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FÖLJ OSS 

PÅ WEBBEN!

Nu har tidningen en sida 

på MRF:s nya webbplats, 

bl a med en redaktions-

blogg. Du hittar den på 

www.mrf.se/

motorbranschen

Välkomna in!

Med över en halv miljon besökare i månaden är det kanske inte så konstigt att nästan alla bilhandlare i Sverige
väljer att visa upp sina objekt hos oss. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig sälja fl er bilar, kontakta oss på
08 - 732 28 00 eller besök bytbil.com/produkter för mer information. Vi hörs! / Teamet på Byt Bil.

Bytbil_Motorbranchen 220x285.indd   1 2015-11-20   15:44
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Utmana ett toppår!
LÅT OSS FÖR en stund glädjas åt det resultat 
som 2015 års siffror visar, bästa personbilsåret 
någonsin, näst bästa lätta lastbilsåret, ökande 
volymer för tunga lastbilar och ett fantastiskt bra 
begagnatår. 

Det visar på ett större behov av transporter; 
mer än 87 procent av alla persontransporter sker 
på väg, bilbeståndet och antalet körkort ökar. 
Här ska vi som bransch vara med och bidra till 
Sveriges tillväxt och att hålla landet rullande.

I dessa tider är det viktigt att hantera bran-
schens möjligheter klokt. Att växa med förstånd, 
hålla i kostnaderna och lyssna på vad kunderna 
vill ha blir livsviktigt för att också bli lönsam 
långsiktigt.  

DETTA NUMMER FOKUSERAR en hel del på 
servicemarknaden och i det sammanhanget är 
det glädjande att det totala bilbeståndet kom-
mer att öka med 50 000 till 100 000 fordon (lite 
beroende på utskrotning/export). I vår samlade 
affär står ju servicemarknaden för lejonparten av 
lönsamheten och då känns det viktigt att beakta 
betydelsen av dom enskilda insatserna som 
medarbetarna på servicemarknaden spelar för 
kundens framtida val och lojalitet. 

SOM FÖRETAGSLEDARE PÅ verkstads- eller 
bilhandelsföretag är det läge att sätta sig ner 
och fundera på hur servicemarknaden bäst ska 
kunna säkras och utvecklas.

I nuvarande läge saknas kvalificerad personal 
till våra verksamheter. Beräkningar säger att 
vi kommer att behöva cirka 5 000 personer de 
närmaste åren. 

Vi måste visa att vi är en framtidsbransch som 
jobbar med i många fall spjutspetsteknik och 
därmed attrahera ungdomar till oss långsiktigt. 
Men på kort sikt måste vi också våga och ta an-
dra grepp än att försöka rekrytera från varandra. 

VI KAN TA till vara dom resurser som redan finns 
i landet via bland annat flyktingströmmarna. 
Här finns goda exempel på hur samarbete med 
lokala myndigheter och privata initiativ resul-
terat i att företag fått in mycket kvalificerad och 
lojal personal till sina verksamheter som i sin tur 
påskyndat integrationen. 

Det finns också företag som har sett samban-
det mellan att ha många kulturer/språk bland 
medarbetarna som bättre motsvarar de möjliga 
kundgrupperna i regionen.

SÅ LÅT OSS fortsätta det goda arbetet så att vi 
tillsammans kan bidra till Sveriges tillväxt som 
prognoserna nya fordon ger för 2016 med  
330 000 personbilar, 44 000 lätta lastbilar samt  
4 800 tunga lastbilar!

Henric Widén
Annonser & prenumerationer
08-701 63 17
marknad@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

Postadress Motorbranschen, Box 5611, 114 86 Stockholm  Tel 08-701 63 12  E-post redaktionen@motorbranschen.se

”Vi kan ta vara på 
resurserna som redan 
finns via bland annat 
flyktingströmmarna”

Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör och ansvarig 
utgivare 
0733-44 80 26
ing-cathrin@motorbranschen.se

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Ljungbergs Tryckeri TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

CHRISTEL LIND, som plåtat reportaget från 
Svenstigs Bil i det här numret, har varit fotograf hela 
sitt yrkesliv. I början på dagstidningar i Skåne och 
Halland och senare, som frilansare för svenska och 
utländska magasin. Hon kör en miljöklassad kombi 
Peugeot 308 SW och utgår från Halmstad. När 

Christel inte fotograferar syns hon oftas ute i naturen eller vid bak-
bordet (hennes rocky roads är bokstavligt talat försvinnande goda).

MRF:s vd har ordet
2

För insänt, icke beställt material ansvaras ej. 
Utbetalat arvode inkluderar Motorbranschen rätt till 
elektronisk publicering. Citera oss gärna men ange 
Motorbranschen som källa. Eftertryck av text och 
bilder är förbjudet.

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR
Annika Creutzer, Maria Eriksson, 
Marianne Sterner, Nellie Pilsetnek, 
Niklas Aronsson, Peter Lorin, 
Rickard Jakbo, Thomas Drakenfors

KRÖNIKÖR
Rolf Ramestam

FOTOGRAFER
Bobo Olsson, Camilla Lindqvist, 
Christiné Ullman von Zweigbergk, 
Petter Cohen, Rickard Forsberg

KORREKTUR
Hans Bister

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: 010-156 15 85

Första bilen: Opel Kadett City
Drömbil: Aston Martin
Arbetat med bilfinansiering: 3 år
Dold talang: Händig
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DIAGNOS:

HONDA SVERIGE SKA inte längre 
erbjuda handlarna 30-dagars rän-
tefria krediter. Genom att plocka 
bort kreditgränsen på i genom-
snitt ett par miljoner kronor, får 
handlarna betala för bilarna kon-
tant. I gengäld slipper handlarna 
lämna bankgarantier.

– Det innebär att en genom-
snittshandlare måste skaffa fram 
egna krediter och betala ränta på 
pengarna. Kostnaden ökar, säger 
Lars Svensson på Borås Bilhall.

– Många återförsäljare har hög 
kreditvärdighet, men för övriga 
blir situationen knepigare. Det 
måste Honda ta hänsyn till, tycker 
han.

Lars Svensson sitter i återför-
säljarföreningens styrelse och 
berättar att man har påtalat detta 
för ansvariga på Honda.

– De svarade att de inser pro-
blematiken, men vad det innebär i 

praktiken får vi se framdeles.
Informationen om förändring-

en kom bara någon vecka innan 
genomförandet. Per Ihse är ordfö-
rande i återförsäljarföreningen:

– Det var olyckligt, men vi 
lyckades i alla fall bromsa föränd-
ringen några månader. Mer kan vi 
inte göra. Generalagenten har rätt 
att förändra mycket i villkoren 
bara vi informeras om det, säger 
Per Ihse som också är en smula 
orolig för att förändringen kan 
leda till lägre volymer, när mer av 
finansieringen läggs på handlarna.

FLERA ANDRA märken har samma 
modell som den Honda nu inför. 
Varken Lars Svensson eller Per 
Ihse erfar att Honda generellt vill 
dra åt tumskruvarna på hand-
larna.

– Honda har sett över verk-
samheten och stramat åt framför 

allt där våra villkor har varit mer 
generösa än hos konkurrenterna. 
På en punkt har det också blivit 
något bättre, säger Per Ihse.

Det gäller konsignationsbilar, 
som handlarna nu kan ha fler av 
jämfört med tidigare. 

Även Lars Svensson ser positivt 
på fler konsignationsbilar. Dessa 
ägs formellt av Hondas finansbo-
lag Santander och ger handlaren 
en möjlighet att visa en större 
andel av Hondas märkesprogram 
än vad som annars skulle ha varit 
möjligt.

– Men det är ändå inte så lätt 
för handlaren att veta vilka av alla 
varianter som det ska satsas på, 
säger han.

Samtidigt ser Lars Svensson 
ett mönster i förändringarna där 
större krav läggs på handlarna.

– Branschen utvecklas åt det 
hållet, säger han. 2  na

Nyförvärv i Skåne av 
 Finnvedens  Lastvagnar 
Finnvedens Lastvagnar med bas i 
Småland växer söderut genom köp av 
Skånebil Lastvagnar i Ängelholm.

– Förvärvet gör det möjligt för oss 
att ytterligare stärka vår tätposition 
på svensk lastvagnsmarknad, säger 
Anna Liljedahl, vd för Finnvedens 
Lastvagnar.

Finnvedens Lastvagnar bildades 
1997 när Finnveden Bils lastvagns-
rörelse blev ett eget självständigt 
bolag. Sedan starten i Värnamo har 
Finnvedens Lastvagnar utveck-
las genom förvärv av närliggande 
lastvagnsdistrikt och är i dag en av 
Sveriges ledande återförsäljare för 
Volvo lastvagnar med verksamhet 
på 18 orter i Småland, Blekinge och 
Skaraborg. Företaget ingår i den fa-
miljeägda koncernen Liljedahl group, 
som har sitt huvudsäte i Värnamo.

Skoda bästa GA i Norge
Møllerimportören Skoda blev med 
god marginal etta i år igen i BilNytts 
norska GA-enkät. Tvåa kom VW, 
trea Mazda och på delad fjärde plats 
Toyota och Mercedes-Benz. I botten 
ligger Kia och Jeep.

Kia-flytt i Eskilstuna
Biltjänsten Serrander, återförsäljare 
för Kia i Eskilstuna, flyttade lagom 
till årsskiftet in i helt nya och större 
lokaler i Valhalla. Tidigare fanns 
företaget i Eskilstuna centrum. I de 
nya lokalerna finns även serviceverk-
stad för Kia via ett samarbete med 
Tunavallens Bilservice.

 

Manifestation för 2015
Så här såg det ut när Bil Sweden höll 
presskonferens om det oöverträf-
fade bilåret 2015 första vardagen 
på det nya året. Vid Nobelmuseet 
på Stortorget i Stockholm visade 
tillverkare batteribilar, laddhybrider 
och bränslecellsbilar. Många journa-
lister slöt upp, bland annat från TV4, 
Dagens Eko, DI, Auto Motor&Sport 
och Transportnytt.  

Honda slopar kredit
inför kontant betalning

Du ser en baksida av kundnöjd-
het, utveckla!
– Risken är att jakten på kundnöjd-
het tar bort fokus från grundläg-
gande saker, det bekymrar mig.

Vilka grundläggande saker?
– Verkstadskvalitet. Trafiksäkerhet. 
Tendensen att se kundnöjdhetsre-
sultat som en kvittens på hur bra 
verksamheten är växer. Hårdraget 
”vi har så bra kundnöjdhet så vi 
behöver ingen kvalitetsuppföljning 
av verkstadsjobben”. En sådan slut-
sats är inte förtroendeingivande, 
inte bra för branschen.

– Kundens förmåga att bedöma 
kvaliteten på utfört jobb är ytterst 
begränsad. Den medvetenheten 
måste öka bland verkstäderna, 
det är en ständig utmaning att 
påminna om det.

Du har erfarenhet privat också …?
– Ja, vi lämnade in vår andrabil för 
bromsbyte. Vid besiktningen fyra 
månader senare sa besiktningsman-
nen att han såg något han sällan 
sett. Låsbulten till bromsoket, som 
åtgärdats tidigare, var aldrig ditsatt. 

Oket satt löst. I efterhand fick för-
stås verkstan göra stora pudeln men 
då hade vi ju redan gett bra betyg i 
kundnöjdhetsenkäten.

Förstår du de ekonomiska 
incitamenten, kundnöjdhet är ju 
ofta bonusgrundande?
– Ja, tyvärr är spännvidden milsvid 
mellan GA som ställer skarpa krav 
på regelbundna kvalitetskontrol-
ler och dem som inte ställer några 
alls. Båda parter borde ha i åtanke 
att god kundnöjdhet riskerar att 
raseras om det brister i kvaliteten 
på utfört arbete.

Hur komma till rätta?
– Förhoppningsvis rättas det till 
med branschöverenskommelsen 
”Godkänd bilverkstad” där kraven 
på kontroller blir hårdare.  

– I vår komplexa bransch måste 
det alltid finnas ödmjukhet för 
det egna kvalitetsansvaret. Det går 
aldrig att slå sig till ro, det måste 
till ständiga systematiska för-
bättringar i arbetssättet i form av 
avvikelsehantering, egenkontroller 
och externa kontroller. 2  icn

”Kundnöjdhet kan
förvilla & förblinda”

OROAD FÖR VAD?

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

”En läkare jobbar med en styr-
central, en tekniker med hundra 
styrcentraler”
Bjørn Jacobsen, norsk konsult, vd o ägare av Dieselgrossisten

Peter Wiklund.

Ny Renault/Dacia-ÅF
Hedin Bil tog över agenturen av Renault och Dacia i Halmstad sedan Rejmes Per-
sonbilar släppte den i regionen. Person- och transportbilarna kommer att säljas i 
Hedins lokaler på Orkangatan men under året uppges att Hedin kommer att bygga 
en ny anläggning för de nya märkena i Halmstad. Tills vidare fortsätter Rejmes 
med serviceverksamheten för Renault och Dacia.

GA-VILLKOR

Thomas 
Engström, 
vd på Kon-
trollerad 
bilverkstad 
(KBV).

Lars Svensson på Borås 
Bilhall tror att Hondas 
beslut leder till ökade 
kostnader för handlarna, 
särskilt för nyetablerade.
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Läs mer på santanderconsumer.se, 
under Jobba hos oss

Vi söker en 
Brand Manager 
till Kia Finans
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Front 
2

BILHANDEL

Veho trimmar 
portföljen

AVTALET MED NISSAN sades nyli-
gen upp för Veho Bils anläggning-
ar i Örebro och Karlstad. Återför-
säljarens anläggning i Segeltorp 
blev Mercedes-exklusiv redan för 
drygt två år sedan, då avtalet med 
Lancia och Jeep sades upp.

Varför väljer ni att bli exklusiva 
med ett märke?
– GA ställer allt större krav på oss 
om hur det ska se ut i bilhallen, 
att det ska vara separata ingångar 
och separata hallar. Vi behöver 
mer utrymme och när vi räknade 
på alternativen kom vi fram till 
att vi klarar oss på ett märke 
eftersom vi med Mercedes har 
både personbilar, transportbilar 
och även lastbilar i Örebro och 
Karlstad, säger Metin Basberber, 
vd på Veho bil Sverige.

– Vi var helt enkelt tvungna att 
välja väg. I det valet bar sig inte 
Nissanaffären för oss.

Vilka krav gör det så kostsamt?
– Det är märkesseparationen, 
alltså att det ska vara täta skott 
mellan Mercedes och Nissan. GA 

har fått allt mer att säga till om, 
kraven hårdnar och kostnaderna 
ökar.

Ställer GA för höga krav?
– Ja, det tycker jag. De är för 
hårda och skulle behöva backa ett 
steg. De borde lyssna mer på oss 
handlare. Det är vi som är på fäl-
tet. Det är inte färgen på balkarna 
som avgör hur vi säljer utan den 
service som vi ger våra kunder. 
Samtidigt får en anläggning 
förstås inte se ut hur som helst. 
Men när vi väl har bytt skyltar 
och börjar tjäna pengar kommer 
det hela tiden nya krav. Det är det 
som är jobbigt.

Metin Basberber tror att allt 

fler handlare funderar på att välja 
enmärkesrepresentation.

– Flera av dem jag prata med 
i branschen går i samma tankar. 
Vi ligger steget före. Det finns 
även nackdelar med att bara ha ett 
märke, men fördelarna är desto fler.

Vilka är nackdelarna?
– Att vi får en begränsad mål-
grupp och att vi tappar volym 
kortsiktigt.

Och fördelarna?
– Vi får odelat fokus med en tyd-
ligare produktionsidentifikation 
och optimerad marknadsföring. 
Vi blir märkesexperter vilket ger 
oss en trygghet och möjlighet att 
koncentrera oss i all den utbild-
ning som krävs. Vi får bättre 
utrymme i hallen för transportbi-
lar och alla nya modeller. 

– Vi får också större utrymme 
för begagnat som är en stomme 
för hela affären. I Örebro och 
Karlstad kan vi fokusera mer på 
lastbilar.Att vi blir starkare på ett 
märke kompenserar bortfallet av 
Nissan. 2  me

Veho Bil Sverige har sagt upp avtalet med 
Nissan för att köra Mercedes exklusivt 
i samtliga anläggningar. Anledningen 
sägs vara Nissans allt högre ställda krav.

Nybygge i Sundsvall
Molin Bil i Sundsvall ska under första 
halvåret i år starta bygget av en 
komplett fullserviceanläggning för 
BMW och Mini i Sundsvall. Nybygget 
uppförs i anslutning till nya E4-brons 
södra landfäste och innebär att Molin 
Bil lämnar sin nuvarande anläggning 
i centrala Sundsvall.

Brandt expanderar
Brandt Fordon har tagit över 
Motorbolaget i Stenungsund, vars 
anläggning numera säljer och servar 
Ford under Brandt-namnet. Brandt 
Fordon har i dag även anläggningar i 
Vänersborg, Uddevalla, Tanumshede, 
Skövde, Mariestad, Säffle, Lidköping, 
Skara och Falköping.

Flyttar utanför tullarna
Efter närmare arton år vid Ham-
marbyhamnen i Stockholm har 
Lagerstedts Bil på Södermalm flyttat 
till nybyggda lokaler i Högdalens 
industriområde. På 1 700 kvadrat-
meter finns arbetsplatser för tolv 
tekniker och sex plåtslagare samt 
reservdelslagret. Märkena är Citroën, 
Seat, Skoda, VW och VW transport.

Krav på personalliggare 
på bilverkstäder?
Skatteverket föreslår att bilverk-
städer ska omfattas av kravet på 
personalliggare som i dag gäller för 
restauranger, frisersalonger, tvät-
terier och byggbranschen. Syftet är 
bland annat att skapa konkurrens 
på lika villkor; att förhindra en skev 
prisbild på grund av svartarbete och 
skattefusk. 

MRF välkomnar en skärpt kontroll 
för att sätta oseriösa aktörer ur spel, 
men konstaterar samtidigt att me-
toden med personalliggare innebär 
ökad administration och anser att 
generellt utökade skattekontroller av 
misstänkta skumraskföretag skulle 
kunna vara en effektivare väg.

36
sekunder skulle väntetiden 

på taxi i New York sjunka till 
om 9 000 självkörande bilar 

ersatte de 55 000 taxibilarna. 
Priset för kunden skulle samti-
digt minska med en tredjedel.

RENÉ TØNDER NIELSEN, 
DANSK BILBRANSCHKONSULT

Bilia köper Luxemburgs 
största BMW-handlare
Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- 
och Mini-verksamhet i Luxemburg 
där BMW har haft en marknadsan-
del på drygt tio procent under de 
senaste åren. Verksamheten svarar 
för cirka 50 procent av den totala 
BMW-försäljningen i Luxemburg. 
Omsättningen uppgår till cirka 1,1 
miljarder och rörelseresultatet 
prognostiseras i år till cirka 45 miljoner. Antalet anställda är cirka 147 perso-
ner. Förutsatt årsstämmans beslut den 8 april 2016, kommer en betydande 
del av köpeskillingen att erläggas med nyemitterade Bilia-aktier.

– Mycket glädjande att kunna växa med BMW i Luxemburg. Verksamheten 
är välskött och har redovisat en hög och stabil lönsamhet. Förvärvet ger oss 
goda förutsättningar att utöka Bilias närvaro i regionen, säger Bilias vd och 
koncernchef Per Avander.

Vass mobil simulator
för lastbilsförare
Östersundsföretaget Adevotech 
stöds av Almi Invest för att utveckla 
en simulator för lastbilsförare. Den 
mobila simulatorn består av en riktig 
fordonshytt på en rörelseplattform, 
som gör att det är möjligt att öva 
manövrar som skulle var farliga att 
pröva i verkligheten, bland annat un-
danmanövrar vid halt väglag, körning 
vid dålig sikt, simulering av farliga 
situationer såsom framhjulspunkte-
ring och vilt på vägen. 

Tanken är att den ska utvecklas 
även mot utryckningsfordon som 
polisbilar, brandbilar och ambulanser 
så småningom.

VEHO BIL SVERIGE
Ägare: Finska Veho Group.
Anläggningar: Segeltorp 
(Stockholm), Örebro, Karlstad.
Försäljningsställen: Segel-
torp, Örebro, Karlstad.
Märken: Nissan och Mercedes 
under uppsägningstiden, däref-
ter bara Mercedes.

Metin Basberber, vd.

Snart svensktägt.

OM ALLA BESTÄLLDE 
VINTERHJUL TILL SIN NYA BIL 

SKULLE MAN FÅ BÅDE 
NÖJDARE KUNDER OCH MER 

LÖNSAMMA BILFÖRETAG!

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

Vi förenklar din däcka� är!

Varje år köps det i Sverige ca 150.000 nya bilar 
utan vinterhjul. I ett land som har lag på vinter-
hjul under en stor del av året. Varför? 

En bidragande orsak är kanske att det kan 
vara svårt för en bilsäljare att få fram vilka 
hjul som passar, vad som fi nns i lager och 
hur mycket de kommer att kosta, medan 
kunden sitter och väntar. Enklare då att 
välja läderklädsel och soltak.

För många bilföretag är det nu en bättre 
lösning att köpa färdiga vinterhjul från 
Nordic Wheels. I vårt webbverktyg, slår 
man bara in regnummer eller modellkod 
och får då fram ett antal hjulalternativ, 
med bild och pris. Sen är det bara att 
beställa med ett par klick. Hjulen kommer, 
snyggt paketerade och märkta, inom ett 
par dagar. Bara att lägga in i bilen som 
ska levereras. 

Hör av dig till oss, så berättar vi mer

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!
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HÄNDER  FRAMÖVER

Kurs i Bilhandelsjuridik, lätta fordon
16 februari Stockholm, MRF:s kansli
17 mars Örebro, Toyota center
Under ledning av MRF:s förbundsjurist David Norrbohm. Riktar sig främst 
till säljare, säljchefer, reklamationsansvariga och företagsledare. 1 700 
kr för MRF-medlemmar, 2 500 kr för övriga. 
Bokning på www.mrf-bokning.se

Kundvårdsutbildning
23 februari Göteborg
MRF:s servicemarknadsansvarige Joachim Due-Boje lyfter inspirerande 
mjuka värden i entreprenörskapet och kundvården. Ytterligare orter kom-
mer att erbjudas kursen under våren. Bokning på www.mrf-bokning.se

Kurs i Bilhandelsjuridik, tunga fordon
25 februari Stockholm, MRF:s kansli
Innehåller även verkstadsjuridik. 1 700 kr för MRF-medlemmar, 2 500 kr 
för övriga. Bokning på www.mrf-bokning.se

Caravan Stockholm 
18–21 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, 
husbilsskola, föreläsningar och artister.
Vi beklagar de felaktiga datumen i förra numret, ovanstående är de rätta.

Genèvesalongen
3-13 mars
Schweiz årliga internationella bilsalong 
arrangeras i år för 86:e gången. Årets 
grafiska symbol är avtäckt och visar 
bilden av en mycket sportig bil med 
flödande linjer i brandgula toner.
www.salon-auto.ch

Plastutbildning, intensivkurs Mjölby, 
Bojo utbildningar
7–10 mars
4–7 april
18–21 april
Fyradagarskurs som avslutas med prov. I regi av MRF Bilplastteknik.
Ytterligare en kurs kommer i maj. 9 250 kr för MRF-medlemmar, 9 600 
för medlemmar i Bilplastteknik, 11 500 kr för övriga. 
Bokning på www.mrf-bokning.se

New York International autoshow
25 mars–3 april Jacob Javits Convention center
Mer än fyra våningar med de nyaste fordonen och senaste futuristiska 
konceptbilarna från världens biltillverkare. Nästan 1 000 bilar och 
lastbilar visas på Nordamerikas första och största välbesökta bilmässa 
med anor från 1900. En gigantisk samling av toppmodern design och 
extraordinär innovation.  www.autoshowny.com 

MRF:s förbundsstämma
20 april Clarion hotel Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund. Som vanligt håller Motor-
branschens arbetsgivareförbund (MAF) sin stämma vid samma tillfälle.
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MANNEN BAKOM KURSEN heter Nils 
Olvenmo, regionchef på VW-
gruppen.

– Det finns inte någon svet-
sarprövning i det tunna plåtma-
terialet som vi använder inom 
VW-gruppen. Tunnheten och 
egenskaperna i materialet gör 
svetskunskaperna unika, säger 
han.

Kurserna hålls för VGS-verkstä-
der på utbildningsföretaget Bojo 
i Mjölby. Hittills har ett 50-tal 
svetsare av ungefär 400 på skade-
verkstäderna certifierats.

– Svetskunskaperna behöver 

höjas. Det finns inte tillräcklig 
kunskap om hur materialets egen-
skaper förändras i svetsområdet.

– Man sammanfogar inte bara 
två material med en svetstråd, 
man måste förstå vad som händer 
med grundmaterialet, exempel-
vis hur varmt det blir, hur man 
minimerar värmetillförseln, vilken 
genombränning som gjorts.

Varför är det viktigt?
– Det är extremt viktigt för karos-
sens funktion, krocksäkerhet och 
deformationszoner. Det är viktigt 
att man följer tillverkarens anvis-

ningar var och hur man genomför 
en tillåten skarv och att man 
använder rätt svetsmetod.

Enligt Nils Olvenmo ska alla 
som svetsar fordonskarosser 
på VGS-verkstäder genomgå 
utbildningen. Fast det är upp till 
verkstadscheferna att bestämma 
vem som ska gå. 

Utbildningen är ISO-certifierad, 
vilket medför en säkerställd 
svetskvalitet. 

Certifikatet (SS-EN-ISO 9606-
1) är giltig i tre år och förnyas 
efter en omcertifiering år fyra. 2 

 me

Vass svetsutbildning

Kia till Hansson Bil
Sedan tidigare säljer Hansson Bil 
i Vänersborg Peugeot, Subaru och 
Honda. Nu tillkommer Kia. Företaget 
grundades av Lars Hansson i Väners-
borg 1992 och blev återförsäljare för 
Peugeot i Vänersborg och Trollhät-
tan 1994. Sedan dess har man även 
etablerat anläggningar i Alingsås, 
Helsingborg och Ängelholm. 

Konst på Porsche Center
Sedan sista har det varit konstvernis-
sage på samtliga åtta Porsche Center 
i Sverige. I samband med lanse-
ringen av nya Porsche 911 visades 
nyskapande tolkningar av modellens 
historia av fotografen Emma Svens-
son. Alla åtta bilderna släpptes i en 
numrerad och signerad upplaga.

Porsche 911 har varit världens 
mest sålda sportbilsmodell i årti-
onden. Den nya generationen har 
innovativa turboladdade boxermoto-
rer, avancerat chassi med ännu större 
bredd mellan prestanda och komfort 
och ett nytt infotainmentsystem.

