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Hans Bister, korrektur

Hållbarhet 
   kan inte 
kampanjas!
IBLAND KAN världens miljöproblem upplevas som 
för svindlande att kunna påverka, men vi måste ha 
synsättet att vi alla kan bidra. Viktigast är ett ärligt 
engagemang. I bilbranschen måste vi undvika att gå 
i fällan att göra ännu en kampanj; miljöansvar måste 
vara på riktigt. 

Tyvärr har branschens trovärdighet fått en knäck 
av VW:s agerande. När utredningen är klar måste 
vi som bransch gemensamt jobba för att återskapa 
förtroendet och visa att vi menar allvar med vårt 
miljö engagemang. Trots allt finns många goda ini-
tiativ bland tillverkare, importörer, lokala handlare 
och verkstäder.

TILL DET här numret av Motorbranschen har det en 
längre tid samlats goda miljöinitiativ och -aspekter. 
Miljöarbetet handlar om att hushålla med resurser 
och därmed är det också en fråga om ekonomi och 
bra arbetsförhållanden. Vi måste se längre fram och 
återskapa en bild där bilen och mobiliteten inte bara 
är av ondo. Det finns goda alternativ och vi måste 
prata om den ”goda bilen” – inte den rosa, vita eller 
gröna som vi stoppar i munnen utan teknikerna och 
bränslevarianter som är mindre miljöpåverkande 
alternativ.

I DET sammanhanget förundras man över regering-
ens budgetförslag som sänker supermiljöbilspre-
mien för laddhybrider, minskar reduceringen av för-
månsvärden för klimatsmarta motoralternativ och 

höjer bränsleskatten på alla bränslen, även biodriv-
medel. Klubbas skatten på drivmedel igenom med 
en indexhöjning plus två procent kommer Sverige 
inom kort att ha världens högsta drivmedelsskatt. 
Det är inte bra för landets fortsatta utveckling.

SNART HAR vi batterier som klarar långa drift-
sträckor samtidigt som förarna vågar ha värmen 
på under vintern och klimatanläggningen under 
sommaren. Fram till dess bör regeringen se till att 
vi i Sverige, som har längre körsträckor än övriga 
EU, behåller eller helst ökar incitament för miljöval. 
Skulle regeringen satsa på en snabb miljöeffekt vore 
en skrotningspremie på bilar av årsmodell 1988 och 
äldre få mycket stor verkan. Bilar i det spannet har 
ju inte katalysator och påverkar miljön hundrafalt 
mot en modern bil.

LÅT OSS fortsätta vår resa och bidra med det vi kan, 
det lilla kan räcka! Låt vårt förhållningssätt vara lik-
nande scoutrörelsens grundare Lord Baden: ”Försök 
att en gång lämna denna värld en smula bättre än den 
var när du kom in i den. Och när det är din tur att dö, 
kan du dö glad i medvetandet om att du i alla fall inte 
har slösat bort din tid utan har gjort ditt bästa.”

Henric Widén
Annonser
08-701 63 17
annons@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

MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND

”En snabb miljöeffekt vore en skrotnings
premie på årsmodell 1988 och äldre bilar”

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

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSER & PRENUMERATIONER

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

Susanne Byresjö
Marknad och
prenumerationer  
08-701 63 18
forlaget@mrf.se

Från det här numret 
formges tidningen av 
AD:n Staffan Frid. Han 
deltog 1991 vid starten 
av tidningen Z och har 

därefter varit med om att starta och göra om 
många magasin, bl a Residence, Magasinet 
Skåne, Café, Vi och Golf Digest. Staffan är 
också utbildad fotograf. Han har ett stort 
vinintresse och kör en gasbil.

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

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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FREDRIK BERGSTRÖM, affärsområdeschef på analys- och 
teknikkonsultföretaget WSP, vid ett seminarium på Almedalen

DEN GODA BILEN:

”Samhällsplanerarna borde utmana sig 
själva och titta på den goda bilens effekt 

på bostadsbyggande och transporter”

Flygande start för
Mustang i Halmstad
I ETT FÖRSÖK att vända marknads-
siffrorna och boosta Europaför-
säljningen inför Ford brand-sto-
res. Först i Sverige är BilMånsson 
i Halmstad där nya Mustangen är 
dragplåster.

Från 90-talets marknadsandelar 
över 10 procent kämpar Ford med 
3,69 procent. I GA-enkäten föll 
märket fyra steg i rankningen. Har 
den efterlängtade Mustangen till-
räckligt med krut för att köra ifatt?

En handfull Fordhandlare i Sve-
rige kan i dag kalla sig Fordstore 
och tillhör de 500 i Europa med 
exklusiv säljrätt för några av de 
nya modellerna. Kraven är höga. 
Anläggningarna måste ha högt i 
tak, stora fönster, tillräcklig yta 
och en etablerad marknad.

– För många skulle en sådan 
investering bli för dyr i förhål-
lande till så många fler bilar 
som måste säljas för att af-
fären ska gå ihop. Vi behövde 
bara köpa själva koncept-
inredningen, säger Clas O 
Månsson.

HAN ÄR optimistisk och det skym-
tar ett leende när vi pratar om 
sjätte generationen Mustang som 
pimpats med kvalitet för att passa 
européerna. Mustangen som är 
loket i konceptet.

– Den lanserades 1964 och har 
aldrig sålts i Europa. Idén var att 
göra en sportbil för medelklassen, 
okomplicerad och inte för dyr. 
Intresset är stort, säger Månsson.

Han välkomnar att Ford tagit 
lärdom av andra när det gäller 
styrning och koncept.

– Jag är positiv till att det börjar 
hända något. Vi har långt kvar på 
varumärkesresan. Sverige ligger 
bland de sämsta i Europa när det 
gäller marknadsandelar. 

I konceptet ingår även ”Vignale”.
– En helt ny ägarupplevelse för 

att spara tid för kunden. Bilarna 
har full utrustning med speciell 
design. Först ut är Mondeo men 
även andra modeller kommer 
inrymmas med samma koncept, 
säger Månsson.

FÖRSÄLJNINGEN AV Mustang har 
fått en flygande start.

– Trots att den inte har mark-
nadsförts och trots att vi öppnade 
orderböckerna först i januari har 
vi sålt 180 bilar. Kunderna har 
inte ens sett bilen eftersom första 
demo-bilen kom i augusti. Pro-
duktionen för Sveriges tilldelning 
är intecknad till våren 2016.

– Våra köp har, med några 
få undantag, skett via mejl och 
telefon. Priset har inte diskute-

rats. Köp har gjorts från hela 
Sverige. Det är tur att vi har 
gångavstånd till Halmstad 
flygplats, säger Clas O Måns-
son och skrattar. 2

I början av året var det ”hands 
off” på elbilar för bildemonterar-
na, nu lanseras en ny utbildning. 

Vad handlar det om?
– Vi kräver en generell utbild-

ning för att demontera elbilar oav-
sett biltillverkare. Det är för stora 
risker i dag. Elbilarna har cirka 500 
volt, alltså starkström och mellan 
40–60 amperetimmars batterier. 
Man gör bara ett misstag, säger Mi-
chael Abraham, vd för Bilretur och 
chef för Sveriges Bilåtervinnares 
riksförbund.

– Alla biltillverkare har utbild-
ning, men bildemonterarna har 
hamnat vid sidan om och har inte 
råd att gå kurser hos alla. De be-
höver kunna slå av strömmen och 
demontera i den följd man ska, så 
att det inte uppstår någon fara. 

Hur ser utbildningen ut?
– Vi utformar den med hjälp av 

Lars Hoffman på Sveriges tekniska 
forskningsinstitut. Det blir en 
e-learning-portal med utbildning, 
frågor och svar som kan nås via 
dator eller läsplatta. Den delen 
kan man göra själv och så många 
gånger som behövs. 

– Därefter följer en lärarledd 
utbildning som ger ett certifikat. 
Certifieringen kommer förmodli-
gen att behöva uppdateras för att 
hålla kunskapen aktuell.

Vems ansvar är det att det inte 
sker några olyckor?
– Strikt finns ett producentansvar, 
men biltillverkarna tar ansvar gent-
emot sina verkstäder. Min roll är 
att göra jobbet säkert och att höja 
statusen för bilåtervinnarna.  2  me

volt i elbilar 
– fler lär sig nytt
500

GÖR VADÅ?

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

Clas O Månsson, utsedd 
till Europas bästa 
Mustangsäljare. Han 
blev först med Fordstore 
i Sverige. Därefter kom 
Brandt i Vänersborg och 
Upplands Motor i Akalla.

Eftertraktad bil.

Michael Abraham, chef för Sveriges 
Bilåtervinnares riksförbund.

Rockad i Enköping
BMW-verkstaden Skälby Bil & Plåt i 
Enköping har köpts av Bilskadecenter 
som flyttar dit kommunens Yh-utbild-
ning. Samtidigt införlivas BMW-ser-
vicen i Bilskadecenters lokaler. Fyra 
anställda från Skälby följer med dit.

Yrkeshögskolan i Enköping, som 
Sven Hivén är initiativtagare till, är 
Sveriges enda högskoleutbildning för 
bilskadetekniker och går in på tredje 
läsåret. Nu alltså i nya upprustade 
lokaler.

Förenade Bil expanderar
Björkmans Bil i Kristianstad – tidigare 
AutoPartner – förvärvades nyligen av 
Förenade Bil/Söderströmgruppen i 
Malmö. Såväl personal som verksam-
het och fastigheten ingick. Företaget 
heter numera Förenade Bil Kristian-
stad och säljer och servar BMW samt 
är auktoriserad verkstad för Mini. 
I Söderströmgruppen ingår i dag 
Förenade Bil i Malmö. Theanders Bil i 
Lund, Påhlssons Bil i Helsingborg och 
Ängelholm, Förenade Bil i Göteborg, 
Lexus Göteborg samt United Motors 
i Estland.

Ford GA till Stockholm
Ford flyttar sitt huvudkontor från Gö-
teborg till Stockholm nästa år. Skälet 
är att komma närmare beslutsfattande 
organ, både myndigheter, medier och 
företag. ”En stor del av vår företagsaf-
fär finns ju i Stockholm”, säger tillför-
ordnade informationschefen Fredrik 
Nilsson. Var i Stockholm kontoret kom-
mer att lokaliseras, eller hur många av 
de 40 medarbetarna som följer med, 
var inte klart när detta skrevs. Första 
april beräknas flytten vara genomförd. 

Nytt hus för transportbilar
Holmgrens Bil har öppnat en nybyggd 
transportbilshall vid sin existerande 
anläggning i Hisings Backa i Göteborg. 
Där säljs Opels och Peugeots person- 
och transportbilar.

Mer franskt vid Vänern
Klangs Bilservice i Lidköping i Väs-
tergötland blev för en tid sedan ny 
återförsäljare och auktoriserad servi-
ceverkstad för Peugeot. I Lidköping är 
även Gustaf E Bil auktoriserad service-
verkstad för Peugeot, liksom även för 
Opel, Kia, Chevrolet och Saab.

Skolnedläggning 
hotar i Värmland
Värmlands motorbranschför-
ening tar kamp för att behålla 
den nedläggningshotade for-
donsutbildningen i Hagfors.

– När man vet att fordons-
eleverna är de som lättast får 
jobb och hur viktig utbild-
ningen är förvånas man över 
den okunnighet som ibland 
finns bland skolpolitiker, säger 
distriktschef Lennart Persson.

Tillsammans med MYN, Bilhallen i Hagfors, Gräsbergs Bil och Pebe bilteknik 
har opinionsarbetet startat med skrivelser och debattartiklar. Där påtalas bland 
annat att bara under senaste året har 217 personer som fullgjort fordonsteknisk 
utbildning fått anställning i länet, att rekryteringsbehovet är stort och att många 
företag rekryterar i expansionssyfte.

Debattartikel, del av opinonsarbetet.

Autometric erbjuder 
professionell testutrustning och teknisk 
verkstadslitteratur för fordonsverkstäder.

• Fordonstillverkarinformation 
• Över 19 000 modeller
• Täcker mer än 80 bilmärken
• Realtidsuppdateringar 

V Service & Underhåll
V Drivlina
V Chassi
V Kaross & Utrustning
V Elektriska system
V Elektriska komponenter
V Komponenttester 
V Diagnos & Felsökning 
V Reparationstips & Bulletiner
V Säkringsdosor, reläer
V Kopplingsschema

www.autometric.se 
Tel 08-630 00 77 Tillverkarvägen 16 187 66 Täby

Autodata  
verkstadslösningar som ger den mest omfattande 
och noggranna tekniska data som behövs för att 
utföra reparationer samt tillförlitlig och pålitlig 
service på fordon. 
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KRIMINALITET

Bedrägerivåg mot ÅF

Pierre Strömbäck på 
Möller Bil i Uppsala 
varnar kollegerna.

GENOM ATT kapa en identitet, 
förfalska överföringsuppdrag och 
kräva en tidspressad bilaffär har 
ett flertal handlare fått testa sina 
säkerhetsrutiner i ”skarpt läge”. 

En välbärgad man från Hel-
singborg fick sin identitet kapad 
och försökte ovetande köpa nio 
bilar, bland annat hos Bilkompani 
Kalmar.

– ”Företagaren” ringde, sa att 
han sett en Audi SQ5 i annons. 
Under samtalet bestämde han sig 
för att hämta bilen dagen efter, 
säger Kenneth Olsson, servicechef 
på Bilkompani.

Men han kom inte dagen efter 
och inte dagen därpå. I stället 
ringde han och sa att han fått 
förhinder, att han skulle skicka 
en bärgare för att hämta bilen 
och samtidigt föra över pengar. 
Eftersom det inte syntes några 
pengar på ÅF:s konto lämnades 
inte bilen ut.

– När vi ringde svarade en 
stackars man att vi var den nionde 
återförsäljaren som ringde, säger 
Kenneth Olsson.

TOYOTAHANDLAREN Motor Trend 
i Mariestad lyckades stoppa en för-
säljning av en Lexus RC F i tid.

– Den påstådda köparen lät 
trevlig i telefon, men hade lite för 
bråttom för att vi inte skulle fatta 
misstanke. Vi är glada att vi har 
bra rutiner, annars hade vi förlorat 
mycket pengar, säger Mikael 
Brunnhagen, vd för Motor Trend.

Bedrägeriroteln i Helsingborg 
utreder de nio bedrägeriförsö-
ken, men har ingen misstänkt 
gärningsman.

Möller Bil i Uppsala blev kon-
taktad av en annan bedragare och 
deras misstag stod dem dyrt.

– Hela affären gjordes upp via 

mejl. När bilen skulle hämtas kom 
en företagsskyltad bärgningsbil. 
I det här fallet brast våra rutiner 
om att kontrollera att pengarna 
kommit in. När vi upptäckte miss-
taget fick vi inte tag på köparen 
och bärgningsföretaget hade inte 
någon registrerad körning från 
Uppsala, säger Pierre Strömbäck, 
vd på Möller Bil.

EN ANNAN bedragare har lurat 
ÅF genom att falsklegitimera sig, 
provköra en demobil men avböja 
offert. Senare upptäcktes att bilen 
saknade bilbälten, lyktor och 
grill. Det hände en återförsäljare i 
Åkersberga där ”målvakten” var en 
man i 70-årsåldern.

Polisen tycker att bilsäljare 
måste tänka säkerhet mer kreativt.

– Det bästa är att genomföra 
köp med säkra kunder snabbt och 
inrikta kontrollerna på kunder 
som signalerar tveksamheter. Att 
ibland hålla tillbaka viljan att sälja. 
Vi hjälper gärna till, säger Anders 
Olofsson på polisens nationella 
bedrägericenter. 2  me

Front 
2

Flera återförsäljare har varit i kontakt med en till synes trovärdig, men 
 bedräglig bilköpare som försökt att få ut bilar innan de betalts. En annan 
bedragare lyckades lura till sig en ny Audi Q7 från Möller Bil i Uppsala.

Exempel på avancerad förfalsk-
ning av en transaktion.

Tipp topp skadeverkstad
Svenstigs Bil i Värnamo har gjort en 
storsatsning på ett toppmodernt ska-
decenter med integrerad plåtverkstad, 
förarbetning och lackering i samma 
lokal.

– Anläggningen innebär också delvis 
nya, unika arbetsmetoder, berättar 
Svenstigs vd Jonas Carpvik.

Svenstigs säljer och servar VW, 
Audi, Skoda, VW trp och Scania 
lastbilar med försäljning och service i 
Värnamo och Gislaved samt service-
verkstad i Smålandsstenar.

J Bil expander vidare
Nyligen öppnade de en fullservicean-
läggning i Vällingby som komplement 
till anläggningarna i Upplands-Väsby, 
Täby och Haninge.

J Bil säljer och servar Peugeot, 
Mazda, Isuzu, Suzuki, Hyundai och Mit-
subishi och är den största Peugeotsäl-
jaren i Stockholmsområdet, ett märke 
som man sålt sedan 1999.

Skånsk Audisatsning
Kristianstad Bilcentrum har nyligen 
öppnat sin nya Audi-anläggning med 
både försäljning och service. Samtidigt 
utvidgas säljytorna inomhus för be-
gagnat och de gamla hallarna för VW, 
Skoda och transportbilar i Kristianstad 
renoveras.

Bilcentrum har även anläggningar i 
grannorterna Hässleholm och Sölves-
borg, Folkesson Bil.

Kvinnligt nätverk
Nätverket för kvinnor inom drivme-
dels- och fordonsbranschen har bil-
dats. Syftet är att skapa en mötesplats 
för kvinnorna i vår värld med möjlighet 
att knyta kontakter och utbyta infor-
mation och erfarenheter. 

Nästa möte sker hos energiminister 
Ibrahim Baylan. Initiativtagare är Jes-
sica Alenius på Bil Sweden och Sofie 
Quant på Svenska petroleum. Och 
biodrivmedelsinstitutet. Kolla in NKDF 
på Facebook.

9000
svenskar blir av med körkortet 

varje år, 2 000 på grund av 
syn bortfall. Statens Väg- och 
transportforskningsinstitut 

(VTI) har tagit fram en metod 
att testa körförmågan i en 

simulator, vilket skulle kunna 
öka möjligheterna för en del att 

få körkortet tillbaka.

Vi förenklar din däcka� är!

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

 205/55-17 PÅ 
5/112 BULTCIRKEL 
ELLER 215/60-18 

PÅ 4/108?
Det fi nns massor av fälgdimensioner. Och det fi nns ännu 
fl er dimensioner på däck. Så att sälja vinterhjul som extra-
utrustning kan ibland medföra vissa problem för en bil-
säljare. Om hjulen inte fi nns lätt tillgängliga i beställnings-
systemet, blir det till att kolla med reservdelsavdelningen 
vilka fälgar som fi nns i lager, vilka däck som passar och 
fi nns i lager, och vilket pris man ska sätta. Och när kunden 
har sagt sitt om förslaget, blir det kanske en vända till 
med dom på reservdelar…
Men det går att göra enklare och mer kostnadse� ektivt. 
På vår webbplats anger man bara regnummer eller 
modellkod, så kan man på ett ögonblick visa 
kunden några alternativa hjuluppsättningar, 
med bilder, pris och allt. 
Sen är leveransen inte längre bort än några 
knapptryckningar. Och om man vill dyker 
hjulen upp precis lagom till när bilen ska 
levereras. Inplastade och tydligt märkta, 
bara att lägga i sku� en. 
Många har redan insett fördelarna med att vara 
uppkopplade till vårt webbverktyg. Testa du också! 

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

nordicwheels_annons_motorbranschen_okt_15.indd   1 2015-09-17   10:36
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Verkstadschefens 
favoriter
Till vår hemsida har vi handplockat 
kvalificerade leverantörer av verk-
stadsutrustning, verkstadsritningar, 
regelverk och standarder samt 
direktlänkar till generalagenter, 
branschorganisationer och myndig-
heter. Kort sagt – godbitarna för dig 
som arbetar i bilbranschen.

www.fvu.se 

HÄNDER  FRAMÖVER
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Equip Auto, Paris
13–17 oktober
Mastodontmässan för bilverkstäder som arrangeras 
vartannat år äger rum på Exibition Centre.

Kundvårsutbildning ”Kunder för 
en regnig dag”
13 oktober Luleå
14 oktober Skellefteå
15 oktober Umeå
21 oktober Östersund
22 oktober Sundsvall
Inspirerande halvdagsseminarium om entrepre-
nörskap och aktiv kundvård av MRF:s Joachim Due-
Boje. Pris 1 595 kr för MRF-medlemmar, 1 995 kr för övriga. Anmälan till 
kiki@mrf.se

MRF:s servicemarknadsdag
19 oktober
I år med tonvikt på entreprenörskap, nyckeltal, ekonomi och modern 
teknik. Plats: Radisson Blu Arlandia. Pris 1 595 kr för MRF-medlemmar, 
1 795 kr för övriga. Anmälan till kiki@mrf.se

Aktuelltutbildningar plast, endagarskurser
19 och 20 oktober Lund
21 och 22 oktober Stockholm
26 och 27 oktober Stockholm
Obligatorisk utbildning för plastreparatörer.
Anmäl till kiki@mrf.se

MRF:s verkstadsjuridik-kurser
20 oktober Karlstad
21 oktober Borlänge
10 november Stockholm
Riktar sig till kundmottagare, mekaniker, verkstadschefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare. Anmälan till kiki@mrf.se

Bilens dag
28 oktober
Bilen manifesteras runt om i Sverige. Webbplatsen ”Bilens dag” uppda-
teras, KAK kör ”Vinn ditt körkort”, rikligt med material finns att beställa 
från MRF:s kansli.

Sema show, Las Vegas
3–6 november
Mässan för eftermarknaden som 
utger sig för att vara världens 
främsta med ”heta produkter 
och branschens skarpaste 
hjärnor”. Tolv hallar, seminarier, 
specialevent och naturligtvis ett 
glittrande mässparty. 
www.semashow.com

Gran turismo expo
7–8 november Stockholm
14–15 november Göteborg
Femte upplagan av premium-eventet för bilälskare. I år är huvudtemat 
”Svenska drömmar”. Premiär för ett nytt svenskt sportvagnsprojekt och 
nystart för produktionen av Indigo 3000.

 

I BÖRJAN AV året frågade TNS-Sifo 
drygt 2 200 personer om deras tre 
viktigaste kriterier vid bilköp.

Säkerheten visade sig vara en av de 
saker som skiljde mest mellan män 
och kvinnor. I undersökningen svarar 
var tredje kvinna att det var en av de 
viktigaste faktorerna vid bilköp. Men 
bara 18 procent av männen tyckte 
säkerheten var en topp-tre-fråga.

Myt att kvinnor väljer efter färg

Olika val män visavi kvinnor
Män fokuserar på priset, bilens funktioner och bilmärket när de köper en begagnad 
bil. Kvinnor ser också till priset, men lika viktigt är att bilen genomgått en besiktning 
och att den är säker. Men att kvinnor väljer bil efter färg är en myt. Färgen har större 
betydelse för män. Det visar en Sifoundersökning som KVD har låtit göra.

STATISTIK

Kvinna  Man

Vad är viktigast när du köper en begagnad bil?
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SÄKERHET

ATT BILEN GENOM-

GÅTT EN BESIKTNING

BRÄNSLE- 

FÖRBRUKNING
ANNAT

KOMFORT
FÄRG

KOSTNADER FÖR 

SKATT, F
ÖRSÄKRING 

OCH SERVICE

IFYLLD SERVICE-

HISTORIK

FUNKTION DVS ATT 

DEN M
ÖTER DINA 

SPECIFIKA BEHOV
PRIS

BILMÄRKE

Detsamma gällde om bilen ge-
nomgått en besiktning; betydligt fler 
kvinnor än män lyfte fram det. 

Priset var allra viktigast för män; 
drygt hälften prioriterade priset. Priset 
var viktigt även för kvinnor men bara 
för 40 procent av dem.

Bilmärke är något kvinnor bryr sig 
om i mycket liten utsträckning. Bara 
en av tjugo lyfte fram den faktorn. 

Bland män är det ungefär en av fem.
Bilens färg var minst viktig – men 

dubbelt så viktig för män som för 
kvinnor. 

NÄR DET GÄLLDE bränsleförbrukning, 
kostnader för skatt, försäkring och 
service samt att serviceboken är ifylld, 
var skillnaden mellan män och kvinnor 
inte särskilt stor.

Två av tre begagnade bilar köps av 
män och män köper i genomsnitt en 
bil som är 6 700 kronor dyrare än bilar 
som köps av kvinnor.

Andelen kvinnliga köpare är störst 
bland bilmärkena Dacia, Fiat, Kia och 
Mini. Män dominerar vid köp av sport-
bilar och terrängfordon som Porsche 
och Land Rover. 2 AC



  MOTORBRANSCHEN 10 .2015 13 10 MOTORBRANSCHEN 4 .2015

GA-ENKÄTEN

De bästa 
 märkena ärades
Prisutdelningen i samband med GA-enkätens 20-årsjubileum 
hölls på Bilia Haga norra.

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  RICKARD FORSBERG

DET VAR nära på mangrann uppslutning från generalagenter och återför-
säljarföreningar när betygen i årets enkät avslöjades. I år till kulisserna 
av top notch-bilar som flera av GA-cheferna kom glidande i. 

Segraren Frank Braband från Mercedes-Benz kommersiella fordon 
var förstås gladast av alla och angav tre faktorer till hans framgång hos 
återförsäljarna: Enkelhet, snabbhet och affärsfokus.

Och, ja, solen sken i år också.2  

Folk i branschen
Gunnar Månsson, grundare 
av Training Partner, har lämnat 
vd-uppdraget för att jobba som 
konsult i fordonsbranschen i 
egen verksamhet.

Opel Sveriges vd Nicholas 
Parts lämnar organisationen för 
en karriär utanför företaget. 

Thomas Holm har lämnat 
posten som vd för Hyundai bilar i 
Sverige. Tills vidare upprätthålls 
tjänsten av SC Motors cd Chris-
tian Norberg.

