling med uppkopplat, elektrifierat och 
autonomt. Men omvärldsfaktorer påverkar oss lika mycket och gör att varje 
företag måste börja agera. 

VI KAN välja att se förändringar som bara hot eller så försöker vi hitta 
sätt att våga prova olika idéer. Som bransch måste vi se till att fortsätta 
behålla initiativet och kundkontakten. Jag tror att vår utgångspunkt, när vi 
utvecklar produkter och tjänster, ska vara att försöka jobba med valutorna 
Tid och Hållbarhet. Kan vi erbjuda tjänster eller produkter som sparar tid, 
förpackade på ett enkelt sätt eller visar på vårt arbete med hållbarhet, är 
kunden beredd att betala för tjänsterna.

TÄNK ER att ni i era egna system har en bra bild av familjen Andersson, ni 
vet att de har mycket skjutsa/hämta/lämna och ni har från bilens system fått 
veta att det snart är servicedags. Vad skulle hända om ni skickade ett SMS 
med en enkel länk där de kunde svara ja eller nej till ett erbjudande om att 
ni kör hem och hämtar bilen för service och lämnar en hyrbil på plats för x 
kronor.  

Eller att ni inför sportlovet erbjuder en uppgradering av familjens 
samtliga telefoner och plattor så de fungerar med bilens uppkoppling och 
resan till fjällen kan bli lugn för alla. Jag tror många skulle svara ”ja, tack”. 
Det sparar Tid.

DET ANDRA är att vi som företag har många 
produkter som är Hållbara alternativ samt 
att vi inte får glömma att kommunicera 
till marknaden att vi redan jobbar med en 
mängd hållbara delar. I ett företagsområde 
är vi nog många gånger den gren 
som har flest besök av kontrollanter, 
samtidigt som vi investerar hårt i allt från 
vattenåtervinning, jordvärme, solceller, 

materialåtervinning och framför allt återbruk genom bra reparationer. Till 
det engagerar vi många gånger oss i lokala föreningar, mångfald eller stora 
insamlingskampanjer. Vi måste våga tala om att vi jobbar med några av 
FN:s sjutton hållbarhetsmål som innefattar såväl miljö- som socialt och 
ekonomiskt ansvar. 

INTE BARA privatpersoner gör Hållbara val; 
många företag har nu FN:s mål med i sina 
policyer, inklusive valet av tjänstebil.

Så våga prova! Starta gärna i liten skala 
så att ni lätt kan ändra. Se till att, i det 
förändrade klimatet, ha en sund diskussion 
med era huvudmän och samarbetsparter så ni 
har tillgång till data i realtid. 

Från MRF driver vi frågan, bland annat 
i samband med arbetet kring förändrade 
gruppundantag på EU-nivå. Tillgången på 
data kommer att vara förutsättningarna för 
framtida tjänste- och produktutveckling. 

TOMMY LETZÉN är vd för  MRF.

Att agera är avgörande

Tid och hållbar-
het är en bra 

utgångspunkt för 
utveckling

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

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

Viktor, 8 år, skulle lätt kunna köpa rätt däck eller hjul hos Nordic Wheels.

VIKTOR TYCKER OCKSÅ ATT DET
ÄR ENKELT ATT BESTÄLLA DÄCK!

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

Nu tar vi ju inte emot beställningar från annat än 
svenska bilhandlare, men annars skulle t o m ett barn 
kunna beställa från vår webbplats. Bra för dig som 
har annat att jobba med och vill att merförsäljning 
ska vara enkelt och gå snabbt. 

Här hittar du det mesta inom däck och fälg för fordon 
upp till 3,5 ton. Klart och tydligt presenterat. Och när 
du klickat hem det du vill ha, landar leveransen på din 
lastkaj oftast dagen efter din beställning.

Hör av dig på info@nordicwheels.se, så får du ett 
inlogg för att testa själv. 

Väkommen på vår hem- 
sida eller i vår app. 
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”  Kunderna får 
köra på bana”
Under september bjöd Förenade 
Bil in kunder till två event på  
motorbanan Ring Knutstorp.

Varför erbjuder ni kunderna kurser och förarupplevelser?
– Dels finns ett stort intresse bland våra kunder att lära 
känna sina egna bilar på djupet och testa nya modeller från 
BMW och Mini. I och med att Förenade Bil Gruppen äger 
Ring Knutstorp kan vi uppfylla önskemålen. Dels är event 
viktiga för att bygga kundrelationer. Under 2019 hade vi 
40 event med inriktning på förarutveckling och BMW M 
Experience.

Vad innebär BMW M Experience?
– BMW Group ger alla återförsäljare möjlighet att anordna 
förarupplevelsen. Tyvärr var det bara vi och två andra som 
nyttjade det i år. Eventet är populärt, en kund flög ner från 
norra Sverige för att delta. Vi samlades på Örenäs slott för 
middag och övernattning. Nästa dag åkte vi till Ring Knuts-
torp där 16 deltagare tilldelades var sin BMW M2. Under 
ledning av erfarna instruktörer fick de träna olika moment 
på körbanan.

Veckan efter ordnade ni Driver training …
– Det är vår egen förarutvecklingsdag som vi kör flera 
gånger om året. Då har deltagarna sina egna bilar och våra 
duktiga instruktörer lär dem hantera dem i olika situationer. 

– Andra halvan av dagen får de testa nya modeller från 
BMW, Mini och Alpina samt köra BMW:s X-modeller på 
offroadslingan. Vi anordnar också Extended Test drive för 
tjänstebilsförare. 

Har ni anpassat eventarbetet i år?
– Ja, inga inomhusevent i år. I början ställde vi in allt tills 
vi kände att vi hade bra överblick och kunde garantera 
deltagarnas säkerhet. Första eventet blev Driver training i 
maj och intresset var jättestort.
 
Leder aktiviteterna till ökad försäljning?
– Ja, vi bygger relationer och knyter närmare kontakt med 
kunderna. Vid nästa samtal med kund har våra säljare en 
beröringspunkt samtidigt som kunden blivit nyfiken och 
öppen för köp av en ny modell som provkörts. Dessutom 
har vi väldigt trevligt under våra förarutvecklingsdagar. 2 PE

Linda Ungh, marknadsansvarig 
Förenade Bil. 

HALLÅ DÄRKolla det finstilta!
Vet du vad din företagsförsäkring täcker? Joachim Due-Boje 
på MRF har kollat och kommit fram till att många villkor är 
svårtolkad gallimatias.  

DIN ANSVARSFÖRSÄKRING

EFTER MÅNGA frågor från 
verkstäder och bilhandlare 
som nekats ersättning från sina 
ansvarsförsäkringar, beslöt sig 
Joachim Due-Boje för att göra en 
avstämning utifrån sex fall. 

På vägen snubblade han på 
ordalydelser som man kan undra 
om ens juristerna själva kan 
tolka. Eller vad sägs om den här 
formuleringen från ett särskilt 
försäkringsvillkor: ”Undan-
taget av ser inte ska på annan 
av försäkringstagaren såld och 
levererad egendom än den som 
orsakat skadan under förutsätt-
ning att den skadade egendomen 
inte varit felaktig, bristfällig eller 
felaktigt monterad, utrustad eller 
liknande.”

Inte lättolkat. Inte heller när 
Länsförsäkringar meddelar att 
”det är omöjligt att säga ja eller 
nej på förhand”.

Due-Boje fann, efter att ha 
tillskrivit åtta försäkringsbolag, 
att ansvarsförsäkringar hos bil-
företag kan täcka väldigt många 
typer av skador. Till exempel om 
en växellådedomkraft välter och 
skadar ett växelhus under kopp-
lingsbytet eller om en för hårt 
spänd kamrem på verkstaden 
leder till allvarliga motorskador.

MEN, DET GÄLLER att se upp, för 
om en beghandlare erbjuder 
sig att byta kamremmen på sin 
verkstad innan en bil säljs, och 
motorskador senare uppstår på 
grund av att kamremmen spänts 
för hårt, då kommer sannolikt 
inte ansvarsförsäkringen att 
täcka skadorna. Det, eftersom 
beghandlaren stod som ägare av 
bilen när arbetet utfördes och 
skadan betraktas som en rekla-

mation. Hade bilen däremot varit 
skriven på kunden vid reparatio-
nen hade försäkringen täckt.

– Ett motorras kan ju kosta upp - 
emot 90 000 kronor att åtgärda så 
det kan ju bli rätt svettiga pengar.

– Utifrån svaren är mitt råd till 
bilhandlare att alltid ställa på en 
såld bil på kunden innan eventu-
ella tilläggsarbeten görs. Det är ju 

inte ovanligt att en begbilsköpare 
vill ha en kamrem bytt, en drag-
krok monterad eller däck bytta 
före leverans, säger Due-Boje.

Han erfar att verkstäder och 
bilhandlare i allmänhet har rätt 

vag uppfattning om vad ansvars-
försäkringen täcker och inte.

– En kundbil kan köras sönder, 
något kan missas att dras åt eller 
fyllas på. Så ställ öppna vardag-
liga frågor om vad som ingår i 
försäkringen innan ni tecknar en 
försäkring, råder Due-Boje.

EN LITEN lustifikation på en av 
hans enkätfrågor om försäk-
ringen täcker om en tekniker i 
slutfasen av en service glömmer 
att dra åt oljepluggen som sedan 
lossnar med ett motorhaveri 
som följd. Rätt enhälligt svarar 
bolagen att försäkringen täcker 
– dock inte oljepluggen och dess 
packning. En kostnad på cirka 
hundralappen! 2 ICN

Fotnot De försäkringsbolag som 
återkopplade på frågorna är Dina 
försäkringar, Folksam, If, Länsförsäk-
ringar, Protector och Trygg-Hansa. Från 
Moderna försäkringar och Gjensidige 
kom inga svar alls.

Ställ alltid på en såld 
bil på kunden innan 
eventuella tilläggs-

arbeten görs

Joachim Due-Boje har tagit 
tempen på vad som (inte) 

ingår i ansvarsförsäkringar 
från olika försäkringsbolag.
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Notiser
Bilkompaniet-koncernen …
… invigde nyligen sin nya fullservice
anläggning i Piteå, en satsning på 
cirka 25 miljoner. Bilkompaniet ingår 
i den Norrbottenbaserade Sigoro
koncernen, som förutom Bilkom
paniets tre anläggningar i Piteå, 
Luleå och Kalix även äger och driver 
Mekonomens etableringar i Kalix 
och Boden och företagen Automobil
service och Fastighetskompaniet.

Bilkompaniet säljer och servar Kia, 
Opel och Suzuki samt även Fiats, 
Opels och Ivecos transportbilar.

FINNVEDENS  
LASTVAGNAR  …
… har nyligen invigt sin helt nya 
fullserviceanläggning för Volvo vid 
E6:an i Ängelholm i nordvästra Skåne. 
Anläggningen i Ängelholm har en 
byggd totalyta på 4 200 kvadrat och 
en tomtyta på 35 200 kvadrat.

Företaget planerar också att 
bygga en ny fullserviceanläggning 
i Växjö, på en 50 000 kvadrat stor 
tomt vid riksväg 30, som ersättning  
för sin nuvarande etablering. Finn
vedens Lastvagnar, med 20 etable
ringar i södra Sverige, är en av Sveri
ges största privatägda återförsäljare 
och serviceverkstäder för Volvo 
lastbilar och ingår i familjeägda 
Liljedahl group.

Holmgrens Bils …
… anläggning i Kalmar har slutat 
som återförsäljare för Mazda. Fram 
till kommande årsskifte fortsätter 
man dock som serviceverkstad för 
märket. Holmgrens i Kalmar repre
senterar i fortsättningen BMW, Mini, 
Hyundai, Mitsubishi och Nissan.

PORSCHE CENTER  
ÖREBRO …
… har nyligen sålts till Möller 
Bilkoncernen. Det är Sportbilar i 
Örebro AB med bil och motorprofi
len Curt Gruvaeus i spetsen som har 
avyttrat anläggningen med i dagsläget 
cirka 20 anställda.

HA Bil i Jönköping …
… blev för en tid sedan ny service
verkstad för Opel på orten. Detta 
sedan Holmgrens Bilkoncernen 
nyligen upphörde som återförsäljare 
och serviceverkstad för Opel i Jön
köping. HA Bil är även återförsäljare 
och serviceverkstad för Nissan, 
Mazda och Peugeot.

NV MOTOR I SKELLEFTEÅ … 
... grundades sommaren 2016 och 
har som målsättning att så små
ningom bli ortens tredje största 
bilmärke. Företaget, vars fullstän
diga namn är Norra Västerbottens 

Motor, är också ny medlem i MRF. De 
säljer och servar Kia, ägs och drivs 
av kompanjonerna Jan Emilsson och 
Kristofer Vikberg, med Vikberg som 
vd. I dagsläget har NV Motor sex 
anställda.

Hörby Bil i Skåne …
… har slutat som Mazdaåterförsälja
re men förblir auktoriserad verkstad 
för märket fram till årsskiftet. Före
taget är fortsatt återförsäljare och 
serviceverkstad för Kia, Fiat Profes
sionals lätta transportbilar samt nya 
Maxus eldrivna, lätta transportfordon 
från Kina. Man är även auktoriserad 
serviceverkstad för Saab.

OVE ANDERSSON BIL  …
… är sedan en tid ”nygammal” åter
försäljare för Suzuki i Västerås. Före
taget, som även representerar Mazda 
sedan 1980, sålde Suzuki under åren 
1995–2005 innan Nyströms Bilar 
tog över märket fram tills tidigare i 
år. Nyströms Bilar säljer och servar i 
dag Citroën, Peugeot och Mitsubishi 
och blev tidigare i år även ny återför
säljare i Västerås för Hyundai.

Windahls Garantibilar …
… har upphört som återförsäljare 
och auktoriserad serviceverkstad 
för Kia i Nora. Företaget startades 
1978 av Håkan Börgel, som ännu 
äger och driver det. Närmaste Kia
återförsäljare är Björkmans Bil i 
Lindesberg (som häromåret köpte 
Samuel Karlssons Bil på orten) och 
Örebro Bilbolag (Öbab) i Örebro, som 
även representerar Nissan.

HEDIN UTÖKAR I ALINGSÅS
Hedin Bil har öppnat en nybyggd 
anläggning om 2 800 kvadrat i 
Alingsås, och behåller den befintliga 
ett stenkast bort. I den nya säljs och 
servas Kia och Nissan samt erbjuds 
tillbehör, reservdelar, däck och 
hjultjänster. Anläggningen är anpas
sad för elektrifierade och laddbara 
bilar; all övrig elförbrukning uppges 
komma från 100 procent förnybara 
energikällor. I den befintliga anlägg
ningen ges plats för hela Mercedes
familjen. 

Veho Bils nya …
… fullserviceanläggning för Merce
des i Bromma i västra Stockholm 
byggs nu för fullt för att ersätta 
den befintliga. Det handlar om en 
byggyta på cirka 6 000 kvadrat enligt 
Mercedes nya koncept ”MAR2020”. 
Showroom, verkstad och parkerings
ytor ingår. Vehos övriga etableringar 
finns i StockholmSmista, Karlstad, 
Örebro, Gävle och Västerås.

SUBARU I KARLSTAD …
… har fått en ny återförsäljare och 
serviceverkstad i Bäckstrand & 
Tedenrud Bil som kompletterar 
sin Hondarepresentation. Före
taget fungerar som fullservice
anläggning för båda märkena.

Brandt Bil …
… har inlett ett utbildningssam
arbete med Uddevalla gymna
sieskola Östrabo Y som även 
Volvo Car Sverige är involverade 
i. Härigenom stöttas skolan med 
bland annat studiebesök, praktik
platser och kompetenshöjning för 
lärarna. En av skolans verkstäder 
är byggd som en Volvoverkstad 
och skolan leasar en bil till redu
cerat pris. Samverkansprojektet 
celebreras i dagarna i skolans 
personbilsverkstad där en Volvo 
var strajpad med ”Bli en del av vår 
framtid”. 

BIL-BENGTSSON  
SKÅNE …
… drivs numera i tredje generatio
nen av syskonen Gisela och Olov 
Bengtsson. I år firar företaget 
sitt 90årsjubileum – och Sjöbo
anläggningens 30årsjubileum. 
Dessutom har man etableringar 
i grannorterna Ystad och Sim
rishamn. Familjeföretaget Bil
Bengtsson representerar Volvo, 
Renault och Dacia.

Bilias …
… nya fullserviceanläggning i 
Haga Norra i Solna i norra Stock
holm planeras stå klar i början 
av 2021. Det handlar om ett 
massivt projekt för 800 miljoner 
med en bruttoyta på cirka 37 000 
kvadrat. Anläggningen ersätter 
Bilias nuvarande etablering i Haga 
Norra, som representerar Volvos, 
Renaults och Dacias person och 
transportbilar.

FORZE …
… är sedan en tid ny återförsäljare 
för Subaru i Kalmar. Märket sål
des tidigare av före detta Små
lands Motor på orten (nuvarande 
Bilkompani Sydost) som fortsätter 
som auktoriserad verkstad för 
Subaru i Kalmar.

Bil & Mek …
… är namnet på en ny bilservice
verksamhet, startad av Sjödins 
Åkeri i Bredbyn i Örnsköldsviks 
kommun. Bilverkstaden drivs i 
åkeriets egna lokaler i egen regi. 
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EN SJUKA som tycks opåverkad av coronapandemin är den obot-
liga optimismen. Roligare än pessimism, men lika oduglig som 
lednings filosofi.

2015 skrev aktade Guardian att vi slutat köra själva år 2020. Musk 
angav, så sent som i somras, också 2020. I en rapport från KTH 
2017 anges … 2020.

BILBRANSCHEN är mer försiktig, 2018 skulle vissa bilar klara auto-
noma nivån tre av fem, ännu klarar ingen mer än nivå två. Teslas 
autopilot har brister, i några fall har olyckor haft dödlig utgång. Inte 
för att Teslor körs sämre själva än andra bilar – snarare tvärtom – 
utan för att bilarna tillåtits köra själva. Flera länder har begränsat 
Teslas autopilot.

ATT DET GÅR TRÖGT är inte konstigt, omställningen kräver (minst) 
fem saker:
1. Bilar som kan köra själva. American Automobile association har 
testat fem bilar med avancerade assistentsystem. På 644 mil gjorde 
systemen fel var 13:e kilometer – nästan 500 gånger!
2. Infrastruktur så att elskotrar, mopedbilar och stressade cyklister i 
Tour de France-mundering kan samexistera och kommunicera.
3. Bilförare som släpper kontrollen. I en tysk studie fick förarna 
markant högre stressnivå med assistentsystem. Högre puls och 
handsvett i 120 km/h med systemen på än i 160 utan.

4. Lagar och regleringar, som byg-
ger på moraliska överväganden. 
Domstolen i Karlsruhe drog in 
körkortet för en förare som använt 
touchskärm och kört av vägen. Väl 
konservativt? Ja, men det under-

stryker hur svårt detta är. Visst kan Sverige, Norge och Belgien 
komma överens om regelverk, men hur ska vi lyckas ena EU? Anta 
att bilen tappar greppet och kör in i sju barn, ett kulturminnesmärke, 
tre lokalpolitiker eller en campingplatsreception med okänt antal 
människor. Att programmera sådant blir svårt, särskilt om vi går till 
länder utan demokratiska ideal.
5. Systemen måste vara säkra – annars kommer chiptrimmare och 
terrorister att göra hackningsförsök.

TILL SIST: När allt är på plats, hur kommer det att fungera? Vid 
Skvallertorget i Norrköping samsas lastbilar, bussar, fotgängare, 
elskotrar, barnvagnar och bilar. Formellt ett gångfartsområde, i 
praktiken omöjligt att ta sig fram genom utan ögonkontakt med 
medtrafikanterna. Kanske kommer förarlösa bilar, programmerade 
enligt försiktighetsprincipen, stå stilla och blockera all trafik en hal 
vintermorgon.

En gnutta realism är bra, oavsett världsläget.

Fotnot Läs en längre betraktelse  
om självkörande bilar av Anders 
Parment på vår webb motorbranschen.
mrf.se

En gnutta realism, tack!

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 

med inriktning på bilbranschen.
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”Att det går trögt  
är inte konstigt”

Dags att boka 
Däckskolan
Utbildningar för dig i branschen 
för hjulutrustningsteknik. 
Läs mer om kurserna på tya.se.

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Box 1826, 171 26 Solna | 08-734 52 00
E-post: info@tya.se | Webb: www.tya.se

Däckskolan 1
Stockholm Arlanda
20–21 januari

Däckskolan 2
Stockholm Arlanda
19–20 maj

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

Vi på DNB jobbar dagligen med kundupplevelsen och kundnöjdhet och det är en integrerad  
del i all vår verksamhet när det gäller våra medarbetare, kunder och leverantörer. Idag bedöms 
värdet inte bara på priset och tillgängligheten. Det är de totala  upplevelserna som skiljer oss  
från andra.  – DNB den nya trenden inom bilfinansiering

Läs mer på dnbbilfinans.se

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det inte bara en bilfinansiering utan  en  
upplevelse av självständighet och  obegränsad frihet.

Morgondagen   
upplevs idag.
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Kinesiska Lynk & Co är 
på ingång med att sälja 
bilanvändande och lockar 
med klubbmedlemskap 
och månadsabonnemang. 

Erbjuder prenumerationer på bil

MRF:s stora pris 2020 går till 
rektorn Dan Håkansson Katte
gattsgymnasiet/Kristineheds
gymnasiet i Halmstad för hans 
”enorma förmåga att entusias
mera omgivningen till att flytta 
fram fordonsutbildning till helt 
nya nivåer”. Engagemanget, som 
pågått under många år, har nu 
resulterat en modern gymnasie
skola som ska möta branschens 
teknikutveckling. Andan bland 
elever och personal sägs också 
”främja god kamratskap och 
utvecklingslust”. Kattegatt
gymnasiet certifierades som 
Motorbranschcollege i fjol.

Fredrik af Petersens har 
tilldelats KAK:s Journalistpris 
2020 för sin bevakning av 

utvecklingen inom motorsport, 
bland annat för Sveriges Radio. 
Hans rapportering sägs ”ha 
bidragit till att fördjupa förstå
elsen för den inre dynamiken 
i motorsporten som har stor 
inverkan på utvecklingen för 
bilismen i stort”.

Nordic Auto i Göteborg är för 
andra året i rad den Lasingoo
verkstad som fått bästa kund
nöjdhetsbetyg under de senaste 
tolv månaderna, 4,96 poäng 
av 5 möjliga. På andra plats 
kom RF Bilservice i Norsborg 
och på tredje Hällstorps Bil i 
Jönköping. På bilden syns Nima 
Forooghi och Markus Andersson 
från Nordic Auto.

Folk & företag

3 600 MIL
körs en svensk hyrbil i genomsnitt 
årligen, tre gånger mer än en normalbil 
som körs 1 220 mil per år. 
Källa Biluthyrarna Future lab

Dan Håkansson.

Nima Forooghi och  
Markus Andersson.

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

LYNK & CO 

Lynk & Co:s bilar har sålts  
i drygt 300 000 exemplar i Kina. 

Det här är modell 01 som från 
mars 2021 ska säljas i Sverige.

” PROGNOSERNA PEKAR PÅ ATT KINAS BIL- 
MARKNAD KOMMER ATT VÄXA 2021 MOT EN 
LÅNGSIKTIG BERÄKNING AV 30 MILJONER  
SÅLDA ENHETER 2025.”

Lang Xuehong, biträdande generalsekreterare  
för China Automobile Dealers association och chef för industrikoordinering

 

ÅTERFÖRSÄLJARE reduceras till att utföra 
service i Lynk & Co:s affärsmodell.

– Jag har själv jobbat hos en återförsäljare 
och vet att många gör ett fantastiskt jobb, 
men numera är den digitala köpprocessen 
fragmenterad. Kunden får olika upplevelser 
om de besöker en återförsäljares eller en bil-
tillverkares hemsida, säger David Green, chief 
digital officer på Lynk & Co.

Lynk & Co är ett jointventure mellan Volvo 
Cars company och två Geelyföretag där VCC 
äger 30 procent. Bilarna är framtagna model-
lerna: 01, 02, 03 och 05. (04 finns inte efter-
som 4 är ett oturstal i Kina.)

Bilarna är byggda på Volvo-plattformen 
av kommande XC40. Tekniken är framtagen 
med hjälp av Cevt, Geelys och Volvos gemen-
samma forsknings- och innovationscenter.

TILLVERKARENS direktförsäljningsmodell 
erbjuder flera alternativ:
2 Prenumeration på bilen för 500 euro per 
månad. Försäkring, service och tillgång till 
bildelningsplattform ingår. Kostnaden kan 
sänkas om kunderna hyr ut bilen ibland. 

2 Som klubbmedlem kan kunden betala 
per timme. Bilen hittas genom bildelnings-
plattformen och nyckeln skickas digitalt via 
mobilen.
2 En bil kan köpas online eller offline genom 
klubblokalen. Köp offline går, enligt David 
Green, inte att jämföra med en återförsäljares 
tjänster även om likheterna verkar många.

– Att köpa bilen offline på klubben innebär 
samma process som online, men med sup-
port. Vid klubben kommer det också finnas 
möjlighet att provköra, säger han.

