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Verksamheten 2020 

 
VD-ord 
Läs här på mrf.se  
 
En accelererande omställning är väl något som kan 
sammanfatta 2020 för branschen men också för MRF 
som organisation. Det strategiarbete som startades un-
der 2019 fick anledning att prövas och testas i ljuset av 
en pandemi. MRF ställde om mängder av traditionell 
verksamhet till att bli digital i olika former samtidigt 
som personlig rådgivning tog helt nya höjder. Mängden 
frågor som kom från våra medlemmar med basen i nya 
frågeställningar på grund av pandemin och osäker-
heten inför framtidens möjligheter att driva verksam-
heter gjorde att det var högt och lågt i frågeställningar 
som man behövde ventilera med MRF. 
 
MRF har under 2020 tagit stora steg i utvecklingsresan 
att anpassa oss till vad medlemmarna efterfrågar av ett 
branschförbund i framtiden. Att omformulera vår vision 
visar på en riktningsändring - ”MRF Sveriges branschför-
bund för hållbar mobilitet på väg”. Att möta branschens 
utmaningar, att se att mobiliteten kommer att föränd-
ras med stora teknikskiften i botten gör att hållbar-
heten måste få en naturlig plats. 
 
Att hållbarheten har stort fokus i politiken ser vi också 
på mängden förslag som kommer från myndigheterna. 
Aldrig har vi som bransch fått så många nya stora för-
ändringar i framtidens styrmedel och krav som under 
2020. Här ser vi nyttan av att finnas som förbund för att 
kunna bidra till en faktabaserad diskussion som visar 
på effekter av olika förslag som gemensamt kan bli be-
gränsande i den gröna omställning som branschen dri-
ver via sin teknikutveckling. 
 
För att möta framtiden har MRFs inriktning för 2030 sla-
gits fast av såväl styrelser som stämma och innehåller 
följande tre huvuddelar. 
 
Grundläggande service: 
MRF ska även i fortsättningen ha rådgivning, informat-
ionsspridning, utbildningar, event, digitala system och 
påverkan som sina huvuddelar som medlemmarna ska 
kunna förvänta sig. 
 
 
 
 
 
 

Fokusområden: 
Till den grundläggande servicen ska extra fokus läggas 
på dom stora omställningarna som branschen står inför 
för att kunna bidra till branschens fortsatta utveckling 
och livskraft.  
 
Extra fokus kommer att läggas på elektrifiering och digi-
talisering i dess breda form. Allt från branschstandar-
der, arbetsmiljö, affärsutveckling och som part till bran-
schen. Till detta kommer behoven av kompetensut-
veckling driven av ny teknik och nya affärsflöden samti-
digt som attraktionskraften till branschens många yr-
ken måste ökas. 
 
I påverkan som branschen fått från maktens korridorer 
och nuvarande parlamentariska situation gör att ytterli-
gare fokus på välgrundad opinion och lobbying kom-
mer att vara viktig på såväl nationell nivå som EU-nivå. 
 
Angreppssätt: 
I det arbete som MRF ska bedriva och framför allt i ut-
vecklingen av nya aktiviteter så ska alltid tre kontroll-
stationer passeras. Är detta av stor strategisk betydelse 
för branschen? Är det i riktning mot FN’s 17 mål om 
hållbarhet? Sparar det resurser/tid för våra medlemmar 
eller deras kunder? 
Minst en av tre kriterier ska vara uppfyllda för att vi ska 
driva aktiviteten vidare. 
 
MRF har börjat sin resa och kommer tillsammans med 
alla medlemmar och distriktsorganisationer ute i landet 
att fortsätta kraftsamla för att utvecklas för framtiden. 
Redan idag ser vi utökande regionala samarbeten som 
går i takt med den förändrade bilden av större konsoli-
derade medlemsföretag som verkar inom flera delar av 
landet. 

MRF -För framtidens bransch 

 

 

Tommy Letzén 
VD MRF 
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Organisation 
 
Förbundsstämman 
ägde rum den 24 september digitalt via Microsoft 
Teams. Utöver ordinarie stämmoförhandlingar utdela-
des pris till MRF Övre Norrland som ”Årets distrikt”.  
Dagen innan arrangerades, i samarbete med Wayke, 
konferensen Digital dag som sändes live via Microsoft 
Teams. Moderator var Håkan Matson och föredragshål-
lare var bl a Ted Schönbeck (Google) och Amer Moham-
med (Coop). 

 
Förbundsstyrelsen  
har under året haft sju protokollförda sammanträden, 
varav tre digitala och två via telefon. Styrelsen har haft 
följande sammansättning: 
Ordförande Lennart Börjesson / Martin Persson, vice 
ordförande Robert Bloom / Anna Ericsson, Mattias Gus-
tafsson, Urban Magnusson, Mickael Persson / Michael 
Larsson, Tomas Engsund, Lars Svensson, och Sven-Olof 
Gudmundsson. 
  
Bilhandelsstyrelsen  
har under året haft åtta protokollförda sammanträden, 
alla digitala, varav tre extramöten. Styrelsen har haft 
följande sammansättning: 
Ordförande Robert Bloom (Volvo) / Anna Ericsson (VW), 
vice ordförande Anna Ericsson  
(VW) / Johan Ahlberg (Volvo), Ulf Lindström (Toyota), 
Joachim Lind (BMW), Stefan Claesson (Mercedes), Åke 
Stendahl (Renault) / Robert Larsson (Renault), och An-
ders Lindqvist (övriga märken). KIA vakant. 
 

Styrelsen Tunga fordon 
har under året haft fyra protokollförda sammanträden, 
varav tre digitala. Styrelsen har haft följande samman-
sättning: 
Ordförande Lennart Börjesson (Scania) / Tomas 
Engsund (Scania), Anna Liljedahl (Volvo), Magnus 
Enochsson (Volvo), Lennart Eidvall (Scania) / Johan Ed-
gren (Scania), Jan Carlsson (Mercedes/Begagnat) / 
Philip Flygare (Mercedes), Staffan Boman (SVÅ), Axel 
von Essen (VHF) och Benny Pettersson (VHF). 
 

Verkstadsstyrelsen 
har under året haft fyra protokollförda sammanträden, 
varav två digitala. Styrelsen har haft följande samman-
sättning: 
Ordförande Mattias Gustafsson, vice ordförande 
Mickael Persson / Michael Larsson, Lars Lundin, Johnny 
Mårtensson, Michael Diviak / Christer Carlsson, Peter 

Jürgensen, Rickard Wiberg, Lars Valter och Lars Lind-
holm. 
 
Lack- och skadestyrelsen 

har under året haft fyra protokollförda sammanträden, 
varav tre digitala. Styrelsen har haft följande samman-
sättning: 
Ordförande Urban Magnusson, vice ordförande Björn 
Larsson, Håkan Andersson, Stephan Petersson / Adis 
Turcinovic, Jonas Karlsson, Jonas Widell / Håkan Carls-
son, Anders Hultgren, Johan Eriksson / Joakim Samu-
elsson, Veronica Johansson, Mikael Löveström och 
Bengt Öberg. 
 