General-
agenten för 
Fiat Chrysler 
omorganisera-
des nyligen till 
en skandinavisk 
enhet där 
tidigare Sveri-

gechefen Alessio Castelli blev 
hövding. Nu flyttar han vidare till 
Belgien. Som Skandinavienchef 
efterträds han av italienaren An-
tonio Stanisci, 49, bilden. Även 
Norge integreras i den skandina-
viska organisationen.

Ny vd för Toyota Sverige är 
Xavier Heylen. Han efterträder 
André Schmidt.

Jordi Vila-Onses, vd för Nissan i 
Nederländerna, har utsetts till vd 
för Nissan Nordic Europe. Före-
trädaren Jacek Gorski fortsätter 
en karriär utanför Nissan.

Per Brinkenberg tar över som 
ny Seatchef efter Åke Lundberg.

Anette 
Johansson 
är ny HR-chef 
för Nevs. Hon 
har tidigare 
arbetat på Saab 
Automobile och 
Saab Automobile Powertrain. 
Hon efterträder Birgitta Jäghem 
Löfving som övergår till egen 
verksamhet.
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BÄST ATT SVARA PÅ GA-ENKÄTEN
Bilhandelsansvarige Johan Holmqvist från MRF, bilden, tillkännagav på GA-dagen att Honda var det 
märke som hade högsta svarsfrekvensen i år – 88 procent av återförsäljarna besvarade de 141 delfrå-
gorna. Nästa bäst var Mazdas och Volvo lastvagnars återförsäljare. Totalt samlade årets GA-enkät, den 
tjugonde i ordningen, 566 svar från MRF-handlarna.

Glad och spänstig var seg-
raren Frank Braband från 
Mercedes-Benz kommersiella 
fordon. Här med märkeskol-
legan Marc Boderke och 
Kristian Elvefors, Volvo car. 
Th MRF:s vd Tommy Letzén.

Björn Ågren berättar om Renault 
Mégane Sports rekordhastigheter för 
Daniel Genlöv från Peugeot.

Den traditionella gruppbilden, i år ta-
gen framför värstingbilarna som flera 
deltagare kom åkande i.

Tre egnerationer bilhandelsansvariga 
på MRF, fr v Tomas Ulander, Johan 
Holmqvist och Jan Bergh.

Patrik Löfberg, Nissan, Sven Claug, 
FCA och Mats Gustafsson, Nissan.

ÅFF-cheferna Roland Jönsson, Kia 
och Peter Hallberg, Fiat och Opel.

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer på santanderconsumer.se  
banken för dina idéer

Santander_Motorbranchen_220x285.indd   1 2015-01-26   21:10
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Sveriges första renodlade Das WeltAuto beg-center 
som Din Bil öppnade i Infra City Upplands Väsby. 
En anläggning som enbart säljer begagnat i kombi-
nation med en liten Direkt Express-verkstad.

ETT EGET affärsområde med ett 
tiotal personer har bildats för Das 
Weltauto inom VW group. Alla 
deras återförsäljare kan ansluta sig 
och därmed erbjuda sina kunder 
ett nytt trygghetspaket för begbilar 
av samtliga märken. Det är en 
ordentlig breddning av GA:s 
begagnatengagemang.

– Vi betraktar Das Weltauto 
som ett eget varumärke, säger 
affärs områdeschefen Åke Lund-
berg som kommer från Seat.

Tidigare finns ju bland annat 
BMW:s Premium Selection, Volvo 
Selekt och Citroën Select. Nya 
Das Weltauto kan alltså appliceras 
på begbilar av alla märken, även 
konkurrenternas.

Innebörden är den samma som 
tidigare för VW person-
bilar; inga bilar får vara 
äldre än fem år och inte 
ha gått mer än 12 000 mil. 
Ett inbytestest omfattande 
122 punkter, en komplett 
varudeklaration, ett års 
garanti utan begränsningar 
och tio dagars fri bytesrätt 
säkerställs konsumenterna. 
Allt ska förstås appellera 
trygghet, öka attraktions-

kraften för handlarnas begbilar 
och därmed volymerna.
Varför går VW Group in i det här 
så brett?

– Det handlar väldigt mycket 
om att öka återförsäljarnas 
lönsamhet, att hjälpa dem att öka 
intäkterna och inte bara skära 
i kostnader. Begagnat är ju ett 
område där väldigt många bilar 
läcker ut från märkeshandeln 
på olika sätt och där det går att 
ta marknadsandelar, säger Åke 
Lundberg.
Får inte GA också en del av 
kakan?

– Kanske lite från finansiering 
och tillbehör, men i första hand 
ser vi förlängningen av att kunna 
sälja fler nya bilar. De handlare 

som är duktiga på begag-
nat kommer ju också att 
kunna ta mer betalt och 
därmed kunna betala 
mer för inbytesbilarna 
och lämna bra restvärden 
på leasingbilarna.

ÅKE LUNDBERGS tolkning 
är att återförsäljarintres-
set gått från avvaktande 
till väldigt positivt.

Vad Motorbranschen erfar är 
åsikterna delade. Vissa handlare 
tycker att kostnaderna överträffar 
fördelarna. Kostnaderna är svåra 
att få grepp om; de handlar om 
frakt och montage för en skylt på 
fasaden samt några utbildningsda-
gar men är i övrigt relaterade till 
återförsäljarnas storlek.

Andra tror att det nya koncep-
tet kommer att driva volymerna. 
Christopher Lundström, vd på 
Skellefteå Bil var en av dem som 
hakade på Das Weltauto för VW 
personbilar när det var nytt.

– VW-gruppens märken är ju 
populära på andrahandsmark-
naden och den begaffären vill vi 
behålla själva. Garantin är unik 
och min analys är att konceptet 
driver försäljning. Vi är nöjda och 
kommer absolut att fortsätta med 
Das Weltauto. Dock har jag inte 
tagit ställning till om vi kommer 
att tillämpa garantin på inbyten av 
andra märken, säger han.

Nya Das Weltauto kommer att 
marknadsföras mycket online och 
GA hoppas att handlarna kommer 
att lägga ut bilar både på sina egna 
hemsidor och den centrala webb-
platsen. 2  ICN

Tillverkarnas ökade intresse för premiumkoncepten med nyare 
 begagnade bilar fortsätter. VW group utvidgar nu konceptet 
Das  Weltauto till att innefatta handlarnas begbilar av alla märken.
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Das Weltauto 2.0
blir multi brand

Åke Lundberg, 
affärsområ-
deschef på 
Das Weltauto.

Fler Kiahandlare
Sydkoreanska Kia räknar med tre till 
fem nya återförsäljare under 2015 
förutom de 84 fullserviceanläggning-
ar och 20 auktoriserade verkstäder 
som finns i dagsläget. Nyligen 
har Gustaf E Bils anläggningar i 
Mariestad och Lidköping blivit nya 
Kia-handlare, liksom även Newman-
bil i Hässleholm.

Ny Kalix-hall
Strömbergs Bil i Kalix mellan Luleå 
och Haparanda invigde nyligen sin 
nya hall. Företaget, grundat 1947, 
säljer och servar VW person- och 
transportbilar, Skoda, Mitsubishi och 
Scania lastbilar, och har cirka 25 
anställda med en årsomsättning runt 
100 miljoner kronor.

Hyrbilar digitalt
Sveriges första helt automatiserade 
biluthyrningstjänst har öppnat på 
Sveavägen i Stockholm. Där kan 
kunderna boka, hämta och lämna sin 
bil med hjälp av kreditkortet när det 
passar dem. ”Service och tillgänglig-
het är det viktiga i dag, säger Niklas 
Siljeblad, vd på Hertz Sverige som 
står bakom initiativet.

Kia-tillväxt i Lindesberg
Samuel Karlsson Bil i Lindesberg 
i norra Örebro län bygger en ny 
bilhall med utrymmen för försälj-
ning/bilutställning, kontor, verkstad 
och tvätt. Företaget, grundat 1978, 
säljer och servar Kia samt har 
även försäljning av husbilar och 
husvagnar.

Ny skånsk Audihall
Kristianstad Bilcentrum invigde 
nyligen sin nya, separata Audi-hall 
vid Bilcentrumgruppens anläggning 
i Kristianstad. Företaget, grundat 
1959, ägs sedan 2005 av Marcus 
Gustafsson och har även anläggning-
ar i Hässleholm och Sölvesborg. VW, 
Audi, Seat, Skoda och Volkswagens 
transportbilar säljs och servas.

Lexusägarna nöjdast
Enligt konsumentindexet ACSI har 
Lexus de nöjdaste bilägarna i USA, 
tätt följda av Acura, Lincoln och 
Mercedes.

Minst nöjda är de som kör Fiat, 
Chrysler, Jeep och Dodge. De ameri-
kanska Volvoägarna är ”medelnöjda”, 
de ligger precis på snittet för bran-
schen med ett indextal på 79.

Förra året låg genomsnittet på 
82. Amerikanska bilägare är alltså 
mindre nöjda i år och det är tredje 
året i rad som snittet sjunker.

Rostigt om rostskydd
Konsumentverket (KV) fortsät-
ter att ligga på GA om villkoren för 
rostskyddsgarantin. Om inte villkoren 
tydliggörs kommer KV varna bilköpare 
för att garantin är tandlös.

Bilar rostar inte på samma sätt 
som de gjorde för några år sedan. 
Eftersom rostskyddsgarantin i princip 
bara gäller vid så kallad genomrost-
ning omfattas därför oftast inga av de 
vanliga rostskadorna. KV kräver att GA 
ska ändra namn på rostskyddsgarantin 
till ”garanti för skydd mot genomrost-
ning”. Men MRF vill gå ännu längre.

– Det är rimligt att villkoren blir 
tydligare. Det är GA som dikterar 
villkoren, men det är vi som ÅF som 
tar ansvaret. Vi är garantigivare och får 
ta badwill när vi säger att vi ska höra 
med GA om ett ärende går under ga-
rantin och sedan får avslag och kanske 
en missad kund. 

– ÅF ska inte behöva hamna i den 
diskussionen utan, med tydliga regler, 
direkt till kund ta beslut om ja eller 
nej kombinerat med egna goodwill-
intressen, säger David Norrbohm, 
jurist på MRF.

Trots att Bil Sweden försökt ligga 
på GA om att ändra definitionen, har 
arbetet gått trögt.

– Jag har svårt att förstå tillver-
karnas ovilja. GA tar oftast ändå 
kostnaden genom att ta rost-ärenden 
som goodwill. Det är sällan som det 
repareras med hjälp av rostskydds-
garantin. Man kan fundera över om 
det inte är bättre att ha en tydli-
gare garanti kommunicerad till kund. 
Konsumentverkets definitionsändring 
måste ses som en temporär lösning, 
säger Norrbohm. 

Rätt bil till rätt släp
Det låter rätt smidigt, programmet 
som har utvecklats specifikt för 
bilhandlare och som matchar kundens 
körkortsbehörighet med släpvagnsvik-
ter på bilarna du har i lager. Det kan ju 
vara rätt knepigt att hålla reda på alla 
viktbegrepp och maxbelastningar för 
olika modellutföranden. 

Sökverktyget, som heter SUS 
dragbil, går steget längre än Trans-
portstyrelsens släpvagnskalkylator. 
Utifrån det släp som ska dras och 
kundens körkortsbehörighet ger direkt 
svar på vilka nya modellutföranden 
av en viss bil eller en i beglagret som 
kan erbjuda laglig körning. Eller vilka 
alternativa bilar som finns, eller vad 
kunden skulle behöva utöka körkorts-
behörigheten med.

Programmet är utvecklat från ett 
kundbehov; som hästägare tyckte 
entreprenörerna det var svårt att veta 
hur mycket de fick dra med sina bilar. 
Nu utökar de programvaran med bil-
säljarutbildningar avseende regler för 
viktbegrepp och körkortsbehörigheter.

Riskkapital är på väg 
till skadesidan

DET NYA FÖRETAGET har som mål 
att samla 45 skadeverkstäder inom 
tre år. I dag lär det finnas en lista 
på 29 intressanta lack- och skade-
verkstäder. 

De två företagen, som sägs vara 
klara är två pärlor i branschen: 
RM Bilservice i Danderyd och 
Örebro Billackering. Vd i det nya 
företaget väntas bli RM Bilservices 
vd Urban Magnusson.

– Jag kan bekräfta att vi diskute-
rar en affär, men mer än så kan jag 
inte säga i dagsläget, säger han.

Det är de sista detaljerna i af-
fären som måste bli klara innan 
affären kan presenteras. 

Procuritas startades 1986 
och har sedan dess förvaltat ett 
antal fonder. På hemsidan skriver 
företaget att man var pionjär 
och introducerade management 
buyouts, utköp och omstrukture-
ringar, i Norden. 

I en riskkapitalfond placerar 
en partner en viss del kapital, 
kan vara kring 15 procent. Sedan 
erbjuds andra investerare som 

pensionsfonder, rika privatper-
soner och företag med stor kassa 
att placera i fonden. Efter ett visst 
antal år löses fonden upp och 
investerarna får tillbaka sin andel 
av fonden tillsammans med den 
avkastning den gett. 

DE INVESTERADE miljarderna 
används för att köpa upp aktier 
i ett företag. Vanligtvis köps en 
så stor mängd aktier att fonden 
får ett stor inflytande i företaget 
och kan göra stora omstrukture-
ringar med förhoppning om större 
avkastning. Mest känd är Christer 
Gardell och hans Cevian Capital-
fonder. Ofta räcker det med att 
det blir känt att hans fonder gått 
in i ett bolag för att aktiekursen 
ska stiga.

Procuritas har gjort stora in-
vesteringar i fastigheter, bostäder 
och vård. Ibland direkt i bolagen 
men också genom att bilda nya 
koncerner som omsorgskoncer-
nen Olivia. 

Bilbranschen finns med på ett 

litet hörn, en av fonderna har 
bland annat placerat i Däckia. 
På Procuritas vill man i dag inte 
lämna några kommentarer kring 
den nya affären.

Återförsäljar- och verkstads-
branschen har generellt små 
vinstmarginaler och har därför 
sällan attraherat kapital utanför 
branschen. 

Men nu ser det ut att vara 
dags. Och om ryktet stämmer 
finns det sex miljarder redo för 
investeringen. Förhoppningen är 
att genom sammanslagningar och 
nya processer öka avkastningen. 

Denna investering kan liknas 
med veterinärbranschen. Där 
fanns tidigare många små företa-
gare, ofta med små vinstmargina-
ler. I dag arbetar de flesta i några 
av de stora koncernerna som 
skapats av olika riskkapitalbolag.

Vad den nya jätten ska heta är 
inte känt. Men Motorbranschen 
har noterat att ett av de inblan-
dade företagen har registrerat 
varumärket Quicklack. 2 ac

En av de mest erfarna riskkapitalisterna går nu in i verkstadsbranschen. 
Det är Procuritas som vill köpa upp ett antal verkstadsföretag och skapa 
ett nytt skadeverkstadsföretag. Ett antal medlemmar i MRF har fått er-
bjudanden och vad Motorbranschen erfar är två av dem klara. 

Det är på 
skadesidan 
som risk-
kapitalis-
terna ser 
utvecklings-
potentialer.
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VERKSTADS-
UTRUSTNING

www.waeco.ac
Medlem i

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

• Automatisk tömning/fyllning av olja, spårmedel och  
 köldmedium

• Inbyggd skrivare och vakuummeter

• Menysystem på svenska

A/C-stationer 
från

28 000:-
  exklusive

moms

Servicestation 
för R134a
eller R1234yf

Köld- 
medium 
R 134a

79:-/kg
exklusive
moms

AirCon Service

Köld- 
medium 
R 1234yf
ring för 
pris

Köldmedium för 

R134a / R1234yf

POLE  
POSITION
Som leverantör av verkstadsutrustning i 25 år, arbetar vi  
med ledande varumärken och tummar aldrig på kvalitet och service. 

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

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

In elit pratumsan ea 
faciduisit in henibh exerci 
et, sim zzrilismod

PS: Den senaste amerikanska VW-
skandalen visar att bil branschen har 
lång väg att gå innan hållbarhets-
ansträngningarna tas på allvar.

INSTINKTIVT REAGERAR vi negativt på konkurrens, men faktum är 
att företag med krävande kunder och aktiva konkurrenter presterar 
bättre och blir konkurrenskraftigare. Handlare nära varandra har fler 
kunder som jämför och ställer krav. Volvo och Scania är världsledan-
de tack vare köpare som jämför likartade produkter och förhandlar. 

BILBRANSCHEN HAR varit skeptisk till miljö- och hållbarhetsarbete. 
Redan när die Grünen grundades 1980 i Karlsruhe, nära de smog-
larm som ljöd i Ruhr-området. När katalysatorn kom bekymrade sig 
branschen för ökad förbrukning, minskad effekt och katalysatorns 
hållbarhet. BMW gjorde pr av saken, introducerade 325i med 171 
hk utan kat, och 170 med. En hästkraft kunde väl miljön vara värd?  
Tydligen inte, för många köpte den utan. Och katalysatorerna visade 
sig hålla bilarnas hela livslängd (om bilen inte hette Ford). 

HEINZ DUELLI, professor i Vorarlberg, skrev en avhandling om kata -
lysatorer och trodde att det var fel på instrumenten. Luften som kom 
ut var renare än den motorn andades in. Ändå var branschen skeptisk. 

Nu är vi på Euro 6. Färre hästkrafter och högre förbrukning. 
Känns det igen? Sett i backspegeln har vi fått fler hästkrafter och 
lägre förbrukning, återvinningsbara bilar och mycket renare avga-
ser. Utvecklingen har snarare drivits av lagstiftare och tillverkare än 
bilhandeln. 

HÅLLBARHETSFRÅGOR har starkt fäste bland bilköpare, särskilt unga. 
De, politiker och stadsplanerare, kommer fortsätta miljökampen. 
Ska det motarbetas eller gör det bilhandeln mer konkurrenskraftig? 
Svaret är självklart och bilföretag bör arbeta med tre saker:
1. Attityder; raljeras det över miljötänkande skräms de medvetna 
kunderna som vi så väl behöver.
2. Interna miljöförbättringar sänker kostnaderna. 

3. Marknadsaktiviteter och samarbeten. Varje ak-
tivitet behöver inte vara hållbarhetsorienterad, 
såklart, men det bör prägla helheten!

Det handlar om miljö, socialt ansvar och 
ekonomi. Den sociala sidan är central i att sälja 
den goda bilen för det goda samhället; tillverk-
ning, produktion och användning ska inte 

äventyra hälsa och välmående. Den ekonomiska 
hållbarheten förbättras i längden när miljön och 

den sociala delen fångas upp. 
En modern konkurrenssyn låter detta åter-

speglas i daglig kundkontakt!

Nej, miljön var inte värd 
en endaste hästkraft

ANDERS PARMENT är ekonomie doktor, 
forskare och strategikonsult med inriktning 
på bilbranschen.

Front 
2

DET ÄR snart ett år sedan Due-
Boje slog larm om nätsajterna 
som förbehållslöst säljer AC-gaser. 
Dels den fluorerade gasen R134a 
som bara får köpas av certifikatin-
nehavare. Dels ”fulgas”, gasol, som 
visserligen får säljas, men inte 
hanteras utan certifikat; manipu-
leras det med den i slutna system 
blir den livsfarlig.

Försäljningen fortsätter helt 
öppet. Kommunen, där utläm-
ningsstället ligger, frånsäger sig 
ansvar, den har bara skyldighet 
att kolla användandet. Polisen 
har bara tillsynsansvaret för 
vägtransporterna av kemikalierna 
och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) är 
ansvariga för säkerhetsrådgivning 
runt transporterna.

Nu har MSB bollat ärendet 
vidare till Kemikalieinspektionen. 

Joachim Due-Boje sliter sitt hår. 
Ett har han funnit: Händer en 
olycka på en verkstad på grund 
av fulgas i ett AC-system är det 
arbetsgivaren som är ansvarig. Det 
har Arbetsmiljöverket klargjort. 
Och hur i helsike ska en verk-
stadsägare agera om det kommer 
en kund med en gammal bil som 
AC:n har lagt av på (fulgasfylld 
fungerar AC:n ett tag, men bara 
ett tag). 

Due-Boje råder:
– Fråga kunden så mycket som 

möjligt om bilens historia. Måste 
du felsöka, gör det utomhus, helst 
med en handburen gasanalys.

– Visar det sig att det finns 
gasol i bilens AC-system, rekom-

mendera att den går till skrot! 
Såväl demonterare som mekaniker 
och kunder riskerar allvarliga 
skador. Gasolgas antänds vid 
minsta gnistbildning. Frågan 
är om någon demonterare över 
huvud taget skulle vilja ta i bilen 
och skulle det hända en olycka där 
gissar jag att ansvarsdelen skulle 
väga över till bilägaren om han 
eller hon vet om att AC:n är fylld 
med gas, säger han.

Joachim Due-Boje tycker att 
det borde finnas ett bilägaran-
svar också. Men framför allt att 
försäljningen borde blockeras. 
Liksom de mindre nogräknade 
verkstäder som annonserar om 
”gaslagning”. 2    icn

Hur få 
stopp 
på ful-
gasen?

Elever supportas
Midland har startat samarbete 
med Micke Kågered Racing för 
en utbildningssatsning för 2 500 
fordonsgymnasister per år i Sverige. 
Målsättningen är att höja kompetens-
nivån inom smörjlära, momentlära 
och mätteknik.

– Utbildningen består av heldags-
besök på gymnasier som utbildar 
elever inom fordon, lastbil eller 
maskin. Klasserna delas upp i flera 
grupper som roteras mellan en V8 
Thunder car-trailer med racerbil och 
våra partners Bacho som ansvarar 
för verktygslära, Mitotoyo som 
arbetar med mätteknik och Midland 
som står för smörjlära, säger Micke 
Kågered.

Tuppz i Bollnäs …
… ett av Sveriges äldsta bilföretag, 
blev för en tid sedan ny återförsäl-
jare för Subaru. De är sedan 1952 
serviceverkstad för Ford och Ford trp 
och har även servat Subaru i Bollnäs 
sedan 2012. 

Subaru-ÅF i Uppsala
RA Motor i Uppsala blev för en tid se-
dan ny återförsäljare och serviceverk-
stad för Subaru på Uppsala-distriktet. 
Sedan tidigare säljer och servar RA 
Motor även Honda och Hyundai.

Ska Eskilstuna få Opel?
Opel har inte haft någon återförsäl-
jare på Eskilstuna-distriktet i norra 
Sörmland på flera år. I dagsläget 
finns de närmaste återförsäljarna 
i Strängnäs, Köping, Västerås och 
Katrineholm. Kanske kan det dock 
relativt snart bli ändring på det.

Enligt Anders Larsson vid Opel 
Sverige för man just nu en dialog 
med två tänkbara operatörer i 
Eskilstuna. Än är inget klart, men 
om förhandlingarna går i lås kan det 
bli verklighet med en ny Opel-ÅF i 
Eskilstuna nästa år.

Hur svårt kan det 
vara att få stopp på 
den  illegala försälj-
ningen av AC-gaser, 
undrar MRF:s service-
marknadsansvarige 
 Joachim Due-Boje.

Joachim Due-Boje varnar 
verkstäder för bilar med 
fulgas i AC-systemen.
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Spanska konkurrensmyndigheten 
CNMC har utfärdat böter motsva-
rande 1,6 miljarder kronor för 21 
biltillverkare och 2 konsultföretag 
för konkurrensbegränsning. Det 
är de högsta bötesbeloppen från 
CNMC någonsin tidigare.

Konkurrensmyndigheten i Spanien 
anser att biltillverkare agerat kartell 
genom att utbyta känsliga uppgifter 
om bilförsäljning, reparationer, 
underhållsarbeten och bildelar – att 
man pratat ihop sig om prisincita-
ment för att undvika en diskonte-

ring kring nybilsförsäljningen.
Högsta enskilda böterna drabbar 

GM, 210 miljoner kronor, och 
Ford, 190 miljoner. Näst högsta 
bötesbeloppen får Renault, 173 
miljoner, Peugeot, 150 miljoner, 
och Citroën, 141 miljoner. 

Allt började 2013 med undersök-
ningar av 124 spanska bilhandlare. 
Förra året fick enskilda handlare för 
Toyota, Hyundai och Opel böta för 
att ha inrättat en kartell i Madrid 
och Galicien. Nyligen inleddes en 
undersökning mot Volvohandeln.

Allt enligt amerikanska Automo-

tive News som skriver att utred-
ningen mot tillverkarna startade 
efter ett gemensamt klagomål från 
Seat och Volkswagen. Även om 
de märkena också ansågs ha ett 
finger med i kartellspelet, slipper 
de böter genom sin medverkan 
i utredningen. I första hand Seat 
lär ha hjälpt till att hitta bevis för 
sammansvärjningen och kom-
mit undan mångmiljonböter med 
blotta förskräckelsen.

De bötesbelagda tillverkarna kan 
förmodas fila på överklaganden 
just nu. Deras spanska organisation 

Böter utfärdade för 
 kartellbildning i Spanien

På Cecras bord
… ligger bland annat frågan vad 
som händer om en GA kraschar. 
Vem bär ansvaret för fabriksga-
rantier när en tillverkare försvin-
ner från marknaden? 

Ansvaret skiftar från land till 
land. Cecra vill ha en enhetlig 
reglering som skyddar åter-
försäljare från att bli stående 
med Svarte Petter gentemot 
konsumenterna.

– Enligt svensk lagstiftning 
är återförsäljaren ansvarig, 
men egentligen är ju de bara 
förmedlare av en garanti från 
tillverkarna, säger MRF:s Per 
Johansson.

På Europanivå 

ANFAC har hittills talat för döva 
öron när de hävdat att konkurren-
sen är rättvis och att konsumenter-
nas intressen aldrig har skadats. 2  

 icn
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ATT VERKA som lokalt företag är en 
utmaning när många konkurrenter 
växer och lägger under sig allt fler 
bilmärken och större geografiska 
områden. Familjeägda Landrins Bil 
i Eskilstuna, Västerås och Avesta 
med totalt fyra försäljningsstäl-
len, är framgångsrika på sin lokala 
marknad. Företaget startade 1968 
och säljer och servar Mercedes, 
Nissan och Subaru och i Västerås 
även Hyundai. 

Kenneth Landrin, vice vd 
och delägare, konstaterar att 
det är tufft.