Rockad i Sundsvall
Autoval i Sundsvall, ÅF för Mazda och 
Suzuki, är trångbodda och flyttar vid 
kommande årsskifte till tre gånger 
större lokaler i grannfastigheten på 
Östermovägen. Där finns i dag Molin 
Bil, som säljer och servar BMW, och 
som i slutet av nästa år ska flytta 
till en nybyggd bilhall vid nya E4 i 
Sundsvall.

Autoval har funnits i nuvarande 
lokaler sedan 2008 och har kraftigt 
ökat sin försäljning.

Bilskadereparatörer på Volkswagen-verkstäder ISO-certifieras i en 
världsledande utbildning.

Tunn plåt kräver
nya kunskaper.

Snart dags för Genève.

Porsche tolkad av Emma Svensson.

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

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Gör som många av dina 
kollegor  — se över dina försäkringar.

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, aterforsaljarna@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Betala inte mer 
än du behöver!
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Riskkapitalist 
samlar små 
skadeverkstäder 
i Werksta

Front 
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MOTORBRANSCHEN AVSLÖJADE 
nyligen att riskkapitalkoncernen 
Procuritas satsar på att samla små 
skadeverkstäder i ett nytt företag. 
Då var Örebro Billackering och 
RM Bilservice i Danderyd klara. 
Nu är ytterligare fem med, fyra 
i Norrköping och ytterligare en 
i Örebro. Målet är drygt 50-talet 
företag inom fem år, enligt vd 
Urban Magnusson, tidigare vd på 
RM Bilservice.

De verkstäder som går med 
säljer 100 procent av sina bolag till 
Werksta kontant och får därefter 
investera 20 procent av köpeskil-
lingen i den nya koncernen, där 
Procuritas har aktiemajoriteten.

– Till skillnad från andra 
verkstadskedjor konkurrerar vi 
inte med varandra. Vi ingår alla i 
samma företag och kan samarbeta 
på ett helt annat sätt. Incitamentet 
är att det ska gå bra för gruppen, 
säger Urban Magnusson.

Som exempel nämner han att en 

verkstad kan ta in en bil även om 
det inte finns tid att börja arbeta 
med den direkt.

– Vi kan överlåta jobbet till 
någon annan i koncernen och på 
så sätt ändå få del i intäkterna. 
Vi har redan praktiserat det hos 
anläggningar i Norrköping med 
gott resultat. Tanken är att skapa 
liknande kluster på många orter. 

– Vi hoppas också kunna för-
enkla för försäkringsbolagen och 
bli förstahandsvalet för dem, säger 
Urban Magnusson.

HAN RÄKNAR MED att anläggning-
arna i den nya koncernen får 
lättare att hänga med i teknikut-
veckling och öka medarbetarnas 
kompetens. 

– Kraven från både biltillverkare 
och myndigheter ökar, inte minst 

miljökraven. De blir lättare att han-
tera när man är fler som arbetar 
tillsammans. 

Procuritas har lång erfarenhet av 
omstruktureringar och har tidigare 
skapat Däckia och ägt företaget i 
två omgångar. Att man nu satsar på 
skadeverkstäder är ingen slump.

– Vi ser att många skadeverk-
städer står inför generationsskif-
ten. Genom att gå upp i Werksta 
kan företagen leva vidare och 
nästa generation bli aktieägare i 
en koncern. Många skadeverk-
städer behöver nytänkande och 
kan bli mer lönsamma, säger 
Magnusson.

Han beskriver Procuritas som en 
stabil ägare med ett femårsperspek-
tiv. Därefter kommer sannolikt 
verksamheten att säljas till en 
finansiell eller industriell aktör. En 
börsnotering är en annan väg.

– Vi vet bara att vi ligger rätt i 
tiden och har en lösning som gyn-
nar alla. 2    AC

Ett nytt skadeverkstadsföretag är på plats. 
Målet är att bli rikstäckande inom fem år. 

Folk i branschen

Björn Hauber har utnämnts till 
ny vd för Mercedes-Benz i Sve-
rige och Danmark från första 
mars nästa år. Han har närmast 
varit chef för Fujian-Benz 
Automotive i Kina och har en 
lång bakgrund inom Daimler-
koncernen. Björn Hauber tar 
över efter Marc Boderke som 
utnämnts till vd för Mercedes-
Benz i Centraleuropa. 

Motorbran-
schens eko-
nomireporter 
Annika Creut-
zer tar plats 
i Pensions-
myndighetens 

styrelse. Hon tillträdde vid års-
skiftet och hennes förordnande 
är på tre år. Annika Creutzer 
är välkänd privatekonomisk 
expert, bland annat i Plånboken 
i P1. Hon har skrivit böcker om 
pensioner och är ofta anlitad 
som föreläsare och moderator 
vid ekonomiska seminarier. 

Mattias Dahl 
blir ny vd för 
Transport-
företagen och 
tillträder under 
våren. Han kom-
mer närmast 
från tjänsten som förhand-
lingschef på Svensk Handel 
och efterträder Peter Jeppsson 
som blivit vice vd på Svenskt 
Näringsliv.

Så här ser nya koncernens logga ut.

Urban Magnusson, vd för Werksta.

”Det är viktigt i teknik utveck lingen att 
tänka på mötet med den  vanliga män-
niskan; kvinnorna i hem tjänsten tankar 
bensin för att de inte törs  tanka gas”
Paula Örn, Sveriges yngsta kommunalråd, Ale

Fr v Affärschef Robert Johnsson, vd John Marnell och märkes ansvarige Simon Antonsson från J Bil.

Efter bara ett år som Mitsubishihandlare vann fram-
gångsrika J Bil utmärkelsen ”Mitsubishi dealer of the 
year 2015” med motiveringen: För modet att satsa på 
Mitsubishi som varumärke och ta bilförsäljning till en 
ny nivå, ett föredöme i Sverige.

J BIL har på kort tid vuxit från att vara en liten 

aktör till en av de stora. De är en av de största 
återförsäljarna till privatpersoner i Stockholm och 
har tagit ett rejält kliv in på tjänstebilsmarknaden 
under det här året. De har nått stora framgångar med 
Outlander plug-in hybrid som hjälpt företaget att nå 
nya kundgrupper.

Årets Mitsubishi-ÅF

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

En ergonomisk och bekväm lågstol
som skonar och avlastar
rygg, knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem
svängbara hjul gör det
lätt att förflytta sig.
En praktisk verktygshylla
under sitsen, åkstolen kan
även förses med ryggstöd
för ytterligare bekvämlighet.

Nu500.000sålda!

*Baserat på resultaten från Sequence VG slamprover med 0W-40. 1Baserat på resultaten av ACEA M 111 bränsleekonomitest jämförst med industrins referensolja. 2 Baserat på NOACK volatilitetstest och kraven från 
utrustningstillverkarna. 3 Jämfört med oljor med högre viskositet. 4 Baserat på jämförelse mellan Sequence IIIG-prestanda och Grupp II- och Grupp III- basoljor.

INGEN ANNAN MOtOrOlJA rENGör MOtOrN BättrE*.

Shell helix Ultra  
Med PUrePlUS technology

Upptäck fördelarna med naturgas på www.valoratradefordon.se

PreSterar Under
extreMa förhållanden3,4

Mindre 
Påfyllning2

Bättre 
BränSleekonoMi1

dESIGNAd FRÅN NATURGAS

eN ReVOLUTION I mOTOROLJA
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ANDERS PARMENTS vetenskapliga 
studier bland ungdomar i fyra länder 
visade samma sak för några år sedan 
– stora flertalet ungdomar vill äga en 
bil i framtiden, även om det blir dyrare. 
Friheten är det skäl som de flesta 
angav.

Och nu, några år senare när del-
ningsekonomin kommit på var mans 

läppar, visar Bil Swedens undersökning 
samma sak. De allra flesta ungdomar 
förknippar bilen med något positivt och 
den viktigaste aspekten är fri rörlighet. 
En majoritet tror att bilarna bli fler i 
framtiden. Åtta av tio har redan tillgång 
till bil när de behöver och sju av tio vill 
helst äga bil själva.

– Värderingar bland unga påverkar 

inte nybilsmarknaden särskilt starkt i 
dag eftersom de flesta som köper ny 
bil är något äldre, men i morgon kan 
det göra det, säger Bil Swedens vd 
Bertil Moldén och fortsätter:

– Mest överraskande är att så 
många vill äga en bil, i stort sett alla 
vill ha tillgång till bil även framgent. 
Dessutom ökar ju körkortstagandet 

stabilt varje år.
Även om han tror att bildelnings-

tjänsterna kommer att öka ser han 
att privat ägande allt jämt är första 
alternativet för unga.

Merparten ungdomar i den svenska 
undersökningen var mellan 18 och 24 
år. Märkbart var att de yngsta var de 
mest traditionella. 2 ICN

De yngsta är mest traditionella

Jo, unga vill vara bilägare
Om och om igen visar undersökningar att unga gillar bilen. Inizio har frågat 1 000 
 studerande på gymnasier och högskolor om vad de tycker om bilar och bilägande. 
En majoritet vill äga eller leasa bil och 73 procent 
tror att chanserna till jobb ökar med körkortsinnehav.

STATISTIK
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Älskade verkstad!

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen

JAG HAR PRECIS redigerat en text där ärade kollegan Thomas Dra-
kenfors skriver: ”Att lämna in bilen på verkstaden … känslan för 
kunden är lite som att lägga in sig själv för operation”.

Precis så är det för oss som inte begriper ett dugg och nu ser jag 
det ur ett konsumentperspektiv, alla gånger som jag skälvande hållit 
andan inför diagnoser och kostnadsförslag. Utandningens lättnad 
då en överkomlig behandling har presenterats och den omistliga 
bilen har rullat igen. Älskade verkstad!

ÄLSKADE MEKAR GENOM åren. Christer, som både trailade och bog-
serade hem mina bilar väster- och österifrån. Som löste allt, kväll 
som helg. Och nu Shaker, lika tillitsfull. För att inte tala om Sunds-
vallsverkstan som helt nyligen ställde sig efter åtta en söndagskväll 
och tappade en feltankad Merca på bensin (nej, det var inte jag, jag 
var passageraren som parkerade mig i massagestolen i kundmottag-
ningen under tappningens gång).

MICKAEL PERSSON, verkstadsägaren under vinjetten ”Lösningen” i 
det här numret, nämnde i förbigående om en kund som hade listat 
plus och minus med att flytta eller bo kvar på orten – på det senare 
alternativets pluskonto stod Mickes verkstad. Såklart. 

Dom som ovan nämnts är allbilsverkstäder. Ska dom överleva? 
Tankarna far som maskrosbollar, stannar ett tag vid märken som 
satsar på auktoriserad service enbart på de största europeiska 
centralorterna. 

SJÄLV SITTER JAG just nu i Mellannorrland, i en blå gryning över ett 
snöhöljt vinterlandskap. Här är mina vänner obetvingat bilberoen-
de. Dom åker utan att blinka sju mil fram och tillbaka med hästsläp 
för att träna i ett varmt ridhus.

Hästar låter sig inte lastas av vid Bottniabanan och ta tåget, men 
dom är många och dom engagerar en halv miljon svenskar som 

ändå bara är en ynkans del av alla landsbygds-
bor som bilen är oumbärlig för.

PÅ LANDSORTEN är behoven av en komplex 
verkstadsmix lika självklar som en gammal 
läckande ventilkåpa. Och fri konkurrens 
och företagsamhet är väl hela den här 

entreprenörsbranschens livselixir?
Men fasligt dyra diagnos- och login-

verktyg och inlåsta digitala stämplar 
hänger som tunga hotande snömoln 
över de fria verkstädernas framtid. Av-
görandet är rätt nära, gryningstimmen 

går mot femitolv.
 

”På kundens pluskonto, för att bo 
kvar, stod Mickes verkstad. Såklart.”
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Äga eller leasa bil Dela privat (vänner, 
släktingar eller liknande)

Hyra bil vid behov 
eller medlem i bilpool

Jag vill inte ha 
tillgång till bil

60%

Visst vill unga ha bil!

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, aterforsaljarna@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Gör som många 
av dina kollegor!

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Betala inte mer än du behöver 
— se över dina försäkringar.
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Åtkomsten av teknisk säkerhets-
relaterad information var huvud-
frågan när Cecras sektion för fria 
verkstäder sammanträdde senast.

HUR SER UTSIKTERNA ut för de 
oberoende verkstädernas möjlig-
heter att få tillgång till tillverkarnas 
tekniska information framöver?

– Det finns gott hopp, säger 
Joachim Due-Boje.

Det handlar alltså om utrustning 
som styrdon som hanterar stöldlås, 
fönsterhissar, larm, låssystem och 
även motorstyrdon. Sermi heter 
portalen där allt ska finnas.

– Hittills är information från 11 
varumärken klar, förhoppningen 
är att återstående 60 snart ska 
införlivas. Men ett digert översätt-
ningsarbete kvarstår för att det ska 
bli möjligt att hämta programvara 
och läsa felkoder. Ingenjörer på bl a 
ZDK samarbetar med företag som 
översätter webbläsare till ett gemen-
samt verktyg, berättar Due-Boje.

Mer om det ska diskuteras på 
nästa möte i mars.

De allbilsverkstäder som vill ha 
access till portalen kommer att få 
ansöka om ett certifikat, sanno-
likt utfärdat av KBV, Dekra eller 

något annat kontrollorgan som 
gör vandelprövningar och utfärdar 
usb-nycklar med pinkoder. Även 
kontrollorganen ska godkännas; för 
Sveriges del av Swedac. Riktlinjerna 
väntas bli klara inom kort.

Det finns en EU-förordning som 
föreskriver att fria verkstäder ska ha 
tillgång till all säkerhetsrelaterad in-
formation när samtliga nytillverkade 
person- och transportbilar som säljs 
inom EU måste vara utrustade med 
e-call efter 31 mars 2018.

– Cecra är väldigt tydligt att det 
inte får bli inlåsningseffekter, säger 
Due-Boje. 2   icn

”Allbil har goda chanser
att komma åt teknisk info” Fulgas i Bryssel

Det är ingen tvekan om att Joa-
chim Due-Bojes film från ”Myth-
bustertestet” med fulgaser fick 
deltagarna på Cecras samman-
träde att höja på ögonbrynen.

– Sydeuropéerna har svårt att 
förstå att svenska privatpersoner 
fyller sina AC-system med gasol. 
Mindre lättantändliga R134a 
säljs öppet på Lidl på kontinen-
ten; i Sverige krävs certifikat för 
att få köpa den, säger Due-Boje.

I övrigt fortsätter kampen om 
mätarställningsfusk. Belgiens 
ideellt administrerade ”car pass” 
har ökat den politiska medveten-
heten och gett skjuts åt en idog 
lobbing för att förmå tillverkarna 
att sätta stopp för möjligheten 
att kunna manipulera mätare.

På Europanivå i
Under den här vinjetten, Cecras logotype, rapporterar vi om vad den  
europeiska organisationen, där MRF ingår, gör för att förbättra bilbranschens villkor.

AV ETT RÄTTSUTLÅTANDE, som 
MRF:s finska systerorganisation 
AKL låtit Helsingfors universitet 
göra om GA:s möjligheter att säga 
upp auktoriserade verkstäder, 
framgår att sådana uppsägningar 
kommer att ses som en förbjuden 
konkurrensbegränsning. De är inte 
godtagbar grund för uppsägning. 
I alla fall inte så länge en verkstad 
uppfyller de kvalitativa kriterierna.

Två svenska auktoriserade ÅF 
och verkstäder, som vi 
håller anonyma eftersom 
tvisterna pågår, har fått sina 
verkstadsavtal uppsagda. 
Enligt MRF:s jurist David 
Norrbohm finns det risk 
att GA försöker säga upp 
avtalen för att locka till sig 
nya ÅF med ensamrätt på 
reparationer i områdena. 

Men juridiskt är fallet glasklart.
– Det begränsar konkurrensen 

och det är inte acceptabelt eftersom 
vi har ett krav som säger att man 
måste bli auktoriserad om man 
uppfyller kraven. Det framgår av 
minigruppundantaget som tar upp 
olika saker gällande eftermarkna-
den. Där framgår att alla verkstäder 
som uppfyller de kvalitativa kraven 
får bli auktoriserade. 

– Eftermarknaden för bilar är 
även märkesspecifik 
på det auktoriserade 
området, vilket gör att en 
sådan uppsägning har än 
större konkurrensbegrän-
sande effekt än i andra 
branscher.

Enligt rättsutlåtandet 
från Helsingfors framgår 
också att en verkstad 

inte behöver kunna bevisa att en 
uppsägning stör konkurrensen, det 
räcker med att det sannolikt gör det.

NÄR DET GÄLLER avtal för bilhandel 
ser reglerna annorlunda ut. Då är 
det okej inom ramen för selektiv 
distribution att säga upp handlare. 

– Det låter som komplicerad 
juridik men egentligen är det 

ganska enkelt. Att säga upp avtal 
med en verkstadspart med avsikt 
att exempelvis locka till sig en 
större ÅF med ensamrätt på 
reparationer går inte. Det är brott 
mot konkurrenslagstiftningen. 
Det går inte att använda verkstä-
der som nycklar i detta spel, säger 
Norrbohm. 2    me

Uppsägning 
som inte är okej

Front 
2

Två svenska tvister pågår om uppsagda 
verkstadsavtal. Men juridiskt verkar det inte 
hålla.

MRF:s jurist 
David Norrbohm.

Visades för Cecra.

Får inte fockas 
hur som helst.

AB Billyftarservice     Continova AB    D9 
Actia Nordic AB    C12  Dataliner AB    B9 
Alentec & Orion AB   B16  Dometic Scandinavia AB  B21 
Autocom Diagnostic Partners AB   KG Knutsson AB    A1
Autometric AB    C6  MECA Car Part AB 
Autoverktyg I Borås AB   B3  Nederman Sverige AB   B8 
BA Fordonslyftar AB     Opus Equipment AB   D13
Berner Montageteknik     Robert Bosch AB    B1
BOAB Hjuldelar AB   C15  Spiken Service AB   B12 
Boier Bilverktyg AB   D14  Sun Maskin & Service AB  C10 
Bolest i Varberg AB     WER-Agenturer AB   D6
Car-O-Liner AB      Würth Svenska AB   A44

VI HAR ALLT DU BEHÖVER
UNDER AUTOGLOBEN 2016
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA FVUs MONTRAR

Vi ställer ut på Autogloben

FVU ...
... är en branschförening för leverantörer till fordonsverkstäder i Sverige
... agerar/medverkar i medlemsföretagens branschfrågor
... samordnar och arrangerar mässor
... är en samlad resurs för hela fordonsbranschen
... är en symbol för kompetens, support och trygghet
... är en remissinstans för Transportstyrelsen   
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TEXT  NIKLAS ARONSSON  

Mikael Fornell, service-
marknadsansvarig på 
Europeiska Motor i 
 Stockholm, tycker att det 
är hög tid att börja tänka 
på hur verkstäderna ska 
tackla en framtid utan 
fossildrivna motorer.

 D et blir allt fler elbilar på vägarna. Och 
Toyota är på gång med en lansering av 
bränslecellsbilar. Vad innebär det här 

paradigmskiftet för serviceverkstäderna?
– Jag ser det som en enorm utmaning för 

verkstäderna. De här nya ”motorerna” saknar 
rörliga delar, vilket innebär att bilarnas service-
behov är mycket mindre. Det är ny teknik som 
gynnar miljön, men som tvingar oss till stora 
förändringar på ett område där vi historiskt har 
haft bra beläggning och intjäning.

Hur stor bedömer du att minskningen kan 
bli?
– Jag tror det kommer att handla om en halv-
ering av serviceintäkter och debiterade timmar 
på några års sikt. Min bedömning är att den 
nya tekniken får sitt stora genombrott någon 
gång kring 2018–2020. Naturligtvis kommer 
inte detta hända över en natt, men förändring-
en ser vi redan nu.

Vilka blir konsekvenserna för verkstäderna?
– Hittar vi inte andra vägar att bibehålla 
intäkterna blir det nödvändigt att se över 
organisationerna. Historiskt har de auktorise-
rade verkstäderna varit duktiga på att finna nya 
intäktskällor. Däckhantering och byte av vind-
rutor är två exempel där vi har lyckats bra. Vi 
måste fråga oss om det finns ytterligare saker. 
Rekonditionering skulle kunna vara ett sådant 
område som vi inte har jobbat aktivt med, an-
nat än med våra egna interna bilar. 

– Ett annat område skulle kunna vara med 
hjälp av till exempel appar som laddas ner till 
bilen. Jag ser framför mig att man ska kunna 
köpa till effekt eller väghållning beroende på 
typ av transport med hjälp av den typen av 
teknik. Kanske kan vi återförsäljare vara med 
och tjäna pengar där på något sätt.

Hur bråttom är det att hitta nya inkomst
möjligheter?
– Vi är ute i elfte timmen. De flesta verkstäder 
skulle behöva börja planera nu. Jag har inte 
svaret på hur lösningarna ska se ut, men fråge-
ställningen är något som jag funderar dagligen 
över. Det här är en utmaning för samtliga mär-
ken. Vi måste hitta nya sätt att binda kunderna 
till oss via serviceavtal eller varianter på det 
som kallas privatleasing, något vi på Toyota har 

lyckats bra med. Det är delvis en generations-
fråga där yngre personer inte tycker sig behöva 
äga bilen i samma utsträckning som äldre.

Vilken hjälp får ni av GA i den här frågan?
– Egentligen ingenting så här långt. Jag har 
inte sett vare sig planering eller deltagit i några 
diskussioner om framtiden för serviceverkstä-
derna. Det borde vara på tiden att det kommer 
nu. 2

MIKAEL FORNELL
Ålder: 46.
Gör: Servicemarknadschef på 
Europeiska Motor i Stockholm.
Karriär: Tekniker på Toyota Center 
i Stockholm, verkstadschef på 
Toyota Center och på Europeiska 
Motor i Vällingby.
Kör: Rav4, har beställt nya Rav4 
hybrid som precis har lanserats.

I huvudet på en servicemarknadschef
2

”Vi är ute i
elfte timmen”

– 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

 

Biltjänsten Håkan Serrander AB, Kia Återförsäljare i Eskilstuna

En 
bilhall
från Temahallen



Motorplock

Framtiden går på vätgas
Ett svagt kompressorylande är det enda som 
hörs när Toyota Mirai accelererar ut i trafiken. 
Mirai betyder ”framtid” och efter att ha jobbat 
med tekniken i nästan ett kvarts sekel är Toyota 
redo att börja sälja sin första bil som drivs av en 
elmotor vilken får kraft från en bränslecell.  I 
”stacken” sker en kemisk reaktion mellan vätgas 
och syre som genererar elkraft och ur avgasröret 
kommer bara vatten. I Sverige ska några bilar 
leasas ut till privatpersoner. 

DAGS ATT UTSE 
ÅRETS BIL 2016
DAGEN INNAN BILSALONGEN i Genève slår 
upp portarna för världspressen hålls en 
ceremoni som väcker stor uppmärksam-
het. Då utropas Årets Bil i Europa. På plats 
i foajén står de sju bilar som efter juryns 
första omröstning valts ut som finalister. 

Vilken som får rulla fram som segrare 
avgöras inte förrän 
minuterna innan 
tillkännagivandet. 
Det blir antingen 
Audi A4, BMW 
7-serie, Jaguar XE, 
Mazda MX-5, Opel 
Astra, Skoda Superb eller Volvo XC90.

Slutresultatet offentliggörs enligt samma 
mönster som i Eurovisionsschlagern. 
Poängen från var och en av de 58 jurymed-
lemmarna visas och summeras. Varje jury-
ledamot har 25 poäng till sitt förfogande. 
Ingen bil får tilldelas mer än tio poäng och 
alla måste rösta på minst fem kandidater. 

I STORT SETT alla nya bilar som presente-
rats det senaste året tävlar om titeln Årets 
Bil. Inför 2016 års omröstning kvalade 41 
modeller in. Juryn, vars ledamöter kom-
mer från 22 europeiska länder, har bland 
annat att ta ställning till bilarnas design, 
komfort, säkerhet, miljöpåverkan, kör-
glädje och inte minst värde för pengarna. 

De sex nordiska jurymedlemmarna 
samlar varje höst Årets Bil-kandidaterna 
i norra Danmark för under några dagars 
intensivt testande sålla fram sina sju favo-
riter. Dit inbjuds även den övriga juryn. 
31 bilar (se bilden ovan) fanns på plats i 
oktober för det traditionella testfotot på 
stranden utanför badorten Tversted. 

Vinnaren får varken guld eller garante-
rad försäljning, men äran är stor och titeln 
eftertraktad. Under de 53 år som tävlingen 
pågått har Fiat kammat hem nio titlar, 
Renault sex och Ford fem. Nissan Leaf blev 
första elbil att vinna (2011). Volvo har varit 
i final förut och som bäst blivit trea med 
760 år 1983.

Friska fläktar i Mini
Det tar bara 18 sekunder att släppa in sol och friska 
vindar i sittbrunnen på den senaste Minimodellen.  
Tygtaket – som går att beställa i ett läckert Union 
Jack-mönster – är eldrivet och viker prydligt ner sig 
bakom de två bakre sätena. Det kan manövreras i 
upp till 30 km/tim. 

Nya cabben är någon decimeter längre och lite 
bredare än föregångaren. Tre twin turbo-motorer 
finns att välja mellan. Dieseln (116 hk) och den 
svagare bensinaren (136 hk) har tre cylindrar och 
Cooper S-modellen en fyrcylindrig motor med 
192 hk. 

Designikon lämnar VW
Svallvågorna efter VW-skandalen slår hårt. Designavdelningens 
budget skärs ned med 100 miljoner euro (cirka 990 miljoner kr) 
och det fick den legendariske designchefen Walter de Silva att 
gå i pension i november, trots att han blir 65 år först i februari. 
Han byggde upp sitt rykte hos Fiat och Alfa Romeo och lockades 
över till VW-koncernen 1999, först som designchef hos Seat och 
senare hos Audi. Sedan 2007 ansvarade han för designen hos alla 
koncernens tolv märken. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”Audi A4, BMW 7-serie, Jaguar XE, Mazda MX-5, 
Opel Astra, Skoda Superb eller Volvo XC90?”

31 Årets bil-kandidatersamlade för test.

Eldriven Passat är smartast
Inför den svenska lanseringen fick laddhybriden 
VW Passat GTE draghjälp av den fina titeln ”Årets 
smartaste bil”. Priset delas ut av Motormännen som 
anser att den eldrivna Passaten klarar de flestas 
vardagstransporter utan utsläpp eftersom en svensk 
genomsnittsbil bara körs cirka fyra mil per dag. Fullt 
laddat räcker litiumjonbatteriet upp till 50 kilometer. 
Sedan tar en turboladdad bensinmotor vid. Samman-
lagd effekt av de båda motorerna är 218 hk. 