BILARNA ÄR standardiserade. Valen för kun-
den är om bilen ska vara svart eller blå, el 
eller hybrid. Information om bilen samlas i 
ett digitalt moln. Det kräver förstås att föraren 
godkänner att bilens information skickas till 
Lynk & Co, men enligt Green kommer många 
fördelar med uppkopplingen som tillgång till 
streamingtjänster, kartor och möjlighet till 
support. 

Enligt honom kommer troligtvis Volvo-
handlarna att sköta servicen. Janola Gustafson, 
vd på Volvohandlarföreningen säger:

– Vi sitter just nu i förhandlingar för att bli 
deras partner på servicemarknaden, så som vi 
är auktoriserade servicepartner för Polestar. 
Efter den centrala förhandlingen är det åter-
försäljarna som tecknar de lokala avtalen.

Janola Gustafson tror att Lynk & Co får en 
stor utmaning med affärsmodellen.

– Att etablera ett nytt varumärke innebär 
stora utmaningar och ett långsiktigt jobb. 
Polestar hade draghjälp av Volvo, men Lynk 
har inte det på samma sätt, säger han.

VOLVOHANDLAREN Einar Gudmundsson på 
Reimes Personvagnar i Halmstad är klar över 
sin åsikt.

– Jag är övertygad om att de inte lyckas 
utan proffsiga lokala aktörer, säger han.

Helst ser Lynk & Co att begagnade bilar 
säljs via deras egna plattform. 

– Det blir enklare för kunderna, dels för att 
få det bästa priset, dels att den nya ägaren ska 
få rätt support. Vårt fokus är att ta hand om 
bilen under dess livstid. Men vill man sälja 
själv är det förstås möjligt, säger David Green.

I förhandlingarna med Volvohandlarfören-
ingen ingår inte begagnade bilar, men Janola 
Gustafson tror ändå att handlarna kan bli 
involverade i framtiden.

– Just nu har vi inget kontrakt angående 
nybilsförsäljning, men vi hoppas att det kan 
ändra sig. De vill testa sina affärsidéer med 
ägande mot månadskostnader först. Får de 
rätt kommer Lynk-kunderna att vilja äga sina 
bilar. Om inte, kommer de kanske att sälja 
bilarna hos våra återförsäljare, säger han.

FÖRSTA klubblokalen öppnas i Amsterdam 
under hösten, den andra i Göteborg före års-
skiftet. Där ska medlemmarna kunna handla 
och medverka vid events och dricka klubbens 
alkoholfria ”signaturdrink”, vars ingredien-
serna än så länge är hemliga.

Lynk & Co blir härmed ett av flera andra ki-
nesiska märken som tagit sig in på den svenska 
marknaden. Elbilsbolaget Byton finns här,  
Aiways säljer modellen U5 och DFSK (Dong-
feng Sokon) har en elsuv och bilar med hybrid  - 
gasdrift. Transportbilen Maxus och bussen 
Byd är två andra och Byd Auto, som säljer 
personbilar i Norge, siktar på Sverige. 2 ME

David  
Green.

Vitalt på Västgötaslätten
När antalet bilhandelsföretag minskar på många 
mindre orter i Sverige finns i lilla Vara med drygt 
4 000 invånare ännu två synnerligen aktiva 
bilföretag i form av stora Hedin Bil och lokalt  
baserade Lidbil som representerar Volvo, 
Renault, Dacia och Iveco i Vara och även en 
anläggning i grannstaden Lidköping. Hedin Bils 
Varaanläggning säljer och servar Nissan och 
Kia samt är serviceverkstad för Mercedes.

NYTT SKADEFORUM
Skadesidans samarbetsorgan Branschforum, 
som innefattar branschorganisationer och för
säkringsbolag, kommer nästa år att knoppa av 
ytterligare en underavdelning – skadeforum. 
Tidigare finns Bilplast och Lackforum. Nu har 
behovet av att kunna diskutera även skaderepa
ration på ”skruv och mutter”nivå uppmärksam
mats och skadeforum drar igång nästa år som 
en underavdelning.

Notiser
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På Tinder är Mercedes- 
Benz C-Class nummer 
ett. Det är den mest att-
raktiva bilen för flörten. 
Åtminstone i England. 
Byts Mercan mot en 
Toyota Yaris minskar 
attraktionskraften  
radikalt. 

RAGGVÄNLIGASTE  
BILARNA ONLINE

STATISTIK

NÄR BRITTISKA Click4Reg ville testa vilka 
bilmärken som är mest attraktiva la de 
ut foton på en kvinna respektive en man 
framför ”sin” bil. Totalt testades foton 
med 15 olika bilmärken. 

Efter 150 visningar av ett foto byttes 
namnet ut och ett foto med en ny bil 
bredvid personen lades ut. Hur många av 
de totalt 300 visningarna som resultera
de i en svepning till höger, ”gillar”, mättes 
för varje bilmärke.

När MecedezBenzCClass visades 
svepte närmare tre av fyra till höger. Men 
när Toyota Yaris var med var det bara två 
av fyra. När bara kvinnornas svepande 
mättes kom dock Land Rover Range 

Rover Sport i topp och Mercedes först 
på fjärde plats. Däremellan kom Audi A3 
och Volkswagen Polo. 

Männens toppbilar var, förutom Merce
des följd av Landrover, BMW 3Serier och 
Audi A3.

Vid intervjuer med 4 375 personer 
avslöjade 69 procent att de kan tänka sig 
att ta sitt eget foto tillsammans med en 
attraktiv bil, ägd av någon annan, för att 
få matchningar. 

Hur motsvarande lista skulle se ut i 
Sverige kan vi bara undra över. Svenskar
nas favoritköp, Volvo S60/V60 och Volvo 
S90/V90, saknas i den brittiska mät
ningen. 2 AC

NÄR MECEDES-BENZ-C-CLASS VISADES 
SVEPTE TRE AV FYRA TILL HÖGER. MED 
TOYOTA YARIS VAR DET BARA TVÅ AV FYRA.

218
Av 300 visningar gillades 

personen av 218 med-
lemmar om det fanns en 
Mercedes-Benz-C-Class 

bredvid på foto.

MÄRKE

MERCEDES-BENZ-C KLASS

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

VOLKSWAGEN POLO

BMW 3-SERIER

VOLKSWAGEN GOLF

MINI COOPER

AUDI A3

VAUXHALL CORSA

FORD FIESTA

SEAT IBIZA

FIAT 500

RENAULT CLIO

NISSAN MICRA

HYUNDAI I10

TOYOTA YARIS

ANTAL MATCHNINGAR

218

213

210

204

200

198

196

194

189

184

172

166

162

157

151
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ATTRAKTIONSKRAFT

Framtidssäkra affären  
med abonnemang! 

www.svenskbilgaranti.com 

Gör det enkelt för kunden
Många har idag löpande abonnemang för sina 
dagliga behov; mobilen, streaming- och playtjänster 
inom musik och film, IT- funktionalitet m.m. De som 
erbjuder smarta abonnemang i fordonsbranschen 
kommer att vara vinnare.

Skapa regelbundna kassaflöden
Många människor är ointresserade av att köpa /äga 
ett fordon. De betalar hellre för den funktionalitet de 
behöver. Helst till ett fast månadspris där allt ingår 
utan dyra överraskningar; försäkring, bil, service- 
avtal, garanti, däckbyte och bilvård. Det ska vara 
enkelt och okomplicerat, för dig och för dina kunder.  

Vi har lösningen & verktygen
Med oss får du tillgång till en unik digital plattform som 
enkelt omvandlar era tjänster till löpande abonne-
mang. Vår digitala plattform - Fragus SAM - ger dig i 
bilhandeln och på verkstäder möjligheten att förflytta 
hela eller delar av din affär till smarta kundabonnemang  
–  helt utan investeringskostnader!

Kundunika abonnemang stärker  
lojaliteten
Efter drygt 20 år som en ledande nordisk garanti-
leverantör i fordonsbranschen vet vi vad som skapar 
nöjda slutkunder. Genom flexibla kundorienterade 
lösningar skapas trygghet och goodwill som påverkar 
kundernas beslutsprocess och ökar lojaliteten till din 
affär.

Vi vill gärna visa dig möjligheterna        
Välkommen att kontakta Mikael Wollnäs så berättar 
han och visar hur ni stärker er affär med abonnemang  
mikael@svenskbilgaranti.com
+46 708 270 177 
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NYLIGEN outade Volvohandlarföreningen 
(VHF) sin nya bildelningstjänst Rulla. Tid-
igare aviserade Volvo Cars att de vill öka 
direktkontakten med kunderna genom pre-
numerationstjänster, något som skapade en 
konflikt med återförsäljarna i början av året. 
Men VHF:s vd Janola Gustafson tillbakavisar 
bestämt tolkningen av Rulla som en provoka-
tion mot Volvo Cars och deras egna delnings-
tjänst M.

– Vi har inte för avsikt att konkurrera med 
M eller väcka strid, men vi identifierar behov 
som inte täcks av M-produkten. M är en pre-
miumtjänst på få orter, Rulla utgår från lokala 
återförsäljare. Vi behöver möta behov som 
någon annan annars skulle leverera, säger 
Janola Gustafson.

RULLA lanseras i januari 2021, inledningsvis 
med bilar från Renault, och öppnas med en 
app. Därefter utökas flottan med Volvo- och 
transportbilar.

– Det är naturligt att vi börjar med Volvo 
och Renault, men det finns även andra hand-
larkollektiv som vill vara med i konceptet. 
Men just nu är det ett renodlat Volvo- och  
Renaulthandlarprodukt, säger Janola Gustafson.

Ett behov som Rulla ska uppfylla är elbilar 
till kommuner och bostadsrättsföreningar. 
Gustafson tror på ett förändrat kundbeteende 
i framtiden där bilpooler blir en viktig del. 
Om det finns ett behov kommer Rulla även 
att inkludera Renaults transportbilar.

– Volvo har för närvarande ingen produkt 
som kan konkurrera i elbilssegmentet och 
XC40 Recharge, som lanseras inom kort,  
har ett avsevärt högre pris än en likvärdig 
elbil från en annan leverantör, säger Janola 
Gustafson.

Viss konkurrens med hyrbilsfirmorna kom-
mer uppstå, men eftersom hyrbilar alltid hyrs 
per dag och Rulla-bilar kan hyras per timme 
ser Gustafson inget problem.

– Vi kompletterar varandra. Det finns berö-
ringspunkter där risken för gnissel kan upp-
stå, men det är inte avsikten, säger han.

ATT 50-TALET Volvo- och Renaulthandlare 
finns på närmare 200 platser, utan behov av 
riskkapital och snabb avkastning, möjliggör 

Flera andra handlarkollektiv är intresserade av att få vara en del av Volvo- 
och Renaulthandlarnas bildelningstjänst Rulla.  

Kaxigt drag av Volvohandlarna
BILDELNINGSTJÄNSTEN RULL A

SAMTLIGA återförsäljarkontrakt i 
Renaults fären är på väg att sägas upp 
med tolv månaders varsel, enligt Vol-
vohandlarföreningens varumärkeschef 
Leif Holmin.

– Det avslöjades på en vd-konferens i 
september. Uppsägningen avser försälj-
ning av nya Renault och Dacia, medan 
verkstäderna lämnas oberörda, berättar 
Leif Holmin.

– Anledningen till att eskalerings-
processen, som påbörjades för drygt ett år sedan, nu påskyndas är 
att försäljningsställena för Renault och Dacia avses minskas från 
nuvarande 107 till mellan 60 och 80. Sannolikt vill de också minska 
antalet kontrakterade återförsäljare, men ger i dag ingen siffra på det. 
Siktet är troligen inställt på de återförsäljare som inte når lönsamhet 
och uppställda mål. Från märkesföreningen har vi ingen annan in-
ställning än att flertalet av de nuvarande återförsäljarna ska erbjudas 
nya kontrakt, säger Holmin.

HONDAHANDLARNA fortsätter också att 
minska. Tidigare i år upphörde den 
mångåriga återförsäljaren Bilforum i 
Örebro med det japanska märket, men 
fortsätter som serviceverkstad.

– Naturligtvis ser vi med viss oro på 
nedgången. Samtidigt får vi ha klart för 
oss att det är en anpassning till mark-
nadsläge, kundbeteende och biltillgång 
som till en del kan hänföras till bränsle-
standarden Cafe och dess konsekvenser. 

I den långsiktiga planen anges inte bara högre försäljningsvolymer 
utan även planer på en utökning av återförsäljarnätet, säger Per Ihse 
på märkesföreningen.

Han konstaterar att kraven på återförsäljarna har ökat, liksom för 
andra märken.

– Principiellt har vi inte något emot krav på enhetlighet och kvalitet 
enligt europeiska normer. Det som kan diskuteras på lokal handlar-
nivå är kostnadsmässig rimlighet, sett mot befintlig försäljning och 
lönsamhet. Vi hade välkomnat en smidigare och mer ekonomisk 
anpassning till kraven.

Marknads- och pr-chefen Carola Larsson på generalagenten  
berättar att cirka 35 procent av det svenska återförsäljarnätet sades 
upp i december 2017 med två års uppsägningstid.

– Skälet var att få balans mellan försäljningsvolym, Cafe-kraven och 
volym per återförsäljare. Efter detta har vi inte några förändringar i 
nätverket. Vi gick in i 2020 med 20 återförsäljare plus 20 fristående 
verkstäder och jobbar nu med att tillsätta en till två nya återförsäljare 
i distrikt med hög potential. ER Bil i Nässjö har gjort en omfattande 
utbyggnad av sin anläggning, avslutar Carola Larsson. 2PL

Renault vill krympa antalet handlare från 
107 till 60–80. Honda är en annan märkes-
sfär där antalet svenska återförsäljare har 
bantats kraftigt.

Återförsäljarnät krymper

Leif  
Holmin. 

Per Ihse. 
att återförsäljarna själva kan bedöma möjlig-
heter och behov lokalt.

Det är återförsäljarna som ska hantera 
Rulla-affären, som koncepten Tanka och 
Tvätta. Handlarna sätter priser, håller bilarna 
i gott skick och ordnar en fast parkeringsplats 
(tjänsten är stationsbaserad, inte ”free floating”, 
där kunder kan lämna bilen var som helst).

– Det finns ingen annan aktör som kan göra 
det här bättre och mer kostnadseffektivt än 
återförsäljarna. Vi har kompetensen och pro-
dukten och vi kan få en hög nyttjandegrad så 
att affären blir lönsam, säger Janola Gustafson.

Handlarna kan ombesörja bilen, installera 
hårdvara, erbjuda finansiella tjänster och 
underhåll.

– En hög nyttjandegrad når vi genom att 
tänka större och framåt. Ett exempel är att er-
bjuda kommuner nyttjande per kilometer i stäl-
let för en traditionell billeasing. På helgen skulle 
samma bilar kunna disponeras av boende i en 
bostadsrättsförening, säger Janola Gustafson.

Umeå, Varberg, Borås och Jönköping blir 
först ut. 

Finns det ingen risk att personer som  
ansluter sig till Rulla skjuter upp planer  
på att köpa egen bil? 
– Inte i det korta perspektivet, men på sikt 
kommer förändrade kundbeteenden göra att 
mobiliteten konkurrerar med egna ägda bilar, 
men det är kundbeteendet som ändrat förut-
sättningarna för återförsäljare och vi måste 
anpassa oss annars förlorar vi affären, säger 
Janola Gustafson. 2ME

Hemsidan har hittills haft 3 500 besökare och ett 70-tal intresseanmälningar 
från föreningar, kommuner och privatpersoner har redan kommit in.

Ingen kan göra det här 
bättre och mer kostnads- 

effektivt än handlarna
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Vinnare
Bara en deltagare svarade  
rätt på tävlingsfrågan i 
septembernumret. Rätt svar 
var ”Gustafssons Bil”. Ronnie 
Häreskog från Bil-Konsult 
i Skövde blir därför ensam 
vinnare av boken ”Volvo 240 
– från Svenssonbil till stats-
limousine”.

Tävla & vinn!
Vi har fått två femlitersdun-
kar vardera av fälgrent och 
avfettningsprodukterna att 
lotta ut. Vill du vinna, svara 
på frågan vem som porträtt-
teras på sidan 44 i novem-
bernumret och mejla svaret 
samt namn, postadress och 
mobilnummer till redaktio-
nen@motorbranschen.se 
senast 10 december 2020. 
Skriv ”Utlottning Bilvård” 
i ämnesfältet. Tidningens 
medarbetare och anställda 
på MRF:s kansli får ej delta. 
Ev vinstskatt betalas av 
vinnarna.

Ekologisk 
bilvård
Lahega Greenium, heter 
en ny serie vegetabiliska 
produkter för fordonsvård 
som sägs ha 95 procent lägre 
miljöpåverkan än traditionella 
produkter – och därtill vara 
effektivare än traditionella. 
Borstmotståndet uppges 
vara 37 procent lägre och 
glansen bättre. Produkterna 
är lågaromatiska och har mild 
doft. Finns hittills i varianterna 
alkalisk avfettning, alkalisk 
avfettning plus och fälgrent 
och kostar mellan 180 och 
314 kronor exkl moms för 
en femlitersdunk. Inom kort 
lanseras också kallavfettning, 
schampo och spolarvätska.

Ovilja att gå på gymmet? På skrivbordscykeln 
kan du motionera samtidigt som du jobbar, 
åtminstone om du har ett sittande arbete. Den 
här hjulförsedda, från Ergoff, har justerbart 
trampmotstånd och display som visar tid, 
hastighet, distans och kaloriförbrukning. 
Sitthöjden kan varieras och cykeln anges vara 
tyst och lätt, alltså enkel att flytta mellan  
kolleger. Priset inkl moms är 3 395 kronor.

Calix FCH är en svensk motor- och slang-
värmare med integrerad cirkulationspump 
som sägs sprida värmen snabbt och 
jämnt – kylvätskan cirkulerar omgående 
och sprids med ett jämnt flöde i 
motorn. Enkel och snabb att 
montera. Testad och certifie-
rad av tredje part enligt alla 
europeiska säkerhets-
standarder, godkänd 
att installeras av 
mekaniker i motor-
rum. Kostar 
1 916 kronor hos 
Autoexperten.

Ny värmare

SAMLAROBJEKT
Nya T-shirts med Jaguar E-type och Porsche 
356 som konstporträtt säljs i begränsad 
upplaga av Bolognabaserade The Outlierman. 
Varje plagg tillverkas endast i 50 exemplar. 
Tröjorna är tillverkade i högkvalitativ egyptisk 
bomull, trycken är gjorda i sidensatäng. Kan 
kombineras med företagets halsdukar i silke. 
Priset för en t-shirt är 1 500 kronor inkl moms.

Bilhandskarna tillbaka
Hos det italienska företaget The Outlierman till vänster, finns 
också en kollektion eleganta bilhandskar som trendar igen. Dessa, 
på bilden, heter Heritage fingerless stringback, är handgjorda 
i nappa och bomull och levereras i ett läderfodral. Finns i flera 
läderfärger och kostar 2 072 kronor plus moms.

 U T VA LT  2Nya 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

VINN!

LJUSHUVUD
Mörker och kyla smyger på. 
Mössorna med inbyggd led-
lampa har varit poppis ett 
tag och uppges fortfarande 
vara livligt efterfrågade. 
Den här från Kikkerland 
heter ”Light up Beanie”. 
Mössan är one size, lampan 
har tre ljusstyrkor och ett 
medföljande batteri. Finns 
på nätsajter för 120–150 
kronor inkl moms.

MOTION PÅ JOBBET
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Här, en sextett nya modeller med  
potentialer att tillfredsställa lika 
många smakriktningar.

Designglädjen
på väg tillbaka

NYHETER

1 För skrytmånsar
Saknar du R-klass eller CLS-skåp? Båda borta ur det allt mer vildvuxna 
MB-programmet. Kan den här månne ersätta båda? Mercedes-AMG 
EQR, utvecklad av Emre Husmen som tog fram Teslas pickup. Superb 
komfort utlovas. 24-tumshjul, 1200 hk och 700 km bräcker grannens Out-
lander plugin alla dar i veckan.

3 För futurister
En modern 2000GT, eller en återvändsgränd? Troligen inte, Toyota brukar 
ha rätt och Mercedes testar nu en lastbil som går 100 mil på bränsleceller 
tillsammans med Volvo. David Gallego har gett H2+ ett spanskt formspråk. 
1,01 hög, 1,81 bred och 4,38 lång. Tresitsig med bagage fram och bak, 
ett inte så ovanligt upplägg, ett tiotal sportbilar har haft det genom 
historien. En motor per hjul, specialdesignade fälgar för att kyla motorer 
och batterier. Gallego anger 2030 som lämplig lansering. Futuristisk.

2 För skogsmullar
Sedan klassiska Land Rover Defender gick ur tiden 2016 har varken efterföljaren 
eller någon konkurrent fyllt tomrummet. Ska fansen behålla sin gamla, 
smälta den futuristiska efterföljaren – eller köpa en Ineos Grenadier? 
Englands rikaste man, James Ratcliffe, ville fortsätta producera 
gamla Defendern men fick kalla handen. Så utvecklades Grenadier 
med ramchassi och mått snarlika Defender 110. Under huven bensin- och 
dieselsexor från BMW. Uppges bli rejält billigare än nya Defendern.

4 För långresenärer
Tesla-utmanare ekar instinktivt så snart en snabb elbil dyker upp. Lucid Air 
sticker verkligen ut i både design och prestanda. 1080 hk, 113 kWh-batteri 
och 800 km räckvidd. Toppar 270. Världens största bagage under framhuven 
utlovas. Hm. Kommer till våren, pris 169 000 dollar; året därpå kommer 
en inropare för halva priset. Även om Lucid laddar 32 km per minut har 
den inte tillgång till Teslas laddinfrastruktur, det kan avgöra för många 
köpare.

5 För konservativa
MB har lovat en marknadsledande elbilsoffensiv, men elfte generationen 
S-klass är precis som vanligt: världens bästa bil. Varken suvar, sportli-
mousiner eller direkta konkurrenterna 7-serie, A8, XJ och LS har 
ändrat S-klassens särställning, även om den snabbrostande W220-
modellen väckte såna tankar. Listan på innovationer är ett lexikon, 
fyrhjulsstyrningen ovanligt smart. Coupé och cab ska inte komma, men väl 
en S580e som rullar 100 km på el, likt BMW 745e. Hittills bara bekanta 
bensin- och dieselsexor.

 B I L A R  2

1

4

5

AV  ANDERS PARMENT

2

3
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Många återförsäljare fick en besvärlig start på året på grund av pandemin. För 
Nilssons Bilhall i Vimmerby resulterade det i nedläggning av bilförsäljningen. 
Men Nilssons Bilhall lever vidare. Patrik Nilsson, servicechef och delägare,  
berättar om företagets omställning.
TEXT & FOTO PIERRE EKLUND

… och starten på en ny era

1

Verkstäderna
rullar på över  
förväntan

Ställde om
till renodlad
verkstad

Pandemin
satte allt
på sin spets

”PLÖTSLIGT hade vi inga intäkter från bilförsäljningen för att täcka 
räkningar och löner. Det var dags att ta ett definitivt beslut, även om 
det var väldigt svårt. Jag och min bror Pär växte upp i bilhallen där 
pappa sålde bilar. Att lägga ner en 52-årig familjetradition är svårt 
och känslosamt men i slutändan var det, med alla kort på bordet, det 
minst dåliga beslutet. Det hade kanske gått att kämpa vidare ett tag 
då begagnatmarknaden snabbt hämtade sig och nu har räddat många 
handlare, men det hade också kunnat bli slutet för hela Nilssons Bil-
hall. För samtidigt som bilförsäljningen har visat en negativ trend har 
vi faktiskt haft en verksamhet, vår skadeverkstad och service, som har 
ångat på riktigt bra i flera år. I stället för att lägga ner hela företaget 
har vi nu ställt om Nilssons Bilhall till att bli en renodlad verkstad.”

”MIN PAPPA Karl-Inge Nilsson startade Nilssons Bilhall 1968 med 
avsikt att förse Vimmerbyborna med bilar. Med stort engagemang och 
hårt jobb fick han verksamheten att växa. I början av 1970-talet flyttade 
vi till våra nuvarande lokaler där bilförsäljningen kompletterades 
med skadeverkstad och service. Verksamheten rullade på i många år, 
men under 2000-talet blev det allt tuffare att få lönsamhet i bilförsälj-
ningen. Vimmerbyregionen är en liten marknad och med fyra andra 
bilfirmor – varav tre är de stora regionala drakarna Engströms Bil, 
Holmgrens Bil och Skobes – är konkurrensen väldigt tuff. 

Som litet bolag på en mindre marknad blev det samtidigt allt svårare 
att möta generalagenternas krav. För att få bra lönsamhet i bolaget 
behövde vi plocka fler marknadsdelar i Vimmerby än vad bilmärkena 
har på riksnivå. I slutändan var det för svårt att klara målen och vid 
årsskiftet avslutade vi samarbetet med Toyota för att bara satsa på 
begagnatmarknaden. Vi såg det som en nystart, men efter bara några 
månader slog covid-19 till och all försäljning tvärdog.”