– Vi måste vara enormt 
lyhörda, agera snabbt 
och alltid ha de 
mest efterfrågade 
produkterna 
tillgängliga. I 
mindre organi-
sationer är det 
snabbare proces-
ser, säger han.

Vi ringde familjeföretag Landrins Bil och frågade 
hur de gör för att öka försäljningen varje år.

”Trogna kunder, vår framtid”

Landrins Bil har tre anläggningar – i tre landskap.

Landrins 
Bil vice vd 
Kenneth 
Landrin.

– Långsiktiga kundrelationer 
står högst på agendan. Där ligger 
vår framtid och överlevnad. Vi 
försöker alltid infria kundernas 
förväntningar och behålla känslan 
av att inte vara en ”industri”, som 
blir allt vanligare inom stordrifts-
handeln.

Hur ska en framgångsrik 
säljare vara? 

– Uppriktig och rak. Den 
sociala kompetensen är 
också enormt viktig. Sälja-
ren måste förstå vem som 
betalar hans eller hennes 

lön, ha stora öron och liten 
mun. Det gäller förstås också 

att hålla sig uppdaterad 
på all information kring 
produkterna och orka jobba 
i ett allt högre tempo.

Hur bedömer du 
Landrins ekonomiska 

utveckling och vinstmarginal 
sett till branschen som helhet? 
– I det stora hela är jag nöjd, men 
fortfarande är det skamligt låga ni-
våer i förhållande till omsättningen 
och i dessa stora penningflöden 
är vi riktigt sårbara om vi inte 
jobbar rätt. Det gäller att fortsätta 
vara lokala, vårda både vårt fina 
varumärke och personalen.

– På intäktssidan är det svårt 
att påverka, där är det marknaden 

som styr. Däremot jobbar vi 
konstant med kostnadssidan med 
bland annat effektiviseringar.

Landrins Bil har 120 anställ-
da, varav 20 säljare. Försäljning-
en ökade från 1 158 sålda nya 
bilar 2013 till 1 200 året därpå, 
och av begagnade, från 2 039 till 
2 095. Bilförsäljningen svarar 
för cirka hälften av intjäningen, 
service och eftermarknad för 
resterande. 2  pl

*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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TEXT  ING-CATHRIN NILSSON 

Ingen annan svensk har 
en så hög position inom 
bilvärlden som marknads- 
och försäljningsdirektören 
för Mercedes-Benz Cars, 
Ola Källenius. Vi fick en 
halvtimmeslång intervju 
med honom när försälj-
ningen är all time high.

Hur hamnade du på Mercedes-Benz?
– Under studierna siktade jag på industrin, den 
innovativa bilindustrin lockade och varumär-
ket Mercedes-Benz stod högt på önskelistan. 
Jag fick en traineeplats där och har under 22 år 
fått göra en spännande karriärresa under deras 
paraply.

Hur har det varit att smälta in i den tyska 
industrikulturen?
– Ganska lätt. Visserligen har Daimler en tysk 
själ och ett DNA präglat av sydtysk ingenjörs-
konst. Men samtidigt har det alltid varit ett 
globalt företag med en internationell öppensin-
nad kultur. Dock måste man behärska tyska, 
även om företagsspråket är engelska.

Det spekuleras att du blir näste vd för 
Mercedes-Benz Cars, vill du bli det?
– Det är ingen diskussion som förekommer 
inom Daimler.

Dina offentliga framträdanden handlar ofta 
om kundbehovsrelaterad framtid, varför?
– Kundupplevelsen jämte produkterna och 
varumärket Mercedes-Benz är våra viktigaste 
ben. Allt löper genom kundens ”heart and 
mind”, upplevelsen av 130 års ingenjörskonst 
och dagens starka produktportfölj med nya 
instegssegment och breddad kundbas.

Ni satsar hårt det digitala också?
– Ja, det sker en glidning mellan den digitala 
och fysiska världen. Ju yngre kunderna är, de-
sto mer nyttjar de den digitala. Det är extremt 
viktigt att vår ”look-and-feel” ser likadan ut. 
Bilhallens betydelse för bilköpet minskar och 
ibland besöks den bara vid utlämnandet. 

Säljer ni direkt från nätet?
– Vi har två pilotprojekt, ett i Hamburg och ett 
i Warszawa, som leder till transaktion vid sista 
klicket. Inte många går hela vägen än, men som 
port in till handeln är det en positiv start. Vi 
når kunder som sitter framför frukostborden 
en lördag utan planer på att åka till en bilhall.

Rationaliseras handlarna bort då?
– Nej, de förblir ryggraden i distributionen. 
Många kunder vill via chatten träffa en säljare 
eller boka tid för provkörning och alla bilar 
lämnas ut via återförsäljarna. Kunden behöver 
ju den relationen för sitt fortsatta bilägande. Vi 
har inga planer på att hoppa över handlarledet. 

Men kommer deras avans att minska när en 
stor del av köpprocessen sker på nätet?
– Jag tror inte det, men det är möjligt att 
förtjänsten kan minska, det är lite för tidigt att 
sia om.

Är er strategi fler egna ÅF eller fristående?
– I de länder där vi har en stark fristående de-
taljhandel i dag är strategin att stärka den och 
reducera den egna delen.

Nu, när vi har väntat ett halvår på intervjun, 
kan du väl ge våra läsare någon liten nyhet?
– Mercedes me kommer till Sverige med början 
nästa år. En ny portal där Mercedesägaren kan 
hantera allt som rör bilägandet via en kommu-
nikationsbox i bilen som connectar med smart-
phonen. Öppna och låsa bilen, hitta den på en 
p-plats, kolla finansiering och försäkring, hyra 
en car2go, kommunicera med sin handlare, 
se eventen runt Mercedes. Ett helt ekosystem 
öppnar sig för kunden. 2

”ÅF FÖRBLIR
RYGGRADEN”

OLA KÄLLENIUS
Ålder: 46.
Titel: Försäljnings- och marknadsdirektör 
för Mercedes-Benz cars. Sitter i Daimler-
koncernens styrelse.
Bor: I Stuttgart.
Familj: Gift, tre barn.
Karriär: Civilekonom, trainee Daimler-
Benz, chefspositioner vid amerikanska 
fabriken, tyska huvudkontoret, McLaren 
Automotive och HighPerformanceEngines i 
England, vd för Mercedes-AMG.
Fritid: Familjen, sport, barnens aktiviteter, 
bland annat basket, tennis och skidåkning.

I huvudet på en industrimagnat
2

- Vi anpassar och ritar från grunden!
Temahallen AB

Kontakta Sven Wiklund  070-555 19 46 / sveng.wiklund@gmail.com
www.temahallen.com / mail@temahallen.com 

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



Motorplock

”Nelson Piquet junior heter första mästaren 
i den nya racerklassen Formel E”

RACE UTAN 
UTSLÄPP 
Att racertävlingar betydde mycket för 
 bilarnas utveckling och utbredning i början 
av förra seklet är odiskutabelt. Frågan är 
om den nya racerklassen Formel E kan ge 
elbilarna en liknande skjuts.

Första mästaren i en eldriven racingbil har 
redan korats. Nelson Piquet junior, son 
till Formel 1-världsmästaren med samma 
namn, skrev in sitt namn i elbilshistorien. 
Den nya racingklassen är något av en plant-
skola för unga talanger med påbrå. Nicolas 
Prost och Bruno Senna har 
också lärt sig köra bil av 
F1-mästare. 

Redan är andra säsongen 
av den eldrivna racing-
cirkusen i gång. Den körs inte på vanliga 
racerbanor, i stället anläggs slingor i tio 
städer runt om i världen. Det började i 
Beijing i oktober och slutar i juni i London. 
Tio team och ett drygt 30-tal förare slåss 
om poängen.

Första säsongen körde alla likadana bilar 
som byggts av Spark racing technology. 
Nu är det fritt fram för varje deltagare att 
utveckla bil efter egna idéer, men efter givna 
regler. Bilarna ska vara fem meter långa och 
väga minst 896 kilo, med högst 320 kilo 
batteri. Elmotorn får utveckla högst 200 ki-
lowatt under träning men bara 150 kilowatt 
under tävling. Toppfarten är 225 km/tim 
och 0-100 km/tim går på tre sekunder.

Populära förare kan hjälpas fram av Fan-
Boost. Innan start på varje lopp får fansen 
rösta fram tre förare som under fem tävlings-
sekunder får höja motoreffekten till 180 
kilowatt. Det kan räcka till en omkörning. 

Loppen är cirka en timme långa, det 
klarar ingen av dagens bilar. Därför måste 
teamen hålla två bilar till varje förare som 
byter bil halvvägs.

En del optimistiska stallägare hoppas att 
Formel E snart ska bli en publikkonkurrent 
till Formel 1. Det kommer nog att dröja, 
även om miljöintresset växer hos racingpu-
bliken. 

2

AV  MARIANNE STERNER

Eldriften har nått 
racingbanorna.

Eldrift i suv-klass
Redan nästa år planerar Tesla att 
lansera den första helt eldrivna 
suven, model X. Men Audi är tätt 
efter. 2018 ska e-tron quattro vara 
på banan med en räckvidd på över 
50 mil. Den avancerade Audin, som 
bland annat har rörliga delar som 
förbättrar karossens aerodynamik, 
visades som koncept på bilsalongen 
i Frankfurt. Drivningen liknar 
den som finns i sportbi-
len Audi R8 e-tron. Tre 
elmotorer, varav två 
på bakaxeln, gör bilen 
fyrhjulsdriven. 

Snart får vi 
se el-suvar 
från Audi 
och Tesla.

60 000 norska elbilar
Nu rullar över 60 000 eldrivna bilar på norska vägar. För-
säljningen rusar och fjolårets 18 000 sålda elbilar kommer 
att slås med marginal. I augusti hade bilar med nollut-
släpp nästan 18 procents marknadsandel mot 12,5 procent 
i fjol.  Ny och ohotad i toppen är VW e-Golf som ensam 
står för 36 procent av försäljningen. Andraplatsen hålls 
av Tesla Model S, trea är fjolårets mest sålda elbil Nissan 
Leaf. Allt enligt Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Allt fler hybrider
Samtidigt med det nya seklet kom hybriddriften till 
Europa. Första Prius var ingen skönhet men inledde 
ett nytt framgångskapitel i Toyotas historia. Nu 
har det sålts över åtta miljoner Toyota- och 
Lexushybrider i världen (varav 41 750 i Sverige) 
och för närvarande saluförs 30 modeller med 
den energisnåla tekniken. Fler är att vänta. 
Lexus 450h och Toyota RAV4 presenteras i 
vinter och framåt våren är det dags för en ny 
generation av urhybriden Prius, den fjärde i 
ordningen. 

Buss och elverk
Sedan januari har Toyota kört en bränslecellsdriven 
buss i daglig trafik i Toyota City och nästa år kan den 
utsläppsfria bussen, med plats för 76 passagerare,  
börja säljas. Den har två bränslecellsstackar som via 
ett nickel-metallhydridbatteri driver två elmotorer på 
110 kilowatt vardera. Åtta tankar rymmer 480 liter 
vätgas. När bussen inte behövs i passagerartrafik kan 
den i stället användas som elverk.

Årets Bil rensar luften
Nissan Leaf blev Årets Bil 2011, den första helt eldrivna bilen 
som vunnit prestigetiteln. Trots det gick försäljningen lite trögt 
i början, men nu är Leaf den mest sålda elbilen i Europa. 
42 500 Leaf smyger tyst omkring i trafiken och det har varit 
välgörande för luften. Nissan har räknat ut att Leafbilarna 
räddat  Europas miljö från 50 miljoner kilo koldioxid. Även i 
Sverige är Leaf etta på elbilstoppen. Hittills är 1 530 sålda, 
vilket nog gjort luften åtminstone lite renare. 

Toyota satsar vidare 
på hybriderna.
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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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Vi slår an en grön ton i det här numret med 
miljövänlig inspiration. Vi hakar på hållbar-
hetsmålen och visar att branschen är 
medveten. I det lilla perspektivet 
och i det stora långsiktiga. 
Det går att förena klimatet 
med bilen. Den goda bilen!

Grönt & skönt

AV  MARIA ERIKSSON

Gröna handskar
Arbetshandske av löv och solenergi! 
De slitstarka handskarna av natur-
material är tillverkade med minimal 
miljöpåverkan och godkända enligt 
EN 388 (skydd mot mekaniska 
risker). Innerhanden är doppad i 
naturgummi. Tyget kommer från 
återvunna löv. Fabriken, som syr 
upp dem, drivs av solenergi. För 
varje såld handske skänks pengar 
för återplantering av skog. Hand-
sken ska även fungera i verkstads-
branschen. Säljs bl a av Bauhaus, 
pris från 60 kr paret inkl moms.

Gröna skor
Visserligen blå på bilden, men de finns också i grönt 
och rött. Framför allt är de gjorda av tillvartaget tyg 
från bussar, tåg, spårvagnar. Familjeägda Resole från 
södra Sverige tillverkar dem. Priset är cirka  1395 kro-
nor inkl moms. För vartannat par sneakers som säljs 
på hemsidan planterar företaget ett träd i Afrika. 
www.resole.se 

Grön bil
Peugeot har enligt egen uppgift bränslerekord för långdistans-
körning av serietillverkade standardbilar med sin Peugeot 208 
Blue HDi. Tidigare i år genomfördes ett 38 timmar långt test i 
Frankrike där det stod klart att nya 208 körde 2 152 kilometer 
på en tank med 43 liter diesel. Det innebar en genomsnittlig 
förbrukning på 2,0 l/100 km. Räckvidden motsvarade en bilresa 
från Stockholm till Rom. I Amazonas har Peugeot ett eget natur-
reservat som nyligen fått över två miljoner nya träd.

Grön leksak
Gröna leksaksbilar till lekhörnan 
kan vara en idé för den som vill 
miljösäkra de yngre bilåkarna. 
Företaget Ekokul säljer bilar och 
lastbilar av återvunnen plast och 
bambu, trafikskyltar av miljövänligt 
gummiträ och soldrivna bilar. Produ-
centen lovar att de är testade och 
fria från skadliga ämnen. Bilbanan 
av miljövänligt trä är målad med 
vattenbaserade färger och kan sys-
selsätta barnen medan föräldrarna 
tittar på större miljövänliga bilar.

Grönt schampo
Lahega Kemi har tagit fram Svanen-
märkta produkter för manuell for-
donstvätt, som uppfyller de hårda miljö-, 
hälso- och klimatkraven. Produkterna 
har bra tvättegenskaper, är nedbrytbara 
och innehåller inga gifter. Med produk-
terna kan även små tvättar bidra till 
Svanens 25-årskampanj ”Rädda världen 
lite grann varje dag”.

Grön laddning
Stockholm får fem parkeringsplat-
ser för elbilar med laddningsbara 
plastplattor i ett projekt som drivs av 
Vattenfall. De grå plattorna är inte 
större än ett A3-papper och överför 
trådlöst ström till en induktions-
spole i bilen. Efter sex åtta timmar är 
batteriet fulladdat. Den amerikanska 
tekniken har testats under två år. 
Den ska provas på 20 bilar i Göteborg 
och Stockholm under 18 månader.

Grönt golv
Återvunnet bilglas blir finfina golv. Det är ingen hejd på skrotbilens 
nytta! Företaget Interface återvinner gamla bilglas och ersätter latex i 
textilgolv. Substitutet som kommer från återvunna bilglas kallas poly-
vinylbutyral (PVB). Enligt tillverkaren har PVB en klimatpåverkan som är 
80 procent lägre än den latex-beläggning som använts i branschen. 

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!

NYA REPARATIONSVILLKOR 
personbil Gäller från 1 oktober

Rolluper/skyltar beställer du via webshopen 
De nya villkoren skriver du ut från 
MRFs Förlag Online

forlaget.mrf.se   Ring oss på 08-701 63 90
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På två år, dubblerad 
omsättning och dubbelt 
så många sålda bilar 
i Kalmar. Mycket tack 
vare nya lokaler och 
ett nytänk i fråga om 
kundaktiviteter. Liljas 
Personbilar är grymma 
på att ta hand om be-
fintliga kunder – och att 
hitta nya.

F
ram till för ett par år sedan var 
det väl med eventen på Liljas Bil 
som det brukar. Något stort event 
per år och ort.

Så är det fortfarande. Men ak-
tiviteterna har förändrats – framför allt kom-
pletterats med fler mindre riktade events som 
styrs av behovet. Och de ger tydliga resultat.

– Vi räknar upp budgeten i år igen, säger 
vd:n Mats Melander.

En sak är nya hjulspår för de löpande 
kundaktiviteterna. Men de hade ändå inte 
räckt för att klara de höga säljmålen. Det har 
lagts till ytterligare nya.

En lastbil har köpts in för att transportera 
bilar mellan orterna men också för att använ-
das i marknadsföringen. Lastad med åtta bilar 
rullar den nu ut till specifika platser där folk 
befinner sig. 

Första turen arrangerades tillsammans 
med en bridgeklubb och gick till Varvshol-

Bildtext xxx

Rubrik xxx
xxxx
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TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO KARL NILSSON

ARTIKELN I  KORTHET
2 Liljas Bil har framgångsrikt tänkt om i fråga om marknadsföringen. 
Mindre event, nischade mot specifika målgrupper, är fler, t ex:
• En lastbil som tar personbilar ut dit presumtiva kunder befinner sig.
• Lunchträffar riktade mot kunder i köpfönstret.
• Hockeykvällar för företagskunder.
• Glasgjutningsevent för tänkbara nya kunder.
Företagskulturen stärks och snart ska det chattas med besökare 
på hemsidan.

Tänker om!
Tänker nytt!

2  I  F R A M K A N T  I  L I L JA S  B I L

Försäljningsdirektör 
Joakim Ulestedt 
vid ”showlastbilen” 
som åker runt och 
visar personbilar.
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2  I  F R A M K A N T  I  L I L JA S  B I L 

men i Kalmar. Där visades bilar, kunderna 
fick provköra, prata service och det bjöds på 
hamburgare.

– När trafiken i våra bilhallar minskar åker 
vi hem till kunderna, säger Mats Melander.

Nytt är också engagemang i golftävlingar 
och samarbete med lokala fotbollsklubbar. 
Synlighet på platser där mycket folk befin-
ner sig, men samtidigt ganska små event där 
säljarna hinner med att prata med alla intres-
serade.

Grejen med de mindre nischade eventen är 
att de är lättare att följa upp.

– Då kan det skapas affärer.
Som försäljnings- och platschefen Mikael 

Andersson säger:
– Det är ju inte lätt att följa upp tusen perso-

ner som kommer till ett stort event.
Vid lite eftertanke känner marknadsavdel-

ningen på Liljas att det var just efter ett stort 

evenemang som nytänket föddes.
– Det var fantastiskt mycket folk, men det 

fanns inte tid att prata med alla och då mis-
sade vi försäljningsmöjligheter, säger Mats 
Melander.

– Det är mycket lättare att komma närmare 
kunderna vid mindre event, säger försäljnings-
direktören Joakim Ulestedt.

DE STORA eventen arrangeras fortfarande, 
men mer sällan. En del har ersatts med mindre 
specialiserade, minst en gång i månaden, då 
det inte fokuseras så hårt på antalet deltagare. 
Snarare på hur nära köpfönstret de ligger.

Som lunchträffarna med info som syftar till 
att bygga långsiktiga relationer. Till dem bjuds 
kunder som har bilar äldre än tre år oavsett 
märke.

Liljas säljer i snitt en bil i samband med 
varje lunchträff.

På hockeykvällarna visar Liljas bortamat-
cher. Till dem bjuds företagskunderna och 
deras kunder in.

Det är ”Boda-eventen” (det här är glasriket). 
Ett exklusivt framgångsrikt event dit presum-
tiva nya kunder handplockas och bjuds in. Det 
sker alltid under den mörka årstiden för att 
skapa stämning. Deltagarna får provköra aktu-
ella modeller till en varm ombonad glashytta 
där det gjuts glas tillsammans, äts och byggs 
relationer för framtiden. Efteråt kommer del-
tagarna till Liljas för att hämta sina egentillver-
kade skulpturer plus ett minneshäfte. Där står 
det ”Tack […] Vi hoppas att din kväll blev lika 
trevlig som vår framför de heta glasugnarnas 
sken.”

– Vi vill bygga relationer med de här delta-
garna så att vi finns med på deras inköpslista 
när det är dags för nästa bil, säger vd:n.

På det senaste eventet såldes fyra bilar.

I OKTOBER byter Liljas telefonväxel och i 
samband med det börjar de kommunicera 
med presumtiva kunder på sin webbplats. Ett 
samarbete med Telia.

Liljas upptäckte att många kunder är inne 
på deras webbplats och kollar efter begagnade 
bilar.

– Betydligt fler söker än köper. Där såg 
vi utvecklingspotentialer, säger vd:n Mats 
Melander.

För att fånga upp dessa kunder kommer 
systemet snart att säga till när någon har gjort 
ett par tre klick bland begbilarna. Då får besö-
karen ett meddelande som säger något i stil 
med ”Vi ser att du söker bil, vill du ha chatta 
med/bli uppringd av en säljare”. Blir svaret ja 
går en indikation till en ledig säljare som direkt 
kan börja kommunicera med spekulanten.

– Vi flyttar in i en digital värld, i kundernas 
vardagsrum. Och jag tror att många privatkun-
der uppskattar att få denna personliga service, 
säger försäljningschefen Mikael Andersson.

Säljarna blir därmed digitala hallvärdar på 
sin sajt som ofta är första anhalten för dem 
som står inför att köpa bil. 2

Chattar på nätet
D I G I TA L A  V Ä R DA R :

LILJAS BIL
Var: Åtta orter i Kalmar och Kronobergs län.
Varumärken: Volvo, Renault, Dacia och Isuzu 
samt service på Landrover och Jaguar.
Grundades: 1928 (en av Sveriges äldsta 
bilhandlare).
Ägare: Ingemar Andersson.
Vd: Mats Melander. 
Antal anställda: 270 personer.
Omsätter: Cirka 1,4 miljarder.
Säljer: Cirka 6 000 bilar, nya och begagnade.

Vd:n Mats Melander hittar nya strategier.

Bilanvändarcoachen 
Johanna Kämpe be-
mannar regelbundet 
Tankastationen.

MARKNADSFÖRINGSBUDGETEN PÅ drygt 
sex miljoner har omfördelats en hel del från 
tidningsannonser mot events och digital kom-
munikation. 

– Men det är svårt att veta vilka medieka-
naler man ska välja. I samarbete med ett med-
ieföretag bannerannonserar vi och erbjuder 
kunderna att provköra våra bilar. Som extra 
bonus sätter vi in 200 kronor på kundens Vol-
vokort efter en provkörning, säger marknads-
koordinator Lena Johansson.

Uppföljning av kundkontakten är a och 
o. På Liljas event används digitalteknik för 
att fånga upp intresserade kunder, kontakter 
som sedan läggs in i CRM:et och följs upp av 
bilsäljarna.

Det har krävts ett internt kulturskifte för att 
börja tänka i nya spår.

– Det har varit en omställning, det har varit 
viktigt att bygga laget. Medarbetarna ska ha 

”MARKNADSFÖRINGSBUDGETEN HAR OMFÖRDELATS FRÅN 
 ANNONSER MOT EVENTS OCH DIGITAL KOMMUNIKATION”

roligt, det känner kunderna. Det ska vara en 
positiv upplevelse att komma till Liljas och 
ännu fler ska känna att det är kul att göra af-
färer med oss. Vi vill bli sedda som några som 
vill något, säger Mats Melander.

LAGANDAN FINNS. Medarbetarna gör mycket 
själva – steker hamburgare, delar ut goodie-
bags, bygger scener, agerar auktionsutropare.  

Johanna Kämpe, som är bilanvändar-
coach, står tillsammans med personal från 
servicemarknaden en torsdag i månaden vid 
Tanka-stationerna och tvättar rutor och kollar 
torkarblad.

Tanka-aktiviteten med bemannad station på 
är Liljas egen idé. Erbjudandena är olika från 
gång till gång, allt ifrån rabatt på torkarblad till 
att få chansen att vinna tillbaka sin tankning.

– Jag tror att vi har hittat rätt tänk, säger 
Johanna Kämpe. 2

Efter Boda-eventet i 
glasugnarnas sken får 
deltagarna ett minnes-
häfte med bilder.
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Så här vill kunderna
att bilsäljare ska vara!
Vad ska dagens återförsäljare göra för att bli betraktade som så moderna och seriösa som 
de är? Här är några tips från kunderna!

Hur vill du att en bilsäljare ska vara?
– Jag har köpt bil två gånger. Först var det i Umeå. En 
VW Golf. Brorsan var med, han är vd för ett företag 
och är bra på såna här saker. Dessutom gillar han 
bilar, det är inget stort intresse för mig.

Hur var säljaren?
– Inte så pushig. Han frågade om jag ville provköra 
och var frikostig med att låta mig testa bilen. Precis 
så tycker jag att det ska vara. 

Andra gången då? Var din bror med då också?
– Nej, men det gick okej ändå. Jag köpte den Ford jag 
har nu, en etanolbil med miljöbilsrabatt.

När köper du nästa?
– Rätt snart faktiskt. Och nu hänger brorsan med 
igen, han har bra kontakter hos en handlare.

Hur vill du att en bilsäljare ska vara?
– Tillmötesgående, vänlig och fokuserad på köparens 
behov. Han eller hon ska inte hålla på och försöka 
sälja på saker.

Skulle du handla av klichébilden av gamla 
tiders säljare, med rutig kavaj och brylkräm i 
håret?
– Det spelar ingen större roll. Om det är en man 
eller kvinna, det spelar inte heller någon roll. Det är 
personligheten som avgör. Men det är klart, en gam-
maldags man med rutig kavaj … jag kanske skulle 
känna lite distans. 

Är bil viktigt för dig?
– Ja, även om jag bor ganska centralt kan jag inte 
tänka mig att åka kollektivt i Falkenberg, det skulle 
bli alldeles för krångligt. Jag måste ha bil. 

Hur vill du att bilsäljare ska vara?
– Trevlig och ärlig, och så ska de inte försöka sno alla 
pengar från en. En annan viktig grej är att inte lämna 
skambud på inbytesbilen. Såna historier har man ju 
hört, folk som fått ett dåligt bud. Sedan åker de till 
en annan säljare och får det dubbla.