Wankelmotorn återkommer
På bilsalongen i Tokyo i höstas visade Mazda den 
stiliga konceptbilen RX-Vision och alla som kan sin 
Mazdahistoria vet vad beteckningen RX betyder: 
Under den låga, långa huven sitter en wankelmotor. 
Med vilken volym och med hur många hästkrafter 
avslöjades inte men motorn är av en ny generation 
som de japanska teknikerna filat på sedan förra 
wankelbilen, RX-7, lades ned för fjorton år sedan. 
Nya motorn kallas Skyactive-R och har lägre för-
brukning och mer kraft än föregångarna. 

VW Passat GTE.
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Mazda RX-Vision.

Toyota Mirai.

”Minicabbat”.

Walter 
da Silva.

Stock in Oslo

tel.+47 4000 3442

Carturner turntables makes 360  photos and video 
production easier, saves time and reduces exhaust 
emissions.

 Great pictures sell better! 
Carturner makes shooting them easier.



Laddbar jacka
Den här värmejackan finns som tillbehör till Flex 
18 Volts batterisystem. Via en adapter kan jackan 
laddas i batteriladdaren, mjuka slingor både i bröst- 
och ryggparti sprider värmen över bålen. Kan även 
köpas separat med laddare och batteri. Jackan är 
smidig, fleece-fodrad och finns i fyra storlekar. Via 
en tryck-knapp kan värmen regleras i tre steg. Som 
tillbehör är cirkapriset 1 700 kronor exkl moms.

Nytankat2

Bryter isen
Det är med isskrapor som med potatisskalare; är 
de bra blir jobbet riktigt roligt. Fiskars har i vinter 
förnyat sitt sortiment med bland annat en kombi-
nerad skrapa och borste, samt en dubbel skrapa 
som fungerar i båda riktningarna. Cirkapriserna är 
179 respektive 69 kronor inkl moms.
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Vinnarbil
Håll utkik i vår när 200 
specialversioner av 
den här Renault Clion 
kommer att rullas 
ut på svenska vägar. 
Modellen heter Clio 

Lozenge och är formgiven i en tävling av design-
studenter på Berghs school of communication i 
Stockholm. Lozenge betyder romb eller diamant 
och appellerar till Renaults första diamant-logga. 
Det går uppenbarligen att skapa bilar på nya sätt 
även utseendemässigt.

Vass läder
rengöring
Nya Sonax Xtreme med effek-
tivare formula passar också 
ljust och vitt läder. Perfekt 
för värmesäten. Rengör, 
vårdar, skyddar och återfettar. 
Inbyggt UV-skydd. Från Cifab. 
Priset för en flaska, 320 ml, är 
151 kr exkl moms.

Sug som 
kommer åt.

Villhaklocka
Väckarklockan Flip stals när den ställdes ut på 
möbelmässan i fjol. Och visst är den begärlig. 
Minimalistiskt stilig utan knappar; man vänder på 
den när man vill stänga på eller av. För dem som 
undviker mobilen vid sängen. Finns i många färger 
för 389 kr inkl moms på www.deskstore.com

Vinn!
Vi har 6 flaskor till utlottning. 
Vill du vinna en, mejla namn 
och postadress till redak-
tionen@motorbranschen 
senast 10 mars 2016. Skriv 
”Utlottning” i ämnesfältet Ev 
vinstskatt betalas av vinnarna.

Smart oljesug
Som ett komplement vid oljetömning har Kamasa 
Tools tagit fram en oljesug för de knepigaste 
jobben. Kan även användas för avluftning av 
bromssystem och till vätskor med låg viskositet. 
Drivs med tryckluft eller manuellt. Levereras med 
fyra slangar, heter K 10655. Cirkapris 3 200 kronor 
exkl moms.

Bättre täckkraft
Tunnare lackskikt, minskad material-
förbrukning med upp till 40 procent 
och halverad processtid lovar Glasurit 
med nya 80-M mixbas-koncentratet för 
90-linjen. Därtill perfekt lackeringsre-
sultat och briljanta färger, speciellt i de 
röda, gröna och blå färggrupperna. Den 
koncentrerade mixbasen ingår i Glasu-
rits kulörverktyg.

Stötdämparsats
Den nya verktygssatsen från Kamasa Tools har 
tagits fram enkom för den nya typen av dämpare 
med inbyggd stoppbuffet, McPhersonversionen. 
Med det gängade verktyget kan dämparna smidigt 
roteras ut till sin fulla längd. Beteckningen heter K 
10633. Priset är 1 600 kronor exkl moms.

Stajlad Renault.

Får se sin bil skapad!

Premiär för  
nya www.mrf.se

Gå in och prenumerera på våra branschnyheter.
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En skadereparations-
verkstad med lack-
boxar. Svenstigs Bil i 
Värnamo har rivit grän-
serna och skapat en 
arbetsmiljö som tillåter 
att skadereparatörer, 
plåtslagare och lack-
erare arbetar i team 
genom hela processen. 
Ledtiderna har kortats 
rejält.
TEXT MARIA ERIKSSIN / FOTO CHRISTEL LIND

B
esöket i Värnamo andas 
framåtanda, optimism och 
engagemang.

– Engagemang är vik-
tigt. Om vi vill ha personal 
som är framåt vill de inte 
arbeta på ett företag som 

inte är framåt. Då dör deras entusiasm direkt, 
säger vd:n Jonas Carpvik. 

Efter ett antal investeringar på bilhandels-
sidan tog han sig an plåtverkstaden.

– Den hade ett gott gäng killar och gick bra, 
men lokalerna var dåliga och vi använde extern 
lackering. Efter interna diskussioner och flera 
studiebesök, där vi såg vad som fungerade och 
inte fungerade hos andra, kom vi fram till att vi 
borde ha lackeringen själva. 

En direkt tillbyggnad på den befintliga 
plåtverkstaden blev det nya skadecentret. Det 

ARTIKELN I  KORTHET

Skadeverkstaden som tillhör Svenstigs Bil i Värnamo kan 
med rätta kallas ”framtidens verkstad”. Den är en helin-
tegrerad skadereparationsverkstad utan rågångar mellan 
plåt och lack. Alla jobbar i ett team. Flödet är optimalt, 
ledtiderna korta. Dessutom är arbetsmiljön i särklass. 

2  I  F R A M K A N T  I  S V E N S T I G S  B I L

Skadecentrets chef Mikael 
Holmberg och skadeteknikern 
Laurent Alishani bär en bildel 
till lack. Det är aldrig långt till 
skratt i den här verkstaden.

Här flödar
det optimalt!
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fylldes med toppmodern utrustning och fyra 
flexibla bås, som innebar ett helt nytt sätt att 
arbeta med skador. Bilarna körs in genom en 
port och lämnar inte skadeverkstaden förrän 
allt är färdigt. 

– Vi behövde få ner antalet förflyttningar 
och höja effektiviteten. En viktig del var också 
att fylla de nya lokalerna med rätt personal. 
För att kunna effektivisera fick vi tänka om och 
få alla att ta ansvar i hela proces-
sen. Vi krävde full flexibilitet.

En av de största förändring-
arna var just arbetssättet. Planen 
krävde teamkänsla. Från att ha 
haft separata yrkesgrupper som 
plåtslagare, slipare och lackerare 
med ofrånkomligt tjafs mellan 
grupperna lockade Carpvik fram 
ansvarstagandet hos medarbe-
tarna.

– Vi var tydliga i rekryterings-
annonsen att det inte räckte med 
att vara bra på en sak. Här måste alla ta ansvar. 
Sedan måste vi ha en bra blandning av yngre 
nyanställda och äldre erfarna. 

De separerade plåt- och lackavdelning-
arna är slopade och de nya arbetsstationerna 
kombinerade. All personal är flexibel, alla tar 
ansvar för hela reparationen och hugger in där 
det behövs. Det är närmare mellan stationerna. 
Montören kan snacka med lack direkt. Alla 
hjälper till där det behövs.

Samtidigt kan servicemekaniker kopplas in 
och åtgärda problem vid större skador som 
skadereparatörerna har svårt att fånga upp.

SKADEVERKSTADEN KÄNNS SOM rena him-
melriket. Kritvitt ljus, som i ljusterapirum på 
sjukhusen. Fast innertaket döljer ett myller av 
teknik och ventilation. 

Det går ett flöde genom verkstaden, från 
inkörsporten till de välutrustade och automa-
tiserade båsen där alla moment kan göras. När 
olika munstycken sätts på anpassas ventilatio-

nen i boxen automatiskt. 
Luften i boxarna är bättre än den utanför 

verkstaden där ett grådisigt regnande gör att 
ljuset från skadecentret lyser upp en stor del av 
parkeringsplatsen utanför.

Boxarna har tillgång både till tryckluft, el 
och dessutom syrgasuttag så att alla kan ha 
mask på sig vid alla arbetsplatser. Boxarna 
har också kombilyft för att minska antalet 
förflyttningar.

Plast har fått en egen avdelning med plast-
lagningsyta, blandningsbänk och torkugn. 

– Vi har den senaste miljötekniken. Vi är 
självförsörjande på värme genom återvinning 
från värmen i ugnarna. Med en bra arbetsmiljö 
och full flexibilitet har vi fått ner ledtiderna 
med 35–40 procent. 

Flera bilar står på kö framför lackeringen.
– Lacken klarar av fem kulörer samtidigt. 

Bakom boxen finns en dörr så att bilen skjuts 
vidare in i kombiboxen för att torka. 

DET VAR MED uppriktig ledsamhet som Jonas 
Carpvik sade upp avtalet med den lokala 
lackeringsverkstaden, som Svenstigs hade haft 
ett långt och bra samarbete med. För att inte 
förstöra för andra på marknaden raggades inga 
anställda utan de som ville fick söka jobb på 
Svenstigs. 

– Jag tycker att det till viss del är för lite 
rörelse mellan alla verkstäder i gemen. För de 
ungdomar som börjar hos oss i dag är det inte 
alls självklart att stanna till pensionen. Den 
utvecklingen hör till historien. En viss förflytt-
ning är bra. 

Tillbaka till Carpviks plan. Han hade en 
”spaning” när han började på Svenstigs. I 
den fanns funderingar över att aktörerna blir 

”MED EN BRA 
 ARBETSMILJÖ 
OCH FULL 
FLEXIBILITET 
HAR VI FÅTT 
NER LEDTIDERNA 
35–40 PROCENT”

Jonas Carpvik, vd

allt större, att Svenstigs ligger i ett köpstarkt 
område med många stora handlare och många 
kör bil. 

– Vi måste ligga i front med hur vi jobbar 
och hur våra lokaler ser ut, annars åker folk 
och helghandlar i större städer och passar på 
att besöka deras återförsäljare. Om vi inte är i 
front tappar vi kunder. Det går inte att bromsa 
sig till framgång. Att ligga mitt emellan kostar 
bara pengar.

Verksamheten i skadecentret går redan runt 
ekonomiskt. Ledtiderna har kortats och flask-
halsar identifierats. 

– Förr hade vi för få anställda på förarbete-
na, vilket blev en flaskhals eftersom lackerarna 
var snabba och effektiva. Det är sådant som 
är svårt att överblicka innan. Vi har tillåtit oss 
tålamod under hösten för att finjustera vårt 
arbete för att nå bästa produktivitet. 2

B Ö R JA D E  M E D  B I L H A N D E L N

Nu utvecklas
företaget vidare

 J onas Carpvik kom till Svenstigs för 
snart nio år sedan och gjorde redan då 
upp en plan över vad han såg be-

hövde göras, hur marknaden såg ut och hur 
Svenstigs var positionerat. Han insåg att det 
behövdes stora förändringar. Svenstigs blev 
först i Sverige med ett Audi-hus enligt det nya 
terminalkonceptet. Och fortsatte investera i 
flera varumärken.

När det gäller försäljningen av begagnade 
bilar försöker Svenstigs erbjuda lite mer än 
andra. GA:s paket pimpas med något extra för 
att göra erbjudandet så attraktivt som möjligt. 

Enligt Jonas Carpvik är många kolleger i 
branschen inne på samma tankegångar på 
skadesidan, men har kanske inte riktigt kun-
nat förverkliga idéerna. Nytänket har lockat 
till sig många studiebesök. En av dem som 
varit där är Jan Olvenmo från MRF:s lack- och 
skadeavdelning, han säger så här om skade-
verksamheten:

– Helt klart en rätt väg. Ska man få ner 
ledtiderna måste man tänka nytt. En önskan 
är att fler går från avdelningskänsla till 
teamkänsla.

Svenstigs Bil har också blivit en populär 
arbetsgivare. När de söker folk får de massor 
med ansökningar. Ett kvitto på att de lyckats 
förändra i en ganska traditionell bransch, 
tycker vd:n.

– Min uppgift är att förmedla tanke och 
vision. Det har också varit något av det 
svåraste – att få personalen att acceptera att 
vi tar oss ur komfortzonen, jobbar annorlunda 
och nytt. Glömmer man personalen går man 
vilse, säger han.

Alla medarbetare har kanske inte velat 
vara med på hans plan. Även Svenstigs har 
haft en del personalproblem.

– Då försöker jag tänka att det är viktigt 
att ha både hjärta och nypor, att avsluta rela-
tioner på ett bra sätt även om personen hade 
väntat sig en spark i baken.

– Jag tror att en del uppfattar mig som 
otålig och kanske inte alltid helt nöjd, att jag 
aldrig sätter mig till ro för att det finns en risk 
för att bli omkörd.

– Jag tror att vi var något på spåret tidigt 
med vårt arbetssätt. Sedan hade vi lite tur 
med att vi råkade ligga rätt i fråga om inves-
teringen. Men vi vågade tänka utanför boxen. 
Tänka nytt. 

JONAS CARPVIK
Gör: Vd Svenstigs Bil.
Ålder: 47.
Bor: I Huskvarna.
Kör: Porsche Boxster.
Fritid: Bland annat musik, 
sång och trumpet, har 
bland annat gett ut en 
skiva med julmusik.
Ledarstil: Hårda nypor 
och stort hjärta.

Anläggning med Smålandsanda.

SVENSTIGS BIL

Säte: Värnamo, Gislaved och Små-
landsstenar.
Ägare: Anna, Karin och Bengt 
Svenstig.
Verksamhet: Bilförsäljning, service, 
reservdelar, skadecenter, däckhotell 
samt Scania-service med försäljning, 
reservdelar och däck.
Antal årsarbetare: 110 personer, 
varav 15 på skadeverkstaden.
Märken: Audi, Volkswagen, Skoda, 
Volkswagen transportbilar och Scania 
lastbilar.
Antal sålda bilar: Cirka 1 900 bilar, 
varav cirka hälften nya.
Omsättning: Cirka 440 miljoner 
kronor.

Glada munnar på fr v vd:n Jonas Carpvik, skade
centrets chef Mikael Holmberg, Daniel Beijal, 
Kristoffer Willstrand och Ari Kemppanen.

När lackeraren Almin Katlak är klar med 
jobbet öppnas dörrarna i bakgrunden och 
bilen knuffas ut till torken på andra sidan. 

Prototypen. 
Flödet är effektivt, 
stationerna 
nära varandra.

En stolt Jonas 
Carpvik i ett av de 
fyra flexibla båsen 
som har den se
naste utrustningen.
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Det våras för 
verkstäderna
Servicetekniker har det inte helt lätt. Dagens uppkopplade hi-tech-
mekaniker får fortfarande lida lite för rykten som skapades på Roy och 
Rogers och flickkalendrarnas tid. Men det börjar svänga över så smått.

Vilket är ditt bästa minne från att åka till 
bilverkstan?
– Jag har rätt få erfarenheter av att åka till verkstä-
der, så jag kan nog inte bidra med några historier. 

Har du ingen bil eller …?
– Jo, men en mycket bra bil, jag tror att det är det. 
Fast … när jag tänker på det så har jag en lite lustig 
upplevelse. Jag var inne för service, det var bara 
någon månad sedan, och då sa teknikern att ”bara så 
du vet, dina bromsar kan bli dåliga snart”. Sen lade 
han till att de gärna tog sig an jobbet när det var 
dags. Jag körde därifrån och tänkte inte mer på det, 
förrän tre dagar senare.

Vad hände?
– Då pajade bromsarna, precis som teknikern hade 
varnat för. Konstigt nog kunde jag inte undgå att bli 
lite misstänksam, som om han skulle ha orsakat 
felet. Men egentligen var han ju bara skicklig.

Minns du någon bra verkstads upplevelse?
– Jag växte upp i Forshaga i Värmland och jag tycker 
att sådant här fungerar bäst på små orter, för man 
känner dem på verkstan. De vet att det inte funkar 
att göra bort sig.

Nu när du bor i Partille då?
– Min lokala verkstad där är också riktigt bra, det 
är nog faktiskt där jag har fått min allra bästa verk-
stadsupplevelse. 

Vad hände?
– På besiktningen hittade de en spricka i ett broms-
rör och det blev körförbud. Jag körde raka vägen ner 
till verkstan. Teknikern tog in bilen och fixade det 
på en gång. Någon timme senare var jag tillbaka på 
besiktningen och fick bilen godkänd. 

Är du fortfarande kund på samma verkstad?
– Japp. Service, tvätt, rekond … jag gör allt där.

Vilken är din bästa mekaniker-
upplevelse?
– Det var när jag bodde i Horsens i Danmark för 
några år sedan. En riktigt typisk dansk vinterdag 
skulle jag till Fredrikshamn i min lilla Toyota för att 
hämta upp mina systrar från Sverige. 

Typiskt dansk vinterdag …?
– Ja, nollgradigt och regn, ingen snö men ändå 
förbannat halt. När jag körde under en viadukt fick 
jag sladd, snurrade runt och gled baklänges förbi 
en långtradare och sedan rakt ner i diket. Jag hade 
änglavakt, men bakaxeln gick sönder. Det gick att 
köra, fast dåligt, och jag puttrade in till första bästa 
bilmekare. De spontanlagade bilen och en timme 
senare kunde jag köra vidare. Fantastiskt!

Fast … du blev väl skinnad?
– Nej, inte ens det. Det kostade femtonhundra spänn, 
vilket inte kändes dyrt i det läget. 

JOHAN NIEDOMYSL

Gör: It-konsult.
Bor: Växjö.
Kör: Audi A3 från 2012.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

ANNIKA WIEL HVANNBERG

Gör: Frilansjournalist.
Bor: Fräntorp.
Kör: Kia Cee’d 2013.

MIKAEL KÄSTEL

Gör: Trafikledare för tåg.
Bor: Partille.
Kör: Toyota Camry, 1998.

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

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.

10054
ISO/IEC 17025

NYTT I VERKSTADEN!

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

VOLVO VÄXJÖ 
NU! 

DÅ!

ARBETSPLATSINREDNING

Flexibel hydraulisk 2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR  
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar  
på dom mindre. Finns i två versioner,  

HYDRAULISK 2-PELARLYFT 5,5 TON

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till  
7 meter. Standard körbanor eller för 3D hjuldiagnos. Integrerat saxlyft 
bord för personbilar eller transportbilar som tillval.

OMER KAR-SERIEN 4,5-5,5-8 TON
- INNOVATION  - FUNKTION

MADE IN ITALY

Värm loss och rikta utan öppen låga.
Boka demonstration på: kalle@carpart.se.

Auktoriserad serviceverkstad och reservdelar.

SNABBT – SÄKERT – EFFEKTIVT
Från 3,7 till 18 kW

BOKA DEMO!

MONTER E3



  MOTORBRANSCHEN 1-2 .2016 31 30 MOTORBRANSCHEN 1-2 .2016

2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Omsättning och kund-
nöjdhet sköt i höjden

Ett nytt synsätt 
 inplanterades

”Bilar byter inte verk-
stad, det gör ägarna”

TEXT OCH FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

En gammal inslumrad 
verkstad köptes

”LÄGET, LITE OFF, gick ju inte att ändra, men på grund av det tidiga-
relade vi öppettiderna något och hade verkstaden öppen lunchtid.

Kundmottagningen från 1980 renoverades första året och alla 
problemområden lokaliserades, sådana saker som att backa in kund- 
och lånebilarna så de var bekväma att hämta för kunderna och köra 
in bilarna nattetid på vintrarna så de var isfria på morgnarna.

Det som varit okej sista mars var det inte första april, men vi låg 
lite lågt första tiden och lät personalen acklimatisera sig med oss ett 
tag. I september var det dags att börja slipa på detaljerna.

Det mesta krutet lade vi på att vässa kundmottagandet. Många 
små saker, som en godispåse och ett visitkort med ”Tack för besö-
ket” på rattaxlarna vid varje utlämnande. Som att införa en egen 
diagnosmall, fotodokumentera mycket och rutinen att alltid visa 
kunderna bytta delar. Vi ringde alla kunder, femton om dagen, efter 
besök och tog lärdom av all feedback.

Kundservice handlar om att skämma bort kunderna lite extra. Bi-
len byter inte verkstad, det är människor som gör det. Allt utgår från 
vad kunden tycker och lönsamhet hänger alltid ihop med kundnöjd-
het. En primär känsla ska vara ärlighet och korrekthet.”

”VI STARTADE FÖRSTA allbilsverkstaden 2006 och har haft ambitio-
nen att växa till minst fem. Efter fyra Min Bil-anläggningar spanade 
vi efter ett etablerat nytillskott och Bromma Bil & Motor dök upp. 
Den hade drivits i cirka 45 år, var märkesauktoriserad, låg lite avsides 
och inträngd, men hade ett geografiskt bra läge. 

Det blev förvärv och tillträde första april 2014. Flertalet av de 
sju medarbetarna följde med. Företaget var välskött men hade inte 
utvecklats på senare år. Arbetsorder låg på ett ställe, lånebilskontrakt 
på ett annat, nyckelkontrakt på ett tredje och nycklar på ett fjärde. 
Det kunde ta tio minuter extra att få fram en lånebil.

Kundnöjdheten för Hyundai, som mättes, var bara 33,3 procent, 
en 93:e plats av 99 i märkets rankning. Det mesta i fråga om kund-
nöjdhet låg på undre halvan.”  

Xxxxxx Bakgrunden

Lösningen

Resultatet

BROMMA BIL & MOTOR
ÄGARE: Mickael Persson sedan mars 2014.
SÄTE: Bromma, utanför Stockholm.
STARTÅR: 1968 i nuvarande form.
AUKTORISATION: För Honda, Hyundai och Subaru.
GENOMSTRÖMNING: Cirka 3 000 bilar per år. 
OMSÄTTNING: 14 miljoner per år.
VINSTMARGINAL: 5 procent efter avskrivningar.

SÅ TÄNKER MICKAEL PERSSON MED NYFÖRVÄRVET:

”JAG SJÄLV VAR på plats och drev fysiskt verkstaden tillsammans 
med teamet den första vintern. Som team lyckades till våren/försom-
maren få upp kundnöjdheten till 83,3 procent, rankad på 14:e plats 
bland Hyundai-verkstäderna.

Efter första året hade vi ökat omsättningen med en miljon. Nu har 
kundnöjdheten sjunkit till 66,7 procent, men de flesta omdömena 
ligger på övre halvan. Vi ska skärpa fokus lite igen, en ständigt pågå-
ende process, vi har precis haft ett upptaktsmöte och går in i fas två 
för att lyfta kundnöjdheten mer. Vi vill ju också att tillverkarna ska 
känna att vi verkligen jobbar med deras varumärken.

Det är klart att vi har stordriftsfördelar med flera anläggningar – 
mekaniker, utrustning och reservdelar kan lånas emellan. Snart har 
vi också ett gemensamt affärssystem.

Vi har börjat en utbyggnad för 1,5 miljoner som ska utöka arbets-
platserna från fem till nio och ger oss ett nytt lagersystem.

Vi ska försöka erbjuda kunderna mer av ”tandläkartider” och ”vi 
servar medan ni väntar-system”. Men för att en förändring ska bli 
hållbar måste man skynda lite långsamt.

Vi vill ha fasaden ommålad, men egentligen sitter det ju inte i 
kåken utan i mötet med kunderna, där måste man konstant utmana 
sig och få med personalen.

Hur medarbetarna har upplevt det? Med lite skräckblandad 
förtjusning, tror jag.” 

Och det verkar med sanningen överensstämmande när Motor-
branschen frågade runt lite diskret.

När Mickael Persson, som driver fyra Min Bil-verkstäder med hustrun  
Camilla Henriksson, köpte Bromma Bil & Motor för snart två år sedan startade 
ett digert förändringsarbete mot ett nytt perspektiv och en ny kultur. 
Resultatet har inte låtit vänta på sig. Juli 
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Så här ökade kundnöjd-
heten första året.



2  F O K U S  I  I N L Ö S E N B I L A R

En krockskadad inlöst bil. Som repareras och kommer ut i trafik igen. 
Någonstans på vägen dunstar kravet att delge bilens historik till köparen. 

KBV har skärskådat en sådan bil, vars körjournal sannolikt är förfalskad och 
köparen varit ovetande om att bilen varit krockad. Frågan är hur 

stor den här gråzonen är, hur många inlösta bilar som rullar och solkar 
branschens rykte – och om de över huvud taget ska få göra det?

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETTER COHEN

A
tt utländska ska-
dade bilar fusk-
repareras och 
förs in i landet 
är ett bekymmer 
för den seriösa 
branschen som 
vi har belyst 
tidigare. Men 

hur vanligt är det att bilar som svenska försäk-
ringsbolag har löst in kommer ut igen?

Det ska sägas med en gång att det i dagslä-
get inte är olagligt att reparera och sälja inlös-
ta bilar under förutsättning att reparationen 
är fackmannamässigt utförd efter tillverkarens 
anvisningar och att kunden upplyses om att 
bilen varit krockskadad när så har varit fallet.

Inte olagligt alltså, men när Kontrollerad 
bilverkstad (KBV) nagelfor en reparation, 

framkom hur lätt skyldigheten att informera 
en köpare försvinner i transaktionerna mel-
lan flera juridiska mellanhänder. Och i det 
här fallet var även serviceboken troligtvis 
förfalskad.

BAKGRUNDEN
Vi tar den här storyn från början. Eller snara-
re från relativ nutid. Det var i somras som his-
torien om den röda Renault Clion från 2007 
började. En fin liten sedan, den allra första av 
sin modell som kom till Sverige. En så kallad 
pressbil som Ulf Österberg, som då jobbade 
på Volvo, fick köpa för sin frus räkning.

Clion rullade komplikationsfritt tills dot-
tern en junidag lånade bilen och blev påkörd 
bakifrån vid ett rödljus och inknuffad i fram-
förvarande bil. 

Försäkringsbolaget anmodade Ulf att åka 

Ska inlösen-
bilar tillåtas 

ett andra liv?
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Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.

Kunden Fredrik Norell 
får veta av KBV:s Conny 
Söderlund vilket skick 
hans nyköpta bil är i.

10 Fokus jan.indd   33 2016-01-26   09:20



några månader senare, i höstas, blev uppringd 
av enköpingsbon Fredrik Norell som helt 
med sanningen överensstämmande sa sig 
vara ägare till bilen och nu ville höra lite om 
historiken. 

– Jag tänkte att det inte kunde vara sant, vi 
var övertygade om att bilen var skrotad. Som 
försäkringstagare kände jag mig jäkligt lurad, 
säger Ulf. 

