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Utbildning,

drift & support

ingår!

Innehåll 1-2.2015 

30 32
Nu är det klarlagt: 39 procent 
av garantijobben är obetalda.

Bilskurkarna blir allt fräckare
GARANTIERSÄTTNINGARNA –  ETT HÅN

MRF har låtit en oberoende konsult granska garantihanteringen.

Vår reporter Maria Eriksson har zoomat in biltjuvarnas nya metoder: 
Förfalskade körkort och målvaktsbolag som drabbar bilåterförsäljarna. 
Åkarna är ständigt hotade av ligor som stjäl lastbilar.

46VILKEN
KÄMPE!

Samma outrgundliga energi 
som Christer Månsson säljer 
bilar med, tog honom tillbaka 
till livet efter svår sjukdom.

F
O

T
O

 M
A

T
S

 P
E

T
E

R
S

S
O

N

F
O

T
O

 R
I

C
K

A
R

D
 F

O
R

S
B

E
R

G

Stark berättelse



  MOTORBRANSCHEN 11 .2014 5

 40 MOTORBRANSCHEN 1-2 .2015   MOTORBRANSCHEN 1-2 .2015 41

2 L Ö N S A M H E T

MRF-HANDELN     VS ÖVRIGA

Som grupp är återför-
säljarna, som inte är 
med i MRF, en brokig 
skara med minst lika 
brokiga resultat. Många 
är små, mycket små 
med vinstmarginaler 
som gör dem närmast 
till hobbyföretag. Andra 
är stora med riktigt goda 
resultat. Så här är lön-
samheten bland dem.
TEXT ANNIKA CREUTZER  / FOTO  THINKSTOCK

Vi börjar med återförsäljarna av nya och 
begagnade personbilar. För många 
av dem går det bra, särskilt de större. 

Medianföretaget har en vinstmarginal på 1,5 
procent, något högre än MRF-företagens 1,2 
procent. 

Men i den nedre kvartilen är vinstmar-
ginalen –2,0 som kan jämföras med MRF-
företagens 0,0. I övre kvartilen är den 6,6, att 
jämföras med MRF-företagens 2,5. Det finns 
med andra ord många företag som gör stora 
förluster, men och många med goda vinster. 

En förklaring kan vara att det finns många 
små företag bland icke-medlemmarna. Drygt 
2 000 av dem har 0–9 anställda. (I den stor-
leken finns bara ungefär 150 MRF-anslutna 

återförsäljare.) Därför är det troligt att många 
av dem inte drivs för vinsternas skull utan av 
andra skäl, och de drar därmed ner det totala 
resultatet. Även om de är registrerade som bil-
återförsäljare hos Statistiska Centralbyrån, SCB, 
behöver det inte betyda att det är den verksam-
heten de försörjer sig på.

– Lönsamheten spretar onekligen mer bland 
ickemedlemsföretagen än bland våra medlems-
företag, säger Per Johansson, vd för MRF.

BLAND MEDELSTORA och stora företag är 
skillnaden den omvända. I gruppen 10–29 an-
ställda finns 78 icke-anslutna och 171 anslutna. 
I gruppen 30 anställda och fler finns bara 17 
icke-anslutna företag, men 140 anslutna. Det är 

alltså tydligt att ju större återförsäljare är, desto 
mer troligt att de är medlem i MRF.

– De icke-medlemmar som är så stora 
representerar troligen ett nybilsmärke, säger 
Per Johansson.

Det kan också vara förklaringen till att de 
stora företagen också har ungefär lika höga 
arbetskraftskostnader som medlemsföretagen. 
I snitt, 496 000 kronor per anställd för icke-
medlemmar och 490 000 kronor för MRF-
medlemmar. 

Men ser vi till de minsta företagen är det 
stor skillnad. Där har ickemedlemmarna en 
arbetskraftskostnad på i snitt 203 000 kronor 
och medlemsföretagen 358 000 kronor. Det 
talar också för att en stor del av de mindre 

är mer av hobbyföretag. I vissa fall kan det 
kanske också röra sig om att alla kostnader 
inte registreras. 

PÅ LASTBILSSIDAN (lastbilar, bussar och 
specialfordon) är mönstret ett annat. Det finns 
få stora återförsäljare av nya och begagnade 
lastbilar bland icke-medlemmarna.

Medlemsföretagen är totalt 24 och 22 av 
dem har 30 eller fler anställda. Ickemedlem-
marna är betydligt fler, 150 företag varav 139 
har 0–9 anställda och bara 6 har 30 eller fler 
anställda. Med andra ord är ickemedlemmarna 
framför allt småföretag. 

– Här spelar identiteten stor roll och man 
har definitivt annan verksamhet inom företaget 

om man har så få anställda, kommenterar Per 
Johansson.

Lönsamheten är också betydligt lägre bland 
icke-medlemmarna. Den genomsnittliga 
vinstmarginalen för alla är 1,8 procent. För 
medlemsföretagen är den 3,5 procent. Bland 
de minsta företagen är den så låg som –5,4 
procent. 

Men det finns också toppar bland icke-med-
lemmarna. 2012 var vinstmarginalen i den övre 
kvartilen för småföretagen 29,3 procent. Sam-
tidigt var den –4,2 i den nedre. Troligen fanns 
ett par företag som hade ett extremt resultat av 
någon anledning just detta år och som därmed 
drog upp snittet. 

Även på lastbilssidan kan vi se mönstret 

som tyder på att det finns ett inslag av hobby 
i verksamheten. Bland småföretagen är den 
genomsnittliga arbetskraftskostnaden i den 
nedre kvartilen bara 84 000 kronor om året. 
Medianföretagen har däremot en kostnad på 
334 000 kronor och i den övre kvartilen bland 
småföretagen är den 494 000 kronor. 

Bland den största företagen är arbets-
kraftskostnaden ungefär densamma som för 
medlemsföretagen. Medianföretaget har en 
kostnad på 536 000 kronor och motsvarande 
MRF-företag har 524 000 kronor.

– Man kan konstatera att lönsamheten är 
spretig, så väl mellan stort som litet företag, 
mellan märken samt mellan personbilar och 
lastbilar, avslutar Per Johansson. 2

I förrförra numret granskade vi MRF-handlarnas 
lönsamhet. Nu har MRF själva låtit göra en uppfölj-
ning och för första gången tittat på avansen hos 
återförsäljare som inte är medlemmar.

”På lastbilssidan är ickemedlemmarna framför allt småföretag” 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD
Branschen Personbilsförsäljning har definierats 
som SNI-kod 45110 hos SCB. Det är sammanlagt 
2 660 företag. Därefter har de 463 medlemsföre-
tagen hos MRF plockats bort ur statistiken. 

Tre har inte aktiv verksamhet så totalt har 
resultatet för 2 194 företag analyserats (något 
fler och något färre under de tidigare åren).

Branschen ”Lastbilsförsäljning” har definierats 
som SNI-kod 45191 hos SCB. Det är sammanlagt 
174 företag. Därefter har de 24 medlemsföreta-
gen hos MRF plockats bort ur statistiken. Totalt 
har alltså 150 företag analyserats (något fler och 
något färre under de tidigare åren).

Lönsamhetsundersökningen baseras på 
företagens registrerade bokslutsuppgifter för 
2013. I några fall har bokslut för 2013 saknats. Då 
har föregående års bokslutsuppgifter använts för 
skattning av nyckeltalen under 2012, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsundersökningar.

För att underlätta analysen av trender visas 
även uppmätta vinstmarginaler för åtta år, 
2006–2013.

Undersökningen är gjord av analysföretaget 
Bisnode.
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2 F O K U S  L Ö N S A M H E T

Gransk
ar

Ännu ett år med låg eller 

ingen lönsamhet trots  
bra försäljning av person-

bilar! Så ser det ut när  
Motorbranschen granskar 

återförsäljarnas resultat 

för 2013. I år omfattar 
vår undersökning även 
lastbilssidan där verk-
samheten visar på högre 

vinstmarginaler.
TEXT ANNIKA CREUTZER / FOTO THINKSTOCK

M
ätt i antal bilar blev 
fjolåret ett hyfsat för-
säljningsår, men när 
det gäller vinsterna 
ser det fortfarande 
dystert ut. Det visar 
Motorbranschens 

analys av boksluten för 2013. 
– När försäljningen förr låg på samma 

nivåer hade branschen betydligt bättre resultat. 

Det visar hur tufft det blivit för återförsäljarna, 

säger Per Johansson, vd för MRF.
Vinstmarginalen 2013 för medianföretaget 

var 1,2 procent, en liten förbättring mot föregå-

ende års 1 procent. 
– När medianföretaget ligger på en så 

här låg nivå finns det många företag som i 

vinstmarginalen var 2,1 procent. 
Medelstora företag (10–29 anställda) har 

haft en mindre ökning, från 1,1 till 1,2 procent. 

Samma marginal ligger även de största företa-

gen på (30 och fler anställda). De har ökat från 

0,9 till 1,2 procent. 
Det allra bästa resultatet hittar vi bland de 

mindre företagens övre kvartil där vinstmargi-

nalen är 2,9 procent. Det är dock en försämring 

från 2012 då den var och 3,3 och 2011 då den var 

3,6 procent. Marginalen för de mest lönsamma 

mindre företagen är med andra ord sjunkande. 

– De mer framgångsrika företagen är ofta 

äldre familjeföretag som för många år sedan 

tog de stora investeringarna i fastigheter och 

annat, säger Per Johansson. 
Som helhet är årets undersökning ett bevis 

UTIFRÅN MRF:S medlems-

register har 492 företag med 

organisationsnummer tagits 

fram. Av dem är 487 aktie-

bolag. 24 av aktiebolagen är 

ÅF av lastbilar och redovisas 

separat. Av återstående 463 

bolagehar 461 bedrivit aktiv 

näringsverksamhet. Under-

sökningen är alltså gjord på 

461 aktiva aktiebolag. 

Undersökningen baseras 

på företagens registrerade 

bokslutsuppgifter för 2013. 

I några få fall har bokslut 

för 2013 saknats. Då har 

föregående års bokslutsupp-

gifter använts för skattning 

av nyckeltalen under 2012, 

enligt samma princip som i 

tidigare lönsamhetsunder-

sökningar.

FÖR ATT underlätta analysen 

av trender visas även upp-

mätta vinstmarginaler för  

åtta år, 2006–2013.

Vinstmarginalen är det 

angivna resultatet efter 

finansnetto. Det genomsnitt-

liga resultatet för vinstmar-

ginalen är mätt som median, 

mittersta värdet. Genom att 

välja medianen undviker vi 

risken att enstaka företag får 

stor påverkan på resultatet. 

Övre kvartilen är det mit-

tersta 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, 

ett resultat, sämre än övre 

kvartilen.

realiteten gör förluster på en bilmarknad som 

vi får beteckna som förhållandevis bra med en 

nybilsregistrering på 270 000–300 000 bilar per 

år, säger Per Johansson.
– Vi har med andra ord en alldeles för låg 

vinstnivå jämfört med andra branscher.

MOTORBRANSCHENS ÅRLIGA lönsamhetsunder-

sökning görs på de medlemsföretag i MRF som 

är återförsäljare av personbilar och aktiebolag. I 

år har företagsanalysföretaget Bisnode analy-

serat de ekonomiska resultaten för totalt 461 

företag. Det är 30 färre bolag än 2012 och även 

då var de färre än året före. Trenden med allt 

färre återförsäljare är alltså tydlig. 

– Vi går sakta mot allt färre återförsäljare fram-

för allt mätt i antal ägare, säger Per Johansson.

Det mått som används i undersökningen för 

företagens resultat är vinstmarginalen. Det är 

resultaten i förhållande till omsättningen, efter 

att kostnader för finansnettot är borträknat. 

Olika företag har olika kostnader för upplåning 

och inkomster av kapital. 
Genom att ta bort kostnader och intäkter 

på kapitalsidan, finansnettot, kan vi bortse från 

hur företaget finansierat sin verksamhet och 

enbart mäta verksamheten. Vinstmarginalen 

är angiven för medianen samt undre och övre 

kvartilen (se grafik på nästa sida).

Vinstmarginalen har alltså stigit något för 

branschen som helhet. De mindre företagen 

(0–9 anställda) har gjort den största återhämt-

ningen, från 0,8 till 1,3 procent, men det är 

fortfarande en bit kvar till toppåret 2010 då 

FORTSATT TUFFT 
FÖR BILHANDELN
(trots svag förbättring)

Så är undersökningen gjord

för hur mycket tuffare det är för bilåterförsäl-

jarna jämfört med många andra branscher.

PER JOHANSSON pekar på att kraven ökar och 

marginalerna minskar inom i stort sett alla 

områden inom bilbranschen.
– Vi har länge påpekat hur generalagenterna 

pressar återförsäljarna allt mer och på allt fler 

sätt. I dag finns det knappt några marginaler 

alls i nybilsaffären. Trycket på att få ut stora 

volymer är stort och ibland kan vi se hur stora 

återförsäljare säljer bilar under inköpspris.

– Det kan inte fortsätta. Visst är generala-

genterna pressade av lågkonjunkturen ute i 

Europa, men de måste också inse vad deras 

krav innebär i förlängningen. 
Per Johansson tar som exempel hur kostna-

derna för demonstrationsbilar ökar i takt med att 

modellerna blir fler. 
– Det har skett en astronomisk ökning bland 

alla bilmärken av olika modeller sedan jag började 

i branschen. Då kunde det räcka med tre modeller, 

som en Volvo 242, en Volvo 740 och en Renault 5. 

Nu binds stora kapital i demonstrationsflottan och 

det blir allt mer kostsamt för återförsäljarna. 

Även begagnataffären är satt under allt större 

press, menar Per Johansson. 
– Vi ser hur det blir allt tuffare att få bra 

avkastning på begagnatförsäljningen. Men den 

affären har dock fördelen att handlaren bestäm-

mer inköpspris och utpris själv. Den affären äger 

handlaren. Det är därför som begagnataffären blir 

allt viktigare, rätt skött kan den ge rätt pengar.

– Men vi ser också hur konkurrensen ökar 
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Utmanande 
nystart
NÄR DET GÄLLER försäljning av bilar var 2014 
ett glädjande bra år. Balanserna mellan nytt, 
begagnat och lagernivån också. 

Framtiden blir en stor utmaning, för såväl 
verkstäder som bilförsäljning. Konkurrensen 
driver på allra hårdast och förstärks när bilarna 
kräver färre verkstadstimmar.

Lägg till en mogen marknad med ökad 
konkurrens och de totala marginalerna pressas 
allt mer för alla i kedjan, från tillverkare till 
återförsäljare. Det tenderar att bli fråga om hur 
pengarna ska fördelas i systemet. Vi ser också 
en tydlig trend med strukturförändringar för  
att möta detta.

DET GÄLLER att vara vaksam i överenskommel-
ser; här har märkesföreningarna en nyckelroll. 
Rätt förutsättningar måste finnas om återför-
säljare och verkstäder ska kunna leva upp till 
sitt grannlaga ansvar att uppfylla kundernas  
och leverantörernas förväntningar.

SÅVÄL GENERALAGENTER, 

försäkringsbolag och andra 
leverantörer behöver bli lite 
mer ödmjuka till den lokala 
affären för att säkerställa 
sina varumärken tillsam-
mans med sina partners.  
För utan en långsiktig 
och rimlig lönsamhet 
blir det svårt att kunna 
göra rätt saker, ha  
rätt bemanning, rätt  
servicegrad och få 
nöjda kunder.

God fortsättning 
på det nya året!
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Postadress
Motorbranschen
Box 5611, 114 86 Stockholm
08-701 63 12

MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND

Finansiering är inte bara ett sätt öka försäljningen utan 
också ett sätt att behålla kunden under en längre tid.

–Mitt viktigaste uppdrag är att stödja och uppmuntra dig så att 
finansiering blir en naturlig och lönsam del av din verksamhet. 
Du kan bilar och jag kan finansiering. Men med min långa erfaren-
het vågar jag påstå att jag kan och gillar bilar också.

Tillsammans säljer vi mer bilar och ökar lönsamheten  
– ring mig.

Rickard – din 
personliga tränare 
inom bilfinansiering

Rickard Andersson 
Key Account Manager, Örebro
Tel: 0708-33 05 42

Första bilen: Opel Kadett City
Drömbil: Aston Martin
Arbetat med bilfinansiering: 2 år
Dold talang: Händig

13

Omslaget: Garantierna 
under lupp, sidan 32. 
Grafik Anna Frödell
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Hyundai lanserar nya i20 Coupé 
Nya i20 Coupé har sin egen unika silhuett. De lutande 
A-, B- och C-stolparna skiljer sig markant från fem-
dörrarsmodellen, vilket ger coupén en annorlunda 
profil. Man kan välja mellan Euro6-motorer för bensin 
och diesel från 84 hk till 100 hk. En ny 1,4-liters Kappa-
bensinmotor kommer att finnas tillgänglig från lanse-
ringen och under 2015 tillkommer även en ny 1,0-liters 
turboladdad trecylindrig bensinmotor.

2  DET HÄNDER I  BRANSCHEN

Självkörande Audi A7
Audi inleder sitt deltagande i CES 2015, en av världens 
viktigaste elektronikmässor, med en uppvisning i auto-
nom körning. Under två dagar kommer journalister för 
första gången att få sitta bakom ratten på en självköran-
de Audi A7 på amerikansk highway. Med en teststräcka 
på 90 mil, från starten vid Stanford i Silicon Valley till 
målet, Consumer Electronics show i Las Vegas.

Greg May, bilhandlare i Texas, framröstad som  
bäste amerikanske ÅF att jobba för 2014

”Alla här som är chefer, 
har varit något annat 

här tidigare”

Vilken turborekrytering!

BAVARIA HAR startat aggressivt. 
Håkan Pohl (tidigare Svenska Bil) 
anställdes som vd och under två 
veckor före första invigningen i Täby 
hade han anställt fyra medarbetare i 
en annorlunda rekryteringskampanj. 
Det började med att han la ut en fråga 
på sin egen Facebooksida.

– Efter några timmar hade jag 
fått tio ansökningar och upptäckte 
potentialerna i sociala medier, jag 
vet ju hur långa rekryteringsför-
faranden kan vara på traditionella 
vägar, säger han.

– Så två timmar senare hade jag 
gjort en treminutersfilm med min 
egen kamera till Youtube. Efter två 
veckor hade den visats 4 000 gånger 
och jag hade mer än 300 ansökningar.

Panamera går fortfarande bra, liksom Cayenne, äldre märken 
som fick draghjälp av Porsche Macan och tillsammans har 
ökat försäljningen storligen. I filmen sitter Håkan Pohl i 

den tomma hallen, berättar att 
bilar och material är på väg och 
att han söker medarbetare av alla 
de sorter. Kreativa personer som 
gillar att jobba, inga surkartar. Och 
så säger han: ”Jag tänker inte tala 
om vad jag har för mejladress eller 
telefonnummer, är du en kreativ 
medarbetare hittar du mig.”

Och som slutkläm: ”Det är 
skittråkigt att vara helt själv”. Det 
behövde han inte vara länge.

FILMEN ÄR JÄTTEROLIG, rapp och 
lite improviserad. Nästan så att vi 
blev sugna att söka. Det kom en 
till, återkopplande, också. Då var 
det bilar i hallen.

– Jag ska sälja 600 bilar i Täby-
anläggningen i år, säger Håkan Pohl 
kaxigt.

När detta läses kanske ytterli-
gare en anläggning har öppnat i 
Nacka och de fortsatta expande-

ringsplanerna är expansiva.
– Hur vidsträckta vill jag inte  

se i tryck, säger Pohl.
Kia anser han har tillväxtpo-

tentialer.

DEN SVENSKA KIA-verksamheten 
drivs under namnet KC Stockholm 
Sverige som ett systerbolag till Ba-
varia Stockholm. KC i Täby har en 
liten verkstad; en större ska förläg-
gas vid en pendlingspunkt närmare 
Stockholms city. Till halvårsskiftet 
beräknas personalstyrkan ha växt 
till 30 personer.

– Det är kul som fan, slutar 
Håkan Pohl.

Ska bara tilläggas att han själv 
blev headhuntad. 2� icn

När norska BMW-handlaren Ba-
varia Nordic breddar sig med Kia i 
Sverige och Håkan Pohl vid rodret 
föddes en tuff rekryteringskam-
panj i turbofart på Youtube.

Front 

Bräcker säljrekordet
Porsche utklassar sitt tidigare försäljnings- 
rekord. Nya modeller är bara en delförklaring. Men 
det är inte säkert att antalet ÅF blir fler.

NÄR PORSCHE SVERIGE presenterade 
sin volymplan för 2014 var det 
många som höjde på ögonbrynen. 
Hur skulle importören kunna öka 
försäljningen 27 procent, när mär-
ket slog rekord 2013? Vid årets slut 
såg märkeschefen Raine Wermelin 
att ökningen skulle hamna någon-
stans mellan 35 och 40 procent. 
Den svenska bilmarknaden går  
visserligen bra, men inte så bra 
som Porsche. Så vad har hänt 
under det dryga år som Raine 
Wermelin har varit märkeschef?

– Att Porsche Macan kom 
var en stor sak. Men den stora 
utmaningen var inte att sälja den, 
eftersom det är en bra modell som 
i princip alla pratade om. Det var 
att inte tappa fokus på de andra 
modellerna. Framgången handlade 
till stor del om att andra model-
ler också gått bra, som den äldre 
modellen av suven Cayenne som 

Johan Oscarsson, Porsche Service center, Eskilstuna 
Varför ökar Porsche-intresset?
– Fler modeller har tagits fram. Nu 
finns tre familjebilar och märket 
har fått en breddad kundgrupp. Det 
pratas mer Porsche också. Förut var 
det mer en sportbil.

Gäller intresset också  
begagnat?
– Ja, intresset har gått upp framför 
allt i år. Det är fler nya kunder som 

uppdaterades i oktober och lyxbilen 
Panamera.

– Vi hade ett bra erbjudande på 
den utgående Cayenne, fram till att 
den nya versionen kom i oktober. 
Men det handlade inte om någon 
aggressiv prispolitik.

En god svensk ekonomi gynnar 
också försäljningen.

– I grunden handlar försälj-
ningsarbetet om 
bilmodellerna samt 
bemötande och mål-
medvetenhet hos ÅF. 
Även om ett noggrant 
förarbete där vi för-
sökt få fram rätt bilar. 
Är utrustningen fel 
blir bilarna stående.

Vad betyder fram-
gångarna för era 
åtta återförsäljare?
– Vi jobbar hela tiden med små 

ARN-tvister i fjol
Under förra året kom cirka 
2 000 anmälningar till Allmän-
na reklamationsnämnden som 
rörde vår bransch, så kallade 
motorärenden. Av dem gällde 
cirka 300 verkstadsreparatio-
ner. Av dem riktades cirka 100 
mot MRF-medlemmar. Bland 
dem fick konsumenterna helt 
eller delvis bifall endast i 9 
fall.

Satsning i Arvidsjaur
Volkswagen och Skellefteå 
Bil har invigt en ny anläggning 
för försäljning och service i 
Arvidsjaur

– Arvidsjaur ligger stra-
tegiskt placerat i inlandet. Vi 
ser det stora upptagningsom-
rådet som en möjlighet och 
tror att det är många som vill 
köpa och serva bilen relativt 
nära, säger vd:n Christopher 
Lundström.

Här passerar alla tradare 
till de stora fordonstestom-
rådena.

– Vi ser också att vårt modell- 
program med flera fyrhjul drivna 
4Motion-modeller är väl anpas-
sat för den lokala marknaden, 
säger Sten Forsberg, chef för 
Volkswagen Sverige.

Anläggningen i Arvidsjaur 
säljer både VW:s person- och 
transportbilar, servar även Audi 
och Skoda och säljer begag-
nade bilar enligt koncepter Das 
welt auto.

förändringar inom 
till exempel försälj-
ningssupport. Vi 
ser nu över hur stor 

försäljnings- och servicekapacitet 
som behövs. Det handlar inte nöd-

vändigtvis om att vi behöver fler 
Porsche Center på Sverigekartan. 

Porsches ÅF-nät fick också 
bästa omdöme av Autopedias 
kunder i fjol och belönades med 
utmärkelsen Guldknappen.2� rj

kommer och vi har sålt bättre, även 
om det har varit lite lugnare på slutet.

Finns det fler orsaker?
– Man har kommit ner i pris lite grann. 
Det handlar nog också om att folk 
tycker att bra varumärken är viktigare 
än någonsin. Det gäller mat, kläder 
och hela samhället. 

– Antingen bryr man sig inte alls, 
eller så ska varumärket vara bra. 

Hallå där

ANTAL SÅLDA PORSCHAR PER HELÅR I SVERIGE
2008: 370   2009: 294  2010: 477
2011: 490  2012: 522  2013: 554
2014: 819

Mittemellan är inte så intressant.

Blir det mer att göra för  
verkstaden? 
– Vi har att göra. Vårt systerbolag  
Motorcentralen har andra märken så  
vi kan möta de flesta behov.

Hur funkar relationen med Porsche?
– Jättebra. Det märks att de har  
förstärkt sin kapacitet. 2
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Fotnot 1: Bavaria Nordic säljer sedan 
tidigare BMW, Mini, Jaguar och Land-
rover samt i Norge även Porsche.
Fotnot II: Se Håkan Pohls filmer på 
Youtube genom att söka på ”Nytt jobb 
för dig”.

Apropå ”verkstadsfusket”

Christopher 
Lundström.

Raine Wermelin.

http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=NpZQ61iu8CzurhdcCWMr8fIVTSp09k-2B1pVdLEtytg8-2FS9S6CbUYpkBhMd-2FwDCdpZA3KkuVAykK4-2FnlLusV5kC7PRZI5-2FYwljH18ne2BqMpVJxSRpjUXBZf5HggLwltWet-2Fl4t3VgFqpyi3jkUbsv7-2FnOWTXZ9kY77KWZWa1NUOE9xSqnpAbLs2ujmdW4sbGDV-2BXjR5tJXSMZbQtmZ-2BTzniIm-2F5r5NdMj-2FlKIQVin1Bc-3D_CAmjcb10sNExu9QJmZkHE5lb9Lu0haL1uN9-2F99o2jtWms85HcTHGR8r6Yifa0khswvgxioa8M3HjIW8b-2BAVCpU3hXa5-2Fb2YWmQ5tNooFQ3zZX1cHZOZnE4paQnxvDL-2FghjhgssDJiCniMtlslWsdm99e8DAh9yxUlthCeTrN15ZDyoHIKCm8jHx0-2FR6gtE-2FLFgwW3Us3DujWTbc4hAX2XfPfLHSj-2ByYFsA9dqGa8ibcdTCDbjj6X0RPCwhNDUNHVBhQOSdLXkQw1zvn85ZovF86qfprkvBqzmGk7TGyz9ttT-2BpiD-2BPErwVSTYP863TNAJKdxS97s5yYNfMzhbyuuYhfbBsNv5I0XSWuj2rptPIdCd2uEtiux81FoHB0BLgWqF0zFWK-2BbywVdUwA0hRpRgg-3D-3D
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Vi förenklar din däcka� är!

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

 VARJE ÅR SÄLJS 
150.000 NYA BILAR
UTAN VINTERHJUL!

I Sverige är det lag på att använda vinterhjul under en 
viss tid av året. Ändå säljs bara ungefär hälften av alla 
nya bilar med vinterhjul. Frågan är varför så många kun-
der väljer bort det kanske viktigaste tillbehöret till sin bil, 
för att istället välja soltak, metalliclack och läderklädsel? 

 Det fi nns förstås fl era orsaker till det. En är att det kan 
vara svårt för en bilförsäljare att snabbt och enkelt få 
fram vilka däck och fälgar som passar till bilen och sen 
ge ett pris på det hela. 

Nordic Wheels vet hur man förenklar däcka� ä-
ren och skapar bra intäktsförstärkning, samti-
digt som kostnader kan kapas i företaget. 

Ta en titt på vår webbplats, så förstår du 
hur vi tänker. Eller slå en signal, så kommer 
vi och visar på plats. 

Nordic Wheels vet hur man förenklar däcka� ä-Nordic Wheels vet hur man förenklar däcka� ä-
ren och skapar bra intäktsförstärkning, samti-ren och skapar bra intäktsförstärkning, samti-

nordicwheels_annons_motorbranschen.indd   1 2015-01-21   13:39

DET ÄR NOG att en hel del återför-
säljare har undertecknat obalanse-
rade avtal med generalagenterna/
tillverkarna. Nya förslag på sam-
arbetsavtal från verkstadskedjor, 
som MRF tagit del av, innehåller 
än mer långtgående krav. MRF har 
uppmärksammat sina verkstads-
medlemmar på vad de ska kolla 
innan de skriver under.

Den viktigaste punkten anses 
vara ”överlåtelse och förköpsrätt”.

– Tänk er för innan ni avskriver 
er möjligheten att sälja ert företag 
till vem ni vill eller överlåta det till 
era barn, säger MRF:s jurist David 
Norrbohm.

MRF har också sett verkstads-
kedjor som försöker skriva in rätten 
till verkstädernas kundregister.

– Det bör man vara väldigt 
restriktiv med eller inte godkänna 
alls. Skulle avtalet sägas upp och 
en annan verkstad på orten ta över, 
kan kundregistret via kedjan hamna 
hos en konkurrent. Enligt person- 
och upplysningslagen får inte heller 
ett sådant register överlåtas hur som 
helst utan kundernas samtycke, 
säger Norrbohm. 

DET ÄR MÅNGA saker som MRF 
tycker att kedjeverkstäder ska tänka 
på. Frihet att själva välja leverantör 
av reservdelar till exempel. Och 
vilka krockar som kan uppstå i fråga 

om varumärkesprofilering och an-
nat om man har avtal med både en 
allbilskedja och en generalagent.

– Dessutom kan verktygsavtal 
och abonnemang på teknisk infor-
mation leda till svidande kostnader 
om de inte är anpassade till kund-
underlaget. Och de flesta vill väl 
bestämma sina öppettider själva.

Det är inte mindre än 15 punk-
ter som MRF riktar medlemmarnas 
uppmärksamhet på (finns för med-
lemmar på förbundets intranät).

– Det är klokt att fråga sig om 
kraven i avtalen är befogade och 
skäliga och se upp för att hamna i 
en ofrivillig inlåsning, slutar David 
Norrbohm. 2�� icn

Stilbil växer
Stilbil invigde nyligen en full-
serviceanläggning för Hyundai 
i Barkarby i nordvästra Stor-
Stockholm som kompletterar 
anläggningen i Upplands Väsby.