PROBLEMET

LÖSNINGEN

RESULTATET ”GENOM ATT snabbt ta ett beslut hade vi redan i början av juni sålt 
ut hela vårt sortiment av begagnade bilar. Vi behövde aldrig rea bort 
dem och undvek därmed en större ekonomisk förlust. 

På stan hade det börjat pratas om att vi hade avvecklat företaget, så 
för att äga berättelsen om vad som hade hänt gick vi ut med ett press-
meddelande där vi berättade om vår nya inriktning. Det gav kanske 
någon sorts effekt för under hela pandemin har vi haft en väldigt bra 
beläggning och har inte behövt göra några permitteringar. I perioder 
har vi haft tre veckors kötid. 

Nu tar vi ny sats och vill utveckla vår verkstad. Allt fler upptäcker 
att vi utför reparation och service på mer än bara BMW och Toyota, 
och vår skadeverkstad har fått fler plåtskadejobb från försäkrings-
bolagen. Fortsätter den trenden behöver vi snart anställa ytterligare 
en mekaniker. 

För att än mer förtydliga vår nya inriktning har vi satt upp nya 
skyltar utanför anläggningen och annonserat i lokalpressen. Det såg 
mörkt ut i våras, men Nilssons Bilhall lever vidare.”

2

3

 L Ö S N I N G E N  2

NILSSONS  
BILHALL

COVID-19 BLEV SPIKEN I KISTAN …

En 52-årig familjetradition gick  
i graven när Nilssons Bilhall upp-
hörde med bilförsäljningen efter 
pandemiutbrottet. Men draget att 
driva verkstadsverksamheterna 
vidare visade sig vara lyckat.
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WRAPPING
TRENDAR
Allt fler bilhandlare remitterar till wrapping för  

stenskottsskydd på nya karosser, en starkt växande teknik 
 med nya förlåtande material som också motiv kan överföras på.  

Wrap your car i Umeå bygger upp en kedja.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON

WRAP YOUR CAR 
INRIKTNING: Stenskottsskydd, fordonsfoliering, fordonsreklam. SÄTE: Huvudkon-
tor i Umeå, ombud och franchisetagare hittills på sju norrländska orter, ambition 
att bli rikstäckande. VD: Markus Jonsson. STARTÅR: 2020. OMSÄTTNING: Ej nått 
ett första räkenskapsår, ännu dotterbolag till Helhet reklam. FORDON PER ÅR: 

Uppemot 500 fordon, varav 25 procent är lastbilar.

2  F R A M K A N T

FOLIERADE stenskottsskydd och motivfilmer 
har blivit en stark konkurrent till keramiska 
lackskydd och motivlack. Wrapping är en 
växande marknad för en bransch som så sakta 
håller på att hitta sin struktur mellan rekond- 
och reklamfirmor.

Fler och fler bilhandlare anlitar dem för 
stenskottsskydd när köpare av nybilar vill 
kosta på ett hållbart lackskydd. En del bakar 
in behandlingen i finansieringslösningen.

I Umeå har Wrap your car tecknat avtal 
med bland andra BilDahl, Burlins Motor 
i Skellefteå, Carstedts Bil och håller på att 
bygga upp den första svenska wrappingkedjan 
med ombud och franchisetagare. Bilåterför-
säljare och rekondfirmor är samarbetspartner. 
Kurser planeras för skadeverkstäder.

– Privatpersoner som köper dyra bilar har 
alltid velat behandla exteriören och i dag har 
produkterna utvecklats enormt. Limmet i 
dagens wrappingfilmer innehåller luftkanaler 
som luft kan vandra igenom, vilket minimerar 
risken för veck och bubblor. Och filmerna 
gulnar garanterat aldrig, säger Markus Jons-
son som är vd på Wrap your car.

Håller de för evigt? 

– När det gäller helfoliering brukar vi rekom-
mendera att folien avlägsnas efter tre till fem 
år då den fortfarande är väldigt lätt att få bort. 
Stenskottsfilmen kan sitta kvar ännu längre. 
Själva materialet har en garanterad hållbarhet 
på minst sju år men håller ofta minst tio.

Om stenskottsskyddet har störst efterfrå-
gan från bilhandeln växer också intresset för 
att helfoliera i en annan färg eller med motiv 
där möjligheterna att pimpa bilar är outtöm-
liga. Wrap your car har haft kunder som valt 
marmoreffekt och guld på valda karossde-
lar, kameleontskiftningar som ändrar färg i 
solljus, kolfiberimitation på tak och allsköns 
andra spektakulära dekorationer. Bilder och 
montage printas i storformatsskannrar på 
wrappingfilmer.

Markus Jonsson, vd på ett företag 
som anammat en växande trend, här  
i ateljén på huvudkontoret i Umeå.

Här monteras en  
transparent  
stenskottsfilm på  
en Porsche Taycan.
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– Fordonsreklam ska inte heller glömmas. 
Det är ett billigt sätt att komma ut med sitt 
varumärke på ett rullande fordon, tycker 
Markus och berättar att trenden i dag är på 
väg från det storvulna till ett mer lågmält 
designspråk. Men även här blir bilderna allt 
mer avancerade.

STARTSKOTTET för Wrap your car gick av på 
allvar i augusti i år då de började avknopp-
ningen från moderhuset Helhet reklam där 
fordonsreklam varit ett ben i många år.

– Wrapping känns otroligt friskt. Så fort 
man nämner namnet blir folk intresserade, 
det är lätt att väcka nyfikenhet, säger Markus.

Huvudkontoret innefattar ateljé, wrapping-
studio och tvätthall. I ateljén består maskin-
parken av storformats- och flatbäddspintrar, 
produktionsskrivare, laminatmaskiner och 
plottrar.

ÄN SÅ LÄNGE kan det vara knivigt att hitta 
yrkesskicklig personal. Någon egentlig utbild-
ning till wrapper, frånsett leverantörskurser, 
finns inte närmare än på andra sidan Atlan-
ten. Utövarna är oftast autodidakta och har 
tränat efter instruktionsvideor på Youtube. 

Genren är ung. En av de tidigaste vinylkos-
metiska behandlingarna dateras visserligen 
till 1950-talet i Kalifornien men det var tys-
karna som 1993 började sprida dem när alla 
taxibilar skulle vara beige och helfolierades i 
den färgen som ett enklare alternativ till mål-
ning. Wrap your car helfolierade sin första bil 
2006. I dag är det runt 500 fordon per år. Och 
tekniken utvecklats i rekordfart.

Fotnot: På Motorbranschens hemsida visar vi en 
film hur Wrap your car jobbar.

På Youtube finns instruktionsfilmer, sök 
på ”CK Wraps”. Instagrambilder bland annat 
på troengdesign, teamtapanitrucking och 
p.perssonfjarrab

Wrapper är en ny  
yrkeskategori i branschen

TOBIAS PERSVRET kan titulera sig car wrapper, eller kanske wrap-
installatör, och dessutom silvermedaljör i car wrap i fjol (i år 
ställdes tävlingen in på grund av pandemin).

Slumpen förde honom till yrket där han känner att han har hit-
tat hem. Han är utan tvekan kontrollfreak och älskar utmaningar 
som att helfoliera en vit bil svart utan att minsta antydan till vitt 
lyser igenom.

Hans jobb på Wrap your car i Umeå tillhör ju inte de vanli-
gaste. Det är definitivt inget för ”skallerhänta” utan kräver en 
stadig hand. Tobias är i grunden självlärd via Youtubefilmer och 
mycken träning, men fick också möjligheten att gå en kurs för en 
guru i Kanada. Där övades det mycket med krom-folier.

I det här jobbet handlar det mycket om att hitta sin egen teknik 
när det ska tänjas och sträckas och fästas.

– Olika folier har olika egenskaper och produkterna utvecklas 
hela tiden, säger Tobias.
Vad är svårast?

– Högblanka folier är svårast och av karossdelarna är det jämt 
lopp mellan front, kofångare och backspeglar. En front kan ta 
fyra timmar att göra.

Vissa moment kräver två personer men så långt det går jobbar 
Tobias helst ensam då han går in i sin bubbla.
Vad är roligast då?

– Roligast och mest utmanande är definitivt helfolieringar.
Ett sådant uppdrag kan liknas vid att ”måla om” bilen med 

vinylfilm och kan tarva en veckas jobb. Under SM:et tävlades det 
på tid.

– Tid som var alldeles för snålt tilltagen, knorrar Tobias.
Han var rädd att komma sist – men han kom tvåa och fick 

kvitto på sin yrkesskicklighet.VI REDER UT

BEGREPPEN

VAD ÄR VAD?
Stenskottsskydd – Applicering med en transpa-
rent vinylfolie som dels skyddar mot stenskott och 
mindre repor, dels är smuts- och vattenavvisande. 
En skada i folien kan dessutom självläka i solljus 
eller värmebehandling. Lätt att avlägsna för hand, 
lämnar inga avtryck på lacken under. Kan appliceras 
på hela karossen eller delar av den.
Helfoliering – Kallas också paint wrap. Som ovan 
men inbegriper fullfärgsförändring eller kreativa mo-
tiv/bilder/fotomontage. Ett alternativ till motivlack.
Fordonsreklam – Strajping, dekalering eller wrap-
ping med budskap, exempelvis ett företags logga, 
men även fartränder eller bildmotiv.

Tobias tog silver
i SM i Car wrap

Ola Partapuoli handskär stora delar 
till en lastbilsdekor. Lägg märke till 
sleeven, den avklippta ärmen på hans 
högra arm, med vilken han lätt glider 
över filmen.

Nicklas, ”Nicke”, Sundström, förste designer 
och fotograf, har skapat de mest iögonfallande 
illustrationer till fordon i photoshop.

2  F R A M K A N T

En Dodge Challenger halvfolierad  
med klassiska racingstripes.

Printad helfoliering. 
Motivet föreställer 
ett slitet amerikanskt 
stridsflygplan.
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2019

FEMTE  
GODA  
ÅRET

Under 2019 klarade sig MRF:s medlemmar bra och stärkte sina finanser. 
Trots att året var ryckigt till följd av lagstiftning, rekryteringsproblem och 
tecken på en begynnande lågkonjunktur.

I fjol gick det bra!
AV ANNIKA CREUTZER

DET FINNS all anledning för bilbranschen att 
se tillbaka på 2019 med stolthet. 

Trots många hinder blev resultatet på 
personbilssidan till och med något bättre än 
föregående år. Det visar Motorbranschens 
årliga lönsamhetsundersökning av MRF-
företagens resultat. 

– Jag tror att de flesta av våra medlemmar 
kan känna sig nöjda när de ser tillbaka på 
2019, säger MRF:s vd Tommy Letzén.

Allbilverkstäderna är med för sjätte året 
och skadeverkstäderna för fjärde året. Det 
innebär totalt fyra mätningar:

2 Återförsäljare av bilar.
2 Återförsäljare av tunga fordon.
2 Allbilverkstäder.
2 Skadeverkstäder.

Vinstmarginalen 2019 för återförsäljare av bi-
lar blev 2,0 procent, vilket är en uppgång med 
0,2 procentenheter från året innan och nästan 
lika bra som 2017 (2,1 procent). Toppåret var 
2015 med 2,4 procent. I den övre kvartilen 
var vinstmarginalen 3,6 procent, lika bra som 
2015 och nästan som 2016 (3,8 procent). I 
den nedre kvartilen var vinstmarginalen 0,6 
procent.

För branschen som helhet, inklusive alla 
som inte är MRF-medlemmar, var sprid-
ningen i resultat större. Medianen var en 
vinstmarginal på 2,1 procent men i den lägre 
kvartilen var den negativ, minus 0,6 procent 
och i den övre betydligt högre, 5,9 procent. 

MRF-SÄLJARE av lastbilar har generellt högre 
vinstmarginaler än återförsäljarna av person-

bilar och för 2019 var den 3,6 procent. Det 
är dock en fortsatt nedgång från 2016 (4,7 
procent). 

– Vi kan nog säga att vi har haft fem ”feta” 
år med helt andra volymer än tidigare. Sedan 
handlar det förstås om hur bra var och en 
har kunnat hantera toppvolymerna. Och hur 
kostnadsutvecklingen har varit, säger Tommy 
Letzén.

Han summerar läget under 2019:
– Både verkstads- och begagnatmarknaden 

var bra. Kunderna satsade både på service 
och reparationer. På skadesidan har det tidvis 
varit mer jobb är vad som var möjligt att klara 
av. Det gav väntetider och ställde stora krav 
på effektiva flöden; många har inte haft plats 
för alla bilar.

– Det var rekord i nybilsförsäljningen av 
lastbilar. Dock ledde det ofta till kötider i 
påbyggnadsledet. 

För lätta lastbilar var det betydligt tuffare.
– Bland annat WLTP skapade osäkerhet 

och en stor del av försäljningen styrdes av 
datum för förändringar i beskattningen. Där-
efter blev det helt andra kostnader baserat på 
utsläpp. En ryckig resa för lätta lastbilar alltså, 
säger Tommy Letzén.

ETT PROBLEM som växte sig allt starkare under 
2019 var bristen på kompetent personal. 

– Det ledde tyvärr till att företagen tvingades 
”stjäla” från varandra och att lönerna drevs 
upp. MRF:s egen undersökning bland med-
lemmar visade att det, under 2019, saknades 
minst 3 000 personer. Det är i linje med Trans-
portföretagens undersökning visade en brist på 
6 000 personer för de närmaste tre åren. 

UNDER 2019 syntes för första gången effekter 
av de nya agentavtalen. 

– Nu är det fasta påslag på ett antal procent, 
en handling fee. Det gör att bilarna får i stort 
sett samma pris oavsett vem som säljer dem. 
Det kan se ut som en försämring på pappret,  
men det är också en fråga om hur man tidi-
gare hanterade sin affär och en jämförelse på 
sista raden. De vanliga återförsäljaravtalen ger 
ett inköpspris med en tänkt marginal på kan-
ske 14–16 procent. Det ger handlarna större 
handlingsfrihet. 

FÖRSÄLJNINGEN av personbilar 2019 var i linje 
med 2018 med en uppgång på 0,7 procent. 

– Det är kul att se en sträcka av fem år i rad 
med så goda försäljningssiffror!

Dessutom har det också varit flera goda år 
för begagnatförsäljningen och trycket från 
utlandet har gjort att exporten ökat, konstaterar 
Tommy Letzén.

– Visst har den varit dopad av låg kronkurs. 
Och det har även berott på att vi lever med 
olika miljölagstiftning som gör våra miljöbilar 
attraktiva på begagnatmarknaden. 

TOMMY LETZÉN är också stolt över att allt 
mer av begagnathandeln flyttar över till 
bilhandeln. I dag har handlarna i stort sett all 
försäljning av yngre begagnat. 

– Människor vill köpa begagnat av kunniga 
säljare. Bilar blir allt mer komplicerade och 
konsumenten vet att skyddet är bättre om 
en näringsidkare säljer. Dessutom har våra 
medlemmar MRF-garantin som uppskattas 
och som nu fått en förlängning med försäk-
ringslösningen MRF Plus garanti.

Under 2020 tillkom nya köpare på begag-
natmarknaden.

– När många valde att hemestra såldes mer 
än någonsin tidigare av begagnat. För närva-
rande ligger vi ungefär 30 000 bilar back mot 
en hälsosam balans i lagren. Hemestringen 
gjorde också att hyrbilsmarknaden hade fullt 
tryck under hela sommaren från att ha tappat 
stort initialt. 

ANDRA DELAR av motorbranschen har också 
påverkats negativt av pandemin.    
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”Hellre koppar i marken än  
järnvägsskenor på marken”

Tommy Letzén.

2019 blev ett femte 
bra år för motor- 
branschen. 
Skattelagstiftningen med 
bonus malus och WLTP, 
personalbrist, framför 
allt på verkstadssidan 
och tecken på en annal-
kande lågkonjunktur har 
krävt anpassning och  
effektivisering.

Vinstmarginalerna  
för MRF-företagen ser  
ut så här: 
2 Personbilssidan har 
tagit ett litet skutt uppåt 
efter tre år med något 
sjunkande siffror. 
2 På tunga sidan har 
vinstmarginalen sjunkit 
något.
2 Både service- och 
skadeverkstäderna har 
genomsnittligt haft en 
uppgång.

I jämförelse med  
Sveriges 100 mest fram-
gångsrika branscher går 
motorbranschen som 
helhet starkt framåt och 
klättrar stadigt uppåt på 
100-listan. 

Både soliditeten och  
likviditeten stärktes  
kraftigt under 2019. 
Många torde ha förberett 
sig för en kommande 
lågkonjunktur. 

M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R  /  L Ö N S A M H E T  F O K U S  2
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Så är under- 
sökningen gjord
Motorbranschens årliga lönsamhetsun-
dersökning görs av affärsanalysföretaget 
Bisnode som har sammanställt uppgifterna 
från medlemsföretagens bokslut för 2019. 

I undersökningen ingår bara verksamma 
aktiebolag.
I undersökningen ingår 407 återförsäljare 
av bilar och 32 återförsäljare av lastbilar. 
För sjätte året ingår serviceverkstads-
företagen, i år 164 stycken och för fjärde 
gången ingår skadeverkstäderna, 360 
stycken. 

Lönsamhetsundersökningen baseras på 
företagens registrerade bokslutsuppgifter 
för 2019. I några få fall har bokslut för 
2019 saknats. Då har föregående års bok-
slutsuppgifter använts för skattning av ny-
ckeltalen under 2019, enligt samma princip 
som i tidigare lönsamhetsundersökningar.

I grafiken visas samtliga uppmätta resultat 
sedan 2006 då undersökningen startade för 
återförsäljare personbil respektive lastbil. 
För allbilverkstäder är det mätningar från 
2013 och för skadeverkstäder från 2015. 

Det mått på resultat som används är före-
tagens vinstmarginal. Vinstmarginalen är 
resultatet i förhållande till omsättningen, 
efter att kostnader för finansnettot är 
borträknade eftersom olika företag har 
olika kostnader för upplåning och olika 
inkomster av kapital. Genom att ta bort 
kostnader och intäkter på kapitalsidan, fi-
nansnettot, kan vi bortse från hur företaget 
finansierat sin verksamhet och enbart mäta 
verksamheten. Vinstmarginalen är angiven 
för medianen samt under och övre kvartilen 
(se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. Hade ett 
genomsnittligt värde använts hade ett ex-
tremt dåligt eller extremt bra värde kunna 
påverka snittet. Genom att välja medianen 
undviker vi att enstaka företag inte ger allt-
för stor påverkan på resultatet. Övre kvar-
tilen är det mittersta värdet i gruppen över 
medianen, nedre kvartilen är det mittersta 
värdet i gruppen under medianen.  

En fjärdedel av företagen har alltså ett 
resultat som är sämre än undre kvartilen, 
hälften har ett resultat under medianen 
och tre fjärdedelar har ett resultat som är 
sämre än övre kvartilen.  

PERSONBILSHANDLAREN

Med en vinst på 6,24 procent
När Henric Ipsen, vd på JL Bilar i Kalmar, ser tillbaka på 2019 
finns bara ett ord: Fantastiskt! 

SIFFRORNA för JL Bilar blev fantastiska av två 
anledningar – dels av försäljningen under 
året, dels för att en del försäljning från 2018 
skvalpade över och blev slutförda 2019. Det 
boostade resultatet ytterligare.

Under 2019 levererade JL Bilar totalt 
1 276 fordon, 552 nya och resten begagnade. 
Samma år byggdes också en ny bilhall. Totalt 
finns 18 anställda.

– Vi hade ett bra nybilsår, så bra att det 
ibland blev tjockt på begagnatsidan. Vi fick 
sänka priserna eller sälja vidare för att få plats 
med alla inbytesbilar. Vi nådde helt enkelt 
vårt maxtak rent utrymmesmässigt, berättar 
Henric Ipsen.

UNDER 2019 omsatte JL Bilar 172 miljoner 
kronor och bokslutet visar på en vinst på 
8,8 miljoner och en vinstmarginal på 6,24 
procent. Verkstaden drivs i ett separat bolag, 
JL Bilar Service.

Henric Ipsen räknade med att det skulle 
komma en avmattning 2020 i och med en 
förväntad konjunkturnedgång.

– Jag gissade på tio procent ner. Sedan kom 
coronan och den har bland annat inneburit 
leveransförseningar. Vår försäljning av nya 
bilar ligger fortfarande på normal nivå men 
förseningarna gör att inbytesbilarna inte blir 
lika många. Samtidigt har efterfrågan på 
begagnat ökat så nu har vi snarare brist. 

Pandemin har inneburit att mycket av verk-
samheten fått ställas om. Bokning av service 
på nätet med hämtning och lämning, digital 
offert och avtal på begagnad bil online med 
leverans och en veckas ångerrätt, online-
rabatter och privatleasing online är några 
tjänster som erbjuds.

JL BILAR har högsta marknadsandel för Seat 
i Sverige. Henric Ipsen kan knappt räkna alla 
gånger han utsetts till ”Årets Återförsäljare” i 
märkessfären. Han kan lägga till ”Årets Service-
partner”, ”Årets Företagare i Kalmar 2019” och 
några utmärkelser från finansbolaget.

JL Bilar har också börjat sälja Seats sport-
bilsmärke Cupra. 

– Där finns många nya spännande modeller. 
Tillsammans med Seat har vi en bra palett. Vi 
märker också ett allt större intresse från kom-
munerna häromkring, från hyrbilsföretagen 
och vi kommer starkt på tjänstebilssidan.

FÖRETAGET startades 1977 av pappa Loa An-
dersson och Henric tog över 2002. Loa är fortfa-
rande verksam i företaget och tar gärna en kopp 
kaffe med besökare som hälsar på. Mamma 
Lena är också pensionär och har lockat många 
av sina jämnåriga väninnor att bli kunder.

– Vi ser oss gärna som en stor familj. Till 
oss är alla, unga som gamla, lika välkomna, 
säger Henric Ipsen.2

– När den intensiva vardagstrafiken mins-
kade, i och med att många arbetar hemma, 
minskade också skadorna, vilket rent mänsk-
ligt är positivt. Men det har påverkat plåt och 
lack. Och i bärgarvärlden beräknas jobben ha 
gått ner med 40–60 procent under första halv-
året, delvis också på grund av en mild vinter. 

– De vanliga verkstadsjobben har både 
blivit fler och färre. Fler har haft tid att se om 
sina bilar. Men i början var det ett stort ras 
när många kunder inte ville besöka verkstä-
derna och företagen tvingades permittera. 

– Även om vår bransch har kunnat ta till-
baka många från permitteringarna finns oron 
i hela samhället när möjligheten till permitte-
ringar upphör. Kommer det att leda till stora 
varsel och högre arbetslöshet? Det kommer 
givetvis att också påverka oss.

MÄNNISKOR har också vant sig vid digitala 
möten; tjänsteresorna har minskat kraftigt.

– Det är svårt att tro att vi kommer tillbaka 
till hur det var tidigare, säger Letzén.

Men ökningen av digitala möten kan också 
bli en möjlighet för branschen.

– Wayke har haft ett riktigt lyft. Flera har 
valt att klicka hem sina bilar direkt på nätet 
för leverans till bostaden och tryggheten i 
distansavtalslagen. Sedan i maj har mer än 
300 bilar levererats så. Den egna bilen har 
samtidigt kunnat värderas direkt i systemet 
och sedan fått en sista analys på garage-
uppfarten utan att människorna har behövt 
lämna hemmen.

– 2018 blev vi tio miljoner invånare och 2025 
beräknas vi bli elva. Med den biltäthet vi har i 
dag blir det ytterligare 500 000 bilar i trafik. 

Miljöfrågan kommer att fortsätta att vara i 
fokus för branschen.

– Det är en stor osäkerhet i bränslefrågan. 
Vad händer med dieseln? Den som investerar 
i en tung lastbil räknar med en avskrivning på 
sju åtta år. Då är det nödvändigt att veta om 
det kommer krav på fossilfritt. I stället för att 
göra denna osäkra investering väljer en del att 
fortsätta köra den äldre lastbilen som kanske 
ger större klimatavtryck än en ny.

EN ANNAN miljöfråga är tillgången på el. 
– Det krävs allt mer el när vi går över till 

mer eldrivna fordon. Tillverkarna kommer att 
göra stora lanseringar under 2020 och 2021, 
vi kan räkna med omkring 200 derivat av el-
fordon. De måste kunna laddas enkelt, snabbt 
och till en rimlig kostnad, men redan nu ser 
vi hur elbristen skapar problem. 

– Under 2019 kom också GA-avtal som 
kräver att återförsäljaren ska kunna erbjuda 
en viss mängd laddning. Det kan sätta återför-
säljaren i knipa när elleverantören svarar att 
”behovet inte kommer att kunna tillgodoses 
förrän 2025” eller liknande. 

Tommy Letzén har också reagerat över att 
nya bostadsområden inte förses med tillräck-
lig elkapacitet. Och han menar att strömmen i 
gatan inte kommer att räcka och tillägger med 
eftertryck:

– Nej, hellre koppar i marken än järnvägs-
skenor på marken.

Det är också viktigt att företagen kan erbju-
da möjlighet till laddning på arbetsplatserna.