Revisorer 
Revisorer i förbundet är auktoriserad revisor från Ernst 
& Young AB/Grant Thornton och lekmannarevisor Rune 
Adolfsson. 

 
Kansliet 
Personalstyrkan på det centrala kansliet var vid årets 
utgång 15 anställda varav tre arbetar för förlaget och 
tidningen Motorbranschen. 
 
MRF-intressen i aktiebolag 
MRFs serviceverksamhet har administrerats av Motor-
branschkonsult AB. MRF ägde vid årsskiftet 100 procent 
i Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB. 
 

Distriktsverksamheten 
MRFs 23 distriktsföreningar har en central roll att fylla, 
inte minst när det gäller gemenskapen mellan våra 
medlemsföretag. Under 2020 har, på grund av pande-
min, de fysiska kontakterna varit kraftigt begränsade, 
men har till viss del kunnat ersättas av digitala möten.  
Vid förbundsstämman fick MRF Övre Norrland mottaga 
priset som Årets Distrikt. 

MRFs olika sektioner arbetar målmedvetet för att infor-
mera distrikten om de frågor som MRF centralt arbetar 
med. Även i år har medarbetare från MRF informerat, 
även om det mest varit i digital form - ”MRF på webb”. 
Vi har informerat medlemmar och samarbetspartners 
om vad MRF arbetar med, hur vi ser på framtiden, opin-
ionsfrågor och MRFs strategi framåt. 

Två distriktschefskonferenser, båda digitala, har hållits 
under året, där aktuella frågor ventilerades. 
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Medlemsutvecklingen 2020 
 

Medlemsantal  Nya Utträden  20-12-31 
 
Huvudföretag  13 31 

 
800 

Filialer  23 9  631 

Totalt  36 40  1 431 

    
 

 
Verksamhetsspecifikation (inkl filialer):  

 
Bilhandel  24 23  904 

Lack/skade  11 12 
 

635 

Verkstad  10 29  1 059 
 

 
Orsak till utträde   2019   2020 

Försäljning/nedläggning  20  16 

Konkurs   7    1 
 
Obetald medlemsavgift  3    2 

Annan orsak  19  21 

       
 
Opinion 
Läs här på mrf.se  
 
Det politiska landskapet har präglats av stor osäkerhet 
och i vissa fall bilfientlighet vilket resulterat i att vårt ar-
bete fokuserats på att öka trycket i opinionsbildningen. 
Vår grundinställning är att vi ska tillgodose människors 
behov av mobilitet – inte begränsa transporterna av 
vare sig människor eller gods.  
 
Vi påverkar besluten som berör dig. Vi har aktivt lobbat 
mot partigrupper, departement och myndigheter. MRF 
har skrivit mängder av inlägg och debattartiklar som 
nått ut via olika externa kanaler och genom våra egna 
kanaler som ibland har mer än en halv miljon besökare.  
 
Vi har svarat på ett stort antal remisser omfattande mer 
än 5 000 sidor från våra departement och myndigheter. 
Tillsammans med flera samarbetsorganisationer har vi 
uttalat oss i frågor som stölder och tullbefogenheter, 
skatter, bonus-malus, återbetalning av bonus, cabo-
tage, alkobommar, 74 ton till arbetsmarknadsfrågor. 
MRF har synts mer och bra i media.  

Prioriteringen växlar från tid till annan under ett år be-
roende på när frågan blir politiskt het. 
 
Mer än 500 egna inlägg 
Under senare år drivs allt mer av det utåtriktade 
opinionsarbetet via sociala media, framför allt via Fa-
cebook. Sammantaget på de olika Facebooksidorna 
har det postats över 500 inlägg. Främst har frågorna 
berört förutsättningarna för att köra och äga bil och 
den enskildes möjlighet till mobilitet. 

Byggande och underhåll av våra vägar har under årens 
lopp fått ett allt mindre fokus därför har vi ”Vägfakta” 
tillsammans med Transportföretagen. Sidan redovisar 
fakta om vägar, resande och godstransporter samt in-
bjuder till diskussion om frågorna 

Facebooksidor som vi driver i opinionssyfte 

• MRF 

• MRF Stockholm 

• Rättvisa Bilskatter 

• Gilla Bilen 

• Fakta om Höghastighetståg 

• Vägfakta 

• Bygg Ringleden nu 

• Bilens Dag 
 

Vi har under året öka aktiviteterna på Twitter för att 
delta i debatten och dragit igång en Linkedin-sida, vars 
främsta syfte är att informera medlemmarna om vad 
MRF gör och tycker. 
 
Under året använde vi ett antal filmer helt avsedda för 
sociala media, dessa har handlat om fördelarna med att 
anlita MRF-anslutna företag och framför allt om bil-
branschens inställning i ett antal opinionsfrågor.  
 
Resultat av opinionsarbetet. 
Under opinionsarbetets gång har vi kunnat notera ett 
antal ”framgångar”; frågan om nytt reseavdrag har 
skjutits på framtiden, det eftersläpande vägunderhållet 
har uppmärksammats, samtidigt kan man konstatera 
att regeringens budget för 2021 innehöll många, för 
branschen och bilismen negativa förslag och åtgärder.  
 
Under hösten har ett stort arbete lagts ner på att för-
söka få ändringar till stånd när det gäller, återbetalning 
av klimatbonus, bonus-malussystemet, och beskattning 
av bilförmån. Under våren lyckades vi, tillsammans med 
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däckbranschen, få till stånd en förlängning av säsongen 
för skifte av dubbdäck 

MRF syns och hörs – Press och media 
Under året har vi skickat ett trettiotal pressmeddelan-
den som genererat ungefär 200 införanden. Vi har om-
nämnts i pressen ca 500 gånger, medarbetare på har 
synts och hörts i Radio och TV. Vi har även skrivit ett an-
tal bloggar som är tillgängliga i vårt pressrum. Vår ”syn-
lighet” har ökat väsentligt ända sedan valrörelsen 2018 
och framåt. 

Opinionsarbete digitalt 
Då stora delar av 2020 präglades av Corona-pandemin 
har det inte anordnats några större event såsom Alme-
dalen. Mängden digitala möten har ökat lavinartat. Vi 
har haft genomgångar om bl a opinionsfrågor med våra 
medlemsföretag via ”MRF på webb” där vi totalt träf-
fade vi över 500 personer digitalt. Webbinarium har 
även genomförts med Riksdagens Bilgrupp. Vi har haft 
många digitala möten med enskilda riksdagsmän, ef-
tersom riksdagen endast har haft ett 50-tal ledamöter 
samlade. 

MRFs Stora Pris 2020 
Priset gick till Dan Håkansson, rektor på Kattegattgym-
nasiet Halmstad 
Juryns motivering:  Juryn har valt att tilldela MRFs stora 
pris 2020 till rektorn Dan Håkansson Kattegattsgymna-
siet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad för hans enorma 
förmåga att entusiasmera omgivningen till att flytta 
fram fordonsutbildning till helt nya nivåer. 