Det nya bilhuset är på nära 
2 000 kvadratmeter och i två 
plan, den andra i Sverige som 
byggts efter Hyundais nya de-
signkoncept ”EMotion Park”.

Stilbil var 1990 först i Sve-
rige att representera Hyundai. 
I dag säljer företaget cirka 650 
bilar per år och beräknar inled-
ningsvis att sälja 200-250 bilar 
årligen i nya anläggningen.

Ministermöte
I anledning av Kalla Faktas 
program om bristande verk-
stadskvalitet bjöd finansmark-
nads- och konsumentminister 
Per Bolund in bransch- och 
konsumentföreträdare härför-
leden. Ministern vill undvika 
lagstiftning och förväntar sig att 
branschen tar krafttag för att 
stävja problemen. MRF har tagit 
en dynamisk åtgärdsplan för 
agerandet i den egna medlems-
kåren. 

MRF varnar för nya hårdkokta avtalsförslag från verkstadskedjor.

Verkstäder: 
Se upp för inlåsning!

MRF:s jurist David Norrbohm har hittat stor obalans i avtalsförslag 
från verkstadskedjor.

Finansmarknads- och konsu-
mentminister Per Bolund och 
hans pressekreterare kallade 
branschen till ett möte.
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”Jag förstår att  
våra sympatisörer 

inte åker tåg”

B-Klass Electric Drive
I slutet av februari lanseras den nya hel-elektriska 
B-Klass Electric Drive med 200 km räckvidd och 
batterier från Tesla. Batteriernas placering i Energy 
Space gör att inget bagageutrymme förloras, och 
att tyngdpunkten blir låg och centrerad. Electric 
drive har en effekt på 177 hk och klarar 0-100 på 
7,9 sekunder.

Front

Gustav Fridolin (38 procent av MP-sympatisörer  
väljer bil och flyg på grund av alla tågförseningar)

Audi RS 3 Sportback
2.5 TFSI-motorn i nya RS 3 Sportback  
levererar 367 hk och ett vridmoment på 
465 Nm. Med den turboladdade motorn 
går 0-100 km/h på 4,3 sekunder och topp-
hastigheten kan, om man så vill, höjas till 
280 km/h. Enligt NEDC ligger förbrukning-
en på 8,1 liter per 100 km, motsvarande 
ett CO2-utsläpp på 189 gram per km.

ANDELEN ARTONÅRINGAR som tar 
körkort har minskat jämfört med början 
på 1990-talet, men under senare år 
har det skett ett trendbrott. Dock är 
det långt kvar till nivåerna i början av 
1990-talet då varannan artonåring hade 
körkort, jämfört med var tredje i dag.

Uppskjutandet tros delvis hänga 
samman med att ungdomsfasen blivit 
längre – att studietiden är mer utdra-
gen och därmed tiden med låg inkomst.

Hur är det med de yngre?

Fler äldre har körkort
Andelen äldre med körkort, inte minst kvinnor, har ökat kraftigt under de senaste 
decennierna. I dag har 85 procent av alla som är 67 år eller äldre körkort, vilket kan 
jämföras med 1980 då andelen bara var 30 procent. Och då, för 34 år sedan, hade bara 
10 procent av de äldre kvinnorna körkort, i dag är det 73 procent. Antalet 80-plussare 
med körkort är i dag 3,5 gånger fler än antalet 18- och 19-åringar tillsammans.

STATISTIK
  

Kurser för ÅF av tunga fordon
10 och/eller 11 mars Radisson Blu, Arlanda airport conference
Skräddarsytt utbildningspaket som ger inblick i kundens behov, 
arrangerad av MRF och Sveriges Åkeriföretag. Info och anmälan, 
mejla snarast asa.midbeck@mrf.se

Cabas Heavy-expert
Fram till påsk i Örebro
Tvådagarskurser i kalkylering för plåt och lack, tunga fordon, ges  
varje vecka i CAB:s och MRF:s regi. Teori och praktik. Anmälan på  
CAB:s webbplats.

Plastreparatörsutbildningar 
Bojo utbildningar, Mjölby
2–5 mars, 16–19 mars, 13–16 april, 25–28 maj
Grundutbildning plastreparatör i ny utökad tappning. 
Anmälan till MRF:s kansli, senast en månad före kursstart.

Fordonsverkstad
4–5 mars Kistamässan
Breddad mässa i år med mer fokus på tunga fordon.
www.easyfairs.com

Genèvesalongen
5–15 mars
Schweiz årligen återkommande internationella bilsalong arrangeras 
i år för 85:e gången på Palexpo.
www.salon-auto.ch

New York International Auto show
3–12 april
En av världens största fordonsutställningar där i stort sett alla 
märken som säljs i USA är representerade. Nära hundra konferen-
ser, symposier, prisutdelningar, avtäckningar och rundabordssam-
tal. Tilldrar sig på Jacob Javist center.
www.autoshowny.com

Auto China
20–24 april
Trettonde upplagan av den internationella bilutställningen i Beijing, 
en plattform för innovativ teknik och märkesreklam, stor variation 
av varumärken. Arrangörerna har jobbat hårt med att förbättra 
programmen, tjänsterna och atmosfären.
www.autoshowny.comautomecanica chicago

MRF-stämma
20 april
Årsstämma i med Motorbranschens riksförbund i Näringslivets hus 
i Stockholm där avgående vd:n kommer att avtackas och den nye 
vd:n presenteras. Samtidigt håller Motorbranschens arbetsgivare-
förbund stämma.

Händer framöver

Källa: ”Bilismen i Sverige 2014”

Men det tycks finnas fler faktorer. 
En rapport från Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) om 
körkortsutvecklingen bland unga visar 
att betydligt färre bland dem som bara 
har grundskola tar körkort, även om 
det tycks viktigare att ha körkort för 
att få jobb i den gruppen.

Bland orsakerna till att inte ta kör-
kort finns lite tid och pengar samt god 
tillgång på andra transportalternativ.

TOTALT SETT har fler svenskar 
körkort i dag än någonsin tidigare, 6,2 
miljoner personer, 80 procent av alla i 
körkortsmogen ålder.

Mer än åtta av tio svenskar har 
tillgång till bil i hushållet, drygt nio av 
tio av sammanboende med barn. Inte 
förvånande är biltillgången särskilt 
hög bland landsbygdsbor.

När det gäller åldersfördelningen 
bland körkortsinnehavarna finns de 

flesta i den största åldersgruppen 
25–47 år och där är det nästan lika 
många kvinnor som män, likaså 
bland personer i åldrarna 48–66 år. 

Av svenskfödda unga kvinnor 
med eftergymnasial utbildning har 
80 procent körkort, men bara 35 
procent av de utlandsfödda. Över 
huvud taget tar nysvenskar körkort 
i betydlig lägre utsträckning än 
infödda.  icn

Andel av personer 67 år och äldre med körkort
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Nya Skoda Superb
Nedräkningen har börjat. Bakom maskeringen 
döljer sig den tredje generationens Skoda 
Superb. En bil som enligt tillverkaren fått nya 
proportioner, ny design, större utrymmen, inno-
vativ teknologi och högkvalitativ konstruktion. 
Utrymmet och bagagekapaciteten har återigen 
utökats. Samarbetet inom VW-gruppen ger 
Superb senaste MQB-tekniken.

Front

Mobil lackbox i Mjölby
Populära Bojo utbildningar har investerat i en flyttbar box med glasrutor.
SVERIGES TROLIGEN enda mobila 
lackbox står på Bojo utbildningar 
i Mjölby som har utvecklats 
till en skolornas högborg inom 
bilskadereparationer. Eftersom 
dagens tekniskt avancerade fordon  
kräver många yrkeskunskaper på 
verkstäderna får eleverna på Bojo 
lära sig lite om skadereparationer, 
lack och mekanik innan de väljer 
inriktning. 

Utbildningen är eftertrak-
tad, inte minst eftersom många 
kommuner inte har råd att driva 
den dyra verkstadsutbildningen i 
fordonsprogrammen.

Bojo utbildningar har samar-
bete med flera bilfabrikanter, bland 
andra Volkswagen och Peugeot; 
deras märkesverkstäder skickar sin 
personal till Mjölby för senaste ut-
bildningen. Det gör att skolan kan 
hålla sig med den senaste tekniken 
och utrustningen. Även MRF har 
förlagt sina plastutbildningar dit.

– Förutom anställda från mär-

D8082 UV-härdad primer
Snabbt och enkelt utförande av små reparationer.

Verkstäder letar alltid efter sätt att 
förbättra processeffektiviteten och 
minska kostnaderna: Genom att använda 
avancerade produkter som härdar snabbt 
med hjälp av UV-ljus kan betydande 
besparingar uppnås på båda dessa 
områden jämfört med en vanlig primer:

Logotypen för ppg är ett registrerat varumärke som tiLLhör ppg industries, Bringing innovation to the surface är ett varumärke som tiLLhör ppg industries. © 2013 ppg industries, med ensamrätt.

• Processtiden för reparationer minskar drastiskt
• Redo för slipning efter 5 minuter
• Kräver ingen avluftning mellan sprutvarven
• Enkel att slipa
• Energibesparing genom minskad torktid

Make it happen. With PPG

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information om ditt
möjligheter med D8082 

PPG Industries Sweden AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Tel.: 033 16 96 30

E-post:Kundservice@ppg.com
www.ppgrefinish.se

… har MRF:s Joachim Due-Boje räknat att en bil kan ge ifrån 
sig. Vissa är egenskaper som ska finnas där. Andra kommer 
från vindbrus, radio, isskrapa i dörrfack, poly-v-remmens 
brythjul och spänntrissa och hundratals andra saker. ”Svår-
diagnostiserade, speciellt ljud som kommer och går. Fattas  
ett ljud kan det också vara fel.”

Uppemot 400 ljud

kesverkstäderna har vi elever från 
Komvux, gymnasiet och en stor 
andel från Arbetsförmedlingen. 
Våra elever är mellan 22 och 60 år, 
säger Tommy Borg, vd och numera 
ensam ägare av företaget.

I DAG HAR Bojo utbildningar ett 
70-tal elever från Arbetsförmed-
lingen och ett tiotal från gymnasiet.

Snart flyttar hela verksamheten 
till en gammal högstadieskola, 
vilket ger 5 000 kvadratmeter 
utbildningsplats och en möjlighet 
att ta emot fler elever. I en av sko-
lans lokaler står den 
mobila lackboxen. 

– Vi behövde en 
box som vi kunde 
ha på olika ställen. 
Genom att vi satte 
fönster i två av väg-
garna kan vi lätt visa 
elever hur man lackar. 
Min tanke är att ha 
med boxen på mässor, 

utställningar, yrkestävlingar och 
åka runt till skolor och visa upp 
yrket, säger Tommy Borg.

Trenden är faktiskt att lack-
yrket blivit mer populärt bland 
tjejer senaste tiden.

– Ett tag hade vi nio tjejer som 
alla valde lack. Det är inte lika 
skitigt och bullrigt som verkstads-
jobb kan vara. Tjejer är också ofta 
duktigare än killar på färg och 
form, säger Tommy Borg.

Även utbildningen med de 
tunga lastbilarna har blivit mer 
populär än tidigare. 2 me

Den här lackboxen 
är införskaffad för 
att flyttas runt.
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Tommy Borg 
med eleven 
Mikaela Petters-
son som kom hit 
genom Arbets-
förmedlingen.

Premiär för VW:s  
begkoncept
I december öppnade Volkswagen 
Stockholm ett nytt center för 
begagnade bilar inklusive verk-
stad vid Infra city nära Arlanda. 
Det är den första fristående 
begagnatanläggningen i Sverige 
enligt det nya konceptet Das 
Welt Auto. Verkstaden går under 
namnet Direkt express-verkstad 
och riktar in sig på bilar av lite 
äldre modeller. Anläggningen är 
3 200 kvadratmeter stor.

– Vi ser Infra Citys läge 
utmed E4:an, där fler än 75 000 
bilar passerar dagligen, som 
strategiskt för vår närvaro i 
norra Stockholm, säger Tobias 
Rückert, chef för Volkswagen 
Stockholm. 

Lendo tillrättavisas
Kreditförmedlaren Lendo, som 
länge har lockat med privatlån 
motsvarande en kontantinsats i 
anslutning till bilannonser, får en 
reprimand av Konsumentverket. 
Lendo uppmanas att upphöra 
med den typen av marknads-
föring och anmanas att yttra 
sig innan Konsumentverket tar 
ställning till om några rättsliga 
åtgärder ska vitas. I sin motive-
ring hänvisar Konsumentverket 
bland annat till MRF och vad 
som sägs i organisationens bok 
”Praktisk bilhandelsjuridik”.

Sedan dess har Konsument-
verket fått fler att eventuellt ta i 
örat; härförleden, på SEB:s webb-
plats dök ett erbjudande tillsam-
mans med Trygg-Hansa upp om 
att låna till bil med privatlån utan 
kontantinsats och säkerhet. Och 
samma sak på sajten Carplus.se.
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Två starka och populära mervärden för personbilar 
kompletteras nu med ett tredje. Proffs På Väg ger 
vägassistans för nya och begagnade lätta transport-
fordon, även distributionsbilar. 
 Proffs På Väg ersätter självrisken. Inträdet i Proffs 
På Väg är fritt. Alla bilmärken kan ansluta. Bilen kan 
vara upp till 10 år gammal eller ha gått upp till 50.000 
mil. Enda haken är att bilen skall servas med Midland 
motorolja en eller två gånger om året, på Midland-
certifi erad verkstad. 
 Proffs På Väg ger säkrare drift, färre stopp 
och hållbar planering.

Midland AB | Fack 5063, 448 51 Tollered | Växel 031-725 34 00 

info@midlandoil.se | www.midlandoil.se

MIDLAND TRYGGHET

PROFFS
PÅ VÄG 

Vägassistans för 
lätta transportfordon. 
Med självriskersättning.

KONTAKTA OSS IDAG.
Midland är specialiserat på premiumoljor för marknadens högsta krav. 
För nyare personbilar fi nns Garanti På Väg – Sveriges längsta motor-
garanti, 10 år eller 50 000 mil. För begagnade bilar fi nns Hjälp På Väg, 
premiefri vägassistans. Hög kvalitet och en generös syn på garanti och 
uppföljning är viktiga faktorer bakom Midlands tillväxt bland svenska 
märkesverkstäder.

Front

På servicemarknadssidan har 
MRF:s Joachim Due-Boje gått 
till storms mot de fluorerade 
AC-gaserna – inom Cecra, och 
nu även här hemma.

NOG FLORERAR de fluorerade AC-
gaserna allt, på ställen där de inte 
hör hemma, vilket kan ta en ände 
med förskräckelse.

Joachim Due-Boje uppmärk-
sammade nyligen på ett Cecra-möte 
att R134 säljs på stormarknader 

Farlig gas florerar fritt
i Europa – och Sverige

GÖTEBORGSBASERADE 

Svenska Mässan gör nästa 
år en regional satsning i 
Stockholm i Globe Arena 
som för mässeventet döps 
om till Autogloben.

Första mässan planeras 
till 3-4 februari 2016. Redan 
nu har flera aktörer anmält 
sitt intresse, bland annat 
Fordonsverkstadsutrustarna 
(FVU), Däckspecialisternas 
Riksförbund (DRF) och MRF. 

– Vi kommer att arrangera hög-
aktuella och intressanta seminarier 
med inriktning på framtidens 
servicemarknad och bilteknik 
under Autogloben. Spännande 
seminarier lockar besökare och 
förstärker intrycket av MRF som 
branschorganisation för verkstäder, 
säger MRF:s vd Per Johansson.

Mässan vänder sig till motor-

Globen blir Autogloben 
när verkstäderna rullar in

branschens servicemarknad och 
hoppas bli en del av branschen. 
Svenska Mässans arrangörer räknar 
med att några av de 2 000 bilverk-
städer som finns i Stockholmsom-
rådet, därtill gummiverkstäder, 
kommer finnas bland utställarna.

Mässan blir en konkurrent med 
Fordonsverkstadsmässan i Kista 
och M.A.X, som kallar sig Nordens 
största mässa för verkstadsindustrin, 
på Stockholmsmässan. 2 me

HALLDESIGN

FÖRST UT I Sverige med Nissans 
senaste halldesign, ”Element 6”, är 
Mobility Motors i Sätra, Europas 
största exklusiva Nissan-återförsäl-
jare. Planlösningen är påfallande 
öppen.

Mest markant är nog service-
mottagningen, dold bakom glasväg-
gar, mönstrade av grön vegetation, 
där kunderna inte kan se in men 
personalen kan se ut och möta 
kunderna med en laptop vid en 
”hovmästarpulpet”. 

Alla kundsamtal sker mobilt 
vid typ kafébord runt om i hallen. 
Business centret har utbildade, 
dedikerade företagssäljare.

Det är ljust och öppet utan bås 
och till-salu-bilarna är placerade 
oregelbundet och luftigt.

Inspektionsplatsen, där meka-
niker går igenom bilar tillsammans 
med kunder före reparation och 
service, är placerad bakom glasade 
väggar med full insyn i ett hörn av 
hallen.

KONCEPTET FÖLJER tillverkarens 
krav på bland annat gråvit färg-
skala, loungemusik och ledbelys-
ning, fräscht utan att vara glassigt. 

Men mycket har återförsäljaren 
fått bestämma själv eftersom det 
har varit ett icke färdigutvecklat 
pilotprojekt. 

– Bland annat laddstationerna 
och displayerna med produktinfo, 
priser och antal lagerbilar vid varje 
bil. Det kostade 1,2 miljoner bara 
att dra elen i golvet för att slippa 
sladdar, berättar försäljningsdirektör 
Dimitrios Lenis.

HUR MYCKET hela bygget kostade 
avslöjar han inte, inte mer än att 
det handlar om åttasifffriga 
beloppet. Lokalen är ny för 
Mobility Motors; det föll sig 
så lägligt att Kindwalls gamla 
hall med 3 650 kvadratmeter 
vägg i vägg blev ledig och 
kunde hyras.

– Bara två anlägg-
ningar, en i Ryssland och 
en i England, har det nya 
konceptet. Det passade bra i 
tiden för oss, vi vill satsa nu 
när Nissan byter ut hela sitt 
modellprogram och lanserar 
många nya modeller, säger 
Dimitrios Lenis.

Mobility Motors, med 

fyra försäljningsställen i Sverige, 
är förmodligen den enda svenska 
bilåterförsäljaren som kan kalla sig 
klimatneutral. Alla interna utsläpp 
klimatkompenseras, liksom de 
första 1 500 milen för de 2 300 nya 
bilar som säljs årligen, därefter 
erbjuds kunderna fortsätta. Grön 
el köps från Bixia, överskottsel från 
solladdarna går tillbaka till nätet 
och snabbladdare för elbilar har 
installerats vid alla anläggningar.

Företaget har 27 procent av 
Nissans svenska marknad. 2�� icn

Nya Nissanprofilen är här

Ljuset flödar och 
bilarna står luftigt i 
den nya hallen.FOLK

Ny vd för MRF blir 
Tommy Letzén, 
51. Han kommer 
närmast från VW 
Group där han 
senast ansvarat för 
affärsutveckling och 

support. I botten är Tommy Letzén 
ingenjör/marknadsekonom. Han har 
jobbat på Scania som elevingenjör 
och varit servicemarknadsdirektör i 
ÅF-ledet inom Din Bil. Han tillträder 
tjänsten på MRF 1 mars och efter-
träder Per Johansson.

Hans-Eric Almebäck återvänder 
till Sverige och blir vd för Europe-
iska Motor. Han var tidigare vd för 
Toyota Sverige, vice vd för Toyota 
Asian Pacific och senast för Toyota 
Nordic i Köpenhamn.

I slutstriden om den svenska titeln 
”Entrepreneur of the year” fanns 
Upplands Motors huvudägare An-
ders Lindström med i regionfina-
len för Stockholmsområdet.

I Sydsverigefinalen segrade 
Christian von Koenigsegg från 
Koenigsegg Automotive i Ängel-
holm. Hur det gick för honom i 
riksfinalen avgjordes när denna 
tidning gått till tryck.

Tidningen Resumé har utsett Jonas 
Nilsson, marknadschef hos Kia 
Motors Sweden, till Sveriges bästa 
marknadschef i kategorin ”Bilar”.

Marcus Morén, Köping, har fått 
Mekonomens utmärkelse Årets 
mekaniker för sin serviceanda 
och målmedvetna fokus. Han kan 
tidigare titulera sig svensk mästare 
i personbilsteknik, silvermedaljör i 
EM och har siktet inställt på VM.

Från och med oktober får Volkswa-
gen personbilar en ny chef i Herbert 
Diess, 56, som i dag ansvarar för 
utveckling inom BMW AG. Hans 
företrädare Martin Winterkorn blir 
koncernchef för hela VW AG.

Magnus Söderman är ny vd på 
Modins Bil i Uppsala. Tidigare vd:n 
Tomas Tamm kvarstår i bolaget 
som styrelseordförande.

Lätta last nedbetad
Sett att registreringsstatistiken 
för lätta lastbilar presenteras på 
modellnivå på Bil Swedens publika 
webbplats från och med årsskiftet? 
Positivt för många handlare att se 
utvecklingen för enskilda modeller.

Helga Magnusson, Carmen Brüning, Sven-Erik 
Fritz, Gillbert Fransson och Per Johansson.

Den här kartongen med 
fluorerande gaser kunde 
hämtas på ett utlämnings-
ställe i Storstockholm.

runt om i Europa. Och knappt 
hade han hunnit göra det förr-
än han avslöjade att det kan 
ske också i Sverige – där det är 
olagligt. 

Ett företag i södra Stor-
stockholm säljer gasen på sin 
webbplats. Via en privatperson 
beställdes tuben som levererades 
med slangar och klockor i en 
kartong utan varningstext till ett 
utlämningsställe. Miljö och Hälsa 
i kommunen uppmärksammades 
och har reagerat starkt.

Tuberna är riskabla att 
hantera.

– Tappas en kartong och 
en ventil på gasflaskorna går av 
kan människor få flytande gas på 
huden och omfattande bränn- 
skador, säger Joachim Due-Boje.

– I Sverige krävs certifikat för 
att hantera fluorerande gas. Så 
är det långt ifrån på andra håll i 
Europa och jag anser därmed att 
många länder inte rättar sig efter 
EU-kommissionens författning. 

– Men att det skulle ske i  
Sverige där det är förbjudet är 
skandalöst. 2  icn

Pst!
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Idealskolan MTG har växt
NYTT PROGRAM, NYA LOKALER OCH 

ÄNNU FLER SAMARBETSPARTNERS 

FRÅN BRANSCHEN ÄR NÅGRA AV 

BYGGSTENARNA HOS NYÖPPNADE 

MTG – SOM DÄRMED BLIR DEN STÖRS-

TA FORDONS- OCH TRANSPORTUT-

BILDNINGEN I GÖTEBORGSOMRÅDET.

Nyligen hade Motorbranschens 
tekniska gymnasium (MTG) 
nyöppning i Svenska Bils gamla 
lokaler i Högsbo i utkanten av 
Göteborg. Skolan har tidigare varit 
begränsad till fordonsprogrammet, 
men nu slås MTG samman med 
transportutbildningen från Bräcke-
gymnasiet, vilket gör att totalt 360 
elever kommer läsa på skolan. 

– Vi är väldigt glada över att 
nu ha en supermodern anläggning 
som samlar alla inriktningar under 
samma tak. Det skapar ett riktigt 

UTBILDNING

En plattform
Flera möjligheter

MRF Management
MRF:s Kalkylprogram

Framtidens
Servicemarknad

Helt nytt affärssystem
2015

MRF:s Management

MRF:s Kalkylprogram

Ett helt nytt affärssystem för dig som arbetar med 
lack- och skadeverkstäder, lätta- och tunga fordon.

MRF:s Kalkylprogram har fått ny plattform.
Jobba i samma kalkyl oavsett verksamhet. 

• Ersätter tidigare MRF Pro
• Helt webbaserat
• Inga mer krångliga installationer eller uppdateringar
• Många nyheter för enklare administration
• Uppkoppling mot bankgirocentralen
• Export till bokföringssystem 
• Webbokning av externa aktörer 
• Avancerad produktionsplanering 
• Detaljerad statistik 

• Ett helt nytt kalkylsystem
• Flera personer kan arbeta med samma kalkyl
• Webbaserat, inga installationer
• Hantera årliga löneuppdateringar
• All data lagras centralt 
• En kalkyl för service-, lack- och skadeverkstan
• Sammanställning på respektive avdelning 
• Budgetuppföljning  

Jobba i PC, MAC, surfplatta eller direkt i mobilen, ni väljer själva. 
Systemen fungerar i alla miljöer. 

Helt nytt kalkylprogram
ute nu

Front

Nu har du chansen att  
se den revolutionerande  
produkten Nitrotherm!
Kom och besök oss på Fordonsmässan i Stockholm 
den 4-5 mars. Ni hittar oss i monter B:08. Kontakta 
gärna oss för mer via philip@jne.se eller ring Philip 
på 070-277 41 66. Mer information finns även på 
vår hemsida www.jne.se.

MODERN KVALITETSLACKERING 

motor- och transporttekniskt 
center i Göteborg och innebär att 
eleverna slipper resvägar, säger 
skolans rektor Kaj Sandgren. 

ÄNDA SEDAN Motorbranschens 
tekniska gymnasium öppnade i 
Göteborg för tolv år sedan har det 
ansetts vara en av landets ledande 
fordonsutbildningar, främst på 
grund av det 
nära samarbetet 
med branschen. 
Företag har sam-
arbetsavtal med 
MTG och även 
representanter 
i styrgruppen, 
vilket innebär att 
generalagenter 
och återförsäljare 
hela tiden är med 

och utvecklar utbildningen.
– Jag skulle vilja säga att delak-

tigheten från branschen är unik. 
Det har varit en lång resa men det 
har gjort att vi i dag är en av de 
skolor som har starkast anknytning 
i branschen, säger Kaj Sandgren.

– Vi har i princip alla stora 
aktörer i området på fordonssidan, 
och nu är nästa utmaning att göra 

samma sak för trans-
portprogrammet. Vi 
har precis börjat med 
det och har redan 
lyckats knyta upp ett 
tiotal företag. 2  mc
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MTG:s rektor Kaj 
Sandgren och kom-
munalrådet Robert 
Hammarstrand  
klipper bandet  
under invigningen.

Ett populärt projekt på skolan är 
”MTG racing” där eleverna får 
bygga en racingbil av en Volvo C30.

Äntligen klampning 
Nu ska det bli stopp på de 
tusentals lastbilar som enligt 
cabotagestudien körs illegalt i 
Sverige varje dag – kringgåendet 
av maxtiden för hur länge en 
EU-lastbil får köra i ett annat 
EU-land, manipuleringen med 
färdskrivare, brotten mot kör- 
och vilotider och slarvet med 
lastsäkring. 

Från den 1 mars 2015 får 
polis och tull låsa fast fordon 
med klampning, en mekanisk 
eller elektronisk låsanord-
ning, redan vid misstanke om 
brott. Det bestämde riksdagen 
nyligen.

Därmed får polis och tull på 
plats bestämma om ett fordon 
ska ”klampas” och om nycklar, 
frakthandlingar och registre-
ringsskyltar ska beslagtas. 
Klampningen gäller i 24 timmar, 
därefter krävs ett åklagarbeslut 
för att förlänga tvångsåtgärden. 

Redan nu vill trafikutskottet 
att tiden ska förlängas utan att 
polis och tull måste inhämta 
beslut från åklagare.

Klampning används redan i 
dag i många länder i Europa  
och svenska åkerier har länge 
fått konkurrera med oseriösa 
transportföretag. Transport-
branschen har därmed all 
anledning att utropa ”Äntligen!”.

Nybygge i Danderyd
En ny anläggning för Jaguar 
Land Rover Stockholm byggs 
i anslutning till BMW Bavarias 
nybygge i Danderyd i norra 
Storstockholm. 

Bygger gör Wästbygg som på 
uppdrag av Sagax som ska hyra 
ut till de båda bilföretagen. För 
Jaguar Land Rover Stockholm 
innebär det 3 500 nya kvadrat-
meter.
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Nytankat

Förverkliga F1-drömmen!
Vi testade den nya racing-simulatorn, en kopia 
av Williams F1 som stationerats hos Upplevelse-
present i Stockholm. Vi blev begeistrade, trötta  
i armarna och revanschsugna. En helt igenom 
verklighetstrogen upplevelse på några av  
världens främsta racingbanor där varje gupp  
är realistiskt. Kostar 295 kronor för en halv-
timme, drop-in eller förbokning. Elitförare kan 
hyras för proffsinstruktion.

Vi lottar ut 5 halvtimmeskör-
ningar i Upplevelsepresents 
F1-simulator! Delta genom 
att mejla ditt namn och 
postadress till redaktionen@
motorbranschen.se senast 
10 mars 2015. Skriv ”Utlott-
ning” i ämnesfältet. Ev vinst-
skatt betalas av vinnarna.

Ny CO2-mätare
Särö Svagström lanserar flexibla 
mätaren ”Kane 501” för felsök-
ning och justering av framför allt 
dieselvärmare. Är omställnings-
bar för olika bränslen och kan 
även mäta temperatur. Passar de 
flesta fordon och värmare, drivs 
med inbyggt batteripack. Pris 
5 500 kr exkl moms.

Digital Swiss army knife
Genial är DnB:s nya app ”eSign” som ingår i Dealer pad-
konceptet. Kompletterar de tidigare två och hela affären 
med kund kan ske elektroniskt, helt papperslöst.

Klick, klick, klick och körkorten är identitets- 
kollade, kreditansökan och finansieringen klar, alla 
kontroller gjorda, avtalet signerat och köpeskillingen 
på ditt konto inom en halvtimme. Installeras i ÅF:s 
Ipad och hanteras i hallen eller annat ställe. Kostna-
den är inbakad i DnB:s samarbetsavtal. Läs mer på 
www.dealerpad.se/film.

Kia som glassbil
På Sema show i Las Vegas 
står ombyggnationer högt i 
kurs. Senast ställde Kia ut 
ett gäng bilar, bland annat 
den här versionen av elbilen 
Soul EV. Som glassbil var 
den lackad i körsbärsfärg och 
utrustad med färska råvaror och glassmaskin. Natur-
ligtvis strömmade också den klassiska signatur-
melodin ut ur de våffelliknande högtalarna.