– Det är inte konstigt om företagen vacklar 
i valet av tjänstebilar. Både när det gäller 
bränsle och skatter. Ekvationen blir ännu 
mer komplicerad om den olösta frågan kring 
förmånsbeskattningen fortsätter att ligga och 
skvalpa. 

RESEAVDRAGEN är ytterligare en viktig fråga.
Reseavdraget för arbetspendling ändras så att 
det baseras på avstånd i stället för tid. 

– Som förslaget ser ut nu drabbas alla som 
kör kortare sträckor än tre mil, säger Tommy 
Letzén.

– Cirka 200 000 personer, som i dag 
behöver bilen för att kunna ta sig till jobbet 
och sköta sin vardag, kommer att falla ur 
reseavdragssystemet till följd av de föreslagna 
förändringarna. De som drabbas är framför 
allt de som bor utanför innerstadskärnorna 
där kollektivtrafiken är sämre och de som har 
obekväma arbetstider. Företagen får svårare 
att rekrytera och för en del kommer det inte 
att löna sig att jobba över huvud taget. 

I JÄMFÖRELSEN med Sveriges 100 mest fram-
gångsrika branscher har olika verksamheter 
inom motorbranschen klättrat rejält uppåt. 
Både soliditeten och likviditeten stärkts 
kraftigt. 

– Det visar att branschen som helhet har 
agerat klokt och tänkt på framtiden. Efter 
fem goda år anade nog de flesta att det kunde 
komma en nedgång och gjort kloka omställ-
ningar. En pandemi hade ingen kunnat för-
utse. Men att förbereda sig för det oväntade är 
alltid viktigt. Och vi kan nu konstatera: 

– Beredskapen är god! 2

2%

3%

1%

0%

-1%

-2%

4%

5%

250

300

200

150

100

50

350

400

0
2006   2007   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015    2016   2017   2018   2019

354
372

345

304
270

305

213

254

307
283 290 280

379

VINST MARGINAL PERSONBIL (resultat efter finansnetto)

356 Övre kvartil

Median

Undre kvartil

Nyregistrerade 
personbilar i 
tusental per år.

-3%

Det råder fortfarande  
en stor osäkerhet om 

framtiden

Henric Ipsen.

FO
TO

: J
O

A
C

H
IM

 G
R

U
S

E
LL



 30 MOTORBRANSCHEN 11  •  2020   MOTORBRANSCHEN 11  •  2020 31

Under 2019 klarade sig MRF:s medlemmar bra och stärkte sina finanser, trots ett ryckigt år 
till följd av lagstiftning, rekryteringsproblem och tecken på en begynnande lågkonjunktur.

Rekord för tunga fordon

UNDER 2019 såldes 6 652 tunga lastbilar över 16 ton, 
vilket var nytt rekord och en uppgång med 7,2 procent 
jämfört med 2018. Även försäljningen av lätta lastbilar 
var bra, tredje högsta siffran någonsin tidigare, även 
om det var en viss minskning från rekordåret 2018. 
Totalt registrerades 61 124 lastbilar under 2019.

– 2019 var mycket framgångsrikt, även om en 
viss avmattning märktes mot slutet, säger Klaus 
Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF.

För ett år sedan räknade han med att 2019 
skulle bli ryckigt. Det blev det.

– Bland annat såg vi att en hel del trycktes ut i 
maj och juni på grund av kravet på nya färdskrivare, 
säger han och syftar på de nya EU-reglerna som inne-
bar att alla tunga lastbilar och bussar registrerade efter 
15 juni skulle ha ”smarta” färdskrivare som kan avlä-
sas utan inkoppling i fordonet.

MEN ÖKAD försäljning leder inte självklart till ökad 
vinst. Under 2019 sjönk vinstmarginalen från 4,1 
procent till 3,6 procent för MRF-återförsäljarna. Sedan 
2016, då vinstmarginalen var 4,7 procent, har trenden 
varit nedåtgående. En del av förklaringen kan vara att 
lönekostnaden per anställd stigit med närmare tio pro-
cent under samma tid.

– Det har länge varit problem att hitta kompentent 
personal både för återförsäljare och påbyggare. Inte 
så att problemet är löst, men i rådande situation ser 
behovet ut att vara mindre, vilket gör att vakanserna 
har minskat, säger Klaus 
Silfvenius.

Lastbilsförsäljningen är 
starkt beroende av tillväxten 
i ekonomin och framför allt 
av infrastrukturinvestering-
ar. Under 2019 tog bostads-
byggandet ny fart och flera 
stora trafikprojekt sjösattes. 
E-handeln ökade kraftigt, 
vilket också ökar efterfrågan 
på transportfordon. 

År efter år har Volvo och 
Scania dominerat mark-
naden.

– Mercedes har haft 
målsättningen att kraftigt 
öka sin marknadsandel 
men har ännu inte lyckats. 
Daf och MAN har det ännu 

kämpigare och tappar på den svenska marknaden, 
säger Klaus Silfvenius.

VÅR STORA lönsamhetsundersökning visar på fortsatt 
ökad omsättning. Men de kraftiga tillväxttalen från 
2015 och 2016 kring 13 procent har krympt rejält ner 
till 3,5 procent. Det är också närmast en halvering från 
2018 då omsättningen ökade med 6 procent. För första 
gången på fem år har även arbetskraftskostnaden i 
förhållande till omsättningen stigit och är nu närmare 
14,6 procent. 2016 var den 13 procent. 

Under första halvåret 2020 har försäljningen av 
lastbilar påverkats negativt av pandemin.

– Det är inte efterfrågan som har minskat, proble-
men gäller leveranserna. Det värsta ser väl ut att ha 
passerat, men vissa efterdyningar finns kvar, konstat-
erar Klaus Silfvenius.

– Att som både Volvo och Scania tvingas stänga 
fabrikerna, eller dra ner driften till 20 procent, under 
mer än två månader, påverkar förstås både produktion 
och leveransförmåga.

Många av de offentliga insatserna för att dämpa  
effekterna av pandemin är också gynnsamma för 
försäljningen av lastbilar, exempelvis nya satsningar  
på bostadsbyggande och infrastruktur. 
– Behovet av lastbilar ser ut att vara fortsatt mycket 
stort under 2020, vilket båda gott även för 2021.2

LASTBILSÅTERFÖRSÄLJAREN

FULL FART FLERA ÅR
På Borås Lastvagnar var 2019 intensivt. ”Vi både sålde och levererade mer fordon än någonsin 
och för försäljningen ser det faktiskt ännu bättre ut i år”, säger vd Jens Wergeland.

2019 var händelserikt för Borås Lastvagnar. 
Förutom en rekordstor försäljning flyttade 
hela verksamheten.

– Att flytta en så här stor verksamhet efter 
50 år på samma ställe var inte lätt. Men det 
var nödvändigt och nu har vi fantastiska lo-
kaler, säger Jens Wergeland.

Totalt levererade Volvo-handlaren 88 nya 
lastbilar i fjol. Inbytena förmedlas vidare till 
andra handlare.

– 2019 var inte heller ett lätt år. Två stora 
kunder gick i konkurs. Så när vi lyckades 
leverera så många lastbilar kändes det lite 
extra. Det har varit full fart för oss i flera år 
och i år pekar det mot ett riktigt starkt år med 
uppemot sålda 75 fordon, säger Jens Werge-
land stolt.

PÅ SERVICESIDAN har det dock blivit något 
sämre med jobb. 

– Vi märkte redan hösten 2019 att vi fick 

avbokningar. Åkare kunde inte tacka nej till 
körningar. Att kunderna är rädda om varje 
jobb de erbjuds är ett tydligt tecken på att 
konjunkturen börjar att mattas av. Det har 
fortsatt under 2020. Många tänker att de kan 
vänta med servicen och köra lite till, eller har 
svårt att avsätta en dag för service, säger Jens 
Wergeland.

– När coronan slog till som värst fick vi 
permittera några en tid. 

På Borås Lastvagnar arbetar i dag 60 
personer varav 32 mekaniker. I systerföre-
taget Borås Personbilar finns ytterligare 170 
personer och verksamhet bedrivs, förutom 
i Borås, även i Tranemo, Kinna och Ulrice-
hamn. Borås Bilgruppen har ägts av samma 
familj sedan 1936 då Oskar Andersson star-
tade det första företaget. 2019 omsatte kon-
cernen 1,3 miljarder kronor. I dag är Oskars 
barnbarn, systrarna Katarina Nilsson och 
Kristina Johansson, ägare. Jens Wergeland 
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”Tillväxttalen 
halverades 

nästan  
på ett år”

kom in som vd för fyra år sedan efter 24 år i 
AB Volvo.

UNDER SENASTE året har rekryteringen av 
kunniga medarbetare blivit lättare.

–  I dag betraktas vi som en attraktiv ar-
betsgivare, till viss del för att vi nu har ljusa 
moderna lokaler. Men också för att en del 
företag i trakten har rationaliserat, varför fler 
söker sig till en stor stabil arbetsgivare som 
vi. När vi nyligen rekryterade en ny reserv-
delschef fick vi över 60 sökande.

Men Borås Lastvagnar tänker också på sina 
fyrbenta vänner. De har ett eget hunddagis.

–  Vi vill att medarbetarna ska må bra. En 
anställd hade inte skaffat en ny hund när den 
gamla dog om inte vi hade haft vårt dagis. 
Och kunderna blir positiva när de ser hur vi 
bryr oss om hundarna, säger Jens Wergeland 
och går ut på lunchpromenad med sin bruna 
labrador Julle.2

LASTBIL
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”Vi hade 60  
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Allbilverkstäderna hade en liten uppgång under 2019. Vinstmarginalen landade 
på samma nivå som innan fjolårets dipp. Men det gäller inte alla. Spridningen i 
resultat fortsätter att öka.

Det gick hyggligt för allbil

FÖR SJÄTTE året är allbilverkstäderna med i vår lön-
samhetsundersökning. 2019 syns ett ännu tydligare 
mönster när spridningen i resultat blir allt större. 
Vinstmarginalen mäts i kvartiler och i övre kvar-
tilen är vinstmarginalen 8,5 procent, vilket är 
det bästa uppmätta resultatet under alla mät-
ningar. 

I den undre kvartilen är vinstmarginalen 0,6 
procent, en liten uppgång från 2018 med 0,5 
procent och fortfarande inte i nivå med 2017 (0,8 
procent) och 2016 (0,7 procent). 

– Det förvånar mig inte att spridningen i resultat 
är så stor. Det pågår stora omställningar i branschen, 
säger Joachim Due-Boje, servicemarknadschef på 
MRF.

KÄMPIGAST har mindre verkstäder med 0–9 anställda. 
De är också flest, 106 av 164 i årets undersökning. Det 
är också i denna grupp som flest företag har försvunnit 
under de sju år mätningarna har gjorts. Från 151 
företag 2013 till 106 företag 2019. Bolag med 10–29 
anställda har legat kring 50 företag under alla år och 
de stora, med 30 och fler anställda, har legat kring 10 
företag under mätperioden. 2019 är de något fler, 12 
stycken.  

– Många små verkstäder har svårt att klara av alla 
kostnader som bara ökar. Större anläggningar har en 
annan position.

Som exempel nämner Joachim Due-Boje kostnad-
erna för dyra abonnemang på teknisk information och 
verkstadsböcker. Större anläggningar kan fördela kost-
naderna på fler och kan förhandla till sig bättre avtal.

– Det sker också en konsolidering i branschen där 
små verkstäder köps upp eller läggs ner. 

SMÅ VERKSTÄDER har däremot ofta bättre kassa och 
soliditet, vilket kan tyda på en längre historia där lån 
för uppbyggnad sedan länge är betalda. Det kan också 
visa på att det inte görs några större och dyrare inves-
teringar.

– Det är dessa verkstäder med äldre ägare, där barn 
eller anställda inte är beredda att ta över, som med 
tiden försvinner, förklarar Joachim Due-Boje.

– Totalt inom verkstadsbranschen fanns förra året 
ungefär 4 500 företag. Under 2020 beräknas de minska 

och nedgången fortsätta. En förklaring är att allt fler 
bilar drivs med el.

– Eldriften ger längre serviceintervall och många 
delar som i dag repareras finns helt enkelt inte i el-
bilen. Redan nu ser vi också att de till viss del kan ha 
självuppdateringar. Det kanske bara återstår att byta 
vindruta, däck, torkarblad och lite till i framtiden.

JOACHIM DUE-BOJE menar också att allbilverkstäderna 
står inför större utmaningar än märkesverkstäderna. 
En tidigare möjlighet som blivit mer av ett hot är ser-
vice på tjänstebilar. 

– Säg att det finns tio bilar och att det betalas lea-
singavgifter för dem. Så blir ekonomichefen kontaktad 
av något finansföretag som erbjuder betydligt lägre 
månadskostnad. Det svårt att motstå och företaget 
låter detta företag ta över kontrakten. 

– En del av dessa nya aktörer skickar inte bilarna 
till märkesverkstaden utan till en allbilverkstad, van-
ligen inom en kedja. Den som är med i en kedja har 
förbundit sig att göra anvisade jobb med en ersättning 
på kanske bara 600–700 kronor i timmen. Dessutom 
ställs krav på rabatter och att jobben ska förhandsgod-

kännas, med en tung administration som följd. 
– Det är en tuff sits för allbilverkstaden när ersätt-

ningen bara är hälften av det egentliga timpriset. Den 
som har tjänstebilen lär inte heller bli så glad, speciellt 
inte om bilen omfattas av nybilsgaranti och måste tas 
till märkesverkstaden om ett sådant fel visar sig. När 
det upptäcks kan man fundera på om det verkligen är 
fullserviceleasing, säger Joachim Due-Boje.

– Det är en utmaning för mindre verkstäder att 
vara bra på alla märken. De har helt enkelt inte råd att 
skicka sin personal på specifika märkeskurser. Dess-
utom är den auktoriserade verkstaden specialist på 
det egna varumärket och har bättre förutsättningar att 
gå på kurserna. Det här är inte bra för någon! Utom 

ALLBILSVERKSTAD

MIN BIL ÄR PROAKTIVA
På Min Bil är vd:n och grundare Mickael Persson mycket nöjd med resultatet för 2019,  
”ett mycket intensivt och spännande år”.

MIN BIL har befunnit sig i en expansiv fas 
sedan tre år tillbaka.

– Utvecklingsmässigt tog vi ett rejält språng 
i fjol, bland annat med grossistverksamhet. 
Nu levererar vi dagligen reservdelar och till-
behör till andra verkstäder.

Mickael Persson grundade Min Bil 2006 
och har i dag sex anläggningar i Stockholms-
regionen, snart öppnas en sjunde. De har 
auktorisation för 20 märken.

TVÅ MEDARBETARE i starten har blivit 65 och 
omsättningen har ökat från en halv miljon 
till 80 miljoner. Nästa år räknar de med 100 
miljoner. 

Under åren har det varit mer fokus på 
investeringar och tillväxt än på vinst, ”det 
handlar om att vara med i teknikutvecklingen 
och ha rätt mindset”.

 – Framtiden är redan här. Kunderna vill 
exempelvis kunna chatta med oss på kvällar 
och helger. Och bilarna kan ”prata” med 
servern, vilket gör att det inte alltid behövs ett 
besök på verkstaden. 

– Alla kan skapa framtidens bilverkstad! Det 
handlar om att klara av omställningarna. Ta 
elbilarna, som kräver mindre verkstadsarbete. 
Samtidigt har kunderna vant sig vid en viss ut-
giftsnivå, utrymme finns för exempelvis biltvätt 
och andra tjänster. Vi måste se möjligheterna.

– När coronan kom tänkte jag tvärtom och 
anställde de praktikanter som fungerade bra i 
vår ”familj”. Det gick vägen. Jag har inte sagt 
upp eller permitterat någon.

– Varje person som arbetar här måste ha en 
sann kundservicekänsla. När andra pratar bil 
och produkt – då pratar vi människor. 

”Jag går samma  
utbildningar som mina 

medarbetare”
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”Små verkstäder 
har bättre kassa 
men lägre vinst”

”Allbilverk-
städerna står 

inför stora  
utmaningar”

möjligen för ekonomichefen som på pappret får ner 
kostnaderna, säger Joachim Due-Boje.

2019 BLEV ett hyfsat år för allbilverkstäderna.
– Det blir betydligt mer spännande om ett år då 

vi får siffrorna för 2020. Coronapandemin drabbade 
verkstäderna i Stockholmsområdet hårdast. Samtidigt 
kommer positiva signaler som att Bilias halvårsrapport 
visar all time high på servicemarknadssidan. Vi får 
också signaler från Västra Götaland att många passar 
på att boka service när de arbetar hemma. 

– Visst är det bra med ett ökat bilintresse. Men på 
verkstadssidan hoppas vi mer på nybilsförsäljningen. 
En större bilflotta ger oss mer arbete i framtiden.2 
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För fjärde året är skadeverkstäderna med i lönsamhetsundersökningen. Efter det lilla  
dippet 2018 är vinstmarginalen åter på 3,2 procent, samma som föregående år. 

Skadesidan gjorde återtag

2019 VAR ett bra år för skadeverkstäderna när det 
gäller uppdrag. 

– Fler bilar i trafik och begränsningar i infrastruk-
turen ger helt enkelt mer jobb, säger Jan Olvenmo, 
skademarknadschef på MRF.

Vår lönsamhetsundersökning 2019 visar att 
skadeverkstäderna i MRF har återtagit sin vinstmar-
ginal på 3,2 procent, från både 2017 och 2016. 2018 
var den något sämre, 2,8 procent.

Det går fortfarande bäst för de mindre verkstäderna 
med upp till tio anställda. Där är medianen 5,7 pro-
cent, en ökning från 2018 då den var 4,9 procent. Men 
det är stor spridning. I den övre kvartilen är vinstmar-
ginalen 11,8 procent men i den nedre bara 1,4. 

Medelstora skadeverkstäder med 10–29 anställda 
har en vinstmarginal på 2,9 procent och de stora, med 
30 eller fler anställda, ligger på 2,4 procent. 

Omsättningen steg med fyra procent under 2019, en 
liten förbättring mot 2018 då den var tre procent, men 
inte i nivå med tidigare år, 2017 plus 6 procent, 2016 
plus 9 procent och 2015 plus 7 procent.

– Reservdelspriserna ökade mer under 2019 och det 
påverkade omsättningen. Men fortfarande är det svårt 
för skadeverkstäderna att förhandla med försäkrings-
bolagen. Hade timdebiteringen ökat med faktiska 
kostnader hade resultatet varit ännu bättre, konstat-
erar Jan Olvenmo.

– Ser vi till de mindre skadeverkstäderna är 
det ännu värre eftersom de ofta inte är auk-
toriserade och kan förhandla till sig samma 
rabattsatser som större auktoriserade. 

DEN STORA spridningen i vinstmarginaler kan 
också förklaras med hur de olika verkstäderna 
arbetar med att effektivisera processerna. 

– Även om en skadeverkstad inte fått in fler bilar 
under året kan vinsten öka i och med en effektiviser-
ing som exempelvis kan innebära mindre bemanning. 

Den ständiga pressen från försäkringsbolagen 
påverkar å andra sidan lönsamheten negativt. 

– Pressen från försäkringsbolagen är hård, både i 
tid och pengar. Tyvärr har jag också märkt att bolagen 
börjat tappa allt mer i kompentens och det är oro-
ande. Det påverkar givetvis förhandlingssituationen 
om motparten inte förstår hur det går till i det dagliga 
arbetet på skadeverkstäderna.

Som exempel nämner Jan Olvenmo lackmaterial.

– Lacker utvecklas och förfinas. Men försäkringsbo-
lagen ger bara en viss procents höjning av ersättnin-
gen utan att ta hänsyn till att de äldre materialen har 
ersatts med nya, bättre, som kostar mer än de gamla. 
Ingen vill göra ett dåligt arbete och det innebär att 
verkstaden inte får samma täckning för kostnaderna 
som tidigare. När det gäller reservdelar arbetar vi med 
artikelnummer och då blir ersättningen mer utifrån 
den verkliga kostnaden, förklarar han och berättar 
att MRF försöker öka kunskapen genom olika kurser 
kring lack och ekonomi och skador och ekonomi.

NÄR PANDEMIN slog till våren 2020 fick det mycket 
olika påverkan på skadeverkstäderna.

– En del har fortsatt att gå som tåget medan andra 
har fått stå med närmast tomma lokaler. Lack- och 
plåtskadeverkstäderna har drabbats hårdast i bran-
schen. Och troligen kommer vi att se en betydligt lägre 
omsättning för 2020 när skadevolymerna nu gått ner 
kraftigt, säger Jan Olvenmo. 

– Försäkringsbolagens branschorganisation Svensk 
Försäkring räknar med en nedgång på tio procent 
inom motorskador. Det är framför allt de stora krock-
skadorna som minskat. När resorna från hemmet 
till arbetsplatsen (vilka är de vanligaste bilresorna), 
tjänsteresorna, resor till fotbollsträningen och myck-
et annat bilåkande minskade kraftigt påverkade det 
givetvis.   

– Mindre skador och reparationer är mer i nor-
mal nivå och jag tror att många företag väljer att se 
om de fordon de har, vilket är bra både för den egna 
ekonomin och miljön.

ÄVEN OM det pågår ständig diskussion och förhand-
lande med försäkringsbranschen om ersättningar har 
den visat sig stå på skadeverkstädernas sida när det 
blåser, menar Jan Olvenmo.

– När pandemin slog till skrev vi till alla 
försäkringsbolag med budskapen att ”vi behöver er 
och ni behöver oss”. Jag tycker att de överlag varit bra 
och stöttat vår bransch genom att bland annat korta 
betalningstiderna så att verkstäderna fått ersättningar-
na snabbare och på andra sätt gjort vad de har kunnat 
för att hjälpa till. 

– Vi har fått i gång en dialog med försäkringsbola-
gen som vi inte har haft tidigare och det bådar gott för 
framtiden. 

SKADEVERKSTAD

”VI HAR INTE PERMITTERAT” 

TILL SKILLNAD från de flesta andra aktiebolag 
har Jämtlandets Bil- och Plåtservice brutet 
räkenskapsår, juli till juli. Året som slutade 
sista juni 2019 var omsättningen drygt 18 
miljoner och vinstmarginalen 7,6 procent. 

– Det var ett bra resultat sett till vår 
omsättning, säger Stefan George Göranzon 
blygsamt. 

När intervjun görs är arbetet i full gång med 
att sammanställa resultatet fram till juli 2020.

– Det är tufft med brutet räkenskapsår när 
något som coronan händer. Allt såg bra ut 
fram till dess. Och den återhämning vi nu gör 
kommer inte med i det här resultatet, för-
klarar Stefan George Göranzon.

– Men vi har klarat av våren förhållandevis 
bra. Vi har inte behövt säga upp eller permit-
tera någon. Det är vi mycket glada för.

Jämtlandets Bil- och Plåtservice har, som så 
många andra, svårt att rekrytera kompentent 
personal. Att ligga i en storstadsregion med 
hård konkurrens gör det inte lättare.

– Det är tur att de flesta hos oss gillar 
att arbeta här och har varit med länge. Vi 
behöver inte rekrytera ofta. Skulle vi hitta 
någon ny skulle det vara nästan omöjligt 
som arbetsmarknaden ser ut i dag, säger 
Stefan George Göranzon och tillägger att elva 
personer jobbar i företaget.  

JÄMTLANDETS Bil- och Plåtservice arbetar 
med de flesta svenska försäkringsbolag Under 
företagets långa historia har arbetet föränd-
rats. I början arbetade man främst med spe-
cialbilar som Ferrari och Maserati.

– Det gjorde vi under tio år. Men det blev 
allt krångligare, framför allt mot försäkrings-
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”Pressen från 
försäkrings- 

bolagen är hård”

För Jämtlandets Bil- och Plåtservice i Åkersberga nordöst om Stockholm var 2019 ett lyckat år. 

(resultat efter finansnetto)
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bolagen, så vi sadlade om till bredare märken 
och är i dag auktoriserade på ett tiotal, säger 
Stefan George Göranzon.

Digitaliseringen har också förändrat arbetet.
– Den personliga kontakten med 

försäkringsbolagen har i stort sett försvunnit 
i och med att allt handläggs via datorn. Förr 
kunde en representant komma ut en gång i 
veckan, vi tog en fika och gick igenom alla 
ärenden. Det kan jag sakna, även om det är 
både effektivt och smidigt som det är i dag.

– Men det var sämre för kunderna då. På 
1980-talet kunde det vara tre månaders vän-
tetid för att få komma till en verkstad. 

NAMNET Jämtlandet har ingen norrländsk 
anknytning, även om det kan låta så.

– Nej, vi började på en liten plats utanför 
Brottby några mil härifrån. Vi tog helt enkelt 
namn efter platsen, berättar Stefan George 
Göranzon som startade företaget 1982.

– När vi sedan flyttade till Åkersberga 
1989 var det tuffa tider och många som gick 
i konkurs. Vi vågade helt enkelt inte byta 
namn för att någon skulle tro att vi också gått 
i konkurs och startat ett nytt företag. Så vi 
behöll Jämtlandet.

– I dag är vi stolta över det. Det är kul att 
sticka ut med ett mer ovanligt namn.