Hur var det när du köpte din bil?
– Det var en rätt speciell historia. Först träffade jag 
försäljningschefen, han erbjöd en rejäl rabatt om jag 
kunde ta bilen som den var. Den var inte servad, jag 
fick inga garantier och jag skulle få städa den själv. 
Bromsarna var lite dåliga, men det kunde jag ordna 
på egen hand. När jag kom tillbaka nästa dag för att 
betala och hämta bilen var det en annan, butter säl-
jare där som klagade över att jag fått den för billigt. 

Inget bra avslut?
– Nej, men jag hörde att han fick sparken sen.

LINNÉA BERGH
Gör: Butiksbiträde.
Bor: Falkenberg.
Ålder: 23.
Kör: Opel Vectra.

DAVID LJUNGBERG
Gör: Lärarvikarie.
Bor: Trollhättan.
Ålder: 22.
Kör: En Saab 9-3 från 1999.

JONAS NILSSON
Gör: Forskar om cancer.
Bor: Kållered.
Ålder: 43.
Kör: En etanoldriven Ford Focus 
från 2008.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 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

Copyright © 2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved. All trademarks used herein are trademarks 
or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless otherwise noted.  
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2 R E P O R TA G E

ALLBIL JÄMTLAND

113 år vid Indalsälven
Hade det funnits en tävling om vackraste verkstadsutsikten 
hade nog Ernqvists Bilverkstad i Lit varit nominerad. 
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO TOBIAS NYKÄNEN

Ägaren Mikael Ernqvist är 
fjärde generationen i firman.

Pörmånen av natursköna 
omgivningar kan en 
av de kvarvarande 
landsortsverkstäderna 

i Jämtlands inland vara betjänt av 
i konkurrensen från större och 
starkare. Som många andra här 
startade Ernqvists som smedja.

Medan grundaren Ernst Alfred 
Ernqvist värmde järnet till den 
fagra utsikten av Indalsälvens 
eviga färd från fjäll till hav såg 
han flottningens början och hur 
bilismen kom med den. Det 
blev till att byta hammaren mot 
skiftnyckeln och rörelsen övertogs 
av sonen Bror, sonsonen Sven och 
barnbarnsbarnet Mikael som är 
operativ ägare i dag.

– En annan bodde ju i verkstan 
som grabb, säger han, invuxen i 

rörelsen och med den egna bosta-
den i grannhuset.

Han visar runt. På hyllorna i 
kundmottagningen finns extraljus, 
snusstockar och fiskekort till 
försäljning (öring och harr är 
eftertraktat av flugfiskare både i 
Indalsälven och biflödena Hårkan 
och Långan). En reklamaffisch för 
Herkules slåttermaskin, en annan 
för Solglass. En tidskrift från 1957 
som heter Motor Automobilverk-
städerna.

Verkstadshunden Ozy slumrar 
i det kombinerade lager- och per-
sonalutrymmet, cirka tio kvadrat.

– Förr, säger Mikael, räckte det 
att fylla på lagret en gång i måna-
den. I dag, när det är individuella 
grejer för varje bil är det dagliga 
leveranser.

KOMNA TILL verkstaden med två 
arbetsplatser är utrustningen 
modern. Här har försvarets fordon 
servats, här har Volvo haft en 
auktoriserad lejdverkstad.

– Sen skulle det bli färre och 
större enheter och vi sades upp. Det 
kändes inte bra då men med facit i 
hand har det faktiskt blivit bättre, 
det är tryggt med tillhörigheten till 
Autoexperten, deras teknik- och 
datorstöd. I och med den har vi fått 
fler kunder av andra märken.

– Många föredrar oss framför 
större verkstäder, tycker att det är 
personligare här och kan lita på 
att de får utfört vad de betalar för, 
plus bra jobb förstås.

Många kunder kommer med 
besiktningsprotokoll i nävarna. De 
flesta från byarna runt om men en 

hel del också från centralorten Öst-
ersund två mil sydöst. På tur står 
en bromsreparation av en Hyundai 
Sonata.

OCKSÅ OM Mikael Ernqvist känner 
ett tufft motstånd från märkes-
handeln har han faktiskt haft ett 
uppsving de senaste två åren. 

– Nackdelen som liten är att 
sakna muskler utrustningsmässigt, 
det krävs ju lika mycket till två 
platser som för tio.

Realistiskt har han svårt att se 
en framtid för en verkstadsrörelse i 
Ernqvists storlek. Visst hoppas han 
på en fortsättning. Men den kom-
mer i så fall knappast att ske i en 
femte generation; sönerna är inte 
intresserade. Kanske är medarbeta-
ren Magnus Arvehed det …? 2

Medarbetaren 
Magnus Arvehed 

har lärt sig hur 
företaget funkar 
och kunder ska 

behandlas.

Ernqvists Bilverkstad startade 
på den här platsen som smedja. 
I dag samsas klenoder med 
modern utrustning i verkstaden. 
Nyckelinkastet är det charmigaste 
vi har sett. Personal- och lunch-
rummet är också lager. ”Förr, 
säger ägaren, räckte det att fylla 
på lagret en gång i veckan. I dag 
krävs dagliga leveranser.”

ERNQVISTS BILVERKSTAD
Inriktning: Allbilsverkstad, medlem i 
Autoexperten.
Ägare och vd: Mikael Ernqvist.
Grundat: 1902.
Omsättning: Strax under två miljoner.
Personal: Mekanikern Magnus Arve-
hed som jobbat här från och till efter 
fordonsgymnasiet 1991.
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GRÖNA FÖR
ATT VI VILL! 
(HÅLLBART ÄR LÖNSAMT)

Den goda bilen. Den vi vill sälja och serva i dag, i alla 
händelser i morgon dag. Snacka om den! Berätta för kunderna. 
Om inte annat om ert hållbarhetstänk, ert goda sätt att jobba 

och alla miljöförbättringar som skett på verkstaden. Vi får verkligen 
hoppas att den amerikanska VW-skandalen är ett undantag!

TEXT ING-CATHRIN NILSSON 

V
i står vid vägskälet där vi 
ska sona vad våra anings
lösa förfäder brutit. Det 
går inte att förneka att 
bilarna historiskt har 

spridit mycket otyg. Och att världens 
största biltillverkare helt nyligen skjutit 
det "miljögröna" arbetet i sank var ytterst 
olyckligt för branschens trovärdighet.

Vår bransch är extra känslig för dåligt 
rykte. Trots de enorma bakslaget efter 
den amerikanska avgasbluffen tror vi 
fortfarande att den badwill som bilen 
behäftas med i miljödebatten kan vändas. 
Som frihetsmaskin är bilen oslagbar. 

På Frankfurtmässan såg det ut som om 
tillverkarna hade fattat att det bara finns 
en väg, den fossilfria. Tekniken finns. 
Tesla gick i bräschen. Andra fabrikanter 
börjar producera elbilar på bred front. 

Volvo investerar i vindkraft och pas
sivhusteknik och granskar alla underle
verantörer. För att bara nämna något.

Kunderna … de penningstarka har 
anammat att de nya statussymbolerna 
signalerar hållbarhet och köper elbilar. 
Allt fler vill ha bilar med lägre miljöbe
lastning, och åtminstone amerikanska 
miljömedvetna kunder lär ju tänka sig 
för när de väljer märke en tid framöver.. 

Fortfarande är dock priset den viktigaste 
drivkraften, men som Ylva Andersson, 
vd på Bilbolaget Nord, säger:

– Miljöbilarna har ju börjat komma ner 
i prisnivåer som varje medveten kund 
kan räkna hem ekonomiskt, speciellt om 
driftkostnaderna vägs in.

På nästnästa uppslag delger Ylva 
Andersson några av företagets miljösats
ningar. Hon kommer från Jämtkraft som 
köpte Sveriges första och enda eldrivna 
Saab, som byggde norra Europas första 
snabbladdningsstation och drev fram 
The Green highway mellan Sundsvall och 
Trondheim. 

Hon verkar i Östersund som är Sveriges 
bästa elbilskommun och Bilbolagets äga
re Persson Invest har tydliga miljömål.

– Nu har vi kommit till samvetsfrågan 
som bilhandlare: Vilka bilar kör vi själva? 

BERÄTTA OM induktiva plattor, batte
rikapacitet och energieffekter! Om era 
ledljus, isolerglas och värmeväxlare. Om 
miljöförbättringarna på verkstaden. Och 
hur mycket miljöpåverkan minskar om 
bilarna servas regelbundet!

Tidsandan kräver miljöansvar. Företag 
som inte vill riskera att fläcka sitt varu
märke måste ha etisk grundhållning. 

Miljöhumant är moderna val.
– Ofta ekonomiskt besparande också. 

Smarta hållbara miljöförbättringar tril
lar nästan alltid in på sista raden, säger 
MRF:s vd Tommy Letzén.

Han har en beaktansvärd poäng: Miljö
tänk måste alltid vara ett helhetstänk, 
långsiktigt.

– Hållbarhet är inget gröntvättande 
kampanjande. Inga solceller på taket 
för att det ska se ballt ut. Det måste 
vara ärligt, trovärdigt och genomtänkt. 
Miljösatsningar måste komma från 
hjärtat och även innefatta det lilla enga
gemanget.

Vi ska inte försvara våra låga svenska 
utsläpp, inte heller spela på folks oro 
utan marknadsföra fördelarna av skuld
frihet gentemot planeten. Det har gjorts, 
och kommer, så många spännande 
innovationer och möjligheter för bilen 
att förenas framgångsrikt med klimatför
bättringar. Efterfrågan på ”gröna” tjänster 
och produkter att öka.

Det här numret ägnar vi många sidor åt 
hållbarhet i syfte att boosta, uppmuntra 
och inspirera med goda exempel. 

Vi gör vad vi kan och förväntar oss 
att politikerna – och tillverkarna – gör 
sitt! 2
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Bli en del av lösningen, uppmanar 
 Mobility Motors sina kunder. Företaget 
är miljöcertifierat, klimatneutralt och 
klimatkompenserar kundernas första 
1 500 mil. Ändå, eller kanske tack vare 
det, säljer de mest Nissanbilar i Sverige.
TEXT RICKARD JAKBO / FOTO  PETER JÖNSSON

GRÖN HANDLARE 
SÄLJER BÄST 

D
et är inte bara den ljusa designen som signalerar 
nytänkande när kunderna kliver in i bilhallen i södra 
Stockholm. Bakom tre nya vita Qashqai syns något som 
inte ingår i Nissans senaste bilhallskoncept. En 55tums
skärm visar en film med odlingsfält och skogar. Invånare 

i Uganda och Ghana mäter trädstammar och lagar mat på energieffek
tiva spisar utan giftrök. Texten ”There is no life or business on a dead 
planet” dyker upp. Filmen i bilhallen är ett sätt att visa att bolaget tar 
miljöfrågan på allvar.

– Vi är nog det enda klimatneutrala företaget i bilbranschen, säger 
Marianne Kemnert, som är miljöansvarig.

Mobility Motor klimatkompenserar alltså inte bara sig själva utan 
även nybilskundens första 1 500 mil. Kostnaden, mellan 200 och 500 
kronor, möjliggör ytterligare en miljövänlig spis i en ghanesisk by. En 
oberoende tredje part ser till att det går rätt till.

Det låter mer som bistånds och miljöarbete än affärer. Går det verk
ligen bra? Ja, sett till försäljningen är det ett vinnande koncept. En av 
fyra Nissan i Sverige säljs av Mobility Motors.

– Vi känner att vi vill ta vårt miljöansvar när vi säljer bilar. Vi och 
ägarna är starkt engagerade i detta, säger Marianne Kemnert.

För att få kalla sig klimatneutralt företag måste Mobility Motors 
årligen beräkna sina utsläpp av växthusgaser, genomföra åtgärder för 
att minska dem och sedan kompensera för kvarstående utsläpp i ett 
klimatprojekt. Siffrorna talar för att denna återförsäljare tar saken på 
allvar. 2009 släppte de ut 3,6 ton koldioxid per anställd. Förra året var 
siffran nere på 2,2 ton, en minskning med 33 procent på fem år, berät
tar Marianne Kemnert.

– Det beror bland annat på att vi använder mer elbilar i tjänsteflottan, 
vilket gör att bränsleinköpen har minskat, förklarar hon.

PERSONALEN KONTROLLERAR företagets miljöpåverkan gällande allt 
från tjänsteresor till uppvärmning. De kommunicerar sedan ut filoso
fin till kunderna.

– Det är miljö, miljö och miljö, när vi pratar med våra kunder, säger 
Hassan Tümtürk, en av säljarna som kunderna möter när de träder in i 

2  F O K U S  I  D E N  G O DA  B I L E N 

Mobility Motors 

Mobility Motors Sweden har drygt 
25 procent av Nissans svenska 
marknad. Företagsgruppen ägs 
av Eric och Tracy Roelofsen och 
har fem anläggningar (inklusive 
Bilstjärnan i Falun). Bolaget sålde 
nära 2 300 bilar i fjol. I den största 
anläggningen i Sätra i södra Stock-
holm arbetar ett 40-tal personer 
och det är Europas största och 
modernaste Nissan-anläggning. 
Försäljningen av elbilen Nissan 
Leaf utgör ungefär 15 procent 
totalt. 

Marianne Kemnert, 
Rickard Bertilsson och 

Hassan Tümtürk på 
klimatneutrala Mobility 

Motors i Sätra. 
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den jättelika ljusa luftiga bilhallen i Sätra. 
Han har märkt av en stor skillnad det senaste året.
– Ja, det har skett något med barnfamiljerna främst. De kan komma in 

och fråga: ”Har ni några miljöbilar?”.
Eftersom Hassan är pappa tycker han inte att sambandet barnfamilj 

och miljötänkande är en gåta.
– Jag märker hur mina barn frågar ”Pappa, pappa har vi diesel? Har vi 

miljöbil? Vad har vi för bil?!” Jag tror att det är från skolan det kommer. 
Där pratar man mycket om dessa frågor.

Alla anställda utbildas och drillas i miljötänkande. Ibland kallas Mari
anne Kemnert lite skämtsamt för MiljöMajsan. Rickard Bertilsson, key 
account manager på företagssidan, nämner de stora sopsorteringsskyl
tarna i köket som Marianne har satt upp. Det finns affärsfördelar med att 
tänka grönt, framhåller han.

– En hel del kunder har krav på att tänka mil
jövänligt. Vi kommer in på företag som vi annars 
inte kommer in på, säger han och nämner budle
verantören Ryska Posten som har köpt 17 Nissan 
Leaf av Mobility Motors.

På privatsidan har intresset för elbilen inte varit 
lika stort. 

– Men i och med vår leasingkampanj är det fler 
privatpersoner som visat intresse, fortsätter Rick
ard Bertilsson.

För privatpersoner har det varit lättare att slå till 
på den miljöklassade Qashqai, inklusive klimat
kompenserade mil.

Nissanåterförsäljarens miljöengagemang vilar på 
tre ben. Förutom de klimatkompenserade milen 
är de även ISO 14 001certifierade, det vill säga 
att deras styrning i miljöfrågor är bedömd och 
godkänd av ett myndighetsackrediterat företag. 
Dessutom uppfyller de kriterierna för att vara ett 

klimatneutralt företag, enligt en internationell standard.

VAD KOSTAR dessa satsningar? En hel del. Förra året uppgick investe
ringskostnaden i enbart klimatkompenserade mil till 500 000 kronor. 
Men det är inte kunden som betalar. Företaget tar av sina egna pengar, 
försäkrar Marianne Kemnert. 

– Vi vill visa att vi bryr oss, och det är därför vi gör detta, säger hon.
En utmaning för företaget är att få fler kunder att fortsätta att ta ansvar, 

även efter att de kört 1 500 mil. Intresset är inte så stort.
– Vi måste nog informera mera och sätta tryck via sociala medier, 

säger Marianne Kemnert.
– Kanske kan vi i framtiden väcka frågan vid service och erbjuda en 

förlängning av klimatkompensationen som ingår i servicekostnaden, 
tillägger Rickard Bertilsson.

Har företaget någon idealbild vad det gäller 
miljövänliga kunderbjudanden? Rickard Bertilsson 
funderar ett tag.

– Det skulle kunna vara att elbilskunden får fri 
laddning under ett år. Vi skulle också kunna baka 
in en laddbox i ett paket. En annan möjlighet är 
att vi går ihop med ett stort elbolag som garanterar 
grön el när kunden laddar.

När det gäller reservdelar kan Mobility Motors 
inte försäkra sig om att allt material består av de 
miljövänligaste alternativen. Men ISOcertifie
ringen kräver att de skickar ut enkäter till alla 
leverantörer. Dessa redogör för sitt miljöarbete och 
det är rätt många som är miljöcertifierade, berättar 
Marianne Kemnert.

På verkstaden träffar vi Robin Jonsson som 
servar en av de elva bilarna på plats. Han intygar 
att Mobility Motors är ett av de grönare företag han 
varit på. 2

2  F O K U S  I  D E N  G O DA  B I L E N 

”KOLDIOXIDUTSLÄPPEN 
PER ANSTÄLLD HAR MINSKAT 
MED 33 PROCENT PÅ FEM ÅR”

Marianne Kemnert, miljöansvarig

Klimatneutralitet
– vad innebär det?

Ett klimatneutralt företag beräknar 
årligen sina utsläpp av växthusgaser, 
genomför åtgärder för att minska 
sina utsläpp och kompenserar för 
kvarstående utsläpp i ett klimatpro-
jekt i samarbete med ett miljökon-
sultföretag, i det här fallet South Pole 
group. Konsulten skapar tillsammans 
med företaget ett åtgärdsprogram. 
Den klimatpåverkan som återstår 
kompenseras via internationella 
klimatprojekt. Mobility Motors pengar 
går till skogsplantering i Kikonda, 
Uganda. Företaget har minskat sina 
koldioxidutsläpp per anställd med 33 
procent på fem år.

RONNY 
PIHLBLAD
Pivab i Veddige
– Vi fick nyligen 
Varbergs kom-
muns miljöpris 
för att ha arbetat 
”innovativt med 
att förbättra 
arbetsmiljön i 
lackeringsbranschen och fordonsindustrin." Vi 
uppfinner produkter som förbättrar intern och 
extern miljö för lack- och skadeverkstad, men 
det är en konservativ marknad. Jag tycker 
ändå att många inser att det är värt att inves-
tera i en för personalen bra arbetsmiljö. 

– I dag finns det produkter som gör att per-
sonal i verkstäder inte behöver ha huvudvärk 
och må dåligt. 

– En av de senaste produkterna är en 
sluten arbetsstation där man kan utföra 
plåt- och svetsarbeten och slipgrund. Det 
minskar förflyttning av fordon och ledtider. 
Den farliga röken och stoftet efter svets- 
och grundslipningen tas tillvara. Momenten 
filtreras innan de passerar återvinnings-
systemet för att säkerställa en renare miljö. 
Det blir bättre luft och dämpar ljudet även 
utanför arbetszonen. 

– Det är viktigt att se helheten. De duktiga 
tjejerna och killarna som jobbar på lack- och 
skadeverkstäder är hårdvaluta. Då går det inte 
att snåla på arbetsmiljön.

MALIN 
SVÄRD
miljö- och 
kvalitets an-
svarig Berners 
i Östersund
– Vi jobbar 
kontinuerligt med 
miljön under alla 
dagar på året med 
återkommande möten och ronder, men vi har 
också tagit hjälp av två externa företag för att 
nå lite längre med miljöfrågorna. 
– Mica-gruppen (motsvarande Samhall som 
jobbar med personer med funktionsnedsätt-
ningar) sköter tömningar av alla kärl, sorterar 
och håller ordning och reda. 

– Renhållningsföretaget Lundstams, som 
är experter på återvinning, källsortering och 
avfallshantering, hämtar och tömmer allt 
avfall från oss. Varje månad får vi en rapport 
som visar hur mycket vi har skickat på återvin-
ning till Lundstams. Det handlar mycket om 
rätt sortering. 

– Utåt sett mot konsumenterna och våra 
kunder bygger vi nya tvättanläggningar i Öst-
ersund och Sundsvall. Båda är de allra moder-
naste på marknaden med slutna anläggningar 
där allt vatten återavänds och det lilla som 
släpps ut ska vara så rent att det i princip går 
att dricka. 

YLVA 
 ANDERSSON
vd Bilbolaget 
Nord
– Våra ägare 
Persson Invest 
driver miljöfrå-
gorna hårt. Det 
står i ägarviljan att 
vår påverkan på 
klimatet ska minskas, att relevanta nyckeltal 
för miljöprestationer ska redovisas och att vi 
ska vara en ledande leverantör av bilar med 
lägre mljöbelastning.

– Vi har många laddhybrider bland koncer-
nens tjänstebilar och våra säljare vet att aktivt 
ge kunderna miljöbilsråd. Vi har laddstolpar 
med hög prestanda på sex av våra anlägg-
ningar.

– Ett annat exempel är en kundtidning 
som vi precis har gjort, sista sidan ägnar vi åt 
elbilar ur ett miljöperspektiv, helt neutralt utan 
koppling till oss själva.

JOACIM 
JÄGER
vd Börjessons 
Lastbilar
– Vår nya last-
bilsanläggning i 
Alingsås är ”fossil 
koldioxid-neutral” 
och har blivit 
ännu bättre än vi 
förväntade oss. Dels använder vi grön el, dels 
har vi ett system med djupjordvärme som 
levererar värme på vintern och komfortkyla på 
sommaren. Vi har också precis fått ut några el/
hybrid-bilar som tjänstebilar och förberett för 
att bygga laddstationer på personalparkering-
arna. Där finns också sedan tidigare uttag för 
motorvärmare för vintertid. 

– Tillsammans med Scania har vi sålt och 
levererat 17 stadsbussar i Alingsås, bussar 
som är snälla mot miljön och servas på en 
miljövänlig anläggning. Bussarna har diesel-
motorer, men drivs på RME (rapsmetylester) i 
kombination med en hybridlösning/elmotorer 
och batterier på 12 av bussarna vilket sänker 
bränsleförbrukningen och återvinner rörelse-
energin vid inbromsningar. I Kristianstad har 
vi igång kommunens renhållningsfordon som 
är ett helt kretslopp – lastbilarnas motorer 
drivs på biogas och biogasen tillverkas bland 
annat från hushållsavfall som lastbilarna 
samlar in.

LENNART 
WELIN
kvalitets-
samordnare 
och miljö-
samordnare, 
Bilia
– Vi på Bilia har 
ett gruppcertifikat 
genom Volvohand-
larföreningen och jobbar mot ISO 14 000. En 
sak som skiljer från andra återförsäljare är 
att vi årligen redovisar koldioxidutsläpp och 
hur vi arbetar med företagets klimatpåverkan 
till den ideella internationella organisationen 
Carbon disclosure project (CDP). Vi är nog 
den enda bilåterförsäljaren i Europa som 
gör det. Inom branschen kan vi ur miljöper-
spektiv bara jämföra oss med amerikanska 
återförsäljare. 

– Samtidigt har vårt miljöarbete gått mer 
från miljö till klimat, alltså från avfallshante-
ring till att se över hur vi kan minska förbruk-
ningen av energi genom att exempelvis byta 
till led-belysning. Produkterna blir ju också 
mer miljövänliga allt eftersom modernare 
bilmodeller lanseras. 

CLAS O 
 MÅNSSON
BilMånsson 
Halmstad
– Vi investerade 
50 miljoner för 
tre år sedan i en 
helt ny anlägg-
ning som utsågs 
till ”Sveriges 
miljösmartaste bilanläggning”. Men miljö-
arbetet pågår ständigt, bland annat har vi 
 Svanen certifierat vår biltvätt som tvättar  
40 000 bilar om året. Vi har alla sorters 
kunder i tvätten, men framför allt många med 
premiumbilar som vill att bilen ska vara ren 
och snygg. Vi har fått flera miljöpris, både 
lokala och nationella. 

– Miljöfrågorna är som en lång korridor. De 
är inte avgörande i beslutsögonblicket oavsett 
om det handlar om kommunal eller privat 
upphandling. Men det viktigaste är att vi tror 
på att vi är på rätt väg på lång sikt, även om 
det inte alltid lönar sig på kort sikt. Å andra 
sidan vet man ju inte alltid vad som ligger 
bakom en persons beslut att köpa bil hos just 
oss, men det kanske är att vi tar så allvarligt 
på miljöfrågan.

HUR GRÖNA ÄR NI?
TEXT MARIA ERIKSSON & ING-CATHRIN NILSSON

ENKÄTEN

”DET STÅR I ÄGARVILJAN ATT
VÅR KLIMATPÅVERKAN SKA MINSKAS”

Ylva Andersson, vd Bilbolaget Nord
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EN GRÖNARE 
VERKSTAD
Bilverkstäderna har gjort enorma framsteg 
på miljöområdet på senare år. Kolla här! 
Vi har listat de viktigaste ”gröna” stegen.
TEXT MAGNUS CARLSSON / FOTO  ANNA REHNBERG

M
iljötänket har vuxit sig 
starkt hos verkstäderna. 
Man behöver inte blicka 
långt bakåt för att hitta en 
helt annan värld, där gly

kolen tappades ut i dagvattnet och sopgubbar 
glatt hämtade extra järnskrot mot en mindre 
avgift i fickan.

– Det räcker med att gå tillbaka tio 
femton år för att hitta en helt annan attityd. 
Ingen sorterade, allting gick som brännbart. 
Ingen hade arbetshandskar, hörselskydd och 
skyddsglasögon var bara för mesar. I dag 
tänker man som tur är annorlunda, säger 
Joachim DueBoje, servicemarknadsansvarig 
på MRF. 

Han menar att verkstäderna i dag 
ser flera vinster i att vara miljömed
vetna.

– Dels är det omodernt att inte 

tänka miljömedvetet. Dels vill fler och fler ta 
ansvar och dessutom har ingen råd att slänga 
allting i blandcontainern längre, säger han 
och fortsätter:

– Det finns mycket att vinna på att ta de 
här frågorna på allvar – och kommunicera 

att man gör det. 
– Jag tror definitivt att de yngre 

kunderna väger in det när de 
väljer verkstad. Om de har två 

alternativ med snarlikt pris väljer de den som 
prioriterar miljöfrågor.