Pepprig 
Peugeot
Visste ni att Peugeots 
första pepparkvarn 
kom 1874, sexton år 
före första bilen. Här är 
den senaste modellen 
Esterel, alltjämt med 
samma ryktbara verk 
med livstidsgaranti. Finns 
i natur och svart. Många 
Peugeothandlare säljer 
dem. Berg & Nycander 
importerar. Bruttopris  
ca 595 kronor.

Rödgul symbolik
Vad är det för märkesnål 
som alla 250 medarbetare i 
Bilia Syd går omkring med? 
Svar: En symbol för löftet 
att alltid ta hand om kol-
leger och kunder på bästa 
sätt. Ett måste, tyckte 
regiondirektör Lars Lars-
son, om målet att dubbla 
volymerna på fem år ska kunna infrias. Knappen 
har tryckts upp i 2 500 exemplar och ska verka 
som en daglig affirmation.

E-utbildning för lackerare
Standox har tagit fram det internbaserade utbildnings-
programet ”Mikey” för lackerare. De åtta utbild-
ningsmodulerna omfattar bland annat förbehandling 
av ytor, kulörmatchning, reparationsprocesser och 
korrigering av defekter. Filmer, foton och animationer 
åskådliggör processerna. Priset är Standox tyvärr 
förtegna med.

Vinn!

Nya motorlåsverktyg
Kamasa Tools/KGK lanserar ett 40-tal nya uppgraderade 
satser motorlås-, mothålls- och spännverktyg som är tydli-
gare riktade till specifika motorkoder. Fordonens motorkoder 
ger info om aktuell verktygssats. Sortimentet kommer kon-
tinuerligt uppdateras och utökas för att följa den moderna 
motorparken. Priser mellan 170 och 2 900 kronor.

- Vi anpassar och ritar från grunden!
Kontakta Sven Wiklund 016-515 549 / 070-555 19 46

Temahallen HK 044-337060
www.temahallen.com / mail@temahallen.com 

En behovsanpassad bilhall 
från 
Temahallen 
Aros Auto AB, Kia Återförsäljare i Västerås

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
mailto:redaktionen@motorbranschen.se
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I huvudet på en lastbilsaktör
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO ANNA REHNBERG

Torkarblad som passar 
dig och dina kunder!
Över 98% täckning med 14  blad
Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 
Med TRICO Flex® kan du erbjuda den senaste teknologin till de fl esta av dina kunder. 

• Innovativ design med låg profi l som ger en jämn och tyst torkning.
• Snabbt och enkelt torkarbladsbyte med SWIFT® Easy Connection Technology.
• Memory Curve Steel™ ger ett jämnt tryck för ett rent och klart torkresultat.
• Exklusiv tvåpunktskoppling motverkar ränder.
• Monteringsanvisningar på video med QR-kod.
• Perfekt för verkstäder, bensinstationer och detaljhandeln med 
 begränsat exponeringsutrymme.

M
arknadsförs av ferdfelt.se • Tel 08-749 35 50

Torkarblad som passar 

Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 

För mer information kontakta oss, tel 08-749 35 50 eller kundkontakt@ferdfelt.se

Hitta rätt blad

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 och är idag 
världens ledande tillverkare till biltillverkarna (OEM) och eftermarknaden.

”Våra kunder kan inte vänta”
Tunga lastbilssidan vill spänna servicekedjan till påbyggarna.
Varför rådslår ni med påbyggarna/ 
lastfordonsgruppen?
– I tider då åkarna har det tufft och hektiskt 
ökar kraven. Hela kedjan, som påbyggarna blir 
allt viktigare del av, måste effektiviseras. Allt 
fler lastbilstillverkare, GA och ÅF går ju ut  
med olika typer av tillgänglighetslöften till slut-
kunden, stilleståndsersättning och ersättnings-
fordon till exempel. Det gäller att påbyggarna 
hänger med.

Gör dom inte det?
– Det handlar om att gemensamt effektivisera 
och förenkla samarbetsformerna och proces-
serna, förbättra rutiner och vässa tillämpningen 
av det som står i LFG 10-avtalet. Från båda 
håll. Vi måste bli tydligare med beställnings-
underlagen; ibland är vi inte överens om vad 
som är beställt. Och påbyggarna tycker att vi 
kan bli tydligare om timpriserna för garanti-
arbeten och när chassier kommer att stå på 
deras gårdar.

Vad önskar ni mer av dem?
– Vi vill att garantirutinerna ska bli enhetligare 

AXEL VON ESSEN
Ålder: 52.
Gör: Ansvarig lastbil och 
buss på Svensk Volvohandel, 
ledamot i Styrelsen för tunga 
fordon, MRF.
Karriär: Drygt tjugo år inom 
logistik och materialhantering, 
under tre år ÅF-chef för Scania 
i Västsverige, snart två år på 
Svensk Volvohandel. 

och enklare, liksom policyerna om hur bland 
annat reservdelar ska ersättas. De måste vara 
tillgängliga när våra kunder behöver hjälp. Vi 
kan ju inte ge en tidsgaranti om vi inte vet om 
exempelvis en unik packning till en bakgavel-
lyft, en timmerkran eller en pump till en slam-
sugare är åtkomlig på studs. Kundsupporten 
måste hålla hela vägen.

Ni vill alltså speeda upp?
– Det är ett måste. Alla ökar tillgängligheten 
och servicen successivt. Flertalet återförsäljare 
kör redan tvåskift, en del treskift. De stora har 
ofta öppet från sju på morgnarna till midnatt 
måndag till torsdag, flera har helgöppet. Det 
går inte längre att stänga fyra på fredagen för 
att öppna igen sju på måndagsmorgonen.

Ska ni förhandla om LGF-avtalet från 2010?
– Nej, det handlar snarare om att göra ett om-
tag. Att lära sig tolka och använda avtalet bättre.

Är det stora motsättningar?
– Det är inga motsättningar alls, vi diskute-
rar i bästa samförstånd med våra respektive 

jurister och det har faktiskt redan lett till att 
vi samtalar mycket bättre med varandra.

Några stötestenar?
– Det finns mycket att göra. Det jag tycker 
kan vara svårt är att många av påbyggarna är 
små företag som det är svårt att ställa förvänt-
ningar på dygnet-runt-jour på. Vi tar det i 
ödmjuka försiktiga steg från vår sida.

Hur går ni vidare?
– Närmast ska MRF:s jurist lägga en sista 
hand på ett förslag på hur en sista specifika-
tionsändringsdag ska kunna införas bland 
påbyggarna och hur standarden för orde-
rerkännande ska kunna bli tydligare och 
enhetligare. Och så diskuterar vi om rabatter 
vid förskottsbetalningar kan vara tillämpbara, 
och om dokumenterade och systematiska 
rutiner kan införas vid mottagningskontroller 
av chassin hos påbyggarna. 2

Fotnot: Lastfordonsgruppen (LFG) organiserar ett 
50-tal svenska påbyggare.
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I huvudet på en rektor
TEXT MAGNUS CARLSSON  / FOTO MIKAEL FRISK

0510-88 490 • info@carpart.se
www.carpart.se

Arbetsplatsinrede från DEA. Rent och 
snyggt. Vi hjälper till med projeteringen. 
Från enklare lösningar till kompletta 
med olje- och datamediainstallationer.

STABILT OCH 
STRYKTÅLIGT

ACKREDITERAD KALIBRERING
- Avgasmätare(bensin&diesel).
- Bromsprovare.
- Ljusinställare och Ljusinställningsplats.

Vi utför även kalibrering av:
Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) 
Balanseringsmaskiner / Hjulinställare
Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar / Oljepåfyllare
Skjutmått / Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar

10054
ISO/IEC 17025

RENOVERA VERKSTADEN!

BM 4010 och 3010 
Bromsprovare

Säker bromsanalys 
för nedfällt eller ovan 

golvmontage. Som testline 
eller bara bromsprov med 

eller utan PC program.

SVERIGES MESTA BROMSPROVARE!SVERIGES MESTA BROMSPROVARE!

A80 INDUKTIONSVÄRMARE
”Värm loss utan öppen låga”

Bärbar 3.7 Kw induktionsvärmare. 
Byggd för användning på fordonsverkstäder, 

installationsföretag, underhållsföretag, 
servicebilar och mekaniska verkstäder.

A80 INDUKTIONSVÄRMARE
”Värm loss utan öppen låga”

Byggd för användning på fordonsverkstäder, 

A80 INDUKTIONSVÄRMARE
”Värm loss utan öppen låga”

24.900:- 
ex.moms.

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 eller 
6 ton. I längder ända upp till 6 meter. 
Standard körbanor eller för 3D hjuldiagnos. 
Integrerat saxlyft bord för personbilar eller 
transportbilar som tillval.

Inga brytare eller fotoceller vid lyften 
som påverkas av fötter eller vårt 
svenska klimat. Varmförzinkad botten-
ram för hållbarhet. Svensktillverkade 
cylindrar som standard. 

ECO LIFT 2.35
-2-pelarlyft utan fundament 3,5 ton
Elektromekanisk, med rullgängad trapetsskruv i stål av högsta kvalitét och 
bärmutter i nylon. Lägsta padhöjd 95 mm. Manöverenhet med UPP/NED 
knappar samt separat huvudströmbrytare. Högsta lyfthöjd 1945 mm. Pelarna har 
dörruppslagningsskydd. Finalsänkning med akustisk signal istället för fotskydd.

Elektromekanisk, med rullgängad trapetsskruv i stål av högsta kvalitét och 

Balanseringsmaskiner / Hjulinställare
Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar / Oljepåfyllare
Skjutmått / Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

ECO LIFT 2.35
-2-pelarlyft utan fundament 3,5 ton-2-pelarlyft utan fundament 3,5 ton

Energipanel för
tryckluft och 220V.

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 eller 

MADE IN ITALYOMER KAR-SERIEN
- INNOVATION 
- FUNKTION

Inga brytare eller fotoceller vid lyften 
som påverkas av fötter eller vårt 
svenska klimat. Varmförzinkad botten-
ram för hållbarhet. Svensktillverkade 
cylindrar som standard. 

SAX LYFT 3TON

VOLVO VÄXJÖ 
NU! DÅ!

Jämtländska fordonsrektorn Kjell-Åke Skoog påkallar branschens hjälp.

”Branschengagemang krävs”
Det pågår mycket runt fordons- och  
transportprogrammet på er skola?
– Varje höst har vi en yrkesmässa, två program-
dagar plus öppet hus för att intressera grund-
skoleelever.

– Tre av våra elever får sedan nio år möjlig-
het till en utbytesresa till Kalifornien. Vi har 
startat ett utbyte för elever och lärare med en 
modern estländsk skola också. 

– Och så har vi tjejdagar; våra kvinnliga 
elever bjuder in tjejer från nian varje år.

– Men det här räcker inte!

Räcker inte?
– Det måste skapas större intresse för fordons-
programmet för att locka rätt elever och fylla 
rekryteringsbehovet. Vi ligger fortfarande högt 
i Jämtland med 45 procents sökande till yrkes-
programmen. Fordonsprogrammet är ett av de 
största i Sverige med cirka 200 elever per läsår. 
Vi är ju ett skogslän med allt vad det innebär 
av transporter och dessutom servar många 
norrmän sina bilar här.

– Men vi får långt ifrån alltid de rätta elev-

erna. Lösningen för branschen är att attrahera 
nya elevgrupper.

Vilka är de rätta eleverna?
– De som är naturvetenskapligt och tekniskt 
intresserade och har på fötterna för att förstå 
exempelvis sammansättningar på oljor och  
är förberedda på kvalificerad felsökning och 
reparationsmetoder. Fordonstekniker är ju i 
dag ett högteknologiskt yrke med stora krav  
på att kunna bemöta kunder. Och en modern 
bil kan ha fler datorer än en jumbojet. 

– Vi har mycket få sökande från central-
orten Östersund där högskolekulturen är stark 
och många kommer in med väldigt låga betyg 
från grundskolan.

Hur ska det lösas?
– Det är fortfarande för många som förknippar 
branschen med smutsig smörjgrop. Branschen 
måste visa det motsatta. Företagen här har 
börjat engagera sig bra, erbjuda studiebesök 
och besöka grundskolorna. Men jag tror att 
det måste till något på nationell nivå som får 

riktigt genomslag, som når föräldrar också.
– Det behöver också komma fram att  

nästan alla får jobb efter avslutad utbildning 
och att karriärmöjligheterna är goda.

– I Östersund jobbar vi mycket med 
branschföretagen och har ett väldigt bra 
samarbete med MRF vilket är en bra fram-
gångsfaktor, vi har ett skolsamarbete med 
Volvo och Polestar och det vore önskvärt att 
fler generalagenter följde det exemplet och 
erbjöd samarbete till olika skolor. Det skulle 
alla vinna på då modern utrustning i större 
volymer kommer eleverna till del för att de 
ska nå upp till branschkravens målsättningar

Det finns förslag om att göra alla gymnasie-
program högskoleförberedande. Vad skulle 
det innebära för fordonsprogrammen?
– Det vore inte bra. Det skulle kräva att vi 
plockar bort ungefär 400 timmar av praktiskt 
arbete från programmet, de praktiska tim-
marna behövs verkligen. Jag tror också  
att mer teori gör att vi får problem motiva-
tionsmässigt. 2

KJELL-ÅKE SKOOG
Ålder: 47.
Gör: Rektor för fordons- och 
industriprogrammen på 
Jämtlands Gymnasieförbund 
i Östersund. 
Karriär: Arton år som  
teknisk officer i försvars- 
makten, tio år i skolans värld. 
Varit rektor för fordons-
programmet i tre år.
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2 I  F R A M K A N T

Han har drivit Grahns 
Bilar i Östergötland 
genom ekonomiska 
kriser, i underläge 
på landsbygden med 
ett bilmärke som  
lades ner och ett  
som var svårsålt. 
Fred Johansson vet 
hur man vänder mot-
gång till framgång.
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO CHRISTEL LIND

F
red Johansson heter Fred som i 
fred och inte med kort vokal, efter 
att ha fötts på samma dag som fre-
den slöts efter andra världskriget. 
I år fyller han 70 och kan räkna 

ihop hela 53 år i bilbranschens tjänst. 
Han föddes inte långt från Kisa och bor kvar 

på den östgötska landsbygden i samhället med 
knappt 4 000 invånare. Grahns Bilar sysselsät-
ter 48 personer på anläggningarna i Kisa och i 
Tranås fyra mil därifrån.

En gång hade Kisa egna dekaler med sloga-
nen ”Sveriges Saab-tätaste kommun”.

Saab-skyltarna sitter kvar på bilhandlare 
Thure Grahns byggnad. Numera bredvid skyltar 
från Subaru, Opel och Isuzu.

– Saab var populär här på landsbygden. Det 
var en relativt oansenlig bil med sin tvåtakts-
motor och puttrande läte jämfört med Volvo 
på den tiden. Vi säljer fortfarande begagnade 
Saab, när det finns några. Och gör service och 
reparerar, säger Fred.

Han fick jobb hos Thure Grahn 1962 efter 
att skörden var intagen och jobbet som bond-
dräng var avslutat för sommaren. Med erfaren-
het från traktorer och mopeder övertygade 
han Thure Grahn att han nog skulle lära sig 
yrket i verkstaden. Det dröjde inte länge förrän 
han sålde bilar också. 1981 köpte han halva 
företaget och drev service och lager. 1989 blev 
han ensam ägare.

ARTIKELN I  KORTHET
2 Grahns Bilar, i Kisa och Tranås, startade 1962 med Saab i ”Sveriges 
Saab-tätaste kommun”. I dag säljer de Opel, Subaru och Isuzu.
2 Ur Saab-intresset har ett museum för gamla Saab-bilar fötts i Kisa.
2 Ägaren Fred Johansson tror på kundomhändertagande som främ-
sta vapnet i den stenhårda konkurrensen och är besviken på att bran-
schen släppt in företag som profiterar på återförsäljarnas marknad.
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N E S T O R N  F R E D  J O H A N S S O N:

”VISA VILJA, 
inte skådespel”
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kallade vi in alla postbilar på orten som hade 
rost och gjorde i ordning dem gratis. Det är 
obegripligt att Opel haft så mycket problem 
med varumärket när de i test efter test får så bra 
betyg.

– Jag har sagt till Opeldirektörerna att de 
ska se till att bli bjudna på Nobelfesten, åka 
raka i ryggen ända fram till dörren och parkera 
bredvid BMW-bilarna, inte bakom häcken.

För två år sedan blev Grahns Bilar ”Årets 
Opel-ÅF”.

Fred tackar förre ägaren Thure Grahn för 
mycket av framgångarna. Det var Thure som 
lärde honom att ta hand om kunder. 

För Thure Grahn, ofta rökandes med hatt på 
huvudet och ett stort hjärta, var inget ärende för 

litet. Kunder som ville köpa bil fick ibland snällt 
vänta om någon före ville köpa en isskrapa. 

– Hans sätt att hantera kunder var något 
som uppskattades av alla. Han gav tanten som 
ville köpa isskrapan lika mycket tid som den 
som skulle köpa en bil, slog in den i ett paket 
och önskade god jul. 

DET ÄR NÅGONSTANS där som branschen har 
tagit av på en felaktig väg, enligt Fred.

– Jämfört med andra branscher där man 
investerar en massa pengar på glashyllor och 
spotlights och får buga länge för köp för några 
hundra kronor lägger vi inte ner tillräckligt med 
omhändertagande på kunder som exempelvis 
köper bromskloss-satser. Det är skrämmande.

Trots alla motgångar och nedgångar med 
Saab lyckades Grahns Bilar växa.

– Det har krävt att vi har överpresterat i 
kundomhändertagande, volym och lönsam-
het. Det har också varit en utmaning. Att få 
vara delaktig i att påverka ortens utveckling. 

NÄR GM KOM in 1992 skulle Grahns i Kisa 
bort.

– Det var först när Saab-folket förklarade 
hur framgångsrika vi var som vi fick vara 
kvar. Då fick kartan med ÅF-handlare ritas 
om, säger Fred och skrattar muntert.

Då började Grahns även sälja Opel.
– Det var inte lätt för Opel att komma in 

i Saabhandlarnas finrum. När Opel kom hit 

JAG HAR SAGT TILL OPELDIREKTÖRERNA ATT DE SKA SE TILL 
ATT BLI BJUDNA PÅ NOBELFESTEN, ÅKA RAKA I RYGGEN ÄNDA 
FRAM TILL DÖRREN OCH PARKERA BREDVID BMW-BILARNA.

2 I  F R A M K A N T

Dagens hårda konkurrens kräver mer än 
tidigare.

– Man måste göra ett bra jobb. Vi har kunder 
ända från västkusten som väljer att serva sina 
bilar här. 

Fred tycker att bilbranschen har bevakat 
marknaden dåligt. 

– Det finns så hög potential. Det borde inte 
ha funnits några förutsättningar för exempelvis 
Biltema. Vi har släppt för mycket. Det är ju 
inte så att tanten med isskrapan gav så mycket 
pengar, men hon berättade säkert om besö-
ket för andra. Det handlar om hur folk blir 
bemötta.

– Och verkstadsfusket. (Suck!) Man måste 
ut i näven på mekanikerna som drar åt mutt-

rarna. Man måste visa sina tekniker nivån på 
arbetet. Vi lever i en mördande konkurrens-
situation. Du får inget gratis. 

Hur ska man jobba då?
– Börja i den egna organisationen. Här job-
bar vi axel mot axel. Alla ska känna delak-
tighet. Skippa provision och ackord. Visa 
vilja, inte skådespel. Sunt bondförnuft. Ring 
efterföljande samtal även om det handlar om 
en begagnad bil. 

Fred skrattar. Ett helt liv i bilbranschen 
kantas förstås av många roliga händelser.

– Jag minns ett samtal till en gentleman 
i Ydre som precis köpt en Saab när katalysa-
torerna kom. Han sa att bilen var ”oduglig”. 

Fred Johansson med  
teknikern Martin Hanzon  

i verkstaden.

KÄRLEKEN TILL SAAB har skapat ett helt  
museum i Kisa. Där har Fred Johansson samlat 
ett 20-tal gamla Saabar och också en och annan 
Opel och Cadillac. Pärlan i samlingen är hans egen 
rallybil, en Saab 96, 1962 års modell med en två-
taktare. Med den kör Fred bilrallyn, bland annat 
ihop med barnbarnet Frederik, 11, som kartläsare.

Med strålkastaren på taket och det puttrande 
ljudet är det svårt att inte bli kär i den lilla bilen. 

– Det började med att vi ibland kom över bilar 
vi inte ville sälja. I början placerade vi ut dem lite 
här och där. Till slut hade jag bilar i olika lador och 
förråd och vi såg ingen annan utväg än att köpa en 
bilhall där vi kunde ha dem, säger Fred Johansson.

NÄR MIDNATTSRALLYT gick genom orten 2006 
köpte jag Saaben i Vänersborg för drygt 12 000 
kronor, gjorde i ordning den och satte in rätt stolar. 
Den är treväxlad och går i 120 kilometer i timmen.

Vi började med att vara föråkare till loppet. 
2012 körde vi midnattsrallyt själva. Alla 114 mil.

– Jag kan lova dig att vår lilla bil väcker lika 
stor uppmärksamhet som de andra på startfältet 
som kanske kostar en halv miljon kronor. Vi har 
aldrig kommit sist och vinner i ljud och lukt.

MUSEET ÄR VIKTIGT FÖR ORTEN.

– Småorter har ingen lysande utveckling i Sverige 
i dag. Allt ska centraliseras. Men det är ju inte 
möjligt. Om en fågel gör ett hål i en trädstam och 
flyttar in så väljer ju inte tio andra fåglar samma 
träd. Vi ville bevara bilarna, men också ställa upp 
för samhället att locka besökare till området. 
Det visar också på en långsiktighet, säger Fred 
Johansson och åker i väg med sin Saab. 

Museet är öppet året om varje fredag.  
Läs mer på www.kisabilmuseum.se

Pärlan är en rally-
bil, Saab 96

Vi kunde inte förstå vad han menade. Sedan 
berättade han att han gjort grävlingsfällor och 
satt ett rör för att gasa ihjäl djuret, men med 
katalysatorn så skenade bara grävlingen vidare. 

Dottern Anna Johansson jobbar som drifts-
ledare och tanken är att hon en gång ska ta 
över. Fred ser positivt på framtiden.

Han kallar sig naturromantiker och hämtar 
kraft och inspiration i skogen. Efter att ha 
förlorat sin älskade hustru i cancer för några år 
sedan finns inga motgångar kvar som inte leder 
till något bättre.

– Nedgångar bygger förutsättningar för att 
förstå och uppskatta framgångar och uppgångar, 
säger han. 

Det låter som sunt bondförnuft. 2

14 miljoner investerades i en ny verkstads-
del för att kunna ta emot tunga fordon och 
bussar. Samtidigt byggdes en ny miljötvätt 
och nya personalutrymmen.

Grahns Bilar som anläggningen 
såg ut i mitten av 50-talet.

När samlingen veteran-
bilar blev för stor för  

lador och uthus bygg-
des ett museum.

EGNA SAMLINGEN BLEV MUSEUM

http://www.kisabilmuseum.se/
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Tre år har Skolverket erbjudit lärlingar från gymnasiala program för längre praktik. Företagen 
får minst 30 000 kronor i bidrag. Nio av tio som tagit emot lärlingar vill fortsätta.

Har ni lärlingar i verkstaden?

”Vi har haft tur
med mycket
engagerade elever”

Ja
”Vi tar emot lärlingar och har 
gjort det i flera år. Det är svårt 
att få tag på riktigt bra folk. Här 

kan de lära känna märket och firman under 
tiden de lär sig yrket. Teori i skolan är en sak, 
här är det ett annat tempo. 

Nu har vi en kille som verkar väldigt lovan-
de. Han fick även jobba som semestervikarie  
i somras. Det är extra svårt att få tag i plåt-
mekaniker, de är ju mer som konstnärer. Vi 
står också inför ett generationsskifte och det 
gäller att få tag på bra personal.

Hur lärlingssystemet fungerar hänger 
mycket på hur engagerad och motiverad eleven 
är. Arbetsgivaren står för en handledare och 
det är förstås väldigt individuellt hur mycket 
hjälp och stöd som eleven behöver. Vi har haft 
tur med väldigt engagerade elever, som också 
fått känna sig som en del av gänget och verk-
samheten. Vi behandlar alla lika.”

”Inte just nu eftersom
vi har väldigt 
mycket att göra”

Nej
”Nej, vi har ingen just nu, men vi 
har haft och alla har fått jobb 
efter praktiken. Men vi har valt 

att inte ta in någon just nu eftersom vi har 
väldigt mycket att göra. 

Vi är inte alls negativa till lärlingar, vi kan 
även tänka oss att hjälpa andra som vill in i 
yrket bara de är ”gjorda för jobbet”. 

Det ekonomiska bidraget spelar ingen roll. 
Men som arbetsgivare måste man förstå att det 
är en arbetsledarroll och att det tar en stund varje 
dag. När vi tar in nya medarbetare gör vi alltid 
en hälsokontroll för att veta om de har astma 
eller allergier, de ska utrustas med arbetskläder, 
känna till lås, larm, brandregler. Sedan får de gå 
med en kille som visar alla moment. Det tar en, 
två månader innan de blir självgående. 

Får vi frågan från någon skola kommer vi 
givetvis att fundera igen. Men det är också få 
som går utbildningarna, så lärlingarna är få.”

POLE 
POSITION

Som leverantör av verkstads-
utrustning i 25 år, arbetar vi 
med ledande varumärken och 
tummar aldrig på kvalitet och 
service. 

VÅRT MÅL ÄR ALLTID ATT 
SÄTTA DIN VERKSTAD  
I POLE POSITION! 

031-748 34 00 • INFO@OPUS.SE  
OPUSEQUIPMENT.SE

ROY CARLSSON
Ålder: 53.
Gör: Verkstadschef 
på Kungsbacka  
Billackering & 
Bilskadecenter.
Företaget: Kungs-
backa Billackering & 
Bilskadecenter utför 
skadereparationer.

PETER SANDGREN
Ålder: 47.
Gör: Koncernservicemark-
nadschef på Dahlqvists Bil.
Företaget: Dahlqvists 
Bil finns i Ängelholm, 
Kristianstad och Hässle-
holm och säljer Ford, Ford 
Transport och har service- 
och skadeverkstad.

2 Syftet med arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) är att få ner ungdomsarbetslösheten. I 
fjol betalade Skolverket ut 178 miljoner kronor 
per lärling i ersättning till företag. Skälen till 
att företag tackade ja till lärlingar var dels att 
stödja ungdomarnas etablering på arbetsmark-
naden, dels att säkra kompetensförsörjningen i 
det egna företaget. 
2 Bara två procent av tillfrågade företag vill 
inte ha några lärlingar, främst på grund av för 
hög arbetsbörda och tidsbrist.

Företagen positiva

Ja eller nej?
TEXT MARIA ERIKSSON

  MRF Begtest i en vecka
  Koppling mot Carfax

  branschens inbytestest

MRF Begtest är bran-
schens test som skapar de 
bästa förutsättningarna för  

att du ska kunna göra  
en bra begagnataffär. 

 
Nu har du möjlighet att  

provköra systemet  
i en vecka. 

Helt kostnadsfritt. 
  

Kontakta MRFs Förlag på 
forlaget@mrf.se så får du  

ett användarkonto och  
möjlighet att göra  
inbytestest direkt.

 
Välkommen!

MRF Begtest är  
ett samarbete  
mellan  
MRFs Förlag  
och Bilvision.

  Välkommen att prova
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2 N YA  B R O T T

Ligor får ut lyxbilar för provkörning med hjälp av fejkade körkort och 

leasar företagsbilar med felaktiga företagsuppgifter. Eller stjäl tunga 

lastbilar och last. Samtidigt ökar våldet mot bilbranschen i Europa. Det 

finns anledning att läsa de här artiklarna.

POLISEN GREP LIGANS huvudmän i hem-
landet efter att de tillgripit två lastbilar med 
släp i Göteborg. De misstänks också för 
stöld av personbilar, lyxbilar och hela laster. 

Gärningsmännen sitter häktade i Frank-
rike i väntan på polisutredningen.

– Långtradarna och släpen omidentifieras 
och säljs i ett annat land eller plockas ner till 
reservdelar, säger Håkan Carlsson, chef för 
polisens nationella transportsäkerhetsgrupp.

Beträffande stölder från släp och lastbilar 
noteras en liten minskning i statistiken, men 
den är högst osäker på grund av att vissa 

Stölder av tunga lastbilar har ökat senaste året. Ett 
exempel är den liga från Östeuropa som misstänks ha 
stulit 150 lastbilar i Frankrike innan de flyttade verk-
samheten till Sverige och här misstänks för ytterligare 
30 stölder. 

SÅ SLÅR BILTJUVARNA 

TILL MED NYA METODER!
TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO ÖVERVAKNINGSKAMERA, MARIA ERIKSSON OCH THINKSTOCK

HOS BILIA I SEGELTORP kunde polisen hitta 
två stulna bilar tack vare att BMW har egna 
tracking-sändare. Där blev två bilar stulna vid 
provkörningar i höstas, en förare uppvisade 
falskt körkort, den andre sitt eget. Bilarna kom 
tillbaka först när polisen hämtat dem.

– Det händer tyvärr då och då, men vi har 
ökat säkerheten och rutinerna och kontrollerar 
i dag alla körkort med de register som finns. 
Om det är ett utländskt körkort tar vi kopia 
och följer med på provkörningen, säger Anders 
Rydheimer, marknads- och kommunikations-
chef på Bilia.

Lars Stervander, kriminalinspektör på läns-
kriminalen i Stockholm:

– De som sätter stölderna i system prov-
kör under en kort tid flera bilar innan det har 
hunnit fattas misstanke om att det är ett och 
samma körkort som har använts. Då hinner 
inte larmet gå, säger Lars Stervander.

– Det är vågat av bilhandlarna att lämna 
ifrån sig bilar för 500 000 kronor till en okänd 
person utan att ens kolla om körkortet är falskt, 
säger Stervander.

Han menar att de som 
använder sitt eget körkort 
kanske har svårt ekono-
miskt, är jagade av kro-
nofogden och inte känner 
att de riskerar något på att 
stjäla en bil.