Jan Olvenmo.

Stefan George Göranzon.
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Motorbranscherna som helhet tar rejäla kliv uppåt på 100- 
listan. Och handeln med lastbilar och bussar gör det fjärde 
största klivet uppåt av alla de 100 branscherna.

   ”Det är exceptionellt!” DE TIO STARKASTE 
BRANSCHERNA 2019
(Placering 2018 inom parentes)

1. Datakonsulter (2)
2. Organisationskonsulter (1)
3. Tekniska konsulter (6)
4. Revisions- och redovisningsbyråer (10)
5. Arkitekt- och byggnadskonsultverksamhet (5)
6. Film- och videoproduktion (4)
7. Databehandling och andra datatjänster (7)
8. Öppen hälso- och sjukvård (8)
9. Utgivning av programvara (12)
10. Personalutbildning (11)

Konsulter av olika slag fortsätter att toppa listan 
över de starkaste branscherna. Utgivning av 
programvara och Personalutbildning är nya på 
listan men låg tidigare strax under strecket.

Teknisk provning och analys låg 2018 på tredje 
plats men har nu fallit kraftigt till plats 14. 

Bland branscherna kom klättrat mest finns 
Fastighetsmäklare, från plats 64 till plats 
19, och Skogsbruk, från plats 84 till plats 55. 
Optiker har gått från plats 44 till plats 16. Fyran 
bland klättrare är Handel med lastbilar och bus-
sar (läs mer i intervjun med Per Weidenman).

Största avkastningen på kapital, både 2018 
och 2019, hade öppen hälso- och sjukvård med 
32,3 procent. Tvåa är datakonsulterna med 28,6 
procent (28,1). Även Revisions- och redovisnings-
byråer, Arkitekt- och byggkonsultverksamhet 
samt tandvård ligger över 26 procent. 

Soliditeten har fortsatt stärkts och toppas av 
öppen hälso- och sjukvård på 67 procent följd av 
Tandvård på 62 procent. 2019 är fem, mot tidi-
gare två, över det magiska 60-procentsstrecket.

DE TIO SVAGASTE 
BRANSCHERNA 2019
(Placering 2018 inom parentes)

100. Bokhandel (99)
99. Uthyrning av bostäder (98)
98. Handel med kläder (97)
97. Blomsterhandel (100)
96. Hotell- och restaurangrörelse (90)
95. Handel med skor (96)
94. Handel med möbler m m (94)
93. Detaljhandel med drivmedel (86)
92. Uthyrning av industrilokaler (92)
91. Resebyråer (83)

Nya på listan är Hotell- och restaurangrörelse, 
Detaljhandel med drivmedel och Resebyråer; det 
gick alltså knackigare redan 2019 för tre av de 
branscher som drabbats av pandemin 2020.

Men det är inte dessa branscher som rasat 
mest utan Stålindustri (från plats 49 till plats 
75), Transportmedelsindustri (från plats 54 till 
plats 77) och Metallvaruindustri (från plats 31 
till plats 53). Inom motorbranscherna är det 
Bilreservdelar partihandel som fallit från plats 
56 till plats 70, detta samtidigt som de flesta 
andra motorgebiten tagit stora kliv uppåt.

Sämst tillväxt är det i Handel med radio och tv 
samt med skor. Soliditeten är sämst i Uthyrning 
av bostäder (12 procent). Sämsta avkastningen 
har Handel med skor (2,9 procent).

EXCEPTIONELLT, sammanfattas motorbran-
schernas framsteg av Per Weidenman senior 
analytiker på Bisnode.

– 2018 var ett bra år men att 2019 skulle 
bli så mycket bättre imponerar. Andra 
halvåret skedde en av de tydligaste konjunk-
turnedgångarna vi haft. Tillverkningsindus-
trin bromsar in och där återfinns åtta av de 
tio branscher som tappat mest på listan.

Nästa steg blev ett minskat förtroende för 
svenska kronan.

– Det gynnade några exportbranscher med 
helt inhemska produkter som skog och malm 
på listan över dem som klättrat mest kommer 
skogsbruk tvåa och gruvor femma. Och där 
har vi också lastbilarna som är så viktiga i 
båda dessa branscher..

– Handel med lastbilar och bussar kom på 
fjärde plats!

DEN KRAFTIGA förflyttningen från butiker 
med bland annat böcker, kläder och skor till 
e-handeln fortsätter.

– Allra största tillväxten, 11,4 procent, ser 
vi inom detaljhandel på internet. Även här 
spelar lastbilar en stor roll i distributionen av 
paket, konstaterar Weidenman. 

Sett till motorbranscherna på 100-listan 
har alltså Plåt- och lack gått från 32:a till 24:e 
plats. Handel med lastbilar och bussar är på 
plats 43 mot tidigare 69. På sjätte plats bland 
klättrarna finns också Detaljhandeln med bil-
reservdelar som gått från plats 76 till plats 57.

Däckservice är nu på plats 50 mot tidigare 
plats 55. Handel med personbilar har tagit ett 
litet kliv, från plats 62 till 60. 

Två områden inom motorbranschen har 
dock backat. Bilservice, ej specialiserad, har 
gått från 57:e till 65:e och Bilreservdelar/
partihandel har tagit största klivet nedåt från 
plats 56 till 70. 

BILHANDELN genomgår en stor strukturom-
vandling.

– Som analytiker kan jag se hur tillverkarna 
tar över allt mer från handlarna. Det saknas 
snart bara en knapp att lägga i varukorgen. 
Ser vi en tröskeleffekt? När förändringen 
kommer kan vi kanske räkna med en mycket 
snabb förändring av branschen. 

Tillväxten har också sjunkit kraftigt bland 

MRF-medlemmarna.
– 2015 låg mediantillväxten på 15 procent. 

Därefter har den minskat successivt och var 
2019 nere på 0 procent. Det kan verka motsä-
gelsefullt när nybilsregistreringen ligger på 
topp, men för det typiska medlemsföretaget 
har omsättningsökningen stegvis avtagit. 

– Vi ser stora volymer i personbilshandeln, 
men vinstmarginalen har varit vikande fram 
den lilla uppgången till 2019.

Även om vinsterna kunde varit högre är 
soliditeten och likviditeten i bilhandeln bättre 
än någonsin tidigare. 

– Medvetet eller omedvetet ser det ut som 
att branschen har ökat sin beredskap och 
skapat sig större finansiell kraft, säger Per 
Weidenman och menar att det bör ha hjälpt 
många när pandemin slog till. 

I STORT SETT alla branscher på 100-listan 
påverkades av det snabba raset i ekonomin 
våren 2020 och efterverkningarna. Företagen 
som 2019 är i topp är flera konsultbranscher 
som data, organisation, teknik och bygg. För 
att företag ska kunna få ta del av statligt per-
mitteringsstöd har ett av kraven varit att inte 
ha konsulter. Så på listan för 2020 kan det 
nog ha hänt en del i toppen. 

– Det handlar om hur alla duktiga före-
tagare klarar att balansera på det tvålhala 
golvet som pandemin har skapat, säger Per 
Weidenman.
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Webshop
I Axess Logistics webshop erbjuder vi bilåterförsäljare tillbehör från välkända leverantörer till
konkurrenskraftiga priser. Beställ enkelt tillbehörsmontering och få hem en färdigutrustad bil
som är klar för leverans. Följ bilen och beställningen i Track & Trace. 

Ansök om inloggning på axesslogistics.se. 

Oavsett om du har behov av biltransporter, lagerhållning eller påbyggnationer har vi ett stort
urval av tjänster som du kan välja mellan.

PDI     Fleet Sales     Säker lagerhållning     Transport     Specialtransport

Track & Trace     Webshop     Internationell transport

axesslogistics.se



 38 MOTORBRANSCHEN 11  •  2020

INDELNINGEN i branscher har gjorts uti-
från Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 
och företagen har placerats i respektive 
bransch efter den registrerade verksam-
heten i bolagsregistret. För att undvika 
hobbyföretag ingår bara företag med 
minst en miljon kronor i nettoomsättning. 
I regel innehåller varje bransch minst 100 
företag.

SOM GRUND för analysen har analysföre-
taget Bisnode använt de tre nyckeltalen 
avkastning på totalt kapital, soliditet och 
förändring av nettoomsättning, det vill 
säga tillväxt.

SÅ GÅR RANKNINGEN TILL
✔ Avkastning på kapital – visar hur effek-
tivt de totala tillgångarna (balansomslut-
ningen) har använts under året.
✔ Soliditet – visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som under företagets hittill-
svarande verksamhet har finansierats med 
ägarnas satsade kapital och kvarhållna 
vinstmedel.
✔ Förändringen av nettoomsättningen 
– visar den procentuella förändringen 
av nettoomsättningen jämfört med föregå-
ende år.

INFÖR RANKNINGEN sorteras branscherna 
i stigande ordning för respektive nyckeltal. 
Den bransch med lägst värde för ett 
nyckeltal får 1 poäng, den med näst lägst 
värde får 2 och så vidare till den som får 
högst värde och 100 poäng. Därefter sum-
meras de tre utdelade poängen och den 
med högst total poäng blir rankad högst 
på lönsamhetslistan.

Kalibreringsverktyg för förarstödsystem

NOGGRANN

LÄTT ATT ANVÄNDA

FÖLJER OEM-FÖRFARANDEN

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

efter kollisionsreparationer!  

NYHET!

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

   www.car-o-liner.se         info@car-o-liner.se
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Rankning 
2019

1     Datakonsulter                                           11148      28,6%    60%      7,3%      1       4   7 
2      Organisationskonsulter                                   12714      25,4%    61%       7,5%     2        2   2 
3     Tekniska konsulter                                        5979     24,9%    58%      6,2%     3        7   6 
4     Revisions- och redovisningsbyråer                   4193      26,7%    55%      4,9%     4      10   9 
5     Arkitekt- och byggkonsultverksamhet            4789      25,4%    57%      5,2%      5       3   4 
6     Film- och videoproduktion                                 1167      19,2%    52%      8,0%      6       6 11 
7     Databehandling och andra datatjänster             631      17,6%    48%    10,3%     7      12 13 
8     Öppen hälso- och sjukvård                                 3077      32,3%    67%      3,8%      8       8   3 
9     Utgivning av programvara                                    791      16,3%    49%      6,3%      9      11 12 
10   Personalutbildning                                          600     18,4%    53%      4,6%    10       5 21 
11   Advokatbyråer                                             2087     24,3%    61%      3,5%    11        1   1 
12   Elinstallationer                                          4353     16,9%    49%      4,3%    12     14 17 
13   Instrumentindustri                                          225      14,9%    54%      4,7%    13     15 22 
14   Teknisk provning och analys                                 321     22,7%    53%      3,7%    14     13   8 
15   Ventilations- och övriga VVS-arbeten               1159      16,5%    47%      4,8%    15     16 26 
16   Optiker                                                     520      20,5%    48%      3,7%    16     33 32 
17   Reparation av industriutrustning                       1892      14,1%    48%      5,0%    17     23 30 
18   Tandvård                                                  1548     26,6%    62%      2,5%    18     20 10 
19   Fastighetsmäklare                                         1953      18,6%    41%       7,7%    19     43 14 
20   Övrig hälso- och sjukvård mm                            3826    20,8%    54%      2,7%    20     9 5 
21   Värme- och sanitetsarbeten                             3033       14,9%    46%      4,1%    21     19 27 
22   Andra bygg- och anläggningsarbeten             3630       13,5%    44%      5,5%    22     26 31 
23   Reklambyråer                                              1890        5,2%    48%      3,7%    23     18 24 
24  Bilplåt- och billackreparationer                    495        3,0%    45%     4,3%    4      31 20 
25   Måleriarbeten                                             1927        6,0%    48%      3,0%    25     17 16 
26   Takarbeten av plåt                                        1102      15,0%    47%      3,5%    26     41 33 
27   Fasad- och byggnadssnickeriarbeten              4549      13,0%    41%      7,4%    27     25 25 
28   Medicinsk teknik                                          1077      11,8%    48%      3,7%    28     30 18 
29   Golv- och väggbeläggningsarbeten                  1467        5,4%    47%      3,3%    29     21 19 
30   Kemiska basprodukter                                        487      10,8%    47%      3,9%    30     50 42 
31   Lokalvård                                                 1815      15,5%    38%      6,2%    31     34 23 
32   Elektronikprodukter                                         539      10,4%    43%      5,8%    32     38 39 
33   Annonsförmedling, DR m m                                843      14,4%       45%      3,5%   33      28 44 
34   Glasmästeriarbeten                                          424      13,1%    48%       2,9%   34     24 34 
35   Hårvård                                                   1485      16,3%    45%       3,2%   35     27 28 
36   Säkerhetstjänster                                           386      14,1%    38%       4,8%   36     22 29 
37   Byggnadsindustri                                         8264       11,1%    38%       6,2%   37       9 40 
38   Partihandel med maskiner och utrustning       3386       10,6%    45%       3,6%   38     40 53 
39   Kemisk industri                                             211         8,5%    50%       3,3%   39     46 48 
40   Kommunikationsutrustning                                 272      10,6%    48%       2,7%   40     42 56 
41   Förskoleutbildning                                          478        8,7%    41%       2,7%    41     39 15 
42   Elteknisk industri                                          434      12,5%    49%       2,1%   42     35 47 
43   Handel med lastbilar och bussar                  187       9,6%    35%      8,3%   43    36 81 
44   Gruvor                                                      218        8,5%    42%       4,1%   44     67 84 
45   Detaljhandel på Internet                                  1310         7,3%    38%      11,4%  45     49 45 
46   Grund-, gymnasieskolor m m                             386       14,1%    38%       3,2%   46     58 35 
47   Uthyrning av maskiner och utrustning            1138         9,7%    41%       3,8%   47     32 38 
48   Schakt- och grundarbeten                                4858         9,7%    37%       4,6%   48     47 43 
49   Färghandel                                                  339        9,5%       44%       3,2%   49     81 69 
50   Däckservice                                                495     10,1%      44%      2,7%   50    66 63 

51   Rekreations-, kultur- och sportverks.               2898        7,2%    40%      4,8%    51     62 68 
52   Maskinindustri                                            1506     10,2%    45%       2,2%   52     53 60 
53   Metallvaruindustri                                        4201     10,5%    46%       1,7%   53     52 59 
54   Gummi- och plastindustri                                    737        9,8%    45%       2,3%   54     45 46 
55   Skogsbruk                                                 1981         7,7%    37%       5,9%   55     88 98 
56   Massa- och pappersindustri                                 196       9,3%    42%       2,9%   56     80 87 
57   Bilreservdelar, detaljhandel                           512     10,8%    34%      3,6%   57    75 78 
58   Partihandel med insatsvaror m m                     3813       9,5%    44%       2,5%   58     51 65 
59   Datorer och elektroniska sällanköpsvaror       1058       9,8%    40%       2,9%   59     55 54 
60   Handel med personbilar                                2177      8,5%    37%      3,8%   60    44 66 
61   Textilindustri                                              350        8,9%    47%       1,6%   61      37 62 
62   Telekommunikation                                            414       8,6%    36%       3,9%   62     60 37 
63   Restauranger                                             10043     10,3%    35%       3,3%   63     59 36 
64   Handel med hushållsapparater                           269       9,4%    44%       1,8%   64     64 64 
65   Bilservice, ej specialiserad                           2947      9,4%    41%       2,7% 65     56 50 
66   Callcenterverksamhet                                        194      12,4%    34%       2,8%   66     63 52 
67   Taxi                                                      1662        8,1%    32%       4,2%   67      74 58 
68   Partihandel med livsmedel                                1665        7,4%    32%       4,6%   68     70 49 
69   Renhållning m m                                              447         7,0%    36%       4,0%   69     79 70 
70   Bilreservdelar, partihandel                                 424        8,2%    42%       2,3%   70     57 51 
71   Grafisk produktion                                          794        8,0%    46%       0,0%   71     76 79 
72   Trävaruindustri                                            1283       7,9%    42%       2,4%   72     61 96 
73   Järnhandel och bygg- och VVS-varor                   856      7,8%    41%       2,6%   73     69 76 
74   Partihandel med hushållsvaror                           3825      7,9%    41%       2,4%   74     65 61 
75   Stålindustri                                                 231        8,1%    44%       0,5%   75     77 91 
76   Handel med motorcyklar                                      285        6,8%    38%       3,0%   76     71 85 
77   Transportmedelsindustri                                     709        7,2%    41%       2,4%   77     54 71 
78   Förlag                                                       777        7,9%    44%     -0,2%   78     82 72 
79   Möbelindustri                                                415       6,8%    42%       1,8%   79     48 77 
80   Livsmedelshandel exkl stormarknader            2538      12,9%    33%       1,6%   80     72 41 
81   Jordbruk                                                  3480        6,1%    37%       2,9%   81     87 57 
82   El- och hetvattenförsörjning                              1035        4,0%    29%       4,2%   82     100 97 
83   Fastighetsförvaltning, privat                             1506        5,3%    25%       3,8%   83     83 75 
84   Livsmedelsindustri                                        1632        6,0%    34%       3,0%   84     8 67 
85   Handel med glas, porslin m m                             421        6,3%    38%       1,8%   85     92 95 
86   Åkerier                                                   6654       6,5%    33%       2,8%   86     86 89 
87   Handel med radio- och TV                                    306       5,8%    43%      -1,0%   87     84 94 
88   Handel med sport- och fritidsartiklar                 647       6,6%    37%       1,6%    88     96 90 
89   Kollektivtrafik                                             405       5,3%    37%       1,7%    89     91 74 
90   Uthyrning av andra lokaler                                6106       4,9%    15%       2,8%    90     97 86 
91   Resebyråer                                                  702        6,5%    35%       1,7%    91     73 55 
92   Uthyrning av industrilokaler                              5643       5,6%    17%       2,7%    92     99 80 
93   Detaljhandel med drivmedel                                711        7,2%    33%       0,5%    93    85 93 
94   Handel med möbler m m                                     477        5,1%    37%       1,1%    94     90 99 
95   Handel med skor                                              254       2,9%    38%      -1,0%    95    93 88 
96   Hotell med restaurangrörelse                           1094       4,6%    26%       2,1%    96     68 82 
97   Blomsterhandel                                              658        5,4%    32%       1,1%    97     89 73 
98   Handel med kläder                                          1531       4,8%    35%     -0,4%    98     95 100 
99   Uthyrning av bostäder                                      7237       3,6%    12%       2,3%    99     98 83 
100 Bokhandel                                                   403        4,6%    28%       0,3%    100   94 92 
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ANALYS Annika Creutzer

I förändringarnas tid
HÖSTEN 2019 började världens ekonomier 
bromsa in, inte minst i Tyskland där 
fordonsindustrin påverkades negativt. Det 
var på sätt och vis tur‚ vaksamheten som 
spred sig visade sig vara nyttig. I lönsam-
hetsundersökningen syns det i en ökad 
likviditet och soliditet i branschen, med an-
dra ord mer pengar i kassan och mindre lån. 

Det var bra, men det räcker inte när en 
svart svan flyger in. Pandemin blev den svarta 
svan som jag beskrev i min analys 2017 – en 
oförutsägbar ekonomisk eller politisk förän-
dring, något vi inte visste fanns och inte hade 
tagit med i olika budgetscenarior men som 
påverkade det mesta kraftfullt.

Våren 2020 drabbades världen av en ny 
dittills okänd pandemi. Effekterna letade sig 
snabbt in i minsta verkstadsvrå och famil-
jekök. Risken för en djup lågkonjunktur hade 
varit stor om inte svenska riksbanken och 
dess motsvarigheter hade varit så snabba med 
att erbjuda lån, i praktiken öka hastigheten på 
sedelpressarna. Finanspolitiska beslut hjälpte 
också till att bromsa nedgången raskt. 

Förutom vaksamhet krävdes flexibilitet, 
förmågan att snabbt ställa om. Många bilåter-
försäljare ökade sina nättjänster skyndsamt 
och erbjöd hemleveranser. Det hjälpte upp 
affärerna även om mycket annat inte gick att 
påverka, som leveransproblem när bilfabriker 
stod stilla i många veckor.

FRÅGAN ALLA grubblar över: Hur länge kom-
mer pandemin att påverka oss? Vi har två 
scenarier: 

Det positiva bygger på att ett vaccin blir 
klart och kan spridas snabbt till stora delar av 
världen samtidigt som ekonomiska insatser 
fungerar som tänkt och allt återgår till i stort 
sett det normala inom ett år eller två.

Det negativa scenariot kan handla om 
återkommande muterade virus som begrän-
sar människor och varors rörlighet lång tid 
framöver och stegvis drar ner oss i en djup 
depression. 

I ett positivt utfall får världens ekonomier 
extra skjuts av de enorma summor som 
pumpats in i den krispolitik som förs och 
fortsätter 2021. Ofattbara summor sätts av för 
att hålla upp ekonomierna. En grov uppskatt-
ning av europeiska, amerikanska och japans-
ka regeringarnas krissatsningar, samt central-
bankernas injektioner, motsvarar en fjärdedel 
av ländernas BNP. Bara i Tyskland pumpas 
ut betydligt mer än hela Marshallhjälpen efter 
andra världskriget. 

SVENSKA HUSHÅLL har varit försiktiga och 
ökat sparandet. Hur människor agerar efter 
skattesänkningar och ökade stöd återstår att 
se. En del av våra nya vanor –ökad näthandel, 
mer hemarbete, videokonferenser och 
minskat resande – kommer troligen att bestå.

Arbetslösheten har ökat snabbt, men redan 
under hösten har många varsel dragits tillba-
ka. En stor del av uppsägningarna var i bran-
scher som tvärstoppade, som besöksnäring, 
hotell och restaurang. Där styr restriktioner 
mer än konjunktur över när jobben ska kom-
ma tillbaka. Men de kostsamma permitter-
ingsstöden kan bara användas under kortare 
tider.
Skulle pandemin fortsätta väntar stora 
uppsägningar; kostsamma permitterings-
möjligheter kan bara användas under kortare 
tider.  

FÖRÄNDRINGAR i bonus malus-reglerna och 
ökade kostnaden för förmånsbil, kan påverka 
personbilsförsäljningen negativt. 

Räntorna kommer att ligga kvar på låg nivå 
ett par år till i väntan på att inflationen når 
upp till två procentsmålet. Problem kan vara 
olika lånebegränsningar och ökningen i kon-
sumtionslån har lyfts fram som en fara, likt 
bostadslånen. 

Lastbilsförsäljningen gynnas av ett 
förväntat ökat byggande, både till följd av 
infrastruktursatsningar, som till viss del är 
en del av krissatsningarna, och av ökad efter-
frågan på bostäder. 

ÄVEN OM vi går i en positiv riktning förväntas 
viss osäkerhet bestå under 2021 både i Sverige 
och omvärlden. Många länder i EU har inte 
ekonomier som tillåter stora lån utan får hop-
pas på del av den stora räddningsfonden. 

SKULLE pandemin fortsätta att sprida sig 
över världen med nya restriktioner och höga 
dödstal nästa år kommer läget att bli betydligt 
allvarligare. Risken är också stor för ökad 
nationalism och minskad frihandel.

Det mesta pekar ändå på att Sverige 
kommer att klara sig förhållandevis bra. 
Bara vi fortsätter att vara öppna för snabba 
förändringar, göra kloka ekonomiska 
satsningar och se möjligheterna som bjuds. 
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”Viss osäkerhet  
väntas bestå 2021”
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Yngvar Paulsen, Country Manager
ypn@autorola.se

 073 687 19 20

Steff Krusengren, Head of Sales MP
 skn@autorola.se 

 073 083 87 47

Behöver du hjälp med försäljning 
av bilar i eller utanför Sverige?

Autorola Marketplace är en ledande Europeisk säljkanal för att köpa
 och sälja begagnade bilar genom ett stort antal online auktioner

Vi har 20 års erfarenhet från online
auktioner

Ledande på Europeiska online
bilauktioner

Din professionella partner för hantering
av bilar på export och import

Tveka då inte att kontakta AUTOROLA teamet!
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Var hämtar du energi?

– Vad svarar man? Jag tränar ganska mycket styrketräning, 
det ger mig energi. Jag får också energi av mina kolleger. Så 
länge man har människor omkring sig hjälper det. Framför 
allt i tuffa tider, som vi haft nu, märker man att människor 
arbetar på och anstränger sig, det får jag energi av. I våras  
visste vi ju inte var det skulle ta vägen, men nu har vi fart  
och då blir det roligt också. 

TRE SVARAR

Jonas Mattsson, försäljningschef  
Toyota center, Göteborg

”Kollegorna ger mig energi”

– Jag får energi av att ha en trevlig tillvaro. Jag har tre döttrar 
18, 12 och 10 år. Jag är ensamstående och driver två företag, 
men jag jobbar inte mer än någon annan. Men jag planerar 
grymt bra och förbereder mat dagen innan och försöker ligga 
lite före på jobbet. Jag vill inte behöva släcka bränder, det blir 
inte bra.

”Jag planerar grymt bra”

–  Energi kommer väl av ett rikt privatliv och god sömn, vilket 
inte är så lätt att få som småbarnsförälder. Men jag har ett rikt 
privatliv. Just nu är jag hemma och vabbar barnen som är 1,5 
och 3 år, det är intensivt. Men jag skulle säga att familj och ett 
bra privatliv är nyckeln till att få bra energi på arbetet. 