Ett arbete som pågått under många år som nu resulte-
rat i att en modern gymnasieskola byggts för att möta 
branschens teknikutveckling, samtidigt som en tydlig 
anda som främjar god kamratskap och utvecklingslust 
genomsyrar arbetet både bland elever och personal. 

Kattegattgymnasiet har också under föregående år 
uppfyllt kriterierna för att vara ett certifierat Motor-
branschcollege. 

 
MRFs kommunikation 
Läs här på mrf.se 
 
Kampanjer i sociala medier har rullat två gånger under 
året för att lyfta värdet av att vända sig till ett MRF-före-
tag för sina fordonsköp och verkstadsbesök. Annon-
serna har gått på Facebook och Youtube. Målsättningen 
var att via rörliga annonser och video-visningar få fler  

besökare till mrf.se och vidare till MRF-medlemmarna 
samt att stärka MRFs varumärke. 
 
Kampanj i sociala kanaler 
Via sex korta filmer informerar MRF om den trygghet 
och andra fördelar som man får genom att vända sig till 
en MRF-medlem. Målgruppen var småbarns- och ton-
årsfamiljer. Det är tydligt att Youtube är effektivt för att 
väcka intresse och driva video-visningar. Två kampanjer 
gick under året, en i början av året och en på hösten. 
som uppmanar konsumenter att anlita en MRF-anslu-
ten handlare eller verkstad. 
 
Webbplatsen - mrf.se 
Antalet besökare till vår webbplats mrf.se ökar stän-
digt. Under året har vi utvecklat webbplatsen ytterli-
gare och innehållet har paketerats smartare för att 
besökaren snabbt ska hitta rätt.  
Hemsidan är vår huvudkanal till medlemmar, poten-
tiella medlemmar, generalagenter, myndigheter, po-
litiker, press och kunder. Här gör vi dagligen nyhets-
uppdateringar om verksamheten och det som hän-
der.  
I genomsnitt har vi ca 24 000 besökare per månad. Vi 
fortsätter satsa på att berätta om MRFs alla aktivite-
ter genom att publicera mera rörligt på vår webb-
plats.  
 
MRFs exklusiva sidor 
På hemsidan har MRF-företagens medarbetare tillgång 
till medlemsexklusivt material. Varje månad publiceras 
exklusiv statistik, FAQ-juridik, dokument för verksam-
heten med mera. Här finns också marknadsmaterial, 
annonser och informationsmaterial för verksamheten.  

Nyhetsbrev 
Via våra nyhetsbrev kommunicerar vi med våra MRF-
företag, kunder och samarbetspartners 2-4 gånger i 
månaden. Under året har vi gjort en större omgör-
ning av nyhetsbreven samt gått över till en nyare 
plattform. Vid behov kommunicerar vi särskilt riktad 
information till verkstäderna och/eller bilhandeln för 
att nå medarbetarna på företagen. Via nyhetsbreven 
briefar vi även om kortare filmer  och rörligt där vi be-
rättar om vad som händer i branschen just nu.  
 
Vårt varumärke 
MRF är ett starkt varumärke med hög igenkänning 
som står för trygghet och seriositet. Tusentals konsu-
menter söker varje månad på mrf.se efter informat-
ion om vilka företag som är medlemmar och vilka ga-
rantier som gäller. MRF arbetar ständigt med att för-
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bättra synligheten av MRFs varumärke ute hos med-
lemsföretagen, i digitala kanaler samt i övrig mark-
nadsföring.  
 
Här finns MRF digitalt idag 
MRF finns med egna sidor på facebook, linkedin, twitter 
och instagram som ytterligare ett sätt att sprida kun-
skap om våra verksamhet och aktiviteter. I början av 
året startade vi upp linkedin där vi löpande kommuni-
cerar aktiviteter. Följ oss! 
 
 

Bilhandel & Tunga fordon 
Läs här på mrf.se 
 
Inom bilhandel och tunga fordon jobbar vi ständigt med 
att förbättra villkoren och förutsättningarna för våra 
medlemsföretag. 2020 blev ett år där mycket fick för-
ändras och anpassas på grund av den pandemi som 
drog över världen. 

 
Nybilsförsäljning  
Det registrerades 292 024 nya personbilar under 2020, 
ca 20% mindre än 2019 men under rådande situation 
ett bra resultat många andra marknader tappade upp 
mot det dubbla. Störst i år blev åter Volvo, följd av 
Volkswagen och med Kia på tredje plats, dvs samma 
spelare som året innan. Därefter följde i nämnd ordning 
Toyota, Mercedes Benz, Audi, BMW, Skoda, Peugeot och 
SEAT. 
 
Lätta lastbilar  
För lätta lastbilar kan man inte se 2020 som något an-
nat än ett bedrövligt år, endast 31 015 fordon registre-
rades. För även om 2019 var ett mycket bra år så kan 
inte raset på -42,4% ses som något annat än dåligt.  
Orsaken får nog stavas bonus-malus som gjort att de 
lätta lastbilarna i flera fall har en dyrare fordonsskatt än 
en tunga lastbil. Första platsen i denna kategori fortsät-
ter Volkswagen att hålla hårt i, följd av Ford och Merce-
des Benz.  

Tunga lastbilar (>16 ton)  
För tunga lastbilar fick vi se en nedgång i registreringar 
som kan knytas till tillverkarnas nedstängning av pro-
duktionen, därefter gjorde allt för att hämta hem efter-
frågan men de hann bara registrera 4960 tunga lastbi-
lar, -25,4% mot 2019. Efter tätbytet 2019 då Scania tog 
första platsen har de kämpat för att behålla den vilket 
lyckades även om Volvo knappade in på försprånget. 

Mercedes-Benz håller sin tredjeplats i ”ingenmans-
land”, långt efter de två dominerande men också långt 
före övriga leverantörer. 

Privatleasing  
Utvecklingen för privatleasing fortsätter och MRF har 
under slutet av året startat ett arbete för att förnya och 
förtydliga informationen till kunderna. Dialog med fi-
nansbolagen har förts och fortsätter för att under kom-
mande år i samarbete med Konsumentverket slutföra 
de nya underlagen. Privatleasingen utgjorde 2020 45 
procent av alla privatregistrerade personbilar vilket får 
jämföras med 38 procent 2019 och ca 30 procent 2018.  
 
Begagnat  
Handeln med begagnade bilar gick under året riktigt 
bra, något entydigt svar har vi ännu inte säkrat men att 
pandemin på något sätt påverkat köparnas val får vi 
nog ta för sanning.  
 
Under 2020 tog begagnathandlarna tillbaka marknads-
delar från nybilshandlarna medan privathandeln forts-
ätter att minska sin andel och utgör idag 32,7% av han-
deln av bilar med en ålder på 6–120 månader. Den pri-
vata handeln har under längre tid tappat mark i detta 
segment av flera orsaker men under pandemin blev det 
ännu tydligare vilket kanske är naturligt när antalet so-
ciala kontakter ska begränsas. 
 
Detta tillsammans med exporter har dock under året or-
sakat bilbrist, främst hos nybilshandlarna där lagret var 
nere och vände under 70% av lagervolymen vid årsskif-
tet 2019/2020. Vid årets utgång hade lagervolymen åter-
hämtat sig så den var 87% av vad den var vid ingången 
av året.  
 