DET FINNS OCKSÅ anled-
ning att vara uppmärksam 
på vilka bolag som köper 
bilar. Att ett bolag har 
fina siffror att visa upp för 

fjolåret betyder inte att företaget går bra i dag. 
Därtill finns bolag med målvakt och kapade 
bolag som också används för att leasa och stjäla 
bilar. 

Genom att besöka bilhandlare som använ-
der olika kreditbolag kan bedragare få ut flera 
bilar innan någon blir misstänksam. 

– Kommer ett snickeriföretag och vill köpa 
en sportbil, men inte ens har en transportbil 
sedan tidigare, kanske man ska fundera lite. 
Har du otur som bilhandlare kan du bli stående 
med skulderna om inte kreditbolaget tar köpet, 
säger Stervander.

Det finns dåligt med statistik för bedräge-
ribrotten inom motorbranschen och det beror 
bland annat på att många brott inte anmäls. 

– Det är aviserat en skärpning av begrep-
pet olovligt förfogande och olovligt brukande, 
vilket kommer innebära att det införs ett ”grovt 
olovligt förfogande” och ”grovt olovligt brukan-
de” som har högre straff och då hoppas vi att 
brotten behandlas annorlunda av rättsväsendet. 

– I dag läggs alldeles för många åtal ner 
eller så reducerar förundersökarna brottet från 

Förslagna bedrägerier
mot återförsäljare
Förfalskade körkort och 
målvaktsbolag är bedrägeri-
brott mot bilhandlarna som 
kommer allt mer på tape-
ten. Många kan undvikas 
med försiktighet.

bedrägeri till olovligt förfogande till och 
med innan bilen kommit till rätta, vilket gör 
att bilen inte efterlyses.

STERVANDER TYCKER att bilhandlarna 
måste bli mindre naiva.

– Man måste vara medveten om att det 
finns dem som är ute för att lura dig och 
företaget. Det minsta man kan begära är att 
bilhandlare tar en kopia på id-handlingarna 
vid provkörning och köp. 

– Har de inget körkort kanske man ska 
fråga sig vad de ska ha bilen till. När polisen 
kommer in är det oftast för sent.

Ett annat sätt att skydda sig mot falska 
körkort är en enkel UV-läsare som visar de 
säkerhetsmarkeringar som finns på äkta 
körkort. Många av de falska körkorten sak-
nar dessa eller så är UV-säkringarna dåligt 
gjorda. En UV-läsare kan köpas för ett par 
hundralappar i vanliga teknikaffärer. Man 
bör också ha ett förstoringsglas då förfalsk-
ningarna oftast inte har samma skärpa i 
trycket som äkta handlingar. 2

anmälningar hamnat under fel brottskod och 
att dieselstölderna är borttagna från statistiken. 
Från januari till oktober 2014 anmäldes 1 377 
stölder av gods, jämfört med 1 451 året före.

– Vi initierade ett ärende i Jönköping där en 
liga under ett år stal laster med motorsågar för 
drygt 25 miljoner. Varuägaren misstänkte först 
att stölderna begicks utomlands och gjorde 
därför ingen anmälan. Genom samarbete mel-
lan varuägare, transportör och hamnen slog 
polisen till i Göteborgs hamn och fem personer 
greps, säger Håkan Carlsson.

Stöld från laster är lukrativt och rätt lätt.

– Även små mängder ger bra med pengar, 
säger Håkan Carlsson.

Polisen har också fått kännedom om en 
liga som tidigare var verksam i Holland och 
som i en telefonavlyssning berättade att de nu 
flyttat hela sin verksamhet till Sverige eftersom 
lastbilarna i Holland oftare står parkerade för 
nattvila på säkra uppställningsplatser. 

Före detta kriminalkommissarie Per-Arne 
Nilsson, som numera arbetar med transportsä-
kerhet, har länge pläderat för att chaufförerna ska 
använda de säkra uppställningsplatser som finns.

– Gods transporteras vårdslöst i oskyddade 
transporter, säger han.

PÅ KONTINENTEN ÄR trenden att våldsinslagen 
i samband med transportbrottslighet ökar.

– I Sverige utövades våld vid under tio procent 
av de anmälda transportbrotten förra året. Men 
det är klart, har de kriminella ett automatvapen 
spelar det ingen roll vilken säkerhetsutrustning 
chauffören har, säger Daniel Ekwall, som studerar 
logistiksäkerhet vid Högskolan i Borås.

Ju högre värden som stjäls per gång, desto 
större är sannolikheten att vapen är inblandat 
med hot om våld. Ändå är det i dag vanligast att 
förövaren skär upp trailern och tar vad som kan 
bäras, något som inte resul-
terar i några jättesummor 
och som ibland kostar mer 
i skador på släpet än värdet 
av de varor som stjäls.

Per-Arne Nilsson varnar 
för att situationen kan 
förvärras när trafikpoliserna 
blir färre.

– Specialkompetensen 
håller på att slås sönder. 
Alla poliser kan inte kunna 
allt, säger han2

Kolla körkortet NOGA innan du lämnar ifrån dig bilen!
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Anders Rydheimer 
på Bilia.Per-Arne Nilsson.

Sitter häktade i Frankrike

Lastbilar allt
hetare byten

Det här är skarpa bilder, tagna av en övervakningskamera i Göteborg där tjuvar stal två lastbilar 
och trailers för snart två år sedan. Lastbilarna hittades ett par dagar senare vid en husrannsakan 
i Litauen tillsammans med tre BMW X5 som var stulna i Göteborg och Skåne.Frya huvudmän  
sitter häktade i Frankrike och kommer att åtalas där till sommaren.
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Nu är det klarlagt: 39 procent av garantijobben på 
verkstäderna är obetalda. Under drygt ett halvår 

har MRF låtit en oberoende revisionskonsult gran-
ska tiderna vid 62 jobb av 16 olika märken vid tio 
verkstäder. Resultatet är alarmerande – svenska 

verkstäder förlorar 100 miljoner årligen och perso-
nalen går på knäna på grund av GA:s avtal.

TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO RICKARD FORSBERG
(Varken verkstaden eller personerna på bilderna har något samröre med innehållet i  artikeln.)

VERKSTÄDER SNUVAS        
PÅ 100 MILJONER

GA:s garantier-
sättningar

– ett hån mot 
branschen

UNDERSÖKNINGEN påbörjades i januari 
i fjol då 10 medlemsföretag i MRF (både 
ÅF-verkstäder och fria med geografisk och 
storleksmässig spridning) ställt sina verk-
städer till studiens förfogande. Den gjordes 
tillsammans med en oberoende revisions-
konsult och pågick under tio månader.

Vid de 10 verkstäderna hade då 62 

slumpmässiga kontroller gjorts av inbo-
kade garantijobb på kundbilar av 16 olika 
märken. Alla reparationer utfördes av 
erfarna tekniker, av master eller master 
technicians rang.

En noggrann tidsstudie gjordes av 
varje jobb, uppdelat på tiden för service-
rådgivning, reservdelar, förhandsgodkän-

nande, reparation och garantiavveckling.
Totalresultatet visade en skillnad 

på 136 timmar mellan ersatt tid och 
verklig tidsåtgång. Omräkningen i pengar 
grundades på GA:s snittersättning för 
garantijobb, 900 kronor i timmen.

Snittet på 38 procent i obetald tid, inne-
bär cirka 1 100 kronor för varje objekt.

Så gjordes studien
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U
tfallet av MRF:s studie är 
skrämmande. Verkstä-
dernas garantijobb är 
en större förlustaffär än 
någon kunnat tro. I snitt 
sker 39 procent av jobben 
på obetald tid. I de bästa 

av världar, hos märken som har anständiga 
avtal, ligger förlusten mellan 16 och 20 procent. 
För de sämsta, på häpnadsväckande 88 procent.

– Det här är skakande, säger MRF:s service-
markandsansvarige Joachim Due-Boje som lett 
och deltagit i studien.

– Det är förståeligt att tillverkarna måste göra 
omsorgsfulla bedömningar när garantitiderna har 
blivit så långa. Men verkstäderna kan inte längre 
stillatigandes acceptera att bära hela lasset och 
hela tiden ta risken att garantifel på bilarna avslås.

ÅF-verkstäderna och de fristående aukto-
riserade snuvas tillsammans på 100 miljoner 
kronor varje år.

DET HANDLAR OM mängder av arbetstimmar 
som generalagenterna inte betalar för, om tids-
ödande felsökning, trilskande system, snårig 
byråkrati, utdragna förhandsgodkännanden 
och Kafkaliknande revisioner. 

Och det handlar inte bara om pengar, det 
handlar också om människors hälsa; garanti-
ansvariga ute på verkstäderna mår pyton av 
stressen som hanteringen skapar.

– Verkstäderna går på knäna, måttet är 
rågat, säger Joachim Due-Boje.

Tillverkarna/generalagenterna är starka 
motparter som knaprar på verkstädernas  
faktureringsbara tid.

Det är allom bekant att generalagenterna 
knyter upp kunderna och verkstäderna med 
serviceavtal. Jobben är fortlöpande och ger inte 
samma ekonomiska resultat som servicejobb 
gentemot fristående konsumenter. Nu visas 
för första gången hur mycket verkstäderna 
efterskänker i obetald tid som kompensation 
för regelbundna uppdrag.

På de 62 autentiska fall som synats i söm-
marna på 10 arbetsplatser lade verkstäderna 
totalt ner 341 timmar, inklusive administration, 

och begärde betalt för stämplad teknikertid om 
303 timmar – men fick bara fullt betalt för 205 
timmar. Alltså 136 obetalda verkstadstimmar.

För ett märke var förlusten 88 procent, för tre 
andra märken betydligt mer än 60 procent. Snitt-
förlusten var alltså 39 procent i förlorad intjäning.

VAD ÄR DET DÅ specifikt som kostar som GA 
inte betalar för? Vad är det som GA:s tidverk 
inte täcker? Det är mycket!

✔ Det är tiden för servicerådgivningen och 
kundmötet. En kundmottagare kan ha åtta 
märken att hålla reda på med olika garantiavtal 
för alla och sällan tid att argumentera ingående, 
varken med kunden eller GA.

✔ Det är förhandsgodkännandena som 
krävs vid extrema fel.

– Ett otroligt detaljerat och tidskrävande  
arbete som ligger utanför ersättningen. Det 
finns märken som infört krav på minst fem bi-
fogade foton av varje objekt utan att ha skruvat 

upp timersättningen ett öre, säger Due-Boje.         
✔ Det är hela felsökningsprocessen som alla 

vet hur abstrakt den kan vara. Här finns hur 
många grynnor som helst.

– Kunden kan säga att ”det låter konstigt 
när jag kör på guppig väg”. För teknikern som 
provkört, klämt och känt och konstaterat att 
ljudet härrör från en egenskap, eller i bästa fall 
har hittat glapp i en framvagnsdel, gäller det att 
inte slira på tangentbordet och glömma att skriva 
”Konstaterat fel” och detaljerat ange vilket. Bara 
”byte av pendelstag” godkänns förmodligen inte. 
Underkänt bara för ett skrivfel, det är helt vettlöst.

– Flera märken betalar inte alls för felsök-
ningen förrän den kommit upp i x antal timmar 
och då måste det ansökas om ersättning för 
vidare felsökning. Och i detalj beskrivas hur fel-
sökningen har gått till och kommer att fortlöpa.

✔ Det är väntan på ett förhandsgodkännande.
– Det finns märken som kräver att verkstä-

derna, innan de kan få support, först ska chatta 

med kolleger ute i världen för att se om någon 
annan har stött på samma problem och hittat 
en lösning tidigare. Och det utan att få betalt för 
tiden; objektkod för det saknas, säger Due-Boje.

✔ Det är de oskäliga mekanikertiderna, 
alltså reparationstiden som sådan som är under-
betald, enligt MRF:s studie.

✔ Det är administrationen, på många håll 
tungrodd och rigorös.
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”FÖR FÖRSTA GÅNG-
EN VISAS HUR 
MYCKET VERKSTÄ-
DERNA EFTERSKÄN-
KER I OBETALD TID”

Joachim Due-Boje

– Det krävs allt mer som exempelvis inskan-
ning av tidsstämplingar, serviceböcker och foton.

✔ Systemen som på många håll krånglar, trils-
kar, hakar upp sig, är långsamma och klumpiga.

✔ Det är bristen på support, den tid det tar 
att jaga fram objektnummer och regelverk, och 
vänta på svar från huvudmannen.

– Då och då saknas objektkoder för det ak-
tuella felet, sådana gånger kan man hoppa upp 
och sätta sig på att supporten hos GA varken 
svarar på mejl eller telefon, säger Due-Boje.

✔ Det är tiden för garantiavvecklingen ock-
så, som också anses vara på tok för kort; ibland 
ska rapporterna ha nått GA inom tio dagar, 
inklusive helgdagar, efter att ett jobb slutförts.

– Det pappersarbetet kräver allt som oftast 
övertid, säger Due-Boje.

✔ Sedan är det generalagenternas garanti-
revisioner som görs allt mer frekvent och utförs 
minutiöst av inhyrda konsulter. Joachim Due-
Boje liknar dem vid labyrintlika domstolar utan 
rättegång. Ett absurt system.

– Hos vissa märken nagelfars arbetsorder på 
minsta lilla stavfel eller felaktig mätarställning. 
Avslag direkt om en signatur från en kund eller 
kundmottagare skulle saknas – trots att arbetet 
är korrekt och kunden nöjd. Är det inte hundra 
procent rätt utfärdas sanktioneringsavgifter eller 
så krävs återbetalning av ersättningen med reserv-
delar och allt. GA har hela tolkningsföreträdet och 
verkstäderna avkrävs på hundratusentals kronor.

– Det är fullständigt vettlöst. Rent av löje-
väckande att ersättning kan avslås för att en 
tekniker glömt att skriva ”konstaterat fel” och 
bara noterat ”glapp i pendelstag, byte”.

GA:s tidverk ligger milt sagt i underkant. 
Verkstäderna i MRF:s studie la ner totalt 136 tim-

mar mer än GA:s betalda tid på de 62 jobben. Det 
motsvarar 304 700 kronor i pengar, räknat mot 
186 270 kronor, en förlust på närmare 39 procent.

GARANTIHANTERINGEN har blivit en pålaga som 
äventyrar personalens hälsa. Tidsbristen drabbar 
allt och alla. Det är stressigt för den som vet att 
varje minut kan innebära förlustaffär, för den 
som hela tiden är rädd för att göra fel och där-
med åsamka företaget en utebliven debitering.

– Det är värst för små verkstäder där hela 
ansvaret för verkstaden inklusive reservdelar och 
garantihanteringen kan ligga på en och samma 
person. Många av dem har stressymtom och mår 
dåligt av pressen och kraven på inskanningar 
och fotograferingar, säger Joachim Due-Boje.

Han anser att hanteringen av garantifrågorna 
kräver sådan koncentration att det behöver göras 
i lugn och ro utan andra störningsmoment.

– Tiden kostar givetvis lika mycket för stora 
företag, men finns det en eller flera medarbetare 
som är dedikerade för garantihanteringen blir de 
mindre splittrade, lär sig programmen och kan 
dessutom ligga på generalagenterna ihärdigare 
och driva sina ”bevis” vid avslag. 

Tidsbristen drabbar hårt.
– Ersättningsnivån är en förolämpning, ett 

misstroendevotum mot vår bransch. Misstänk-
liggörande skapar rädsla och rädsla gynnar 
aldrig bra arbeten, säger Joachim Due-Boje

Han jämför med andra branscher – reparatörer 
av båtmotorer, kameradoktorer och datatekniker.

– Ingen höjer väl ett ögonbryn om elektri-
kern tar betalt för att felsöka en spis, till och med 
fakturerar milersättning och administration för 
Rot-avdraget också. Verkstäderna har inte råd 
att jobba gratis längre. 2
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”Jag kommer från 
garantiträsket”
 
JOACHIM DUE-BOJE är pappa till den djupgå-
ende tidsstudien av verkstädernas garan-
tijobb. Efter 30 år som verkstadsägare och 
aspirant på tjänsten som servicemarknads-
ansvarig på MRF för halvannat år sedan fick 
han frågan vad han skulle kunna tillföra.

– Bland det första jag svarade var att det 
skulle vara intressant att se om helhetsbil-
den stämmer överens med min erfarenhet 
av garantiträsket. Den är värre!

– När den här studien startade hade jag 
gissat att 25 procent av garantijobben var 
obetald tid. Det visade sig vara 39 procent. 
Med facit i hand är det skrämmande att 
se hur mycket pengar de stora handlarna 
förlorar och hur ohållbart det är för de små 
verkstäderna att få tid till att argumentera 
med generalagenterna.

Nu är kartläggningen gjord.

Vad tror du om möjligheten att få rätsida 
på problemet?
– Efter att ha fört upp problemen till ytan 
är jag övertygad om att vi får en dialog 
med generalagenterna och att vi tillsam-
mans får en genomlysning av bland annat 
felsökningstiden, supporten, avvecklings-
systemen och tidlistorna.

Vad händer annars?
– Då måste vi sätta ner foten ännu kraftiga-
re och vägra garantijobb. Får verkstäderna 
inte betalt, utan fortsätter göra 39 procents 
förlust, kommer företagen att urholkas. 
För återförsäljare vore det förödande om 
intjäningsmöjligheten på servicemark-
nadssidan stryps ännu mer.

I nästan ett år har 
Joachim Due-
Boje jobbat med 
kartläggningen som 
visar den verkliga 
tidsåtgången för 
garantiarbetena.

”ERSÄTTNINGSNIVÅN 
ÄR EN FÖROLÄMP-
NING, ETT MISSTRO-
ENDEVOTUM MOT  
VÅR BRANSCH”

Antal timmar
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”PERSONALEN KÄNNER 
SIG OFTA KRÄNKT”

Visst, det finns GA som får godkänt 
men i flera år har garantihante-
ringen varit ett frågeområde med 
låga snittbetyg i MRF:s GA-enkät. 
Trilskande tungrodda system och 
otillräcklig support är växande pro-
blem – som givetvis påverkar tids-
åtgången och ersättningen. 

En servicemarknadschef, som av förstå-
eliga skäl vill vara anonym, uttrycker  
det så här:

– Garantihanteringen är frustrerande, det 
är jättestela och bråkiga system och mycket 
pengar som står på spel. Men värst är nog miss-
troendet och misstänkliggörandet. Trots att vi 
försöker göra kanonjobb blir vi hela tiden mi-
nutiöst granskade och rättade. Det är frustre-
rande att behöva bevisa en sak tre gånger och 
det är svårt att hålla uppe motivationen bland 
medarbetarna. De känner sig ofta kränkta.

På den verkstad han basar över fanns för 
inte så länge sedan en garantiansvarig. I dag är 
det fem, sex kvalificerade personer.

– Medarbetaren som var ensam mäktade inte, 
dessutom blev vi alldeles för sårbara. Vi har inte 
råd att riskera att någon blir sjuk, är på kurs eller 
har semester när avvecklingstiderna är så korta 
och så mycket pengar passerar genom systemet.

Servicemarknadschefen som säger detta 
är inte ensam om att då och då, eller rätt ofta, 
fullständigt krokna av de klumpiga datasystem 
som garantiärendena ska hanteras genom.

– Sätter man en bock i fel ruta är man rökt, 
då är det bara att börja om från början med 
hela ansökan. Systemen är kolossalt fyrkantiga.

– Och mitt i allt detta ska vi ha jättenöjda 
kunder för att få bonus. Vi ska presentera oss 
proffsigt, göra allting proffsigt för att kunderna 
ska återkomma och köpa tillverkarnas produk-
ter utan att vi får fullt betalt för det, ibland till 
och med ta kostnaderna själva. GA kan inte  
må bra i detta heller, de måste ju förstå att vi 
måste fungera tillsammans. Mår de bra mår vi 
bra och vice versa. 2

Hur brister GA i garantihanteringen?
”Förtroendet mellan oss och GA knakar i 
fogarna.”
”Tiderna är snåla.”
”GA är för mycket ’försvarsadvokat’ för 
fabriken.”
”Vi kan få vänta på svar upp till två dagar i 
den elektroniska kommunikationen.”
”Systemen är är sega.”
”Långa garantiärenden kräver flera invol-
verade personer och fysisk tillgänglighet 
saknas.”

”I det stora hela saknas diagnostider.”
”Avvecklingstiden är för kort tid, förläng 
tiden generellt och anpassa till sommar-
situationen.”
”Ekonomin sätter gränser för utbildning.”
”It-supporten är otillräcklig på extrema 
it-system.”
”Kommunikationen med tekniksupporten 
haltar.”
”Lackersättningen är inte tillräcklig.”
”GA har inte förståelse för vår situation.”
”Om felet inte kan avhjälpas står inte GA 
för de tekniska råd de gett.”

De här förändringarna måste till!
”Garantiärendena måste ovillkorligen 
tajtas i tid.”
”Förändringarna för vår komplexitet måste 
öka, kom ut till verkligheten och lär!”

”Byråkratin måste minska.”
”Vi måste kunna få svar på telefon.”
”Kontinuerlig garantiutbildning plus upp-
följning och repetition.”
”Utbildningarna måste bli billigare.”
”Informationen till nybilskunder måste 
öka, inte minst om bilens egenskaper.” 

Även om det inte påverkar tidssättningen, 
kan verkstäderna själva förbättra sina 
garantirutiner. Utöka antalet arbetsopera-
tioner i de egna systemen, dokumentera 
tydligare vad som behöver göras, lära sig 
bilens egenskaper bättre och bli stringen-
tare i dialogen med kunderna. Det här är 
förslag från branschen:

”Mekanikerna kan ange tydligare tillverkarkoder.”
”Undvika genvägar vid hög belastning.”
”Nobba att vara kitt mellan kundens förväntningar 
och den verkliga produktkvaliteten.”
”Se till att fler medarbetare får garantikompetens, 
utbilda internt.”
”Avlasta garantiansvariga från andra uppgifter.”
”Bli noggrannare med signaturer, dokumentation 

och noteringar på arbetsordern”
”Ge tid och avskildhet åt den som hanterar garan-
tiärendena.”

FRUSTRATIONEN och den stegvis försämrade 
intjäningen för verkstäderna har accelererat 
i takt med de allt längre garantitiderna som 
naturligtvis är ett sätt för tillverkarna att kunna 
pumpa ut fler bilar på en överhettad marknad. 

I takt med att garantitiderna blir längre, blir 
situationen på märkesverkstäderna, som ska 
fixa garantifelen, allt mer pressad. Det är de 
som får betala. Tumskruvarna har successivt 
dragits åt med tilläggskrav på inskanning av 
verkstadsböcker, mekanikertider och foton. De 
dåligt betalda garantijobben, som ofta kräver 
övertid, upptar allt mer av verkstädernas tid. 
Nu har de fått nog.

– Höjs inte garantiersättningarna måste 
verkstäderna debitera den obetalda tiden på 
någon annan. Ur den aspekten är det stor risk 
att märkesverkstäderna tappar sin konkurrens 

på marknaden och det blir en backlash för 
tillverkarna, säger MRF:s vd Per Johansson.

– Det har väl funnits en from förhoppning 
från tillverkarna att kvaliteten på bilarna skulle 
ha blivit så avsevärt mycket bättre att garanti-
kostnaderna inte skulle öka. Gör de det har den 
enda återstående vägen för tillverkarna varit att 
pressa ersättningen till verkstäderna som ska 
åtgärda garantifelen. 

– Men också i konsumenternas åtaganden 
finns ju snäva begränsningar. Och de facto är 
det inte kunderna som har efterfrågat långa 
garantier, säger Per Johansson.

Joachim Due-Boje, som drog i gång MRF:s 
tidsstudie, säger:

– Det är förståeligt att felsökningen måste 
göras noggrant. Men verkstäderna kan inte 
göra jobbet gratis. 2

Så här låter några  
andra lösryckta kom-
mentarer från service-
marknadschefer:

Röster från golvet

Långa garantitider 
riskerar slå tillbaka
Långa garantitider som säljargument är ett vågspel. Risken 
finns att det blir en backlash för tillverkarna.

En noggrann tidsstudie 
gjordes av varje jobb.

2 F O K U S  G A R A N T I E R
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Det här kan vi göra själva!

”SYSTEMET TOLERERAR 

INTE MINSTA FEL OCH VID 

FEL MÅSTE MAN BÖRJA 

OM FRÅN BÖRJAN.”

”FINSLIPA GARANTI-

PROCESSEN.”

”TIO DAGAR FÖR AVVECK-

LING ÄR FÖR KORT TID, 

FÖRLÄNG TIDEN GENE-

RELLT OCH ANPASSA TILL 

SOMMARSITUATIONEN.”
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 Laserindikering för klistervikter  
 Laserindikering ovanifrån för slagvikter 
 Luftlåst balansaxel ger snabb hjulhantering
 Touchskärm för snabbt & enkelt handhavande
 Belysning invändigt i fälgen för god arbetsmiljö
 Automatisk inmätning, mätarm ersatt med laser!

Scanna QR koden
för en demovideo!

Motorbranschen ringde VW i anled-
ning av MRF:s garantiundersökning. 
Vi ringde VW, inte för att de hamnar 

sämre till än andra i MRF:s tidsstudie av 
obetalda garantitimmar, utan för att general-
agenten på senare år fått låga betyg på garanti-
frågorna i GA-enkäten.

– Vi vet att det har varit problem, vi har ett 
jätteansvar och är väldigt ödmjuka, vi jobbar ju 
ihop med alla verkstäder som vi har service-
kontrakt med, säger Niclas Helmersson.

Han vill gärna tala om vad VW har gjort.
– Vi har verkligen lagt krut på det här, tillsatt 

en särskilt arbetsgrupp, Teknik-garantigrup-
pen, som jobbar med frågorna tillsammans med 
märkesföreningen. Vi har försökt identifiera 
problemen, rannsakat utbildningsinsatserna och 
reviderat dem, erbjudit processutbildningar och 
specifika befattningsutbildningar. Vi har gjort 
genomlysningar av verkstäderna, ibland gått ner 
på detaljnivå för att hitta hakarna och det har 
oftast mynnat ut i åtgärdsplaner.

VW:S SVERIGECHEF Sten Forsberg säger att  
deras ambition är att verkstäderna ska ligga på 
90 procent av den genomsnittliga debiterings-

”BÅDA HAR ETT ANSVAR”
Under ett långt telefonsamtal försöker Niclas Helmers-
son, chef för teknik service på VW, att ge motpartens 
syn; att VW tagit tidigare kritik på allvar men att många 
skyldigheter också vilar på verkstaden. 

nivån mot konsument för garantijobben.
Niclas Helmersson framhåller också att 

VW har en målsättning för de auktoriserade 
verkstädernas lönsamhet, ”uppnås inte den 
vidtar vi åtgärder”. 

Men … naturligtvis ser generalagenten också 
en annan sida av myntet än verkstäderna.

– Det är väldigt lätt att skylla på GA eller 
reklamationssystemet om processen inte fung-
erar. Men verkstäderna har också ett ansvar att 
lära sig reglerna, systemen och processerna. 
Gör man det ska det inte vara några problem, 
vi har verkstäder som hanterar garantierna 
väldigt smärtfritt, säger Helmersson.

HAN VILL GÄRNA också försöka förklara kom-
plexiteten i garantiersättningar – det faktum 
att det är en reklamation som någon annan än 
brukaren betalar och att den som betalar har 
rätt att diktera regelverken. Och det är natur-
ligtvis som han säger att bakom varje general-
agent finns en fabrik.

– I dag krävs ett minutiöst processtänkande. 
Den som inte har kunskaperna får bekym-
mer, bekymmer som ofta visar sig i slutet av 
processen.

Stötesten i hela Europa
FRUSTRATIONEN ÖVER obetalda garantiarbe-
ten sveper över hela Europa och diskuteras 
fortlöpande av bilhandelsorganisationen Cecra. 
Häromåret kom tyska bilhandlare fram till att 
garantiersättningarna, för att bli neutrala, skulle 
ligga 30 procent högre än den vanliga service-
taxan för att täcka allt krångel och tidsspillan.

– Men det hela är ett samarbete, ett givande 
och ett tagande, och dialogen är superviktig, 
slutar han.

So far, so good. 2

I FÖRSTA SKEDET ska en ”önskelista” presente-
ras för generalagenterna. Något i den här stilen 
ska det stå på den:
✔ Ersättning för ökad administration.
✔ Ersättning för fotografering, inskanningar 
     och närvaro på chattforum.
✔ Längre avvecklingstider.
✔ Tidverk som rättvisare speglar bilens 
     alla delar.
✔ Bättre utbildning inom garantiavveckling.
✔ Utbildning för servicerådgivare om hur  

     kundmöten, goodwill och bilarnas 
     egenskaper ska hanteras.
✔ Smartare checklistor för felsökning.
✔ Bättre support i såväl administrativa 
     som tekniska frågor.

– SAMTIDIGT MÅSTE verkstäderna själva 
bidra med förbättringar av sina rutiner, säger 
Joachim Due-Boje som ska sprida ÅF-engage-
manget till Cecra och de nordiska kollegerna.

MRF:s vd Per Johansson tillägger:

– Garanti-
hanteringen är 
ju generellt det 
frågeområde 
som genom åren 
fått lägsta betyg 
i GA-enkäten 
utan att vi har 

sett någon förbättring. Nu, när MRF har tittat 
på djupet, visar det sig att det återförsäljarna 
tidigare har uttryckt inte är några överdrifter. 2

Lansen är dragen och dialogen sjösatt

En GA-kommentar:

2 F O K U S  G A R A N T I E R

Den tidsstudie som MRF har genomfört och som har disku-
terats med alla märkesföreningar ligger till grund för kom-
mande överläggningar med generalagenterna. En styrgrupp 
med MRF och fyra märkesföreningar ska driva frågan vidare.

Studien 
bekräftar vad 
GA-enkäten visat 
under många år, 
enligt MRF:s vd 
Per Johansson.

Niclas Helmersson.
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2 L Ö N S A M H E T

MRF-HANDELN     VS ÖVRIGA

Som grupp är återför-
säljarna, som inte är 
med i MRF, en brokig 
skara med minst lika 
brokiga resultat. Många 
är små, mycket små 
med vinstmarginaler 
som gör dem närmast 
till hobbyföretag. Andra 
är stora med riktigt goda 
resultat. Så här är lön-
samheten bland dem.
TEXT ANNIKA CREUTZER  / FOTO  THINKSTOCK

Vi börjar med återförsäljarna av nya och 
begagnade personbilar. För många 
av dem går det bra, särskilt de större. 