Då rullades Clions fortsatta öde upp.

DET HÄR HADE HÄNT!
Clion lades ut på auktionssajten Yallotrade 
där tio försäkringsbolag säljer inlösta fordon 
åt kontrakterade certifierade verkstäder och 
demonterare. Genom Yallotrade cirkulerar 
cirka 8 000 försäkringsärenden gällande 
fordon per år och cirka 350 verkstäder är 
certifierade.

Clion köptes som en beläggningsutjämnare 
av en skadeverkstad som reparerade den, 
lät besiktiga den och sålde den vidare till en 
bilhandlare. Där, på deras nu nedlagda filial, 
fick Fredrik Norell korn på bilen.

– Jag tyckte att den var en utmärkt andrabil, 
bränslesnål med fungerande AC, en riktig bra 
bil för priset.

Efter att ha kollat med verkstaden som 
reparerat bilen och fått kopia på godkänt test, 
slog han till efter att ha prutat ner priset från 
39 000 till 29 000 kronor.

Den bil, vars reparation enligt Cabasana-
lysen var beräknad att kosta minst 42 000 
kronor, hade sålts vidare som ett fullvärdigt 
reparationsobjekt och kunde nu köpas på 
öppna marknaden för 13 000 kronor mindre 
än den beräknade minimumkostnaden för 
reparation.

– Servicelampan lyste, men jag sa att jag 
kunde göra servicen själv, jag gick fordonstek-
nisk på gymnasiet. Jag noterade att kofång-
arna varit omlackerade, det tolkade jag som 
”Stockholmssyndromet”, säger Fredrik.

Säljaren, som inte finns kvar i företaget 
längre, påpekade noga att inga garantier följde 
med när priset hade prutats ner så mycket. 
Under 30 000 behövs ju ingen VDN lämnas.

Fredrik Norell fick en bra bil till ett bra 
pris. Men han fick aldrig veta att bilen varit 
krockad och inlöst. Och det visade sig att 
serviceboken innehöll anteckningar som av 
allt att döma är osanna.

KBV GJORDE EN FÖRDJUPAD 
 SKADEREPARATIONSKONTROLL

Nu hade både Fredrik Norell och Ulf Öster-
berg, de enda privatpersoner som någonsin 
ägt bilen, börjat fundera. Ulf, som har jobbat 
i bilbranschen hela sitt liv, blev förbannad och 
ringde KBV:s vd Thomas Engström.

– KBV är mån om att bidra till en sundare 
bransch. Vi diskuterar ständigt hur många 
skadade inlösenbilar som kan tänkas rulla. Nu 
fick vi för ovanlighetens skull tillgång till ett 
objekt att titta närmare på, säger han.

Clion ställdes till KBV:s förfogande. Under 
sex timmar demonterades och kontrollerades 
den av KBV:s skadeinspektör Conny Söder-
lund. Han plockade av höljet in till karossen, 
lossade på detaljer, kollade reparationerna och 
jämförde avvikelser från Cabaskalkylen och 
reperationsanvisningarna.

RESULTATET
Krockskadorna på Clion var ändå förhål-
landevis små; rambalkarna som är de stora 
deformationspunkterna, var intakta.

Körbarheten lämnade inget att önska. 
Egentligen inte reparationen heller. Den kan-
ske inte var vacker. 

– Inte lackad enligt lacknormen utan 
en blandad kompott av dammnoppor och 
silikonkratrar, men det visar ju samtidigt att 
bilen hade varit skadad, säger Conny Söder-
lund.

Bakvagnen, som blev mest tilltygad 
vid krocken, hade inte reparerats som det 
skrevs i den ursprungliga Cabasanalysen. 
Enligt den fick bagagerumsgolvet riktas, 
och så hade gjorts, dock bristfälligt både i 
bakkant och vid reservhjulshållaren.
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till deras skadeverkstad för en reparationsbe-
siktning. Där gjorde en fullständig Cabas-
analys. Vi har den framför oss nu när vi ringer 
ägaren till den skadeverkstaden som berättar 
att han gjorde bedömningen att Clion skulle 
bli för dyr att reparera fackmannamässigt; 
kostnadsberäkningen slutade på drygt 42 000 
kronor och det var under förutsättning att 
några begagnade delar hittades. Men bilen 
var åtta år gammal och när det handlar om 
krockskador kommer ju ofta oförutsedda till-
läggsarbeten. 

Försäkringsbolaget bedömde att reparatio-
nerna skulle överstiga bilens värde och Ulf 
fick besked om att de skulle lösa in bilen.

– Vi ville inte det så jag åkte till skadeverk-
staden där jag fick höra att hela golvet var 
upptryck inifrån och både fram- och bakplå-
tar måste bytas. Vi ville behålla bilen men fick 
inget val, den skulle skrotas. Vi blev erbjudna 
40 000 kronor men jag ansåg att marknads-
värdet var högre och det tyckte även försäk-
ringsbolaget som efter viss diskussion ersatte 
mig med 50 000 kronor, berättar Ulf.

Han var ju nöjd med den värderingen men 
också invaggad i villfarelsen att Clion skulle 
gå till skrot. Hans förvåning var stor när han 

"VI VILLE BEHÅLLA BILEN MEN FICK 
INGET VAL, DEN SKULLE SKROTAS"

Ulf Österberg, förste ägaren

2  F O K U S  I  I N L Ö S E N B I L A R

Fram till krocken var Ulf Österberg 
ende ägaren av Clion. Han har jobbat i 
bilbranschen hela sitt liv, senast som 
servicechef på Citroên GA.
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Bakplåten, som Sveaplan tyckte skulle 
bytas, blev i stället riktad och spacklad i ett 
centimetertjockt lager. Egentligen ingenting 
att säga något om; enligt tillverkarens anvis-
ningar får den måttriktas till sitt ursprungliga 
läge och för det pris Fredrik Norell betalade 
står han säkert ut med några skönhetsfel.

KÄRNFRÅGORNA
Men huvudfrågorna för branschen är:
● Var på vägen tillåts den lagstadgade 
skyldigheten att informera konsumenten om 
att en bil har varit krockskadad, inlöst och ge-
nomgått en större skadereparation försvinna? 
Och var tillåts kraven på fackmannamässig 
reparation att mattas av?
● Hur många andra inlösta kontantersatta 
bilar – kanske med betydligt större ingångs-
skador än Clion, rullar på våra vägar när de 
egentligen borde ha gått till demontering och 
säljas i delar, eller möjligen som reservdels-
bilar?
● Hårdraget: Ska krockskadade inlösta bilar 
över huvud taget tillåtas att släppas ut på 
vägarna igen?

Nej, säger MRF som historiskt diskuterat 
dilemmat med försäkringsbolagen många 
gånger. Längre tillbaka var problemet ännu 
större; inlösenbilarna skapade en märklig 
sidobusiness, anställda kunde köpa flera per 
år och sälja lite okontrollerat. Men i samband 
med att Skatteverket gjorde revisioner för sex 

sju år sedan och kom fram till att detta skulle 
förmånsbeskattas, gjorde MRF en muntlig 
överenskommelse med de större försäkrings-
bolagen.

Det resulterade i att If slutade sälja inlö-
senbilar och åtminstone de större skade-
verkstäderna i Stockholm upphörde att köpa 
dem. Men även om problemet, som skadar 
den seriösa branschens rykte, har minskat så 
kvarstår det uppenbarligen.

I dag tycker inte MRF längre att det räcker 
med muntliga överenskommelser. 

VAD SÄGER DE INBLANDADE?
Ja, det skulle kunna sammanfattas med att 
alla skjuter ifrån sig ansvaret och skyller på 
varandra. Försäkringsbolaget skyller på auk-
tionssajten som skyller på försäkringsbolaget.

Anläggningen där bilen såldes är nedlagd, 
säljaren har slutat och ägaren av bilfirman har 
Motorbranschen upprepade gånger förgäves 
försökt att nå. 

Vad de stora försäkringsbolagen har för 
policy kring inlösenbilar kan ni se på nästa 
uppslag.

Förste ägaren Ulf Österberg känner sig 
grundlurad; han hade ju velat behålla bilen 
men fått uppgift från försäkringsbolaget om 
att den inte var värd att reparera.

På försäkringsbolaget Vardia säger Daniel 
Edlund att de har fullt förtroende för 
auktionssajten Yallotrade. 

KBV:s skadeinspektör Conny Söderlund 
dissekerade Clion under sex timmar.

Förre ägaren nekar bestämt till att bytet av kam-
rem och vattenpump (handskrivet th) har utförts 
angivet datum och år.

”Bristfällig riktning av yttre bakplåt”, skriver KBV 
i sitt protokoll efter den fördjupade skaderepara-
tionskontrollen som gjordes av Clion.
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– Efterkontrollerna av reparationerna har vi 
avtalat med Yallotrade att sköta i enlighet med 
”Säkra reparationer”.

På Yallotrade säger produktchef Karin 
Olsson att Cabasanalyserna syns i auktionsan-
nonserna och per automatik följer med till 
verkstaden som köper bilen.

Vi frågar henne om Yallotrade har några 
kriterier eller krav på när en inlöst bil kan 
repareras eller inte?

– Försäkringsbolagen sätter alla kriterier. Vi 
är bara en system- och tjänsteleverantör till dem.

Talade ni om för verkstaden som köpte Clion 
att den varit inlöst?

– Just i den auktionen vet jag inte. Det skiljer 
nog om försäkringsbolagen gör det eller inte, 
men Cabasanalyserna följer med och verk-
stadsspekulanterna vet ju att bilarna är inlösta.

Verkstaden som köpte och sålde Clion 
vidare till handlaren är en av de cirka 350 som 
blivit godkända av Yallotrade. Clion, liksom 
alla andra bilar från Yallotrade som repareras, 
testas av ett seriöst företag.

– Tiden är knapp, det har jag tagit upp med 
försäkringsbolagen, säger ägaren. Vi läser av 
datorerna, kollar kördugligheten, tar bilder, 
tittar efter uppenbara brister och på repera-
tionsanvisningarna. Säger verkstan att den har 
följt dem måste vi tro på det. Vårt uppdrag är 

inte att göra något djuplodande säkerhetstest. 
Är någon finurligt bedräglig går det givetvis 
att luras. Men de allra flesta sköter sig alldeles 
utmärkt,

Reparerande verkstad hävdar bestämt att de 
upplyste handlaren som köpte bilen om att den 
varit krockskadad. Men den handlaren vill inte 
prata med Motorbranschen.

Ägare Fredrik säger:
– Hade säljaren talat om för mig att 

bilen varit krockskadad hade det ju varit 
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”JAG KÄNNER MIG LURAD, MEN KAN 
 AVSLÖJANDET GE BRANSCHEN NÅGOT 
SÅ HAR DET JU GJORT LITE NYTTA"

Fredrik Norell, kunden som köpte Clion 

Så här säger MRF:s jurist David 
Norrbohm:
– Är bilen en inlösenbil eller har 
gått igenom en större skadere-
paration (mer än halva bilens 
marknadsvärde) måste det 
anges i marknadsföringen och 
kontraktet.

Enligt konsumentköplagen 
ska en vara anses felaktig 
”om säljaren före köpet har 
underlåtit att upplysa köpa-
ren om ett sådant förhållande 
rörande varans egenskaper eller 

användning som han kände till 
eller borde ha känt till och som 
köparen med fog kunde räkna 
med att bli upplyst om, under 
förutsättning att underlåtenhe-
ten kan antas ha inverkat på kö-
pet”. Av lagen framgår också att 
det kan vara fråga om ett fel om 
varan avviker från vad köparen 
med fog kunnat förutsätta.

– Liknande fall gällande 
inlösta bilar har tidigare prövats 
i ARN och när det gäller sådana 
bilar eller de som har gått ige-

nom mycket stora skaderepa-
rationer råder inga tvivel om att 
det innebär ett köprättsligt fel 
som köparen borde blivit upplyst 
om. Det gäller oavsett om bilen 
reparerats fackmässigt eller 
inte. Säljaren är ansvarig, säger 
David Norrbohm.

För handlare som vill slippa 
klammeri ger han de här råden:
● Kolla om Carfax har uppgifter 
om antalet ägare och mätar-
ställning. (En Carfaxrapport på 
200 kronor är småpengar sett 

till att t ex avsaknad av krock-
kuddar kan motsvara skade-
stånd på flera hundra tusen.)
● Koppla upp bilen mot ett mär-
kesspecifikt diagnosinstrument/
dsb-uttag för att snabbt få reda 
på om t ex krockkuddar saknas.
● Låt en fackman titta på skar-
var, svetsningar etcetera; ett 
tränat öga ser rätt lätt om en bil 
har varit krockad.
● Checka av med auktoriserad 
verkstad/kollega om servicebo-
kens uppgifter känns korrekta.

VAD GÄLLER JURIDISKT?

Thomas Engström och 
Conny Söderlund på 
KBV fick ett gransk-
ningsobjekt. Köparen 
Fredrik Norell ställde 
Clion till förfogande.
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VARDIA
DANIEL EDLUND,
skadeansvarig motorskador
1. – Våra inlösentekniker gör en 
värdering utifrån marknadsvärdering. 
Vi erbjuder även en opartisk värdering 
genom Svenska handelskammaren vid 
intresse. Kommer vi överens med för-
säkringstagaren betalas en ersättning 
ut till kunden. Restförsäljningen av 
fordonet överlåter vi till Yallotrade.
2. – Ja, vi låter vissa objekt bli repa-
rerade för att återgå i trafik, andra är 
mer lämpliga för demontering. Ytliga 
skador på plåt och lack kan vara dyra 
att reparera, vilket medför inlösen 
även om de inte utgör någon trafikfara.
3. – Det beror helt på vilket skick 
fordonen är i som vi löser in.
4. – Skadekalkylen med en specifika-
tion följer med, den har även eventuell 
köpare tillgång till redan innan köp. 
Efterkontroller görs efter reparation.
5. – Utifrån skicket bedömer vi 
om bilen ska repareras eller inte. 
Demonteringsbilar får inte komma ut 
i trafik. Däremot är det meningen att 
reparationsobjekt blir reparerade och 
ska återgå i trafik efter efterkontroll 
som sköts av Yallotrade.
6. – Nej, vi har kravställt att efterkon-
troll görs av Yallotrade. I avtalet med 
dem ingår att de sköter efterkontroller, 
att de gjorts/görs i enlighet med säkra 
reparationer. Alla bilar, markerade
som reparationsobjekt, kontrolleras 
efter reparation i enlighet med avtal.

IF
DAVID FALCONER, motorexpert
1. – Ingen av de bilar som If bedömer 
som totalskadade säljs för reparation, 
samtliga för demontering och skrot-
ning. Med demontering i det avseendet 
menas att hela delar eller komponen-
ter demonteras för försäljning, medan 
resterande destrueras för återvinning. 
If vill inte hamna i en situation där 
en totalskadad bil, som bristfälligt 
reparerats, figurerar i en trafikolycka 
där personskada har inträffat.

TRYGG-HANSA, SVELAND SAK-
FÖRSÄKRING OCH AKTSAM
STEFAN BRALA, 
produktspecialist motor 
1. – Materialåtervinning är en viktig 
del i strävan mot minskad miljöpå-
verkan. Ju fler reservdelar och/eller 
hela bilar som vi och våra partners 
återvinner, desto mindre negativ 
miljöpåverkan.
2. – Stora flertalet av fordonen som 
löses in går till demontering. Har vi 
löst in ett fordon och vår inlösenpart-
ner anser att det finns ett värde i att 
reparera bilen, finns möjlighet att 
fordonet sedermera rullar på vägarna 

igen med ny ägare. Är skadorna så 
pass stora att en bil bedöms vara 
trafikfarlig går den till demontering. 
3. – Det är en liten andel, men den 
exakta siffran vill vi inte uttala oss om.
4. – Nej, inga nya ägare får kalkylerna.
5. – Vi har naturligtvis ett ansvar som 
försäkringsbolag, men det företag som 
utför reparationen ansvarar för kvali-
teten av reparationen. Vi anlitar bara 
seriösa aktörer som vi har avtal med.
6. – Inte från det att ägandet har gått 
över till annan part.

FOLKSAM
BJARNE LINDÉN, funktionschef 
skadereglering motor
1. – Vi har ett avtal med en stor 
rikstäckande demonteringsfirma och 
i stort sett alla inlösta bilar går dit 
för demontering. Ett litet fåtal, där 
skadorna egentligen är kosmetiska, 
säljs vidare och då antingen till en 
auktoriserad handlare eller till KVD.
2. – Ja, i några få fall säljs nya, dyrare 
oskadade bilar vidare som stulits och 
hunnit ersättas innan de kommer till 
rätta. Har de skador som påverkar sä-
kerhet, körduglighet eller funktionali-
tet går de uteslutande till demonte-
ring. Vi har strikta regler om det här, 
mycket för att Folksam är engagerad i 
forskning när om trafiksäkerhet.
3. – Av 15 000 inlösta bilar per år 
säljer vi vidare 50 objekt om året. 
4. – Nej, eftersom vi endast åtgärdar 
skador som inte har med trafiksäker-
heten att göra. Vi reparerar alla bilar 
innan vi säljer via KVD. Om en av våra 
auktoriserade handlare säljer bilen 
vidare ansvarar de för reparationen.
5. – Vi säljer inga bilar som varit trafik-
farliga. Genom att antingen reparera 
bilen själva eller sälja till auktoriserad 
verkstad säkerställer vi att reparatio-
nen blir fackmannamässig.
6. – Nej, eftersom vi litar på verksta-
den. Vi säljer inga bilar som har behov 
av att efterkontrolleras. 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SEMI VILLE, skadespecialist
1. – Merparten går till demontering, vi 
vill främja att reservdelar från inlösta 
fordon återanvänds vid skaderepara-
tioner.
2. – Ett fåtal säljs vidare för repara-

tion, enbart till verkstäder som det 
lokala länsförsäkringsbolaget har 
avtal med.
3. – Ett fåtal. Det gäller mindre omfat-
tande skador, inga strukturskador.
4. – Nej.
5. – Företaget ska följa fabrikantens 
reparationsanvisningar, detta ska 
verifieras genom dokumentation.
6. – Beslut om uppföljning av repara-
tion avgörs från fall till fall.

DINA FÖRSÄKRINGAR
MIKAEL MINRELL, 
chef motorskador, region norr
1. – När våra skadetekniker är klara 
med inlösenprocessen läggs den in-
lösta bilen ut på auktion via Yallotrade. 
Där kan den säljas som demonterings-
objekt alternativt reparationsobjekt, 
till dem som är anslutna till Yallotrade
2. – Ja. 
3. – Knappt 20 procent av bilarna 
går till reparation, men det minskar. 
En uppskattning är att vi kommer att 
ligga på en nivå med max 10 procent 
inom sex månader. I normalfallet är 
det bilar med skador som verkstaden 
kan ytrikta, byta skärmar eller huvar 
på o s v, inte när det är svåra chas-
siskador som kräver måttriktning.
4.  – Ja, enligt Yallotrade.
5. – Vi har inget direkt ansvar, men 
hade aldrig anlitat Yallotrade om de 
inte kunnat visa att så ska ske. Vi har 
moraliskt ansvar för att det efterlevs.
6. – Jag kan inte svara på hur det 
har följts upp tidigare, men nu är det 
så. Under våren ska vi göra en total 
utvärdering om all hantering av inlösta 
bilar. Vi måste hela tiden se över vårt 
resultat, även gällande rester/skrot.

MODERNA FÖRSÄKRINGAR
MATTIAS ARREFLOD, 
chef skadeteknik
1. – Det beror på objektet och skadans 
art. Alla bolag har olika lösningar, 
samtliga kompenserar skadekostna-
den genom att sälja gods. Antingen 
demonteras det och oskadda delar 
återanvänds för reparation av be-
gagnade bilar, eller så säljs bilen för 
reparation, exempelvis stulna bilar 
som kommit tillbaka.
2. – Ja.
3. – Runt fem procent av våra inlösen 

säljs för reparation. Andelen är mindre 
i dag, en effekt av ökade kvalitetskrav. 
4. – Nej. Vi skickar med en reservdels-
lista utan priser som också behövs för 
efterkontrollen.
5. – Ja, alltid. Alla bilar som säljs för 
reparation går igenom en efterkontroll.
6. – Ja, egentligen borde en större 
del av reparationerna i branschen 
efterkontrolleras, men de här bilarna 
är lite mer känsliga; kostnaden för 
reparationen gränsar ofta till bilvärdet 
och vi måste tydligt visa kunden att 
vår process säkerställer god kvalitet. 

GJENSIDIGE FÖRSÄKRING
JIM FROGESTAM, gruppchef 
skadestöd, besiktning och teknik 
motorskador
1. – Inlösengodsen säljs/tilldelas våra 
anslutna verkstäder eller demonterare 
i Sverige. Vi avgör om fordonet ska 
repareras eller inte och vi ställer krav 
mot våra verkstäder.
2. – Ja.
3. – Ungefär 25 procent repareras.
4. – Våra resthanterare och köpare har 
ansvaret att reparationen blir godkänd 
hos LAG testcenter. Köparen får till-
gång till protokollet och vi följer upp 
så att reparationen blir godkänd.
5. – Våra kontrollerade, godkända 
verkstäder och demonterare, som upp-
fyller våra krav på anvisningar från GA, 
utbildning och fackmannamässighet, 
kan få tillgång till våra inlösenobjekt.
6. – Ja, LAG testcenter utför efterkon-
trollerna gällande reparationer. Grund-
regeln är att fordonen ska efterkontrol-
leras inom sex månader. Men det kan ta 
längre tid för att t ex få tag på rätt del 
Då har vi kontinuerlig kontakt för att se 
att verkstaden har koll på bilarna.

WATER CIRCLES
DANIEL WOLLMAN, 
 skade avdelningen
1. – Bilarna skickas till vår samarbets-
partner Reco Part där 30 demonterare 
ingår. De plockar ner bilarna, skrotar 
dem och tar till vara intakta delar.
2. – Ja, det händer men är inte vanligt. 
Väldigt få bilar är lönsamma att först 
skrota, sedan repareras och säljas.
3. – Cirka fem bilar per år tillåts gå 
till reparation förutsatt att de blir 
fackmannamässigt reparerade.
4. – Ja, om den efterfrågas för att 
kunna ta ställning till om det är värt 
att reparera. Det händer att vi löst in 
en stulen, ersatt bil som dyker upp och 
sålt den vidare till Kvarndammen.
5. – Vi säljer bara till verkstäder vi har 
kontakt med. Det händer att mindre 
verkstäder ringer och vill köpa inlösen-
bilar, men det går vi inte med på. 
6. – Ja, vi följer upp att reparationerna 
är fackmannamässigt utförda.

SÅ HÄR SÄGER FÖRSÄKRINGSBOLAGEN
Nio bolag svarar på vilken policy de har för inlösta skadade bilar. Påfallande många går till reparation. 
KBV tycker att ambitionsnivån när det gäller uppföljningen är för låg. TEXT MARIA ERIKSSON & ING-CATHRIN NILSSON

1. Vad händer med de bilar som ni har löst in pga skador – hur ser 
hanteringen ut?
2. Tillåter ni att några fordon går till reparation?
3. Om ja, hur många rullar vidare? 
4. Följer kalkylen från testbolaget med till en köpare?
5. Vilket ansvar har ni/vilka krav ställer ni för att reparationen ska 
utföras fackmannamässigt?
6. Följer ni upp reparationerna?
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”MYCKET FÖRDOLT I VÅR BRANSCH”
Att totalskadade inlösenbilar kommer ut på vägarna igen händer som vi har sett på de tidigare  sidorna. 
En annan av de bilarna hamnade på handlare Peter Söderbergs verkstad. TEXT MARIA ERIKSSON

En kund kom in med en bil 
som hade körts utför ett 
tre meter djupt stup med 

fronten före.
– Bilen var totalskadad och 

efter en bedömning i verk-
staden ansågs den inte vara 
värd att reparera, säger Peter 
Söderberg på familjeföretaget 
Caraboo i Katrineholm som 
säljer både begagnade bilar 
och nya Isuzu.

– Kunden fick en ny bil, men 
trots att bilen var totalskadad 
lämnade försäkringsbolaget 
över bilen till en enskild firma i 
södra Sverige där den repare-
rades.

Efter att bilen reparerats 
såldes den på Blocket och 
hamnade hos ett annat bilfö-
retag, som enligt Söderberg 
tidigare figurerat i ett flertal 
bedrägeriaffärer.

– Av en slump köptes bilen 
av en person som bodde i Katri-
neholm. När han fick problem 
med bilen kom han till oss 
och jag kände direkt igen den. 
Jag tvekade lite om jag skulle 
berätta att bilen varit totalska-
dad, men jag var tvungen. Han 
blev förstås chockad, säger 
Söderberg som berättar att de 
lyfte upp bilen och upptäckte 
en undermålig och minst sagt 
bristfällig reparation, en riktig 
fusklagning.

– Kunden kontaktade hand-
laren han köpt bilen av för att 
fråga honom om uppgifterna 
stämde och försökte komma 
till en lösning, men blev hotad 
och fick fly därifrån. 

Informationen om skadan 
fanns inte på Carfax, vilket Sö-
derberg tycker är upprörande, 
eftersom han själv känner att 

han kan ge sina kunder trygg-
het genom en kontroll med 
Carfax.

– Alla rapporterar tydligen 
inte till Carfax när de har 

skador på bilarna. Det gör 
Carfax tandlöst. Det är mycket 
i den här branschen som sker 
i det fördolda. Det är kontro-
versiellt att ta upp sådana här 
saker, men det ligger i allas 
intresse att så sker, säger 
Söderberg.

Linnea Johansson som är 
chef för Carfax i Norden säger:

– Ingen vet allt. Carfax har 
den mest omfattade fordons-
historiken i Sverige med över 
140 miljoner chassinummer i 
Europa och vi jobbar med att 
utöka och förbättra det. 

– Det här är ett bra exem-
pel på hur vi och försäkrings-
bolagen skulle kunna jobba 
närmare varandra för att bli 
mer transparent mot allmän-
heten och kunna förebygga 
bedrägerier och öka trafiksä-
kerheten. 2

Peter Söderberg har också dålig 
erfarenhet av inlösenbilar.

mitt beslut att bestämma om jag skulle 
chansa eller inte. Nu känner jag mig lurad, 
men kan avslöjandet ge branschen något så 
har det ju gjort nytta.

SLUTLEDNING
KBV har satt fingret på en grovmaskig pro-
cess. Att stulna oskadade bilar, som hittas 
efter att de lösts in, rullar ut igen känns ju 
som god resurshushållning. Och det är som 
sagt inte olagligt att reparera krockskadade 
fordon heller, inte om det sker fackmanna-
mässigt enligt tillverkarens anvisningar.

– Men det öppnar för en gråzon där 
affärsupplägget är rätt klart; reparera lite 
enklare för att kunna skruva ner kostnaden. 
Och någonstans i flödet försvinner lätt 
gängse krav, säger Thomas Engström på 
KBV.