För begagnathandeln var lagren mer stabila, även om 
de även sjönk där så var den sammanlagda lagervoly-
men aldrig under 80% av ingångsvolymen för året. 
 
Generalagentenkäterna 
Även i år genomfördes givetvis vår viktiga temperatur-
mätare på samarbetet mellan generalagenterna/impor-
törerna och deras återförsäljare, nu för 24:e gången för 
personbilar.  
 
Med anledning av rådande situation fick presentationen 
av resultatet genomföras digitalt från MRF. Sändningen 
blev en tydlig vägvisare av hur mycket av verksamheten 
som under året skulle få genomföras digitalt.  
 
På plats för att ta emot priser var därför endast Filip 
Frennby, Isuzu Sverige, Jens Tittel Mercedes-Benz 
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Trucks Sweden och Emmanuel Bret, BMW Sverige. 
 
 
Mycket glädjande kunde vi konstatera en generell upp-
gång i betygen på samarbetet, uppgången var så mar-
kant att Mazda som var vinnare 2019 och som erhöll 
samma sammanvägda betyg 2020 endast placerade sig 
som nummer 6 med det betyget. Fem märken hade 
alltså lyckats passera Mazda och vinnare 2020 blev 
Isuzu följd av BMW och Subaru, BMW blev tillika årets 
raket med största förbättring. 
 
På tunga sidan tog åter Mercedes-Benz Lastbilar hem 
segern. 
 
Konferensen BegBil-19 
Den femte begagnatkonferensen blev en konferens som 
inte liknande de tidigare på något sätt. BegBil2020 fick 
genomföras som ett digitalt event.  
 
Utifrån förutsättningarna får konferensen ses som en 
framgång med 211 betalande deltagare, antalet unika 
uppkopplingar var dock betydligt flera. 
Konferensen spelades in med professionell teknik och 
personal från MRFs studio och bland föreläsarna fanns 
både inköpa föreläsare och branschföreträdare plus en 
inspelad intervju med Andreas Edvardsen från Norge 
som berättade om erfarenheterna med en mogen el-
bilsmarknad. 
 
Tunga BegBil-20 
I år genomfördes den andra BegBilskonferensen för 
Tunga fordon, i år valde vi att förlägga den till Training 
Partner BIG vid Arlanda Stad. En dag fylld med intres-
santa föreläsningar för en bättre begagnataffär. Före-
läsningarna handlade om omvärldsanalys, miljökrav, 
bränsleutveckling, statistik begagnade tunga fordon 
och mycket annat. En välbehövd satsning som ett av 
stegen för ökad verksamhet inom MRF för Tunga For-
don. 
 
Styrelsen Tunga fordon 
Styrelsen för tunga fordon genomfört fyra möten. Delar 
av styrelsen för Tunga Fordon har även varit involve-
rade i MRF strategiska arbete för framtiden, MRF 2.0. Ett 
fokusområde för styrelsen är att öka verksamheten 
inom Tunga Fordon där aktiviteter i de föreslagna reg-
ionerna är prioriterat. Utvecklingen mot mer miljövänlig 
drift av Tunga fordon har varit ett ämne som diskute-
rats vid flertalet tillfällen där olika initiativ varit uppe till 
dialog för besök. En ny medlem har tillkommit under 
året vilket medför att ett nytt märke inom tunga till-

kommit hos MRF. Cordestam Maskin AB är sedan som-
maren 2020 medlem i MRF, de är importör och återför-
säljare i Sverige av tjeckiska Tarta och marknadsför i 
huvudsak Tatra Phoenix 8x8 som är en 34T terränglast-
bil som främst konkurrerar med dumprar. 

Bilhandelsstyrelsen. 
Styrelsen har haft ett intensivt mötesår då de valde att 
under pandemins inledning ha avstämning varannan 
vecka för att gemensamt få respektive leverantör att 
anpassa sina krav till de förändrade förutsättningar 
som pandemin gav. Ett ordinarie styrelsemöte och fyra 
styrelsemöten via Teams samt tre extra (Coronamöten) 
har genomförts under året.  
 
Framtidens bilhandel har fortsatt varit den framträ-
dande frågan där studier av den amerikanska och euro-
peiska marknadernas utveckling har studerats och en 
första effekt av Mercedes Benz agentsystem har disku-
terats. Efter att Bilhandelsstyrelsen identifierat ett be-
hov av kompetens kring digitalisering för ÅF har MRF:s 
bilhandelsansvarige samt en representant ur styrelsen 
deltagit på utbildningen Digital Transformation för le-
dare som arrangeras av Stockholm School of Econo-
mics, f.d. IFL, en del av Handelshögskolan. 

 
 
Servicemarknad 
Läs här på mrf.se 
 
Inom servicemarknaden arbetar MRF ständigt med att 
höja kvaliteten på verkstäderna. Vi jobbar också för en 
god lönsamhet hos våra företag. 
 
Beläggningen 
År 2020 började annorlunda med Coronapandemin. 
Många blev oroliga över sitt företag och var arbetsupp-
dragen skulle ta vägen på servicemarknad. MRF var 
agila med att gå ut med tips och råd till verkstäderna, 
det bestod mestadels av hur verkstäderna skulle han-
tera inlämnade bilar, erbjuda hämta/lämna service, 
nyckelpåsar och skydd för konsumenten i allmänhet.  
 
Konsumenterna uteblev inte i någon större mängd på 
bilverkstäderna, i stället lämnades bilar in för reparat-
ioner på tidigare anmärkningar. Vi fick känslan av ATT 
konsumenten prioriterade bilens funktion ifall någon 
”kris” skulle uppstå. En stor del av verkstäderna ökade 
sin omsättning 2020 mot 2019, undantaget var i Stock-
holms län som backade något. 
 
 

https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/servicemarknad/
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Utbildning 
Till följd av pandemin så pausades fysiska utbildningar, 
några stängdes ner helt och istället tog webutbildning-
arna fart, där den typen av utbildning var möjlig. Under 
hösten 2020 var det ingen större fart på irl utbildningar. 
 
Revision och stickprov 
Även på den fronten var både generalagenter, kedjor, 
Godkänd Bilverkstad med flera tvungna att trycka på 
pausknappen. I första skedet flyttades en del årliga 
kontroller och revisioner fram sex månader, i vissa fall 
gick de att genomföra digitalt. Externa stickprov pausa-
des en kortare tid under mars – april för att sedan ta 
bättre fart under sommaren. 
 
Lönsamhet 
Allt fler tillverkare erbjuder en fossilfri bilflotta tillsam-
mans med plugg in- och laddbilar. På servicemarknad 
kommer detta såklart bli synbart inom en snar framtid i 
form av kortare bokningstider på verkstäderna. Som vi 
skrev förra året så kommer även agentavtalen och pri-
vatleasingen att påverka servicemarknad. 
 