Medianföretaget har en vinstmarginal på 1,5 
procent, något högre än MRF-företagens 1,2 
procent. 

Men i den nedre kvartilen är vinstmar-
ginalen –2,0 som kan jämföras med MRF-
företagens 0,0. I övre kvartilen är den 6,6, att 
jämföras med MRF-företagens 2,5. Det finns 
med andra ord många företag som gör stora 
förluster, men även många med goda vinster. 

En förklaring kan vara att det finns många 
små företag bland icke-medlemmarna. Drygt 
2 000 av dem har 0–9 anställda. (I den stor-
leken finns bara ungefär 150 MRF-anslutna 

återförsäljare.) Därför är det troligt att många 
av dem inte drivs för vinsternas skull utan av 
andra skäl, och de drar därmed ner det totala 
resultatet. Även om de är registrerade som bil-
återförsäljare hos Statistiska Centralbyrån, SCB, 
behöver det inte betyda att det är den verksam-
heten de försörjer sig på.

– Lönsamheten spretar onekligen mer bland 
ickemedlemsföretagen än bland våra medlems-
företag, säger Per Johansson, vd för MRF.

BLAND MEDELSTORA och stora företag är 
skillnaden den omvända. I gruppen 10–29 an-
ställda finns 78 icke-anslutna och 171 anslutna. 
I gruppen 30 anställda och fler finns bara 17 
icke-anslutna företag, men 140 anslutna. Det är 

alltså tydligt att ju större återförsäljare är, desto 
mer troligt att de är medlem i MRF.

– De icke-medlemmar som är så stora 
representerar troligen ett nybilsmärke, säger 
Per Johansson.

Det kan också vara förklaringen till att de 
stora företagen också har ungefär lika höga 
arbetskraftskostnader som medlemsföretagen. 
I snitt, 496 000 kronor per anställd för icke-
medlemmar och 490 000 kronor för MRF-
medlemmar. 

Men ser vi till de minsta företagen är det 
stor skillnad. Där har ickemedlemmarna en 
arbetskraftskostnad på i snitt 203 000 kronor 
och medlemsföretagen 358 000 kronor. Det 
talar också för att en stor del av de mindre 

är mer av hobbyföretag. I vissa fall kan det 
kanske också röra sig om att alla kostnader 
inte registreras. 

PÅ LASTBILSSIDAN (lastbilar, bussar och 
specialfordon) är mönstret ett annat. Det finns 
få stora återförsäljare av nya och begagnade 
lastbilar bland icke-medlemmarna.

Medlemsföretagen är totalt 24 och 22 av 
dem har 30 eller fler anställda. Ickemedlem-
marna är betydligt fler, 150 företag varav 139 
har 0–9 anställda och bara 6 har 30 eller fler 
anställda. Med andra ord är ickemedlemmarna 
framför allt småföretag. 

– Här spelar identiteten stor roll och man 
har definitivt annan verksamhet inom företaget 

om man har så få anställda, kommenterar Per 
Johansson.

Lönsamheten är också betydligt lägre bland 
icke-medlemmarna. Den genomsnittliga 
vinstmarginalen för alla är 1,8 procent. För 
medlemsföretagen är den 3,5 procent. Bland 
de minsta företagen är den så låg som –5,4 
procent. 

Men det finns också toppar bland icke-med-
lemmarna. 2012 var vinstmarginalen i den övre 
kvartilen för småföretagen 29,3 procent. Sam-
tidigt var den –4,2 i den nedre. Troligen fanns 
ett par företag som hade ett extremt resultat av 
någon anledning just detta år och som därmed 
drog upp snittet. 

Även på lastbilssidan kan vi se mönstret 

som tyder på att det finns ett inslag av hobby 
i verksamheten. Bland småföretagen är den 
genomsnittliga arbetskraftskostnaden i den 
nedre kvartilen bara 84 000 kronor om året. 
Medianföretagen har däremot en kostnad på 
334 000 kronor och i den övre kvartilen bland 
småföretagen är den 494 000 kronor. 

Bland de största företagen är arbetskrafts-
kostnaden ungefär densamma som för medlems-
företagen. Medianföretaget har en kostnad på 
536 000 kronor och motsvarande MRF-företag 
har 524 000 kronor.

– Man kan konstatera att lönsamheten är 
spretig, så väl mellan stort som litet företag, 
mellan märken samt mellan personbilar och 
lastbilar, avslutar Per Johansson. 2

I förrförra numret granskade vi MRF-handlarnas 
lönsamhet. Nu har MRF själva låtit göra en uppfölj-
ning och för första gången tittat på avansen hos 
återförsäljare som inte är medlemmar.

”På lastbilssidan är ickemedlemmarna framför allt småföretag” 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD
Branschen Personbilsförsäljning har definierats 
som SNI-kod 45110 hos SCB. Det är sammanlagt 
2 660 företag. Därefter har de 463 medlemsföre-
tagen hos MRF plockats bort ur statistiken. 

Tre har inte aktiv verksamhet så totalt har 
resultatet för 2 194 företag analyserats (något 
fler och något färre under de tidigare åren).

Branschen ”Lastbilsförsäljning” har definierats 
som SNI-kod 45191 hos SCB. Det är sammanlagt 
174 företag. Därefter har de 24 medlemsföreta-
gen hos MRF plockats bort ur statistiken. Totalt 
har alltså 150 företag analyserats (något fler och 
något färre under de tidigare åren).

Lönsamhetsundersökningen baseras på 
företagens registrerade bokslutsuppgifter för 
2013. I några fall har bokslut för 2013 saknats. Då 
har föregående års bokslutsuppgifter använts för 
skattning av nyckeltalen under 2012, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsundersökningar.

För att underlätta analysen av trender visas 
även uppmätta vinstmarginaler för åtta år, 
2006–2013.

Undersökningen är gjord av analysföretaget 
Bisnode.
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Gransk
ar

Ännu ett år med låg eller 

ingen lönsamhet trots  
bra försäljning av person-

bilar! Så ser det ut när  
Motorbranschen granskar 

återförsäljarnas resultat 

för 2013. I år omfattar 
vår undersökning även 
lastbilssidan där verk-
samheten visar på högre 

vinstmarginaler.
TEXT ANNIKA CREUTZER / FOTO THINKSTOCK

M
ätt i antal bilar blev 
fjolåret ett hyfsat för-
säljningsår, men när 
det gäller vinsterna 
ser det fortfarande 
dystert ut. Det visar 
Motorbranschens 

analys av boksluten för 2013. 
– När försäljningen förr låg på samma 

nivåer hade branschen betydligt bättre resultat. 

Det visar hur tufft det blivit för återförsäljarna, 

säger Per Johansson, vd för MRF.
Vinstmarginalen 2013 för medianföretaget 

var 1,2 procent, en liten förbättring mot föregå-

ende års 1 procent. 
– När medianföretaget ligger på en så 

här låg nivå finns det många företag som i 

vinstmarginalen var 2,1 procent. 

Medelstora företag (10–29 anställda) har 

haft en mindre ökning, från 1,1 till 1,2 procent. 

Samma marginal ligger även de största företa-

gen på (30 och fler anställda). De har ökat från 

0,9 till 1,2 procent. 
Det allra bästa resultatet hittar vi bland de 

mindre företagens övre kvartil där vinstmargi-

nalen är 2,9 procent. Det är dock en försämring 

från 2012 då den var och 3,3 och 2011 då den var 

3,6 procent. Marginalen för de mest lönsamma 

mindre företagen är med andra ord sjunkande. 

– De mer framgångsrika företagen är ofta 

äldre familjeföretag som för många år sedan 

tog de stora investeringarna i fastigheter och 

annat, säger Per Johansson. 
Som helhet är årets undersökning ett bevis 

UTIFRÅN MRF:S medlems-

register har 492 företag med 

organisationsnummer tagits 

fram. Av dem är 487 aktie-

bolag. 24 av aktiebolagen är 

ÅF av lastbilar och redovisas 

separat. Av återstående 463 

bolagehar 461 bedrivit aktiv 

näringsverksamhet. Under-

sökningen är alltså gjord på 

461 aktiva aktiebolag. 

Undersökningen baseras 

på företagens registrerade 

bokslutsuppgifter för 2013. 

I några få fall har bokslut 

för 2013 saknats. Då har 

föregående års bokslutsupp-

gifter använts för skattning 

av nyckeltalen under 2012, 

enligt samma princip som i 

tidigare lönsamhetsunder-

sökningar.

FÖR ATT underlätta analysen 

av trender visas även upp-

mätta vinstmarginaler för  

åtta år, 2006–2013.

Vinstmarginalen är det 

angivna resultatet efter 

finansnetto. Det genomsnitt-

liga resultatet för vinstmar-

ginalen är mätt som median, 

mittersta värdet. Genom att 

välja medianen undviker vi 

risken att enstaka företag får 

stor påverkan på resultatet. 

Övre kvartilen är det mit-

tersta 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, 

ett resultat, sämre än övre 

kvartilen.

realiteten gör förluster på en bilmarknad som 

vi får beteckna som förhållandevis bra med en 

nybilsregistrering på 270 000–300 000 bilar per 

år, säger Per Johansson.
– Vi har med andra ord en alldeles för låg 

vinstnivå jämfört med andra branscher.

MOTORBRANSCHENS ÅRLIGA lönsamhetsunder-

sökning görs på de medlemsföretag i MRF som 

är återförsäljare av personbilar och aktiebolag. I 

år har företagsanalysföretaget Bisnode analy-

serat de ekonomiska resultaten för totalt 461 

företag. Det är 30 färre bolag än 2012 och även 

då var de färre än året före. Trenden med allt 

färre återförsäljare är alltså tydlig. 

– Vi går sakta mot allt färre återförsäljare fram-

för allt mätt i antal ägare, säger Per Johansson.

Det mått som används i undersökningen för 

företagens resultat är vinstmarginalen. Det är 

resultaten i förhållande till omsättningen, efter 

att kostnader för finansnettot är borträknat. 

Olika företag har olika kostnader för upplåning 

och inkomster av kapital. 
Genom att ta bort kostnader och intäkter 

på kapitalsidan, finansnettot, kan vi bortse från 

hur företaget finansierat sin verksamhet och 

enbart mäta verksamheten. Vinstmarginalen 

är angiven för medianen samt undre och övre 

kvartilen (se grafik på nästa sida).

Vinstmarginalen har alltså stigit något för 

branschen som helhet. De mindre företagen 

(0–9 anställda) har gjort den största återhämt-

ningen, från 0,8 till 1,3 procent, men det är 

fortfarande en bit kvar till toppåret 2010 då 

FORTSATT TUFFT 
FÖR BILHANDELN
(trots svag förbättring)

Så är undersökningen gjord

för hur mycket tuffare det är för bilåterförsäl-

jarna jämfört med många andra branscher.

PER JOHANSSON pekar på att kraven ökar och 

marginalerna minskar inom i stort sett alla 

områden inom bilbranschen.
– Vi har länge påpekat hur generalagenterna 

pressar återförsäljarna allt mer och på allt fler 

sätt. I dag finns det knappt några marginaler 

alls i nybilsaffären. Trycket på att få ut stora 

volymer är stort och ibland kan vi se hur stora 

återförsäljare säljer bilar under inköpspris.

– Det kan inte fortsätta. Visst är generala-

genterna pressade av lågkonjunkturen ute i 

Europa, men de måste också inse vad deras 

krav innebär i förlängningen. 
Per Johansson tar som exempel hur kostna-

derna för demonstrationsbilar ökar i takt med att 

modellerna blir fler. 
– Det har skett en astronomisk ökning bland 

alla bilmärken av olika modeller sedan jag började 

i branschen. Då kunde det räcka med tre modeller, 

som en Volvo 242, en Volvo 740 och en Renault 5. 

Nu binds stora kapital i demonstrationsflottan och 

det blir allt mer kostsamt för återförsäljarna. 

Även begagnataffären är satt under allt större 

press, menar Per Johansson. 
– Vi ser hur det blir allt tuffare att få bra 

avkastning på begagnatförsäljningen. Men den 

affären har dock fördelen att handlaren bestäm-

mer inköpspris och utpris själv. Den affären äger 

handlaren. Det är därför som begagnataffären blir 

allt viktigare, rätt skött kan den ge rätt pengar.

– Men vi ser också hur konkurrensen ökar 
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Kontakta oss för snabb leverans.

Global montörvagn speciellt anpassad för arbete 
med tyngre fordon och maskiner. Dynor i

integralskum, reglerbart ryggstöd mellan
5° till 75° med hjälp av gaspatroner.

Global verkstadsprodukter.

          Global liggstöd är ett perfekt och bekvämt
    hjälpmedel vid arbeten inne i bilens kupé.
Stödbenet är lätt ihopfällbart och justerbart i
höjd mellan 34-50 cm.

Global
liggbräda är
en bekväm hjälpreda utan
störande infästningar, upp-
byggd på en stålstomme
överdragen med oljeresistent
gummi. De sex svängbara hjulen gör den lätt-
manövrerad. Brädan kan kompletteras med ett
extra brett nackstöd i konstläder.

Global åkstol – originalet – är en 
ergonomisk lågstol som
skonar och avlastar rygg,
knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem sväng-
bara hjul, varav två är låsbara, 
gör det lätt att förflytta sig.
  En praktisk verktygshylla
      under sitsen, åkstolen
          kan även förses med
              ryggstöd för ytterligare
                 bekvämlighet.

Fotnot: Vinstmarginal och median.
Det mått som används i under-

sökningen för företagens resultat är 
vinstmarginalen, företagens resultat 
i förhållande till omsättningen, efter 
att kostnader för finansnettot är 
borträknat. Olika företag har olika 
kostnader för upplåning och inkom-

ster av kapital. Genom att ta bort 
kostnader och intäkter på kapitalsidan, 
finansnettot, kan vi bortse från hur 
företaget finansierat sin verksamhet 
och enbart mäta verksamheten. 

Det genomsnittliga resultatet 
för vinstmarginalen är mätt som 
median, det mittersta värdet. Hade ett 

genomsnittligt värde använts hade ett 
extremt dåligt eller extremt bra värde 
kunna påverka snittet. Genom att 
välja medianen undviker vi att enstaka 
företag inte ger alltför stor påverkan 
på resultatet. 

Övre kvartilen 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.
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*Räknat på antal invånare 18–80 år och antal sålda nya och begagnade bilar 2014.

Vi har just fått 
300 000 nya kunder.
51 000* av dem ska 
byta bil i år.

Vi har länge varit en av de största inom bilfi nansiering, men i och med köpet av 

GE Money Bank blir vi nu en betydligt större bank. För dig betyder det att fl er kommer 

att känna till Santander redan innan de klivit in i bilhallen, vilket gör det enklare att 

prata fi nansiering – och köp. Det betyder också att vi kan erbjuda våra gemensamma 

kunder ännu fl er produkter, som t ex betal- och kreditkort och säljfi nansiering i butik. 

Läs mer på santanderconsumer.se  
banken för dina idéer

Santander_Motorbranchen_220x285.indd   1 2015-01-26   21:10
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Författaren Søren Kierkegaard

”… detta med att hjälpa är inte att 
vilja härska, utan att vilja tjäna”

84 %
av alla anställda är inte engagerade i sina 
jobb, enligt en undersökning från Gallup.

En fjärdedel av alla anställda i Sverige har 
en chef som planerar att rekrytera; allt fler 
personalchefer flaggar för att de tänker 
anställa – och mest positiva är tillverk-
ningsindustrin. 

Det visar den senaste mätningen från 
IC Potential av hur personalchefer ser på 
framtiden. Mest positiva är alltså perso-
nalchefer i tillverkningsindustrin, där tror 
cheferna att sysselsättningen kommer att 
öka stort framöver. 

Var tredje person inom den branschen 
arbetar på ett bolag som planerar att 
anställa. Stora bolag går tydligt från att 
visstidsanställa till att fastanställa och ser 
ljust på framtiden.

Kan jag så kan du – det själv-
speglande ledarskapet
Finn ditt eget ledarskap, finn 
ledaren inuti dig! Här får du tips 
på hur du kan leda utifrån dig 
själv. Genom din personlighet, 
dina instinkter och erfarenheter 
vill författaren Freddie Larsson 
hjälpa dig att bli en förebild och 
ledstjärna för andra. Larsson 
delar med sig av sitt liv, från 
tonåring till vuxen och sina erfa-
renheter som ledare och chef. 

Mänskligt ledarskap – 10 budord 
för den (o)fullständige ledaren
Här hittar tio budord – vägar att 
gå för att bli en bättre ledare! 
Hur tänker vi om människor, 
värderingar, motivation, makt 
och relationer? Författaren 
Kelly Odell ger verktyg för att nå 
framgång. Hon uppmanar oss att 
acceptera vår mänsklighet och 
utgå från våra sunda värderingar. 
Alla som vill kan bli en bättre 
ledare, menar författaren.

BOKTIPS

ARBETSMARKNAD

Allt fler planerar  
att anställa

Vilken del av jobbet 
tycker du är roligast?

F R Å GA  T R E

Per-Arne Lööv, platschef Möller bil i Örebro
– Det finns många delar av arbetet som är roligt, men 
alla roligast är nog kundkontakterna. Så kul när jag 
märker att kunden känner att förväntningar uppfylls 
och att få uppleva att kunden kommer tillbaka till 
oss, vi är ju till för kunden så det är roligast. 

Mathias Björsberg, försäljningschef nya bilar, 
Biltrean i Uppsala
– Den roligaste delen av jobbet är att hjälpa med-
arbetare att utvecklas, att driva dem framåt, så att  
de når egen framgång, blir bättre och att de växer 
i sig själva så de kan hitta egna bra lösningar på 
problem som dyker upp.

Jakob Ederlöf, vd Burlin Motor i Umeå
– Det roligaste är att träffa kunder och att uppleva 
att personalen är entusiastisk. Man får så mycket 
tillbaka i båda situationerna. Man blir glad när  
kunderna är glada, det blir en synergieffekt och  
det är detsamma med personalen, man växer 
tillsammans. 

När chefer ska rekryteras behöver 
arbetsgivaren tänka utanför boxen, 
säger Saga Forsmark, ledarskapsut-
vecklare på Ledarna till nättidningen 
Corren.se. 

Drygt en fjärdedel av alla 
svenska chefer är över 55 år och  
det riskerar att leda till chefsbrist 
om några år när många chefer går  
i pension. 

– Vi behöver de bäst lämpade 
cheferna med den bästa kompeten-
sen, det handlar mer om personlig-
het och mognad än ålder. Det är inte 
säkert att man är bättre lämpad att 
vara ledare i en ålder framför en  
annan, säger Saga Forsmark.

Chef i branschen
Porträttet sid 46 / Affären sid 51  / Fråga experten sid 60

Tänk utanför boxen

AV NELLIE PILSETNEKJust nu hos Autorekrytering
Autorekrytering är landets enda bemannings- och rekryteringsföretag med odelat fokus 
på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen.

Läs mer på autorekrytering.se

Just nu söker vi för våra kunders räkning

•	 Field Force Manager
•	 Regionchef
•	 Digital Manager
•	 Pricing Coordinator
•	 Key Account Manager LCV

Verkstadschefens 
favoriter
Till vår hemsida har vi handplockat 
kvalificerade leverantörer av verk-
stadsutrustning, verkstadsritningar, 
regelverk och standarder samt 
direktlänkar till generalagenter, 
branschorganisationer och myndig-
heter. Kort sagt – godbitarna för dig 
som arbetar i bilbranschen.

www.fvu.se 
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Det är sällsynt att en journalist får till-
fälle att använda ordet unik. Om Christer 
Månsson håller det. Det här är en glimt av 
en stjärnsäljare med en enastående tåga.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  MATS PETERSSON

CHRISTER MÅNSSON
Ålder: 48.
Gör: Mitsubishisäljare på Hyundai center  
i Malmö.
Karriär: Utbildad bilmekaniker och plåt-
slagare. Rekondare, plåtslagare (slipade rost 
åtta timmar om dagen), verkmästare, säljare 
på Fritim hos Lars Nilsson i Arlöv där han 
grundlade sitt rykte som stjärnsäljare i lag 
med ägaren och Göran Olsson och följde  
med till fina gatan i Jägersro.
Familj: Sambo.
Bor: Eslöv.
Fritid: Hantverk, träning (har genomfört ”En 
svensk klassiker”), alltid gillat snabba bilar 
och motorcyklar.
Kör privat: Hyundai Veloster och Porsche 997.
Dolda talanger: Memorerar varje siffer-
kombination, ringer och sjunger på vänners 
födelsedagar, fick alla passagerare på ett 
flygplan att sjunga för sambon som fyllde år.

V
i hade hört de mest fantas-
tiska historier berättas om 
stjärnsäljaren Christer Måns-
son, ”helt galet bra” och ”för 
god för att vara sann”. En dag 
när vi äntligen hade bokat 

tid med honom på Hyundai center i Malmö 
kommer han oss till mötes med orden:

– Jag har just sålt en bil, vände precis på 
skylten.

Sitt rykte omedelbart personifierad!
Man vill genast dissekera honom på egen-

skaperna som gör att han säljer enorma voly-
mer – en skoningslös hjärnblödning till trots. 
Han snittar på 50, 60 bilar varje månad och 
cirka 550 ett normalår. Över tiden har Christer 
sålt tiotals bilar till enskilda privatpersoner och 
han kränger utan vidare i väg sju bilar en sön-
dag (fast kränger skulle han inte säga själv).

Christer Månsson är en legendarisk bil-
säljare. Som har levererat all time high allt 
sedan han började hos Fritim Bil med en liten 
lokal och ett tält i Arlöv, ”kunderna köper inte 
lokalerna utan bemötandet”. 

Så fortsatte det på fina gatan i Jägersro, 
Christer skulle bli bäst i Malmö på Mitsubishi 
och det blev han med en gång. Sedan i Sverige, 
det blev han också.

DET MÅSTE NÄMNAS, artärbråcket för tre och 
ett halvt år sedan som totalförlamade honom. 
Rehabiliteringen säger det mesta om hans näst 
intill ofattbara vilja. Efter en månad i respirator, 
när han vaknade 34 kilo lättare ur medvets-
löshet, utan syn, tal eller rörelseförmåga och 
läkaren prognoserade ett fortsatt liv i säng, 
möjligtvis i rullstol, då visste sambon vad hon 
sa när hon svarade: ”Det har du sagt till fel 
kille.”   

Vid återbesöket ett år senare kom Christer 
gående och visade ett foto från det 35 kilometer 
långa cykelloppet ”Ringsjön runt” som han 
hade avverkat med en förlamad arm och ett 
förlamat högerben fastsurrat vid trehjulingen. 

– Jag fick stanna och vila tio gånger i upp-
försbackarna för pulsen for som en jojo och 
jag lät som en gammal åsna för stämbanden på 
höger sida var fortfarande ur funktion.

Efter ett och halvt år var han tillbaka till 
hundra procent i jobbet. Det behöver väl inte 
sägas att han hade tränat ofattbart. Först med 
målet att kunna tala, äta och gå. Sedan vidare, 
outtröttligt.

Det är samma energi han säljer bilar med, 
frenetiskt. Han försakar inte en sekund. Och 
det ska sägas att han är av de rättfärdigas skrå, 
rakryggad.

En fighter 
utan dess like!
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”HAN KAN HÅLLA FYRA KUNDER I GÅNG SAMTIDIGT  
OCH ALLA KÄNNER SIG UPPMÄRKSAMMADE”

– Den dag jag skulle lura någon skulle vara 
min sista, säger han och nämner hur han gång 
efter annan tar sig tid att återställa radion på 
rätt kanal åt en äldre kund som då och då lånar 
ut bilen till sina barnbarn och får hiphop ur 
högtalarna.

– Jag har sålt bil till honom i massor av 
år, det enda han vill veta vid ett byte är var 
tanklocket sitter och att radion är inställd på P4 
Malmöhus och rätt volym.

EN NYBLIVEN ÄNKA, som hos första handlaren 
hade fått veta att hennes gamla bil skulle hon 
själv få sälja, hon köpte en liten röd drömbil för 
119 000 kronor av Christer. Han sålde hennes 
gamla för 4 500 kronor.

Det är en sak att han kan hålla fyra kunder 
i gång samtidigt och alla känner sig uppmärk-
sammade – en på kontoret, en annan i hallen, 
en tredje vid en kopp kaffe med en broschyr 
och en fjärde under provkörning.

Det är en annan sak att han aldrig någonsin 
ger upp; han kan ha tålamod med en ”tittkund” 
i tio år.

Han gillar inte heller att bli lurad, försöker 
någon är hen otänkbar som fortsatt kund. Och 
Christer säljer inte till kunder som blir otrev-
liga, men det händer max en gång per år.

APROPÅ GENUSPERSPEKTIV, en annan reflek-
tion från Christer:

– På 25 år har det bara hänt mig fyra gånger 
att killen har fått bestämma färgen. Det höll 
på att hända en femte gång men när kunden 
ringde nästa dag sa jag att jag visste varför han 
ringde; jag hade redan beställt en silverfärgad 
bil som kvinnan ville ha.

Här är ytterligare några fragment, lösryckta 
ur sammanhangen, av supersäljaren Christer 
Månsson:
✔ Han åker sällan på premieresor.

– Någon gång ska dom handla.
Men det är också något djuppsykologiskt 

med Christers lekande lätta konversationer. 
Något med hans tilltal, avspänt med en under-
ton av humor, bussigt utan att vara hovsamt, 
självsäkert utan att vara kaxigt. Hans smidiga 
munläder och rappa kommentarer signalerar 
stadga, pålitlighet och bussighet.

Det har hänt att kunder kommit in i efter-
hand och frågat honom ”vad var det nu för bil 
jag köpte, visa mig vilken det var?”.

Säljcoacher kan slänga sig i väggen. En gång 
på en kurs reste sig Christer upp och förklarade 
för föredragshållaren hur det går till. ”Man 
kan visst visa en sportbil för en gravid kvinna, 
första gången köper hon en sportbil, sedan 
kommer hon tillbaka och köper en kombi. Då 
har jag sålt två och du har sålt noll.”

Det har sagts att Christer gör hundrapro-
centiga behovsanalyser och det stämmer nog; 
han uppsnappar blixtsnabbt hur vägledningen 
ska gå till.

Han prutar sällan eller aldrig. Till en kvinna, 
en proffsprutare, som framhärdade  

att ”något måste han i alla fall lägga i bilen”,  
kontrade Christer kvickt med ”jag kan ju ta 
något från containern, men jag vill helst inte 
lägga skräp i bilen”. Kundens make sa att det 
var första gången hustrun köpt en kapitalvara 
utan att lyckas pruta. Grejen är att Christer kan 
formulera sådana kommentarer utan att folk 
tar illa upp, snarare uppskattar det.

DET BERÄTTAS SÅ många storyer om honom. 
Vi tar en till, den när en ilsken nybilsköpare brå-
kade för att batteriet dragit ur (trots att hon själv 
lämnat taklampan på). Då sa Christer: ”Har du 
en spegel” (och det hade hon). ”Titta dig i den, 
nu ser du vem du ska skälla på, det är inte din 
sambo, inte mig och inte bilen. Men jag tar hand 
om din bil och laddar upp batteriet kostnads-
fritt.” Det kom blommor till Christer efteråt.

De båda historier som ovan återgavs råkade 
handla om två kunder som var kvinnor. Tro dock 
inte att Christer gör skillnad på folk. Tvärtom. 
Han går faktiskt in och styr upp, som en rikt-
likare, om mannen i ett par kör över sin kvinna.

– Jag gillar inte när kunder kuvar varandra.  

– Jag är hellre hemma och säljer.
✔ Han gnäller aldrig på tunna modellprogram.

– Jag säljer det som finns, det är lättast.
✔ Han har inte provision.

– I början sa jag ”ge mig fast lön och spar 
provisionen till dåliga månader, de kom ju 
aldrig men på den vägen är det.”
✔ Han går i gång på orden ”det går inte”.

– Det är den bästa utmaningen.
✔ Han har inhiberat ett eget planerat kontant-
köp hos en annan handlare.

– När ingen hade uppmärksammat mig  
efter en halvtimme gick jag.
✔ Han har aldrig bytt in en bil som han inte 
provat själv.

– Jag brukar säga till kamraterna att en 
advokat tar 3 000 kronor timmen, vi kan tjäna 

Christers resa

Lars Nilsson, den  
förste som anställde 
Christer som säljare 
– Han är en otroligt 
skicklig säljare, idérik, 
omfattar allt man kan 
önska sig. Våra kunder 
var väldigt nöjda med 
honom och vi uppnådde 
väldigt fina resultat. Vi 

kom mycket bra överens, kändes nästan som vi 
hade en slags far- och sonrelation.

3 röster om Christer Månsson

30 000 på att provköra tio minuter. Jag säljer  
ju dem styckevis.

Christer Månsson har varit Mitsubishi, och 
emellanåt Hyundai, trogen under ägare som 
växlat från privat till GA till privat igen. Och 
han ger aldrig tappt. Inte i jobbet. Men den 
fysiska träningen, som har varit en del av hans 
liv, har han lagt på hyllan.

– Den träning jag får genom att jobba tar  
all kraft, rehabiliteringsmässigt har jag kommit 
till vägs ände, det finns inget mer att uppnå och 
då kroknar jag. Jag tål knappt att se en fotbolls-
match för jag kan inte försona mig med att jag 
inte längre klarar allt som jag tidigare gjorde.

– Men, slutar han, i dag går jag i samma takt 
som kunderna, förr frågade de alltid vart jag 
blev av. 2

CHRISTERS PRIVATA 
BILDER BERÄTTAR
Sommaren 2011 svävade 
Christer Månsson mellan liv 
och död efter ett artärbråck. 
Sambon Nina Ljunggren 
vakade. När Christer så 
småningom vaknade upp 
ur medvetslösheten – lam, 
stum och blind – och läkaren 
prognoserade ett fortsatt 
liv i sängen, eller möjligen i 
rullstol, kommenterade Nina 
att det hade han sagt till fel 
person.
Så rätt hon hade.
Ett år senare genomförde 
Christer det 35 kilometer 
långa cykelloppet ”Ringsjön 
runt” med en förlamad arm 
och ett förlamat högerben 
fastsurrat vid trehjulingen.
I dag, efter tre och ett halvt 
år är han tillbaka till hundra 
procent i jobbet, tillbaka som 
den toppresterande bilsäljare 
han har varit från allra förrsta 
början.
Motorcykel kan han inte 
längre köra, men väl fina bilar 
som är hans vurm. Här med 
sin Porsche 997.