BILIA, SOM miljöcertifierades för första 
gången redan 1998, har kommit långt med 
förbättringar.

– Vi måste ta de här frågorna på allvar. 
Kommunerna ställer hårda krav på oss, precis 
som våra generalagenter, men även kunderna. 
Och det är helt rimligt, säger Lennart Welin, 
kvalitets och miljösamordnare på Bilia.

Deras engagemang syns på flera sätt. Allt 
fler anläggningar installerar egna renings
verk och kemikalierna är Svanenmärkta eller 
godkända av Naturskyddsföreningen. Lennart 
Welin har också en utstuderad plan för att dra 
ner på Bilias koldioxidutsläpp. 

– 92 procent av vår klimatpåverkan kom
mer från våra fastigheter, och kan då härledas 
till uppvärmning, nedkylning och el. Där 
finns det mycket att jobba med, säger Lennart 
Welin, och fortsätter: 

– För att minska energiförbrukningen byter 
vi till ledlampor, vilket gör att vi också gör 
en miljövinst genom att få bort kvicksilvret. 
Ett gammalt lysrör innehåller tio milligram 
kvicksilver och en lågenergilampa fem mil
ligram. Genom att byta ut alla våra lampor till 
ledbelysning är vårt mål att minska kvick
silvret med 120 000 milligram. 2

13 EKOLOGISKA AVTRYCK
 1 OLJEAVSKILJARE 

I dag har de flesta verkstäder 
väl fungerande klass 1-ol-

jeavskiljare, vilket innebär att de 
släpper ut mindre än fem milligram 
olja per liter dagvatten. Dessutom 
är oljeavskiljarna utrustade med 
nivålarm, som också funktionstes-
tas med jämna mellanrum. 

 2 RENINGSVERK 
Många verkstäder och 
biltvättar väljer i dag att 

installera egna reningsverk, för att 
minska utsläppen i spillvattnet. 
Hos Bilia har alla biltvättar som 
gör över 5 000 tvättar per år eget 
reningsverk.

 3 BÄTTRE KÄLLSORTERING 
En väl fungerande sortering, 
med tydligt märkta och väl 

förslutna cisterner är i dag en själv-
klarhet hos alla seriösa verkstäder. 

 4 DIREKTSORTERING
En första källsortering 
direkt vid arbetsbänken gör 

att rätt sak hamnar på rätt plats 
direkt – vilket får miljön att jubla.

 5 MILJÖVÄNLIGA 
 KEMIKALIER
Det finns kemikalier och 

det finns kemikalier. Ämnen som 
trikloretylen är ett minne blott och 
de miljövänliga alternativen blir allt 
vanligare. På Bilia används så långt 
det går bara produkter som rekom-
menderas av Naturskyddsfören-
ingen eller är Svanenmärkta.

 6 GRÖN HANDTVÄTT
Tiden då händerna sköljdes 
i trikloretylen, i "tritvätten", 

är för länge sedan förbi. I dag finns 
bättre alternativ, som är mer om-
tyckta av såväl hud och lungor som 
av miljöinspektörer och moder jord.

 7 SNABBSTÄNGANDE 
PORTAR
Temperaturreglering i verk-

stadslokaler är en stor klimatbov. 
Snabbstängande portar är numera 
standardiserat för att undvika onö-
diga uppvärmningskostnader.

 8 LED-BELYSNING
Led-belysning håller länge, 
är billigt i drift och det bästa 

valet för miljön. Hos Bilia pågår ett 
projekt med att byta ut all belys-
ning till led, vilket ska gallra bort 
120 000 mg kvicksilver.

 9 BEGAGNADE 
 RESERVDELAR
Användandet av begagnade 

reservdelar ökar – vilket är en vinst 
för alla inblandade. Kunder och 
försäkringsbolag kommer billigare 
undan, samtidigt som miljön gör 
den största vinsten.

 10 AUTOPEJLAD 
 SPILLOLJA
En autopejlad spillolje-

hantering, som larmar när behål-
laren blir full är standard i dag.

 11 ISO-CERTIFIERING 
Att upprätta och följa 
miljöpolicyer, samtidigt 

som man strävar efter att minska 
sin miljöpåverkan är en självklar-
het för de flesta. Därför är många 
verkstäder ISO 14 001-certifierade 
i dag.

12 Vattenbaserad billack 
sänker utsläppen av 
lösningsmedel, till 

miljöns stora glädje.

13 I hjultvättar används 
granulater i stället för 
kemikaler, vilket skonar 

miljön.

”DET ÄR HELT RIMLIGT ATT BÅDE KOMMUNER, 
GA OCH KUNDER STÄLLER HÖGRE KRAV PÅ OSS”

En bra källsortering är i dag 
standard i de flesta verkstäder.

Miljö har inte alltid varit 
prioriterat och tidigare var 
det inte ovanligt att glykol 

hamnade i dagvattnet. I 
dag är miljöarbete viktigt 

för alla seriösa verkstäder. 

Vattenbaserad lack gör att utsläppen av lösnings-
medel minskar kraftigt. 

Lennart Welin.

Lennart Welin, kvalitets- och miljösamordnare, Bilia

Var sak på sin plats är en förutsättning om man ska hålla koll på sin miljöpåverkan.
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Han berättar att det också finns en annan bakgrund än den rent skat
terättsliga.

– Det finns i EUkommissionen en märklig syn som går ut på att 
biodrivmedel är lika skadligt för klimatet som fossila bränslen. Tjänste
männen har påverkats av miljörörelser i Mellaneuropa, som framhåller 
de generella farorna med biodrivmedelshantering, att det kan leda till 
skövling av regnskogar och världssvält. Det är korrekt när det till exempel 
handlar om palmolja, men vi måste få till en mer korrekt bedömning av 
olika biodrivmedel och vilka länder dessa kommer ifrån.

Motorbranschens Riksförbund (MRF) är här på samma sida som Na
turskyddsföreningen.

– Vi tycker det är konstigt eftersom vi alla vill ha en fossilfri fordons
flotta. EUregler säger att man inte får subventionera några bränslen. Vi 
sitter fast i detta tokeri, bland annat för att regeringen inte har slagits för 
detta på Europanivå, säger Tommy Letzén, vd för MRF.

Ett tydligt exempel på att regeringen inte har kämpat tillräckligt, enligt 
Letzén, är att undantaget gällande subventionerad etanol har förvunnit.

– Ett tag var 15 procent av de sålda bilarna etanolbilar, men nu säljs 
det ju nästan ingenting. Det har funnits en undfallenhet hos regeringen 
i denna fråga. Menar vi allvar med tankarna om en fossiloberoende 
fordonsflotta är det oerhört viktigt att vi får fram konkurrenskraftiga 
alternativa drivmedel, fortsätter han.

FINANSDEPARTEMENTETS SVAR är att EU inte tillåter särskilda skattelätt
nader för vissa drivmedel, även om det accepteras att Sverige har något 
lägre skatter på biodrivmedel.

– Regeringens målsättning är att skattenedsättningen ska vara så stor 
som möjligt, men inte så stor att det ses som överkompensation enligt 
EUreglerna, säger statssekreterare Charlotte Svensson.

Hon menar att biodrivmedelsbranschen kan åka på en skattesmäll om 
regeringen gynnar biodrivmedel för mycket, enligt EU:s sätt att se det. 
Hon framhåller vad regeringen har gjort i frågan; fört samtal med EU
kommissionen och andra länder om långsiktiga lösningar och skickat en 
ansökan om ett förlängt undantag från grundreglerna. 

Flera aktörer som Motorbranschen varit i kontakt med ifrågasätter dock 
om Sverige har satt ordentlig press på EUkommissionen. Finansdeparte
mentets statssekreterare säger att det är en högt prioriterad fråga.

– Exakt hur regeringen argumenterar i samtal med EUkommissionen 
kan jag tyvärr inte gå in på. Det är viktigt att samtalen också leder till 
resultat. Vi lägger mycket kraft och tid på det. En framgångsrik svensk 
biodrivmedelsbransch är ett utmärkt exempel på hur Sverige kan kombi
nera hållbar utveckling med tillväxt, export och fler jobb, säger Charlotte 
Svensson.

Urban Wästljung är chef för hållbara transporter på Scania. Han kall
lar regeringens tolkning av EUreglerna för stelbent, tycker att de hade 
kunna tolkas annorlunda Han anser att det är mycket betydelsefullt att 
det finns subventioner av ickefossila bränslen om transportsektorn ska 
kunna ställa om till fossilfritt.

– Det är det viktigaste styrmedlet för att få till omställningen, säger 
Urban Wästljung. 2

Många menar att en satsning på biodrivmedel är bästa sättet att 
fasa ut det fossila bränslet som ökar medeltemperaturen på jorden. 
Ändå höjer regeringen skatterna på flera biodrivmedel första januari 
nästa år. Regeringen har lagt sig platt för EU, menar kritikerna.
TEXT RICKARD JAKBO

Ramaskri när 
EU skattebromsar 
biodrivmedlen

F
orskare, fordonsindustri, miljöorgani
sationer, partier och motorbranschens 
organisationer är i regel överens: en 
biodrivmedelssatsning är viktig för att 
få ner de fossila utsläppen. Det finns 

flera alternativa bränslen och de flesta tillverkare vill 
och kan sälja fler miljöbilar. Så sent som i somras 
meddelade Scania att de nu levererar lastbilar och 
bussar som går på HVO, hydrerad vegetabilisk olja, 
som sänker koldioxidutsläppen med 85 procent.

Det kunde vara ett gyllene läge för staten att 
hjälpa till, i synnerhet med tanke på den gängse 
åsikten hos partiledningarna att koldioxidutsläp
pen måste ner i transportsektorn. Det är ju bland 
annat därför som regeringen tänker höja skatten på 
vanlig bensin. Men i stället för att på alla sätt stötta 
de alternativa bränslena tänker regeringen höja 
skatterna även på biodrivmedel nästa år. Det är så 
anmärkningsvärt att det nu har börjat knorra i de 
egna leden i riksdagen.

– Folk tänker kanske ”herregud, här har vi en 
rödgrön regering som straffar ut biobränsle”. Det 
är ju barockt, säger Pia Nilsson, socialdemokratisk 
gruppledare i riksdagens trafikutskott.

– Men vi har fyrkantiga EUregler som man kan fundera över, och 
vi behöver verkligen jobba mot EU här. I väntan på nya regler blir det 
så här tokigt, fortsätter hon.

DET BÖRJADE med en bisats i förslagen om att fördyra fossilbensinen. 
Där nämndes även höjd skatt på biodrivmedel, vilket visade sig vara 
till exempel E85 och Fame. Enligt regeringen förbjuder nämligen EU 
Sverige att stötta de miljövänligare alternativen via skattsedeln. 

Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson säger 
att han är skakad av att den rödgröna regeringen höjer skatten på 
miljövänliga alternativ.

– Jag är fortfarande chockad över att det kunde gå så här. Det är hål 
i huvudet, om jag ska vara rak, säger Svante Axelsson.

Enligt finansdepartementets bedömning får en stat inte använda 
koldioxidskatten som påtryckningsmedel i en övergång till bio
drivmedel. Sverige har för närvarande ett undantag, att det är okej 
för Sverige att ha skattelättnader till och med 31 december 2015. 
Men senast vid årsskiftet är det stopp, enligt den förra regeringens 
avtal.

– Därför kan vi inte använda koldioxidskatten som ett påtryck
ningsmedel, eftersom vi samtidigt måste beskatta till exempel etanol 
och biogas, säger Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axels
son.

Verkstadsägare! Har du inte redan ett fungeran
de miljöarbete så är det hög tid att sätta igång. 
Ingen har inte råd att låta bli!

2015 är ett ödesår för bilverkstäder i Sverige. 
Nationellt ska företagens oljeavskiljare inventeras 
– fabrikat, storlek, skötsel och dokumentering. 
I samband med det har nya sanktionsavgifter 
tillkommit som kan kosta företagen en bra slant 
om inte gällande lagkrav uppfylls.

Verkstadsägare måste förstå hur miljöbalken 
styr den dagliga verksamheten och börja arbeta 
med det systematiska miljöarbetet. 

Men inställningen till miljöarbete förefaller 
ofta vara likgiltig; ”det tar bara en massa tid och 

ger ingen inkomst”. San
ningen är en helt annan. 
Avfall och skrot är en stor 
handelsvara i dag. I skrivan
de stund får man cirka fem 
gånger mer för aluminium 
än för vanligt skrot, så 
man tjänar på att separera 
metallerna och sortera dem 
var för sig. Även bilbatte
rier, katalysatorer och annat 

ger pengar tillbaka vid rätt hantering.
Kemikaliehanteringen är en annan sak. Mil

jöbalken lägger stor vikt vid hur företag sköter 
dokumentering och hantering av kemiska pro
dukter (riskbedömning, invallning m m). Man 
måste ha koll på oljeavskiljare och journalföra 
tömningar och kontroller. Har man dessutom 
Cverksamhet (tillståndspliktig verksamhet) 
måste man redovisa mängden kemikalier man 
använder och ibland även förklara dess påverkan 
på miljön, uppgifter som ska redovisas till kom
munens miljöenhet.

Ytterligare en vinning med ett bra fungerande 
miljöarbete är vid förhandlingar med till exem
pel kunder och leverantörer. Fler och fler företag 
tittar på om en tilltänkt kund är miljö certifierad, 
det ses som en kvalitetssäkring. Kan du uppvisa 
ett bra miljöarbete, eller till och med en certifie
ring, så stärker du dina kort. 

MARTIN JILLBRATT 
kvalitetssamordnare Holmgrens Bil

Pengar att tjäna 
på miljöarbete

2  F O K U S  I  D E N  G O DA  B I L E N 

INSÄNDARE

FEL förvaring/
hantering.

RÄTT förvaring med invallning av kemikalierna.

”JAG ÄR CHOCKAD ÖVER ATT DET 
KUNDE GÅ SÅ HÄR, DET ÄR HÅL I 
HUVUDET, OM JAG SKA VARA RAK.”

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens ordförande

Högre biobränsleskatter 
väcker stark kritik.



UTMANAR 
KUNDERNAS
FORDOMAR
Förra året anställde Opel pr-gurun Martin Jonsson för att få in nytt 
tänk i marknadsföringen. Han har fått många ögonbryn att höjas. Men 
nöjdare handlare, bra reklam och uppåt på autoindex har inte ökat 
marknadsandelarna. Ge oss ett år, svarar den nye marknadschefen. 
TEXT  RICKARD JAKBO / FOTO  THRON ULLBERG

MARTIN JONSSON
Ålder: 53.
Gör: Marknadschef på Opel Sverige.
Bor: Täby.
Familj: Fru och två söner, 21 och 19 år..
Intressen: Skidor, cykel och segling.
Lyssnar på: Upptäcker just nu massor ny musik 
genom sönernas spellistor.
Läser: Tyvärr mindre än jag vill.
Åker: Opel Adam.

 U
nder de senaste åren har Opel 
gjort den största framryck-
ningen av alla märken i au-
toindex och ligger nu ungefär i 
mitten. Märket har en succéar-

tad reklamkampanj i ryggen. Ändå lyfter det 
inte. Utgångsläget är tufft. Martin Jonsson 
skräder inte orden om Opels marknadskom-
munikation förr i tiden.

– Det vi har gjort fel i många år är att vi 
har kommunicerat som om vi har varit ett 
starkt varumärke. Det har inte fungerat. Det 
har varit en katastrof.

Tidningen Motorbranschen träffar honom 
på Fotografiska museet nära Viking Line-
terminalen i Stockholm. Iklädd grå kostym 
och lila skjorta går han och småpratar med 

journalister och fotografer som tagit sig till 
smygpremiären för Nya Opel Astra K. Med 
oförändrad reklambudget ska Martin och 
hans team lyfta Opel.

– Det handlar om att hitta rätt personer 
och nå dem där de är. Vi ska ta reda på vilka 
tv-kanaler, bloggar och tidningar de använ-
der sig av.

Han blir extra entusiastisk när frågor om 
bra och dålig kommunikation kommer upp. 
Dålig är marknadsföring som utan grund 
signalerar att produkten är störst, bäst och 
vackrast.

– Många säger ”vi ska in i premiumseg-
mentet”. Det gör inte vi. Vi säger att vi står 
för tysk kvalitet och ingenjörskonst som 
kunden har råd med.

GM:s tyska gren i Europa ska alltså inte nå 
alla med sitt budskap, betonar Opels mark-
nadschef. De nöjer sig med att komma med 
sitt erbjudande till rätt personer. 

– I dag har vi två procent av marknaden i 
Sverige, och om vi dubblar till fyra procent 
så är det ju fortfarande många som ändå inte 
har oss som favorit, och det är okej.

Han förtydligar med att måla upp en till-
spetsad bild av några kundgrupper.

– Äldre Opelkunder älskar oss. Sedan 
har vi” tjänstebilsgänget” som vill ha dyra 
statusbilar. De skulle dö om de sågs i en 
Opel, men vi har också en annan grupp, vi 
kan kalla dem ”under 35”, fast det egentligen 
inte handlar om ålder. De har inga fördomar 
om Opel. De blir jätteintresserade när vi till 

Frågor till generalagenten
2
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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.

exempel erbjuder provkörning i fjällvärlden.
Förra året var Martin Jonsson nominerad 

till ”Sveriges bästa marknadschef ”. Han var en 
av grundarna på den framgångsrika koncept- 
och kommunikationsbyrån Morkman. Där 
var han vd och delägare fram till 2013 och 
arbetade mycket med varumärken som Ica 
och Netto, men också med Mitsubishi och 
Peugeot. 

För ett år sedan bytte han, från att ha varit 
den som skapade strategier bakom annonser 
och reklam, är han i dag beställaren som ska 
övertygas om att lägga annonspengarna rätt.

Att hans hjärta klappar för framgångsrika 
kampanjer i detaljhandeln märks.

– Ica är kanske den dyraste kedjan i landet, 
men 70 procent har Ica som sin favoritbutik. 
Varför? Jo, de har en pågående relation med 
kunden. Där handlar det om att väcka nyfiken-
het. Jag fick en tårta av min Ica-handlare när 
jag fyllde 50 nyligen till exempel. Mitt mål är 
att skapa en nyfikenhet som gör att kunderna 
kommer till handlarna, som i sin tur kan ta tag 
i intresset och bygga relationer.

DET VAR DELVIS tack vare Martin Jonsson som 
Opel nyligen körde en av sina mest framgångs-
rika kampanjer på länge. Han såg den i Tysk-
land och övertygade tyskarna om att ”Utmana 
dina fördomar” behövdes även här, anpassad 
till en svensk publik. Först var det hemligt vem 
avsändaren var. Men när en garvande Anders 
Bagge och andra kändisar sågs burna omkring 
med en Opel på en åker förstod alla. Youtube 
noterade över 500 000 visningar av filmerna. I 
kampanjmaterialet frågar GA:n självironiskt: 

”Kan man verkligen köra Opel utan hatt?”.
– Vi har kommit en bra bit på väg, men sam-
tidigt är det en lång resa att få en medelålders 
man att ändra uppfattning och det är viktigt att 
inse att alla inte är våra kunder.  

Hur lång tid kommer det ta att ge Opel en ny 
image?
– Det är en never-ending-story och ett ständigt 
arbete men ge oss ett år så tror jag att vi har 
bättre marknadsandelar. Märket vill attrahera 
dem som prioriterar prisvärd kvalitet och tek-
nik. Status är mindre viktigt.

Vad ska ni göra då ni har lokaliserat era 
målgrupper bättre?
– Vi ska se till att ge mer information och re-
klam i linje med det vi vill vara, och det ska inte 
vara för mycket reklam. 
–Titta på den resa som dagligvaruhandeln har 
gjort de senaste åren. Du går inte på Ica för 
att deras reklam är så bra, utan för att Ica-

”DET ÄR EN LÅNG RESA ATT FÅ EN MEDEL-
ÅLDERS MAN ATT ÄNDRA UPPFATTNING”

Frågor till generalagenten
2

5 SNABBA ...

SEGLING             FOTBOLL

FACEBOOK             TWITTER

TV             IPAD

DN             SVENSKAN

60-TIMMARS-
VECKA             

40-TIMMARS-
VECKA 

✔

✔

✔
✔

✔

Martin Jonsson – utan hatt.

handlaren vet vad du vill ha. Där har vi en bit 
kvar att gå.

Martin Jonsson anser att Opel måste finnas 
mer på event. Han understryker att det är 
återförsäljarna som har den faktiska relationen 
med kunden.

– Förut körde man nybilsreklam för sig, pr 
för sig, och servicemarknad för sig. Förr sålde 
vi en nybil och så var det tyst i tre år från oss. 
Det håller inte. Allt hänger ihop. 

– Servicesidan är nog den viktigaste kanalen, 
den träffar ju kunden en gång per år. 

Martin vill tona ner sin egen persons roll i 
arbetet. Det är han och teamets roll att få ihop 
all kommunikation till en helhet. 

– Det är en lagsport. Mitt jobb är att mata 
med info och väcka nyfikenhet. Mitt jobb är 
att få ihop det. Tillsammans går vi nu in i en 
jätterolig tid när vi utmanar både fördomar och 
marknaden. 2
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GRATTIS BILSVERIGE – DNB FINANS FÖRST IGEN!
Dealerpad Remote är nu ett komplett provkörningsalternativ för dig som vill bearbeta dina presumtiva kunder 
snabbare. Vi hanterar nu provkörningar med alla variabler – dessutom är nu allt sammankopplat med säljstöds-
programmet, Bilkalkyl. Ett enastående tillfälle för förändring och nu med fler affärsmöjligheter.

Kontakta din lokala DNB representant för mer information.

Lite enklare, mycket bättre...

DEALERPAD – REACT!
1

Grundfunktioner
• Digital underskrift i appen
• Håller koll på provkörningstiden
• Visar lediga demobilar
• Påminner om att kontakta  

kunden efter körning

2

BERÄKNA MÅNADSBELOPP

• Enkel finansieringskalkyl
• Både leasing och avbetalning

HANTERA FORDONSUPPGIFTER

• Koppling mot CBR och Vroom
• Visa kundens alla fordon inkl.  

historiska

6

5

VÄRDERA INBYTESBIL

• Funktioner för att registrera info 
vid värdering av inbytesbil

• Använd foto, ljud och text

3

VISA BILAR I LAGER

• Visar bilar i lager med utgångs-
punkt från ett önskat månadsbe-
lopp

4

INSKICKADE KREDITANSÖKNINGAR

• Listar alla inskickade kreditansökningar

HANTERA PROVKÖRNINGAR

Kundinformation
• Namn
• ePost-adress
• Mobilnummer
• Nuvarande bil

Säljstödskoppling
• Nu även kopplad till BilKalkyl

Körkortskontroll
• Kontroll online mot  

Transportstyrelsen
• Giltighet och status
• Visar rätt behörighet

NYHET! 
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TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

 – Ledarskapsgurun Brian Tracys

”Ett av de djupaste begären är känslan av 
mening. Ledaren är en person som kan 
förstå och få andra människor att höja sig” 

92 %
... av 1 374 höga chefer i näringslivet uppger att de 
har litet eller inget förtroende för finansminister 
Magdalena Andersson. 5 procent har stort eller 
mycket stort förtroende, enligt en undersökning från 
researchföretaget Ipsos. 

Förtroendet för moderaternas ekonomisk-politiske 
talesperson Ulf Kristersson är högre; 50 procent har 
stort eller mycket stort förtroende för honom.

KUL PÅ TV 

En vansinnig chef
På SVT Play finns brittiska 
serien The Call centre från 2014 
där vi får följa den maniske och 
högljudde chefen Nev Wilshire 
som har noll intresse av sociala an-  
ständighetskoder, men som försöker hålla stäm-
ningen på topp med galna idéer. 

Arbetsuppgifterna på call centret är annars 
monotona, men upptågen på arbetsplatsen gör möj-
ligen arbetet roligare för personalen som består av 
outbildade ungdomar, killar med mycket testosteron 
och tjejer med lösögonfransar.

25 sätt att bli en 
bättre chef
Bra ledarskap kommer 
inte av sig själv, skriver 
Malin Trossing som 
har samlat sina bästa 
tips, enkla att ta till 
sig och införa och utlovas göra stor skillnad på 
arbetsplatsen. En bok för företagare och chefer 
i mindre företag med konkreta, tydliga råd för 
hur verksamheten och medarbetarna kan växa. 

De 4 Disciplinerna för exekvering
Boken som toppade Wall Street Journals 
bästsäljarlista, finns nu på svenska. Den 
handlar framför allt om förändring och hur man 
som chef omformar invanda beteenden. Hur 

klarar man som chef 
att driva omställningar, 
samtidigt som den van-
liga verksamheten ska 
pågå som vanligt? Det 
försöker den svenska 
medförfattaren Mark 
Reznik att svara på 
tillsammans med Chris 
McChesney, Sean Co-
vey och Jim Huling.

Hur hanterar du 
 arbetstopparna?

TOWE ERIKSSON, plastreparatör 
på Bil & Möbelklädsel i Kiruna
– Det är väl bara att bita ihop och köra på med 
övertid, man får jobba till det är färdigt helt 
enkelt, det är ganska jämnt men toppar kom-
mer då och då. Ibland tjorvar ju saker, det kan 
inträffa när som helst på året.

KENNETH LARSSON, vd Kenneth 
 Larsson Bil Sandviken 
– Oftast finns det någon som vill göra lite över-
tid. Det viktigaste är att kundernas bilar priorite-
ras. Är det längre toppar så får man titta på om 
man har tillräckligt med folk och kapacitet.   

FILIP KLASÉN, försäljningsansvarig, 
Klaséns bil i Halmstad
– Det gäller alltid att gasa och inte slappna av 
för då tappar man. Det är svårt att förutse när 
topparna kommer, vi trodde vi skulle sälja bra 
i juli, men toppen kom i stället med vädret i 
augusti.

 1De vet att jobbet som chef ska vara roligt. För 
att orka hantera tuffa situationer och behålla 

energin behöver man gilla sitt jobb. 