Verkstäderna måste lära sig att snabbt läsa av mark-
naden för att kunna anpassa sin verksamhet, så att den 
passar för det nya bilägande. Frågan kvarstår dock, vad 
ska en bilverkstad leva på i framtiden? Alla kommer inte 
att kunna leva på småservicar, däckhotell och rutbyten. 
Något mer måste till. Helheten kring bilägandet och 
omhändertagandet kommer i de flesta fall landa på 
verkstaden. De som då inte redan är förberedda på 
olika inlämningstider, korta ledtider, god kundvård och 
en bra prisbild kommer att ha en uppförsbacke. För att 
finansiera detta måste reservdelsersättningen tillbaka 
till en lönsam nivå, timdebiteringen måste höjas i 
samma takt som lönerna etc. 
 
Statistik – vår bransch 
Resultaten baseras på inlämnade årsredovisningar 
från aktiebolag som omsätter mer än 500 000 SEK 
och har mer än 0 anställda. Mätverktygen är något 
trubbiga på grund av att företagen redovisar själva 
sina SNI-koder (Svenskt näringslivs index) till Bolags-
verket. Till exempel entreprenadfirmor, transportfö-
retag och övriga lägger gärna till en SNI kod för att 
täcka upp sin verksamhets bredd. 
 

Antalet verkstäder 
MRFs senaste mätning från 2020 visade: 

SNI kod Bransch Antal Anställda 
45201 Reparationer, personbil, buss och LV  

Antal 3 104 Anställda 15 276 
 
45202 Skade reparationer, lack och plast  
Antal 609 Anställda 3 759 
 
45204 Däckverkstäder  
Antal 533 Anställda 3 600 
 
Totalt  
Antal 4 246  Anställda 22 635 

Garantiersättning 
Frågan är inte behandlad under 2020, vi har noterat att 
extrapoleringarna har kommit tillbaka i viss utsträck-
ning. MRF fortsätter var lyhörda i frågan. 
 
Godkänd Bilverkstad (GBV) 
GBV rullar på i hyggligt tempo, per 2020-12-31 var 
710 verkstäder godkända, vi anar att det kommer att 
plana ut i takt med att de flesta allbilsverkstäder är 
anslutna, en del av de stora som VGS och deras sam-
arbetspartners är anslutna genom en enkel lösning 
på årlig kontroll av GBV, som kan utföras ihop med 
deras egen revision. Tyvärr har vi inte fått med oss 
några större volymer från andra märken.  
 
Rådet inom GBV fokuserar nu på att få Sveriges kom-
muner att ta med GBV som krav i deras upphand-
lingar. Kommunerna tycker att det är en bra idé. 
 
Rådet sammanträder fortfarande varje kvartal sedan 
början av 2018. På dessa möten behandlas frågor 
som kommer både från verkstäder och kontrollföre-
tagen, frågor som bör behandlas i nämnden. Hemsi-
dan är uppdaterad och designas r av företaget Mel-
bin. På sikt kommer även skadeverkstäderna att 
ligga på samma hemsida. 
Konsumentverket får kontinuerligt information om 
arbetet och antalet verkstäder som har anslutit sig 
till GBV. I dagsläget är de nöjda med antalet anslutna 
verkstäder och fortsätter att länka till GBVs hemsida 
via kov.se. 
 
Automässan 2020 
MRF var medarrangör till Automässan som gick av 
stapeln på Svenska mässan i Göteborg 18-21 januari 
2020. Vi fanns på plats med stort seminarieprogram 
och i egen monter under samtliga dagar. 1 800 elever 
och lärare besökte våra introduktionsträffar som vi 
arrangerade i samarbete med Transportföretagen.  
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I anslutning till Automässan arrangerades också 
MRFs plast-, lack- och skadekonferens. Se seminarie-
programmet här 
 
Arbetsgivarhandbok 
Under våren 2021 kommer handboken att färdigstäl-
las efter att MAF, IF Metall, Ledarna och Unionen har 
kommenterat innehållet i boken. Tanken är fortfa-
rande att den ska vara ett litet häfte för att ha känne-
dom om arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor för våra 
medlemmar. 
 
Motorbranschcollege (MBC) 
Intresset för fordonsprogrammet har ökat i jämn takt 
och antalet gymnasieskolor som har anslutit sig till MBC 
per januari 2021 är 23. Ytterligare 31 skolor arbetar med 
MBC-certifieringen, totalt har 54 skolor visat intresse av 
MBC. MRF och MBC-gruppen träffas regelbundet för av-
stämning. 
 
Tech Academy – digital fordonsutbildning 
Denna digitala fordonsutbildning är mycket uppskat-
tad, speciellt bland landets fordonlärare och elever på 
gymnasieskolan. Under våren 2020 erbjöd vi gratislicen-
ser till skolornas elever för att underlätta i samband 
med all onlineundervisning som infördes. 2020 tillkom 
två nya moduler, skadereparationer och lackteknik. 

 
Plast-, lack- och skadesektionen 
Läs här på mrf.se 
 
Lack- och skadestyrelsen 
Under 2020 har vi haft fem protokollförda sammanträ-
den. Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Urban Magnusson, Danderyd, ordf, Björn Larsson, Möln-
lycke, vice ordf, Håkan Andersson, Bro, Jonas Karlsson, 
Vänersborg, Anders Hultgren, Sundvall, Veronica Johns-
son, Karlstad, Bengt Öberg, Nävekvarn, Adis Turcinovic, 
Växjö, Håkan Carlsson, Högdalen, Joakim Samuelsson, 
Göteborg  samt som suppleanter: Mikael Löveström, 
Norrtälje, Stefan Göransson, Åkersberga och Ronald 
Speich, Stockholm. 

 
Marknad 
2020 års lönsamhetsundersökning visar att lönsam-
heten i branschen inte blivit bättre sedan 2019. Dom 
små och medelstora lack och skadeverkstäderna är 
dom som har lite bättre lönsamhet än dom stora skade-
verkstäderna.  
 
Konsolideringen har under 2020 har avstannat på grund 
av pandemin, några uppköp av dom stora aktörerna 

har dock genomförts. I mars började pandemin påverka 
skadereparationsbranschen och MRF genomförde en 
enkät hos medlemmarna i slutet på april för att se kon-
sekvenserna av pandemin.  
 
Under våren kunde man konstatera att pandemin drab-
bade landet olika hårt, vissa städer märkte av pande-
min medan andra städer inte hade märkt av pandemin. 
Under senhösten och vintern 2020 kom den så kallade 
”andra vågen” och den har drabbat branschen hårdare.  
 
MRF uppvaktade samtliga försäkringsbolag om att 
hjälpa till under pandemin. Responsen var god och 
många försäkringsbolag har varit hjälpsamma. Trots 
pandemin och en nedgång av skadevolymen med näs-
tan 10 procent har skadereparationsbranschen klarat 
sig förhållandevis bra.  
MRFs ”Branschforum” där alla aktörer i skadereparat-
ionsbranschen är välkomna att delta och fyra möten 
hölls under 2020, där SFVF, BIL Sweden och dom flesta 
försäkringsbolag deltog.   
Mötena har under året blivit mer konkreta och en stor 
diskussion är CABs roll på svensk marknad. Andra frå-
gor som diskuteras är lackeringsfrågor, utbildningar, 
tidsstudier, branschstandard.  
 