Christer har en enastående
förmåga att ”ta folk”, alltid med 
ett skämt till hands. Här med 
stamkunden Sven Normann.

Anders Holm, nuva-
rande arbetsgivare
– Jag har ju haft för-
månen att jobba med 
väldigt mycket folk och 
Christer är nog unik på 
många områden, en 
naturbegåvning med 
inbyggt superdriv. Det 
senaste han har gått 

igenom visar väl inte minst vilken viljestark 
människa han är.

Anders Holmqvist,  
fd försäljningdirektör på 
Mitsubishi Motors Sverige
– Christer är en unik säljar-
personlighet, erfaren och 
skicklig. Hans positivism 
smittar av sig på omgivning 
och kunder. Han är fantastiskt 
trevlig att arbeta tillsammans 
med och har alltid kloka vink-

lingar och synpunkter på sådant som görs gentemot 
kund. Han sätter alltid kunden i första rummet.
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VERKSTADS-
UTRUSTNING

www.waeco.ac

Medlem i 
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7, 421 31 Västra Frölunda    
Tel 031-734 11 10 · Fax 031-734 11 11
E-post info@dometic.se 

• Automatisk tömning/fyllning av olja, 
 spårmedel och köldmedium
• Inbyggd skrivare och vakuummeter
• Menysystem på svenska

A/C-stationer 
från

28 000:-
  exklusive

moms

Servicestation 
för R134a
eller R1234yf

Köld- 
medium 
R 134a

79:-/kg
exklusive
moms

AirCon Service

Köld- 
medium 
R 1234yf
ring för 
pris

A F FÄ R E N  2

Sänk interndebiteringen på verkstadsjobben, eller se 
åtminstone över dem, uppmanar Anders Parment. 
För att behålla begagnataffären och ta till vara ÅF-
verkstädernas ökande konkurrensfördelar. Resone-
manget tenderar att slå hål på tesen att det är service-
marknaden som bär bilhandeln.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / ILLUSTRATION THINKSTOCK

VÄSSA DIN
VERKSTAD!

F R A M T I D E N S  B I L H A N D E L

Det här är tionde avsnittet i en serie artiklar, 
byggda på en omfattande vetenskaplig under-
sökning om ungas köpbeteende som forskaren 
Anders Parment har iscensatt. Han intervjuade 
mer än 100 centrala aktörer i branschen och 
samlade in 4 707 kompletta enkätsvar bland 
svenskar, tyskar, kineser och amerikaner. Rappor-
ten målar upp en bakgrund kring vad som händer 

och kommer att hända i bilbranschen. Studien är 
direkt kopplad till hur framtidens återförsäljare 
kan utvecklas. 

Den här gången handlar det om servicemark-
naden. I nästa nummer avslutar vi serien genom 
att undersöka hur ny teknik kan hjälpa oss att 
sälja fler bilar. 

Det här handlar serien om
Anders Parment är ekonomie 
doktor, forskare och strate-
gikonsult med inriktning på 
bilbranschen. Just nu utvecklar 
han studien om framtidens 
bilköpare – skillnader mellan 
generationer och mellan stora 
och mindre orter.
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2 A F FÄ R E N

”VINNINGARNA AV ATT SÄNKA INTERNPRISERNA? ATT FÅ BEHÅLLA 
BEGAGNATBILARNA OCH FÖRBÄTTRA BEGAGNATAFFÄREN!”

”FRÅGAN ÄR OM DET ÄR EN MYT ATT  
SERVICEMARKNADEN BÄR BILHANDELN …”

B
ilhandlarverkstädernas 
konkurrenskraft gentemot de 
fria har ökat, enligt Anders 
Parment. Framför allt genom 
tillgången på avancerad 
felsökningsutrustning som för 

allbilsverkstäderna har blivit svåråtkomlig och 
så kostnadskrävande att de måste höja priset 
mot kund. Och det är ju uppenbart att många 
små verkstäder har tvingats till nedläggning 
under senare år. 

– Sedan programuppdateringar har blivit 
en självklar del av en ordentlig service – tydligt 
uttryckt i Volvos ”Service 2.0-program” – har 
märkesverkstäderna vunnit en fördel jämfört 
med de fristående.

Fördelarna för dem är fler.
– Visserligen kan det ju för kedjeverkstäder-

na finnas fördelar med ett starkt varumärke och 
central expertis, men samtidigt ska kostnader 
för central marknadsföring bäras. ÅF-verkstä-
dernas kunder kommer utan marknadsföring 
och har redan en naturlig kontaktpunkt till 

bilhandlaren. Det är ju en enorm fördel att var 
samlokaliserad med bilförsäljningen och bli det 
naturliga valet för nybilsköpare som en del av 
återförsäljarens serviceupplägg, säger Anders 
Parment och hänvisar till undersökningar som 
visar att kunderna är beredda att betala för att 
få allt ordnat på samma ställe.

– Och en lånebil måste ju allbilsverkstäder-
na köpa medan bilhandlaren kan erbjuda bilen 
som en provkörning eller del av en kampanj 
för att marknadsföra en ny bilmodell. Det 
innebär ju också oftare att kunden får en nyare 
och trevligare bil än allbilsverkstadens slitna 
Peugeot 108 eller Volkswagen Polo.

Å andra sidan har ju tillverkarna ökat 
investeringskraven för återförsäljarna även för 
verkstadslokalerna.

– Investeringskrav som är så höga att åter-
försäljarna har svårt att få verksamheten att gå 
ihop är ju faktiskt något som inte håller och där 
borde märkesverkstäderna vara tuffare, säger 
Parment.

Men det är ju också bilarnas minskade 

servicebehov och det faktum att det har blivit 
dyrare över huvud taget att driva verkstad på 
grund av den allmänna byråkratiseringen – 
ökade krav från myndigheter, medarbetare och 
kunder. Miljöhänsyn, arbetsmiljö, renlighet 
etcetera.

– Dessutom krockas det mindre när säker-
hets- och assistentsystemen blivit bättre. Och 
bilarna håller bättre än tidigare.

DEN HÄR SERIEN handlar om bilhandeln och 
sett till dels återförsäljarverkstädernas konkur-
rensfördelar, dels den allmänna kostnadsök-
ningen begriper inte Anders Parment varför 
handlarna inte ser över sina internpriser och är 
mer flexibla i verkstadsaffären.

– Internpriserna är oftast lika höga som pri-
serna ut till kund, det är inte relevant, säger han 
och ger tre argument för att priserna på interna 
transaktioner borde vara lägre:
1. Verkstaden behöver inte ta en inbytesbil 
på studs, som en kundbil, utan kan vänta tills 
beläggningen är lägre.

2. Inga marknadsföringskostnader, kort- 
avgifter eller administrativ tid spenderas  
på att förklara för kunderna vid interna 
transaktioner.
3. Risken för kreditförluster är minimal.

VINNINGARNA av att sänka internpriserna? 
Att få behålla begagnatbilarna och för-

bättra begagnataffären!
– Allt fler begagnatbilar går på auktion  

och det beror till stor del på att avdragen för 
skavankerna där blir 35 till 40 procent bil-
ligare än bilhandelns verkstäder där intern-
debiteringen är fullt kundpris. Även med 
interna rabatter är skillnaden avsevärd.

– Jag pratade så sent som i förrgår med en 
återförsäljare som sa att ”förr fick jag alltid in 
grannens begagnade treåringar, nu gick tolv 
V70 därifrån i stället i väg på auktion för att 
jag inte kunde betala lika bra”, berättar Anders 
Parment.

Han hävdar att återförsäljarna missar 
många inbyten eftersom vagnsparksägarna, 

eller privatkunderna, kan få bättre betalt på 
en auktionssida. Och att det till stor del beror 
på att avdragen vid inbyten är för stora.

– Ska märkeshandeln kunna upprätthålla 
one-stop shopping och har möjlighet att 
erbjuda kunden allt på ett ställe måste den se 
till att få de rätta affärerna och de rätta bilarna 
genom att ta hand om inbytesbilarna på ett 
bra sätt.

– Samtidigt ska man givetvis inte dumpa 
priserna utan detta måste ske med lönsamhet 
i fokus. Prissättningen måste differentieras 
och det är orimligt att för attraktiva inbyten 
dra av fullt för skavanker, varpå verkstaden 
tjänar mycket pengar. Det ger en skev bild 
av var bilåterförsäljarna skapar värde och 
lönsamhet.

EGENTLIGEN är det kanske inte så som var 
och varannan bilhandlare säger, att ”de få 
kronor vi tjänar kommer från servicesidan 
medan det kostar pengar att sälja bil”. Det 
kanske i själva verket är så att interndebite-

ringen för verkstadstjänsterna är för hög …
– Risken finns ju alltid också att en bilsäl-

jare prutar mycket på den nya bilen och by-
ter in den gamla ”för högt” för att inte missa 
en attraktiv inbytesbil. Då går ju visserligen 
verkstan med vinst men inte bilhandeln.

Om det förr var så att fristående verkstä-
der hade ”en enklare match”, har verkstäderna 
hos den auktoriserade handlaren i dag fått 
många fördelar.

– Ytterligare en sak är ju att verkstaden 
genererar besökare till bilhallen helt kost-
nadsfritt. Med tanke på att det annars kostar 
tusentals kronor att få en kund att komma till 
bilhallen med hjälp av annonser så är det ju 
väldigt värdefullt att verkstadskunder i sam-
band med verkstadsbesök ofta passar på att 
hälsa på sin säljare, titta på en ny bilmodell 
eller kollar läget i begagnathallen.

– Det gäller bara att se till att utnyttja det 
tillfället. Och för det behövs rätt attityder, 
kundorientering och ny teknik. 

Som vanligt: Diskutera gärna! 2

Bilhandeln har 
mycket att vin-
na på att synka 
bilförsäljningen 
med verkstaden 
bättre, anser 
Parment.

VINN       VINN

3 verkstadstips till
från Anders Parment:
✓ Låt ett team ta hand om bilen och 
slipp diskussionerna om timpenningen! 
Det ger ett kompetent intryck och 
kunden slipper undra varför två timmars 
service kostar 4 000 i arbetskostnad.
✓ Ring kunden före en stor service, 
berätta att den kommer att bli dyr och 
erbjud en nyare bil till bra pris! Om du 
rabatterar den blir det förmodligen bil-
ligare än att serva den gamla.
✓ Se över internprissystemet och 
anpassa det efter rådande marknadsför-
hållanden. Även om det är smärtsamt 
att sänka internpriser kan det vara 
nödvändigt för att säkerställa tillflöde av 
inbytesbilar och verkstadsjobb!
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Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

Vi har ett stort utbud av säkerhets- 
klassade nyckel- och dokumentskåp. 
Till dessa finns ett urval av tillbehör 
och tillval. 

Mer info finns på www.frobergs.se 
eller i vår katalog. 

AB John Fröberg • Box 909 • 612 25 Finspång
Tel: 0122-861 10 • info@frobergs.se • www.frobergs.se

MARKNADS-
TORGET
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta 

Henric Widén på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

Tel: 0171-541 40   Fax: 0171-571 80 
e-post: info@lackeringsanlaggningar.se 

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  

We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvacuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Väteskeutrustning

◆ Övervakningssystem

Tel 08/747 67 00   Fax 08/715 20 74
www.alentec.com  info@alentec.se

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

Winassist System AB
Sjöängsvägen 17, 192 72 Sollentuna
Tel. 08-745 10 40, Fax. 08-626 70 25

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

Affärssystem för fordonsbranschen  Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60 

Försäljning

Butik
Verkstad

INFOFLEX FORDON – ett lyft för lönsamheten 
Med funktionen  Fordons försäljning täcker vi in hela din verksamhets 
behov från försäljning, butik till verkstad. Kontakta oss på 08-792 64 60 
eller gå in på www.infofl ex.se för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.
Träffa oss på Fordonsverkstad 4-5 mars
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Viaredsvägen 35 D, 504 64 Borås 
033-10 01 75. info@autoverktyg.se 
www.autoverktyg.se

För din trygghet. 

Behöver din verkstad 
ett lyft under 2015.
DÅ HAR VI LÖSNINGEN FÖR DIG! 

Vi säljer Dendro lyftbockar, 7 och 10 ton som 
standard. Utifrån era önskemål och behov gör 
vi även specialanpassningar.

Ring oss, så hjälper vi dig att lyfta rätt.

Elektroniskt Mätsystem
EzCalipre

Punktsvets
GYSPOT BP

Dataliner har av försäkringsbolag samt biltillverkare                                                                                   
godkänd utrustning för klass 1 verkstäder

Riktbänk
10-Ton Drag 

3-ton lyftkapacitet

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

Kundkontakt Sverige, Magnus Lojander 
Mobil: 0709-20 66 09
E-post: magnus.lojander@hedson.se

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

• kraftfull och tyst turbin
• låg energiåtgång 1,3 kW/230 V
• lång livslängd (~25 000 h)
• en eller två användare samtidigt
• stor filteryta
• minimal dammexponering vid  
 tömning av dammpåse

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

Lyft bilen som du vill;
• stående på hjulen
• med frihängande hjul

Två separata lyftar tar mer plats och 
kostar mer pengar.  
Varför välja när du kan få ”två i en”?

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

• unik, magnetisk pistolhållare
• 3-års pumpgaranti
• för både vatten- och  
 lösningsmedelsbaserade lacker

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

• större torkyta
• enastående värmebild
• energieffektiv torkning
• större räckvidd
• lättanvänd

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

Välkommen

Montering i hamn eller eftermontering.

Läs mer på standardleather.se eller kontakta oss på 08-83 01 02.

standardklädsel eller designa själv. Finns över 30 färger.
mallar till över 3000 originalmodeller. Välj mellan
branschens säkerhetskrav (testade av TÜV). Vi har 
Våra klädslar tillverkas efter beställning och uppfyller

Komfort - läder andas, doftar gott och du sitter alltid
bekvämt på en läderklädsel

Lättskött - enkelt att torka av och hålla rent i bilen 
Tåligt - vårt läder är extra slitstarkt och anpassat för bilar

Upplev fördelarna med 
läderklädsel i bilen!



Telefon: 060-151416 Telefax: 060-171516
Proffs på maskiner och verktyg

Alla priser anges exklusive moms och frakt, med reservation 
för pris änd ring ar utanför vår kontroll (valutakurser m.m.)

LEASING
Alla leasingkostnader i an non sen 
gäl ler med en löptid på 60 må na der 
och med 10% rest vär de. Ing en kon-
 tant in sats. Andra löpti der kan också 
fås. Ring oss för mer information.

Chockluftare för både PV 
och LV-hjul. Ny design som 
är smidigare och lättare, 
fortfarande lika effektiv!

BEAD BAZOOKA
2.490 kr

- vår soliditet, 
din trygghet!

MOMS:
Vi har  telefonöppet även på kvälls-
tid och helger, så att du kan ringa i 
lugn och ro.

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

Med upp häng a re och  
spi ral sladd. Tänds 
au to ma tiskt. 24 volt/21W 
lampa.

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

Fylls med 
bromsolja och 
tryckluft. Leve-
reras komplett 
med locksats.

Bromsluftare 

3.190 kr

Mjuka "limpor" istället för vanliga gummiblock är 
mycket bekvämt och praktiskt, fi nns i två tjocklekar.

- Snabb pumpautomat med sättrycks-
funktion. 

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.550 kr
IR 2135QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

3.450 kr

AIRMATE PUMPNINGSAUTOMAT

geodyna 960
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

Breddäcksmaskin kom-
plett utrustad med easy-
mont PRO hjälparmar 
10-24 tums fälgdiametrar
Upp till 14" breda fälgar
Integrerat chockluftsys-
tem
Två hastigheter

monty 3300 RACING GP 

Paket:
3300 R GP + Easymont PRO + 
snabbfästessats/komposithuvud: 

 47.950 kr

geodyna 3900
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

Snabb maskin med endast 3 
sekunders mättid.
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav
• 3D automatisk inläsning
• viktsplit- program 
• montering 

av klis ter -
vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
geodyna 4500p

geodyna 4500-2p

Köp originaltvättmedel 
till era Performtec-
tvättar för bästa 
tvättekonomi och 
tvättresultat.

32.500 kr
leasing fr. 658kr/mån.

geodyna 3900

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*
Modell 526C
5 tons fyrpelarlyft med låg uppkörningshöjd och 
långa körbanor. Allroundlyft som även klarar 
större fordon. Hög lyfthöjd, au to ma tis ka säker-
hetsspärrar och snabb lyf tan de hydraulpump är 
andra fi nesser som är särskilt värda att nämna. 

leasing fr. 789kr/mån.
(modell 524)

Hydraulisk 
tvåpelarlyft. Passar 
perfekt till både 
transport- och 
personbilar.

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr

Prisexempel SPO45E-EH1:

 36.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

Nu 3,5 ton, 
- med samma pris som 
tidigare!

Ny modell med ännu bättre asym-
metri, tack vare tredelade armar 
fram. Optimerad för personbilar och 
mindre transportfordon.

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

Modell 543RA
Tryckluftsdriven fri-
hjulsdomkraft med en 
lyfthöjd på 410 mm. Bra 
räckvidd på de utdragbara 
lyftarmarna. Kan även 
monteras på körbanelyftar 
av andra märken. 

3 ton
13.900 kr

22.900 kr

Modell 526LT
5 tons fyrpelarlyft för hjulinställningsarbete, levereras 
med uttag för vridplattor fram och inbyggda långa glid/
vridplattor bak. Utrustad med inbyggd frihjulssaxlyft.

Modell 533RC - lågprofi ls 
körbanesaxlyft
Nu har OMA tagit fram en körbanesaxlyft som 
är avsedd att monteras ovanpå befi ntligt golv. 
Tack vare endast 180 mm lägsta höjd är den 
direkt jämförbar med fyrpelarlyftarna att köra 
upp på, samtidigt som man sparar utrymme. 
- Inbyggda saxlyftbord med 3,5 tons kapacitet

- Förberedd för hjulinställning, med inbyggda glid-
plattor bak och urtag för vridplattor fram.

- Hela 2180 mm lyfthöjd (+ 510 mm för lyftborden)

533RC

18.000 kr

Modell 524  4 ton 35.900 kr
Modell 526C*    5 ton 46.900 kr
Modell 526L5    5 ton 44.900 kr
Modell 526LT  5 ton 76.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

Vi är glada att meddela att vi nu är svensk generalagent för de 
välkända hjultvättarna från tyska Performtec. 
Tvättarna arbetar genom högtrycksspolning med kembehandling och 
ger imponerande tvättresultat.
Maskinerna fi nns både i modulutförande för ett/två hjul samt en 4-
hjulsversion. 

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

• Avancerad teknik med inbäddad PC och Linux.
•  Platt bildskärm, 3D automatisk inläsning av 

fälgmått med mätarmar. Geometrisk viktplace-
ring m.m.

24.900 kr
leasing fr. 523kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

• Geoliner 580 Prism Elite 
är utrustad med det nya 
programmet Pro-42 och är 
ett modernt och effektivt 
instrument. Mäter även 
fordonsdimensioner och 
har förkortad rullande 
skevhetskompensering.

• PODar, hjulfästen och 
måltavlor i magnesium, 
som är både lätt och 
starkt.

• Instrumentet är trådlöst 
och optimerat för att vara 
enkelt att använda.

92.900 kr

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 960/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

geodyna 960
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.000 kr
leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

Kampanj!

36.500 kr

leasing fr. 694 kr/mån.
33.900 kr

49.900 kr
leasing fr. 998 kr/mån.

3.850 krLV: TM150

PV: TM100

Universalramper 
1000x500x30 mm i 
gummi, för att köra 
upp låga sportbilar på 
saxlyftar. Levereras i sats 
om 4 st.

1.600 kr/sats

532LP3.5 är en lågpro-
fi lsaxlyft med endast 
98 mm lägsta höjd och 
2000 mm lyfthöjd. Upp-
körningsramperna följer 
med upp = fritt golv.

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

- nu med varmgalvansierade 

bottenramar

Kampanj!

41.500 kr

leasing fr. 517kr/mån.
23.500 kr

leasing fr. 559kr/mån.

26.800 kr

Mod. 537C - 3 tons kapacitet
• bredare & längre lyftbord för även större fordon
• 20 sek. lyfttid och sänktid

Mod. 537/2 - Däck- & re kon d lyft
• Låga körbanor - bara 95 mm
• Stabil konstruktion - 3 tons lyftkapacitet

geodyna
7850p
Nu kommer balanserings- 
maskinen från Hofmann som 
alla väntat på - med inbyggd 
automatiserad hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns smidiga 
automatnav naturligtvis och den 
senaste tekniken.
• Touch-screen program som är 

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen
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2 JURIDIK
DAVID NORRBOHM

är MRF:s jurist. Han sit-
ter i Allmänna rekla-
mationsnämnden och 

har lång bransch-
erfarenhet. 
08-701 63 28.

2 BILUTHYRNING
ROGER EKDAHL
är vd på bransch-
organisationen Bil-
uthyrarna Sverige.

2 ARBETSRÄTT
JAN BERGLUND
är chefsjurist på Transport-
gruppen och Motorbran-
schens Arbetsgivarförbund 
och ansvarig för arbets-
rättsliga tvister i domstol. 

2 VERKSTAD
JOACHIM DUE-BOJE

är ansvarig för service-
marknadsfrågor på 
MRF. Sitter i Allmänna 
reklamationsnämnden 
08-701 63 38. 

MOTORBANSCHENS EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor om allt 
från gruppundantaget och allmän biljuridik 
till praktiska bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till:  
redaktionen@motorbranschen.se

2 SKATTER
HELENE ENGMAN
Helene Engman har bl a arbe-
tat på Skatteverket och som 
chefsjurist inom en organisa-
tion. I dag är hon skattekonsult 
på PwC:s kontor i Gävleborg. 

2 SKADEREPARATION
ÅKE WESTIN
är ansvarig för plåt- och 
lackfrågor på MRF. Sitter i 
Allmänna reklamations-
nämnden.
08-701 63 29.

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

Se upp med penningtvättare!
JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA Vi diskuterar pen-
ningtvätt och nya regler. Vilket 
ansvar har vi om en bil skulle  
köpas med svarta pengar av 
oss?

Pluto

SVAR  FÖRSTA JULI I FJOL bör-
jade Lagen om penningtvätts-

brott gälla i Sverige.
Penningtvätt är att föra 

pengar från brottslig verk-
samhet in i det finansiella 
systemet och ”tvätta dem 
rena” för att dölja ursprunget, 
kanske narkotikabrott, rån 

eller bedrägerier. 
Ett vanligt sätt är att 

köpa dyrbara saker, som bilar, 
kontant. Bilarna registreras på 
gärningsmannen eller en bulvan 
som sedan säljer bilen vidare. På 
så sätt förs de ”svarta pengarna” in 
i det finansiella systemet och kan 
användas utan att kunna spåras 
till brottslingen.

Lagen ger dels möjligheter att 
förverka egendom som har varit 
föremål för penningtvätt, dels att 

belägga egendom som misstänks 
vara föremål för penningtvätt eller 
avsedd för finansiering av terrorism 
med ett tillfälligt dispositions-
förbud. Även en möjlighet att 
ta sådan egendom i beslag finns 
(penningbeslag). 

STRAFFANSVARET omfattar även 
den som i näringsverksamhet 
medverkar till åtgärder som skä-
ligen kan antas syfta till penning-
tvätt (näringspenningtvätt). 

För att dömas för penningtvätt-
brott behöver brottsvinsten inte 
komma från ett specifikt brott; 
”brott eller brottslig verksamhet” 
är tillräckligt.

Sedan tidigare finns i lagen 
krav på att vidta åtgärder för 
kännedom om kunders identitet, 
klargörande av pengars ursprung 
(särskilt transaktioner över 15 000 
euro). I den skyldigheten ingår 
också, vid misstanke om penning-
tvätt, en skyldighet att rapportera 
misstankarna till Finanspolisen 
(oavsett belopp). Brott mot reg-
lerna kan ge böter.

”SKA EN ANNAN ÄN KUNDEN STÅ SOM 
ÄGARE TILL BILEN, FINNS SKÄL ATT REAGERA”

DAVID NORRBOHM 

FRÅGA Vi har en kund som i 
dag utan skäl meddelat att 
han inte ska ha den bil han 
beställt. Affären gjordes i 
och för sig upp muntligt, men 
därefter har kunden mejlat 
och beställt eftermonterad 
utrustning.

Mr X

Kunden vill hoppa av
SVAR  ENLIGT KONSUMENTKÖP-

LAGEN har en konsument alltid  
rätt att avbeställa före leverans. Dä-
remot är kunden skyldig att betala 
för den kostnad avbeställningen 
orsakar dig som säljare: 
1. Särskilda kostnader som du har 
haft för att ingå och fullgöra avtalet. 
2. Särskilda kostnader till följd av 
hävningen eller avbeställningen.
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2 BILHANDEL
JOHAN HOLMQVIST
är chef för bilhandelsfrågor 

och -statistik på MRF.  
Sitter även i Allmänna 
reklamationsnämnden.
08-701 63 22.

DEN NYA LAGEN innebär att  
till exempel en bilhandlare kan 
dömas till penningtvättsbrott 
om han eller hon otillbörligen 
främjar möjligheterna för någon 
att omsätta pengar eller annan 
egendom som härrör från brott el-
ler brottslig verksamhet. Den som 
i näringsverksamhet, eller som ett 
led i vanemässig eller omfattande 
verksamhet, medverkar till pen-
ningtvätt kan dömas för närings-
penningtvätt. Straffen för dessa 
brott spänner mellan böter och 
sex års fängelse.

Här några exempel där det kan 
finnas skäl att reagera: 
✔ När någon uttrycker sig negativt 
över att du som bilhandlare förhör 
dig om pengarnas ursprung. 
✔ Vid affärer där det krånglar 
med lån. 
✔ Vid affärer där en annan än 
kunden ska stå som ägare till 
bilen. 
✔ När ett företag köper ett fordon 
på avbetalning och sedan betalar 
av fortare än förväntat och avtalat, 
kanske efter bara någon månad. 2

ç

3. Övriga förluster. 
Som säljare kan du också förbehålla 
dig en på förhand bestämd ersätt-
ning vid avbeställning, vilket är 
både smidigare och mer fördelak-
tigt, som anges som ”förbestämda 
skadeståndsbelopp” i MRF:s villkor. 
Eftersom er kund inte verkar ha 
tagit del av dem måste du tillämpa 
paragraf 1–3 i lagen. 2

FRÅGA I somras bytte vi in en 
bil som var tre år och hade körts 
11 000 mil. Det var en modell av 
ett större bilmärke och vi sålde 
den för två månader sedan för 
119 000 kronor. 

Nyligen kom kunden in och 
hävdade att den drog nästan två 
liter olja per 100 mil. Efter tester 
visade det sig att det stämmer 
och beror på ett fel i motorn 
som kostar 70 000 kronor att 

Har vi rätt att återköpa bilen?
BILHANDEL

Nybilsregistrering visavi äkta 
BILHANDEL

FRÅGA Vi har just diskuterat 
årsmålen med vår generalagent 
som hänvisar till vårt historiska 
utfall men mest till vår poten-
tial i förhållande till distriktets 
storlek. Jag hör av kolleger att 
de pratar om begreppet ”äkta 
registrering”. Vad innebär det 
och vad är det för skillnad på 
den jämfört med den vanliga 
nybilsregistreringen?

Eskil, Bromma

SVAR  DET ÄR KLOKT att använda 
mer än ett underlag när ni tittar 
på ert årsmål utifrån de registre-
rade bilarna. 

Den statistik som presenteras 
av Bil Sweden första vardagen 
varje månad och som kommen-

JOHAN HOLMQVIST

reparera. Vi måste stå för repa-
rationen då det anses vara ett 
ursprungligt fel, som vi dess-
värre inte upptäckte när vi bytte 
in den. Kan vi i stället kräva att få 
köpa tillbaka bilen?

Lasse, Sävsjö

SVAR  Det här är en knepig situa-
tion som jag tyvärr har hört talas 
om några gånger tidigare. Här har 
kunden enligt konsumentköplagen 

teras i medierna är nybilsregist-
reringen. Medierna brukar även 
prata om nybilsförsäljningen, 
men det är nybilsregistrering-
arna som avses. 

Den redovisar var registre-
ringen av bilen först har skett. 
Statistiken innehåller bilar som 
sedan kan ha exporterats, gene-
ralagenters egna registreringar, 
hyrbilar, återförsäljares egna 
uttag, demobilar, med mera. 

Nybilsregistreringen är ett 
trubbigt instrument och det går 
inte att utläsa ett områdes exakta 
potential eller köpkraft baserat 
på märket eller på slutkunds-
nivå. Även finansbolagens 
registreringar på en viss ort kan 
leda till missvisande statistik.

MRF:S ÄKTA registreringar inne-
bär att nybilsregistreringen, med 
en månads fördröjning, läses av. 
Här ser ni då bättre vilka bilar 
som inte bara registrerats på en 
bilhandlare tillfälligtvis, exem-
pelvis vid ett månadsslut, 
utan vilka ägare som bilen 
slutligen är registrerad 
på. Ni kan då göra mer 
precisa bedömningar 
av områdets potential 
fördelat på märken och 
kundgrupper/segment.

På MRF:s intranät 
”Kopplingen” finns 
en äkta statistik på 
länsnivå som tas fram 
tillsammans med ana-
lysföretaget Vroom. 2

”UTIFRÅN DE ÄKTA REGISTRERINGARNA KAN
NI GÖRA MER PRECISA BEDÖMNINGAR”

rätt att häva köpet, få en omleve-
rans eller ett prisavdrag för felet 
på sin bil. 

Eftersom reparationen denna 
gång kan anses orimligt dyr i 
förhållande till bilens pris bör ert 
önskemål om att få köpa tillbaka 
bilen kunna accepteras av kunden. 
Det vill säga att kunden får häva 
köpet. 

Men ni kan faktiskt inte tvinga 
kunden till det. 2



VERKSTAD

FRÅGA En torsdagsmorgon fick 
jag ett samtal på telefon från 
Magnus, entreprenadmaskins-
reparatör från Halland. Hans 
fråga var hur han skulle göra 
med ett försäkringsbolag som 
inte ville betala för hans tjänster.

På telefon hade han fått ett 
larm från en bonde vars traktor 
hade stannat i skogen. Framme 
vid traktorn påbörjade han felsök-
ning. Magnus konstaterade att tre 
av fyra kolvar hade skurit, troligen 
på grund av för mager bränsle-
tillförsel. I sedvanlig ordning 
gjorde han ett kostnadsförslag 
till försäkringsbolaget, någon 
renovering var det inte tal om, det 
var motorbyte som gällde.