 2De vet att bra chefer lever som de lär. För att 
veta hur man själv agerar och varför, krävs själv-

insikt och det har alla duktiga ledare skaffat sig.

 3De vet att det är viktigt att våga misslyckas. De 
som inte riskerar att misslyckas har inte heller 

chansen att lyckas. 

 4De vet att man måste våga säga nej. Fram-
gångsrika chefer vet att varje gång de säger ja 

till något oviktigt säger de nej till något viktigt. 

 5De vet att bra chefer får bra medarbetare.  En 
bra chef får entusiastiska medarbetare att växla 

upp.

Gemensamt hos 
lyckade chefer
(ENLIGT FÖRFATTAREN MALIN TROSSING)
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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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JUST NU HOS AUTOREKRYTERING

www.autorekrytering.se

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

Just nu söker vi för våra kunders räkning:

•	 Servicemarknadschef till generalagent
•	 Regionchef till generalagent
•	 Sourcing Specialist till leasingbolag

Läs mer på: www.autorekrytering.se
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”Branschen 
     ska inte 
vara lagom”

2  P O R T R Ä T T E T  I  M AG N U S  B E N G T S S O N

M
agnus Bengtsson är 
rapp, rolig och bjuder 
på sig själv som inter-
vjuperson. Som chef 
kräver han resultat och 
att alla är med på tåget 

– och det verkar inte vara rälsbussen mellan 
Herrljunga och Uddevalla vi pratar om då utan 
franska höghastighetståget TGV.  

Klart att en del hoppar av. Alla är inte lika 
förtjusta i att köra så det ryker även om de 
arbetar i motorbranschen. 

Magnus säljdriv vaknade när han som sju-
åring skulle sälja jultidningar med ett alldeles 
speciellt mål i sikte – den digitala klockradion 

som jultidningsförlaget lockade med i premie. 
I snö och rusk drog han sin lastade pulka runt 
och sålde så bra att han fick två digitala radio-
apparater i premie. Där och då stod det klart 
att det var försäljning han skulle ägna sig åt. Att 
det blev just bilar berodde på att hans pappa 
var bilförsäljare. 

Magnus Bengtsson har gått genom ekluten 
och arbetat med det mesta i bilbranschen. Han 
började sin bana med att tvätta bilar och har 
sålt ett antal. Och han älskar försäljning, går i 
gång på problemtyngda organisationer. Som 
Mercedes-Benz i Akalla.

– Mercedes-Benz är ett av de starkaste varu-
märken som finns men anläggningen i Akalla 

Magnus Bengtsson åker 
lite jojo mellan ÅF och GA. 

Nu är han tillbaka i handlar
ledet som ny försäljningschef 

på fabriksägda Mercedes
Benz Stockholm sedan i 

somras. Han har greppat 
utmaningen; om ett år ska 

resultatet vara positivt.
TEXT  LOUISE MOLANDER / FOTO CAMILLA LINDQVIST

Magnus Bengtsson 
är tillbaka i ÅF-ledet.
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GA från Mars och 
ÅF från Venus

Magnus tips på bättre förståelse:

l Många inom GA sitter långt ifrån 
businessen och hör inte vad 
kunderna säger vilket ÅF gör. GA 
behöver förbättra sin kunskap om 
de lokala marknaderna. I Sverige 
kör vi stora bilar, i Frankrike små. 
Det är snö i Sverige och gröna 
träd i Spanien. Sverige är inte 
detsamma som Skandinavien.

l ÅF måste tänka mer på den 
långsiktiga igenkänningsfaktorn 
och tidvis höja blicken från det 
lokala. Ibland måste entré, skyl-
tar, lampor och färger bytas ut 
även om de gamla fungerar. ”Ni 
kommer aldrig att hitta ett lokalt 
McDonald’s med ett rött M som 
hänger ner som en pizza slice.”  
På kort sikt säljer man inte fler 
bilar för att lampor byts ut men i 
längden lönar det sig.

2  P O R T R Ä T T E T  I  M AG N U S  B E N G T S S O N

har inte haft det bästa ryktet. Mitt uppdrag 
är att vända ett negativt resultat för bilförsälj-
ningen till ett positivt, öka kundnöjdheten och 
skapa en bra teamkänsla, säger han.

MAGNUS BENGTSSON är 46 år och har redan 
arbetat 27 år inom bilbranschen i olika be-
fattningar, både i generalagent- och återför-
säljarledet. När han var 26 blev han platschef 
på Saab/Opel i norra Stockholm med cirka 20 
personer under sig. Många var äldre erfarna 
säljare som kanske inte direkt gjorde vågen när 
den unge spolingen skruvade upp tempot och 
ändrade rutinerna.

– På den tiden existerade till exempel inte 
begreppet CSI, nöjda kunder. Att ringa upp 
kunderna i efterhand och fråga vad de tyckte 
om sina nya bilar, kändes onödigt.

År 2004 blev Magnus försäljnings- och 
marknadsdirektör på Mitsubishi Motors Sales 
Sweden.

– Det var ett företag som blödde med 60–80 
miljoner om året och som hade en skuld till 
huvudkontoret Mitsubishi Motors Europe på 
över en halv miljard. Den skulle vara återbe-

tald på fyra och ett halvt år.
– Målet var att återskapa resultat i import-

bolaget och förbereda en försäljning. Det var 
svårt att veta vilken kran som skulle skruvas åt 
men jag började med gemene folks beteende, 
säger Magnus.

Svångremmen drogs åt. Hotellnätterna på 
Sheraton byttes mot Scandic, á la carte mot 
dagens rätt och dyra hyrbilar mot billigare. 
De som var vana vid att ta flyget klockan nio 
på morgonen fick kliva upp tidigare och ta 
fakirplanet, och så vidare.

– Jag fick mycket mothugg förstås och även 
om vi inte tjänade så mycket på dessa föränd-
ringar så hade de ett signalvärde. När vi utåt 
sett kunde visa att vi minskade på utgifterna 
gick vi in internt. Gamla bilar skulle bort sam-
tidigt som varje affär nu skulle bära sig. Det 
gällde att veta när en affär var lönsam eller inte 
och tacka nej om det behövdes.

Det var viktigt att först få med sig gänget 
inom generalagenten, att de förstod att det var 
allvar, för att sedan bearbeta återförsäljarna 
och få samförstånd, säger Magnus.

– Jag ville att allvaret skulle kombineras med 

man) förbättras och teamkänslan stärkas.
Om bilmärket hetat Grekland hade Angela 

Merkel jublat.
Men nu är inte Magnus grek utan en 

osvensk svensk, skulle man kunna säga. 
Osvensk för att han vågar sticka ut, skryta, 
fatta beslut och driva saker framåt. 

– Jag avvaktar inte, tänker inte att ”så länge 
jag inte gör något, så gör jag heller inget fel”. 
Bilbranschen ska inte vara lagom, vi ska ha 
höga ambitioner och visa att vi är duktiga. 
Framför allt Mercedes-Benz som är ett premi-
ummärke. Bra resultat är det enda som får tyst 

på olyckskorparna.
Svensk därför att han 

gillar att göra långsiktiga 
planer som kan ändras 
snabbt om det skulle visa 
sig vara nödvändigt.

– På så sätt hinner vi sjö-
sätta våra kampanjer och 
aktiviteter och se resultat, 
vi har tid att informera säl-
jare, beställa hem rätt bilar 
i pipeline, utställning och 
demo, sätta in annonser 
och så vidare. Ett typiskt 
svenskt sätt att arbeta på 
som vi har gemensamt med 
Tyskland, säger Magnus.

Fransmännen, som han 
också arbetat med, de lever 
från vecka till vecka, menar 
han.

– De ändrar beslut så fort 
det blåser det minsta i en 
annan riktning. Då hinner 
medicinen aldrig verka och 
ingen vågar satsa eftersom 
förutsättningarna kan skifta 
snabbt. Raka motsatsen är 
det japanska synsättet. Där 
ritar man upp en fem- till 
tioårsplan och håller sig 
strikt till den oavsett vad 
som händer under tiden. 

Tryggt för många men trögt.

DET HÄR MED att jobba för olika kulturer är in-
tressant. Magnus kommer senast från Citroën 
som har 20 procent av marknaden i Frankrike 
men bara 2 procent i Sverige.

– För fransmännen är Citroën ett lika starkt 
varumärke som Eiffeltornet. Bilen sticker ut, 
är liten och lätt att parkera. Svenskar kräver en 

helt annan typ av bil. Vi vill ha stora bilar som 
vi kan åka till fjällen och sommarstugan med, 
och där hunden får plats. Vi har också helt 
andra skatteregler med förmånsvärde som gör 
att det är billigt att ha tjänstebil. Inget av det 
finns i Frankrike. Därför passar inte alla idéer 
som kommer från huvudkontoret i Sverige, 
säger Magnus.

– Jag har haft hårda strider med mina hu-
vudmän av den anledningen. Business is local. 
Citroën hade en lanseringsplan med ett nytt 
lyxmärke, DS, med speciella lampor i taket, 
mattor, inredning och bygg-din-bil-unik-
konfigurator. Det fungerar i Paris men absolut 
inte i Abborrträsk.

PAPPALEDIGHET ÄR också en ”detalj” som inte 
fungerar särskilt bra i vissa länder, till exempel 
Frankrike.

– Jag är ensamstående pappa och det har 
en fransk chef ingen som helst förståelse för. 
Fransmännen har fru, barnflicka och minst en 
älskarinna och begriper inte varför man måste 
hämta på dagis, gå på skolavslutningar, titta på 
barnens luciatåg eller fira midsommar.

Förhoppningsvis kommer det att bli lättare 
att vara pappa i en svensk-tysk värld med säte 
i Stockholm.

– Jag fick mig ju en tankeställare för några 
år sedan när jag var med sonen på dagis. 
Barnen satt i en ring och skulle tala om vad 
deras pappor hette. Det gick bra tills turen 
kom till min Markus. Han var helt tyst och jag 
tänkte att ”herregud, vet min son inte vad jag 
heter?”. Men efter en stund sken han upp och 
sa ”Bengtsson!”. Han har ju delat arm med min 
mobiltelefon hela sitt liv och jag svarar alltid 
med mitt efternamn … 2

”BRA RESULTAT ÄR DET ENDA SOM 
FÅR TYST PÅ OLYCKSKORPARNA”

MAGNUS BENGTSSON
Ålder: 46.
Gör: Försäljningschef på 
Mercedes-Benz Stockholm sedan 
juni i år.
Bor: Traneberg, Stockholm.
Familj: Sonen Markus, 8.
Karriär: Arbetat på Saab/Opel, 
Mitsubishi Motors, Exclusive 
Cars, Citroën, Mercedes-Benz.
Kör: Mercedes AMG 45.
Kul grej: På Citroën fick hans 
medarbetare och leverantörer 
som kom för sent till möten göra 
armhävningar som straff. Blir 
inte aktuellt på Mercedes-Benz 
eftersom disciplinen redan finns. 
Kuriositet: När Charlotte Perelli 
sjöng vid en kickoff som Magnus 
ordnat fick hon en present. 
Efteråt skrev hon så här på sin 
blogg: ”Han hade gjort research 
och visste att jag var liiiite intres-
serad av skor och hade full koll 
på favoritbutik, skomärke och 
storlek på mina fossingar. Jag 
blev alldeles mållös!! Han hade 
gått och köpt ett par Loubou-
tin. Det är ju inte varje dag på 
jobbet man får ett par sådana. 
Han hade hört att min högsta 
klack var 15 cm och den här var 
minsann 17!!!! Fniss…stort, stort 
tack Magnus och  Citroën för en 
fantastisk kväll:)”

optimism och glädje. 
Skulden kunde betalas 

tillbaka och Magnus gick 
vidare, till Citroën som Sve-
rigechef och försäljnings-
direktör. Ett företag som då 
var i en liknande situation 
som Mitsubishi Motors var 
fem år tidigare.

SEDAN FÖRSTA juni i år 
är han försäljningschef på 
Mercedes-Benz i Akalla. 
Prioritet nummer ett är att 
leta brister och lyfta fram 
dem i ljuset. Titta på lager-
hantering, åldersstrukturer, rutiner och omsätt-
ningshastighet i nya och begagnade bilar.

– Det är för långsamma processer och oklara 
regler som tillsammans kostar pengar. 

Tidsperspektivet är kort. Redan 2016 ska bil-
avdelningens resultat vara positivt om Magnus 
får som han vill. Förändringar är ett måste där 
kostnadsmassan behöver ses över, produktivi-
teten per gubbe (ja, det är fortfarande oftast en 

Magnus kulturspan

l  I Japan och Frankrike är det antal arbetade timmar 
som gäller, inte kvalitet. Det är fint att komma tidigt 
och gå sent.

l  En fransk vd har noll förståelse för den svenska pap-
parollen och tror att en snäll svensk som gör som han 
blir tillsagd har en dold agenda.

l  Japan arbetar efter tio-årsplaner oavsett vad som 
händer.

l  Frankrike ändrar sig ständigt beroende på dagsformen.
l  Tyskland och Sverige gillar långsiktiga planer som är 

möjliga att förändra vid behov. Lite lagom typ.

Magnus Bengtsson vågar 
sticka ut, skryta och driva.

Ett av världens starkaste varumärken.
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MRF:s uppmärksammade garantiutredning går vidare. 
Problemen ska lyftas upp i enskilda möten med GA. Initiativtagaren 

Joachim Due-Boje borrar in sig på tredjeparts-
kontrollerna just nu och en ny studie pågår bland de fria verkstäderna.

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  RICKARD FORSBERG

G A R A N T I H A N T E R I N G E N  2

Garantimissnöje 
kvarstår

Garantiutredningen 
har gått in i en fas där 
tredjepartskontrollerna 
skärskådas.

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.

Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) / Balanseringsmaskiner

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!
Arbetsplatsinrede från DEA. Arbetsplatsinrede från DEA. 

STABILT OCH STRYKTÅLIGT

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, 
med svivlande armar eller standard 3 delade.med svivlande armar eller standard 3 delade.

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, 

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

MADE IN ITALY

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 eller 6 ton. I längder ända upp till 

MADE IN ITALY

OMER KAR-SERIEN
- INNOVATION  - FUNKTION

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 eller 6 ton. I längder ända upp till Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 eller 6 ton. I längder ända upp till 

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

BOKADEMO!



F
å missade den omfattande 
MRF-studien tidigare i år som 
visade alarmerande förluster 
för verkstäderna på garantijob-
ben. Undersökningen blottade 
tidsödande felsökningar, pres-

sade tidverk, obetalda arbetsmoment och admi-
nistration, trilskande system, snårig byråkrati, 
utdragna förhandsgodkännanden och dunkla 
revisionsbeslut.

De senare, de så kallade ”extrapoleringarna” 
som innebär att verkstäderna får betala tillbaka 
utbetalda garantibelopp till GA efter att tredje-
partskontrollanterna underkänt verkstadsrap-
porterna, skärskådas av Joachim Due-Boje för 
närvarande. Där har han hittat ett pedantiskt 
felsökande från kontrollanternas sida.

Han ser också en okunskap bland konsulterna 
som utför tredjepartskontroller. På marknaden 
finns fem sex konsultbolag. Många av de största 
bilvarumärkena finns bland kundreferenserna 
på deras webbplatser.

– Flera lovar helt öppet i sin marknadsföring 
att minimera generalagenternas garantikostna-
der genom att nagelfara verkstädernas garanti-
underlag på felskrivningar. Som parkeringsvak-
ter som petimäter-lappar för minsta centimeter 
för nära ett gathörn, fortsätter Due-Boje.

– Skrivfel och slarvfel från tekniker och 
servicerådgivare ska naturligtvis minimeras, 
och hade inte behövt förekomma om gene-
ralagenterna varit tydligare i sina instruktioner 
och utbildningar. Men det känns inte bra att 
externa konsulter bygger sina affärsidéer på att 
hitta ”kommateckenfel” för generalagenternas 
räkning. Felen består inte sällan av enkla skrivfel 
och glömda signaturer.

EXEMPLEN PÅ smått horribla avslag är många. 
Det räcker med ett samtal till en garantiansvarig 
för att nya fall av, ja, faktiskt förolämpningar ska 
återges.

l En verkstad berättar om hur de i samband 
med ett garantiärende, ett motorbyte, hällde i 
en skvätt bromsvätska när de luftade kopp-

lingen och vid en revision ett par år senare blev 
återbetalningsskyldiga på hela ersättningen för 
att de inte använt den vätska som tillverkaren 
anvisade utan en likvärdig. ”Det hade ju varit 
klart bättre att bjuda på den skvätten än att 
mista 130 000 kronor”, som verkstadschefen 
säger.

l En annan vittnar om hur han blev beor-
drad att göra ett stort garantijobb, egentligen 
ett fabrikationsfel, men fick fakturera märkes-
verkstaden i landet där bilen hörde hemma, 
som i sin tur fick äska garantiersättning av 
generalagenten där. Krångligt så det förslog.

l En tredje återger hur GA kan kräva att ett 
instrument plockas isär, fotograferas och sättas 
ihop igen – innan det blir klartecken att garan-
tiarbetet får utföras och då ska hela faderullan 
göras igen med en bråkdel av tidsåtgången 
betald.

l En fick hundra procents avslag för att me-
kanikern skrivit ”sensorerna trasiga, bytte dem” 
när det skulle ha stått ”konstaterat defekta yttre 
parksensorer, byte båda”. Joachim Due-Bojes 
kommentar: ”Revisorn hade dessutom okun-
skapen att skriva ’yttre åverkan ej konstaterat’; 
hade bilen varit utsatt för yttre åverkan hade 
den varit på skadeverkstad.”
l Och många är de som berättar om hur 

stavfel lett till återbetalningskrav efter tredje-
partskontroller, hur tidsödande uppdateringen 
av systemen är, hur administrationen av ett jobb 
tar många gånger längre tid än mekartiden.

LISTAN PÅ kallduschar fylls på för varje samtal 
som rings. Systemen tycks många gånger vara 
huggna i sten och inte förhandlingsbara. Mindre 
anläggningar med flera märken har svårt att få 
det effektiva flow som krävs för att garantijobben 
ska gå ihop.

– Det åker runt en massa nöjda kunder där 
ute i bilar som blivit korrekt reparerade under 
garantitiden utan att verkstäderna som utfört 
jobben fått skäligt betalt. Många verkstäder 
bjuder på garantijobb för att slippa krånglet med 
generalagenterna, vilket ju innebär att statisti-
ken på garantifel blir missvisande också, säger 
Joachim Due-Boje.

Det som stack ut mest i den första studien 
var den stora mängden obetald tid, bland annat 
för administration, förhandsgodkännanden, 
inskanning av serviceböcker, fotografering av 
utbytta delar, kampanjkontroller, chattforum och 
felsökning. 

Flertalet generalagenter kräver också 
förhandsgodkännanden för att ersätta tid för 
kundmöten, provkörning och garantiavveckling. 

Den första undersökningen – av 62 garanti-
jobb av 16 olika märken vid tio verkstäder – gav 
för handen att 39 procent av verkstädernas 
garantijobb var obetalda.

KRAVET ÄR schystare och tydligare anvisningar 
för tredjepartskontrollanterna, granskningsdo-
kument som kan accepteras av verkstäderna.

– Det kommer att mynna ut i någon typ 
av riktlinjer för garantihantering som vi ska 
lägga fram för var och en av generalagenterna. 
Återförsäljarföreningarna jobbar på sina håll. 
Många är tacksamma för det ”benchmarking-
underlag” som studien utgör, men det finns 
också återförsäljarföreningar som är belåtna 
med generalagenternas garantihantering, säger 
Joachim Due-Boje.

Några generalagenter har redan tagit kriti-
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En annan sida av garantiersättningar

Ingen garantiersättning för 
bilar, ägda av återförsäljarna!? 
Flera handlare reagerade på 
det beskedet från VW:s märken 
tidigare i år. Men generala-
genterna har backat nu sedan 
MRF:s jurist David Norrbohm 
påtalat orimligheten för VW 
groups garantiansvarige Rag-
nar Skarnes.

Skälet till att generalagen-
terna nekade både garantier-

sättning och goodwill för bilar 
registrerade på återförsäljare 
var att fusk hade uppdagats 
vid inbyten; inbytespriset 
gentemot kund hade sänkts på 
grund av garantifel men däref-
ter åtgärdade handlarna felet 
på en auktoriserad verkstad.

Nu har VW-gruppen svängt. 
Nybilsgarantin gäller för bilar 
som står till försäljning. Dock 
krävs ett inbytestest som visar 

att priset inte är reducerat 
gentemot kund.

Om goodwill skrev VW 
group så här i svaret till MRF: 
”När det gäller individuell 
goodwill så har vi gått ut med 
förtydligande information till 
våra auktoriserade verkstäder 
hur detta skall hanteras. Good-
wilerbjudandet är alltid ett 
frivilligt och individuellt beslut 
av auktoriserade ÅF till kund.”

2  G A R A N T I H A N T E R I N G E N

ken på allvar; många av VW-gruppens märken 
fick exempelvis höjda betyg på garantifrå-
gorna i årets GA-enkät och det är frukten av 
ansträngningar. Mats Ejelöv, chef för Teknik 
service, säger att huvudskälet till förbättringen 
är ett nära samarbete med ÅF och ÅFF där 
processen analyseras för att hitta förbättringar 
och förenklingar. Senaste året har många 
aktiviteter sjösatts – garantihandläggarträffar, 
garantiforum, garantiarbetsgrupp, förbättrad 
support och lokala garantigenomlysningar 
där importören och återförsäljarna lärt av 
varandra.

– Allt sker i nära samarbete med återför-
säljarna och återförsäljarföreningarna för att 
utveckla och finslipa våra processer. Det är 
glädjande att se att vi rör oss åt rätt håll, men vi 
är långt ifrån nöjda, vi fortsätter arbetet, säger 
Mats Ejelöv.

MEN BETYGEN överlag i GA-enkäten talar sitt 
tydliga språk; garantifrågorna är de som fått 
lägsta betyg. 

När det gäller ersättningsnivån för felsök-
ning och administration får alla märken utom 
Mercedes-Benz underkänt.

Joachim Due-Boje säger att han väl förstår 
att de pressade tillverkarna måste bevaka att 
ersättningar inte sipprar ut till felaktiga garan-
tireparationer eller onödig felsökning och att 
dokumentation är nödvändig.

– Men verkstäderna kan inte ta lejonparten 
av all tid och alla kostnader som de långa ga-
rantitiderna kräver. De måste generalagenterna 
ta höjd för och betala verkstäderna skäligt för.

Fortsättning följer.
Nu har Joachim Due-Boje också startat en 

granskning av garantiersättningen till de fria 
verkstäderna.

– I nuläget tyder mycket på ett ännu mer 
nedslående resultat där, säger Joachim Due-
Boje… 2
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MRF HAR SYNAT 

GARANTI- 

HANTERINGEN

Märkesverkstäderna har fått nog

Garantiersättningarna är ett hån

39 PROCENT OBETALD TID 

FÖR GARANTIJOBBEN

Tidsspillan 

Oskäliga  
mekanikertider

Felsökning betalas inte alls

Domstolar utan rättegång

VERKSTÄDERNA SNUVAS PÅ 100 MILJONER

Medarbetarna går på knäna, 

pressade till bristningsgränsen

EN SKYMF MOT BRANSCHEN

Förlustaffär

”DET FÖREKOMMER ETT PEDANTISKT  FELSÖKANDE OCH 
 OKUNSKAP FRÅN TREDJEPARTSKONTROLLANTERNAS SIDA”

Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig MRF

Joachim Due-Boje går vidare med en granskning 
av garantiersättningarna till de fria verkstäderna.

För många är garantijobben en kamp mot klockan och tredjepartskontrollanterna, 
men det ska också sägas att det finns GA som tar problemen på allvar.

Parallellstudie 
görs i Danmark

Inspirerade av MRF:s garantistudie sjösät-
ter Autobranchen Danmark en liknande 
undersökning av garantiersättningarna där. 
Arbetet startar nu i oktober och beräknas 
slutföras innan året är slut.

– Det kan ju sätta press på tillverkarna 
om vi är flera nationer som kommer fram 
till samma sak, säger förbundets efter-
marknadsansvarige Michael Nøregård.



”Ett verktyg du inte kan vara utan”

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

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MARKNADS- 
TORGET

Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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



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

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

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

För hamn- och eftermontering. Läs mer på
standardleather.se eller kontakta oss
direkt på 08-830102

Standard Leather      Fräsarvägen 7B 142 50 Skogås 08-830102

Läderklädslar till person-
och transportbilar.

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

Affärssystem för fordonsbranschen  Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60    |   info @ infoflex.se 

Försäljning

Butik
Verkstad

Så här lyfter du lönsamheten! 
Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela din verksamhets 
behov från försäljning, butik till verkstad. Kontakta oss för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.  |  www.infoflex.se



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

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

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

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

BEAD BAZOOKA
2.850 kr

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

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

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

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

Bromsluftare 

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

- Snabb pumpautomat med sättrycks-
funktion. 

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

AIRMATE PUMPNINGSAUTOMAT

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 47.950 kr

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

av klis ter -
vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
geodyna 4500p

geodyna 4500-2p

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

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.

18.000 kr

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

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!
Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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

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

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

92.900 kr

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 960/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

LV: TM150

PV: TM100

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

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

leasing fr. 766kr/mån.

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

2.300 kr
2.600 krREA!

2.500 kr

REA!

- Kontakta oss för en lösning 
som passar era behov!
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”Måste vi lämna ut historik?”
JURIDIK

JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA Som auktoriserad 
Volvoverkstad får vi ofta frågor 
från presumtiva köpare av utan-
nonserade bilar, om att få ta del 
av handlingar rörande bilens 
historik. Behöver vi lämna ut den 
informationen?

Classe

SVAR DEN VERKSTADSHISTORIK 
ni har på bilar anses, till skillnad 

från hos myndigheter, inte som 
allmänna offentliga handlingar. 
Det innebär att ni inte behöver 
lämna ut sådan information. Ni 
har enbart ett så kallat avtalsförhål-
lande med kunden som beställde 
arbetet, som givetvis alltid har rätt 
att få ut arbetsorder och fakturor. 
Med andra ord får ni hänvisa de 
spekulanter som vill ha dokumen-
terad historik på en bil till säljaren. 