– Det är en ologisk process där ingen 
riktigt vill ta ansvar och där rigorös kontroll 
saknas. Vi tycker att alla skadade inlösen-
bilar borde gå fullt ut till demontering; 
försäkringsbolaget löser ju in bilen för att 
den inte är värd att reparera, säger Thomas 
Engström.

– Det är ett förfång för branschen att 
försäkringsbolagen skickar ut dessa bilar 
i reparationsflödet. På något sätt faller allt 
under ”den svenska bilbranschen” och sän-
ker trovärdigheten överlag.

På vägen mellan försäkringstagaren och 
ny konsument finns många irrvägar där 
såväl kännedom om bilens historik som den 
ursprungliga Cabasanalysen kan försvinna. 
Och det avtal som Yallotrade har med sitt 
testcenter har inte utrymme för mer än max 
50 minuters granskningstid.

– Den första Cabasanalysen måste vara 
värd något, tycker Thomas Engström.

Det faktum att inlösenbilar får ett andra 
liv ger en fadd smak och skapar miss-
tänksamhet både bland konsumenter och 
branschföreträdare.

Till syvende og sidst är branschuppfatt-
ningen att grundansvaret ligger på försäk-
ringsbolagen.

VAD HÄNDER NU
● KBV kommer att vända sig till auktions-
sajten Yallotrade och be om att få göra fler 
stickprovskontroller på krockskadade inlö-

senbilar som de saluför till verkstäder.
● Nuvarande ägare Fredrik Norell övervä-
ger att anmäla säljaren till ARN.
● MRF kommer att kräva skriftliga bran-
schöverenskommelser med försäkringsbola-
gen om att bruket ska upphöra.

– De som inte vill skriva under ska torg-
föras. Vi vet att det förekommer repara-
tionsslarv och då är det helt klart brott mot 
konsumentköplagen som skadar branschens 
anseende. Vi tänker jobba vidare med det 
här, säger förbundsjurist David Norrbohm.

FÖRFALSKNINGEN
I fallet med Clion finns också högst sanno-
lika förfalskningar i serviceboken. Vi kom-
mer aldrig att få reda på vem som gjort dem 
och de är inte ledmotivet i den här artikeln. 
Men de måste ändå nämnas.

I serviceboken, som följde med till 
nuvarande ägare, finns två handskrivna 
anteckningar. Den ena säger att kamrem 
och vattenpump byttes 18 september 2013. 
Inget kvitto finns.

Ulf Österberg ägde bilen då.
– Ingen av anteckningarna är sanna. Vi 

bytte kamrem 2011 och jag är ju inte dum-
mare än att jag avsåg vänta fem år till nästa 
byte när bilen kördes så lite, säger han.

I Allmänna reklamationsnämnden skulle 
det gissningsvis räcka med ett intyg från Ulf 
Österberg för att Fredrik skulle får rätt mot 
säljande bilfirma i den frågan. 2

”PÅ NÅGOT SÄTT FALLER ALLT UNDER 
’DEN SVENSKA BILBRANSCHEN’ OCH 
SÄNKER TROVÄRDIGHETEN ÖVERLAG”

Thomas Engström, vd på KBV
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www.carfax.se 

För mer information kontakta:

Linnea Johansson
0707 96 06 48
l.johansson@carfax.se

 EXKLUSIVT FÖR 
 MRF MEDLEMMAR!

PÅ CARFAX DEALER ADVANTAGE PROGRAM
20% RABATT

Särskilj din begagnade bilförsäljning: genom att erbjuda CARFAX som mervärde 
för dina kunder.

Få � er affärsmöjligheter till er bilhandel: genom att koppla CARFAX-rapporter 
till alla era online-annonser på Blocket, Byt Bil, Bilweb och er egen hemsida.

Beskydda er bilförsäljning och ert rykte: Kontrollera hur många bilar ni behöver 
med en CARFAX-rapport och minska risken för ett kostsamt misstag.

Använd ”the CARFAX AdvantageTM” och skapa konsumentförtroende – 
trygga kunder köper bilar.
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I Svenska Dagbladet nyligen berättade fyra kvinnliga topp-
chefer inom finansbranschen att de alla någon gång under 
sin karriär fått höra att de inte ska vara så känsliga. Har du 
fått någon sådan kommentar?

– Nej, faktiskt inte. Jag har blivit väldigt väl mottagen. Däre-
mot kommer jag ihåg när jag började arbeta som bilförsäljare i 
tjugoårsåldern att en del manliga kunder ville provocera och testa 
hur tekniskt kunnig jag var. Det gjorde att jag alltid såg till att vara 
extra påläst, just för att jag var kvinna. 

Skulle det annars kunna vara en bra egenskap att vara käns-
lig; att man då är en bättre lyssnare?
– Absolut, jag tror kvinnor är duktigare än män när det gäller att 
uppmärksamma och sätta sig in i kundens behov. De är också 
skickligare på att beskriva och motivera åtgärder utan att använda 
ett tekniskt krångligt språk. Hur många kunder vet till exempel vad  
en bussning är?

– Ofta är en servicerådgivare en tidigare bilmekaniker som av 
olika anledningar inte kunnat fortsätta som mekaniker. De har 
hög teknisk kompetens men kanske mindre kunskap vad gäller 
kundomhändertagande och förståelse för att sätta kunden i fokus i 
stället för bilen. 

Både bilen och kunden behöver service, är kvinnor mer läm-
pade för det senare?
– Ja, så är det helt klart. Det finns tyvärr en uppfattning att kunden 
bli lurad, så fort man lämnar in sin bil på verkstaden. Lite skämt-
samt jämställs det med ett tandläkarbesök; ångestframkallande 
och dyrt! Den stämpeln måste bort. Kunden ska känna sig trygg, 
välinformerad och omhändertagen. 

– Bilbranschen är väldigt traditionell och mansdominerad, 

speciellt servicemarknaden som jag representerar. Vi skulle behöva 
jobba mer säljinriktat med ökat kundfokus även på verkstadssidan. 

– Självklart kräver verksamheten att det finns tekniskt duktiga 
människor i organisationen och ute på verkstäderna, men det som 
har blivit än viktigare i dag, är kundrelationerna. För att öka kund-
nöjdheten och därmed lönsamheten måste fler kvinnor anställas, 
framför allt som servicerådgivare. 

Hur får man in fler kvinnliga servicerådgivare?
– Vi i ledningen måste höja medvetenheten om vilken betydelse 
kvinnor har för lönsamheten. På återförsäljarkonferenser försöker 
jag så ett frö genom att framhäva England, de har hög kundnöjdhet 
vilket beror på att de har betydligt fler kvinnliga servicerådgivare 
än vi.  På Kia totalt finns cirka arton procent kvinnliga serviceråd-
givare, resten är män. I England däremot är nästan hälften kvinnor.

– Man behöver ha en bra story om man ska sälja in fler kvinnor i 
branschen. Det får bli ur ett nyttoperspektiv och inte vara politiskt 
laddat.

Hur menar du?
– Man får inte fastna i det här med kvotering. Det är viktigare med 
rätt person på rätt plats. Men har jag två likvärdiga kandidater till 
en tjänst, en man och en kvinna, då skulle jag välja den senare för 
att utjämna fördelningen. Vi har ingen medveten rekryteringsstra-
tegi av kvinnor men ett tänk att det behövs fler kvinnor.

– Rent generellt tror jag att en mer jämställd arbetsplats är bäst för 
alla. Det blir mer dynamiskt, hälsosammare och färre konflikter.

– Det vore i och för sig kul att testa om en återförsäljare med 
enbart kvinnor anställda, skulle prestera bättre. Fast idén faller 
förstås på att det inte går att få tag i kvinnliga tekniker i så 
hög utsträckning i dag.

Det är dags för en förändring. Servicemarknaden behöver bli 
mer kundfokuserad och mer inriktad på sälj och för att nå dit 

måste medvetandet om kvinnors roll i branschen öka. Det säger 
Louise Westman, Sveriges första kvinnliga servicechef globalt 

inom Kia, i en intervju om jämställdhet på verkstadssidan.
TEXT  LOUISE MOLANDER /  FOTO  BOBO OLSSON

Hon bryter 
könsnormen

Louise Westman är 
pionjär inom Kia som 
kvinnlig servicechef. 
Hon tror att ökad 
jämställdhet skulle 
ge bättre dynamik.

L OUI SE W E S TM A N
ÅLDER: 40.
GÖR: Servicemarknadschef 
på Kia Motors Sweden.
BOR: Enköping.
FAMILJ: Make, dotter och två 
katter.
KÖR: Kia Sorento.
INTRESSEN: Resor, fjäll
stugan och ”fördjupa mig i 
historia”.
LÄSER JUST NU: Ett flertal 
facktidningar om historia.
LYSSNAR PÅ: Soul, funk, jazz, 
gillar Michael Jackson, Al 
Jarreau, Beyoncé.
ÄTER HELST: Köttgryta.
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Det finns ju också en stereotyp att kvinnor är annorlunda män …?
– Ja, det stämmer. Jag har aldrig känt mig annorlunda än mina 
manliga kolleger i mitt arbete och har heller aldrig trott att det finns 
speciellt manliga egenskaper jag måste kopiera för att göra karriär. 
Sunt förnuft och lyhördhet är något jag personligen försöker efterleva 
i min yrkesroll.

Hur lyckades du ta dig in i en mansdominerad bransch och göra 
karriär?
– Det var ren slump. När jag var nitton år fick jag jobb i växeln hos en 
bilhandlare och avancerade till bilförsäljare. Efter sju år gjorde jag ett 
uppehåll och läste marknadsföring på universitetet. När jag var klar 
sökte jag en utannonserad tjänst som prisanalytiker på General Mo-
tors och fick jobbet. Under åren på GM jobbade jag inom olika roller 
på servicemarknad, de sista åren som servicemarknadschef. Och nu 
är jag här.

Har du aldrig stött på problem för att du är kvinna?
– Möjligen att någon har dragit ett skämt som varit plumpt men inte 
annars. 

Jan Carlzon, tidigare vd på flygbolaget SAS, sa i ett SVT-pro-
gram nyligen att det var bråttom att få till en lagstiftning om 50 
procent kvinnor och män i styrelsen – för att skydda männen. 
Har du hört någon rädsla i bilbranschen att kvinnor ska ta över.
– Nä, det har jag aldrig hört. Vi diskuterar bara affärer när vi träffas i 
ledningen. Dessutom är jag ensam kvinna i toppen globalt sett inom 
servicemarknaden.

I Kia Sveriges ledningsgrupp däremot är vi lika många kvinnor som 
män. I mitt team är garantichefen, garantispecialisten, kundtjänst och 
en av regioncheferna på servicemarknad kvinnor. 

– I återförsäljarkåren finns kvinnliga servicerådgivare redan men de 
kan, som sagt, bli fler.

Som dessutom vunnit pris!
– Ja, Kia globalt utlyser varje år en tävling för servicerådgivare och två 
av Kias kvinnliga servicerådgivare vann första och andra pris i den 
nationella tävlingen. I den globala tävlingen är det dock flest män som 
deltar och vinner.

Kommer vi någonsin att få se en rosa bil med blommig kläd-
sel?
– Spontant är jag inte för en kvinnofiering av bildesign. Gardiner, 
blomvaser eller rosa rattmuffar är ganska fånigt. På Kia har vi enköns-
neutral marknadsföring eftersom vi främst vänder oss till den aktiva 
barnfamiljen. 2

”FÖR ATT ÖKA KUNDNÖJD
HETEN MÅSTE FLER KVINNOR 
ANSTÄLLAS, FRAMFÖR ALLT 
SOM SERVICERÅDGIVARE”

Louise Westmans team består av 18 personer, här garantichefen 
Sofie Björk bakom Mikael Blomqvist som basar över regionchefer 
och kundtjänst samt fältteknikern Niklas Johansson till höger.

Louise Westman, servicemarknadschef på Kia

Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.

Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i 
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering. 
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts. 

Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden 
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och 
urmontering.

Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverk- 
städers Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.  

Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.

Clas Ljungqvist
Auto Commercial Director Sverige

santanderconsumer.se

Santander Consumer Bank kombinerar den lokala bankens 
engagemang och den stora bankens resurser. 
Varje dag drivs vi framåt av människor och företag som har 
viljan att förverkliga idéer och skapa affärer. Vi är en del av en av 
världens största banker, Banco Santander, vilket ger oss styrkan 

att erbjuda de bästa finansiella lösningarna som hjälper dig i 
din försäljning. Med vår höga kompetens, långa erfarenhet och 
personliga engagemang ger vi kraft åt människor och företag
att utvecklas och nå sina mål.
Välkommen till Santander Consumer Bank.

Tillsammans
gör vi bra
affärer
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Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”En person som inte får information 
kan inte ta ansvar. En person som 
får information kan inte låta bli att 
ta ansvar.”

5
Magasinet Levo intervjuade kroppspråkexperten Carol 
Goman, som delade med sig av sina bästa sätt för att enklast 
imponera på chefen (biter det på dig?):
l Sträck på dig! Det signalerar kompetens.
l Mingla lite ibland och gå förbi chefens skrivbord!
l Lyssna! Det uppskattar chefen.
l Le! Ett enkelt sätt att signalera att du tycker om ditt jobb.
l Erbjud en lösning, inte ett problem.
 

Åtta av tio chefer 
är stressade
Hela åtta av tio chefer hinner inte med 
det de borde på jobbet och upplever 
att de blir avbrutna. Det visar en 
studie med 600 chefsmedlemmar i 
fackförbundet Vision. Det är ett fors-
karteam vid Psykologiska institutio-
nen på Stockholms universitet som 
står bakom studien. 

Många chefer har dessutom hög 
sjuknärvaro, det vill säga att de är på 
jobbet, fast de är sjuka.  Stressen är 
förstås inte bra i längden, men rädd-
ningen tycks vara att cheferna har en 
förmåga att stänga av jobbstressen 
på fritiden.  

Framtidens ledare
Vilka blir kraven på framtidens ledare? Och hur 
kan du använda den kunskapen vid rekrytering 
– vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
står till grund för de råd som finns i boken som är 
skriven av Lars-Olof Tunbrå och Helena T Wen-
nerhill. Ett avsnitt handlar om ”talent 
management”, hur du rekryterar 
ledartalanger tidigt i deras karriär. 

En ledare visar vägen
En ledare behöver ta sitt ansvar och visa vägen. 
I boken ”En ledare visar vägen – framgångs-
rikt ledarskap punkt för punkt” får du konkreta 
och kärnfulla råd om hur du kan inspirera dina 

medarbetare så att arbetsklimat och 
prestationer förbättras. Pernilla Thell-
mark, som skrivit, är samtalsterapeut 
och nternationell marknadsförare

Vilken har varit din 
fyndigaste jobb-idé?

DINO 
 DIMITRIOS 
LENIS, 
Group sales 
 manager, 
 Mobility motors 
i Sätra 
– En av de mest 
galna stunder 
under min karriär 
i branschen måste 
väl vara de första 
ett och ett halvt åren då jag jobbade som 
bilförsäljare utan att ha körkort eller kunnna 
något om bilar, men det gick ju bra ändå.

JENS 
 WETTERFORS, 
vd på Din 
Bil Sverige, 
 Stockholm 
– Ja ,det har 
väl hänt att jag 
har haft en del 
galna idéer. Men 
egentligen vill jag 
inte avslöja dem. 
Men på en tidigare 
arbetsplats drog jag privatleasing och då 
ville jag paketera in andra typer av tjänster i 
bilen, som inte hade med bilen att göra över 
huvud taget, men vi drog aldrig igång det. Jag 
går runt och funderar på lite olika pakete-
ringar som kan vara lite hetare, men inget är 
bestämt just nu.

KARL-IVAR 
JONASSON, 
vd på 
 Jonassons Bil i 
 Karlskrona
– När vi bör-
jade sälja Citroën 
i Karlskrona, så 
fanns det inte så 
många Citroën-
ägare i Blekinge. 
För att locka 
kunder till butiken så skickade vi en strumpa 
till alla som haft en Citroën, så fick de hämta 
den andra strumpan hos oss i butiken. Då 
blev det fart på kunderna, 92 procent dök upp 
i butiken för att titta på bilarna och hämta 
sin andra strumpa. En dam åkte sju mil för 
att få sin strumpa. Så det var faktiskt en rätt 
bra grej. En annan gång, 1962 flyttade vi till 
ett nytt ställe och ingen visste var vi låg. Då 
svetsade jag ihop två VW-framvagnar, då vis-
ste alla plötsligt var företaget låg och många 
kom och tittade.

Författaren och EQ-experten Travis Bradberry sneglar på Google 
när han listar sju saker som gör dig till en oförglömligt bra chef, 
skriver DI.

1. Du är passionerad. Oförglömliga chefer brinner för sitt jobb och 
tror på det de gör.

2. Du tar smällen. När det går fel är du inte rädd för att själv ta 
smällen.

3. Du spelar schack inte fia med knuff. Schack handlar om varje 
pjäs unika egenskaper och det gäller att tänka många drag framåt.

4. Du är dig själv. Personalen ska inte behöva lista ut dina motiv.

5. Du är en trygg hamn. Trygghet under press och stress är a 
och ö.

6. Du är mänsklig. Du har också känslor och kan visa det, dock 
kan du hålla dina känslor i schack när det krävs.

7. Du är ödmjuk. Du tror inte att du är bättre än någon annan. 

BOKTIPS

– JAN CARLZON, mest känd för sin tid som vd och koncernchef på SAS

7 EGENSKAPER SOM 
GÖR DIG TILL EN 
 OFÖRGLÖMLIG CHEF 

 sätt att 
imponera 
på chefen 

Är du en 
oslagbar 
ledare?

SERVICE INSIDE  UTBILDAR OCH INSPIRERAR  ERA MEDARBETARE SÅ  ATT NI I ALLA LÄGEN FÅR BEHÅLLA ERA KUNDER
Att behålla kunder genom ett  

proffsigt och vänligt bemötande  
skapar lönsamhet på kort- och långsikt 

Kontakta Calle Söderberg, vår  
kundservice expert, på 070-936 91 22  

så berättar han mer hur vi kan hjälpa er  att förbättra era kundrelationer WWW. S E RV I C E I N S I D E . S E
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Bilplåtslagare till Södertäljekanalens Billackering AB
Södertäljekanalens Billackering AB är ett litet företag som varit i branschen och Södertälje sedan 1987.  
Vi jobbar uteslutande med reparationer i samband med plåt- och lackeringsskador.  
Idag är vi sju stycken medarbetare fördelade som bilplåtslagare, lackerare och kundmottagare.

Vi söker en Bilplåtslagare med minst gymnasial fordonsteknisk utbildning, inriktning skadereparationer 
samt flera års dokumenterad erfarenhet. Du skall ha god kännedom i Cabas, ha erfarenhet av större 
strukturskador/bänkjobb och erfarenhet av att plocka fram reparationsanvisningar och följa dessa.  
Vi förutsätter att du är van användare av datorer då all dokumentation ligger online så även  
diagnosverktygen. Meriterande är om du har erfarenhet av aluminiumreparationer nitning/limning och 
hybridkarosser, B körkort erfordras. Du bör ha god läsförståelse, prata och skriva svenska flytande.

Du kommer att ingå i en skadereparations team där skadereparatörer och lackerare ingår, vi jobbar 
uteslutande med kvalité men under ett ganska högt tempo. Kvalité, kundnöjdhet och korta ledtider är 
våra främsta mål.

Vi ser att du är noggrann i ditt arbete är teknisk intresserad. Har en positiv inställning, tar egna initiativ ser vi 
som en självklarhet. Vi ser också att du är social och flexibel då du är i ett litet team. Högt ansvarstagande 
kund i focus, Lyhördhet och ett förbättringstänk i verksamheten värderar vi högt. 

För mer information och ansökning: 
Södertäljekanalens Billackering AB 
08-550 855 43 
kanalensbillackering@telia.com
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Piloten som 
landade 
på verkstadsgolvet

2  P O R T R Ä T T E T  I  H E N R I K  S T R Ö M G R E N

Om någon sagt till SAS-piloten Henrik Strömgren för två år sedan 
att han snart skulle vara verkstadsägare hade han inte trott det. 

Men så blev det och det har gått i ett svindlande tempo; han har precis 
öppnat sin tredje anläggning och ser branschen med jungfrulig blick.

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO  BOBO OLSSON

Nere på verkstads-
golvet säger Henric 
Strömgren: ”Det är 
svårt att hitta något 
roligare än att flyga, 
men det är också ett 
tufft och hårt sche-
malagt jobb i dag”
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D
et är roligt att höra någon 
som kommit in helt ny i 
verkstadsbranschen, som 
Henrik Strömgren. Det är 
ju ytterst ovanligt också att 
någon hoppar på denna 
komplexa verksamhet 

utan tidigare erfarenhet av bilar.
Det var slumpen som gjorde Henrik till 

verkstadsägare. För två år sedan drabbades han 
av migrän och fick inte längre flyga. En av hans 
bästa vänner, som är mekaniker, ville öppna eget 
men visste inget om företagande och vände sig 
till Henrik. Projektet, som Henrik från början 
tänkt gå in som minoritetsägare i, slutade med 
att kompisen drog sig ur och Henrik ensam tog 
över en OKQ8-verkstad i Norrtälje i Roslagen. 
Han anställde en ung mekaniker och drog igång.

Det är inte mer än ett och ett halvt år sedan. 
I dag driver Henrik tre serviceverkstäder norr 
om Stockholm och i den senaste har han en 
kompanjon i Mats Olsson, med erfarenhet från 
bilbranschen.

Öppna verkstad bara så där …?
Det vore väl fel att säga att Henrik Strömgren 

kom från ingenstans; han hade drivit företag 
vid sidan om tidigare och det finns saker inom 
flyget som kan appliceras på bilbranschen – och 

faktiskt göra den bättre. Vi återkommer till det. 
Först lite om hur det var i uppstarten för den 
nyblivne verkstadsägaren.

Henrik hade lagt upp en strategi, gjort en 
affärsplan och börjat utrusta sin första ägandes 
firma. Något förköpte han sig på, mycket fick 
kompletteras efter hand.

Henrik anställde mekanikern Daniel, 
”Danne”, Lindkvist mest för att han kände att 
personkemin stämde. Och Danne fick snabbt 
förklarat för sig:

– I ett litet företag handlar det om att ge 
och ta. Man ringer inte på söndagskvällen och 
sjukanmäler sig om man känner sig lite krasslig 
och man går inte hem klockan fem om det är 
tjugofem minuter kvar på en kundbil. Men du 
har igen det när du behöver gå på din dotters 
skolavslutningar och utvecklingssamtal

TILLSAMMANS KNOGADE DE båda på. Danne 
mekade och Henrik satt i kundmottagningen, 
lärde sig däckmaskinen, försökte sätta sig in i 
diagnosutrustningen och var behjälplig med 
vad han kunde på verkstadsgolvet. Det var 
förra hösten.

– Det var fullt ös och vi slet rätt duktigt, 
berättar Henrik.  

– Första gången en kund ringde och frågade 

vad det skulle kosta fick jag springa ut till Hen-
rik och fråga: ”Det står att det ska ta en timma 
att byta en bromsskria på en Volvo, hur lång tid 
tar det för dig?”. 

Det ska sägas att Henrik innan lagt krut på 
marknadsföringen med bland annat adres-
serade utskick på standardservice och synliga 
annonser i ortstidningen. Verkstaden han 
hade övertagit hade inte haft det bästa rykte; 
ägarskiftet måste basuneras ut. Henrik kläckte 
begreppet ”pendlarservice” och layoutade själv 
marknadsföringsmaterialet som vände sig till 
ortens alla stockholmspendlare som lämnade 
sina bilar på en stor parkeringsplats nära verk-
staden under arbetsdagarna. Det gav jobb hela 
säsongen. Januari och februari räddades genom 
en kampanj på rekond.

Henrik sa nog inte nej till ett enda jobb. ”Vi 
kan inte”, fanns inte på kartan. Alla problem 
löstes.

Efter ett halvår hade verkstaden fått ett nytt 
anseende. Den slog något av ett däcksäljrekord 
och de första kunderna kom tillbaka. Service är 
en av Henrik Strömgrens käpphästar.

– Jag har ju jobbat i ett serviceföretag i hela 
mitt liv. Som pilot är man ytterst ansvarig för 
passagerarnas trygghet och säkerhet och drillad 
i kundservice. 

HENRIK STRÖMGREN
ÅLDER: 52.

GÖR: Verkstadsägare och projekt-
ledare på SAS, fd pilot.

FAMILJ: Hustrun Elaine samt 
sönerna Jonathan, 25, Jakob, 23, 
och Johan, 15.

BOR: Täby.

KÖR PRIVAT: BMW cab 325 och 
Passat CC.

BAKGRUND: Lastare på Linjeflyg, 
3 år på civilingenjörsutbildning/
datorteknik, SAS flygskola, pilot i 
27 år samt examinator & instruk-
tör på SAS, drivit en webbbutik 
med hälsokost.
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Som verkstadsägare driver han idén att det 
som ska göras måste ovillkorligen utföras rätt 
och att kunden tydligt ska informeras om det. 
Och att det gärna får bjudas på det lilla extra. 
Som när en äldre dam, vars nya generatorrem 
började fransa sig, blev hemkörd och fick bilen 
levererad till porten efteråt. Hon bodde i en 
radhuslänga. I dag är alla femton radhusägare i 
längan kunder hos Henrik.

När det gäller prissättningen tar Henrik 
anständigt betalt för väl utförda jobb. Men det 
får aldrig kantra över till girighet och försök 
att plocka ut så mycket som möjligt av kunden, 
snarare då bjuda på en extrakoll.

– I början tog vi oftast för lite betalt, säger han.

Numera vet Henrik hur lång tid jobben tar 
och kan sätta priserna exaktare. 

– Vi försöker vara tydliga med vad det ska 
kosta. Skillnaderna mellan kundernas och me-
kanikerns kunskap om bilen är ju enorma.

– Det är väldigt viktigt också att lyssna på 
vad kunderna vill ha gjort. Går man tillbaka 
i kedjan vid missförstånd bottnar det ju ofta i 
bristande kommunikation med kunden.

Henrik har gått en kurs för AC-certifikat 
som han ska skicka sin medarbetare på så små-
ningom. Men mest gör han det han vill, driver 
företaget, säljer och tar hand om reklamationer.

Fortare än han kunnat ana uppfylldes visio-
nen om tre anläggningar.

I höstas blev han erbjuden och slog till på 
en Meca-verkstad i Åkersberga, nu tillsam-
mans med vännen Mats Olsson som har lång 
erfarenhet av bilhandel och skadeverkstad. Och 
av bara farten blev det en tredje Meca-verkstad 
i Arninge alldeles härförleden.

Det är där vi träffar Henrik, lokalen har 
ännu inte hunnit skyltas.