VERKSTAD

”DET FINNS INGA SKYLDIGHETER ATT KONTROLLERA 
EVENTUELLA ’FULNEDLADDADE’ PROGRAMVAROR”

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

FRÅGA På vår BMW-verkstad 
säljer vi nedladdningsbara till-
behör. Det kan vara uppdatering 
av navigationskartor eller  
”power kit” för effekthöjning. 
Dessa två programvaror kom 
plötsligt i vägen för varandra 
under ett kundbesök på vår 
verkstad härförleden. Så här:

En kund kontaktar vår 
verkstad och beställer motoref-
fekthöjning, ”power kit”. Bilen 
bokas och kunden anländer på 
beställd tid. Nedladdningen går 
utan problem, vi provkör bilen 
och nöjd kund betalar och åker 
hem med sin bil. 

Några dagar senare får vi ett 
samtal från bilägaren som säger 
att vi har förstört navigationen, 

Nedladdning blev urladdning
att det inte längre finns kart-
information.

Vi erbjuder naturligtvis fel-
sökning för att undersöka vad 
som har hänt. Kunden lämnar sin 
bil igen och vi konstaterar att bi-
len en gång i tiden har tagit emot 
en icke originalprogramvara för 
navigation. Vi förklarar det för 
ägaren, men han är inte nöjd med 
det utan påstår att vi ska bekosta 
en ny navigationsprogrammering. 

Är vi skyldiga att återställa?
Kaj, BMW verkstad

SVAR DET ÄR SPÄNNANDE att 
höra kunders krav och påstå-
enden, ibland tänker jag på hur 
andra branscher hanterar sina 
kunders krav och klagomål. Jag 

frågade en gång en konsument-
vägledare i ett möte på Allmänna 
reklamationsnämnden vilka 
branscher som har intressanta 
kundklagomål. Svaret kom utan 
betänketid, ”resebranschen”. 
Det är tydligen inte ovanligt att 
konsumenter vill ha alla pengar 
tillbaka för sina utlandsresor för 
att ett barn har skrikit på flygre-
san hem.

NEJ, DU BEHÖVER inte stå för 
kostnaden av den förlorade 
navigationsprogramvaran. Hur 
skulle ni kunna veta att den inte 
klarar av en mjukvaruuppda-
tering av motorstyrdonet? Det 
finns inga krav eller skyldigheter, 
vad jag känner till, för verkstä-

Lacknorm eller inte
L ACK & SKADE

JOACHIM DUE-BOJE

FRÅGA Motorbranschen har ju 
tagit fram en lacknorm som ska 
gälla för de lackeringsjobb vi 
gör. Men varför höjs kraven yt-
terligare? Vad är det som gäller 
och var kan vi vända oss när vi 
får backjobb men tycker att vi 
har rätt? Visst ska vi göra vårt 
bästa, men vilken nivå ska vi 
egentligen ligga på?

Hasse på lacken
 

SVAR  MRF HAR tidigare utvecklat 
en lacknorm tillsammans med för-
säkringsbolagen, färgleverantörer 
och lackerare, allt för att minimera 
diskussioner om vad en godkänd 
lackering är. Men den normen 
var mycket gammal och det hade 

hänt många förändringar med 
bilarnas konstruktioner sedan 
1990. Tidigare fanns till exempel 
tydliga avgränsningar mellan 
bilens olika delar, i dagens bilar 
flyter ytor många gånger över till 
nästa och saknar bra ställen att 
lägga en skarv på. Dessutom har 
ju mängden av färger och nyanser 
hela tiden ökat.

Gällande lacknorm från 1 
januari 2013 togs fram för att 
sätta en ny standard för vad en 
godkänd lackering är och vilka 
förutsättningar som gäller. Nor-
men användes vid den senaste 
tidsstudien för att sätta en enhet-
lig kvalitetsnivå för branschen vid 
skadereparationer.

HAR EN KONSUMENT, plåtverk-
stad eller försäkringsbolag högre 
krav på lackeringen än lack-
normen, ingår det  i n t e  i den 
uppsatta tiden. Med andra ord, 
det är ett tilläggsjobb och som ni 
ska kräva ersättning för.

Viktigt är att ta hänsyn till 
bilens skick, som det står i nor-
men ”Hänsyn skall tas till bilens 
skick/skötsel, avseende: repor, 
glans och/eller dåligt underhållen 
lackering.” 

Det är ni som är experten på 
lackeringen och ni som gör en 
fackmannamässig bedömning 
enligt lacknormen.

Får ni problem, till exempel 
krav på ytterligare arbete trots 
att ni har utfört arbetet enligt 
lacknormen, kontakta då MRF 
för hjälp i ärendet. 2
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I första skadesvaret begärde 
bolaget in ett dieselprov. Det 
fixade bonden och skickade till 
bolaget. Försäkringsbolagets 
andra svar var ett tydligt avslag 
– de ville inte ersätta skadan, 
de hade hittat spår av alger i 
bränslet. 

Bonden blev misstänksam 
på sin egen farmartank och 
begärde in ett dieselprov från sin 
bränsleleverantör. Samtliga prov 
jämfördes med bränslet i farmar-
tanken och i traktorn, alla utan 
anmärkning. Nu fick bolaget ge 
sig om själva dieselförorenings-
frågan, så Magnus fortsatte med 
sin offert. Men det blev avslag 
igen från bolaget, denna gång 

på grund av för stor tidsåtgång för 
reparationen, suck.

I mitt samtal med den stack-
ars fältmekanikern förklarade 
han att tidsåtgången var en-
ligt tidverket för Deutz, samt 
tillägg för felsökningen. 

SVAR  SÅ HÄR LÖD mitt förslag 
på hur han skulle göra med för-
säkringsbolaget:

Skaffa ett intyg på tidsåtgången  
för felsökningen från bonden som 
äger traktorn.

Bifoga en kopia på anslagen tid 
för motorbytet från generalagentens 
tidlista. Skicka in det till bolaget och 
be att de förklarar varför du inte ska 
få betalt för dina timmar! 2

der att kontrollera eventuella 
”fulnedladdade” programvaror 
innan till exempel uppdatering 
av motorstyrdonet. 

Undantaget är om bilägaren 
hade informerat dig innan att det 
fanns en icke originalnedladdad 
nav-utrustning. Då hade ni haft 
tillfälle att diskutera risken för att 
navigationen kan försvinna i och 
med ny mjukvara. 

VIKTIGT I ALLA lägen är att an-
teckna allt som är överenskom-
met på arbetsordern. Glöm inte 
att ta betalt för felsökningen! 2

Försäkringsbolaget ville inte betala

”DET ÄR NI 
SOM ÄR EXPER-
TEN PÅ LACK-
ERINGEN OCH 
FÖR BEDÖM-
NINGEN”

ÅKE WESTIN

I dag är tredjepartskontroller ett måste för 
flertalet auktoriserade serviceverkstäder. 
Imorgon är det  ett måste även för skade- 
och allbilverkstäder. Det är försäkrings-
bolagen och verkstadskedjorna som 
kommer att ställa dessa krav. Det är svårt 
att stå utan dokumenterad kvalitetskontroll.

Kontrollerad Bilverkstad är branschens 
eget kvalitetskoncept – det är även det 
enda rikstäckande, mest effektiva och har 
en bra prisbild för inspektioner, mystery 
shopping samt rådgivning kring kvalitets-
säkring av hela reparationsprocessen.

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

www.kbv.nuHenrik Johansson är en av KBV:s inspektörer.
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Nyregistreringar under 2014 

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
december 2014, nya definitionen

Nyregistrerade miljöbilar december 2014, nya definitionen.

 December Ackumulerat Andel av
Län 2014 2013 2014 2013  landet %
Stockholms län             7 743 6 886 83 691 77 296 27,5
Västra Götalands län    5 176 4 739 54 330 46 007 17,9
Skåne län                      3 487 3 482 40 260 35 744 13,2
Östergötlands län        1 096 1 048 12 726 11 082 4,2
Jönköpings län                 921 1 192 11 753 10 531 3,9
Hallands län                   846 967 10 713 9 296 3,5
Uppsala län                    858 864 9 646 8 464 3,2
Örebro län                     704 696 8 169 6 933 2,7
Södermanlands län          567 711 7 428 6 611 2,4
Västmanlands län               597 681 7 373 6 749 2,4
Värmlands län                  616 667 6 862 5 988 2,3
Gävleborgs län                 665 563 6 951 6 071 2,3
Västernorrlands län            600 536 6 912 5 607 2,3
Dalarnas län                   570 587 6 564 5 785 2,2
Kalmar län                     563 576 5 935 5 511 2,0
Kronobergs län                 480 557 5 771 5 290 1,9
Västerbottens län              487 557 5 784 5 149 1,9
Norrbottens län                505 508 5 563 4 908 1,8
Blekinge län                   273 236 3 369 2 958 1,1
Jämtlands län                  288 278 2 858 2 466 0,9
Gotlands län                   102 92 1 290 885 0,4
Landet totalt 27 144 26 423 303 948 269 331 100,0

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i december 

 December  Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2014 2013 2014 2013 2014 2013
1 Volvo V70II  2 730 2 745 23 624 20 290 7,77 7,53
2 VW Golf 1 499 909 16 857 11 238 5,55 4,17
3 Volvo S/V60 1 436 1 807 14 444 14 194 4,75 5,26
4 VW Passat 1 012 1 794 13 417 14 331 4,41 5,32
5 Volvo XC60 1 307 1 273 11 790 8 598 3,88 3,19
6 Volvo V40N 1 116 827 10 087 9 160 3,32 3,40
7 KIA Ceéd 580 549 7 203 6 759 2,37 2,51
8 Toyota Auris 688 386 6 352 5 141 2,09 1,91
9 BMW 3-serie 430 444 5 602 5 996 1,84 2,22
10 Audi A4 362 600 4 950 4 806 1,63 1,78

  December  % av miljö, ack.
Modell Typ 2014 2014
1 Volvo V70II Drive Diesel 706 13,13
2 Volvo V60N Miljödiesel Diesel  669 11,61
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 474 8,54
4 Toyota Auris HSD Hybrid 377 6,45
5 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 139 4,32
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 258 3,31
7 Volvo XC60 Drive-E Diesel 128 3,15
8 Volvo S60II Miljödiesel Diesel 77 2,74
9 Renault Megane D  Diesel 91 2,58
10 VW Golf Multifuel E85 79 2,43

Diesel 64,2 %

E85 4,6 % 

Gas 8,9 %

Elhybrid 13,5 % 

Nyregistreringar månad för månad
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 December   Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1
2

4

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     12 29 177 199 0,05 0,07
  Land Rover                 88 89 1 079 832 0,35 0,30
Totalt BC Sweden             100 118 1 256 1 031 0,41 0,38
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 499 1 216 18 125 16 192 5,96 6,00
  Mini                       160 109 1 646 1 360 0,54 0,50
  Rolls Royce 1 0 1 0 0,01 0,01
Totalt BMW Group Sverige     1 660 1 325 19 772 17 552 6,50 6,51
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    469 392 5 696 4 948 1,87 1,83
Totalt Citroen Sverige AB    469 392 5 696 4 948 1,87 1,83
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 11 34 175 230 0,05 0,08
  Fiat                       410 362 6 166 5 114 2,02 1,89
  Jeep                       115 48 759 382 0,24 0,14
  Lancia                     17 31 315 376 0,10 0,13
Totalt Fiat Group Automobiles 553 475 7 415 6 102 2,43 2,26
Ford Motor                                                                          
  Ford                       845 809 11 309 10 889 3,72 4,03
Totalt Ford Motor            845 809 11 309 10 889 3,72 4,03
GM Norden                                                                           
  Chevrolet                       0 75 871 2 474 0,28 0,91
  Opel                       379 393 5 675 5 219 1,86 1,93
Totalt GM Norden             379 468 6 546 7 693 2,15 2,85
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      279 314 3 442 3 638 1,13 1,34
Totalt Honda Nordic          279 314 3 442 3 638 1,13 1,34
Iveco                                                                       
  Iveco                     8 1 46 42 0,01 0,01
Totalt Iveco         8 1 46 42 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 329 1 104 16 546 14 834 5,44 5,50
Totalt KIA Motors Sweden     1 329 1 104 16 546 14 834 5,44 5,50
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    615 342 7 397 7 267 2,43 2,69
Totalt KW Bruun Autoimport   615 342 7 397 7 267 2,43 2,69
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      327 300 4 442 3 494 1,46 1,29
Totalt Mazda Motor Sverige   327 300 4 442 3 494 1,46 1,29
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 077 1 066 11 535 9 214 3,79 3,41
  Smart                      2 3 122 48 0,04 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 079 1 069 11 657 9 262 3,83 3,43
Nevs                                                                     
  SAAB                     0 14 264 14 0,08 0,01
Totalt Nevs       0 14 264 14 0,08 0,01
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    135 220 2 440 2 566 0,80 0,95
Totalt Nimag Sverige      135 220 2 440 2 566 0,80 0,95
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     793 394 8 022 6 535 2,63 2,42
Totalt Nissan Nordic         793 394 8 022 6 535 2,63 2,42
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      418 327 4 778 2 235 1,57 0,82
  Renault                    1 038 717 9 903 9 294 3,25 3,44
Totalt Renault Nordic Sverige 1 456 1 044 14 681 11 529 4,83 4,27
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    740 1 241 9 948 10 404 3,27 3,85
  Mitsubishi                 394 209 5 126 2 622 1,68 0,97
Totalt SC Motors Sweden AB   1 134 1 450 15 074 13 026 4,95 4,83
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     335 424 4 285 4 925 1,40 1,82
Totalt Subaru Nordic         335 424 4 285 4 925 1,40 1,82
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      151 80 1 025 717 0,33 0,26
  Toyota                     1 844 1 595 19 338 17 202 6,36 6,38
Totalt Toyota Sweden         1 995 1 675 20 363 17 919 6,69 6,64
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 534 1 885 18 613 17 238 6,12 6,39
  Porsche                    66 52 819 554 0,26 0,20
  Skoda                      1 032 1 072 13 339 12 178 4,38 4,51
  Seat                       400 351 3 364 2 678 1,10 0,99
  Volkswagen                 3 893 4 226 44 948 39 393 14,78 14,61
Totalt Volkswagen Group Sverige 6 925 7 586 81 083 72 041 26,67 26,72
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 628 6 871 61 496 53 939 20,23 20,00
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 628 6 871 61 496 53 939 20,23 20,00
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       100 28 716 353 0,23 0,13
Totalt 27 144 26 423 303 948 269 599 100,00 100,00

43 50 134 149
287 212 792 620
330 262 926 769

2 521 2 097 15 604 14 092
621 507 1 025 853

0 0 0 0
3 142 2 604 16 629 14 945

2 824 2 379 2 872 2 564
2 824 2 379 2 872 2 564

27 55 148 175
3 185 2 614 2 981 2 500

102 57 657 324
31 34 284 342

3 345 2 760 4 070 3 341

3 609 3 147 7 700 7 729
3 609 3 147 7 700 7 729

324 971 590 1 524
2 666 1 927 3 009 3 282
2 990 2 898 3 599 4 806

1 520 1 738 1 922 1 892
1 520 1 738 1 922 1 892

32 39 14 3
32 39 14 3

9 518 8 304 7 028 6 501
9 518 8 304 7 028 6 501

3 290 1 608 4 107 5 653
3 290 1 608 4 107 5 653

2 929 1 953 1 513 1 538
2 929 1 953 1 513 1 538

2 865 2 379 8 657 6 801
6 24 116 24

2 871 2 403 8 773 6 825

31 4 233 16
31 4 233 16

1 764 1 823 676 738
1 764 1 823 676 738

4 470 3 938 3 552 2 586
4 470 3 938 3 552 2 586

3 595 1 630 1 183 605
5 351 4 080 4 552 5 206
8 946 5 710 5 735 5 811

4 314 4 777 5 634 5 612
1 850 1 484 3 276 1 132
6 164 6 261 8 910 6 744

2 385 2 672 1 900 2 243
2 385 2 672 1 900 2 243

196 140 829 577
9 558 7 844 9 780 9 348
9 754 7 984 10 609 9 925

4 238 3 593 14 374 13 633
389 290 430 264

5 797 5 103 7 542 7 044
1 664 1 208 1 700 1 465

13 308 11 677 31 640 27 682
25 396 21 871 54 156 50 088

15 462 12 593 46 034 41 310
15 462 12 593 46 034 41 310

351 187 337 166
111 123 93 138 192 825 176 193

El/laddhybrid 
8,8 %

Johan Holmqvist, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om 2014 års 
statistik.

ALLA TRE nybilssegment överträffade progno-
serna från årets början med fem, tio procent. 
Personbilar nådde det sjunde bästa året någonsin, 
lätta lastbilar sitt tredje bästa och tunga lastbilar 
klarade en godkänd volym.

NU ÄR DET lätt att förblindas av de goda voly-
merna. Glöm inte bort att fortsätta och jaga de 
ekonomiska resultaten!

ÄVEN BEGAGNAT nådde bra volymer och kanske 
bästa omsättningshastigheten någonsin. Vi är nu 
nere på 64 dagar, jämfört med 99 dagar för tio år 
sedan. Tyvärr har MRF-handeln minskat sin andel 
av Sverigemarknaden från dryga 19 procent till 
16,5 under samma tid. Övrig bilhandel har växt 
från 8,4 procent till 13 procent. Här finns mer 
volym för MRF-handeln att ta hand om!

2014 överträffade 
alla prognoser!

KO M M E N TA R



 66 MOTORBRANSCHEN 1-2 .2015   MOTORBRANSCHEN 1-2 .2015 67

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

De 25 märken med störst begagnatförsäljning* Inom MRF-ansluten bilhandel

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2014  2013 2014  2013  2014  2013  2014 2013 2014
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 November  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2014 2013   2014 2013   2014 2013
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

 November   Ackumulerat  November Ackumulerat  Förändring
 2014 2014 2013 2013 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  (%)  Antal (%)

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** Endast avställda bilar

 December   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2014  2013  2014  2013  Dec  Ackumulerat  2014  2013
Chevrolet  0 6 50 50 -100,0 0,0 0,1 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  263 205 2 788 2 411 28,3 15,6 6,6 6,5
Dacia  40 41 557 263 -2,4 111,8 1,3 0,7
Hyundai  7 13 68 137 -46,2 -50,4 0,2 0,4
Fiat  331 286 1 931 1 927 15,7 0,2 4,6 5,2
Ford  466 456 5 240 3 844 2,2 36,3 12,5 10,3
GM  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  42 25 361 274 68,0 31,8 0,9 0,7
Isuzu  73 62 450 449 17,7 0,2 1,1 1,2
Mazda  0 1 0 3 -100,0 -100,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  398 375 3 311 3 323 6,1 -0,4 7,9 8,9
Mitsubishi  67 92 650 650 -27,2 0,0 1,6 1,7
Nissan  198 229 2 890 2 564 -13,5 12,7 6,9 6,9
Peugeot  262 246 2 446 2 579 6,5 -5,2 5,8 6,9
Opel  198 86 1 371 1 239 130,2 10,7 3,3 3,3
Renault  436 330 4 663 4 042 32,1 15,4 11,1 10,8
Seat  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  5 7 64 101 -28,6 -36,6 0,2 0,3
Suzuki  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  246 287 1 636 1 554 -14,3 5,3 3,9 4,2
Volkswagen  1 240 1 053 12 916 11 526 17,8 12,1 30,8 30,9
Volvo  0  0  1  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  59 64 540 406 -7,8 33,0 1,3 1,1
Totalt  4 331 3 864 41 933 37 342 12,1 12,3 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 December   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2014  2013  2014  2013  Dec  Ackumulerat  2014  2013
DAF  1 12 77 80 -91,7 -3,8 1,6 1,8
Iveco  2 0 12 12 0,0 0,0 0,3 0,3
MAN  15 27 198 235 -44,4 -15,7 4,2 5,4
Mercedes-Benz  81 57 500 356 42,1 40,4 10,6 8,2
Scania  187 235 1 839 1 747 -20,4 5,3 39,0 40,2
Volvo  180 297 2 083 1 913 -39,4 8,9 44,2 44,0
Övriga  0 0 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt  466 628 4 711 4 345 -25,8 8,4  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass December  Förändring Ackumulerat Förändring
 2014 2013 Antal % 2014 2013 Antal %
< 3,5 ton 4 331 3 864 467 12,1 41 933 37 342 4 591 12,3
andel i % 88,9 84,7   88,9 88,4
3,5 - 10 ton 41 36 5 13,9 280 313 -33 -10,5
andel i % 0,8 0,8   0,6 0,7
10 - 16 ton 36 33 3 9,1 260 238 22 9,2
andel i % 0,7 0,7   0,6 0,6
>16 ton 466 628 -162 -25,8 4 711 4 345 366 8,4
andel i % 9,6 13,8   10,0 10,3
Totalt 4 874 4 561 313 6,9 47 184 42 238 4 946 11,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 December  Ackumulerat Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat  
 2014  2013  2014  2013  Dec  Ackumulerat   2014  2013
Kässbohrer-Setra  3 4 69 101 -25,0 -31,7 6,3 9,7
MAN  3 14 230 397 -78,6 -42,1 20,9 38,3
Mercedes-Benz  3 9 179 132 -66,7 35,6 16,3 12,7
Neoplan  1 0 1 10 0,0 -90,0 0,1 1,0
Scania  16 11 66 66 45,5 0,0 6,0 6,4
Volvo  25 11 307 167 127,3 83,8 27,9 16,1
Övriga  36 12 247 164 200,0 50,6 22,5 15,8
Totalt  87 61 1 099 1 037 42,6 6,0 100,0  100,0

 November Ackumulerat  November November Ack.
 Begagnatförsäljning Lager antal** Lagrets omsättningshastighet
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1 Volvo 3 231 20,85 3 202 40 098 21,12 38 853 6 858 19,90 6 878 5,9 5,6 6,1
2 Volkswagen 1 759 11,35 1 736 20 787 10,95 18 964 3 561 10,33 3 090 6,3 6,7 6,5
3 Toyota 1 336 8,62 1 530 16 816 8,86 17 115 2 631 7,63 3 492 6,2 5,3 5,8
4 Audi 884 5,70 854 10 811 5,69 10 331 1 847 5,36 1 845 5,9 5,6 6,1
5 Ford 798 5,15 883 10 532 5,55 10 533 1 908 5,54 1 998 5,0 5,3 5,9
6 BMW 782 5,05 775 10 495 5,53 9 788 1 645 4,77 1 573 6,0 5,9 6,9
7 Hyundai 632 4,08 573 7 067 3,72 6 455 1 365 3,96 1 061 5,6 6,5 6,2
8 Peugeot 603 3,89 596 7 930 4,18 7 776 1 479 4,29 1 609 5,0 4,4 5,6
9 Skoda 571 3,68 558 6 787 3,57 6 357 1 278 3,71 1 069 5,7 6,3 6,1

10 KIA 536 3,46 543 6 102 3,21 5 567 931 2,70 776 7,3 8,4 7,4
11 Opel 527 3,40 443 6 178 3,25 5 760 1 549 4,49 1 375 4,1 3,9 4,4
12 Renault 514 3,32 631 6 539 3,44 7 055 1 209 3,51 1 407 5,2 5,4 5,4
13 Mercedes Benz 502 3,24 466 5 935 3,13 6 002 1 319 3,83 1 299 4,7 4,3 4,8
14 SAAB 447 2,88 578 5 630 2,96 6 851 1 127 3,27 1 521 4,7 4,6 4,6
15 Citroen 346 2,23 373 4 052 2,13 4 085 979 2,84 1 038 4,3 4,3 4,4
16 Honda 275 1,77 308 3 292 1,73 3 595 574 1,67 580 5,9 6,4 6,1
17 Nissan 275 1,77 319 3 443 1,81 3 107 455 1,32 501 7,3 7,6 7,6
18 Subaru 262 1,69 269 2 805 1,48 2 471 609 1,77 584 5,0 5,5 5,0
19 Mitsubishi 211 1,36 254 2 499 1,32 2 607 492 1,43 521 5,1 5,9 5,4
20 Mazda 206 1,33 173 2 331 1,23 2 411 548 1,59 562 4,5 3,7 4,5
21 Suzuki 126 0,81 126 1 426 0,75 1 266 253 0,73 235 5,9 6,4 6,1
22 Seat 118 0,76 117 1 673 0,88 1 497 314 0,91 270 4,8 5,2 6,2
23 Chevrolet 96 0,62 86 1 237 0,65 1 172 281 0,82 277 4,1 3,7 4,8
24 Fiat 73 0,47 67 836 0,44 820 217 0,63 202 4,0 4,0 4,2
25 Mini 58 0,37 58 777 0,41 703 125 0,36 135 5,9 5,2 6,0
Övriga                                            328 2,12 335 3 824 2,01 3 848 907 2,63 1 045 4,4 3,8 4,3

Totalt/Genomsnitt 15 496 100,0 15 853 189 902 100,0 184 989 34 461 100,0 34 943 5,5 5,4 5,8

01 - STOCKHOLM                           10 351 9 335 1 016 10,88 109 271 105 019 4 252 4,05 21,68 21,54
03 - UPPSALA                             1 433 1 510 -77 -5,10 17 568 17 454 114 0,65 3,49 3,58
04 - SÖDERMANLAND                        1 240 1 329 -89 -6,70 15 329 14 998 331 2,21 3,04 3,08
05 - ÖSTERGÖTLAND                        1 836 2 005 -169 -8,43 22 646 22 611 35 0,15 4,49 4,64
06 - JÖNKÖPING                           1 659 1 583 76 4,80 19 570 18 812 758 4,03 3,88 3,86
07 - KRONOBERG                           873 928 -55 -5,93 10 722 10 179 543 5,33 2,13 2,09
08 - KALMAR                              998 1 011 -13 -1,29 12 302 12 116 186 1,54 2,44 2,49
09 - GOTLAND                             202 194 8 4,12 2 293 2 149 144 6,70 0,45 0,44
10 - BLEKINGE                            631 675 -44 -6,52 7 735 7 585 150 1,98 1,53 1,56
12 - SKÅNE LÄN                           5 316 5 364 -48 -0,89 65 380 63 173 2 207 3,49 12,97 12,96
13 - HALLAND                             1 366 1 392 -26 -1,87 16 757 16 185 572 3,53 3,33 3,32
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                7 104 7 157 -53 -0,74 82 669 80 302 2 367 2,95 16,40 16,47
17 - VÄRMLAND                            1 289 1 290 -1 -0,08 15 140 14 770 370 2,51 3,00 3,03
18 - ÖREBRO                              1 319 1 325 -6 -0,45 15 883 15 439 444 2,88 3,15 3,17
19 - VÄSTMANLAND                         1 328 1 332 -4 -0,30 15 595 14 556 1 039 7,14 3,09 2,99
20 - DALARNAS LÄN                        1 275 1 273 2 0,16 15 499 14 525 974 6,71 3,08 2,98
21 - GÄVLEBORG                           1 215 1 141 74 6,49 14 210 13 483 727 5,39 2,82 2,77
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 120 1 116 4 0,36 13 085 12 647 438 3,46 2,60 2,59
23 - JÄMTLAND                            543 454 89 19,60 6 085 6 021 64 1,06 1,21 1,24
24 - VÄSTERBOTTEN                        981 963 18 1,87 12 036 11 394 642 5,63 2,39 2,34
25 - NORRBOTTEN                          1 074 1 083 -9 -0,83 13 856 13 306 550 4,13 2,75 2,73
Övrigt 8 62 -54 -87,10 329 754 -425 -56,37 0,07 0,15

Hela landet 43 161 42 522 639 1,50 503 960 487 478 16 482 3,38 100,0 100,00

MRF 13 678 31,69 168 607 33,46 13 978 32,87 164 352 33,71 -300 -2,15 4 255 2,59
Övrig bilhandel (jur.pers) 9 775 22,65 112 812 22,39 8 653 20,35 96 521 19,80 1 122 12,97 16 291 16,88
Bilhandel total 23 453 54,34 281 419 55,84 22 631 53,22 260 873 53,51 822 3,63 20 546 7,88
Privat bilhandel(fysisk person) 1 387 3,21 18 156 3,60 1 654 3,89 18 888 3,87 -267 -16,14 -732 -3,88
Juridisk person 5 638 13,06 55 184 10,95 4 492 10,56 53 408 10,96 1 146 25,51 1 776 3,33
Privat 12 223 28,32 143 018 28,38 13 076 30,75 146 366 30,03 -853 -6,52 -3 348 -2,29
Direktimport 460 1,07 6 183 1,23 669 1,57 7 943 1,63 -209 -31,24 -1 760 -22,16

Totalt 43 161 503 960 42 522 487 478 639 1,50 16 482 3,38

VILL DU VETA MER?

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Toppen av 
isberget.

vroom

Den här statistiken är
bara toppen av
isberget...

Kontakta oss idag!
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840 538 311 194
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12 16 44 44
205 169 116 157
194 185 547 330

14 24 29 21
219 93 135 100
253 202 237 125
251 108 352 261
462 294 304 185

44 9 37 13
546 241 580 341
111 80 416 297
192 117 45 46
419 258 350 283

5 4 8 0
148 85 141 60
205 83 89 48
952 363 794 815
983 413 2386 1800
606 656 2321 1812

33 31 14 7
9180 5554 13182 9980

Nyregistreringar under januari 

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
januari 2015, nya definitionen

Nyregistrerade miljöbilar januari 2014, nya definitionen.