MRFs lackforum har haft fyra möten under året och 
flera frågor har lyfts upp i Branschforum. Frågor som 
diskuteras i Lackforum är bland annat tidssättning lack-
ering, utbildningar, yrkesprov, kvalitetsnorm.  
 
MRF har under 2020 deltagit i merparten av CAB sam-
mankallande ”Samverkansgruppen”. MRF har fört upp 
frågan om denna grupp till branschforum och att sam-
verkansgruppen inte ska vara beslutande.    
 
MRF jobbar vidare med att påverka branschen i rätt rikt-
ning. Diskussionen om vilken tidsformel som finnas 
inom svensk skadebransch har fortsatt under 2020 och 
MRF är fortfarande öppen för att införa biltillverkarens 
satta tider så kallade fabrikstider istället för CABs tids-
formler som finns idag.  
 

MRF VIM 2.0 
MRF VIM har fortsatt serva lack- och skadeföretag med 
en bra systemlösning.  Det nya affärssystemet MRF VIM 
2.0 har fortsatt sin vidareutveckling och kommer under 
nästa år att börja ersätta MRF VIM.  MRF VIM 2.0 har ut-
vecklats av Iteam Solution AB och är ett toppmodernt 
system där integration med bokföringssystemet Fort-
nox och Cabas är grundpelarna.  
 

https://automassan.se/program/
https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/plat-och-lack/
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Branschstandards för elfordon 
Under 2019/2020 tog MRF initiativet, i samarbete med 
BIL Sweden och SFVF, att ta fram och leda arbetet med 
riktlinjer och regler för vad som ska gälla vid hantering 
av el- och hybridfordon. Arbetet med standarden har in-
tensifierats under 2020 och under Q1-Q2 2021 kommer 
standarden att gå ut på remiss till berörda parter. Syftet 
med standarden är att det ska finnas samsyn i mark-
naden kring elsäkerheten och att underlätta för de som 
vill arbeta säkert.  
 
Projektet kommer att bedrivs på bred front där berörda 
parter samlas för att skapa en heltäckande svensk 
branschstandard. Dialogen har även fortsatt med 
branschorganisationer från Norge, Finland, Danmark 
och Estland som alla uttryckt ett intresse att arbeta 
ihop med vad som i förlängningen kan bli en standard 
som sträcker sig över landsgränserna. 
 
MRF Kalkyl 
Under hösten 2020 introducerade det norska bil-
branschförbundet NBF sin variant av MRF kalkyl. MRF 
Kalkyl har utvecklats, nya funktioner är beräkning av 
lackmaterialförbrukning samt lackmaterialfaktor.  
 
Lack- och skadeträffar på distrikten 
Lack- och skadeträffar genomfördes på några av MRF:s 
23 distrikt.  
 

Riktlinjer skadeverkstad/Säkra reparationer 
Arbetsgruppen har under 2020 träffats kontinuerligt och 
diskuterat utvecklingen av anslutna skadeverkstäder 
och fler anslutna tredjepartskontrollanter, hemsidelös-
ning, kravpunkter i dokument och framtida krav.  
 
Flera generalagenter har under 2020 pausat sitt arbete 
med att införa standarden med anledning av pande-
min.  Ett stort arbete under 2020 har varit att MRF, BIL 
Sweden och SFVF ska enas om en branschstandard.  
 
Under hösten intensifierade MRF det arbetet vilket re-
sulterade i att SFVF ansluter sig till riktlinjerna och läm-
nar Eurogarant.   
 
Vid årets slut var 203 skadeverkstäder godkända. Mål-
sättningen för 2020 var 300 godkända skadeverkstäder 
men mycket av arbetet avstannade med anledning av 
pandemin. 
 
MRF och BIL Sweden informerar försäkringsbolagen om 
utvecklingen av kvalitetssäkrad skadeverkstad och alla 
försäkringsbolag är positiva.  
 

Vi arbetar fortfarande mot visionen om att kvalitetssäk-
rad skadeverkstad ska vara det kvalitetsledningssystem 
som ligger till grund för alla lack- och skadereparations-
företag i Sverige. 
 
Plast-, lack och skadekonferensen 
Den 17 januari 2020 genomförde MRF sin 41a lack- & 
skadekonferens i Göteborg på Svenska Mässan - i an-
slutning till Automässan. Konferensen vart mycket upp-
skattad.  

Programmet innehöll många föreläsare som föreläste i 
flera olika ämnen. Knappt 300 deltagare, vilket är i pari-
tet med föregående år.   

Föreläsare inom branschen pratade om allt från arbets-
miljö till skola och dagen avslutades med en föreläsning 
av Henrik Fexéus. Det blev en bra och lärorik konferens. 
 
På middagen efter konferensen deltog ca 200 personer 
där priser delades ut till företag som utmärkt sig inom 
bilplastreparationer, skadereparationer, lackeringsar-
bete.  
 
Utmärkelser – pristagare 
I samband med middagen på Lack- och skadekonfe-
rensen 2020 delades priser ut till företag/personer 
som utmärkt sig under 2019. 
 
Årets försäkringsbolag 
IF utsågs till årets försäkringsbolag 2019 genom att 
än en gång toppa MRFs Försäkringsbolagsenkät, me-
dan Trygg Hansa svarade för bästa förbättring mel-
lan enkäterna 2018 och 2019. 

Årets skadeverkstad 
Helmia Bil i Karlstad utsågs till årets skadeverkstad 
med motiveringen: 
”Företaget ligger i framkant med ett tydligt kund-, 
process- och lösningsorienterat fokus”. Företaget har 
även flera gånger varit en av finalisterna. 

Årets lackverkstad 
Utmärkelsen till årets lackverkstad gick till Rolf Erics-
son Bil i Falun med motiveringen: 
”Att lägga lackeringsavdelningen i samma lokal som 
skadeverkstaden har skapat en bättre vi-känsla ge-
nom hela skadeprocessen och på kort tid lyft lacke-
ringsavdelningen till nya nivåer.” 
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Årets plastreparatör 
Till årets plastreparatör utsågs Werksta i Danderyd. 
Juryns motivering lyder: 
”Företaget har haft fokus på plastreparationer i 
många år och skapat tydliga miljömål. Inställningen 
att ”reparera före byta” ger hög andel plastreparat-
ioner.” 

Styrelsegrupper/arbetsgrupper 
Lack- och skadestyrelsen arbete består av flera ar-
betsgrupper. Särskilda att nämna är: 

Lackreferensgrupp 
Lackreferensgruppen är nerlagd och ersätts av det 
nybildade Lackforum. 

Branschgemensamma möten (SO-grupp – TFF – MRF 
– BIL Sweden) 
Under 2020 har dessa möten varit vilande med anled-
ning av omstruktureringar hos BIL Sweden som är 
sammankallande till dessa möten. 
 