”Privatlivet är nyckeln”

 Henrik Wenngren, vd Forma-Bil, Lidingö

Fredrik Johansson,  
begagnatansvarig Visby Bilcity

Alla kan inte jobba 
hemifrån …

Tony Axert är verkstadsansvarig och besiktar skador på Proline Bil
skador. Där har andra åtgärder vidtagits för att hindra smittspridning. 

– Vi arbetar mer med avstånd, handsprit, skyltar och är generellt 
försiktiga. Vid arbetet med bilarna är det handskar, rattskydd och 
munskydd på.

– Det var lite trögt med munskydden i början, men nu är det inga 
konstigheter. Det här är så stort, men med sunt förnuft kommer man 
långt. Vi pratar varje dag om hur spridningen ser ut i Europa.

Företaget i Högdalen, söder om Stockholm, har infört permitte
ringar på 40 procent men har pratat om att gå upp i arbetstid.

– Det har släppt lite och vi börjar få långa bokningstider. Men vi 
är fortfarande inte där vi var innan när det gäller orderingång, långt 
ifrån 100 procent. Kunderna vill inte åka kommunalt, sitter och kör 
med bucklor och grejer och tänker väl att de ska ta sådant sedan.

 T R E N D AT  2

AV  NELLIE PILSETNEK

Björn @IamBjornH
”I MIN NYA BIL KAN MAN PÅ EN DISPLAY SE BILEN OCH OMGIVNINGEN FRÅN ALLA 
MÖJLIGA VINKLAR MEDAN MAN PARKERAR. SAMTIDIGT PIPER DET VARJE GÅNG MAN 
GÖR NÅGOT FEL. ÄNDÅ FINNS DET EN KNAPP FÖR AUTOMATISK FICKPARKERING.  
OMPRÖVA KÖRKORTET FÖR DEM SOM ANVÄNDER DEN KNAPPEN!”

Hela 80 procent av svenska företagare anser att distansar-
bete kan öka produktiviteten. Många inom motorbranschen 
arbetar hemma – men alla har inte den möjligheten.

SAGT I SOCIALA MEDIER

Se alla våra 
produkter här!

*Gäller 4-pelarlyft JLF 4000 tillsammans med hjulinställare V1100 eller V2280

vid beställning senast 2020-11-30. Pris exkl. moms och frakt.komplett hjulinställningsplatsSuveräna paketpriser  på*

V1100

V2280

JLF 4000
• Lyftkapacitet 4 ton
• Integrerade glidplattor i körbanorna
• Premium vridplattor
• Långa körbanor, 5280 mm
• Påkörningsramper som även passar låga bilar
• Ställ in körbanorna i låst läge för hjulinställning
• Axeldomkraft finns som tillbehör

TM

V1100
• Mobil & trådlös
• Platssparande 
• Pro42 Silver mjukvara
• Windows 10
• Bluetooth
• Skrivare

PAKETPRIS

164.900:-

TM

Leasing 3.450:-/mån
48 mån, 10% restvärde

V2280
• Senaste 3D-tekniken
• Automatisk kamerabom 
• Genomtänkta arbetsmoment
• Spara & skriv ut via molnet
• Skrivare
• Mobil-kit som tillbehör

PAKETPRIS

214.900:-

TM

Leasing 4.500:-/mån
48 mån, 10% restvärde

JLF 4000

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
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Remigijus Jucas

En fena på  
f(el)sökning

Flytten från Litauen till 
Sverige ledde Remigijus 
Jucas till sin nisch – att 
lösa problemen som  
andra inte klarar. Hans 
hemlighet är hårt arbete, 
en passion för felsökning 
och många sena kvällar 
framför Google.
TEXT RICKARD JAKBO / FOTO SANDRA BIRGERSDOTTER EK

REMIGIJUS JUCAS
ÅLDER: 33. GÖR: Ägare, vd, elektriker och biltekniker på Bestronic. BOR: I Knivsta. 
FAMILJ: Fru Gitana Jucas och Axis Jucas, fem månader. BAKGRUND: Arbetade 
inom den litauiska motorbranschen på olika verkstäder och hos bilhandlare. Utbil-
dad i företagsekonomi. LÄSER: Information om bilar och böcker om mindfulness. 
FRITID: Reser till Järvsö i Hälsingland för att åka längdskidor och snöskoter. 
SPRÅK: Litauiska, engelska, ryska och svenska.

 P O R T R ÄT T E T :  R E M I G I J U S  J U C A S  2
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REMIGIJUS JUCAS kör runt mig i en företags-
park i Knivsta och försöker förklara varför 
han är efterfrågad av både märkesverkstäder 
och reportrar. Vi kör förbi rader av VW, 
BMW och Audi som nästan alla har varit på 
en annan verkstad först. Antingen har meka-
nikerna misslyckats, eller så har de tackat nej 
till uppdraget. Nu har de hamnat hos en liten 
firma mellan Stockholm och Uppsala.

– Det vi gör tar mycket tid och verkstäderna 
har så mycket jobb. Jag tror det är för lång 
startsträcka för dem, förklarar han.

Trots den höga efterfrågan har han inga 
direkta konkurrenter, säger han.

– Jag har inte hört om någon som gör som 
vi och det är ju därför ni journalister är här. 

Även om de också gör hela jobb från ax 
till limpa, fokuserar Remigijus och hans tre 
anställda på felsökning. De hittar helt enkelt 
felen där många andra gå bet.

– Det finns i och för sig verkstäder som kan 
felsöka bra, men de har ofta inte lagt ner lika 
mycket tid på att lära sig hård- och mjukvaru-
jobb på samma sätt som vi, säger han med 

litauisk brytning, men med påfallande god 
svenska för att bara ha bott fem år i Sverige.

DET ÄR inte bara säljsnack. Personal på MRF 
berättar att de ibland ger verkstäder rådet att 
höra av sig till Bestronic när de kört fast. 

Vad är det då som gett Remigijus ett så pass 
bra rykte? (Aftonbladet har till och med gett 
honom epitetet elektronikguru) Själv är han 
inne på två olika förklaringar. Dels handlar 
det om att den elektroniska och digitala ut-
vecklingen har gått fort, dels också om de 
svenska verkstädernas krav på snabbhet. Efter 
ett tag i Sverige stod det nämligen klart för 
honom att felsöknings- och reparationspro-
cessen inte är densamma som i Litauen, i alla 

BESTRONIC
SÄTE: Knivsta.

HISTORIK: Startade 2017 som enskild firma. 

Aktiebolag sedan 2018. Företagets inriktning är 

felsökning och reparation av främst VW, BMW och 

Mercedes men även Audi, Skoda, Seat, Toyota, 

Peugeot och Citroën.

ANTAL ANSTÄLLDA: Tre för närvarande, men 

rekrytering pågår. 

OMSÄTTNING: Cirka tre miljoner kronor. ”Det blir 

en liten vinst”, men det mesta av pengarna som blir 

över återinvesteras i bolaget.

”Vi bygger egen mjukvara 
om det behövs”

fall inte när han var verksam där. 
– I Litauen fick man lov att hitta felen innan 

man kunde börja ta ordentligt betalt. I Sverige 
har omfattande felsökning i regel ansetts vara 
för dyr. 

FÖR FEM ÅR sedan kom Remigijus hit. Först 
tänkte han att det skulle vara omöjligt att 
starta något i Sverige. Ett så rikt land borde 
väl redan ha allt inom motorbranschen? Snart 
anade han dock en öppning. Var det inte för 
få reparationer av elektroniska komponenter? 

När han så blev erbjuden att köpa en bil till 
ett i hans tycke mycket lågt pris med motive-
ringen ”att du måste köpa ny ECU” trillade 
polletten ner. Det behövdes ju ingen ny mo-
torstyrenhet. Den gick att reparera! Uppen-
barligen fanns det ett behov av en viss typ av 
biltekniker i Sverige, tänkte han. 

På väggen i det luftiga kundrummet med 
biljardbord och soffgrupp hänger ett par ar-
tiklar som verkar ge honom rätt. De handlar 
om det lilla företagets verksamhet och om hur 
man klarar av avancerade och svårhittade fel.

Vilka är de vanligaste jobben för dig?
– Alla jobb är avancerade, men de är varie-
rande. Till exempel jobb på motorelektroni-
ken, eller på komfort-, ABS- eller hybridsys-
temen. Oftast är det felsökning vi gör och vi 
söker från grunden. Vi börjar med mekani-
ken, sedan tar vi elen och därefter elektro-
niken. Vi använder oscilloskop dagligen. Vi 
bygger egen mjukvara om det behövs.

Men det finns gränser för vad han kan åta sig.
– Det värsta är när ett elrelaterat fel kom-

mer och går. Det tar så lång tid att felsöka att 
det kan bli väldigt dyrt. Allt går att lösa, men 

det är inte alltid det är lönt.
Ibland kan något se komplicerat ut, men 

visa sig vara väldigt enkelt.
– En kund kan säga, ”kan du byta databox-

en, den fungerar inte”, men så visar det sig att 
det är dåligt eller felinställt bränsletryck eller 
kompression. Det kan också vara så att boxen 
bara inte får ström.

Vilka är utmaningarna för att det ska gå bra 
för dig långsiktigt?
– Det är att kunna köpa all dyr utrustning 
och hitta rätt personal. För att lyckas i arbetet 
måste man ha supertålamod och vara passio-
nerad, förklarar Remigijus. 

Hans arbetstid går till största delen ut på 
att leta och hitta information och han använ-
der alla sökverktyg han kommer över. Det 
blir mycket sökningar på nätet, Google och 
Youtube och gärna på flera språk. Lösningen 
finns ofta utanför den formella guiden eller 
instruktionslitteraturen, ibland upplagd på 
nätet av någon entusiast.

– Det blir många googlingar på kvällarna, 
säger han och ler.

MOT SLUTET AV intervjun ger han ett råd till 
sina kunder.

– Det finns ett utrymme att tänka out of the 
box för alla verkstäder. Felsökningskoden är 
bara en liten guide. Därefter måste du tänka 
själv. Tänka logiskt. Många gör inte det, säger 
han och tecknar med händerna så att hans 
sikt begränsas till ett tunnelseende. 

Det finns en förklaring till att han ger råd 
som skulle kunna få kunderna, alltså verkstä-
derna, att lösa problemen själva.

– Mitt mål är att jobba med utbildning 
faktiskt. Så fort som jag hittar någon som kan 
sköta delar av mitt jobb ska vi börja jobba 
med det.

Att ha många anställda och en jättelik orga-
nisation är inte visionen. 

– Jag vill lära ut till andra och jag vill hitta 
andra med passion. Det började med passion 
och ska sluta med passion.2
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Bakom porten till det ena av 
Bestronics två verkstadsgolv 
står en BMW 530 e.

Andra verkstäder  
anlitar ofta Bestronic. 
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Vart för förändringens vindar skadeverk
städerna?
– Många upplever minskade vinstmarginaler 
parallellt med investeringspress, en åldrande 
arbetsstyrka och brist på kvalificerade lack-
erare. Färre aktörer styr vart uppdragen går. 
Allt har förstärkts under pandemin. Det är 
viktigare än någonsin att framtidssäkra sig.

Vad menar du med att framtidssäkra sig?
– Planera och genomföra för framtida utma-
ningar, minska risker som kan göra verk-
städerna överflödiga eller omoderna. Det är 
viktigt att låta kunderna få sina röster hörda, 
förstå vilka kunderna är och att deras behov 
är olika och föränderliga. Och kommunicera 
utifrån det, det är kundförståelse.

Vilka ser du som kund?
– Flera gör ju anspråk på benämningen – 
föraren, försäkringsbolaget, fordonstillverka-
ren och eventuellt bilparks-/leasingföretaget. 
Varje grupp måste hanteras individuellt.

Men dessa kunder är ju väldigt olika, kan du 
specificera?
– Föraren vill få tillbaka sin bil snabbt och 
ha en utmärkt estetisk reparation utförd av 
yrkesskickliga lackerare.

– Försäkringsbolagen vill att verkstäder 
ska prioritera deras bil före alla andras och få 
jobbet gjort av kvalificerade snabba yrkes-
personer inom rätt kostnadsramar. För 
bolagen är det helt avgörande att förarna får 
positiva upplevelser för att behålla dem som 
försäkringstagare.

– För biltillverkaren är rykte, standard och 
säkerhet viktigast. Går något fel på skade-
verkstaden kan kunder välja andra märken 
framdeles. När autonom fordonsteknik växer 
kan tillverkaren riskera rättsliga konsekvenser 
om verkstaden misslyckas med exempelvis 
sensorjusteringar.

– För bilparks-/leasingföretaget är volym 
nyckeln, men även tid, kostnader och kvalitet  
Ju mer verkstaden kan industrialisera sin pro-
cess, desto mer arbete kommer den troligen 
att få. Viktigt att tänka på är också att föraren 
av företagsbilen är bilparksföretagets främsta 
tillgång och bör behandlas av verkstaden 
därefter.

Vilken är bästa vägen framåt?
– Avgörande för tillväxt, hållbarhet och över-
levnad på den volatila marknaden är att inse 
att det finns flera kunder, förstå hur man kan 
få ihop deras specifika behov med sina egna 
tjänster och hur man bäst kommunicerar med 
var och en.2

TEXT INGCATHRIN NILSSON

Som global aktör tycker sig Jim 
Muse på Axalta Refinish se vart det 
blåser för skadeverkstäderna som 
tipsas om att framtidssäkra sig. 

GÖR: Vice president för Axalta 
Refinish i Europa, Mellanöstern 
och Afrika.
ÅLDER: 55.
BAKGRUND: 30 år inom refinish-
industrin. 
FAMILJ: Gift, två identiska  
tvillingpojkar. 
BOR: Basel, Schweiz. 
KÖR: Mercedes suv och en Tesla 
Model S. 
FRITID: Ishockey och cykling. 
KURIÖST: Född i Boston, Massa-
chusetts, som yngst av fem 
syskon.

” Viktigare än  
någonsin att  
framtidssäkra sig”

Jim Muse

” Förstå vem 
kunden är!”

I  H U V U D E T  PÅ  2

E N  L A C K E X P E R T

MRF Plus-garanti
Nu lanserar vi MRF Plus-garantin!  
Jämfört med den vanliga MRF-garantin 
ger den utökad trygghet för dina kunder. 

Fördelen för dig som MRF-medlem är att 
kostnaderna täcks av försäkringsbolag  
om något skulle hända. 

Läs mer på mrf.se

Ett plus för alla
• Ingen självrisk 
• Ingen karens 
• Gäller alla fabrikat 
• Generösa villkor
• Snabb skadehantering

Nyhet!

Pumpa säkert!
Innan du pumpar – ha koll på:
· Rent på och runt buren
· Ingen person i riskzonen
· Vilka egenskaper däcket har
· Konstiga ljud under pumpning. Avbryt!
· Använd hörselskydd

Olika däck
Personbilsdäck  
· Använd med fördel pumpskydd

Lastbilsdäck
· Använd ALLTID pumpbur

Entreprenaddäck
· Om hjulet är för stort för pumpburen, 
 eller måste pumpas på annan plats,  
 ska du stå framför slitbanan på 
 behörigt avstånd under pumpningen

En däckexplosion sker  
oftast i däcksidan vilken  
är tunnare än slitbanan
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SLUMPEN  
TOG DEM TILL 

BRANSCHEN

Mycket i livet avgörs av  
tillfällen och tajming. Möt tre 

kvinnor med bakgrund från helt 
andra områden, som nu jobbar 

inom motorbranschen – och 
stortrivs. Vad har de kunnat ta 

med sig och vad är tjusningen?
TEXT HELENA ZETTERQUIST   

Angelica Edlund, verkstadschef och  
servicerådgivare på Norrlands Bil i Malå. 
 – Här är vi tre tjejer och två killar på  
personbilssidan. Jasmin jobbar som  
tekniker ute i verkstaden, Josefine jobbar  
med reservdelar och jag på servicesidan. 
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Hur hamnade du i bilbranschen? 
– Jag blev uppringd av Karin Nygren som är 
CMO på Upplands Motor. Hon visste att min 
profil matchade den som behövdes för upp-
draget, så det blev en perfekt match direkt. 
Jag har aldrig valt jobb på grund av bransch, 
snarare sett till vilken typ av företag jag vill 
jobba på och vad mitt uppdrag innebär. Jag 
tilltalades av bolaget höga ambitioner och 
starka driv framåt.

 
Vad har du tagit med dig från tidigare 
marknadschefsroller? 
– Gemensamt för mina tidigare arbetsplatser 
är att alla erbjuder digitala tjänster där analys 
och data är den viktigaste tillgången. Det 
handlar både om att fatta beslut på rätt grun-
der, men också för att ta reda på vad kun-
derna vill ha och utveckla marknadsarbetet 
utifrån det. Transformation och förändring är 
också en gemensam nämnare och en röd tråd 
som återfinns i mina tidigare roller. 

Vilka har du med dig i teamet?
– Jag är head of marketing, sedan har vi 
online manager, growth manager, digital mar-
keting manager, marketing manager, digital 
editor och graphic designer. 

– En viktig del i mitt uppdrag är att ta 

marketing från att vara en affärsstödjande 
funktion till att bli affärsdrivande. Det är 
det jag har utgått ifrån vid rekryteringar och 
sammansättningen av rollerna i teamet. Vår 
marknadsavdelning ska driva affärsutveckling 
baserat på kundresan, kundernas beteende 
och efterfrågan. Så att visualisera var i kund-
resan varje roll behövs är en bra övning.

– Mycket har även handlat om att analysera 
arbetet som görs, i de tjänster som erbjuds 
men också i marknadsarbetet. Det har varit 
avgörande när jag och teamet utvecklat mark-
nadsarbetet. 

– I dag har vi ett heltäckande team och 
rätt teknik på plats, vilket möjliggör ett stort 
digitalt fokus drivet av insikter. Men trans-
formation är svårt så jag har också lärt mig 
vikten av att envist hålla siktet på målet och 
samtidigt kunna skratta på jobbet, vilket jag 
verkligen gör tillsammans med teamet.

Några positiva överraskningar från bil-
branschen? 
– Innovationstakten går väldigt snabbt. Bara 
under de två år som jag har varit i branschen 
har jag sett ett stort förändringstryck. Exem-
pelvis ökat antal transporter av människor, 
varor och tjänster. Nya aktörer har dykt upp 
och med dem nya affärsmodeller. 

– Vi har sett ett ökat behov av miljö- och 
hållbarhetslösningar, och inte minst tekni-
ken som en central möjliggörare i alla led, 
som mynnat ut i spännande samarbeten och 
branschglidningar. Bilbranschen ligger långt 
fram när det gäller innovation, vilket är otro-
ligt spännande att vara en del av. För mig har 
det även varit viktigt att vara med på resan 
att ställa om till el med allt vad det innebär. 
Det är en komplex och gigantisk omställ-
ning, men jag är positivt överraskad över hur 
snabbt det ändå går.  

Vad har varit mest utmanande? 
– Komplexiteten gör att man inte kan 
förvänta sig en snabb förändring. Data och 
insikter som tas för givna i andra branscher 
kan vara hopplöst svåra att få fram i bilbran-
schen. Under lång tid har bilbranschen utgått 
från bilen, snarare än kunden, vilket håller på 
att förändras nu. 

– Bilbranschen är fortfarande väldigt tradi-
tionell när det gäller marknadsföring, så där 
har det nog krävts lite jäklar anamma för att 
gå åt ett annat håll. Men om förutsättningarna 
finns att analysera marknadsarbetet ser man 
rätt snabbt vad som ger avkastning och inte. 

 
Vad är bilbranschen vass på? 
– Det som görs bra i bilbranschen nu är att 
alla ställer om och satsar på rätt kompetens 
på ett helt annat sätt än tidigare. 

” Marketing  
ska vara affärs- 
drivande”

Mari Lagberg
GÖR: Head of marketing på Upplands Motor. 
Mammaledig fram till våren 2021. ÅLDER: 36. 
BAKGRUND: Flera marknadschefsroller inom 
teknik/it/data, media och kommunikation på 
Retriever, Bisnode och Lunarstorm. 

Att genom data och analys fatta 
beslut på rätt grunder och att ta reda 
på vad kunderna vill ha är grunden 
i Mari Lagbergs arbete som head of 
marketing på Upplands Motor. 

INTRESSET för sälj fanns tidigt, och redan 
i 13–14-årsåldern stod Karin i kiosk och 
sålde godis, lotter och videofilmer.

– Kundrelationerna har alltid varit det 
roligaste. Det är det viktigaste inom yrket 
och det som ger mest tillbaka.

– När jag jobbade som resande säljare 
skedde mycket av kontakten med kolle-
gorna på distans och kunderna träffade jag 
var sjätte vecka ungefär. Det är stor skillnad 
mot i bilhallen naturligtvis där man 
tillhör laget och ”flocken” på ett annat sätt. 
Alla avdelningar bidrar med sin special-
kompetens vilket gör oss till starka team. 

 
Under föräldraledigheten hade Ka-

rin sett en annons där Rejmes sökte 
företagssäljare. En av tjejerna i mamma-
gruppen jobbade som verkstadschef där 
och uppmuntrade henne att söka. Det blev 
vägen in till bilbranschen. Tidigare hade 
hon arbetat som flygvärdinna och i res-
taurangbranschen. Efter fyra år på Rejmes 
headhuntades hon till ett bolag inom event 
och sedan blev det också en tid på Nordea, 
innan vd:n på Rejmes hörde av sig. Han 
ville ha tillbaka Karin till bolaget. Den här 
gången till tjänsten som säljchef. 

En av anledningarna till att Karin ville 
tillbaka var kunderna och det relationsbyg-
gande arbetet inom branschen. 

– Du får bra kontakt med kunden och 
det är värt allt det hårda slit vi lägger ner 
för att vi bygger bra relationer. 

Vad är bra i bilbranschen?
– Vi jobbar väldigt processtyrt. Tydliga 
processer inom både verkstad och försälj-
ning gör att arbetet blir väldigt effektivt.

 – Gemensamt för både bil-, konferens- 
och bankvärlden är att man vill ha nöjda 
kunder och nå försäljningsframgångar. Det 
är också långsiktiga affärsmodeller. Jag har 

lärt mig att vissa processer måste få ta tid och 
att lugn och tålamod kan behövas. 

 
När Karin slutade första anställningen på 

Rejmes mejlade hon alla sina kunder och för-
vånades över hur många svar hon fick och det 
engagemang som kunderna visade. Många 
uttryckte att de tyckte att det var synd att hon 
inte skulle vara kvar. 

– Kontinuitet är viktigt för oss som jobbar 
med kundrelationer. Jag har sett hur viktigt 
det är med låg personalomsättning. Kunderna 
kan tycka att det är jobbigt att anpassa sig till 
en ny kontakt.

Några positiva överraskningar i bilbran-
schen?
– Vi vet ju tack vare Bilregistret vilka kunder 
som finns och kan ringa till dom. Vi jobbar 
mycket proaktivt och ofta får vi höra från 
kunderna att det är roligt att vi ringer och 
berättar vad vi kan erbjuda. 

 
Har branschen förändrats under din tid?
– Vi har blivit fler kvinnor, vilket är bra. Ti-
digare kunde jag få frågan ”Får jag prata med 
en riktig säljare?” men det märks att det är 
en mycket öppnare mentalitet nu. Från att ha 
varit ensam kvinna i säljkåren inom bolaget 
2008 är vi nu sju i bolaget. 

 
En ny Sifo-undersökning visar att många 
anser att kvinnliga bilsäljare är mer pålit-
liga? Hur ser dina erfarenheter ut?
– Vad spännande, det visste jag inte. Men jag 
tror inte att pålitligheten kommer från vilket 
kön man hör till utan att man håller det man 
lovar kunden.

”Kundkontakterna är värda allt hårt slit”
Att skapa bra relationer går som en röd tråd genom hennes karriär och är 
det som betyder mest för Karin Barton på Tage Rejmes Bil i Örebro.  

Karin Barton
GÖR: Säljchef Volvo på Tage 
Rejmes Bil i Örebro ÅLDER: 45. 
BAKGRUND: Företagsrådgivare 
på Nordea, Event och kongress-
säljare på Conventum. 

”Hos mig sitter säljet i ryggraden”
Angelica Edlund har varit annonssäljare, tidningsägare och frisör. I dag är 
hon verkstadschef och servicerådgivare på Norrlands Bil i Malå. 

Vad gjorde du innan du började i motor-
branschen?
– Jag jobbade tidigare som annonssäljare på Lo-
kaldelen och sedan på hitta.se. Efter det startade 
jag en egen inredningstidning som hette Inspi-
ration med tydliga teman för varje nummer. 

Efter några år tog föräldraledighet vid och 
det blev en flytt till Skellefteå för hela familjen. 
Där utbildade sig Angelica till frisör och jobbade 
med det i några år innan det var dags för nästa 
flytt. Nu till Malå, en liten ort med cirka 2 000 
invånare, 70 kilometer norr om Lycksele. Där 
sökte hon jobb som servicerådgivare på  
Norrlands Bil där hon nu har varit i tre år. 