 Januari Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län         6 134 5 528 6 134 5 528 30,1
Västra Götalands län  3 357 3 232 3 357 3 232 16,4
Skåne län                      2 805 2 357 2 805 2 357 13,7
Jönköpings län                 819 731 819 731 4,0
Östergötlands län              775 843 775 843 3,8
Hallands län                   693 625 693 625 3,4
Uppsala län                    677 565 677 565 3,3
Örebro län                     510 480 510 480 2,5
Västmanlands län               463 386 463 386 2,3
Kalmar län                     453 311 453 311 2,2
Värmlands län                  449 401 449 401 2,2
Södermanlands län              424 393 424 393 2,1
Gävleborgs län                 434 392 434 392 2,1
Västerbottens län              429 353 429 353 2,1
Dalarnas län                   406 361 406 361 2,0
Västernorrlands län            418 465 418 465 2,0
Norrbottens län                364 403 364 403 1,8
Kronobergs län                 350 388 350 388 1,7
Blekinge län                   212 205 212 205 1,0
Jämtlands län                  167 181 167 181 0,8
Gotlands län                   69 73 69 73 0,3
Landet totalt 20 408 18 673 20 408 18 673 100,0

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i januari 

 Januari  Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  1 686 1 203 1 686 1 203 8,26 6,44
2 VW Golf 1 213 796 1 213 796 5,94 4,26
3 VW Passat 1 103 819 1 103 819 5,40 4,39
4 Volvo S/V60 985 847 985 847 4,83 4,54
5 Volvo XC60 743 862 743 862 3,64 4,62
6 Volvo V40N 637 701 637 701 3,12 3,75
7 BMW 5-serie 400 372 400 372 1,96 1,99
8 VW Polo 388 536 388 536 1,90 2,87
9 Skoda Octavia 372 273 372 273 1,82 1,46
10 Toyota Auris 353 397 353 397 1,73 2,13

  Januari  % av miljö, ack.
Modell Typ 2015 2015
1 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 446 14,33
2 Volvo V70II Drive Diesel 298 9,58
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 248 7,97
4 Toyota Auris HSD Hybrid 215 6,91
5 VW Golf Multifuel Gas 151 4,85
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 147 4,72
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 114 3,66
8 Audi A6 2.0 TDI Diesel 89 2,86
9 Peugeot 308 Diesel 89 2,86
10 Volvo XC60 Drive-E Diesel 80 2,57

Diesel 63,1 %

E85 3,7 % 
El/laddhybrid 

 8,9 %

Elhybrid 14,2 % 

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 327 580

 2014      2015

2 S TAT I S T I K  P E R S O N B I L A R

 Januari   Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

1 2

3

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     17 11 17 11 0,08 0,05
  Land Rover                 77 84 77 84 0,37 0,44
Totalt BC Sweden             94 95 94 95 0,46 0,50
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 343 1 342 1 343 1 342 6,58 7,18
  Mini                       114 85 114 85 0,55 0,45
Totalt BMW Group Sverige     1 457 1 427 1 457 1 427 7,13 7,64
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    314 396 314 396 1,53 2,12
Totalt Citroen Sverige AB    314 396 314 396 1,53 2,12
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 12 9 12 9 0,05 0,04
  Fiat                       207 181 207 181 1,01 0,96
  Jeep                       77 35 77 35 0,37 0,18
  Lancia                     26 21 26 21 0,12 0,11
Totalt Fiat Group Automobiles 322 246 322 246 1,57 1,31
Ford Motor                                                                          
  Ford                       768 650 768 650 3,76 3,48
Totalt Ford Motor            768 650 768 650 3,76 3,48
GM Norden                                                                           
  Chevrolet                  0 113 0 113 0,00 0,60
  Opel                       321 371 321 371 1,57 1,98
Totalt GM Norden             321 484 321 484 1,57 2,59
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      249 260 249 260 1,22 1,39
Totalt Honda Nordic          249 260 249 260 1,22 1,39
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        972 932 972 932 4,76 4,99
Totalt KIA Motors Sweden     972 932 972 932 4,76 4,99
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    676 529 676 529 3,31 2,83
Totalt KW Bruun Autoimport   676 529 676 529 3,31 2,83
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      273 367 273 367 1,33 1,96
Totalt Mazda Motor Sverige   273 367 273 367 1,33 1,96
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   825 713 825 713 4,04 3,81
  Smart                      90 4 90 4 0,44 0,02
Totalt Mercedes-Benz Sverige 915 717 915 717 4,48 3,83
Nevs                                                                     
  SAAB                     0 5 0 5 0,00 0,02
Totalt Nevs       0 5 0 5 0,00 0,02
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    143 144 143 144 0,70 0,77
Totalt Nimag Sverige      143 144 143 144 0,70 0,77
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     553 354 553 354 2,70 1,89
Totalt Nissan Nordic         553 354 553 354 2,70 1,89
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      208 339 208 339 1,01 1,81
  Renault                    568 516 568 516 2,78 2,76
Totalt Renault Nordic Sverige 776 855 776 855 3,80 4,57
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    439 590 439 590 2,15 3,15
  Mitsubishi                 364 158 364 158 1,78 0,84
Totalt SC Motors Sweden AB   803 748 803 748 3,93 4,00
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     256 316 256 316 1,25 1,69
Totalt Subaru Nordic         256 316 256 316 1,25 1,69
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      125 72 125 72 0,61 0,38
  Toyota                     1 423 1 212 1 423 1 212 6,97 6,49
Totalt Toyota Sweden         1 548 1 284 1 548 1 284 7,58 6,87
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 298 1 229 1 298 1 229 6,36 6,58
  Porsche                    71 39 71 39 0,34 0,20
  Skoda                      938 711 938 711 4,59 3,80
  Seat                       210 175 210 175 1,02 0,93
  Volkswagen                 3 330 2 982 3 330 2 982 16,31 15,96
Totalt Volkswagen Group Sverige 5 847 5 136 5 847 5 136 28,65 27,50
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 073 3 717 4 073 3 717 19,95 19,90
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 073 3 717 4 073 3 717 19,95 19,90
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       48 11 48 11 0,23 0,05
Totalt 20 408 18 673 20 408 18 673 100,00 100,00
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0 0 0 5
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166 245 42 94
412 299 156 217
578 544 198 311

244 196 195 394
177 64 187 94
421 260 382 488

151 143 105 173
151 143 105 173

20 13 105 59
600 559 823 653
620 572 928 712

259 209 1 039 1 020
32 13 39 26

344 283 594 428
139 79 71 96
903 980 2 427 2 002

1 677 1 564 4 170 3 572

1 063 745 3 010 2 972
1 063 745 3 010 2 972

12 5 37 6
7 224 6 371 13 184 12 302

Gas 10,1 %

Johan Holmqvist, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

PERSONBILAR visar upp en stark januari med 
nio procent upp fastän månaden var en dag 
kortare än i fjol! 
LÄTTA LASTBILAR har ett tapp med elva 
procent men allt talar för att det är ett tillfälligt 
tapp, då marknaden signalerar fortsatt bra 
efterfrågan. 
TUNGA LASTBILAR, över 16 ton, ökar registre-
ringarna med tio procent vilket känns mycket 
glädjande.

SUPERMILJÖBILARNAS registreringar mer 
än fördubblades, dock från en låg nivå. Det är 
främst Mitsubishi Outlander som tar för sig. 
Transportstyrelsen har nu börjat att betala ut 
supermiljöbilspremien till dem som inte fick den 
i fjol. I förrförra veckan hade de kommit till de 
bilar som registrerats i september 2014. 

2015 börjar bra för pv!  

KO M M E N TA R
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

De 25 märken med störst begagnatförsäljning* Inom MRF-ansluten bilhandel

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2014  2013 2014  2013  2014  2013  2014 2013 2014
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 December  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2014 2013   2014 2013   2014 2013
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

 December   Ackumulerat  December Ackumulerat  Förändring
 2014 2014 2013 2013 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  (%)  Antal (%)

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** Endast avställda bilar

 Januari   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Jan  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,0
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  162 179 162 179 -9,5 -9,5 6,4 6,4
Dacia  34 113 34 113 -69,9 -69,9 1,4 4,0
Hyundai  1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat  61 80 61 80 -23,8 -23,8 2,4 2,8
Ford  368 264 368 264 39,4 39,4 14,6 9,4
GM  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  18 19 18 19 -5,3 5,3 0,7 0,7
Isuzu  12 34 12 34 -64,7 64,7 0,5 1,2
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  191 184 191 184 3,8 3,8 7,6 6,5
Mitsubishi  35 50 35 50 -30,0 -30,0 1,4 1,8
Nissan  134 222 134 222 -39,6 -39,6 5,3 7,9
Peugeot  171 181 171 181 -5,5 -5,5 6,8 6,4
Opel  82 81 82 81 1,2 1,2 3,3 2,9
Renault  267 334 267 334 -20,1 -20,1 10,6 11,9
Seat  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  4 4 4 4 0,0 0,0 0,2 0,1
Suzuki  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  58 69 58 69 -15,9 15,9 2,3 2,5
Volkswagen  881 958 881 958 -8,0 -8,0 35,1 34,1
Volvo  0  0  1  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  34 38 34 38 -10,5 -10,5 1,4 1,4
Totalt  2 513 2 812 2 513 2 812 -10,6 -10,6 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Januari   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Jan  Ackumulerat  2015  2014
DAF  4 5 4 5 -20,0 -20,0 1,2 1,7
Iveco  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,3
MAN  16 11 16 11 45,5 45,5 5,0 3,8
Mercedes-Benz  16 16 16 16 0,0 0,0 5,0 5,5
Scania  159 98 159 98 62,2 62,2 49,2 33,4
Volvo  128 162 128 162 -21,0 -21,0 39,6 55,3
Övriga  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt  323 293 323 293 10,2 10,2  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Januari  Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 2 513 2 812 -299 -10,6 2 513 2 812 -299 -10,6
andel i % 87,7 89,6   87,7 89,6
3,5 - 10 ton 19 11 8 72,7 19 11 8 72,7
andel i % 0,7 0,4   0,7 0,4
10 - 16 ton 9 24 -15 -62,5 9 24 -15 -62,5
andel i % 0,3 0,8   0,3 0,8
>16 ton 323 293 30 10,2 323 293 30 10,2
andel i % 11,3 9,3   11,3 9,3
Totalt 2 864 3 140 -276 -8,8 2 864 3 140 -276 -8,8

Registrering av bussar Över 10 ton

 Januari  Ackumulerat Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Jan  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  6 2 6 2 200,0 200,0 12,0 20,0
MAN  12 0 12 0 0,0 0,0 24,0 0,0
Mercedes-Benz  1 3 1 3 -66,7 -66,7 2,0 30,0
Neoplan  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Scania  5 4 5 4 25,0 25,0 10,0 40,0
Volvo  8 1 8 1 700,0 700,0 16,0 10,0
Övriga  18 0 18 0 0,0 0,0 36,0 0,0
Totalt  50 10 50 10 400,0 400,0 100,0  100,0

 December Ackumulerat  December December Ack.
 Begagnatförsäljning Lager antal** Lagrets omsättningshastighet

2 S TAT I S T I K  B E G A G N AT 2 S TAT I S T I K  L A S T B I L A R

1 Volvo 3 156 22,12 2 671 43 254 21,19 41 524 7 277 20,15 7 378 5,4 4,5 5,9
2 Volkswagen 1 758 12,32 1 252 22 546 11,04 20 216 4 009 11,10 3 439 5,6 4,6 6,1
3 Toyota 1 158 8,12 1 172 17 974 8,80 18 287 2 810 7,78 3 645 5,1 3,9 5,6
4 Audi 859 6,02 719 11 670 5,72 11 050 2 049 5,67 2 039 5,3 4,4 5,7
5 BMW 763 5,35 654 11 258 5,51 10 442 1 681 4,65 1 680 5,5 4,8 6,7
6 Ford 709 4,97 651 11 242 5,51 11 184 1 926 5,33 2 014 4,4 3,9 5,7
7 Skoda 555 3,89 435 7 342 3,60 6 792 1 363 3,77 1 165 5,0 4,7 5,8
8 Peugeot 524 3,67 480 8 453 4,14 8 256 1 500 4,15 1 633 4,2 3,6 5,4
9 Hyundai 514 3,60 402 7 581 3,71 6 857 1 415 3,92 1 127 4,4 4,4 6,0

10 KIA 486 3,41 440 6 588 3,23 6 007 995 2,75 864 6,1 6,4 7,1
11 Opel 456 3,20 325 6 634 3,25 6 085 1 486 4,11 1 491 3,6 2,7 4,5
12 Renault 456 3,20 466 6 995 3,43 7 521 1 329 3,68 1 428 4,3 3,9 5,1
13 Mercedes Benz 426 2,99 388 6 361 3,12 6 390 1 301 3,60 1 395 3,9 3,5 4,7
14 SAAB 402 2,82 435 6 032 2,95 7 286 1 085 3,00 1 523 4,4 3,4 4,6
15 Citroen 269 1,89 267 4 321 2,12 4 352 1 030 2,85 1 041 3,2 3,1 4,2
16 Nissan 267 1,87 202 3 710 1,82 3 309 502 1,39 527 6,7 4,7 7,2
17 Subaru 248 1,74 203 3 053 1,50 2 674 586 1,62 616 5,0 4,1 5,1
18 Honda 218 1,53 225 3 510 1,72 3 820 623 1,72 604 4,4 4,6 5,7
19 Mitsubishi 163 1,14 148 2 662 1,30 2 755 511 1,41 521 3,9 3,4 5,2
20 Mazda 156 1,09 139 2 487 1,22 2 550 534 1,48 572 3,5 2,9 4,5
21 Seat 108 0,76 84 1 781 0,87 1 581 322 0,89 279 4,1 3,7 5,9
22 Suzuki 94 0,66 98 1 520 0,74 1 364 259 0,72 260 4,4 4,8 5,9
23 Chevrolet 68 0,48 68 1 305 0,64 1 240 277 0,77 286 2,9 2,9 4,6
24 Fiat 65 0,46 36 901 0,44 856 222 0,61 218 3,5 2,1 4,1
25 Mini 51 0,36 39 828 0,41 742 142 0,39 158 4,6 3,2 5,5
Övriga                                            337 2,36 299 4 163 2,04 4 147 883 2,44 1 021 4,5 3,5 4,4

Totalt/Genomsnitt 14 266 100,0 12 298 204 171 100,0 197 287 36 117 100,0 36 924 4,9 4,1 5,6

01 - STOCKHOLM                           8 306 7 892 414 5,25 117 762 112 911 4 851 4,30 21,72 21,64
03 - UPPSALA                             1 487 1 250 237 18,96 19 081 18 704 377 2,02 3,52 3,59
04 - SÖDERMANLAND                        1 115 1 033 82 7,94 16 468 16 031 437 2,73 3,04 3,07
05 - ÖSTERGÖTLAND                        1 573 1 505 68 4,52 24 247 24 116 131 0,54 4,47 4,62
06 - JÖNKÖPING                           1 386 1 236 150 12,14 20 983 20 048 935 4,66 3,87 3,84
07 - KRONOBERG                           776 762 14 1,84 11 514 10 941 573 5,24 2,12 2,10
08 - KALMAR                              896 835 61 7,31 13 215 12 951 264 2,04 2,44 2,48
09 - GOTLAND                             176 171 5 2,92 2 472 2 320 152 6,55 0,46 0,44
10 - BLEKINGE                            550 525 25 4,76 8 297 8 110 187 2,31 1,53 1,55
12 - SKÅNE LÄN                           4 872 4 462 410 9,19 70 340 67 635 2 705 4,00 12,97 12,97
13 - HALLAND                             1 299 1 169 130 11,12 18 093 17 354 739 4,26 3,34 3,33
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                6 316 5 665 651 11,49 89 140 85 967 3 173 3,69 16,44 16,48
17 - VÄRMLAND                            1 049 978 71 7,26 16 215 15 748 467 2,97 2,99 3,02
18 - ÖREBRO                              1 109 1 085 24 2,21 17 034 16 524 510 3,09 3,14 3,17
19 - VÄSTMANLAND                         1 233 958 275 28,71 16 844 15 514 1 330 8,57 3,11 2,97
20 - DALARNAS LÄN                        1 148 951 197 20,72 16 672 15 476 1 196 7,73 3,07 2,97
21 - GÄVLEBORG                           1 030 866 164 18,94 15 261 14 349 912 6,36 2,81 2,75
22 - VÄSTERNORRLAND                      913 854 59 6,91 14 026 13 501 525 3,89 2,59 2,59
23 - JÄMTLAND                            448 377 71 18,83 6 542 6 398 144 2,25 1,21 1,23
24 - VÄSTERBOTTEN                        805 740 65 8,78 12 861 12 134 727 5,99 2,37 2,33
25 - NORRBOTTEN                          949 829 120 14,48 14 827 14 135 692 4,90 2,73 2,71
Övrigt 5 51 -46 -90,20 335 805 -470 -58,39 0,06 0,15

Hela landet 37 441 34 194 3 247 9,50 542 229 521 672 20 557 3,94 100,0 100,00

MRF 12 511 33,42 181 119 33,40 10 875 31,80 175 227 33,59 1 636 15,04 5 892 3,36
Övrig bilhandel (jur.pers) 8 996 24,03 121 844 22,47 7 402 21,65 103 923 19,92 1 594 21,53 17 921 17,24
Bilhandel total 21 507 57,44 302 963 55,87 18 277 53,45 279 150 53,51 3 230 17,67 23 813 8,53
Privat bilhandel(fysisk person) 1 265 3,38 19 461 3,59 1 237 3,62 20 125 3,86 28 2,26 -664 -3,30
Juridisk person 4 561 12,18 59 846 11,04 4 427 12,95 57 835 11,09 134 3,03 2 011 3,48
Privat 9 702 25,91 153 370 28,29 9 740 28,48 156 106 29,92 -38 -0,39 -2 736 -1,75
Direktimport 406 1,08 6 589 1,22 513 1,50 8 456 1,62 -107 -20,86 -1 867 -22,08

Totalt 37 441 542 229 34 194 521 672 3 247 9,50 20 557 3,94

VILL DU VETA MER?

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Toppen av 
isberget.

vroom

Den här statistiken är
bara toppen av
isberget...

Kontakta oss idag!



  MOTORBRANSCHEN 1-2 .2015 73

Officiell 
mediapartner 
& Mässtidning:

Partners:

Fler utställare - Fler 
aktiviteter - Fler nyheter

• Ny teknik
• Lönsam verkstad

• Mängder med utställare 
• Produktnyheter
• Kostnadsfria seminarier
• Demonstrationer och mässaktiviteter  

Och mycket, mycket mer...

Sveriges viktigaste mässa för fordonsverkstäder 2015

Stockholm
Kistamässan
4 & 5 mars 2015 

Läs mer och skriv ut ett kostnadsfritt entrékort på: www.easyfairs.com/fordon

Gilla oss på facebook

(Använd kod 9093)

Fler utställare än någonsin- se mängder med bransch- nyheter

Kenny Bräck

Tina Thörner

Notiser

Fjärde Black-boxen
Det var nästan så att taket  
på ”black-boxen” lyfte när 
Förenade Bil i Malmö under 
två festkvällar invigde sitt 
nya ”Mini-hus” i enlighet med 
märkets nya CI. Anmäl-
ningarna haglade in efter 
inbjudan i en Youtubefilm 
med Tareq och Zafer Taylor.

Det är den fjärde Black-boxen 
i Sverige och snart kommer 
Holmgrens i Jönköping med 
ytterligare en. GA:s målsättning 
att boxhusen i två våningar ska 
finnas hos alla åtta Mini-ÅF.

Förenade Bils box är dockad 
till den tidigare anläggningen. 
Kuriost är att företaget faktiskt 
varit med Mini ända sedan Hund-
kojan föddes 1959.

Zlatan populärast på Youtube
Volvoreklamen ”Made by Sweden” med Zlatan Ibrahimovic toppade, ohotad, 
listan över de mest populära klippen på svenska Youtube i fjol. Innan den hade 
visats två dygn hade den redan visats en miljon gånger.

Smålandsnytt
Svenstigs Bil, med huvudkontor i 
Värnamo, invigde rätt nyligen sin 
ombyggda bilhall i Gislaved, byggd 
enligt Skodas nya koncept med en 
helt ny försäljningsmiljö. Bilanlägg-
ningarna i Värnamo och Gislaved 
samt bilverkstäder i Värnamo, 
Gislaved och Smålandsstenar har 
blivit auktoriserade för Volkswagen, 
Audi och Skoda.

Svenstigs började sin verksamhet 
i Smålandsstenar redan 1929, har 
i dag cirka 100 anställda och ägs 
ännu av familjen Svenstig.

Mini Cooper till Smista
Första juni flyttar Bilia in i en ny 
anläggning i Smista i sydvästra 
Stockholm.

Där ska konceptet Mini Cooper 
etableras i en 590 kvadratmeter 
stor hall med parkering på taket.

Uppskattad framtidsresa
Stockholms Motorbranschförening 
och Bilproffs bjöd härförleden 
yrkeslärare och skolledare på en 
”framtidsresa”. Syftet, att inspirera 
genom att visa upp branschens 
modernaste lokaler och arbets-
metoder, och utveckla samarbetet 
mellan skolorna och företagen. 

Dan Olsson från MRF och Benny 
Wallin från MAF höll i dagordningen 
som började på Olofssons Bil i 
Haninge, en skadeverkstad i tiden 
som satsat hårt på arbetsmiljö 
och på så sätt minimerat risken 
att förlora plåtslagare som det är 
sådan brist på. 

På Upplands Motor i Sollentuna 
höll ägaren Anders Lindström en 
genomgång om företaget och hur 
han från starten hade klart för sig 
var fokus skulle ligga – på service.

– Service är nyckeln! Men bra 
service är inte bara duktiga me-
kaniker, bra service är mekaniker 

som kan möta kunderna och förstå 
deras behov. Dem är det svårt att 
få tag på, sa Anders Lindström som 
tycker att man ska få in det tänket 
mer i skolorna. 

Maria Gahn, rektor från Stock-
holms Transport och fordons-
tekniska gymnasium höll med.

– Det bekräftar vårt tänk om just 
bemötandet, kommenterade hon.

En matnyttig dag, tyckte delta-
garna. Både de och arrangörerna 
var nöjda och troligtvis blir det en 
ny framtidsresa redan i vår.
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Nöjda initiativtagare, Dan 
Olsson och Benny Wallin.

Skånsk gymnasiemässa
Motorbranschens yrkesnämnder 
Bilproffs hade den konkurrenslöst 
attraktivaste och mest funktionella 
montern på gymnasiemässan Todo  
i Malmö häromsist, enligt projekt-
ledaren Benny Wallin.

– Besökarna fick prova på, få saklig 
information och träffa våra egna yrkes-

utbildade ungdomar i världsklass. Vi 
övertygade om att vår gemensamma 
insats kommer att skapa ett bra 
sökandeunderlag till skolorna i  
Skåneregionen, summerar han.

Medverkande skolor lockade 
med erbjudanden som gratis dator, 
fritidsaktiviteter, lön under APL och 
utlandsutbyten.

Skånsk avveckling
Wä Bil i Kristianstad har lagt ner sin filialverksamhet i Hässleholm, som köptes 
av Bil Bossons Bil för snart tre år sedan. I Kristianstad fortsätter försäljning 
och verkstad av Peugeot, Honda och Mazda. Stig Norberg äger företaget.

Nu har bildelning
kommit till Stockholm   
I slutet av förra året placerade 
Daimler ut 100 Smart Fortwo-bilar 
för uthyrning i Stockholm och under 
innevarande kvartal ska flottan utö-
kas med ytterligare 150 mikrobilar. 
Bilarna, som levereras direkt från 
GA-ägda Mercedes-Benz Stockholm, 
har inga fasta hyrstationer utan 
kan lämnas tillbaka var som helst 
inom ett 25 kvadratkilometer stort 
verksamhetsområde.   

Tjänsten, som heter Car2go, 
finns redan i sju andra länder och 
kopieras världen över. I Sverige är 
det premiär för en helt smartphone-
baserad uthyrningsprocess; via en 
app kan registrerade hyrestagare 
såväl lokalisera och boka lediga 
bilar, som öppna och starta dem och 
till sist godkänna att fordonen är 
städade och oskadade.

Gäst- och 
tävlingsmeka-
nikern Rasmus 
Carlsson visade 
modern teknik 
i Tobias Brings 
rallycrossbil, 
en Supercar X 
Light.                  

Anders Lindström visade upp 
Uppsala Motors toppmoderna 
anläggning.

Tareq Taylor flankeras av Carina 
Sunding och Marie Thorslund.



Bortom CSI ska
du finna sanningen!

Jack Silfving utvecklar individer 
och organisationer i egna bolaget 
SMAB, som han startade med 
hustrun Ing-Britt 1982, och  
har jobbat med bilbranschen i 
30 år, men även mot dagligvaru-
handeln, bankvärlden samt 
it-industrin – alltid med utgång-
punkt från ett kundperspektiv 
och relationer.

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 

VERKSTADSUTRUSTNING

Du kan finansiera ditt köp med leasing till fördelaktiga 
villkor, kontakta oss för mer information.

www.sunmaskin.se
Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / sun@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean och SUN Diagnostics

Medlem av

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade att utföra  
kalibreringar av: 

• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare

TM

VAS 6311ABalansering med diagnos
Högsta prioritet har lagts på enkelt och smidigt handhavande. Under 
hela balanseringsprocessen guidas användaren på en 19 tums 
touchskärm med bilder och texter på svenska. Den mest avancerade 
balanseringsmaskinen på marknaden.

En stor fördel med VAS 6311A för oss i Skandinavien är att maski-
nen scannar, läser av och diagnostiserar däcket med laserteknik. 
Detta innebär att det inte är några problem att köra dubbdäck i  
maskinen eftersom all diagnostisering sker med laser.

• Speciellt anpassad för däckverkstäder med stora däckvolymer. 
• Har avancerad diagnostik med laserteknik & fem kameror som 

identifierar eventuella brister på däck och fälg.
• Mäter ovalitet och beräknar hur detta påverkar fordonet.

Montering 
Högproduktiv däckmonterare för personbilar och lätta lastbilar:  
Produktiv - Tidsbesparande - Professionell

Precision, styrka och kontroll är konceptet för den nya däckmonte-
rings-/demonteringsmaskinen VAS 6824. Maskinen är utvecklad för 
enkel hantering av många typer av hjul. VAS 6824 hanterar hjul med 
fälgdiameter upp till 30” och 47” hjuldiameter. Speciellt utvecklad för 
att klara av stora fälgar med lågprofildäck utan att skada vare sig dyra 
fälgar eller däck. Med funktioner som centrumlåsning med snabb-
vinge och ergonomiskt utformad hjullyft sätts operatörens arbetsmiljö i 
centrum.
Nya VAS 6824 står i en klass för sig själv när det gäller snabb och 
avancerad hjulservice.

Våra OEM produkter är specialframtagna efter beställarens tekniska och design-
mässiga krav. Kontakta oss så hjälper vi dig att utrusta din verkstad.

http://www.facebook.com/
sunmaskin

VAS 6824

”Nästa utmaning är att 
köp baseras på känslor 
– hur mäter man det?”

E
fter att ha läst artikeln om kundnöjd-
hetsmätningar i oktobernumret av 
Motorbranschen vill jag instämma 
med ytterligare fyr till brasan:

”Jag bryr mig inte om att du har högsta 
ratingen, bästa bilen, bästa servicen och bästa 
kvaliteten. Min verkstad och alla hos återförsäl-
jaren är så trevliga och då är det inga problem 
om det skulle bli fel någon gång.”

Så berättade en Mercedesägare för Lexus 
USA-chef Mark Templin. Runt bordet satt tio 
personer som ägde andra lyxbilar än Lexus. 
Syftet var att ta reda på varför marknads-
andelen gått ner när alla kundundersökningar 
hade Lexus som etta och antal fel per bil var 
marknadens lägsta. 

En annan bilägare fyllde i med att ”om jag 
lämnar barnen i en Lexus till skolan så bryr 
sig ingen, medan barn som kommer i tyska 
lyxbilar får en massa frågor.” 

De här sammankomsterna med bilägare 
runt USA fick Lexus att helt förändra sin 
marknadskommunikation och även göra vissa 
förändringar på bilarna. 

Akio Toyoda, Ceo of Toyota, uttryckte det 
så här: ”Det vi en gång sålde Lexus på är i 
dag inte intressant, vi måste förändra märkets 
DNA”.

På Sälj & marknadsutveckling (SMAB) har 
vi arbetat med bilbranschen sedan 1984 och 
hela tiden hävdat att kundmätningarna måste 
innehålla frågor och personliga samtal om hur 
köparna känslomässigt upplever GA, ÅF, bilen 
och innehavet. 

För att kunna mäta det går det inte bara att 

ställa faktafrågor. Man måste komma bakom 
siffrorna och fundera på vad som egentligen 
mäts, vad kunderna svarar på och varför. 

Många kunder ger höga betyg för att sälj-
arna bett dem eftersom resultaten är bonus-
grundande. Det är lika dumt som att fråga sina 
barn om de gillar sina föräldrar. Vad ska de 
svara? De är ju beroende av föräldrarna för sin 
egen överlevnad. 

På mätningarna med en skala mellan 1–10 
får man helt olika graderingar beroende på 
kundens referensramar. Till exempel är det 
kutym i vissa länder att inte ge toppbetyg även 
om ÅF, bilen och servicen älskas.

Nästa utmaning är att köp baseras på 
känslor som påverkar både egna och andras 
känslor – och hur mäter man det? Även om du 
inte ger din fru/man/oäkta hälft högsta betyg 
på alla områden så behåller du förmodligen 
henne/honom – baserat på känslor som bara 
du kan känna! 

Så är det även i bilbranschen vilket Mark 
Templin funnit. 

Eller som jag hörde på ett föredrag av en vd 
för ett av världens största bilföretag redan på 
90-talet: ”What´s beyond customer satisfaction 
index?”

Det är hög tid att se sanningen i vitögat; lyft 
blicken från kundundersökningsrapporten och 
du kommer att upptäcka helt andra saker för 
att skapa framgång!

Krönika
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I Motorbranschens oktobernummer ifrågasattes 
mätnojigheten, vilket krönikören Jack Silvfing 
instämmer i.



DEN SENASTE INNOVATIONEN 
FRÅN CONSUL.

Consul 2.40 HD-Flex
Kapacitet   4000 kg.
Lyfttid ca   23 sek
Lyfthöjd  2005 mm
Lägsta höjd ca  85 mm
Totalhöjd ca  4000 mm
Totalbredd  3400 mm
Motor  400V / 50 Hz

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

Consul 2.40 HD-Flex.
Hydraulisk tvåpelarlyft med den senaste tekniken där lyften jobbar med en motor och cylinder i varje pelare 
vilket gör att det inte behövs någob wire eller hydraulslangar mellan pelarna. 
Kabelbågen för elkablar mellan pelarna är justerbar i höjdled eller kan tas bort om man önskar gjuta ner 
kablarna i golvet under lyften. 
Lyften levereras med assymetriska armar som är anpassade för att kunna nå lyftpunkterna på allt ifrån små 
bilar som Smart/Mini upp till skåpbilar typ MB Sprinter (hjulbas 4025 mm).

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 751 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)
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