”VERKSTADSHISTORIK ÄR INTE
EN ALLMÄN OFFENTLIG HANDLING”

DAVID NORRBOHM

FRÅGA Vi har lämnat ett af-
färsförslag på en ny bil med en 
begagnad i byte. Vår säljare som 
gjorde detta var väl optimistisk 
vid värderingen av inbytesbi-
len. Vi måste därför backa på 
inbytespriset. Kunden vägrar 
det och hävdar att vi lämnat ett 
förslag och detta är bindande. 
Vad gäller?

Anders S

FRÅGA Vi har hamnat i en tvist 
med en kund som gjort en anmä-
lan till ARN där hon påstår att fe-
let på automatlådan är ursprung-
ligt. Eftersom felet inträffat inom 
sex månader efter köpet är det ju 
delvis vi som ska bevisa motsat-
sen. Vad bör vi tänka på då?

Sveneric

SVAR VID ALLA TYPER av rekla-
mationer, särskilt av begagnade 
varor, bör man först alltid fråga sig 
om det över huvud taget kan vara 
ett köprättsligt fel, det vill säga ett 
fel som avviker från vad köparen 
med hänsyn till bilens pris, ålder, 

”Vi vill backa på inbytespriset”

Spara alltid diagnostetstet!

SVAR NORMALT ÄR skillnaden 
mellan ett affärsförlag och en of-
fert att affärsförslaget inte är bin-
dande, men det kräver att det i så 
fall finns reservationer i förslaget 
om att det inte är bindande och 
endast ska ses som en prisindika-
tion eller att det tydligt framgår 
att detta affärsförslag endast blir 
bindande om säljaren accepterar 
köparens anbud.

körsträcka etcetera med fog kan 
förvänta sig. 

Har bilen till exempel gått 22 000 
mil behöver det inte vara fråga om 
ett köprättsligt fel utan ett normalt 
slitagefel som en köpare av en be-
gagnad bil tyvärr får räkna med. Är 
det däremot en bil med betydligt 
färre mil på mätaren och kanske 
rör sig om ett allvarligt fel, är det 
mycket riktigt ni som behöver leda 
i bevis att felet på automatlådan 
inte fanns vid köpet. Här kan ett 
inbytetstest och en VDN spela stor 
roll. Tyvärr har ARN i vissa avgö-
randen hävdat att båda dessa tester 
kan tillmätas ett lågt bevisvärde 

Finns ingen reservation i affärs-
förslaget är det tyvärr bindande, 
undantaget om kunden uppenbart 
borde ha insett förklaringsmissta-
get. Vill ni inte genomföra affären, 
så kan ni bli skyldiga att utge ett 
skadestånd motsvarande kundens 
merkostnad för ett täckningsköp. 
Något som i och för sig kan vara 
svårt för kunden att styrka. 2

David Norrbohm

Det finns dock undantag för att 
värna om verkstadens rykte. Jag 
tänker på fall där en till-salu-bil 
reparerats provisoriskt av er på 
kundens begäran. Till exempel en 
växellåda där ni på arbetsordern 
noterat att ni avrått och i stället 
rekommenderat ett byte. 2

David Norrbohm

När kunder drar en rövare
VERKSTAD

FRÅGA Vi gjorde service 
nummer två på en Opel Astra 
härförleden. En vecka efter 
att bilägaren hämtat bilen 
ringde hon och sa att det efter 
servicen kommit ett burrande 
ljud som inte funnits tidigare. 
 Kvinnan fick naturligtvis 
komma tillbaka och vi tittade 
på bilen. Under frontstötfånga-
ren kunde vi konstatera att en 
liten spoiler hade lossnat och 
troligen orsakat ljudet. Vi mon-
terade fast spoilern och ville ha 
några kronor för besväret. Det 
tyckte inte kvinnan, ”det lät ju 
inte när jag lämnade in bilen”. 
För att slippa tjafs så bjöd vi på 
jobbet. Har ingen lust att bjuda 
på dessa jobb längre, hur ska 
jag göra nästa gång?

Manfred med verkstad  
i södra Sverige

SVAR MÅNGA GÅNGER har jag 
blivit uppringd av verkstadsägare 
som blivit utsatta för kunder som 
påstått att deras bilar plötsligt 
gått sönder efter verkstadsbesök. 
Missljud, bucklor och repor ska 
ha uppstått, bilar ska ha börjat 
brinna efter reparation. Alla 
gånger har kunderna påstått att 
det har varit verkstadens fel. 

Några har anmält till All-
männa reklamationsnämnden 
(ARN). Vid flera av dessa samtal 
har jag nästan ramlat av stolen. 
Man kan fråga sig hur männ-
iskor kan vara så djärva och våga 
ta risken att bli påkomna med 
påhittade fel? 

Ett axplock från samtals-
floden: 
2 En billackerare målade en Audi 
och körde den fram och tillbaka 
till skadeverkstaden. När ägaren 
hämtat ut bilen påstod han att 
verkstaden hade kört sönder synk-
ringen på sexans växel. Verkstads-
killen hade kört genom tät trafik i 
en stad, aldrig fått i mer än treans 
växel och aldrig kört fortare än 40 
kilometer i timmen.

2 En annan verkstad bytte lampa 
och lagade ett kabelfel till mittre 
bromsljuset på en gammal Merce-
des 220D från mitten av åttiotalet. 
På vägen hem från verkstaden 
började det ryka under motorhu-
ven. Konsumenten hävdade att 
verkstaden skulle ersätta henne för 
brandskadorna som verkstaden 
hade orsakat.

2 En Saabkund påstod att verk-
staden hade haft sönder larmet 
efter ett bränslepumpsbyte. På 
Saab 9000 sitter bränslepumpen 
nedsänkt i tanken. ”Larmet fung-
erade när jag lämnade in bilen”, 
var argumentet. Hur verkstaden 
skulle kunnat ha sönder larmet 
…? Det tyckte inte bilägaren var 
hans problem.

Och några ärenden från 
ARN:
2 En konsument hade köpt en 
begagnad BMW av en juridisk 
person på Blocket. Efter köpet 
anmärkte köparen på några elfel 
samt att det inte fanns något larm 

i bilen trots att det hade stått så i 
annonsen. Elfelen fixade säljaren, 
men larm hade bilen aldrig varit 
utrustad med men i de bifo-
gade handlingarna fanns mycket 
riktigt Blocket-annonsen, med 
bilder på bilen och även en rad 
ifylld med att bilen hade larm. 

Säljaren anade dock oråd, han 
kontaktade Blocket och fick ut 
originalannonsen där raden med 
larm inte var ifylld! Efter köpet 
hade den nya bilägaren gjort en 
egen annons på Blocket, fyllt i 
raden med larm, skrivit ut an-
nonsen i färg och sedan tagit bort 
den från sajten. Det uppdaga-
des. Ordföranden för mötet var 
mycket tydlig med avslaget, det 
blev en ny anmälan på personen 
som skickat ärendet till ARN, 
denna gång till domstol.

2 En förtvivlad dotter till en 
verkstadsägare ringde; hennes 
far hade fått en ung Renaultägare 
på halsen vars bil hade brunnit 
vid ett svetsarbete på pappans 
verkstad. Egentligen hade pappan 
inte velat utföra svetsjobbet alls, 
bilägaren stod ändå på sig. Rost-
jobb höger fram skulle utföras 
och de hade kommit överens om 
1 500 kronor. Vid svetsningen 
hade det dock tagit eld i klädseln 
under panelen höger fram. 

Den gamla rostiga bilen hade 
plötsligt förvandlats till en pärla 
för ägaren. Ersättningskraven 
blev en parodi; mannen ville ha 
pengar för att åka fram och till-
baka och titta på nya bilar. Han 

MAN FRÅGAR SIG HUR MÄNNISKOR KAN VARA SÅ 
DJÄRVA OCH TA RISKEN ATT BLI PÅKOMNA …?

skulle ha ersättning för mellan-
skillnaden på försäkringen och för 
gamla reservdelar som han hade 
sparat på sig till den franska bilen. 
Han begärde 15 000 av den gamle 
farbrorn, nämnden gick med på 
5 000 kronor.

För att undvika att hamna i lik-
nade situationer är det viktigt att 
vara uppmärksam på, egentligen 
alla detaljer, som kan sticka ut på 
en inlämnad bil. Listan kan göras 
lång. Samla din personal och ha 
möte om detta, diskutera tillsam-
mans hur ni kan minska riskerna!

Till sist:
Du behöver inte bevisa att kunden 
ljuger, det är kunden som måste 
bevisa att han eller hon talar san-
ning! 2

Joachim Due-Boje

JOACHIM DUE-BOJE
SAKKUNNIG PÅ MRF
Dan Olsson
har erfarenhet från alla 
discipliner i branschen, 
sitter i Allmänna rekla-
mationsnämnden och är 
distriktchef för SMBF.
08-701 63 14

JURIDIK
David Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämnden 
och har lång bransch-
erfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD
Joachim Due-Boje
är ansvarig för service-
marknadsfrågor på MRF. 
Sitter i Allmänna rekla-
mationsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL
Johan Holmqvist
är chef för bilhandels-
frågor och -statistik 
på MRF. Sitter även i 
Allmänna reklamations-
nämnden. 
08-701 63 22

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

SKATTER
Helene Engman har  
bl a arbetat på Skatte- 
verket och som chefs- 
jurist inom en orga-
nisation. I dag är hon 
skattekonsult på PwC:s 
kontor i Gävleborg.

SKATTERÄTT
Johnny Andersson är 
skatterådgivare på PwC 
med moms som special-
område. Han har mång-
årig momserfarenhet 
såväl på privata sidan 
som på Skatteverket.

BILUTHYRNING
Roger Ekdahl är vd på 
branschorganisationen 
Biluthyrarna 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

FOTO RICKARD FORSBERG & FREDRIK STEHN

eftersom de utgör ”partsinlagor”. 
Givetvis något som MRF – som 
finns representerade i ARN – vid 
ett flertal tillfällen invänt om. 

För att helt ta udden av ARN:s 
resonemang om partsinlagor är min 
starka rekommendation att vid ett 
inbytetstest spara den information 
som diagnostestet visar vid inbytet. 
Diagnosinstrumentet ljuger inte och 
om det funnits ett fel på exempelvis 
en automatlåda hade felkoder in-
dikerat det. Så spara om möjligt en 
utskrift av resultatet från diagnosen 
(gör en skärmdump eller fotografera 
av skärmen om detta inte går). 2

David Norrbohm
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

BILHANDEL

FRÅGA Vi behöver ibland höja 
lagervärdet på en före detta demo-
bil. Skälet är att vi har en avskriv-
ningstakt på våra demobilar som  
vi och vår revisor anser inte får 
vara för låg. Följden blir ibland när 
det är dags att sälja att det bokför-
da värdet på en bil är lite för lågt. 
Det skulle ju inte heller kännas bra 
att ta in bilen till för lågt värde på 
begagnat. Hur gör jag här? 

En fråga till är hur jag gör med 
tanke på ingående moms när jag 
vill höja värdet på en nyinköpt 
begagnad leasingbil?

Nicklas, Falun

BILHANDEL

”EN STOR OCH VIKTIG HJÄLP ÄR ATT 
 TYDLIGT ANGE SKICKET PÅ ALLA 
 PUNKTERNA I VARUDEKLARATIONEN”

FRÅGA Vi har på senare tid sålt 
några bilar för mellan 10 000
–25 000 kronor till privatperso-
ner. I det prisläget vill vi helst 
inte lämna några garantier. 
Bilarna är ju rätt gamla och har 
många mil på nacken. Vad gäller 
med garantierna och hur tänker 
du kring att sälja så här billiga 
bilar?

Per, Arlandastad

SVAR  EN BILKÖPARE har nog alltid 
betydligt högre förväntningar 
på bilens skick än vad du som 
bilhandlare har, inte minst när du 
säljer bilar i den här prisklassen. 
Vad köparen ser framför sig är sin 
nya bil!  

I PRISKLASSEN under 50 000 kro-

Kan jag slippa lämna garantier?
nor behöver du inte lämna någon 
MRF-garanti men trafiksäkerhets-
garantin ska alltid ingå även på 
äldre långmilare. Varudeklaratio-
nen behöver inte innehålla info 
om annat än trafiksäkerheten på 
bilar under 30 000 kronor, men 
mitt råd är att alltid fylla i hela 
varudeklarationen och vara tydlig 
med vad som har ”O”, osäker 
funktion, eller att du anger ”saknar 
funktion”. 

KOM OCKSÅ ihåg att du inte kan 
friskriva dig från reklamations-
rätten som kunden har genom 
Konsumentköplagen. Den avser 
ursprungliga fel och gäller i tre år. 
Ni har som säljföretag under det 
första halvåret ansvaret för att visa 
att det inte är ett ursprungligt fel 

och därefter har kunden ansvaret 
att visa att det är det. Här har ni 
en stor och viktig hjälp av att vara 
tydliga med att ange skicket på alla 
punkterna i varudeklarationen. 

ETT ALTERNATIV för dig är 
naturligtvis att koncentrera din 
försäljning på bilar som inte är 
alltför billiga. Att i stället sälja 
de allra billigaste inbytena till en 
annan handlare och se till att alltid 
få en bruttovinst, om än inte så 
stor. Då slipper du lägga ner tid på 
dessa bilar och de försvinner ur 
ditt lager direkt när du får in dem. 
Inte tar de upp någon plats heller. 
Kostnaderna för reklamationsrät-
ten på en enda bil kan, som du 
kanske märkt, lätt äta upp brut-
tovinsten för flera. 

”NI KAN INTE 
KÖPA EN BIL 
AV EN  
LEASING- 
TAGARE SOM 
ALDRIG HAR 
VARIT ÄGARE”

JOHAN HOLMQVIST

SVAR BRA ATT NI inte skriver av 
demobilen för lite! Många revisorer 
rekommenderar 2,5–3,0 procents 
avskrivning per månad, vilket på 
lång sikt upplevs som för mycket. 
Men på sex, tolv månaders sikt är 
det ofta en bra nivå.  
 
NÄR NI BOKAR upp värdet på bilen 
bokar ni förslagsvis in överskottet 
på demoavskrivningskontot, som 
vanligen finns på (och har belastat) 
nybilsavdelningen. På så sätt får rätt 
avdelning den kompensation den 
ska ha på grund av den tidigare för 
höga avskrivningstakten. Viktigt 

är också att begagnatavdelningen 
redan från början får in bilen med 
ett korrekt verkligt värde (vv) så att 
den inte har för höga bruttovinster 
på vissa bilar. Rättar ni detta blir 
analyserna internt, om vilken avdel-
ning som tjänar vad, betydligt mer 
rättvisande.

FÖR FRÅGA TVÅ, när ni kö-
per in en leasingbil till ett 
värde (i mitt exempel här 
50 000 = 40 000 + moms) som ni 
känner att ni behöver höja (med 
20 000 + moms) gör ni så här: 

Boka in höjningen med 20 000 

GÖR GÄRNA EN egen kalkyl på 
exempelvis tio bilar, med försälj-
ningspriser på 10 000–25 000 
kronor. Ta upp alla kostnader, 
glöm inte försäkringskostnader, 
lagerkostnader, räntekostnader, 
reparationskostnader, rekondi-
tionering, service, felsökning. Ta 
fram tänkta reklamationskostna-
der på bilarna och var nu ärlig och 
låt en eller två kosta en bra slant. 
Jämför de bruttovinster som blir 
över (då med hänsyn tagen även 
till reklamationskostnaderna) med 
en tänkt låg bruttovinst du kan 
få om du säljer vidare bilarna till 
en kollega utan att göra i ordning 
dem. 2

Johan Holmqvist

Hur bokför jag en höjning av en begagnatbils lagervärde?
på bilen och motbokningen på 
begagnatavdelningen med en 
bokföringsorder (uppvärdering-
en behöver här intäktsföras). Den 
ingående momsen som finns på 
inköpsfakturan med 10 000 ska 
inte blandas in här och det blir 
inte heller någon ingående moms 
på uppbokningen. 

När bilen sedan säljs, som i 
mitt exempel denna gång för 
75 000 (60 000 + moms) blir 
utgående momsen 15 000 och 
vinsten 0. Varken 20 000 eller 
25 000 så klart. 2

Johan Holmqvist

ANNONS

”Leasingkundens revisor påstår
att inbytesfakturan är felaktig”

SKATTERÄTT

FRÅGA För ett par veckor sedan 
kom en företagare och ville byta 
sin leasingbil mot en ny. Ett 
större finansbolag var leasinggi-
vare. Vi kontaktade dem och fick 
veta att restskulden var 110 000 
kronor. Vi värderade bilen till 
ett pris inklusive moms till 
150 000 kronor, alltså 40 000 
kronor högre än restvärdet. 

Till kunden utfärdade vi en ”in-
köpsfaktura” där vi skrev ”Inbyte 
av bil 120 000 kr, moms 30 000 
kr” och avräknade restvärdet 
110 000 kronor, varför det uppkom 
en fordran om 40 000 kronor för 
kunden. Vi avräknade det beloppet 
vid betalning av den första för-
höjda leasingen på den nya bilen. 

Nu har kundens revisor hört av 
sig och påstår att inbytesfaktu-
ran är felaktig och att det ställer 
till problem för hans klient. Är 
det riktigt och om inte, hur ska 
det i så fall vara? 

Göran

SVAR KUNDEN VAR, såvitt jag förstår 
förutsättningarna, aldrig ägare till 
bilen och då kan ni inte köpa bilen av 
honom eller henne. Det ni köper av 
kunden är rättigheten att få köpa bi-
len från leasinggivaren som kunden 
har enligt sitt leasingkontrakt. 

Text och innehåll i fakturan 
är alltså felaktigt eftersom ni inte 
köper någon bil. Sedan första 
januari 2008 är den som säljer en 
vara eller tjänst skyldig att redovisa 
och betala in det belopp som i fak-

SKATTERÅDGIVARE JOHNNY ANDERSSON

turan anges som moms till staten, 
oavsett om momsdebiteringen är 
korrekt eller ej. Det är sannolikt 
det som kundens revisor menar 
med att fakturans utformning stäl-
ler till problem för kunden. 

OM KUNDEN godtar er självfaktura 
så blir han eller hon nämligen skyl-
dig att redovisa in även den felaktiga 
momsen. Dessutom saknar ni som 
köpare avdragsrätt för den felaktiga 
momsen som finns i fakturan. 

Fakturan borde i stället ha 
avsett köp av rättigheten att lösa 
leasingbilen och beloppet skulle 
ha varit 32 000 kronor samt moms 
8 000 kronor, totalt 40 000 kronor. 

I fakturan kan ni ange hur värdet 
av rättigheten beräknats (värdet av 
inbytesbil inklusive moms 150 000 
kronor, avgår restskuld enligt lea-
singkontrakt 110 000 kronor, vilket 
ger ett värde på rättigheten om 
40 000 kronor inklusive moms). 

MED EN SÅDAN faktura har ni av-
dragsrätt för 8 000 kronor avseende 
köp av rättigheten från kunden 
som dessutom ska få en faktura 
från leasingbolaget där ni köper 
bilen för ett belopp motsvarande 
restskulden. I fakturan från leasing-
bolaget ska priset på bilen anges 
som 88 000 kronor + moms 22 000 
kronor, totalt 110 000 kronor. 

Totalt får ni därmed avdrag för 
moms med 30 000 kronor, men 
med stöd av två olika fakturor. 2

Johnny Andersson

Mölnlycke Lackering & Karosseriverkstad 
ser stora fördelar med att vara oberoende 
och inte tillhöra någon kedja.

– För oss är det perfekt, det ger mycket 
större valmöjligheter, säger Rikard Blixt, 
servicemarknadschef.

 ”VI KAN 
FOKUSERA 
PÅ VÅRT”

D örren in till Möln- 
 lycke Lackering &  
  Karosseriverkstad, 

MLK, hinner knappt stängas 
bakom ryggen innan några 
vänliga ansikten tittar upp.

– Vill du ha hjälp med att 
komma till plåt, lack eller 
service?

Det märks direkt att detta 
verkligen är en fullservice-
verkstad. MLK, med 24 
anställda, gör i princip allt 
utom att sälja bilar, vare sig 
det gäller små och stora 
plåtarbeten, plastrepara-
tioner eller lackering. Firman 
är märkesverkstad för fem 
bilmärken: Saab, Mazda, 
Subaru, Chevrolet och Ford.

För ungefär två år sedan 
inledde Mölnlycke-före-
taget ett samarbete med 
Orio AB.

– Orio har Saab i grunden, 
men för oss är det viktigt 
att de kan leverera reserv-
delar för alla bilmärken. De 
jobbar bara med kvalitets-
produkter, har bra priser 
eftersom det inte finns 
några mellanhänder och de 
har hög leveranssäkerhet. 
Beställer du innan klockan 15 
så får du grejerna levererat 
till verkstaden dagen efter. 

Hade vi tillhört någon kedja 
så hade vi behövt åka och 
hämta reservdelarna någon-
stans, säger Rikard Blixt.

För MLK är det självklart 
att vara oberoende och ha 
friheten att styra sig själva 
fullt ut, vilket är något som 
Orio värnar om. Viktigt är 
att slippa behöva låsa upp 
sig i franchise-upplägg där 
man måste följa centrala 
avtal, köpa reservdelar för 
en viss summa eller haka 
på olika kampanjer.

– Det är vi som bestämmer. 
Som det är nu använder vi 
vår egen marknadsplan, 
verkstaden ser ut som vi 
vill och vi handlar exakt de 
reservdelar som behövs och 
inget mer. Ingen tvingar på 
oss någonting. Vi kan foku-
sera fullt ut på våra kunder 
och vår aff är.

Enligt Rikard Blixt upplever 
han och företaget att det 
fi nns en tydlig respekt och 
förståelse för MLK:s sätt 
att driva verkstad på.

– För oss är det lätt och 
smidigt att arbeta med 
Orio, de är hjälpsamma och 
väldigt fokuserade på att 
göra det enkelt för oss. 
Och sådant gillar vi.
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Nyregistreringar under september

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
september 2015

Nyregistrerade miljöbilar september 2015, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i september

 September Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  2 416 2 019 19 057 16 329 7,66 7,33
2 VW Golf  2 330 1 723 16 116 11 697 6,48 5,25
3 Volvo XC60  1 417 1 003 10 541 8 411 4,24 3,78
4 VW Passat 840 889 10 484 10 268 4,22 4,61
5 Volvo S/V60  1 259 1 549 9 528 9 969 3,83 4,48
6 Volvo V40N 946 795 6 844 6 964 2,75 3,13
7 KIA Cee’d  442 684 4 819 5 221 1,94 2,35
8 Toyota Auris 662 588 4 767 4 644 1,92 2,09
9 Skoda Octavia  553 327 4 227 3 157 1,70 1,42
10 Audi A6 376 382 4 021 3 179 1,62 1,43

 September Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V7OII Drive Diesel  727 642 5 284 5 327 12,33 13,48
2 Volvo V60N Miljödiesel Diesel  362 707 3 838 4 026 8,95 10,19
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel  406 319 3 344 3 210 7,80 8,12
4 Toyota Auris HSD Hybrid  385 366 2 869 2 453 6,69 6,21
5 VW Golf TGI Bluemotion Gas  271 229 2 125 683 4,96 1,73
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid  201 66 1 654 1 081 3,86 2,74
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid  200 143 1 552 1 739 3,62 4,40
8 Audi A6 2.0 TDI  Diesel  143 0 1 339 0 3,12 0,00
9 Volvo XC60 Drive-E Diesel  142 156 1 166 1 251 2,72 3,17
10 Nissan Qashqai Diesel 16 98 948 532 2,21 1,35

Diesel 63,2 %

E85 2,3 % 

Elhybrid 13,5 %

El/laddhybrid 
11,8 %

Gas 9,2 %

2 S TAT I S T I K  I  P E R S O N B I L A R

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     3 12 128 139 0,05 0,06
  Land Rover                 50 34 702 837 0,28 0,37
Totalt BC Sweden             53 46 830 976 0,33 0,43
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 507 1 471 14 487 13 353 5,82 5,99
  Mini                       563 145 2 081 1 186 0,83 0,53
  Rolls-Royce                       0 0 2 0 0,00 0,00
Totalt BMW Group Sverige     2 070 1 616 16 570 14 539 6,66 6,53
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    430 616 4 012 4 143 1,61 1,86
  DS                    1 0 6 0 0,00 0,00
Totalt Citroen Sverige AB    431 616 4 018 4 143 1,61 1,86
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 11 5 96 115 0,03 0,05
  Fiat                       459 458 5 480 4 917 2,20 2,20
  Jeep                       86 113 884 527 0,35 0,23
  Lancia                     21 20 217 260 0,08 0,11
Totalt Fiat Group Automobiles 577 596 6 677 5 819 2,68 2,61
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 211 920 9 304 9 032 3,74 4,05
Totalt Ford Motor            1 211 920 9 304 9 032 3,74 4,05
GM Sverige                                                                           
  Cadillac 4 1 58 8 0,02 0,00
  Chevrolet                  4 4 100 870 0,04 0,39
  Opel                       574 578 5 019 4 439 2,01 1,99
Totalt GM Sverige             582 583 5 177 5 317 2,08 2,38
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      274 294 2 629 2 597 1,05 1,16
Totalt Honda Nordic          274 294 2 629 2 597 1,05 1,16
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 1 31 34 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     2 1 31 34 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 718 1 586 13 330 11 976 5,36 5,37
Totalt KIA Motors Sweden     1 718 1 586 13 330 11 976 5,36 5,37
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    762 461 6 822 5 161 2,74 2,31
Totalt KW Bruun Autoimport   762 461 6 822 5 161 2,74 2,31
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      630 401 3 876 3 300 1,55 1,48
Totalt Mazda Motor Sverige   630 401 3 876 3 300 1,55 1,48
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 309 1 164 10 162 8 663 4,08 3,89
  Smart                      2 3 221 15 0,08          
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 311 1 167 10 383 8 678 4,17 3,89
Nevs                                                                     
  SAAB                     2 0 121 150 0,04 0,06
Totalt Nevs       2 0 121 150 0,04 0,06
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    199 213 1 721 1 813 0,69 0,81
Totalt Nimag Sverige      199 213 1 721 1 813 0,69 0,81
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     862 657 8 397 5 920 3,37 2,65
Totalt Nissan Nordic         862 657 8 397 5 920 3,37 2,65
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      343 351 3 208 3 526 1,29 1,58
  Renault                    667 835 8 022 7 454 3,22 3,34
Totalt Renault Nordic Sverige 1 010 1 186 11 230 10 980 4,51 4,93
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    783 1 136 7 019 7 820 2,82 3,51
  Mitsubishi                 592 504 3 881 3 858 1,56 1,73
Totalt SC Motors Sweden AB   1 375 1 640 10 900 11 678 4,38 5,24
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     493 339 3 913 3 193 1,57 1,43
Totalt Subaru Nordic         493 339 3 913 3 193 1,57 1,43
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      207 48 1 060 597 0,42 0,26
  Toyota                     1 884 1 701 15 073 14 148 6,06 6,35
Totalt Toyota Sweden         2 091 1 749 16 133 14 745 6,48 6,62
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 757 1 451 14 830 13 212 5,96 5,93
  Porsche                    74 47 1 020 616 0,41 0,27
  Skoda                      1 294 1 198 11 286 9 928 4,53 4,45
  Seat                       427 258 3 028 2 290 1,21 1,02
  Volkswagen                 4 149 3 595 37 742 32 930 15,17 14,79
Totalt Volkswagen Group Sverige 7 701 6 549 67 906 58 976 27,30 26,48
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 180 5 464 47 602 43 074 19,14 19,34
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 180 5 464 47 602 43 074 19,14 19,34
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       119 58 1 083 535 0,43 0,24
Totalt 29 653 26 142 248 653 222 636 100,00 100,00