Nordiskt samarbete 
Under 2020 var det ett möte i denna gruppering i Kö-
penhamn innan övriga möten ställdes in på grund av 
pandemin. Förutom MRF (Sverige), NBF (Norge), AKL 
(Finland), Autobransch (Danmark) så anslöt sig Estlands 
motorbranschförening. På mötet diskuterades dom tre 
fokus områdena Cabas/teknik, Elbil, Lönsamhet (finsk-
modell)  
 
Rådgivning till medlemmar – Support 
Under 2020 ökade supporten till våra medlemsföretag 
både gällande lackeringsfrågor och skadekalkylerings-
frågor. Många lack- och skadeföretag hör av sig för råd-
givning och support i olika frågor.  
 
Utöver frågor om tidssättning så är det vanligaste man 
vill ha hjälp med upphandling med försäkringsbolag 
och verkstadskalkylfrågor. 
 
Webbinarium  
Under 2020 genomförde MRFs skadesektion fyra 
mycket uppskattade webbinarium om olika ämnen. Det 
första handlade om Corona vilket var så uppskattat så 
vi arrangerade ytterligare tre webbinarium som hand-
lade om lackering, ekonomi, avtal co förhandling.  
 
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN 
Lack- och skadesektionen har deltagit i 10 st nämndmö-
ten som ledamot i ARN under 2020.  
 

Bilplastsektionen –  
Bilplastteknik ”BPT” 
Läs här på mrf.se 

Tack vare det arbete som görs inom BPT ligger Sverige 
fortfarande i topp i världen när det gäller antalet repa-
rationer i förhållande till rullande bilpark. 
 
Marknad 
2020 ser vi en uppgång av antalet bilplastreparationer 
från mitten av första kvartalet på grund av pandemin 
hos dom flesta enskilda reparatörerna samtidigt som 
allt fler verkstäder skaffar sig egna bilplastreparatörer. 

 

Vi ser att utvecklingen av säkerhetssystem på nyare bil-
modeller går fortare än vi tidigare förutspått. Utveckling 
inom fordonsbranschen går allt tydligare mot allt fler 
säkerhetssystem och dess sensorer hamnar ofta bakom 
den främre stötfångare och därför tillåter inte eller be-
gränsar fabrikanten reparationer av stötfångare.  
 
MRF bilplastteknik jobbar fortfarande aktivt för att öka 
andelen reparationer av fler bakomvarande plastdetal-
jer som inte omfattas av fabrikanternas krav gällande 
fotgängarskydd och elektronisk utrustning.  
 
MRF stödjer och hjälper många skadeverkstäder att ut-
öka sin verksamhet med bilplastreparationer vilket le-
der till en ökning av antalet bilplastreparations verkstä-
der i Sverige.  
 
 

KBV har fortlöpande uppdraget att sköta både kontrol-
ler och besiktningar av bilplastverkstäderna. KBV har 
även ansvar för registret över landets bilplastverkstä-
der. 
 
Nytt för 2020 
BPT själv är tillsammans med SVEFF de drivande orga-
nisationerna för den viktiga testverksamheten av nya 
plastreparationsmaterial och nya reparationsmetoder 
och det avspeglar sig att allt fler limtillverkare och bil-
tillverkare kontaktat BPT direkt för konsultation.  
 
SVEFF har tagit en större roll i testverksamheten vilket 
är bra medan försäkringsbranschen inte medverkat vid 
någon sammankomst gällande tester eller möten med 
limtillverkare/biltillverkare.  
 
BPT har träffat och diskuterat bilplastreparationer med 
flera olika biltillverkare under året. BPT framhåller den 

https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/bilplastsektionen-bpt/
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höga kvaliteten på utförda reparationer samt miljönyt-
tan med reparation i stället för byte. Tillverkarna har lo-
vat att lyfta reparationsdiskussionen internt med ett 
miljöfokus.  
 
BPT har varit drivande till att plastprojektet ”Bumper” 
startade. Projektet är ett plaståtervinningsprojekt där vi 
ser vad man kan göra med alla stötfångare som bytts ut 
och inte går att reparera. Projektet har under 2020 löpt 
på bra och har kommit fram till en 3D printad produkt 
som ska kunna säljas.  
 
Ny hemsida 
BPTs nya hemsida lanserades i mitten av 2020. Hemsi-
dan är uppdelad i två olika delar. En del som är öppen 
för alla och en låst del som kräver inloggning. Tillträde 
till den låsta delen ingår i medlemskapet där medlem-
marna kan hämta information om till exempel reparat-
ionsmetoder, godkända reparationsmaterial.  
 
Icke medlemmar får betala för åtkomst av denna in-
formation, betalsidor. 
 
Cirkulär fordonsplast 
I början av 2020 avslutades det stora projektet om Cir-
kulär fordonsplast - projektet har jobbat med återvin-
ning av plastmaterial från fordon tillsammans med bil-
tillverkarna, SBR, Laga samt Chalmers.  
Målet med projekten har varit att skapa en marknad för 
bilplast vilket leder till att bilplastreparatörerna kan få 
ersättning för ej reparabel bilplast.  
 
Utbildningar  
BPT har även under 2020 genomfört utbildningar för 
bilplastreparatörer och övriga utbildningar för skadebe-
räknare, den så kallade plastkännedomsutbildningen. 
Vidareutbildningen för bilplastreparatörer har inte ge-
nomförts på grund av pandemin. 

Grundutbildning bilplastreparatör genomförs av Bojo 
Utbildningar AB och under året har det genomförts 7 
grundutbildningar av bilplastreparatörer för totalt 44 
elever. En betydande nedgång mot tidigare år med an-
ledning av pandemin.  
 
Digitala utbildningar 
BPT har även genomfört ett stort antal utbildningar di-
gitalt, framförallt den s.k. härdplastutbildningen. 
 
Bilplastforum 
Bilplastforum består av 14 medlemmar varav 11 är ordi-
narie medlemmar, där fördelningen är följande (antal 
platser inom parantes): Svensk försäkring (5), Sveff (2), 
MRF (2), KBV (1), Bojo (1), SBR (1), BILS (1) och SFVF (1).  

Bilplastforum har inte hade inga möten under 2019 pga 
att omstrukturering/pensioneringar inom både försäk-
ringsbranschen och SVEFF men mötena återupptogs 
under 2020.   

Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar i BPT är i princip oförändrat mot fö-
regående år. Idag har BPT 243 medlemmar. 

 
Juridik  
Läs här på mrf.se 

 
Rådgivning 
MRF har under året bistått ett stort antal medlemsföre-
tag med juridisk rådgivning via telefon, mejl och på mö-
ten. Rådgivningen sker både i förebyggande syfte och i 
pågående tvister. 
 
I tidningen Motorbranschen finns en stående experts-
palt, där svar under året lämnats på aktuella juridiska 
frågor i branschen. Med anledning av pandemins ut-
bredning togs även särskilda FAQs fram som publicera-
des på MRFs hemsida. 
 
Utbildning och kurser  
MRF:s jurist har under året hållit mer än 40 kurser i verk-
stads- och bilhandelsjuridk, både gällande personbilar 
och tunga fordon. På grund av pandemin så har kur-
serna sedan mars genomförts uteslutande på distans 
via videolänk. En del av kurserna har skett i MRFs regi 
och andra har varit företagsanpassade kurser. Delta-
gandet på kurserna har, trots rådande omständigheter, 
varit högre än normalt. MRF har även arrangerat och 
deltagit i ett antal seminarier om distansförsäljning. 
 