DET HAR REDAN nämnts att Henrik tagit med 
sig erfarenheter av kundservice från flyget. Ett 
annat område är misstag – som han vill ska ses 
som utveckling och förbättring och inte som 
kritik.

Inom flyget måste piloterna, likt Lex Maria, 
skriva egna avvikelserapporter när något går 
snett.

– Det leder ofta till något positivt. Det 
kanske visar sig att det varit fel i en checklista 
eller att rutiner behöver ändras. Det är positiv 
konstruktiv kritik som gör att misstag inte 
upprepas och ger medarbetare självkänsla, de 
är en del av en kedja.

Något åt det hållet vill han att det ska vara på 
hans bilverkstäder, att rutinerna ska vara fasta 
och identiska och lätta att checka av. Han har 
börjat skriva rutiner för den egna miljön.

– Regelverken som finns är nog bra, men 

”HÅLLER DU BARA KOSTNADERNA 
NERE, JOBBAR HÅRT OCH ÄR LITE 
ANALYTISK SÅ ÖVERLEVER DU.”

Henrik Strömgren om 
att vara ny i branschen 

Det har varit svårast:
✔ Att hålla kostnaderna nere.
✔ Att investera i rätt maskiner och utrust-
ning.
✔ Att hitta rätt medarbetare (snarare dem 
som uppskattar att ta ansvar och jobba i ett 
litet företag än de som är skickligast på att 
skruva)

Det har varit lättast:
✔ Kundkontakten (eftersom jag jobbat i 
servicebranschen i hela mitt liv).
✔ Att få sätta profilen på företaget själv.
✔ Att räkna och kalkylera.

Det har varit roligast:
✔ Att driva företag.
✔ Att se medarbetare utvecklas.
✔ Att serva kunderna.

Det har varit mest överraskande: 
”Det brukar sägas att flygbranschen är 
konservativ, men frågan är om inte bilverk-
städerna slår det. Jag upplever mycket 
som trögt, ’så har vi alltid gjort’, speciellt på 
marknadsföringssidan.”

det används inte alltid rätt. Det är viktigt att de 
gör det, inte minst för att kunna förklara för 
kunderna.

Från Mecas regelverk tillåter han sig att göra 
avsteg, som rätten att kunna byta till exempel en 
glödlampa utan att fråga kunden.

– Vår målsättning är att alltid ringa innan, 
säger han.

MEN TILLBAKA TILL misstag och kritik, Henrik 
Strömgren utmärker sig för att ge sina medar-
betare stort ansvar.

– Jag vill att alla ska ha möjlighet till vidareut-
bildning och utveckling, säger han.

Bevis för det är den först anställde, Danne, 
som i dag har driftansvar för anläggningen i 
Norrtälje. Han har eget kreditansvar för inköp.

– Får man bara rätt folk och ger förtroende 
växer folk. Och alla måste tillåtas göra fel, reso-
nerar Henrik.

Utvidgningen har gått fort och det har hänt 
mycket. På första verkstan lyckades Henrik få 
OKQ8 att acceptera Sonax som partner på re-
kondsidan. Han blev erbjuden att serva OKQ8:as 
hyrbilar samtidigt som han jobbade hårt med 
den egna marknadsföringen, bland annat upp-
vaktade han många företag med erbjudanden.

Egentligen skulle det vara nog med expan-

sion nu – synergieffekten är uppfylld; personal, 
kompetens och dyra analysverktyg kan flyttas 
emellan – men ett erbjudande om att driva två 
Meca+-anläggningar ruvar kompanjonerna 
ändå på.

Och det ska sägas att Henrik parallellt driver 
ett par projekt åt SAS (där han också varit 
instruktör och examinator) och kompanjonen 
Mats, en glasögonbutik operativt. En del männ-
iskor tycks ha kapacitet för tre.

Henrik vill inte härleda sitt driv till den 
lymfkörtelcancer han drabbades av för femton 
år sedan och nu är botad från.

– Kanske gjorde den mig mer förberedd på 
motgångar men oräddheten … håller man bara 
kostnaderna nere, jobbar hårt och är lite analy-
tiskt så går det, säger han.

Hittills har han investerat mycket. Lönsam-
hetsmålen är nollresultat i år och vinst 2017.

Henrik Strömgren klev in en tuff bransch 
med många utmaningar. Själv grunnar han 
huruvida företaget ska ha råd att utbilda meka-
nikerna inom el.

– Samtidigt, ser man till efterfrågan på 
exempelvis hjulinställningar och AC-service så 
kommer det att finnas inom överskådlig fram-
tid. Jag tror att behovet av fristående verkstäder 
kommer att finnas kvar, slutar han. 2

... men i dag ägnar 
han sig mest åt 
driften och mark-
nadsföringen.
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Röster om Henrik Strömgren:

JOHAN VRENNING 
verkstadsansvarig, 
Huge Bil, Åkersberga
– Jag var lite fundersam för jag har 
tidigare erfarenhet av en chef som kom 

från en helt annan bransch och det var fullständig 
katastrof. Men jag tycker att Henrik har lyckats 
bra. Han är faktiskt en av de bästa chefer jag haft. 
Han är väldigt strukturerad. Han är punktlig, hål-
ler koll på papper och är överallt och ingenstans.

DANIEL, ”DANNE”, LINDKVIST
driftsansvarig Huge Bil i Norrtälje  
– Henrik är en bra chef, väldigt rättvis 
och väldigt förstående. I början förli-
tade han sig ju mycket på mig och 

frågade hela tiden. I dag låter han som Bosse Bil-
doktorn. Skämt åsido, han har lärt sig jättemycket, 
lärt sig språket, det är jätteviktigt. I dag pratas vi 
bara vid någon gång per dag och stämmer av. Jag 
känner att han litar på mig, det är skönt.
 

Henrik lärde sig 
däckmaskinerna 
och gick AC-kurs ... 

”Jag har ju jobbat i ett serviceföre-
tag i hela mitt liv, som pilot är man 
drillad i kundservice”, säger Henrik.
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Kim säkrar 
kvaliteteten 

Den nya kravspecifikationen, 
Riktlinjer för skadeverkstäder, 

finslipas. KBV har testkört under-
laget på tre verkstäder, senast på 

HA:s Bilskadecenter i Nyköping där 
ägaren KIM BERGMAN ivrar för 
en kvalitets höjning av branschen. 

Vi har lyssnat på hans synpunkter.
TE X T ING-CATHRIN NIL SSON  / FOTO  RICK ARD FORSBERG

Kim Bergman på 
HA:s Bilskadecenter 
har begeistrat nagel-
farit Riktlinjerna för 
skadeverkstäder.

Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal
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D
e måste bekämpas, 
verkstadsmissarna. Det 
är i stort sett alla överens 
om. Och nu finns det en 
enhetlig branschstandard 
både för service- och ska-
deverkstäder som MRF 

har knåpat med. Men här ska det handla om 
skadeverkstädernas.

Den har kommit en bra bit på väg. Men så-
dant som författas vid skrivborden måste testas 
ute på verkstadsgolven och ständigt finslipas. 
Kim Bergman är en som velat bidra och pilot-
köra dokumentet.

– Det är jättebra att riktlinjer kommer på 
pränt, så att ambitionerna inte bara blir något 
man säger. Och det är skönt med friska ögon 
utifrån för det är lätt att bli hemmablind, säger 
Kim som byggde en sprillans ny skadeverkstad 
för fyra år sedan.

Han är jättepositiv till den gemensamma 
branschstandarden.

– Det är inte okej om kunderna tror att vi 
står och fuskar hela dagarna. Förtroendet för 
branschen måste öka och kunderna ska kunna 
känna sig trygga. Vi måste bli proffsigare mot 
kund och dela med oss av våra erfarenheter i 
stället för att se varandra som konkurrenter, 
säger han.

Utan tvekan är bilskador ett komplext och 

komplicerat område där det alltid finns risk för 
mänskliga misstag hur skickliga hantverkarna 
än är. Därför behövs kontroll och uppföljning.

Under två veckor jobbade Kim Bergman 
själv på golvet för att introducera två ny-
anställda och gick då igenom alla punkter i 
Riktlinjerna. Det är en diger kontrollista som 
ska bockas av. Allt ska dokumenteras och det 
ska finnas kvalitetsledningssystem, fungerande 
organisationer, en skadeakt för varje objekt, 
schysta lokaler, digitala planeringssystem och 
minst kvartalsredovisning. För att bara nämna 
något.

I mångt och mycket fick Kim sina rutiner 
bekräftade och ett kvitto på att han har bra 

koll. Men han fick också svaga punkter belysta, 
både i ordalydelserna och på den egna verksta-
den. Här är några av hans synpunkter:

AVTAL
”Att de ska vara skriftliga är ju självklart, men 
det borde nog också beskrivas vem som har 
ansvar för vad i exempelvis ett flödesschema 
från en generalagent”.

MEDARBETARNAS UTBILDNING
”Den punkten känns väldigt allmän. Mindre 
märken har ju inga krav på skadetekniker, 
det är inte alltid tillverkarnas anvisningar är 
kompletta på det området, ett jätteproblem. 
Och i vilka andra branscher får man svetsa 
utan licens …?”

UTRUSTNING & VERKTYG
”Det behövs en tydligare specifikation när 
tillverkarna inte har detaljerade anvisningar. 
När det finns, är det oproblematiskt, jag köper 
gärna en ny nitmaskin för 160 000 om det 
krävs. Rätt verktyg effektiviserar processen 
och det är lättare att göra rätt. Mindre märken 
borde bli distinktare.

Ju tydligare processanvisningar, desto bättre 
flyter jobben och desto större chans att en bil 
håller samma kvalitet efter reparationen som 
innan. Ett självklart utgångsläge.”
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”ARBETET BLIR 
EFFEKTIVARE OM 
MAN GÖR RÄTT 
FRÅN BÖRJAN”

EKONOMI
”Här är en grej där jag inte lever upp till 
kraven. Redovisning och uppföljning har jag 
förstås, men någon budget med kalkylering 
har jag aldrig gjort. Många av oss tänker inte 
affärsmässigt, behöver utbildning.”

Här föreslår Thomas Engström från KBV 
förslag på enkla kalkylprogram. 

SKADEKALKYLER
”Problemet är att det är nära på omöjligt för 
någon som inte stått på golvet att kalkylera tid.”

Thomas Engström: Det kanske skulle 
behöva tillföras något om utbildningsvägar så 
medarbetarna som räknar på en skada får rätt 
kompetens och kan ha koll på om kalkylerna 
spricker eller den stämplade tiden inte stämmer 
med Cabas.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
 ”Bra att ha kännedom om dem. Men vilka är 
viktigast, det vore jättebra med en vink om det”, 
säger Kim.

HAN OCH THOMAS Engström är eniga med 
MRF (och Bil Sweden) om kvalitet måste säker-
ställas och att uppföljning är oerhört viktigt 
i den ambitionen. För det med sig en massa 
extrajobb? Tvärtom, tycker Kim.

– Arbetet blir ofta effektivare om man gör 
rätt från början och slipper gå tillbaka.

HA Bilskadecenter är redan If-certifierad 
skadeverkstad och med i KBV:s kvalitets-
koncept för skadeverkstäder, KSV. Den nya 
kravspecifikationen krokar arm med dem och 
med ISO-certifieringar. Thomas Engström på 
KBV hoppas att försäkringsbolagen snart ska 
ställa sig bakom också så det verkligen blir en 
enhetlig kravspecifikation för skadeverkstäder, 
en gemensam branschstandard.

Och Jan Olvenmo från MRF kan berätta att 
ett pilotprojekt med ett av de större försäk-
ringsbolagen drar i gång vilken dag som helst.

Kim Bergman på HA Bilskadecenter tycker 
att initiativet är strålande.

– Bra att någon orkar ta tag i det här, jag 
tycker att det är en ära att få vara med, säger han.

– Ytterst handlar det om branschens framtid, 
säger Thomas Engström på KBV. 2

Fotnot: Riktlinjerna finns att ladda ner på 
MRF:s och Bil Swedens webbplatser.

Att ha tillgång till 
specialverktyg från 
tillverkarna tycker 
Kim Bergman är en 
trygghet, kostnads- 
och tidsbesparande. 

HA:s Bilskadecenter
Säte: Nyköping.

Verksamhet: Komplett skadeverkstad, lackleve-
rantör till en annan verkstad.

Grundare och vd: Kim Bergman.

Startår: 1997.

Medarbetare: 17, varav 6 skadetekniker!

Kunder: Samtliga försäkringsbolag.

Auktorisation: 17 märken.

Objekt per år: Totalt cirka 3 000 bilar internt 
och externt (en ökning med 230 på två år och 
oförändrad personal). 

Omsättning: Cirka 15 miljoner per år.

Avtalen, självklara men 
skulle kunna preciseras, 
enligt Kim Bergman.

Sodhi Singh förbereder 
på lackeringen.

”Vi är för många träskobönder och för 
få affärsmän i branschen”, säger Kim.
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Se vår fi lm på hemsidan hur enkelt och effektivt en 

verkstad använder programmet.  
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We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvakuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

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. 
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”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MARKNADS- 
TORGET
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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%)  

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

MODERN KVALITETSLACKERING 

JNE AB 
Tel: 0120 -109 90 
info@jne.se
www.jne.se

• Upp till 40% lägre färgåtgång
• Hög och jämn kvalitet
• Minskad miljöpåverkan
• Betydligt färre filterbyten
• Bättre arbetsmiljö

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

Vi har agenturen i Sverige för ett internationellt företag
som tillverkar läderklädslar till fordonsindustrin. Vi har
levererat över 8000 klädslar till nöjda kunder - Svenska
Volkswagen, Toyota, Mercedes med flera.

● Klädslarna är tillverkade i 100% läder från Italien som
är tåligt och anpassat för bilar.

● Vi har över 3000 mallar. Och över 20 färger att välja
mellan - kombinera som du vill.

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

Bilskräddarna i Skandinavien AB/ Standard Leather I Fräsarvägen 7B 142 50 SKOGÅS I 08-830102

Vill du också erbjuda dina kunder en personligare klädsel?
Kontakta oss på 08-830102 eller läs mer på
www.standardleather.se

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



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.

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

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

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

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

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. 742kr/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

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 542RA
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
14.500 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 524  4 ton 38.500 kr
Modell 526C*    5 ton 48.500 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 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

• 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.

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

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 

leasing fr. 504kr/mån.
23.900 kr

leasing fr. 531kr/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

 

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

43.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

- Kontakta oss för en lösning 
som passar era behov!

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

BEAD BAZOOKA

2.850 kr

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

NU: KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500pgeodyna 7100
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. 373kr/mån.

geodyna 960

leasing fr. 533kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 256kr/mån.
11.500 kr

SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

24.900 kr
GEODHeX 966

monty 8300P smartSpeed
monty 8300p smartSpeed är 
en däckmonteringsmaskin 
som kombinerar funktionerna 
alla är vana att använda med 
skonsam automatisk centrum-
låsning och inbyggd hjullyft.
• SmartSpeed elektroniskt 

variabel rotationshastighet
• Flera hjälparmar
• Vanlig clinchlossning 

med blad på sidan och 
monteringshuvud med 
däckjärn = maskinen 
kan användas av alla 
däckmontörer utan 
extra utbildning!

 • WDK-godkänd

- RING FÖR

MÄSSERBJUDANDE!
- endast t.o.m. 11/2

leasing fr. 910kr/mån.

- Snabb pumpautomat för pv-
hjul, med sättrycksfunktion och 
automatisk start. 

2.850 kr

AIRMATE - TM100
PUMPNINGSAUTOMAT

leasing fr. 713kr/mån.

leasing fr. 551kr/mån.
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”EN DEL VERKSTÄDER 
FÅR  AVSLAG I GARANTI
SAMMANHANG, VID 
BYTE AV BROMSSKIVOR.”
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Hjulet lossnade 
på motorväg ...

JURIDIK

FRÅGA  Vi sålde nyligen en bättre 
begagnad Fiat 500 med en 
uppsättning nya vinterdäck som 
vi monterade på i samband med 
leverans. Tyvärr ville det sig 
inte bättre än att en nyanställd 
mekaniker använde felaktiga 
hjulbultar. Det resulterade i att 
kunden efter ett par dagar tap-
pade ett hjul när hon befann sig 
i ett accelerationsfält på en mo-
torväg. Lyckligtvis slutade det 
hela förhållandevis väl, då bilen 
kanade längs med vägrenen och 
blev stående efter hundra meter. 

Vi har betalat bärgningen, 
taxiresor, tillhandahållit lånebil 
kostnadsfritt och kommer att 
reparera bilens skador. Kunden 
vill dock häva köpet eftersom 
hon säger sig tappat förtroendet 
för bilen och kräver även ersätt-
ning för psykiskt lidande samt 
sveda och värk med 20 000 
kronor. Vi vill givetvis göra rätt 
för oss och kan tänka oss ytterli-
gare kompensation, men ställer 
oss samtidigt tveksamma till 
kraven. Vad är egentligen rätt i 
detta läge?

Kalle

SVAR  EFTERSOM INGET väsentligt 
fel kvarstår på bilen är kunden inte 
berättigad till hävning av köpet. 
Att hon tappat förtroendet för 
bilen bilen räcker alltså inte. Som 
jag bedömer det har ni juridiskt 
sett i övrigt kompenserat kunden 
på rätt sätt; gett ersättning för 
nödvändiga, skäliga och skadebe-
tingade merkostnader till följd av 
ett den tjänst ni inte utförde på ett 
fackmässigt sätt. 

Däremot när det gäller ersätt-
ningskraven för psykiska besvär 
samt sveda och värk får de regleras 
ur bilens trafikförsäkring. En för-
utsättning här att det är fråga om 
en fysisk eller psykisk personskada 
som kan styrkas och är av mer 
beständig art. Men det blir en fråga 
för försäkringsbolaget efter att 
kunden gjort en skadeanmälan och 
kontaktat sjukvården. 

Oavsett mitt juridiska resone-
mang kan jag tycka att det vore 
lämpligt med någon form av 
goodwill-gest från er; blommor, 
ett presentkort eller en rabatt på 
service eller likande överlämnar 
jag till er att avgöra.

David Norrbohm

Skivorna var skeva
VERKSTAD

FRÅGA  Vi är en allbilsverkstad 
med medlemskap i en av de 
större kedjorna och vi köper i 
princip alla delar av dem. De har 
bra distribution och är bussiga 
mot oss. Tidigare har det inte 
varit några problem med rekla-
mationer, tills förra månaden. 
En A4-kund fick anmärkning 
från Bilprovningen på dåliga 
skivor och klossar fram och 
bokade en tid hos oss. Vi mon-
terade nya skivor och klossar 
efter konstens regler och bilen 
hämtades.

Audiägaren betalde och ver-

kade nöjd, i alla fall i två veckor. 
Sedan ringde han och undrade 
vad vi gjort med hans framvagn? 
Han sa att den vibrerade när han 
bromsade. 

Vi bokade in bilen för kontroll 
av skivorna vi nyligen hade 
bytt. Efter att vi provkört bilen 
och konstaterat en svag nyans 
av vibrationer i samband med 
bromsning, hissade vi upp 
bilen och mätte skivorna med 
indikatorklocka. De nya skivorna 
kastade mer än de skulle. Vi var 
noga med att kolla att navet var 
rengjort på båda sidor, det var 

det. Jag ringde butiken som var 
tveksamma till att deras skivor 
skulle vara skeva, men vi fick i 
alla fall ett par nya skivor som 
”plåster på såren”. 

Det har nu gått en och en halv 
månad och de har inte betalat 
mig för jobbet ännu, trots att 
jag har påmint dem. Vad ska jag 
göra?

Lennart, verkstad på mindre ort i 
Blekinge

SVAR  JAG KÄNNER IGEN ”plåster 
på såren”. Kolla om butiksägaren 
har skickat in skivorna till sin 

FRÅGA  Är du en expert på 
riktigt Jocke? Är du det ska du 
få hjälpa mig med följande fall: 
En ung dam ringde och und-
rade varför hennes Seat Ibiza 
gick ojämnt och stannade på 
tomgång hela tiden? ”Hopplöst 
när jag kör i rondeller också”, sa 
hon. I samma andetag passade 
hon på att klaga på att torkarna 
gick långsamt. 

Vi bokade in hennes Seat 
veckan därpå. När bilen lämna-
des in var vi noggranna med att 
tala om att vi skulle debitera en 
felsökningsavgift. Under dagen 
fann vi tre felkoder – insug-
ningstryck, bränsleblandning 
och varvtalsgivare intermittent. 
Jag passade på att tala om för 
bilägaren att mekanismen till 
torkarna gick trögt på grund av 
kärvande spindlar. Vi konsta-
terade att vevaxelgivaren var 
boven och en ny tid bokades för 

DET FANNS ETT FEL BAKOM FELET
VERKSTAD

jobbet. Ibiza-ägaren hämtade 
sin bil och betalade felsökning-
en på 845 kronor. 

Några dagar senare bytte en 
av mina tekniker vevaxelgivaren 
och trodde att allt var frid och 
fröjd. Men vid efterkontrollen 
fick vi nya felkoder, där allt 
pekade på att kamlägena var 
felaktiga. Inte lika kul att ringa 
kunden och tala om att det var 
ytterligare fel. Vi gissade på att 
kamkedjan troligen hade hoppat 
ett par kuggar. Nu ville bilägaren 
att hennes pappa skulle tala 
med oss, vilket också skedde 
cirka tre sekunder senare i ett 
nytt telefonsamtal. ”Det där får 
ni stå för”, sa fadern. Han var 
tydlig med att alla bilar som gick 
att köra till verkstaden, alltid 
skulle gå att köra därifrån. 
Vad tycker du att jag skulle ha 
gjort i det här läget?

Linus i Karlstad, med fem tekniker

SVAR  ALLTID LIKA BESVÄRLIGT att 
försöka få konsumenten att förstå 
att saker kan gå sönder när som 
helst. Mitt korta svar:

Fråga kunden hur du skulle kun-
na ha orsakat att kedjan hoppat? 
Den sitter ju innanför transkåpan! 
Ni har inte brustit i fackmässighet. 
I ARN (se fotnot nedan) hade det 
blivit ett avslag.

Nu blev det en fortsättning på 
det här ärendet. Några veckor 
senare ringde jag Linus för att höra 
hur det hade gått? Och jodå, pap-
pan hade kommit förbi verkstaden, 

leverantör, det har hänt att de har 
glömt det ... Leverantören måste få 
en chans att kolla om det är ett kva-
litetsproblem eller monteringsfel. 

Mätte du de nya skivorna som 
du bytte på garantin? Om du 
gjorde det är din chans att få rätt 
betydligt större. Det är ingen nyhet 
att en del verkstäder får avslag i 
garantisammanhang vid byte av 
bromsskivor. Det, bland annat, har 
jag uppmärksammat i en studie av 
garantiersättningen från verkstads-
kedjorna som det skrevs om i förra 
numret av Motorbranschen.

Joachim Due-Boje

JOACHIM DUE-BOJE SVARAR

SAKKUNNIG PÅ MRF

Dan Olsson
har erfarenhet från 
alla discipliner i 
branschen, sitter i 
Allmänna reklama-
tionsnämnden och är 
distriktchef för SMBF.
08-701 63 14

JURIDIK

David 
 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-
den och har lång 
branscherfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD

Joachim 
 Due-Boje
är ansvarig för 
service-marknads-
frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL

Johan 
 Holmqvist
är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden. 
08-701 63 22

SK ADEREPARATION

Åke Westin
är ansvarig för  
plåt- och lackfrågor 
på MRF. Sitter i 
 Allmänna reklama-
tionsnämnden.
08-701 63 29

LACK, PLAST 
& SK ADE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 
lack- och skadefrå-
gor på MR: Har mer 
än 30 års branscher-
farenhet.
08-701 63 21

SK ATTER

Helene 
Engman 
har bl a arbetat på 
Skatteverket och 
som chefsjurist. I 
dag är hon skatte-
konsult på PwC:s 
kontor i Gävleborg.

BILUTHYRNING

Roger Ekdahl 
är vd på bransch-
organisationen 
 Bil uthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
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
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varvid Linus demonterat transkå-
pan och förklarat hur allt funge-
rande. Pappan betalade dotterns bil 
glatt och åkte hem. Linus berättade 
att de bytte kedja, sträckare, skenor 
och släpskor.

Fotnot. Vi är minst fem experter 
på MRF, som tillsammans har mer 
än 175 års branschvana och får 
samtal inte bara från medlemmar; 
en hel del konsumenter ringer ock-
så dagligen till oss. Vi tänker alltid: 
Hur hade Allmänna reklamations-
nämnden bedömt ärendet.

Joachim Due-Boje

FRÅGA  I höstas sålde vi en 
begagnad MB E 300,-08 
och kom överens med kö-
paren om att bilen skulle 
levereras med en uppsätt-
ning vinterdäck. Då låg 
däcken på vårt däckhotell. 
För ett par veckor sedan 
ringde kunden och krävde 
att vi ska stå för en upp-
sättning nya vinterdäck. 
Vi ifrågasätter om däcken 
verkligen är trafikfarliga 
som kunden säger. Även 
om det skulle vara så, är 
det rimligt att vi är ansva-
riga för begagnade däck 
som vi inte kunde kontrol-
lera vid försäljningen?

Niclas

SVAR  Först konstaterar jag 
att däcken ingår som en del i 
avtalet. I och med det är det 
tyvärr så att konsumentköp-
lagen, om inget annat avta-
lats, har minimikravet att 
även begagnade däck måste 
levereras i trafiksäkert skick. 
Men det är kunden som har 
bevisbördan för att däcken 
är trafikfarliga. Ett påståen-
de per telefon eller hörsägen 
från en däckverkstad (som 
kan ha sina ekonomiska 
intressen) räcker inte. 

Samtidigt har ni – även 
om kunden inte kräver det – 
rätt att avhjälpa felet, lämp-
ligen på så sätt att kunden 
erhåller en ny uppsättning 
begagnade däck.  

Avslutningsvis blir därför 
mitt råd om däck inte går att 
kontrollera i samband med 
försäljning: Skriv alltid i 
köpeavtalet att ni reserverar 
er för (vinter)däckens skick, 
mönsterdjup och trafiksä-
kerhet!

David Norrbohm

JURIDIK

SÄLJA 
OSEDDA 
DÄCK KAN 
BLI ETT 
 AVBRÄCK

”BORTSETT FRÅN JURIDIKEN, 
VORE DET INTE LÄMPLIGT 
MED BLOMMOR …?”

DAVID NORRBOHM

Det blev fel hjulbultar ...

Skev 
skiva?
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BILHANDEL

FRÅGA Att kunden knappt 
kommer ihåg ens hälften av 
all information som vi ger vid 
leveransen av den nyköpta 
bilen är ju allmänt känt. 
Leveransen tar en timme och 
en del kunder tycker att det 
är alldeles för lång tid, fastän 
de oftast har både många och 
ingående frågor. Hur ska vi 
göra? All ny utrustning kräver 
ännu mera tid för leveransen 
och oftast kommer kunderna 
in både två och tre gånger 

senare för att bli trygg i hur en 
del av den nya, rätt avance-
rade, utrustningen fungerar.  