Vilka tidigare erfarenheter har du tagit 
med dig till din nuvarande tjänst?
– Störst nytta har jag haft av merförsälj-
ningen. Den erfarenheten har jag både från 
annonsförsäljningen och frisöryrket där jag 
sålde hårprodukter efter avslutad klippning. 
Säljet finns ju i de flesta branscher och för mig 
sitter det i ryggraden. 

– Jag har ju också jobbat nära människor 
och lärt mig att ganska snabbt läsa av vad just 
den här kunden behöver och kunna hjälpa till 
på ett bra sätt. 

Vad är bra merförsäljning?
– Att man tar sig tid att lyssna på kunderna 
och höra vad de säger, vad de har problem med 
eller tror sig få problem med senare, och sedan 
försöka hjälpa dom. Om vi inte har det kunden 
är ute efter, där och då, tar vi oss tid att hitta en 
lösning. Man ska aldrig försöka sälja på kunden 
något dom inte behöver, utan bara det dom är i 
behov av. På det sättet skapar vi en bra relation 
med förtroende från båda håll. 

Tror du att kunder har större förtroende 
för en kvinnlig säljare?
– Det är både och. En del äldre frågade 

tidigare specifikt efter en manlig mekaniker 
och i dom lägena gäller det att stå på sig. Nu 
är det nästan tvärtom; kunder frågar efter vår 
kvinnliga mekaniker för att de vet att hon är 
duktig. Jag kan tänka mig att många får mer 
förtroende för en kvinna.

Vad är roligast i ditt jobb?
– Det är så mycket. Jag har världens bästa 
jobb och trivs superbra. Vi har blivit en riktigt 
bra arbetsgrupp och hjälper varandra mellan 
avdelningarna. Den av oss som har mindre en 
dag hjälper andra som har mer. 

– Kundkontakten är också väldigt rolig, 
jag älskar människor och att prata med de 
kunder som kommer förbi. Det blir givande 
samtal, inte bara om bilar. Ibland kommer 
kunderna in utan att ha ett ärende, bara för 
att ta en kopp kaffe och surra lite. Eftersom vi 
är en liten ort känner vi många kunder och 
vill alltid göra ett kalasjobb. Kunderna måste 
bli supernöjda oavsett vad vi gjort. Annars 
kommer de inte tillbaka. 

Vad är positivt med motorbranschen?
– Utbildningar görs bra. Vi blir uppdaterade 
och får lära oss det vi behöver veta. Det 
gör att man blir trygg i sitt jobb. Jag får bra 
feedback från min servicechef och de andra 
verkstadscheferna genom att vi träffas ibland 
och dom går alltid att nå för att få hjälp att 
lösa problem eller bolla funderingar med.

Vad är mest utmanande?
– Eftersom vi är ett mindre ställe har vi ju 
många fler uppgifter på färre personer. Vi be-
höver ha koll på alla bitar för att få det att rulla, 
ibland räcker inte tiden till. Livserfarenhet gör 
ju att man lär sig prioritera, det gäller ju både 
yrkesmässigt och privat. Inställningen är också 
otroligt viktig. Det går inte att vara negativ för 
då blir det inte bra. Magkänsla, prioritering 
och djupa andetag tar man sig långt på!

Angelica Edlund
GÖR: Verkstadschef och servicerådgivare på  
Norrlands Bil i Malå. ÅLDER: 44. BAKGRUND:  
Annonssäljare på Lokaldelen och hitta.se.  
Startat en egen tidning och arbetat som frisör. 
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Ingen vill betala!

Måste verkstaden också stå för asfaltsskadorna på kundens 
garage uppfart vid ett oljeläckage under garantitiden? Kan man 
sälja en bil till en minderårig? Eller sälja ett inbyte hur som helst 
till en anställd? Och ska plastreparatörer fortfarande skriva  
skrotintyg till verkstäderna? Våra experter har svaren!

VERKSTAD
Joachim 
 Due-Boje

är ansvarig för 
service-marknads-

frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-

tionsnämnden. 
08-701 63 38

JURIDIK
David 

 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  

sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-

den och har lång 
branscherfarenhet. 

08-701 63 28

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

Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motor
branschen.se

VERKSTAD Efter skadebesiktning och -beräkning 
lämnade en kund in sin tjänstebil på vår skadeverk-
stad. Vi gjorde plastrep av frontstöt, skärmbyte och 
lite lack på det. Fem dagar senare försökte vi ringa 
bilen klar, fick inget svar, ej heller på mejl. Några 
veckor senare blev vi kontaktade av bilägaren, ett 
mindre leasingbolag, som inte tänkte betala självrisken 
eftersom de inte var beställare av reparationen. De 
talade också om att kvinnan inte hade betalat sin 
leasingavgift på ett tag, så nu var det frågan om ett 
återtag. Vi fick skylla oss själva, sa de, att vi inte kol-
lade med ägaren av bilen. Vad gör jag?

Marie-Louise, skadeverkstad i Norra Älvsborg

Svar: Lås in bilen …
… och släpp inte ut den förrän du har fått betalt! 
Informera skriftligt att ni kommer debitera uppställ-
ningskostnader (ange datum) med 150 kronor per 
dag, tills räkningen är betald. Om ingenting har skett 
inom tre månader kommer bilen att säljas med stöd av 
lagen; näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtad vara 
(1985:982).

Det behövs ingen ställningsfullmakt om att en 
tjänstebilsförare har befogenhet att lämna in fordonet; 
verkstaden behöver i regel ingen rekvisition för att 
övertygas om att inlämnaren representerar ett företag. 

Joachim Due-Boje

Kunden skyller på coronan
VERKSTAD För ett och ett halvt år sedan sålde vi en 
begagnad Nissan Qashqai. I dealen ingick att bilen 
skulle vara servad. När vi skulle serva bilen och göra 
den klar för leverans såg vi att tidigare ägare nyss 
utfört 8 000-milaservice och att bilen bara hade gått 
300 mil efter det. Onödigt att göra samma service en 
gång till, tänkte vi, och gjorde ett avslut till nöjd kund.

I somras hörde kunden av sig och sa att kamked-
jan hade rasat och slagit sönder motorn. Bilägaren  
hade sett att det inte fanns någon stämpel för 
6 000-milaservicen och krävde att vi skulle stå för 
motorhaveriet på grund av det. Bilen bärgades till vår 
verkstad med 11 500 mil på mätaren. Vi noterade då 

att 10 000-milaservicen inte var utförd. Nissanägaren 
skyllde på att han inte kunde serva bilen i våras på 
grund av coronapandemin. Ärendet har nu gått till ARN 
med krav på att vi ska betala motorraset på grund av 
missad 6 000-milaintervallen. Vad ska jag göra?

Nisse, Peugeotförsäljare i nordvästra Stockholm

Svar: Var tydlig i svaret till ARN!
Konsumentköplagen, som jag antar bilägaren lutar sig 
emot, är väldigt tydlig med rätten för konsumenter att 
kunna reklamera begagnade bilar och annat. Den är också 
tydlig med att felet ska ha funnits vid leveranstillfället. 

I ditt fall har jag svårt att tro att det skulle bli ett bifall 
med tanke på att kunden inte hade utfört 10 000-mila-
servicen. I svaret till ARN får du förtydliga att felet inte 
fanns vid leveransen för mer än 3 000 mil sedan.

Joachim Due-Boje

Lagringen var helt slut …
VERKSTAD En kund påstår att vi ska betala en massa 
saker på hans gamla Santa Fe. Det började med en 
prisförfrågan på byte av vänster spindelled och yttre 
knut på samma sida och det blev några turer med of-
ferten innan mannen bokade med fast pris. Redan här 
började jag ana oråd och skrev på ao:n att ”tillägg för 
fastsittande detaljer kan tillkomma”. Mannen grym-
tade om det och undrade vad vi menade, vilket jag 
förklarade. 

Under reparationen var vi tvungna att värma loss 
bultarna till styrspindelhuset i samband med de-
montering av fjäderbenet och såg då att fjäderbens-
lagringen var helt slut i både vulkning och lager. Det 
blev inget trevligt samtal med bilägaren som påstod 
att vi hade haft sönder hans bil. Nu vill han att vi ska 
betala övre lagringen och tänker inte betala för något 
tilläggsarbete. Han har hotat att gå till ARN. Bilen står 
kvar på lyften, vad ska jag göra?

Annelie, allbilverkstad med otroligt gott rykte

Svar: Gör om offerten till två delar!
Låt bilägaren få välja mellan:

2  E X P E R T E R N A

1 Totalpris på hela reparationen som han beställde, med 
tillägg för lossvärmning och byte av övre fjäderbenslagring.

2 Avbrytande av uppdrag med de kostnader som hittills 
har uppkommit, samt tillägg för provisorisk hopsättning 
för att kunna flytta ut bilen på gården. Viktigt att du 
informerar om uppställningskostnaden på 150 kronor 
per dag!

Om ärendet kommer till ARN ska bilägaren bevisa att ni 
har brustit i fackmässighet, enligt Konsumenttjänstlagen.

Joachim Due-Boje

Asfalten skadades också …
JURIDIK En kund köpte en ny bil av oss för ett halvår 
sedan. Under garantitiden uppkom plötsligt ett olje-
läckage från växellådan då bilen stod parkerad på 
kundens relativt nylagda garageuppfart. Vi åtgärdade 
bilen utan några som helst kostnader för kunden. Men 
sedan frågade han hur vi ser på ersättning för återstäl-
lande av garageuppfarten som fått oljefläckar. Jag 
sa varken ja eller nej, utan bad honom först kolla upp 
möjligheten till sanering av asfalten, vilket inte visade 
sig vara möjligt. 

Har vi som återförsäljare, eller importören, någon 
skyldighet här?

Harry P.

Svar: Antagligen måste ni ersätta
Av konsumentköplagen framgår att en konsument kan 
ha rätt till ersättning:
”31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar 
även skada som på grund av fel på den sålda varan upp-
kommer på annan egendom som tillhör köparen eller 
någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd 
huvudsakligen för ändamål som faller utanför närings-
verksamhet.”

Därför kan det bli en ersättningsfråga för er som åter-
försäljare och ansvarig för garantin att ersätta kunden för 
att återställa garageuppfarten. Först är givetvis frågan hur 
allvarlig skadan är – är det en missfärgning som förvinner 
med tiden kan det vara fråga om ett mindre belopp för 
den skönsmässiga förändringen. Är det en frätskada i 
själva asfalten kan det handla om ersättning för eventuell 
asfaltering med avdrag för tänkbar standardförbättring/
åldersavdrag.

David Norrbohm

Sälja till minderårig
JURIDIK Jag har en kund som är under arton och 
funktionsnedsatt. Hon har tillsammans med sina för-
äldrar valt ut en bil som ska handikappanpassas. För 
att Försäkringskassan ska betala ut stödet krävs att 
bilen registreras på dottern.

Hon har inte körkort eftersom hon inte kunna övnings-
köra, det blir möjligt först med denna bil som anpassas 
efter hennes behov. Hur kommer det att funka rent 
praktiskt med registrering av bilen och finns några 
problem eller konstigheter kopplat till att vi säljer en 
bil till en person under 18 år och inte har körkort?

Dalmasen

BILHANDEL

Klaus  
Silfvenius

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

tionsnämnden. 
08-701 63 14

BILUTHYRNING
Anders  
Trollsås

är vd på bransch-
organisationen 

 Bil uthyrarna Sverige.

LACK & SK ADE
Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 

lack- och skade- 
frågor på MRF. 

Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.

08-701 63 21

Svar: Detta krävs!
För att registrera och sälja en bil till en minderårig krävs 
ett intyg från båda vårdnadshavarna. För registreringen 
krävs också att det framgår på anmälan vem av vård-
nadshavarna som ska ansvara för trafikförsäkring, for-
donsskatt, fordonsavgifter och parkeringsanmärkningar 
för fordonet.

Uppgifterna ska anges på del två av registreringsbeviset 
i fältet ”Övrig anmälan”. Därför är det inte möjligt med 
en direktregistrering utan anmälan om ägarbyte måste 
skickas in manuellt till Transportstyrelsen i Örebro.

När dottern fyller 18 år eller skaffar förarbevis eller 
körkort, tas vårdnadshavaren per automatik bort ur 
vägtrafikregistret. Från det datumet ansvarar dottern 
för trafikförsäkring, skatt och avgifter samt eventuella 
parkeringsanmärkningar.

David Norrbohm

3 frågor om VDN
JURIDIK Vi har några frågor om varudeklaration 
(VDN):
1. Måste vi ha VDN på bilar som står ute eller räcker 
det med prisskylt? 
2. Vad gäller kring VDN av begagnade transportbilar? 
3. Måste vi lämna VDN vid annonsering på nätet?

Måns Carlsson

Svar: VDN är alltid en trygghet
1. Reglerna om VDN skiljer sig inte om bilen står utom-
hus eller inne. Utomhus kan VDN lämpligen ligga på 
instrumentbrädan (eller uppsatt på insidan av en ruta). 
2. I MRF:s branschöverenskommelse med Konsument-
verket står att VDN enbart behöver lämnas för begagnad 
personbil som säljs till konsument. Även om det inte 
framgår tydligt menas personbil i dess egentliga mening, 
kallad personbil klass 1. Alltså inte personbil klass 2 
(husbilar och lätta lastbilar). Även om det inte är något 
krav, kan det vara bra också om man säljer en lätt lastbil 
eller husbil att göra ett rejält inbytestest och VDN för 
att visa att ett eventuellt fel inte fanns vid köpet eller att 
kunden informerats om att ett fel fanns på bilen när den 
såldes. (Husvagnsbranschen har en VDN för husbilar.)
3. Generellt finns inget krav på VDN vid annonsering på 
nätet, men om det är fråga om en annons i samband med 
försäljning inom ramen för distansavtalslagen  
(e-handel med köpknapp, kundkorg eller liknande) krävs 
VDN. 

David Norrbohm

Kunden vill häva köpet, 
men inte visa oss bilen
BILHANDEL Vi är i behov av hjälp! För fyra månader 
sedan sålde vi en begagnad bil som tydligen fått pro-
blem med motorelektroniken. Kunden har dock inte 
varit hos oss eller informerat oss men han vill häva 
köpet eftersom bilen tydligen inte fungerar. Som jag 
har förstått det har kunden inte rätt att häva köpet om 
han inte informerat oss. Stämmer det?

Hälsningar Jan
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”I er situation 
finns ju ett 
tillfälle när 
bilen över-
gick från att 
fungera till att 
inte fungera”

information om skicket, antingen genom att bristerna 
anges i köpedokumentationen eller att ni har vittne som 
kan styrka att köparen fått informationen, alternativt 
att ni spelar in och sparar samtalet där ni som säljare 
informerat om skicket.

Nu är det ju en fordonskunnig person som ska köpa 
så ni har ju även möjlighet att låta medarbetaren själv gå 
igenom bilen på sin fritid, han eller hon skulle ju som 
fackman ha svårt att senare påtala brister som han/hon 
borde kunnat finna vid undersökningen.

Beakta dock att fel som köparen rimligen inte kunnat 
förutse kan bli reklamerbart varför exempelvis provkör-
ning är bra att erbjuda för att fastställa status på motor 
och drivlina.  

Många handlare tror att det bara fungerar att skriva att 
en bil säljs som ett reparationsobjekt, men orsaken till att 
den är ett reparationsobjekt måste alltså anges.

Klaus Silfvenius

Skriver inte alla skrotintyg?
PLÅT & LACK I dag träffade jag några av mina 
plastreparatörkollegor i branschen och vi satt och dis-
kuterade plastreparationer. Då undrade jag hur många 
skrotintyg de skriver ut åt verkstäderna som lämnar 
plastreparationer till dem. Mina kollegor såg ut som 
frågetecken. En undrade vad skrotintyg var, en hade 
hört talas om dem men aldrig sett något. 

Jag fick förklara att verkstäder skickar plastdetaljer, 
som har för stora skador för att repareras, till mig och 
att jag får göra en ny skadekalkyl på plastreparatio-
nen. Överskrider skadekostnaden för reparationen 
värdet på detaljen så skriver jag ut ett skrotintyg och 
skickar till verkstan. Verkstäderna hävdar att det är 
både för deras egen del och för att vissa försäkrings-
bolag krävde det. 

Vad är det som gäller runt det här med skrotintyg? 
Mia, förvirrad plastreparatör

Svar: Ta betalt för extrajobbet!
Lätt att bli förvirrad när man inser att andra inte har 
de krav på sig som du har. Det var länge sedan man 
pratade om skrotintyg från plastreparatören (orsaken till 
att bilplastreparatören var den som utfärdade dem var 
att skadeberäknarna på verkstäderna inte hade så god 
kunskap om just plastreparationer). I dag är de helt bort-
tagna. Bilplastforum – ett forum för bilpastrepararatio-
ner där alla aktörer i branschen är delaktiga – beslutade 
för många år sedan att ta bort dem. 

Jag blev lite förvånad över att det fortfarande finns 
verkstäder och försäkringsbolag som kräver skrotintyg. 
Att utfärda skrotintyg är ett rent extrajobb för plastrepa-
ratören; här måste man i en del fall göra en helt ny skade-
beräkning och se att delen inte är lönsam att reparera. 

Som ansvarig för bilplast inom MRF anser jag att ni 
inte ska behöva hålla på med dessa intyg åt verkstäderna 
eller försäkringsbolagen. Är det så att någon verkstad 
eller något bolag trots allt kräver det, ska bilplastrepara-
tören också ha rätt att ta ut ersättning för det extrajobb 
som krävs att göra en ny bedömning av skadorna på 
plastdetaljen och utfärda skrotintyget. 

Jan Olvenmo

Svar: Här reses frågetecken …
Ja, du har rätt när det gäller hävningen; det har kunden 
inte rätt till men han kan reklamera felet då reklama-
tionsfristen fortfarande gäller. Eftersom det är inom sex 
månader är det omvänd bevisbörda, det vill säga felet 
klassas som ursprungligt (om det inte finns skäl som gör 
det osannolikt).

Kunden kan reklamera felet, men sedan måste det 
avgöras om det kan ha varit ett ursprungligt fel, vilket 
kallas köprättsligt fel.  

Nu har du inte specificerat vad felet är, så jag kan inte 
uttala mig definitivt, men normalt gäller ju att motor-
elektronik fungerar eller inte fungerar; det finns normalt 
inget mellanläge där den kan anses sliten eller vara på 
väg att gå sönder.

I er situation finns ju ett tillfälle när bilen övergick från 
att fungera till att inte fungera, och frågan är om det till-
fället var före eller efter leverans. Fungerade bilen felfritt 
vid leverans och senare fick elektronikfelet är det inte ett 
köprättsligt fel och inget som kan reklameras.

Omvänt, om bilen redan vid leverans hade en felfunk-
tion i motorelektroniken, exempelvis att motorlampan 
lyste, så är det troligt att det klassas som ett köprättsligt 
fel om kunden inte informerats om det.

Om reparationsförsök har gjorts kan det resa fråge-
tecken kring möjligheten att reklamera, vem och vad 
har gjorts med elektroniken om felet inte har hittats? En 
verkstad med tillgång till tillverkardata och rätt felsök-
ningsutrustning bör finna orsaken till ett sådant fel.

Klaus Silfvenius

Mekanikern vill köpa inbytet
BILHANDEL Vi har fått in en äldre bil som inbyte. Den 
passar inte riktigt in i vår försäljning så vi hade tänkt 
sälja den vidare men nu har en av våra mekaniker visat 
intresse för bilen.

När jag har läst artiklar i tidningen och även relate-
rar till kursen i Bilhandelsjuridik hittar jag inte om det 
är möjligt att frångå konsumentköplagen om det rör 
sig om försäljning till egen personal och/eller försälj-
ning av riktigt gamla bilar, så hur gör jag?

Tack på förhand, Niklas

Svar: Du måste dokumentera skicket!
Det är helt riktigt att du inte kan åsidosätta konsument-
köplagen, den gäller alltid när ett företag säljer till en 
privatperson.

Det finns två faktorer som ger dig möjlighet att sälja 
även trasiga produkter. Det ena är varans ålder och hur 
mycket den brukats (när det gäller bilar måste man inse 
att en bil börjar närma sig sitt bäst-före-datum när den 
rullat 25 000 mil). Det andra är att uppge i varudeklara-
tionen att bilen har fel, att bilen inte är körbar och säljs 
som reservdelsbil. Det väsentliga i Konsumentköplagen 
är att kunden inte ska köpa något som är sämre än han 
eller hon har förväntat sig.

Så vad du kan göra i detta fall är att sälja bilen till din 
medarbetare och tydligt informera om vilket skick bilen 
är i samt att medarbetaren måste hämta den med en 
trailer eller transportbil om den inte är trafikduglig.

Se till att det finns dokumenterat att köparen fått 

Vårt engagemang skapar nya affärer

För oss är det en självklarhet att ligga i framkant med  
automatiserade processer och flöden. Läs mer på dnbbilfinans.se

Morgondagen   
är redan här.

Vi lyfter ert varumärke
- från däck till tak
Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till 
bilhandlare och verkstäder som skapar fl er lojala kunder. 
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra 
tusentals kunder över hela norden.

formac.se

HÄNDER FRAMÖVER
KALENDARIUM

Vi reserverar oss för ändringar  
på grund av coronapandemin! 

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 Ledarskaps
dagen
Berns Stockholm
19 november
Konferensen arrangeras 
enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och sänds 
även digitalt. Borrar in sig på 
ledarskap i kristider. Bland 
föreläsarna finns ledarskaps-
experten Svante Randlert 
som ska tala om ”Drömledar-
skapet under kris” och ge tips 
på krishantering.

eCarExpo, Göteborg
Svenska Mässan 
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 
(Återkommer 5–7 februari 
2021 på Friends arena i 
Stockholm samt 15–17 maj i 
Øksnehallen i Köpenhamn.)

Kemiska arbetsmiljö
risker – härdplast
utbildning
3 december
Webbutbildning via Micro-
soft Teams. Vänder sig till 
arbetsledare, bilplåtslagare/
karosseriarbetare, billack-
erare, plastreparatörer och 
bilglasarbetare. Förmedlar 
lagstadgade utbildning i 
hantering av härdplaster och 
allergiframkallande kemiska 
produkter, riskbedömning, 
hälsorisker och skyddsåtgär-
der. Max tre timmar. Anmälan 
på www.bokning.mrf.se

Plastkännedomsut
bildning
Bojo, Mjölby
8 december
Kännedomsutbildning för 
kundmottagare, skadeberäk-
nare och skadetekniker. Info 
och anmälan på www.mrf.se

Stora tjänstebilsdagen
Stockholm
8 december
Den årliga branschträffen för 
alla som arbetar med tjäns-
tebilar 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

DI:s Stora Mobilitets
dagen, Stockholm
Scandic Infra city
8 december
Genomförs fysiskt och 
digitalt. Sätter fokus på 
bland annat globala trender, 
kundernas framtida behov, 

fordonsindustrins möjlighe-
ter i en digitaliserad värld, 
utvecklingen av framtida mo-
bilitet, de stora bilföretagens 
omställning, elektrifiering och 
mobilitetstjänster.  
www.bonniernewsevents.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

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

Persontrafikmässan
Svenska mässan Göteborg 
INSTÄLLD, återkommer 
2022

MCmässan 
Svenska mässan Göteborg
INSTÄLLD, återkommer 
2022

Stora Infradagen
29 januari 2021
”Annorlunda men definitivt 
coronasäkrad”, säger arrang-
örerna om femtonde upplagen 
av Infradagen där politiker, 
företagare och forskare ska 
debattera framtidens logistik.



  MOTORBRANSCHEN 11  •  2020 59 58 MOTORBRANSCHEN 11  •  2020

STEFAN  
PERSSON NERMIN MAH

MALIN  
HÄGERSTRÖM

Tycker du att köpa bil på internet låter 
vettigt?
– Jag kollar faktiskt rätt mycket på äldre 
bilar på internet, mest gamla VW-bubblor 
och sånt. 

En 65:a i originalskick?
– Nja, det behöver inte vara så mycket ori-
ginal. Jag tänker mig ändå att sätta in en hel 
del andra delar, kanske en helt ny motor.

Gillar du att meka?
– Jag har en pappa som är bra på det, och 
jag lär mig en del av honom.

Och du skulle kunna slå till på nätet?
– En gammal bil måste man se och testa. En 
ny bil skulle jag kanske kunna tänka mig att 
köpa helt och hållet online. Det är inte så 
stor skillnad, den ska ju ändå beställas från 
en fabrik och levereras innan jag får den. 

Handlar du mycket på internet?
– Ja, kläder, mat … nästan allt.

Köpa bil på internet, är det något för 
dig? 
– Alltså en helt ny bil? Tja … det skulle jag 
nog kunna göra. Själva affären skulle kunna 
gå den vägen. Men jag skulle aldrig genom-
föra det utan att ha suttit i den.

Begagnat eller leasing då?
– Äldre bilar hittar man ju ofta via nätet, 
men jag skulle ändå vilja se bilen innan jag 
slår till. Leasing har jag faktiskt funderat 
lite på. Det verkar bekvämt, men som jag sa 
tidigare, jag skulle ändå vilja prova bilen.