Blanketter och mallar 
Under mars månad utvecklade vi - i samråd med Konsu-
mentverket - särskilda villkor för distansförsäljning. 
Blanketten lanserades i MRF Online under mars 2020. 
Under året har vi jobbat fram flera juridiska mallar för 
notering i arbetsorder (garantiarbeten, felsökningar, 
provisoriska reparationer). Mallarna publicerades på 
MRF Online i juni 2020. 

Myndighetskontakter 
MRF har kontinuerligt kontakt med Konkurrensver-
ket, Konsumentverket och Länsstyrelserna. 
 
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN 
MRFs jurist har det övergripande ansvaret för att 
MRFs ledamöter i ARN är väl insatta i konsumentjuri-

https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/juridik-radgivning/
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diska frågor och att principiellt viktiga frågor upp-
märksammas och hanteras på ett enhetligt sätt. 
Nämndens motoravdelning har haft drygt 60 möten 
under året och behandlat mer än 1 800 ärenden rö-
rande bilhandel och verkstäder. Statistiken visar att 
MRFs medlemsföretag, genom goda kunskaper om 
gällande rätt, klarar sig betydligt bättre i ARN än öv-
riga bilföretag i branschen. 
 
Produkter & tjänster  
Läs här på mrf.se 

 
MRFs produkter och tjänster hjälper dig med bilhan-
delsföretag och verkstäder. Här finns både digitala 
tjänster och tryckta produkter som exempelvis  
MRF Online, MRF Begtest och MRFs juridikböcker. 
 
MRF Online  
- digitala avtal och villkor 
Här finns avtal, villkor och blanketter för bilhandel, 
verkstad och tunga fordon, inkl dokumentation ang 
GDPR. Under året tillkom flera uppdateringar, villkor 
för distansförsäljning och ett antal dokument och 
mallar för servicemarknad. Läs mer och beställ på 
mrf.se  
 
MRF Begtest – utveckling mot 4.0 
Fortsatt arbete med utvecklingen av begagnatsyste-
met MRF Begtest, som är ett samarbete mellan MRF 
och Bilvision. Under 2020 lanserades MRF Begtest 4.0 
och företagen började successivt att introduceras till 
den nya versionen. Läs mer och beställ på mrf.se.  
 
MRF Plus-garanti  
Arbetet med MRF Plus-garantin, som är ett komple-
ment till den vanliga MRF-Garantin, har fortsatt un-
der året. Skillnaden för kunden är att bl a att MRF 
Plus-garantin sträcker sig över längre tid och att det 
inte finns något tak på hur mycket försäkringen 
täcker. MRF Plus-garantin är ett samarbete mellan 
MRF och Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). 
Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring och lös-
ningen administreras av Willis Towers Watson Swe-
den AB. MRF Plus-garantin tecknas i MRF Online – 
MRFs tjänst för digitala avtal och villkor. 
 
 

Motorbranschen 2020 
Läs här på mrf.se 
 

Tidningen Motorbranschen har under året kommit ut 
med nio nummer, varav tre dubbelnummer. Tidningen 
vänder sig till MRF:s medlemmar, alla bilåterförsäljare 
och verkstäder samt andra som har anknytning till bil-
branschen i framför allt Sverige. 
 
Redaktionellt 
Tidningens redaktionella delar har under året produ-
cerats på konsultbasis av Ing-Cathrin Nilsson, chefre-
daktör och ansvarig utgivare, och Helena Zetterquist, 
grafisk formgivare. Tidningen har för fjärde året i rad 
tryckts av Lenanders grafiska i Kalmar. 

E-tidning 
2020 fortsatte vi att uppmärksamma läsarna om att 
tidningen även går att läsas digitalt via läsplatta, mo-
bil och webben.  
 
Nyhetsbrev 
Inför varje nummer har ett nyhetsbrev producerats 
och distribuerats till 10 500 mottagare. 
 
Webbplatsen och sociala medier 
Tidningens webbplats motorbranschen.mrf.se har 
uppdaterats dagligen och tidningen har även ökat 
uppdateringarna på Facebook och Instagram. 
 
Annonserna. 
Annonsförsäljningen har skötts av säljbolaget Advi-
ser och säljarna Sandra Gertsson och Josefine 
Blomquist. 

Prenumerationerna 
Prenumerationshanteringen har administrerats in 
house av Jeanette Edman och Björn Olsson.  

Nr 1-2 
Försäkringsbolagsenkäten  
If fick högsta betyg när skadeverkstäderna värderade 
relationen med försäkringsbolagen. Länsförsäkringar 
behöll en stark andraplats och Folksam stärkte sin 
bronsplats. Största förbättringen gjorde Trygg-Hansa. 
Men totalt sett var betygen lägre än 2019. 
 
 
 
 

https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/produkter-tjanster/
https://www.mrf.se/om-mrf/verksamhetsberattelse-2020/motorbranschen-2020/
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Nr 3 
Begagnatnummer med exklusiv statistik. 
För sextonde året i rad presenterar Motorbranschen de 
hundra bilföretag som säljer flest begagnade bilar 
bland Sveriges alla bilhandlare. 
 
Nr 4 
Bilvård och rekond 
Allt fler får upp ögonen för rekonden. Renodlade bil-
vårdsfirmor får konkurrens av bilverkstäder och hand-
lare som tar in allt mer i eget hus; ju fler erbjudanden, 
desto stabilare intäktsflöden och kundrelationer. 
 
Nr 5 
GA-enkäten 2019 
I den 26:e GA-enkäten är spännvidden stor mellan rake-
ter och bojsänken. Totalbetyget på personbilssidan har 
gått upp. Isuzu är ny segrare, kometkarriär för BMW 
som tar andra platsen och Subaru hoppar upp på pall-
plats igen.  
 
 
Nr 6-7 
Husbilar 
Längtan ut i naturen känner inga gränser och suget ef-
ter husbilar, både att köpa och hyra, tycks omättligt. En 
växande marknad, som vi ägnar 15 sidor.   
 
Nr 8-9 
Digitalisering och näthandel 
Digitalisering och uppkopplingstekniker genomsyrar 
vår tid och förändrar våra affärsmodeller i grunden. Här 
listar vi några av effekterna 
 
Nr 10 
Transportbilar 
På elva sidor belyser vi möjligheterna och utmaning-
arna för transportbilssektorn: ökad e-handel och fler 
transporter, eldrift, pandemi och skattehöjningar. 
 
Nr 11 
Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning 
I jämförelse med Sveriges 100 mest framgångsrika 
branscher går motorbranschen starkt framåt och klätt-
rar stadigt uppåt på 100-listan. Både soliditeten och lik-
viditeten har stärkts och många tycks ha förberett sig 
på en kommande lågkonjunktur.  
 
Nr 12 
Branschens stjärnföretag 
För tredje året i rad fingranskar vi siffrorna för verkstä-
der och återförsäljare av personbilar och lastbilar.  
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