Lars i Oskarshamn

SVAR JA, DET ÄR verkligen ett 
klassiskt problem. Att erbjuda 
kunden att kunna komma till-
baka och då repetera vissa delar 
är ett alternativ som ni måste 
fortsätta ett erbjuda. Viktigt är 
ju också att alltid vara noga med 
att kunden har skrivit på rätt 
papper och har rätt kopior med 

sig hem, så att inga oklarheter 
uppstår i efterhand kring det 
finstilta. Glöm inte VDN i två 
ex underskrivet av bägge parter 
för den begagnade bilen!

Mitt råd är att spela in ett antal 
korta filmer, där ni enkelt visar 
hur vissa funktioner fungerar i 
era olika modeller. Med dagens 
moderna mobiltelefoner är det 
hur enkelt som helst. Kom ihåg 
att filma så länge som det behövs 
för att ni ska hinna berätta om 
de olika funktionerna i lugn och 

ro. Gör hellre flera korta filmer 
än ett par som blir för långa. 
Ladda sedan upp filmerna på 
Youtube med ert företagsnamn 
och bilmodellen. Att kunna 
sända ut länkar till några av era 
filmer när kunden ringer och 
undrar hur det nu var med den 
där nya funktionen, eller redan 
i samband med att ni offererar 
en bil, kommer garanterat ge 
ytterligare kundnöjdhet och 
dessutom spara er tid!

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”JAG KÄNNER SÄLJARE SOM 
ENBART LEVERERAR UNDER 
FÖRMIDDAGAR,  DE HAR 
HÖGST KUNDNÖJDHET OCH 
VINNER SÄLJTÄVLINGARNA”

FRÅGA Vi har tre duktiga säljare 
som tillsammans levererar 800 
bilar per år. Vi skulle behöva 
anställa ytterligare en säljare 
för att hinna med när spekulan-
ter alltid kommer på samma 
tider som dem som ska hämta 
nyinköpta bilar. Men samtidigt 
har vi mycket tid över när det är 
lugnt i hallen. Finns det något 
bra tips på hur vi kan styra upp 
kundernas leveranser?

Klas-Erik i Skövde

SVAR  EGENTLIGEN FINNS EN 
enkel lösning på detta som alltför 
få tillämpar. Vill man som säljare 
tjäna riktigt mycket pengar är 
tillgängligheten avgörande. 
Detsamma gäller för dig som fö-
retagare. För dig som ledare gäller 

Leverera smartare 
och sälj mer!

det att få säljarna att förstå hur de 
kan styra om sin tid. 

Sätt dig ner med säljarna och rita 
upp veckans sju dagar. Markera 
tillsammans de tider när ni har 
mycket kunder i hallen. Alldeles 
säkert är helgerna, eftermidda-
garna och kanske också luncherna 
snart markerade. Diskutera sedan 
hur ni ska få alla kunderna att i 
fortsättningen hämta sina nya bilar 
på övriga tider – på förmiddagar-
na. Om resultatet blir att var tredje 
bil fortfarande levereras på tider 
då ni har mycket kunder i hallen, 
har ni inte nått målet. Var tjugonde 
kund max är ett mål att sträva efter. 

Jag känner ett antal säljare som 
aldrig levererar bilarna annat än 
under förmiddagarna. Det är dess-
utom de som har högst kundnöjd-

het och vinner säljtävlingarna. De 
frågar inte när kunden vill få sin bil 
levererad utan erbjuder i stället två 
tider. När kunden inte kan någon 
av tiderna utan föreslår fredag ef-
termiddag berättar säljarna vänligt 
att de tyvärr är upptagna då och 
föreslår två nya förmiddagstider. 
Ibland behövs en förklaring att syf-
tet är att kunden ska kunna få rätt 
uppmärksamhet vid leveransen.

Att få ett bra och jämnt flöde på 
leveranserna underlättar ju inte 
bara för säljaren utan också för 
leveransverkstaden, rekonden och 
leveransavdelningen. 

ETT ANNAT TIPS för att få ett 
bättre flyt i leveranserna är att alla 
avdelningar har en gemensam 
Outlook-kalender, där säljarna 
markerar in sina leveranser och 
där de andra avdelningarna mar-

kerar vart efter de har gjort sina 
uppgifter för just den bilen, också 
bra för ekonomiavdelningen med 
tanke på alla förskottsinbetal-
ningar.

Några bilföretag har som rutin 
att sända ut ett mejl en vecka före 
leveransen (eller lämna över det 
vid försäljningen) med informa-
tion om betalningsalternativ och 
vad som kunden ska tänka på att 
ta med vid leveransen. Kunderna 
brukar uppskatta att få en kom 
ihåg-lista.

En del säljare ringer alltid kun-
den på morgonen inför leveransen 
för att stämma av att allt är på 
banan. Frågor kring betalningen 
kommer inte då sällan upp och 
om kunden kommer att bli en halv 
timme sen till leveransen är så klart 
väldigt bra att veta i förväg. 

Johan Holmqvist

VINN TID MED YOUTUBEFILMER! 

SÄG NEJ TILL UPPDRAG 
SOM STRIDER MOT TILLVER-
KARENS ANVISNINGAR

L ACK OCH SKADE

FRÅGA  Jag driver en skade-
verkstad i södra Sverige och 
har lite funderingar kring repa-
rationsanvisningar, framför allt 
när det gäller att följa fabrikan-
tens reparationsanvisningar 
vid skadereparationer. Måste 
vi följa dom och varför? Om vi 
blir beordrade, till exempel av 
en bilägare eller ett försäk-
ringsbolag att inte följa dom, 
vem har ansvaret då? 
Från en undrande verkstadsägare

SVAR  DU HAR NÅGRA fundering-
ar och jag ska försöka svara på 
dina frågor så kort som möjligt. 

Först, om ni måste följa fabri-
kantens anvisningar?

Ja, absolut ska ni följa tillver-
karens reparationsanvisningar, 
eftersom de flesta bilfabrikanter 
har gjort beräkningar, test-
reparationer och sedan även 
krocktestat respektive fordon 
efter utförda reparationer för att 
säkerställa att reparationsanvis-
ningen stämmer överens med 
verkligheten, det vill säga att 
fordonet är lika säkert efter repa-
rationen av skadan som innan 
bilen råkade ut för krocken. 

Vad skulle hända om ni inte 
följer fabrikantens anvisningar? 

Svaret är att reparationen då, 
enligt konsumenttjänstlagen inte 
kan anses fackmannamässigt 
utförd.

Om någon skulle beordra er 
att och inte följa dem, vem har 
ansvaret då? 

Här måste jag först säga att det 
i princip aldrig är okej att gå ifrån 
reparationsanvisningarna, men 
om en fabrikant skulle göra det 
så är det okej under förutsättning 
att ni har det skriftligt. 

Om någon annan vill att ni 
gör det ska ni alltid begära det 
skriftligen och även undertecknat 
av behörig person (till exempel-
vis försäkringsbolagsansvarig 
eller bilägare), oavsett vem som 
kräver att ni ska flytta ansvars-
biten från er som reparatör. Om 
ett försäkringsbolag beordrar 
det så är det riktigt illa, kräv det 
skriftligt och även undertecknat 
av behörig person, därtill ska ni 
informera kunden om att repara-
tionen då inte är fackmannamäs-
sig utan provisorisk. Kräv även 
underskrift av kunden/bilägaren. 
Annars, avsäg er arbetet, det är ni 
som är ansvariga!

Enligt MRF:s nyligen revide-
rade reparationsvillkor framgår 
det i kriteriet för fackmässighet 
att skadeverkstaden ska utföra 
arbetet ”I enlighet med repara-
tions- och serviceanvisningar 
framtagna av fordonstillverka-
ren”. 

Jag tycker att man ska avsäga 
sig alla uppdrag som strider mot 
det!

Så här sa en vis man inom bil-
branschen som jag citerar: ”Inom 
bilskadebranschen finns det allt 
för många konstruktörer och allt 
för få reparatörer.”

Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST  SVARAR
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Få leveranserna att flöda jämnt!

”KRÄV SKRIFLIGT OM 
 NÅGON VILL ATT NI SKA 
FRÅNGÅ FABRIKANTENS 
EGNA REPARATIONS
ANVISNINGAR” 

JAN OLVENMO

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 december

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
december 2015

Nyregistrerade miljöbilar december 2015, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i december

 December Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  3 591 2 730 28 613 23 624 8,29 7,77
2 VW Golf  1 669 1 499 22 779 16 857 6,60 5,55
3 Volvo Xc60  1 425 1 307 14 834 11 790 4,30 3,88
4 Volvo s/V60 2 100 1 436 14 698 14 444 4,26 4,75
5 VW Passat 1 446 1 012 14 392 13 417 4,17 4,41
6 Volvo V40n 1 462 1 116 10 333 10 087 2,99 3,32
7 toyota auris  864 688 6 868 6 352 1,99 2,09
8 KIa cee’d 508 580 6 726 7 203 1,95 2,37
9 skoda octavia  347 279 5 519 4 314 1,60 1,42
10 audi a6 480 339 5 496 4 604 1,59 1,51

 December Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V7oII Drive Diesel  946 832 7 625 7 390 12,64 13,54
2 Volvo V60n miljödiesel Diesel  532 669 5 459 6 158 9,05 11,28
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel  692 483 5 047 4 574 8,37 8,38
4 toyota auris hsD hybrid  641 377 4 209 3 422 6,98 6,27
5 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid  1 254 139 3 302 2 289 5,48 4,19
6 VW Golf tGI bluemotion Gas  159 163 2 662 1 226 4,41 2,25
7 toyota Yaris hybrid hybrid 140 258 2 211 1 756 3,67 3,22
8 audi a6 2.0 tDI  Diesel  119  37  1 804 40 2,99  0,07
9 Volvo Xc60 Drive-e Diesel  105  128 1 533 1 668 2,54 3,06
10 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 182 128 1 170 941 1,94 1,72

2 s tat i s t i k  i  P e r s O n b i l a r

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     29 12 234 177 0,06 0,05
  Land rover                 104 88 985 1 079 0,28 0,35
totalt bc sweden             133 100 1 219 1 256 0,35 0,41
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 437 1 499 19 684 18 125 5,70 5,96
  mini                       140 160 2 795 1 646 0,80 0,54
  rolls-royce                       0 1 2 1 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     1 577 1 660 22 481 19 772 6,51 6,50
Citroen Sverige AB                                                                  
  citroen                    424 469 5 352 5 696 1,55 1,87
  Ds                    9         41 0 0,01 0,00
totalt citroen sverige ab    433 469 5 393 5 696 1,56 1,87
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 16 11 125 175 0,03 0,05
  Fiat                       476 410 6 712 6 166 1,94 2,02
  Jeep                       145 115 1 273 759 0,36 0,24
  Lancia                     8 17 334 315 0,09 0,10
totalt Fiat Group automobiles 645 553 8 444 7 415 2,44 2,43
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 031 845 12 324 11 309 3,57 3,72
totalt Ford motor            1 031 845 12 324 11 309 3,57 3,72
GM Sverige                                                                           
  cadillac 4 1 71 9 0,02 0,00
  chevrolet                  6 0 126 871 0,03 0,28
  opel                       523 379 6 571 5 675 1,90 1,86
totalt Gm sverige             533 380 6 768 6 555 1,96 2,15
Honda Nordic                                                                        
  honda                      319 279 3 581 3 442 1,03 1,13
totalt honda nordic          319 279 3 581 3 442 1,03 1,13
Iveco                                                                 
  Iveco                        1 8 33 46 0,00 0,01
totalt Iveco sweden     1 8 33 46 0,00 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 355 1 329 18 157 16 546 5,26 5,44
totalt KIa motors sweden     1 355 1 329 18 157 16 546 5,26 5,44
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    740 615 9 278 7 397 2,68 2,43
totalt KW bruun autoimport   740 615 9 278 7 397 2,68 2,43
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      478 327 5 579 4 442 1,61 1,46
totalt mazda motor sverige   478 327 5 579 4 442 1,61 1,46
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 391 1 077 14 021 11 535 4,06 3,79
  smart                      15 2 244 122 0,07 0,04
totalt mercedes-benz sverige 1 406 1 079 14 265 11 657 4,13 3,83
Nevs                                                                     
  saab                     0 0 128 264 0,03 0,08
totalt nevs       0 0 128 264 0,03 0,08
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    208 135 2 460 2 440 0,71 0,80
totalt nimag sverige      208 135 2 460 2 440 0,71 0,80
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     741 793 10 585 8 022 3,06 2,63
totalt nissan nordic         741 793 10 585 8 022 3,06 2,63
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      432 418 4 370 4 778 1,26 1,57
  renault                    1 457 1 038 11 308 9 903 3,27 3,25
totalt renault nordic sverige 1 889 1 456 15 678 14 681 4,54 4,83
SC Motors Sweden AB                                                                 
  hyundai                    694 740 9 087 9 948 2,63 3,27
  mitsubishi                 1 530 394 6 518 5 126 1,88 1,68
totalt sc motors sweden ab   2 224 1 134 15 605 15 074 4,52 4,95
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     502 335 5 439 4 285 1,57 1,40
totalt subaru nordic         502 335 5 439 4 285 1,57 1,40
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      164 151 1 532 1 025 0,44 0,33
  toyota                     1 823 1 844 20 508 19 338 5,94 6,36
totalt toyota sweden         1 987 1 995 22 040 20 363 6,38 6,69
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 768 1 534 20 463 18 613 5,92 6,12
  Porsche                    61 66 1 215 819 0,35 0,26
  skoda                      1 156 1 032 15 150 13 339 4,38 4,38
  seat                       397 400 4 257 3 364 1,23 1,10
  Volkswagen                 4 673 3 893 51 913 44 948 15,04 14,78
totalt Volkswagen Group sverige 8 055 6 925 92 998 81 083 26,94 26,67
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      9 093 6 628 71 221 61 496 20,63 20,23
totalt Volvo Personbilar sverige 9 093 6 628 71 221 61 496 20,63 20,23
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       190 99 1 432 707 0,41 0,23
Totalt 33 540 27 144 345 108 303 948 100,00 100,00
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475 347 976 332
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 December Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

 December Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
stockholms län                 9 722 7 743 99 956 83 691 29,0
Västra Götalands län           5 716 5 176 59 948 54 330 17,4
skåne län                      4 391 3 487 45 517 40 260 13,2
Östergötlands län              1 264 1 096 13 822 12 726 4,0
Jönköpings län                 1 295 921 13 666 11 753 4,0
hallands län                   1 029 846 11 531 10 713 3,3
Uppsala län                    917 858 9 870 9 646 2,9
södermanlands län              736 567 8 138 7 428 2,4
Örebro län                     816 704 8 313 8 169 2,4
Gävleborgs län                 841 665 8 121 6 951 2,4
Värmlands län                  706 616 7 888 6 862 2,3
Västmanlands län               744 597 7 647 7 373 2,2
Dalarnas län                   735 570 7 578 6 564 2,2
Västernorrlands län            814 600 7 689 6 912 2,2
Kalmar län                     716 563 7 183 5 935 2,1
Västerbottens län              807 487 7 061 5 784 2,0
Kronobergs län                 651 480 6 643 5 771 1,9
norrbottens län                737 505 6 066 5 563 1,8
blekinge län                   396 273 3 970 3 369 1,2
Jämtlands län                  393 288 3 152 2 858 0,9
Gotlands län                   114 102 1 349 1 290 0,4
Landet totalt 33 540 27 144 345 108 303 948 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om 2015 års 
statistik.

2015 BLEV JU ett rekordår för registreringar av 
nya personbilar med 345 108, en ökning med hela 
14 procent. Huvudorsakerna är köpstarka hushåll 
på grund av främst lägre skatter och historiskt 
låga räntor, en stabil arbetsmarknad kombinerat 
med den allt populärare privatleasingen samt god 
efterfrågan på inbytesbilar. Dessutom har vi en 
stark utveckling på företagsförsäljningen, där vi 
ser en fortsatt ökad efterfrågan.

FÖR LÄTTA LASTBILAR nådde vi 44 798 regist-
reringar, en ökning med 7 procent och det näst 
bästa året någonsin, endast slaget av 2011. 

FÖR TUNGA LASTBILAR blev 2015 också ett bra 
år med 4 827 registreringar, en ökning med 2 
procent. 

2015 blev det bästa året
någonsin för personbilar!

KO M M E N TA R

Diesel 61,9 %

E85 2,1 % 

El/laddhybrid 14,2 %

Elhybrid 13,5 %

Gas 8,3 %
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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

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Dec  Ackumulerat  2015  2014
chevrolet  0 0 45 50 0,0 -10,0 0,1 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  241 263 2 893 2 788 -8,4 3,8 6,5 6,6
Dacia  31 40 577 557 -22,5 3,6 1,3 1,3
hyundai  0 7 27 68 -100,0 -60,3 0,1 0,2
Fiat  361 331 2 069 1 931 9,1 7,1 4,6 4,6
Ford  833 466 7 032 5 240 78,8 34,2 15,7 12,5
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  104 42 477 361 147,6 32,1 1,1 0,9
Isuzu  27 73 458 450 -63,0 1,8 1,0 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  482 398 3 838 3 311 21,1 15,9 8,6 7,9
mitsubishi  101 67 902 650 50,7 38,8 2,0 1,6
nissan  224 198 2 589 2 890 13,1 -10,4 5,8 6,9
Peugeot  330 262 3 062 2 446 26,0 25,2 6,8 5,8
opel  137 198 1 290 1 371 -30,8 -5,9 2,9 3,3
renault  564 436 4 922 4 663 29,4 5,6 11,0 11,1
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  2 5 65 64 -60,0 1,6 0,1 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  231 246 1 534 1 636 -6,1 -6,2 3,4 3,9
Volkswagen  815 1 240 12 555 12 916 -34,3 -2,8 28,0 30,8
Volvo  0  0  0  1 0,0 -100,0 0,0 0,0
Övriga  18 59 463 540 -69,5 -14,3 1,0 1,3
Totalt  4 501 4 331 44 798 41 933 3,9 6,8  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Dec  Ackumulerat  2015  2014
DaF  9 1 105 77 800,0 36,4 2,2 1,6
Iveco  0 2 7 12 -100,0 -41,7 0,1 0,3
man  18 15 205 198 20,0 3,5 4,2 4,2
mercedes-benz  41 81 414 500 -49,4 -17,2 8,6 10,6
scania  218 187 2 171 1 839 16,6 18,1 45,0 39,0
Volvo  225 180 1 909 2 083 25,0 -8,4 39,5 44,2
Övriga  3 0 16 2 0,0 700,0 0,3 0,0
Totalt  514 466 4 827 4 711 10,3 2,5  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass December Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 4 501 4 331 170 3,9 44 798 41 933 2 865 6,8
andel i % 88,7 88,9   89,1 88,9
3,5–10 ton 37 41 -4 -9,8 357 280 77 27,5
andel i %  0,7 0,8   0,7 0,6
10–16 ton  25 36 -11 -30,6 273 260 13 5,0
andel i %  0,5 0,7   0,5 0,6
>16 ton  514 466 48 10,3 4 827 4 711 116 2,5
andel i %  10,1 9,6   9,6 10,0
Totalt  5 077 4 874 203 4,2 50 255 47 184 3 071 6,5

Registrering av bussar Över 10 ton

 December Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Dec  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-setra  9 3 67 69 200,0 -2,9 6,6 6,3
man  3 3 82 230 0,0 -64,3 8,1 20,9
mercedes-benz  56 3 162 179 1 766,7 -9,5 16,0 16,3
neoplan  1 1 14 1 0,0 1 300,0 1,4 0,1
scania  4 16 145 66 -75,0 119,7 14,3 6,0
Volvo  46 25 437 307 84,0 42,3 43,1 27,9
Övriga  17 36 107 247 -52,8 -56,7 10,6 22,5
Totalt  136 87 1 014 1 099 56,3 -7,7  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2015  2014 2015  2014  2015  2014  2015 2014 2015
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 November  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2015 2014   2015 2014   2015 2014
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
 2015 2015 2014 2014 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

 November Ackumulerat  November November Ack.
 Begagnatförsäljning Lager antal** Lagrets omsättningshastighet

1 Volvo 3 409 21,46 3 231 41 123 21,29 40 098 7 173 20,45 6 844 6,0 5,7 6,2
2 Volkswagen 1 851 11,65 1 761 23 126 11,97 20 789 3 965 11,31 3 559 5,8 5,9 6,3
3 Toyota 1 327 8,35 1 336 16 377 8,48 16 816 2 697 7,69 2 630 6,2 6,1 6,4
4 Audi 908 5,72 884 11 048 5,72 10 811 2 025 5,77 1 847 5,4 5,7 5,9
5 Ford 834 5,25 799 10 601 5,49 10 534 2 076 5,92 1 906 4,9 5,0 5,6
6 BMW 809 5,09 782 10 570 5,47 10 495 1 603 4,57 1 645 6,3 5,7 7,2
7 Hyundai 652 4,10 632 6 960 3,60 7 067 1 469 4,19 1 364 5,4 5,6 5,4
8 Skoda 594 3,74 571 7 259 3,76 6 787 1 316 3,75 1 275 5,7 5,4 5,9
9 KIA 573 3,61 536 6 846 3,54 6 102 1 098 3,13 930 6,7 6,9 7,1

10 Renault 559 3,52 514 6 762 3,50 6 539 1 393 3,97 1 209 5,1 5,1 5,4
11 Peugeot 493 3,10 602 6 666 3,45 7 929 1 229 3,50 1 477 4,9 4,9 5,4
12 Mercedes Benz 476 3,00 502 6 059 3,14 5 935 1 246 3,55 1 322 4,8 4,6 5,3
13 Opel 429 2,70 527 5 631 2,91 6 178 1 165 3,32 1 549 4,4 4,1 4,7
14 SAAB 391 2,46 447 4 723 2,44 5 630 967 2,76 1 127 4,8 4,8 5,1
15 Nissan 347 2,18 275 4 008 2,07 3 443 479 1,37 455 8,9 7,3 9,1
16 Citroen 342 2,15 346 4 094 2,12 4 052 882 2,51 978 4,6 4,2 4,7
17 Honda 330 2,08 275 3 574 1,85 3 292 622 1,77 573 6,5 5,8 6,2
18 Subaru 293 1,84 262 2 999 1,55 2 805 679 1,94 607 5,2 5,2 5,2
19 Mitsubishi 206 1,30 211 2 371 1,23 2 499 411 1,17 492 6,1 5,1 5,6
20 Mazda 178 1,12 206 2 143 1,11 2 331 525 1,50 548 4,2 4,5 4,4
21 Seat 174 1,10 118 1 802 0,93 1 673 340 0,97 314 6,0 4,5 6,0
22 Suzuki 132 0,83 126 1 395 0,72 1 426 231 0,66 250 6,9 6,0 6,4
23 Fiat 87 0,55 73 1 102 0,57 838 243 0,69 219 4,5 4,0 5,2
24 Mini 87 0,55 58 939 0,49 777 161 0,46 125 6,9 5,6 6,8
25 Chevrolet 76 0,48 96 988 0,51 1 238 238 0,68 280 3,9 4,1 4,2
Övriga                                            331 2,08 329 4 035 2,09 3 821 838 2,39 895 4,8 4,4 5,2

Totalt/Genomsnitt 15 888 100,0 15 499 193 201 100,0 189 905 35 071 100,0 34 420 5,6 5,4 5,9

01 - stocKhoLm                           12 312 10 536 1 776 16,86 115 941 109 456 6 485 5,92 22,18 21,68
03 - UPPsaLa                             1 614 1 459 155 10,62 19 380 17 594 1 786 10,15 3,71 3,49
04 - sÖDermanLanD                        1 413 1 264 149 11,79 16 196 15 353 843 5,49 3,10 3,04
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 958 1 864 94 5,04 23 497 22 674 823 3,63 4,50 4,49
06 - JÖnKÖPInG                           1 570 1 686 -116 -6,88 19 987 19 597 390 1,99 3,82 3,88
07 - KronoberG                           967 889 78 8,77 10 984 10 738 246 2,29 2,10 2,13
08 - KaLmar                              1 013 1 015 -2 -0,20 12 615 12 319 296 2,40 2,41 2,44
09 - GotLanD                             215 205 10 4,88 2 554 2 296 258 11,24 0,49 0,45
10 - bLeKInGe                            633 643 -10 -1,56 7 997 7 747 250 3,23 1,53 1,53
12 - sKÅne LÄn                           5 183 5 404 -221 -4,09 64 891 65 468 -577 -0,88 12,41 12,97
13 - haLLanD                             1 387 1 403 -16 -1,14 17 402 16 794 608 3,62 3,33 3,33
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 278 7 259 19 0,26 86 058 82 824 3 234 3,90 16,46 16,41
17 - VÄrmLanD                            1 268 1 315 -47 -3,57 15 793 15 166 627 4,13 3,02 3,00
18 - Örebro                              1 376 1 361 15 1,10 16 626 15 925 701 4,40 3,18 3,15
19 - VÄstmanLanD                         1 340 1 344 -4 -0,30 16 482 15 611 871 5,58 3,15 3,09
20 - DaLarnas LÄn                        1 367 1 300 67 5,15 15 672 15 524 148 0,95 3,00 3,08
21 - GÄVLeborG                           1 252 1 236 16 1,29 14 674 14 231 443 3,11 2,81 2,82
22 - VÄsternorrLanD                      1 089 1 148 -59 -5,14 13 291 13 113 178 1,36 2,54 2,60
23 - JÄmtLanD                            505 552 -47 -8,51 6 355 6 094 261 4,28 1,22 1,21
24 - VÄsterbotten                        945 1 001 -56 -5,59 12 183 12 056 127 1,05 2,33 2,39
25 - norrbotten                          1 070 1 096 -26 -2,37 13 950 13 878 72 0,52 2,67 2,75
Övrigt 12 9 3 33,33 156 330 -174 -52,73 0,03 0,07

hela landet 45 767 43 989 1 778 4,04 522 684 504 788 17 896 3,55 100,0 100,00

mrF 13 904 30,38 171 007 32,72 13 679 31,10 168 608 33,40 225 1,64 2 399 1,42
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 915 23,85 128 897 24,66 9 811 22,30 112 848 22,36 1 104 11,25 16 049 14,22
Bilhandel total 24 819 54,23 299 904 57,38 23 490 53,40 281 456 55,76 1 329 5,66 18 448 6,55
Privat bilhandel(fysisk person) 1 441 3,15 18 377 3,52 1 427 3,24 18 196 3,60 14 0,98 181 0,99
Juridisk person 7 120 15,56 56 045 10,72 5 739 13,05 55 285 10,95 1 381 24,06 760 1,37
Privat 11 760 25,70 142 248 27,21 12 873 29,26 143 668 28,46 -1 113 -8,65 -1 420 -0,99
Direktimport 627 1,37 6 110 1,17 460 1,05 6 183 1,22 167 36,30 -73 -1,18