45 37 83 102
172 223 530 614
217 260 613 716

2 276 1 691 12 211 11 662
807 428 1 274 758

0 0 0 0
3 083 2 119 12 485 12 420

1 996 1 974 2 016 2 169
0 0 0 0

1 996 1 974 2 016 2 169

23 23 73 92
3 231 2 782 2 249 2 135

170 67 714 460
37 23 180 237

3 461 2 895 3 216 2 924

2 394 2 926 6 910 6 106
2 394 2 926 6 910 6 106

33 3 25 5
81 318 73 574

1 552 2 195 3 467 2 244
1 666 2 516 3 565 2 823

800 1 157 1 829 1 440
800 1 157 1 829 1 440

22 26 9 8
22 26 9 8

8 334 6 729 4 996 5 247
8 334 6 729 4 996 5 247

3 848 1 971 2 974 3 190
3 848 1 971 2 974 3 190

2 433 2 175 1 443 1 125
2 433 2 175 1 443 1 125

2 600 2 305 7 525 6 350
43 4 178 11

2 643 2 309 7 703 6 361

113 23 8 127
113 23 8 127

1 239 1 340 482 473
1 239 1 340 482 473

4 976 3 305 3 421 2 615
4 976 3 305 3 421 2 615

2 597 2 759 611 767
4 178 4 221 3 844 3 233
6 775 6 980 4 455 4 000

3 379 3 271 3 640 4 549
1 536 1 395 2 345 2 463
4 915 4 666 5 985 7 012

2 139 1 767 1 774 1 426
2 139 1 767 1 774 1 426

207 99 853 498
6 770 6 776 8 303 7 372
6 977 6 875 9 156 7 870

3 390 2 807 11 440 10 404
542 299 478 317

4 926 4 477 6 360 5 451
1 808 1 100 1 220 1 190

12 014 9 614 25 728 23 316
22 680 18 297 45 226 40 714

12 255 10 871 35 347 32 203
12 255 10 871 35 347 32 203

369 295 705 227
93 335 81 476 155 318 141 160

 September Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

 September Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län                 8 602 6 766 72 138 61 363 29,0
Västra Götalands län           5 210 4 865 43 058 39 547 17,3
Skåne län                      3 797 3 503 33 225 29 446 13,4
Östergötlands län              1 333 1 130 9 980 9 531 4,0
Jönköpings län                 1 148 1 092 9 810 8 651 3,9
Hallands län                   938 1 000 8 387 8 017 3,4
Uppsala län                    783 818 7 238 7 089 2,9
Södermanlands län              710 650 5 952 5 507 2,4
Örebro län                     710 675 6 002 6 014 2,4
Värmlands län                  752 535 5 678 4 957 2,3
Gävleborgs län                 662 607 5 741 5 002 2,3
Västmanlands län               728 643 5 460 5 316 2,2
Västernorrlands län            658 639 5 468 4 979 2,2
Kalmar län                     660 489 5 215 4 259 2,1
Dalarnas län                   622 599 5 308 4 712 2,1
Västerbottens län              556 517 4 974 4 285 2,0
Kronobergs län                 613 531 4 774 4 285 1,9
Norrbottens län                455 461 4 223 4 050 1,7
Blekinge län                   345 261 2 809 2 526 1,1
Jämtlands län                  271 264 2 204 2 100 0,9
Gotlands län                   100 97 1 009 1 000 0,4
Landet totalt 29 653 26 142 248 653 222 636 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 340 600

 2014      2015

1

5

2

JOHAN HOLMQVIST, 
 bilhandelsansvarig på 
MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

SEPTEMBER ÄR 21:a månaden i rad med en 
ökning för personbilar, nu med 13 procent. Acku-
mulerat är ökningen 12 procent, endast slaget av 
rekordåret 1988. MRF tror på en prognos 2015 
på 337 000 för personbilar. Om 345 000 ska 
nås skulle sista kvartalet behöva öka med 18,5 
procent.

FÖR LÄTTA lastbilar är det en svag minskning i 
september, med 0,2 procent, men vi har haft ök-
ning i 20 av de senaste 22 månaderna. Ackumu-
lerat har vi en ökning med 7 procent. Volymerna 
hitintills i år är de näst bästa någonsin, endast 
slagna av 2011.

ÄVEN TUNGA lastbilar har i september en svag 
minskning, med 4 procent, vilket ackumulerat 
ger minus 1 procent, helt i linje med vår prognos 
på 4 500 bilar för 2015. 

Fortsatt bra  marknad!
KO M M E N TA R
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Sep  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  6 10 37 41 -40,0 -9,8 0,1 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  252 286 2 088 2 015 -11,9 3,6 6,5 6,7
Dacia  40 61 491 448 -34,4 9,6 1,5 1,5
Hyundai  1 2 24 51 -50,0 -52,9 0,1 0,2
Fiat  184 154 1 055 1 258 19,5 -16,1 3,3 4,2
Ford  669 760 4 875 3 752 -12,0 29,9 15,1 12,4
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  36 21 299 220 71,4 35,9 0,9 0,7
Isuzu  29 41 345 302 -29,3 14,2 1,1 1,0
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  341 243 2 622 2 243 40,3 16,9 8,1 7,4
Mitsubishi  90 63 617 461 42,9 33,8 1,9 1,5
Nissan  242 325 1 906 2 226 -25,5 -14,4 5,9 7,4
Peugeot  230 148 2 164 1 683 55,4 28,6 6,7 5,6
Opel  88 174 901 957 -49,4 -5,9 2,8 3,2
Renault  472 438 3 562 3 459 7,8 3,0 11,1 11,4
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  3 3 61 45 0,0 35,6 0,2 0,1
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  150 187 985 1 104 -19,8 -10,8 3,1 3,7
Volkswagen  1 173 1 089 9 823 9 584 7,7 2,5 30,5 31,7
Volvo  0  0  0  1 0,0 -100,0 0,0 0,0
Övriga  48 56 379 390 -14,3 -2,8 1,2 1,3
Totalt  4 054 4 061 32 234 30 240 -0,2 6,6  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Sep  Ackumulerat  2015  2014
DAF  8 8 79 68 0,0 16,2 2,3 2,0
Iveco  1 2 4 6 -50,0 -33,3 0,1 0,2
MAN  13 20 148 125 -35,0 18,4 4,4 3,6
Mercedes-Benz  62 85 274 340 -27,1 -19,4 8,1 9,9
Scania  182 184 1 537 1 332 -1,1 15,4 45,4 38,8
Volvo  177 162 1 331 1 558 9,3 -14,6 39,3 45,4
Övriga  1 0 11 1 0,0 1000,0 0,3 0,0
Totalt  444 461 3 384 3 430 -3,7 -1,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass September Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 4 054 4 061 -7 -0,2 32 234 30 240 1 994 6,6
andel i % 89,2 89,1   89,4 88,9
3,5–10 ton 33 23 10 43,5 242 180 62 34,4
andel i %  0,7 0,5   0,7 0,5
10–16 ton  16 11 5 45,5 180 176 4 2,3
andel i %  0,4 0,2   0,5 0,5
>16 ton  444 461 -17 -3,7 3 384 3 430 -46 -1,3
andel i %  9,8 10,1   9,4 10,1
Totalt  4 547 4 556 -9 -0,2 36 040 34 026 2 014 5,9

Registrering av bussar Över 10 ton

 September Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Sep  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  7 13 49 43 -46,2 14,0 7,3 5,2
MAN  9 0 72 177 0,0 -59,3 10,8 21,4
Mercedes-Benz  5 32 102 138 -84,4 -26,1 15,3 16,7
Neoplan  2 0 11 0 0,0 0,0 1,6 0,0
Scania  11 2 128 46 450,0 178,3 19,2 5,6
Volvo  9 12 233 239 -25,0 -2,5 34,9 28,9
Övriga  5 20 73 183 -75,0 -60,1 10,9 22,2
Totalt  48 79 668 826 -39,2 -19,1  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

 Augusti  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 

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

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

1 Volvo 3 375 20,43 3 510 30 375 21,52 29 246 5 310 17,19 5 547 7,2 6,8 7,3
2 Volkswagen 1 923 11,64 2 005 17 186 12,18 14 813 3 338 10,81 3 128 6,9 7,2 7,0
3 Toyota 1 431 8,66 1 530 11 834 8,38 12 154 2 499 8,09 2 735 6,8 6,8 6,6
4 Ford 964 5,84 1 062 7 788 5,52 7 683 2 031 6,58 2 040 5,6 6,5 5,7
5 Audi 930 5,63 979 8 026 5,69 7 615 1 823 5,90 1 830 6,2 6,4 6,2
6 BMW 826 5,00 960 7 854 5,56 7 823 1 409 4,56 1 384 7,0 7,6 7,8
7 Hyundai 635 3,84 668 4 924 3,49 4 920 1 309 4,24 1 285 5,7 6,1 5,6
8 Peugeot 606 3,67 838 4 926 3,49 5 839 1 222 3,96 1 500 5,8 6,8 5,5
9 Skoda 599 3,63 626 5 279 3,74 4 820 1 158 3,75 1 206 6,3 6,1 6,3

10 KIA 596 3,61 575 4 951 3,51 4 381 865 2,80 761 8,0 8,2 8,0
11 Renault 570 3,45 573 4 879 3,46 4 798 1 146 3,71 1 167 5,9 5,8 5,9
12 Mercedes Benz 510 3,09 487 4 492 3,18 4 208 1 039 3,36 1 247 6,0 4,6 5,8
13 Opel 464 2,81 591 4 139 2,93 4 345 1 175 3,80 1 549 4,7 4,6 4,7
14 SAAB 453 2,74 537 3 493 2,47 4 224 955 3,09 1 159 5,6 5,6 5,2
15 Citroen 365 2,21 390 2 897 2,05 2 867 954 3,09 1 056 4,5 4,6 4,4
16 Nissan 351 2,12 315 2 720 1,93 2 429 516 1,67 498 8,1 7,9 8,2
17 Honda 304 1,84 342 2 579 1,83 2 378 622 2,01 598 6,0 7,0 6,2
18 Subaru 253 1,53 275 2 066 1,46 1 991 682 2,21 630 4,4 5,3 5,0
19 Mitsubishi 217 1,31 269 1 721 1,22 1 802 426 1,38 494 5,9 6,5 5,5
20 Mazda 187 1,13 211 1 546 1,10 1 652 447 1,45 543 4,9 4,6 4,7
21 Seat 167 1,01 198 1 318 0,93 1 205 346 1,12 289 5,8 7,9 6,0
22 Suzuki 134 0,81 123 986 0,70 962 255 0,83 265 6,1 5,7 5,9
23 Fiat 107 0,65 77 801 0,57 599 206 0,67 198 6,1 4,4 5,6
24 Chevrolet 94 0,57 115 734 0,52 897 228 0,74 275 4,9 5,0 4,4
25 Mini 84 0,51 85 651 0,46 563 117 0,38 101 8,5 9,0 7,6
Övriga                                            373 2,26 339 2 978 2,11 2 778 804 2,60 844 5,5 4,7 5,3

Totalt/Genomsnitt 16 518 100,0 17 680 141 143 100,0 136 992 30 882 100,0 32 329 6,3 6,4 6,3

01 - STOCKHOLM                           8 890 9 198 -308 -3,35 81 672 77 919 3 753 4,82 21,68 21,55
03 - UPPSALA                             1 677 1 572 105 6,68 14 062 12 636 1 426 11,29 3,73 3,49
04 - SÖDERMANLAND                        1 385 1 399 -14 -1,00 11 636 10 945 691 6,31 3,09 3,03
05 - ÖSTERGÖTLAND                        1 960 1 975 -15 -0,76 17 144 16 386 758 4,63 4,55 4,53
06 - JÖNKÖPING                           1 650 1 779 -129 -7,25 14 548 14 045 503 3,58 3,86 3,88
07 - KRONOBERG                           914 957 -43 -4,49 7 856 7 825 31 0,40 2,09 2,16
08 - KALMAR                              1 042 1 128 -86 -7,62 9 237 8 842 395 4,47 2,45 2,44
09 - GOTLAND                             189 219 -30 -13,70 1 798 1 625 173 10,65 0,48 0,45
10 - BLEKINGE                            756 746 10 1,34 5 924 5 618 306 5,45 1,57 1,55
12 - SKÅNE LÄN                           5 553 5 950 -397 -6,67 47 592 47 552 40 0,08 12,63 13,15
13 - HALLAND                             1 500 1 551 -51 -3,29 12 731 12 002 729 6,07 3,38 3,32
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                7 242 7 535 -293 -3,89 62 267 59 068 3 199 5,42 16,53 16,33
17 - VÄRMLAND                            1 396 1 516 -120 -7,92 11 464 10 820 644 5,95 3,04 2,99
18 - ÖREBRO                              1 333 1 527 -194 -12,70 11 980 11 499 481 4,18 3,18 3,18
19 - VÄSTMANLAND                         1 399 1 533 -134 -8,74 11 848 11 062 786 7,11 3,14 3,06
20 - DALARNAS LÄN                        1 460 1 417 43 3,03 11 289 11 117 172 1,55 3,00 3,07
21 - GÄVLEBORG                           1 252 1 332 -80 -6,01 10 545 10 124 421 4,16 2,80 2,80
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 145 1 309 -164 -12,53 9 541 9 399 142 1,51 2,53 2,60
23 - JÄMTLAND                            575 510 65 12,75 4 535 4 305 230 5,34 1,20 1,19
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 024 1 139 -115 -10,10 8 819 8 659 160 1,85 2,34 2,39
25 - NORRBOTTEN                          1 253 1 317 -64 -4,86 10 143 9 918 225 2,27 2,69 2,74
Övrigt 12 14 -2 -14,29 103 290 -187 -64,48 0,03 0,08

Hela landet 43 607 45 623 -2 016 -4,42 376 734 361 656 15 078 4,17 100,0 100,00

MRF 14 393 33,01 125 376 33,28 15 511 34,00 121 757 33,67 -1 118 -7,21 3 619 2,97
Övrig bilhandel (jur.pers) 11 330 25,98 93 323 24,77 10 309 22,60 80 767 22,33 1 021 9,90 12 556 15,55
Bilhandel total 25 723 58,99 218 699 58,05 25 820 56,59 202 524 56,00 -97 -0,38 16 175 7,99
Privat bilhandel(fysisk person) 1 520 3,49 13 488 3,58 1 703 3,73 13 112 3,63 -183 -10,75 376 2,87
Juridisk person 3 655 8,38 39 703 10,54 3 966 8,69 40 036 11,07 -311 -7,84 -333 -0,83
Privat 12 254 28,10 101 299 26,89 13 625 29,86 101 433 28,05 -1 371 -10,06 -134 -0,13
Direktimport 455 1,04 3 545 0,94 509 1,12 4 551 1,26 -54 -10,61 -1 006 -22,11

Totalt 43 607 376 734 45 623 361 656 -2 016 -4,42 15 078 4,17

*   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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Boka plats till MRF:s kurs 
i verkstadsjuridik

Anmälan görs till Kiki Öiangen, MRF på 08-701 63 27 eller kiki@mrf.se
Deltagande bekräftas med plats och lokal för kursen.

Kursen tar upp frågor om MRF:s 
reparationsvillkor och konsument-
tjänstlagen, att tänka på vid beställ-
ning, felsökning, tilläggsarbeten, 
förvaringsansvar, kvarlämnade bilar, 
garantier och felansvar, reklamatio-
ner, påföljder vid fel, försäljning av 
reservdelar och exempel från ARN. 

Kursen riktar sig till kundmottagare, 

mekaniker, verkstadschefer, rekla-
mationsansvariga och företagsledare. 

I kursmaterialet ingår boken 
Praktisk verkstadsjuridik. 

Kurstid 3 tim, kl.13.00 - 16.30. 
Kursavgift MRF medlem 1 700 kr, 
ej medlem 2 300 kr (moms till- 
kommer).

Är du intresserad av att höja  
kompetensen hos din personal och 
därigenom få bättre lönsamhet  
och samtidigt nöjdare kunder?
Då är det hög tid att boka in din  
personal på MRF:s utbildning i  
verkstadsjuridik. I kursmaterielet  
ingår MRF:s helt nyreviderade  
bok Praktisk verkstadsjuridik.  
Utbildningarna hålls av MRF:s  
jurist David Norrbohm.

Tisdag 20 okt
Karlstad

Onsdag 21 okt
Borlänge

Tisdag 10 nov
Stockholm

Så här ser den ut, den exklusiva Aston 
Martin som har specialbyggts för nya 
Bondfilmen Spectre. Biopremiären 
i Sverige är 6 november. Bilen, som 
heter DB10 har en 4,7 liters V8-motor 
och är en vidareutveckling av den 
ikoniska DB5. Den nya Bondbilen 
byggdes i tio exemplar, varav de flesta 
är krossade av stuntförare. Bondbe-
sättningen tog åtta bilar, två har Aston 

behållit för arkivering, ingen kommer 
att säljas på offentlig auktion.

Det antas att konceptbilen avslöjar 
lite av designen på nästa generation 
V8 Vantage – aggressivare linjer, lägre 
front och kantigare bakparti. Chefsde-
signern heter Marek Reichman, filmen 
heter Spectre och är den 24:e James 
Bond-filmen. Daniel Craig återvänder 
för fjärde gången som Agent 007. 

JAMES BONDS NYA ASTON MARTIN

Här sveper nya Bondbilen 
fram längs Tibern i Rom.
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ATT DEN HÄR KRÖNIKAN över huvud taget kom till är helt och hållet Audis 
fel. För om en bil envisas med att åka omkring och kalla sig ”att lyssna” 
som ju Audi betyder får den finna sig i att någon gång ställer den enkla 
frågan Varför? 

Den någon råkade bli jag och det var ett par dagar före midsommar-
afton som mina latinkunskaper plötsligt hann i fatt mig. Det var faktiskt 
i samma ögonblick som när en svart Audi snodde parkeringsplatsen mitt 
framför näsan på mig. Men jag blev inte arg. I stället frågade jag mig alltså 
varför en bil åker omkring och kallar sig ”Att lyssna”?

Förklaringen är lika enkel som logisk: År 1909 drog tysken August 
Horch igång ett företag som tillverkade bilar och han lånade ut sitt namn 
som varumärke. Några år senare sålde han företaget. När han ånyo ville in 
i bilbranschen kunde han inte använda namnet Horch, det var ju upptaget. 
Då översatte han helt sonika Horch som på tyska betyder 
lyssna till latin och hans nya företag fick därmed namnet 
Audi. 

Men därmed är inte sagan slut. Jag hade fått blodad tand 
och upptäckte fler och fler mysterier i språket. Kofångare 
exempelvis. Varför säger vi kofångare. Jo, det är förstås jän-
karnas fel – 1838 monterades kofångare, ”cowcatchers”, på 
tågloken i USA för att flytta bort kor och hästar från spåren. 
Sedan dess har kofångaren också flyttat till bilarna.

HANDSKFACK ÄR ETT annat ord som förbryllar – där kan 
man finna precis allt. Förutom handskar. Mysteriet olöst. Jag 
gick vidare och granskade servo- som i servostyrning och 
servobroms. Servo är latin och betyder helt logiskt slav.

Vidare:
Att preja ett fordon är att tvinga det att stanna och ut-

trycket är ursprungligen en sjöterm. Ordet kommer från 
holländskans praaien som från början anspelar på själva 
anropningen av fartyg. En ordsläkting hittar vi i engelskans 
pray. Refug betyder tillflyktsort och akvedukt kan associeras 
med Italiens förre diktator Benito Mussolini.

Det är inte så konstigt som det låter. Det är det lilla ordet 
dukt i akvedukt som spökar. Dukt kommer från latinets 
duktus som betyder ledare och Mussolini kallade ju sig själv 
för il Duce alltså ledaren. Glasklart.

SÅ DÄR HÖLL jag på och plötsligt var det midsommarafton och jag fann 
mig själv på en brygga i skärgården med goda vänner och snaps och sill 
och allt var så där midsommaraktigt det bara kan bli. Enda smolket i 
bägaren var den där fjuniga artonåringen som likt många andra artonår-
ingar kan precis allt. Och är bäst på precis allt. Inklusive bilkörning. Trots 
att körkortet knappt hunnit torka. Och hans bil, en Skoda, var världens 
bästa bil.

”Skoda är tjeckiska och betyder skada”, hörde jag mig själv säga.
Det skulle jag inte sagt. Jag hade träffat en mycket öm punkt och arton-

åringen höll en lång utläggning om svenska språket som 
efter diverse obegripligheter landade i att svenskan borde 
rensas från alla utländska ord. Vad det hade med Skoda och 
skada att göra begrep ingen. 

”Så du tycker att Volvo borde heta ’Jag rullar’”, hörde jag 
mig själv säga.

Det tyckte artonåringen.
”Och att Saab borde heta ’Jag flyger’”, hörde jag mig själv 

fortsätta.
”Givetvis, menade artonåringen och hela sällskapet brast 

ut i skratt.

NU VAR DET inte roligt längre. Artonsårsstackar’n kunde ju 
inte veta att Saab står för Svenska aeoroplan-aktiebolaget. 
Och att göra sig lustig på någon annans bekostnad är ingen-
ting annat än ren och skär elakhet. Jag och helas sällskapet 
skämdes.

”Hästkrafter är i alla fall ett bra ord”, muttrade yng-
lingen.
Och nu fick han hela sällskapet på sin sida.

För visst är det en enorm skillnad på att ha 130 kusar under huven eller 
38,5 kilowatt eller vad nu heter på utrikiska.

Nej – hästkrafter heter det. 
Artonåringen har rätt.
Och därmed punkt.

Krönika

  Vad betyder
bilens namn? 

AV GUSTAF CEDERLUND

”Så du tycker att Volvo ska heta 
’Jag rullar’, hörde jag mig själv fråga”

Gustaf Cederlund borrar sig in 
i bilvärldens namnlabyrinter.
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Du kan finansiera ditt köp med leasing 
till fördelaktiga villkor, kontakta oss för 
mer information.

Uppstartsutbildning 

ingår i priset!

TM

MAHA MBT 2100 - broms- 
provare med visarinstrument
MBT 2100 är en okomplicerad och driftsä-
ker bromsprovare för alla typer av personbi-
lar, lätt lastbil och små bussar med axeltryck 
upp till 3 ton. Den utför mätningen i hela  
5 km/h och har spolskyddade extra starka 
motorer som standard.

Spårbredd, min 780 mm, max 2200 mm.  

44 900:-
exklusive moms

Pris från:

Nya Prism PRO 42 från John Bean, framtidens 4-hjulsmät-
ning. Hög mätnoggrannhet, enkel och flexibel användning 
och minimalt servicebehov. ”Bluetooth” trådlös överföring av 
mätresultat från givare till dator.

Fördelar med Prism Pro 42 är:

• Unik funktion för att centrera ratten.
• Nu ännu kortare sträcka vid rullande skevhetskompensering
• Ny användarvänlig programvara
• Hjälpsidor med 3D-animationer
• Grafisk utskrift av hjulinställningsdata
• Färgskrivare
• Utrustad med måltavla på framhjulen
• Funktion för kunddatabas
• Mobilt stativ på hjul
• Fordonsspecifikationer
• Hjulhållare i magnesium för 11-22” ingår

Hjulinställare

Bromsprovare

99 500:-
exklusive moms

Pris från:

Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, SUN Diagnostics 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



 

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

DEN SNABBA KVALITETSRIKTBÄNKEN 
SOM KLARAR TUNGA LYFT.

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 2 544 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)   Rest. 10%

Jollift Masterbench 35 är en stark, robust och mångsidig lyft och ”snabb bänk” 
som funkar för mindre till medelstora skadereparationer.

Jollift Masterbench 35 är ensam på markanaden med 3500 kg lyftkapacitet och 
dessutom en dragriktare med 10 tons dragkraft, 4 starka chassieklämmor som 
lätt kan justeras i höjdled ingår också. Dragriktaren kan monteras runt hela 
bänken och har vertikalt torn med dubbel vridbar bottendel, vilket medför att 
man alltid har maximal dragkraft.

Jollift Masterbench 35 går utmärkt att bruka utan klämmor och dragriktare, 
4 flyttbara lyftarmar medföljer. Levereras komplett med dragriktare och 
klämmor, bänken kan fås i valfri färg efter kunds önskemål!

Tekniska data:
Lyftkapacitet: 3500 kg
Maximal lyfthöjd: 1640 mm med dubbla lyftblock
Höjd från golvet: 100 mm
Längd:  2370 mm
Bredd:  780 mm

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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