Du kör mc, hur köpte du den?
– Det var faktiskt via nätet. Den var helt 
ny, kostade 120 000. Jag såg en bra deal. 
Och när jag ringde säljaren hade han bara 
en kvar, och en annan spekulant som var 
intresserad.

Så det fanns inte tid att åka dit och 
provköra?
– Nej, det var bara att slå till.

Skulle du våga dig på att köpa bil digitalt?
– Du menar att jag skulle surfa in på den 
lokala bilhandlarens hemsida och se en bild 
på bilen, läsa lite fakta …

Något i den stilen!
– Jag har hjälpt min svåger ett par gånger 
när han har köpt bil från Tyskland. Då gick 
det till ungefär så, och det var inga problem 
alls, inte mer än att det var långt att köra 
hem bilarna sen. Så jag får nog svara ja på 
frågan.

Inget skumt där i Tyskland? 
– Nej, det var ärligt och rakt. Alla brister var 
redovisade på nätet. Inga dolda fel.

Så nästa bil köper du online?
– Ja, precis. Det kan mycket väl bli så. Fung-
erar det lika bra som i München så är det 
inga problem.

Ingen oro för online-handel

GÖR: Skattebrottsutredare. 
BOR: Skövde. 
KÖR: VW Tiguan och Renault 
Captur.

GÖR: Studerar till brandman. 
BOR: Trollhättan. 
KÖR: Triumph Bonneville.

GÖR: Bartender och servitris. 
BOR: Askim. 
KÖR: VW Tiguan.

En del kanske tycker att det är som att köpa grisen i säcken. Andra  
menar att det där bara är struntsnack – handla bil digitalt är både  

bekvämt och säkert. Motorbranschen tog med sig frågan till tre kunder.
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

 T R E  K U N D E R  2

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

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

Nästa nummer av 

kommer 9 DECEMBER

Följ branschens
hot och möjligheter!

Läs också om
22-årige Ismails
mödosamma väg 
till drömyrket
bilmekaniker

BRANSCHENS 
STJÄRNFÖRETAG
3 topp-listor
✔ Bästa verkstäderna
✔ Bästa personbilshandlarna
✔ Bästa lastbilshandlarna
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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 284 768

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 september Max 10 år gamla bilar.

September

Nybilshandel  
med begagnat

2020

22 015

2019

18 424

19,5%

Endast
begagnathandel

2020

14 710

2019

12 403

18,6%

Ej via
bilhandel

2020

17 729

2019

16 074

1,7%

Totalmarknad

2020

54 454

2019

46 901

16,1%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar september Max 10 år gamla avställda bilar.

September

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2019

35 222 

62

2020

31 723

71

Ackumulerad begagnatförsäljning 2020  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2020

181 319

2019

166 662

8,8%

Endast
begagnathandel

2020

123 715

2019

112 654

9,8%

Ej via
bilhandel

2020

146 558

2019

144 051

1,7%

Totalmarknad

2020

451 592

2019

423 367

6,7%

Antal bilar

Utveckling

2019

29 542

81

2020

27 831

93

Utveckling lager
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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.

31 723

27 831

KO M M E N TA R

Rekord för laddbara bilar
under oktober månad
Personbilar. Oktober har nått sin ände och vi kan 
konstatera att bilförsäljningen avtagit en tid under 
pandemins påverkan. Ett varningens finger för att 
den ökade smittspridningen kan komma att slå mot 
försäljningen i slutet av året. Oktobersiffrorna bör 
betraktas med de ögonen; den andra vågen hann 
aldrig påverka oktober i någon större omfattning. Vi 
kommer troligen att se en annan bild när vi summe-
rar novembers och decembers siffror.

Under oktober registrerades 28 147 bilar, vilket be-
tyder att vi tappade lite momentum från september 
och landar på minus 5 procent jämfört med oktober 
2019. Ackumulerat summerar vi året så här långt till 
230 791 registreringar, vilket är en nedgång med 16,8 
procent mot föregående år, en procentuell nivå som 
vi nog tyvärr får svårt att hålla nu när nya restriktioner 
har utfärdats.

I fördelning mellan bränsletyper tappar dieselbilar 
andelar och laddbara bilar tar en ännu större bit av 
kakan, 36 procent, vilket är rekord för en enskild 
månad. 

Lätta lastbilar. Registreringarna av lätta lastbilar 
fortsätter på en lägre nivå än 2019, om än lite mindre 
alarmerande än tidigare. Under oktober registrerades 
3 300 lätta lastbilar, vilket är 11 procent sämre än 
samma månad föregående år. Totalt från januari till 
oktober ser det fortfarande dystert ut, 23 892 fordon 
har totalt registrerats att jämföra med 38 687 under 
2019 (en minskning med 38 procent). 

Andelen dieseldrivna fordon är fortsatt hög. 
Antalet rena elbilar (BEV) summeras endast till 101 
fordon, vilket är 3 procent av registreringarna. 

Tunga lastbilar (>16 ton). Det registrerades 474 
tunga lastbilar under oktober, 17,1 procent sämre än 
samma månad förra året. Efterfrågan finns där ute, 
så det gäller att hålla uppe tempot för utrustning och 
påbyggnad.

För året så här långt har vi skrapat ihop 4 042 
registrerade tunga lastbilar, vilket är 27,1 procent 
sämre än föregående år och en huvudsaklig orsak till 
det är nedstängning av produktionen.

Vi har nu två månader kvar och det återstår 758 
fordon för att nå årets prognos på 4 800 tunga 
lastbilar, det bör vara möjligt med nuvarande takt, 
även om julen påverkar de sista leveranserna. 
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Nyregistreringar under oktober
 Oktober Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     11 42 243 1 073 0,10 0,38
  Land Rover                 51 102 851 865 0,36 0,31
Totalt BC Sweden             62 144 1 094 1 938 0,47 0,69
BMW Northern Europe                                                                  
  BMW                        1 384 1 802 13 003 16 192 5,63 5,83
  Mini                        293 338 2 424 3 104 1,05 1,11
Totalt BMW Northern Europe     1 677 2 140 15 427 19 296 6,68 6,95
Fiat Group Automobiles                                                             
  Alfa Romeo                 21 95 174 501 0,07 0,18
  Fiat                       366 435 4 061 5 116 1,75 1,84
  Jeep                       76 102 612 858 0,26 0,30
Totalt Fiat Group Automobiles 463 632 4 847 6 475 2,10 2,33
Ford Motor                                                                         
  Ford                       380 703 4 899 7 134 2,12 2,57
Totalt Ford Motor            380 703 4 899 7 134 2,12 2,57
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                      195 211 1 219 2 295 0,52 0,82
Totalt Honda Nordic          195 211 1 219 2 295 0,52 0,82
Hyundai Bilar Import                                                                       
  Hyundai                      611 647 5 233 4 898 2,26 1,76
Totalt Hyundai Bilar Import          611 647 5 233 4 898 2,26 1,76
Iveco                                                                  
  Iveco                        2 5 32 42 0,01 0,01
Totalt Iveco     2 5 32 42 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                  
  KIA                        2 314 2 474 21 121 21 539 9,15 7,76
Totalt KIA Motors Sweden     2 314 2 474 21 121 21 539 9,15 7,76
KW Bruun Automotive                                                                  
  Citroen                        306 205 2 495 2 856 1,08 1,02
  Opel                        181 358 1 511 2 497 0,65 0,90
  Peugeot                        990 689 7 203 7 165 3,12 2,58
Totalt KW Bruun Automotive     1 477 1 252 11 209 12 518 4,85 4,50
Louwman Sverige                                                                   
  Suzuki                    294 190 1 523 1 973 0,65 0,71
Totalt Louwman Sverige      294 190 1 523 1 973 0,65 0,71
Mazda Motor Sverige                                                                
  Mazda                      297 591 1 435 4 539 0,62 1,63
Totalt Mazda Motor Sverige   297 591 1 435 4 539 0,62 1,63
Mercedes-Benz Sverige                                                              
  Mercedes                   1 806 1 609 14 140 15 979 6,12 5,76
  Smart                      1         6 9                     
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 807 1 609 14 146 15 988 6,12 5,76
Nevs                                                                      
  Nevs                     0 0 4 0 0,00 0,00
Totalt Nevs         0 0 4 0 0,00 0,00
Nissan Nordic                                                                      
  Nissan                     659 778 3 463 6 189 1,50 2,23
Totalt Nissan Nordic         659 778 3 463 6 189 1,50 2,23
Polestar Automotive                                                                      
  Polestar 2                     274 0 1 196 0 0,51 0,00
Totalt Polestar Automotive         274 0 1 196 0 0,51 0,00
Renault Nordic Sverige                                                             
  Alpine                      0 1 8 18 0,00 0,01
  Dacia                      163 79 1 465 3 570 0,63 1,28
  Renault                    600 487 6 525 8 880 2,82 3,20
Totalt Renault Nordic Sverige 763 567 7 998 12 468 3,46 4,49
SC Motors Sweden AB                                                                
  Mitsubishi                 186 522 2 660 5 054 1,15 1,82
Totalt SC Motors Sweden AB   186 522 2 660 5 054 1,15 1,82
Subaru Nordic                                                                      
  Subaru                     243 390 1 079 3 279 0,46 1,18
Totalt Subaru Nordic         243 390 1 079 3 279 0,46 1,18
Toyota Sweden                                                                      
  Lexus                      97 183 1 069 1 636 0,46 0,58
  Toyota                     2 693 2 349 17 425 18 455 7,55 6,65
Totalt Toyota Sweden         2 790 2 532 18 494 20 091 8,01 7,24
Volkswagen Group Sverige                                                           
  Audi                       1 808 1 693 15 058 15 680 6,52 5,65
  Porsche                    147 281 1 959 1 774 0,84 0,63
  Skoda                      1 207 1 270 11 325 14 615 4,90 5,26
  Seat                       715 730 6 580 7 570 2,85 2,72
  Volkswagen                 4 515 4 939 32 480 36 907 14,07 13,30
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 392 8 913 67 402 76 546 29,20 27,59
Volvo Personbilar Sverige                                                          
  Polestar 1                    2 0 15 0 0,01 0,00
  Volvo                      5 139 5 215 41 863 49 550 18,13 17,86
Totalt Volvo Personbilar Sverige 5 141 5 215 41 878 49 550 18,14 17,86
Övriga fabrikat                                                                    
Totalt Övriga fabrikat       120 116 4 432 5 565 1,92 2,01
Totalt 28 147 29 631 230 791 277 405 100,00 100,00

GENERALAGENT

114 715 129 358
416 430 435 435
530 1 145 564 793

2 526 3 307 10 477 12 885
959 988 1 465 2 116

3 485 4 295 11 942 15 001

32 71 142 430
2 464 2 896 1 597 2 220

39 156 573 702
2 535 3 123 2 312 3 352

2 152 2 392 2 747 4 742
2 152 2 392 2 747 4 742

0 7 0 21
0 7 0 21

575 1 077 644 1 218
575 1 077 644 1 218

2 886 2 631 2 347 2 267
2 886 2 631 2 347 2 267

29 37 3 5
29 37 3 5

12 433 11 242 8 688 10 297
12 433 11 242 8 688 10 297

952 1 150 1 543 1 706
229 638 1 282 1 859

3 151 3 745 4 052 3 420
4 332 5 533 6 877 6 985

607 1 129 916 844
607 1 129 916 844

952 2 947 483 1 592
952 2 947 483 1 592

3 797 3 252 10 257 12 588
2 5 4 4

3 799 3 257 10 261 12 592

1 0 3 0
1 0 3 0

2 147 3 539 1 316 2 650
2 147 3 539 1 316 2 650

390 0 806 0
390 0 806 0

2 4 6 14
983 1 586 482 1 984

3 751 4 201 2 774 4 679
4 736 5 791 3 262 6 677

962 1 219 1 698 3 835
962 1 219 1 698 3 835

551 1 948 528 1 331
551 1 948 528 1 331

356 454 713 1 182
7 651 8 651 9 774 9 804
8 007 9 105 10 487 10 986

6 271 4 872 8 787 10 808
922 822 1 037 952

4 572 5 680 6 753 8 935
3 137 3 836 3 443 3 734

11 133 12 892 21 347 24 015
26 035 28 102 41 367 48 444

4 0 11 0
8 138 9 673 33 725 39 877
8 142 9 673 33 736 39 877

1 362 2 037 3 164 3 667
86 646 100 229 144 145 177 176
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RECOVERY

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

ICON 2.0

För nya R1234yf gasen
Hybrid redo
Helautomatisk
Utskrift

Perfekt för mekverkstan
För gas R134A
Helautomatisk
Utskrift

NORTH CAPE

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

9.900:- 22.500:- 23.500:-

KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS
D
IN

V E R K S T

A D

VI
UTRUSTAR

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

S
P
IK ENSERVI

CE
.S
E

H
AN

DL
A ENKELT

VI UTRUSTAR DIN VERKSTAD!

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad

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

Laddbara personbilar 
Nyregistrerade laddbara personbilar oktober 2020. 

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

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

1 Volvo S/V60 Laddhybrid  Laddhybrid 931 182 5 693 1 616 8,53 5,11

2 Volvo XC60N Laddhybrid Laddhybrid 982 182 5 015 1 464 7,52 4,63

3 VW Passat GTE Laddhybrid 882 428 4 614 557 6,91 1,76

4 Kia Niro Plug-in Hybrid Laddhybrid  140 227 3 491 2 929 5,23 9,27

5 Kia Optima PHEV Laddhybrid 327 353 3 049 2 908 4,57 9,20

6 Tesla Model 3  El 34 47 2 734 3 537 4,10 11,19

7 Kia Ceed SW Plug-In Hybrid  Laddhybrid 373 0 2 352 0 3,52 0,00

8 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 143 351 2 205 3 854 3,30 12,20

9 Volvo XC40 Laddhybrid Laddhybrid 369 33 2 108 168 3,16 0,53

10 Kia Niro EV  El 235 104 2 034 1 279 3,05 4,05

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MÄRKE

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2020  2019  2020  2019  Okt  Ackumulerat  2020  2019
DAF  11 5 71 138 120,0 -48,6 1,8 2,5
Iveco  1 0 3 16 0,0 -81,3 0,1 0,3
MAN  17 17 106 166 0,0 -36,1 2,6 3,0
Mercedes-Benz  38 71 301 552 -46,5 -45,5 7,4 10,0
Scania  193 241 1 841 2 406 -19,9 -23,5 45,5 43,4
Volvo  212 237 1 699 2 230 -10,5 -23,8 42,0 40,2
Övriga  2 1 21 33 100,0 -36,4 0,5 0,6

TOTALT  474 572 4 042 5 541 -17,1 -27,1  100,0  100,0

MÄRKE

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2020  2019  2020  2019  Okt  Ackumulerat  2020  2019
Chevrolet  3 0 5 2 0,0 150,0 0,0 0,0
Citroen  109 195 769 1 347 -44,1 -42,9 3,2 3,5
Dacia  73 21 342 473 247,6 -27,7 1,4 1,2
Hyundai  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  55 85 656 1 266 -35,3 -48,2 2,7 3,3
Ford  523 553 4 384 5 866 -5,4 -25,3 18,3 15,2
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  72 38 358 569 89,5 -37,1 1,5 1,5
Isuzu  9 26 163 607 -65,4 -73,1 0,7 1,6
MAN  17 6 61 53 183,3 15,1 0,3 0,1
Mercedes-Benz  414 418 2 990 3 819 -1,0 -21,7 12,5 9,9
Mitsubishi  55 27 114 368 103,7 -69,0 0,5 1,0
Maxus  22 0 51 0 0,0 0,0 0,2 0,0
Nissan  76 280 690 2 076 -72,9 -66,8 2,9 5,4
Opel  38 71 629 732 -46,5 -14,1 2,6 1,9
Peugeot  273 377 1 876 3 297 -27,6 -43,1 7,9 8,5
Renault  272 261 1 588 5 311 4,2 -70,1 6,6 13,7
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ssangyong  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  170 175 1 168 1 492 -2,9 -21,7 4,9 3,9
Volkswagen  1 097 1 175 7 872 11 288 -6,6 -30,3 32,9 29,2
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  28 5 205 156 460,0 31,4 0,9 0,4

TOTALT  3 300 3 712 23 892 39 687 -11,1 -38,2 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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När pandemin slog till i våras saknade 
vården utrustning. Då var bilbranschen 
snabb med att erbjuda hjälp. 

2  P E R S P E K T I V

Vindrutetorkarmotor
Spanska Seat skapade en ny typ av respirator tillsammans 
med universitetet i Barcelona och sina underleverantörer. Den 
viktigaste delen i den livräddande maskinen var en vindrute-
torkarmotor som hämtades från Seat Leon. Motorn drev en 
pump som gav patienterna ett regelbundet luftflöde. 

I sin fabrik i Gaydon har Jaguar Land Rover en av Europas 
mest avancerade anläggningar för att tillverka plastdelar i 
3D-skrivare. I stället för att bland annat göra fästen till inte-
riören samt backkameran i kofångaren, har man under våren 
skapat skyddsvisir för vården.  

Under coronakrisen har Jaguar Land Rover tillverkat 14 000 
skyddsvisir i veckan. 

Plastfästen i kofångaren 

SPANSKA SEAT

Dörrisolering
GM tillverkade under våren mängder av 
ansiktsmasker i sin fabrik i Warren,  
Michigan. Materialet sonozorb används  
i normala fall till isolering i både dörrar,  
innertak och bagage i många modeller, 
bland annat Chevrolet Malibu.

GM

TESLA

Innertak
I Söråker tillverkas miljontals kvadratmeter innertak till 
dussintals bilföretag runt om i världen. När pandemin slog 
till började man använda sina dukar till att i stället tillverka 
miljontals skyddsdräkter för sjukvården. Företaget Nordic 
Barrier Coating har också producerat skyddsvisir till svenska 
vården.

NORDIC BARRIER

JAGUAR LAND ROVER

Bilfabrik i  

konvertering
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Karossplåt
I Storbritannien gick ett 
stort antal företag ihop 
och skapade en ny typ 
av respirator, troligen 
världens mest hållbara 
eftersom JCB skapade 
skyddshöljet.

JCB

Stötdämpare och  
infotainmentsystemetBildelarna som 

räddat liv
TEXT  MIKAEL JÄGERBRAND
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Airbag och bilbälte
I samarbete med airbag-jätten Joyson Safety 
systems har Ford tillverkat närmare en 
miljon skyddsdräkter. Det användes samma 
supermaterial som finns i airbags, vilket 
gör att de kan återanvändas hela 50 gånger. 
Även bilbälten har använts för att skapa 
bälten för andningsmasker.

FORD
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I början av april presenterade Tesla en 
respirator som till största delen var skapad 
av deras bildelar. Den hade bland annat 
trycktanken från luftfjädringen och styrdes 
med hjälp av infotainmentsystemet. 

UNDER NÅGRA dramatiska veckor i våras insåg världen plötsligt att 
pandemin var värre än någon hade anat. När vården slog larm om 
de allvarliga bristerna på viktig utrustning, bland annat respiratorer 
och skyddsmaterial, ryckte bilindustrin in. 

Några företag hjälpte vården med experter på logistik som kunde 
nyttja sina kunskaper och kontakter för att snabbt leta upp viktig 
utrustning. Andra biljättar använde sina tomma lokaler till att börja 
egen tillverkning av vårdmaterial. 

I många fall ställdes också bildelar till förfogande för att tillverka 
masker, respiratorer och skyddsvisir.

Här är några exempel på bildelar som räddat livet på tusentals 
coronapatienter!
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DET ÄR EN varm sommardag. Den slingrande lands-
vägen tar slut vid ett stopptecken vid en 90-väg med 
fartkameror.

Ingen trafik och jag svänger ut och accelererar. Utan 
förvarning ser jag något suddigt vitt i ena ögonvrån. 
Den vita furien visar sig vara en BMW 500 av sen 
årsmodell som i hiskeligt hög fart kastar sig förbi mig 
trots omkörningsförbud och minst sagt dåliga förutsätt-
ningar för en säker omkörning.

BMW:n försvinner som en pil i fjärran.
Jag, en van förare med 40 års erfarenhet, känner mig 

faktiskt en smula skakad.
En BMW, förstås, tänker jag. Kunde likaväl ha varit 

en Audi eller Mercedes, reflekterar jag vidare.
Är jag fördomsfull eller finns det några vetenskapliga 

studier som kan belysa frågan om förmodat fartgalna 
förare av främst tyska prestandabilar?

Jo, det gör det faktiskt!

EN FORSKARE vid Helsingfors universitet, Jan-Erik 
Lönnqvist som är professor i socialpsykologi, har nyligen 
undersökt hur det förhåller sig. Han frågade 1 900 
bilägare i Finland om deras bilkörnings- och konsum-
tionsvanor, liksom om deras personlighetsdrag.

Lönnqvists studie visar tveklöst att självcentrerade 
män med osympatiska och aggressiva personlighets-
karaktärer i mycket högre grad än genomsnittsbilisten 
kör bilmärken som BMW, Mercedes och Audi, och att 
dessa män även har en markant tendens att ofta bryta 
mot trafikregler och hastighetsgränser.

Lönnqvist hävdar att de flesta män som kör dyra 
tyska bilar ofta ser sig själva som överlägsna med ett behov 
av att också visa det för sina medtrafikanter genom en 
trafikfarlig körstil.

Resultatet av studien backas även upp av en under-
sökning som det finländska radio- och tv-bolaget Yle 
lät göra 2018. Den gav vid handen att förare av BMW-, 
Audi- och Mercedes-bilar stod bakom det största antalet 
utdelade trafikböter på de finländska vägarna 2017.

DET TYCKS VARA rimligt att dra slutsatsen att det 
inte bara handlar om klyschor eller baktal om vi andra 

trafikanter ofta uppfattar förarna av tyska prestigebilar 
som ibland hänsynslösa och nonchalanta.

Intressant nog fann Lönnqvists studie även att andra 
personlighetstyper än aggressiva män lockas av att köra 
tyska prestigebilar. Det handlar om samvetsgranna per-
soner – talangfulla, pålitliga och välorganiserade med 
framgångsrika yrkeskarriärer.

Lönnqvist förklarar denna mer oväntade koppling 
med dessa personers kvalitetstänk. Genom att köra en 
pålitlig bil med en aura av hög kvalitet sänder de ut 
en undermedveten signal till andra om att de själva är 
pålitliga personer.

I den finländska studien noteras, att både män och 
kvinnor tillhör denna grupp, medan prestigebils-
förare med en tendens att strunta i trafikregler och 
fartgränser praktiskt taget uteslutande är män.

Det ligger nära till hands att betrakta detta fenomen 
som en form av begreppet ”road rage”.

I SAMMANHANGET finns mycket tänkvärt att hämta 
i den studie som 2019 presenterades i ”Mister Auto´s 
2019 Driving Cities index”.

Där rankas faktiskt Göteborg som världens sjunde 
bästa storstad att köra bil i. I toppen återfinns Calgary i 
Kanada, Dubai i Förenade Arabemiraten och Ottawa i 
Kanada.

Mardrömsstäder för bilförare är å andra sidan, enligt 
samma studie, Bombay i Indien, Ulan Bator i Mongo-
liet och Calcutta i Indien. Bland världens storstäder är 
det något överraskande Ulan Bator i Mongoliet som 
uppvisar flest ”road rage”-incidenter, medan de mest 
väluppfostrade trafikanterna hittas i japanska Osaka.

Ett särskilt hedersomnämnande får också skånska 
Malmö, som anses ha minst problem med trafikstock-
ningar av alla världens större städer!
Se där! 2

SÅDAN BIL,  
SÅDAN FÖRARE

Frilansjournalist Peter Lorin medverkar regel-
bundet i Motorbranschen med uppdaterande 
branschnotiser som han oförtröttligt dammsuger 
Sverige på.
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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-

2  K R Ö N I K A
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CORGHI UNIFORMITY
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS
Corghi Artiglio Uniformity har revolutionerat däckbranschen. 
Maskinen är den första och enda i sitt slag, där montering, diagnos och 
optimering med laser och tryckrulle kan göras på en och samma maskin.
Detta säkerställer att arbetet utförs mest effektivt och sparar operatören 
från att flytta hjulet flera gånger mellan däckmaskinen och 
balanseringsmaskinen.
Corghi Uniformity mäter fälg med laser och belastar däcket med tryckrulle 
beroende på däckets lastindex och säkerställer därför det mest realistiska 
vägtestet. 
En rapport genereras och föreslår en möjlig optimering av hjulet baserat på 
mätningar av kraftvariationer och deformationer i däck och fälg. 
Allt detta gör att du enkelt kan diagnostisera vibrationsproblem och 
skapa bästa matchning mellan däck och fälg, vilket resulterar i största 
möjliga komfort och löser vibrationsproblem.

Marknadens första och enda diagnostiska däckmonteringsmaskin.

• Montering, diagnostik och optimering på en och samma gång

• Möjlighet att skriva ut en PDF diagnosrapport om däck och fälgar

• Ipos-programvara som föreslår hjulets bästa position på bilen

• Godkänd av ett stort antal biltillverkare

• Levereras komplett med fingerplattor och precisionskonor

• Säkerställer optimal körkomfort varje gång!

• VAS-godkänd - VAS 741 053
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