Totalt 45 767 522 684 43 989 504 788 1 778 4,04 17 896 3,55

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** endast avställda bilar
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Nyregistreringar under januari

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
januari 2016

Nyregistrerade miljöbilar januari 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i januari

 Januari Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II  1 706 1 686 1 706 1 686 7,88 8,26
2 VW Golf  1 235 1 213 1 235 1 213 5,70 5,94
3 VW Passat  971 1 103 971 1 103 4,49 5,40
4 Volvo s/V60 813 985 813 985 3,76 4,83
5 Volvo V40n 678 637 678 637 3,13 3,12
6 VW Polo 632 388 632 388 2,92 1,90
7 Volvo Xc60  611 743 611 743 2,82 3,64
8 toyota auris 534 353 534 353 2,47 1,73
9 nissan Qashqai  511 310 511 310 2,36 1,52
10 KIa cee’d 434 345 434 345 2,00 1,69

 Januari Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 toyota auris hsD hybrid  391 215 391 215 12,42 6,55
2 Volvo V7oII Drive Diesel  339 337 339 337 10,77 10,27
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel  309 250 309 250 9,82 7,61
4 nissan Qashqai DcI Diesel 215 0 215 0 6,83 0,00
5 Volvo V60n miljödiesel Diesel  162 446 162 446 5,15 13,59
6 toyota Yaris hybrid hybrid  146 147 146 147 4,64 4,48
7 VW Golf tGI bluemotion Gas  132 151 132 151 4,19 4,60
8 audi a6 2.0 tDI  Diesel  111 89 111 89 3,53 2,71
9 Jaguar Xe tD Diesel  85 0 85 0 2,70 0,00
10 Peugeot 308 hDI Diesel 81 89 81 89 2,57 2,71

Diesel 61,6 %

E85 1,3 % 

Elhybrid 21,3 %

Gas 8,1 %

El/laddhybrid 
7,7 %

2 s tat i s t i k  i  P e r s O n b i l a r

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     93 17 93 17 0,42 0,08
  Land rover                 36 77 36 77 0,16 0,37
totalt bc sweden             129 94 129 94 0,59 0,46
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 414 1 343 1 414 1 343 6,53 6,58
  mini                       167 114 167 114 0,77 0,55
totalt bmW Group sverige     1 581 1 457 1 581 1 457 7,30 7,13
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 3 12 3 12 0,01 0,05
  Fiat                       111 207 111 207 0,51 1,01
  Jeep                       43 77 43 77 0,19 0,37
  Lancia                     15 26 15 26 0,06 0,12
totalt Fiat Group automobiles 172 322 172 322 0,79 1,57
Ford Motor                                                                          
  Ford                       536 768 536 768 2,47 3,76
totalt Ford motor            536 768 536 768 2,47 3,76
GM Sverige                                                                           
  cadillac 2 11 2 11 0,00 0,05
  chevrolet                  5 0 5 0 0,02 0,00
  opel                       502 321 502 321 2,31 1,57
totalt Gm sverige             509 332 509 332 2,35 1,62
Honda Nordic                                                                        
  honda                      372 249 372 249 1,71 1,22
totalt honda nordic          372 249 372 249 1,71 1,22
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 0 2 0 0,00 0,00
totalt Iveco sweden     2 0 2 0 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 292 972 1 292 972 5,96 4,76
totalt KIa motors sweden     1 292 972 1 292 972 5,96 4,76
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    689 676 689 676 3,18 3,31
totalt KW bruun autoimport   689 676 689 676 3,18 3,31
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      545 273 545 273 2,51 1,33
totalt mazda motor sverige   545 273 545 273 2,51 1,33
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   911 825 911 825 4,20 4,04
  smart                      5 90 5 90 0,02 0,44
totalt mercedes-benz sverige 916 915 916 915 4,23 4,48
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    161 143 161 143 0,74 0,70
totalt nimag sverige      161 143 161 143 0,74 0,70
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     783 553 783 553 3,61 2,70
totalt nissan nordic         783 553 783 553 3,61 2,70
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      232 208 232 208 1,07 1,01
  renault                    592 568 592 568 2,73 2,78
totalt renault nordic sverige 824 776 824 776 3,80 3,80
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    337 314 337 314 1,55 1,53
  Ds                    3 0 3 0 0,01 0,00
  hyundai                    468 439 468 439 2,16 2,15
  mitsubishi                 139 364 139 364 0,64 1,78
totalt sc motors sweden ab   947 1 117 947 1 117 4,37 5,47
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     332 256 332 256 1,53 1,25
totalt subaru nordic         332 256 332 256 1,53 1,25
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      114 125 114 125 0,52 0,61
  toyota                     1 253 1 423 1 253 1 423 5,78 6,97
totalt toyota sweden         1 367 1 548 1 367 1 548 6,31 7,58
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 490 1 298 1 490 1 298 6,88 6,36
  Porsche                    84 71 84 71 0,38 0,34
  skoda                      882 938 882 938 4,07 4,59
  seat                       336 210 336 210 1,55 1,02
  Volkswagen                 3 543 3 330 3 543 3 330 16,36 16,31
totalt Volkswagen Group sverige 6 335 5 847 6 335 5 847 29,26 28,65
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 132 4 073 4 132 4 073 19,08 19,95
totalt Volvo Personbilar sverige 4 132 4 073 4 132 4 073 19,08 19,95
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       24 37 24 37 0,11 0,18
Totalt 21 648 20 408 21 648 20 408 100,00 100,00

6 3 87 14
7 23 29 54

13 26 116 68

257 212 1 157 1 131
87 61 80 53

344 273 1 237 1 184

0 1 3 11
69 69 42 138

7 13 36 64
2 4 13 22

78 87 94 235

218 213 318 555
218 213 318 555

1 4 1 7
4 0 1 0

163 78 339 243
168 82 341 250

128 96 244 153
128 96 244 153

0 0 2 0
0 0 2 0

866 517 426 455
866 517 426 455

399 400 290 276
399 400 290 276

396 188 149 85
396 188 149 85

210 188 700 636
2 0 3 90

212 188 703 726

93 103 68 40
93 103 68 40

393 378 390 175
393 378 390 175

187 166 45 42
379 412 213 156
566 578 258 198

142 155 195 159
0 0 0 0

258 244 210 195
94 177 45 187

494 576 450 541

152 151 180 105
152 151 180 105

23 20 91 105
608 600 645 823
631 620 736 928

372 259 1 118 1 039
27 32 57 39

348 344 534 594
224 139 112 71

1 332 903 2 211 2 427
2 303 1 677 4 032 4 170

1 299 1 063 2 833 3 010
1 299 1 063 2 833 3 010

3 8 25 30
8 756 7 224 12 892 13 184

 Januari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

 Januari Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 6 550 6 134 6 550 6 134 30,3
Västra Götalands län     3 605 3 357 3 605 3 357 16,7
skåne län                      2 799 2 805 2 799 2 805 12,9
Jönköpings län                 887 819 887 819 4,1
Östergötlands län              856 775 856 775 4,0
hallands län                   756 693 756 693 3,5
Uppsala län                    550 677 550 677 2,5
södermanlands län              523 424 523 424 2,4
Örebro län                     516 510 516 510 2,4
Gävleborgs län                 494 434 494 434 2,3
Västernorrlands län            499 418 499 418 2,3
Värmlands län                  485 449 485 449 2,2
Kronobergs län                 453 350 453 350 2,1
Västmanlands län               451 463 451 463 2,1
Dalarnas län                   448 406 448 406 2,1
Kalmar län                     438 453 438 453 2,0
Västerbottens län              410 429 410 429 1,9
norrbottens län                408 364 408 364 1,9
blekinge län                   262 212 262 212 1,2
Jämtlands län                  189 167 189 167 0,9
Gotlands län                   69 69 69 69 0,3
Landet totalt 21 648 20 408 21 648 20 408 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 353 970

 2015      2016

1

3

2

Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

2016 ÖPPNAR MED rekordtakt. De starkaste ja-
nuariregistreringarna vi någonsin har haft – plus 
6 procent och 21 648 personbilar. Det var 25:e 
månaden i rad med en ökad personbilsregistre-
ring. Januari hade en registreringsdag mindre i år, 
vilket förstärker rekordkänslan.

FÖR TRANSPORTBILAR var det tredje bästa må-
naden någonsin, nu med en ökning på 12 procent 
till 2 803 registreringar. Bara 2007 och 2014 var 
bättre. Det var 24:e månaden av de senaste 26 
som hade en ökning mot året före.

FÖR TUNGA LASTBILAR började 2016 också 
mycket bra med en ökning på 14 procent till 368 
bilar. Det var fjärde månaden i rad med en ökning.

rekordtakten 
 fortsätter! 

KO M M E N TA R



 70 motorbranschen 1-2 .2016

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

De 25 märken med störst begagnatförsäljning* Inom MRF-ansluten bilhandel

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Jan  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  228 162 228 162 40,7 40,7 8,1 6,4
Dacia  70 34 70 34 105,9 105,9 2,5 1,4
hyundai  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 0,0
Fiat  56 61 56 61 -8,2 -8,2 2,0 2,4
Ford  358 368 358 368 -2,7 -2,7 12,8 14,6
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  25 18 25 18 38,9 38,9 0,9 0,7
Isuzu  20 12 20 12 66,7 66,7 0,7 0,5
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  293 191 293 191 53,4 53,4 10,5 7,6
mitsubishi  44 35 44 35 25,7 25,7 1,6 1,4
nissan  172 134 172 134 28,4 28,4 6,1 5,3
Peugeot  224 171 224 171 31,0 31,0 8,0 6,8
opel  87 82 87 82 6,1 6,1 3,1 3,3
renault  258 267 258 267 -3,4 -3,4 9,2 10,6
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 4 0 4 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  180 58 180 58 210,3 210,3 6,4 2,3
Volkswagen  782 881 782 881 -11,2 -11,2 27,9 35,1
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  6 34 6 34 -82,4 -82,4 0,2 1,4
Totalt  2 803 2 513 2 803 2 513 11,5 11,5  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Jan  Ackumulerat  2016  2015
DaF  11 4 11 4 175,0 175,0 3,0 1,2
Iveco  2 0 2 0 0,0 0,0 0,5 0,0
man  13 16 13 16 -18,8 -18,8 3,5 5,0
mercedes-benz  26 16 26 16 62,5 62,5 7,1 5,0
scania  159 159 159 159 0,0 0,0 43,2 49,2
Volvo  156 128 156 128 21,9 21,9 42,4 39,6
Övriga  1 0 1 0 0,0 0,0 0,3 0,0
Totalt  368 323 368 323 13,9 13,9  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Januari Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 2 803 2 513 290 11,5 2 803 2 513 290 11,5
andel i % 87,0 87,7   87,0 87,7
3,5–10 ton 28 19 9 47,4 28 19 9 47,4
andel i %  0,9 0,7   0,9 0,7
10–16 ton  22 9 13 144,4 22 9 13 144,4
andel i %  0,7 0,3   0,7 0,3
>16 ton  368 323 45 13,9 368 323 45 13,9
andel i %  11,4 11,3   11,4 11,3
Totalt  3 221 2 864 357 12,5 3 221 2 864 357 12,5

Registrering av bussar Över 10 ton

 Januari Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Jan  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  0 6 0 6 -100,0 -100,0 0,0 12,0
man  0 12 0 12 -100,0 -100,0 0,0 24,0
mercedes-benz  2 1 2 1 100,0 100,0 8,0 2,0
neoplan  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
scania  10 5 10 5 100,0 100,0 40,0 10,0
Volvo  6 8 6 8 -25,0 -25,0 24,0 16,0
Övriga  7 18 7 18 -61,1 -61,1 28,0 36,0
Totalt  25 50 25 50 -50,0 -50,0  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2015  2014 2015  2014  2015  2014  2015 2014 2015
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 December  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2015 2014   2015 2014   2015 2014
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
 2015 2015 2014 2014 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

 December Ackumulerat  December December Ack.
 Begagnatförsäljning Lager antal** Lagrets omsättningshastighet

1 Volvo 3 291 22,57 3 104 44 385 21,37 43 202 7 560 20,46 7 186 5,4 5,3 6,0
2 Volkswagen 1 731 11,87 1 748 24 830 11,96 22 537 4 175 11,30 4 011 5,1 5,5 6,1
3 Toyota 1 262 8,66 1 201 17 636 8,49 18 017 2 867 7,76 2 908 5,4 5,2 6,1
4 Audi 877 6,02 862 11 915 5,74 11 673 2 286 6,19 2 079 4,9 5,3 5,5
5 BMW 773 5,30 726 11 336 5,46 11 221 1 682 4,55 1 599 5,7 5,4 6,9
6 Ford 672 4,61 725 11 265 5,42 11 259 2 206 5,97 2 045 3,8 4,4 5,3
7 Skoda 529 3,63 557 7 785 3,75 7 344 1 407 3,81 1 358 4,7 5,1 5,6
8 Hyundai 519 3,56 481 7 478 3,60 7 548 1 530 4,14 1 327 4,2 4,3 5,2
9 Renault 516 3,54 451 7 268 3,50 6 990 1 547 4,19 1 324 4,2 4,3 5,1

10 Mercedes Benz 477 3,27 409 6 535 3,15 6 344 1 277 3,46 1 269 4,5 3,8 5,1
11 KIA 474 3,25 485 7 319 3,52 6 587 1 275 3,45 992 4,8 6,1 6,5
12 Peugeot 433 2,97 521 7 097 3,42 8 450 1 210 3,27 1 488 4,3 4,2 5,3
13 Opel 398 2,73 453 6 028 2,90 6 631 1 205 3,26 1 476 4,0 3,6 4,5
14 Nissan 337 2,31 253 4 344 2,09 3 696 480 1,30 485 8,4 6,5 9,0
15 SAAB 313 2,15 399 5 032 2,42 6 029 965 2,61 1 069 3,9 4,4 4,9
16 Citroen 304 2,09 269 4 396 2,12 4 321 927 2,51 1 020 4,0 3,2 4,5
17 Subaru 277 1,90 239 3 275 1,58 3 044 701 1,90 569 4,8 4,9 5,2
18 Honda 264 1,81 229 3 838 1,85 3 522 658 1,78 627 4,9 4,6 6,0
19 Mazda 179 1,23 156 2 320 1,12 2 487 503 1,36 534 4,2 3,5 4,5
20 Mitsubishi 168 1,15 166 2 537 1,22 2 665 421 1,14 516 4,8 4,0 5,4
21 Seat 127 0,87 102 1 927 0,93 1 775 384 1,04 310 4,2 3,9 5,6
22 Suzuki 112 0,77 87 1 506 0,73 1 513 232 0,63 244 5,8 4,2 6,3
23 Fiat 80 0,55 63 1 182 0,57 901 244 0,66 222 3,9 3,4 5,1
24 Mini 75 0,51 51 1 013 0,49 828 168 0,45 139 5,5 4,6 6,6
25 Chevrolet 69 0,47 66 1 056 0,51 1 304 244 0,66 278 3,4 2,8 4,0
Övriga                                            322 2,21 333 4 353 2,10 4 153 801 2,17 869 4,7 4,5 5,2

Totalt/Genomsnitt 14 579 100,0 14 136 207 656 100,0 204 041 36 955 100,0 35 944 4,9 4,8 5,7

01 - stocKhoLm                           8 935 8 452 483 5,71 125 138 117 908 7 230 6,13 22,21 21,73
03 - UPPsaLa                             1 483 1 500 -17 -1,13 20 779 19 094 1 685 8,82 3,69 3,52
04 - sÖDermanLanD                        1 206 1 138 68 5,98 17 441 16 491 950 5,76 3,10 3,04
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 747 1 590 157 9,87 25 278 24 264 1 014 4,18 4,49 4,47
06 - JÖnKÖPInG                           1 490 1 407 83 5,90 21 518 21 004 514 2,45 3,82 3,87
07 - KronoberG                           914 783 131 16,73 11 914 11 521 393 3,41 2,11 2,12
08 - KaLmar                              950 904 46 5,09 13 592 13 223 369 2,79 2,41 2,44
09 - GotLanD                             198 180 18 10,00 2 755 2 476 279 11,27 0,49 0,46
10 - bLeKInGe                            639 557 82 14,72 8 656 8 304 352 4,24 1,54 1,53
12 - sKÅne LÄn                           5 018 4 940 78 1,58 70 051 70 408 -357 -0,51 12,43 12,97
13 - haLLanD                             1 346 1 309 37 2,83 18 793 18 103 690 3,81 3,34 3,34
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                6 687 6 381 306 4,80 92 971 89 205 3 766 4,22 16,50 16,44
17 - VÄrmLanD                            1 108 1 062 46 4,33 16 937 16 228 709 4,37 3,01 2,99
18 - Örebro                              1 103 1 122 -19 -1,69 17 746 17 047 699 4,10 3,15 3,14
19 - VÄstmanLanD                         1 209 1 245 -36 -2,89 17 723 16 856 867 5,14 3,15 3,11
20 - DaLarnas LÄn                        1 194 1 161 33 2,84 16 888 16 685 203 1,22 3,00 3,07
21 - GÄVLeborG                           1 048 1 044 4 0,38 15 761 15 275 486 3,18 2,80 2,81
22 - VÄsternorrLanD                      1 005 927 78 8,41 14 319 14 040 279 1,99 2,54 2,59
23 - JÄmtLanD                            486 452 34 7,52 6 856 6 546 310 4,74 1,22 1,21
24 - VÄsterbotten                        919 813 106 13,04 13 125 12 869 256 1,99 2,33 2,37
25 - norrbotten                          1 036 958 78 8,14 15 017 14 836 181 1,22 2,67 2,73
Övrigt 5 5 0 0,00 159 335 -176 -52,54 0,03 0,06

hela landet 39 726 37 930 1 796 4,74 563 417 542 718 20 699 3,81 100,0 100,00

mrF 12 909 32,50 183 818 32,63 12 382 32,64 180 990 33,35 527 4,26 2 828 1,56
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 511 26,46 139 535 24,77 9 126 24,06 121 974 22,47 1 385 15,18 17 561 14,40
Bilhandel total 23 420 58,95 323 353 57,39 21 508 56,70 302 964 55,82 1 912 8,89 20 389 6,73
Privat bilhandel(fysisk person) 1 263 3,18 19 699 3,50 1 277 3,37 19 473 3,59 -14 -1,10 226 1,16
Juridisk person 4 550 11,45 60 637 10,76 4 707 12,41 59 992 11,05 -157 -3,34 645 1,08
Privat 9 911 24,95 153 033 27,16 10 032 26,45 153 700 28,32 -121 -1,21 -667 -0,43
Direktimport 582 1,47 6 695 1,19 406 1,07 6 589 1,21 176 43,35 106 1,61

Totalt 39 726 563 417 37 930 542 718 1 796 4,74 20 699 3,81

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** endast avställda bilar

 Vi hjälper dig.
 Hela vägen.
   Vi är experter på:

• Målgruppsurval

• Analys

• Prospektering

• Statistik

• Print/DR

• Telemarketing

• Rapporter

• API-lösningar

• Utbildning

• Föreläsningar

• vroom Webtjänst

     och mycket mer...

Statistiken här bredvid
 är bara en del av det
 vi håller på med…

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Ring oss!Nyfiken?
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Med svenska värderingar är det här fotot från Yiwu i kine-
siska Zhejiang-provinsen en mardröm. ”Kan beskrivas som 
miljösvineri”, sa Michael Abraham som är vd på Sveriges 
Bilåtervinnares riksförbund när vi visade honom bilden.

Med största sannolikhet läcker vätskor och kemikalier 
ända ner till grundvattnet och gaserna sprids i atmosfären. 

Tack och lov återvinns 95 procent av svenska bilar efter pie-
tetsfull miljödränering, enligt stränga föreskrifter. Senaste 
gången den svenska bilskrotningsförordningen uppdaterades 
var 2007, samma år som producentansvaret kom. 

En korrekt demonterad bil leder till utsläppsbesparingar 
motsvarande 150 mils bilkörning.

”Miljösvineri”
I fjol dumpades 22 000 fordon 
med höga utsläppsnivåer på det 
här viset i staden Yiwu i Kina.
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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.
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FÖR HUNDRA ÅR sedan var drömmen om framtidens rörelsemöns-
ter på väg upp i skyn. Luftskepp och flygmaskiner var lockande 
kommunikationsmedel, skriver Niklas Ingmarsson i boken 
Bilkultur i Malmö.

Visioner och förhoppningar. Gator och torg i all ära, men var-
för skulle malmöbon gå och dra fötterna efter sig när han i stället 
skulle kunna sväva fram viktlöst högt uppe bland molnen med en 
vidunderlig utsikt? 

Det optimala sättet att förflytta sig, högt ovanför cyklister, 
kärror, solida kupéer och ryttare. Spårlöst var framtidens melodi. 
Förvånat konstaterar man att Malmö stads dåtida text om lokala samfärds-
medel blott innehåller ett fåtal rader om automobilen. “Vi få icke glömma 
det stora antalet privata automobiler som kommit i rörelse […] Automobi-
ler få icke inom staden gå med högre hastighet än 15 km i timman under 
dagen och 10 km under mörk tid inom staden. Dock veta vi av erfarenhet, 
huru gärna och lätt en automobil kör om en spårvagn” konstateras det 
lakoniskt.

Automobilen var vid den här tiden ett överklassfordon och ett mycket 
manligt sådant. En nöjesmaskin avsedd för sport och tävling. Men när den 
gjorde entré skulle det visa sig att automobilen även löste den tidens miljö-
problem; oväsen från klapprande järnklädda hästhovar på de stenbelagda 
gatorna, illaluktande och besvärande högar med hästbajs och rännilar med 
hästurin, vilket de knagglande vagnekipagen lämnade bakom sig.    

LANDAR VI HUNDRA år senare i bilstaden Malmö kan vi konstatera att 
luftskeppen inte blev någon succé och aldrig fick någon större betydelse i 
staden. Bilen, däremot, har inneburit en fysisk förnyelse och utveckling av 
staden och stadsbilden. Ingen annan företeelse har väl satt sådan prägel på 
staden som bilen gjort.

Under den internationella klimatkonferensen i Paris förra året pratades 
det inte om hästskit på Malmös gator och torg. Nej, det diskuterades glo-
bal uppvärmning på lokal nivå, där Sverige har höga ambitioner vad gäller 
minskade lokala utsläpp.

I globala sammanhang är Malmö en liten stad, men jag tror att den kan 
bli ett internationellt föredöme I såväl klimat- som luftfrågor. En förutsätt-
ning är förstås att de lokala politiker som styr staden fortsätter att ha det 
miljöintresse som de hittills visat, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden. 

Gamla stadskärnan innanför kanalerna i centrala Malmö är förhållan-
devis avgränsad och skulle vara utmärkt för ett experiment med utsläpps-
fri körning.

Organisationen bakom visionen Sweden Green prix har också landat i 
Malmö. Närmare bestämt i den nya stadsdelen Västra hamnen som ska-
pats med fokus på miljö och hållbarhet. 

Här mitt i staden planerar man för framtidens bilracing eftersom 
sporten kommer att behålla sin roll som innovatör till framtidens bilar och 
sporten behövs för utvecklingen av produkter som klarar av att bemöta 
alla krav på miljöhänsyn. Visionen är att Malmö ska visa vägen genom 
framtida Formula E-tävlingar med elektriska bilar, anpassade till en stads-
miljö där både människor och bilar har sin plats.

DET INTERNATIONELLA BILSPORTFÖRBUNDET FIA – Fédération Internatio-
nale de l’Automobile – har startat en ny serie, FIA Formula E Champion-
ship med samma fokus som Sweden Green prix i Malmö. Att representera 
framtidens bilindustri genom att skapa intresse kring forskning och 
utveckling av elektriska fordon och påskynda det allmänna intresset för 
bilar som främjar ren energi och hållbar utveckling. 

Mästerskapet kretsar kring tre kärnvärden: Energi, miljö och underhåll-
ning.

Malmö är en bilstad – framtidens bilstad!
 

Krönika
Bilen – 
en del av 
stads-
miljön

AV ROLF RAMESTAM

”Malmö ska visa vägen med 
Formula E- tävlingar med elbilar,  
anpassade till en miljö där både 

människor och bilar har sin plats”

ROLF RAMESTAM ÄR MARKNADSCHEF PÅ FÖRENADE BIL OCH INTENDENT FÖR 
SÖDERSTRÖMS BMW-MUSEUM I MALMÖ.

Krönikören på Nick 
Heidfelds gamla 
Formel 1-bil, Heid-
feld har nu växlat 
om till elektriskt.

När endast det bästa är gott nog.  
ZS-Square är en extremt stabil ingroundlyft med 
en lyftkapacitet på 3.5, 5 och 6.5 ton.
Perfekt på dialogplatser, som inspektionslyft eller 
som hjulinställningslyft. Ger ett rent och snyggt 
intryck i verkstaden med en golvslät montering. 
Finns i OEM utförande.

MAHA Ingroundlyft

Verkstadsdesign
Våra professionella säljare har goda kunskaper om kundens förutsättningar och behov. Med många års 
erfarenhet av små och stora byggprojekt kan vi bistå med layout och idéer av din nya verkstadsplats. Med 
användar- och produktutbildningar hjälper vi din organisation att ligga i framkant så ni kan erbjuda era kun-
der prisvärd och professionell service.

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

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare 
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin



 

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

CORGHI UNIFORMITY EN UNIK NYHET !
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!
Maskinen mäter orundheter på både däck och fälg med en hög-precisionslaser.
Via en kraftvariationsrulle som anpassar tryckkraften efter däckets belastningsindex mäts radiella och 
laterala krafter (höjd och sidokrafter), defekter samt deformationer på/i däcket registreras.
Med hjälp av matchningsprogrammet är det sedan enkelt att montera däcket på bästa sätt i förhållande 
till fälgen för att minimera vibrationer i bilen.

Denna matchning sker direkt på monteringsmaskinen utan att hjulet behöver flyttas till annan 
diagnosmaskin vilket gör matchningen till ett mycket snabbt arbetsmoment!
Allt visas via tydlig grafik på en LCD-skärm.

Däckets mönsterdjup mäts automatiskt i samma moment.

Baserat på mätningarna som utförts av de fyra hjulen, föreslår maskinen sedan bästa placering på bilen.

Corghi Uniformity är en maskin man ej behöver monteringsjärn till då den har en inbyggd krok för 
demontering av däcket.
Den dubbla clinchpressen kan användas vid såväl demontering som montering av däcket.
Fälgen låses fast i maskinen via dess centrumhål med ett enkelt och snabbt handgrepp.
Maskinen är också utrustad med hjullyft för bästa ergonomi.

• Diagnostisk monteringsmaskin
• Matchning direkt på maskinen
• Multicore industriell PC
• Hjullyft 85 kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• 3 st lastkännande givare för analys av däcket
• 22” monitor
• Modern och användarvänlig grafik
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Hög precisions centrering och låsning av hjulet

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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