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Lönsamhet
ALLTID I FOKUS – NU I NYTT FOKUS

NÄR STORA plötsliga händelser inträffar föränd-
ras spelplanen. I ljuset av VW-organisationens 
förtroendemässiga totalblunder ser vi nu också 
dom ekonomiska konsekvenserna som ger en 
ny vinkling på begreppet lönsamhet – på en helt 
annan magnitud. Effekterna för branschen kan vi 
bara spekulera kring, men flera faktorer än biltill-
verkarnas aktiekurser kommer vi nog att se.

För tittar vi på framtidens bilhandel, servi-
cemarknad och bilägande, utan att ta hänsyn 
till ovanstående, står redan stora förändringar 
för dörren. Aktörer försöker bryta sig in i det 
traditionella flödet mellan fabrik, generalagent, 
återförsäljare och kund; olika former av ”broo-
kers” kliver in och vill ta sin del. Aktörer som 
bland annat köper partier av bilar, finansierar och 
leasar/hyr ut, förmedlingsportaler för bilköp och 
reparationer med mera, alla med samma syfte att 
skära emellan. 

FRÅGAN ÄR: Vad är kundnytta och vad gör vi inte 
tillräckligt bra för att det ska finnas plats för fler i 
denna bransch som inte är känd för höga procent-
tal lönsamhetsmässigt?

Som bransch måste vi hantera hur våra kunder i 
framtiden vill äga och sköta sina bilar.

Vi ser initiativ från nya aktörer, även bilbolag, 
som skapar bil-sharing, bilpooler och sam-
transporter förmedlade via enkla appar. Eller 
kunderbjudanden om att köpa mil i stället för 

bil, en bekymmerfri mobilitet via bland annat 
privatleasing.

Till det kommer all ny teknik och snabbare 
produktlivscykler som ökar behovet av kostsam 
kompetensutveckling. Det är viktigt att vi tillsam-
mans med importörer och försäkringsbolag hittar 
modeller som säkerställer att vi som jobbar med 
bilarna har rätt kompetens/utrustning till rätt 
kostnad och får ersättning för vår kompetens! 

DET MÅSTE finnas effektiva lösningar för hela vårt 
avlånga land så vi även i framtiden har professio-
nella handlare och verkstäder lokalt i områden där 
bilen är en nödvändighet för att leva och verka. 

Som bransch har vi mycket att beakta och 
jobba med både i närtid och på längre sikt. Som 
branschförbund ska vi fortsätta att påverka dom 
olika aktörerna, men också myndigheter och 
regering för att ge branschen bra förutsättningar. 
Samtidigt behöver enskilda företag som alltid se 
över sin effektivitet och lokala situation. Nu, när 
det är medvind för bilbranschen, kan det vara idé 
att lokalt göra en större framtidsanalys utöver det 
vanliga budgetarbetet: Hur säkerställer vi långsik-
tig lönsamhet för företaget!?

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

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

Postadress Motorbranschen, Box 5611, 114 86 Stockholm  Tel 08-701 63 12  E-post redaktionen@motorbranschen.se
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”Även i glesbygd 
behöver kunderna 

service, och vi 
 skälig ersättning”

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

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se
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Vi är glada åt att ha knutit en av Sveriges 
vassaste motorjournalister till oss. Marianne 
Sterner har ett förflutet på Teknikens Värld och 
Vi Bilägare. Under 27 år satt hon som ensam 
kvinna i den internationella juryn som utser 

Årets bil. Hon har testat massor av bilar, tävlat i både EM- och VM-
rallyn som kartläsare och även jobbat som näringslivsreporter på 
Dagens Industri – och ”haft roligt hela tiden”.

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR
Annika Creutzer, Gudrun Pawlo 
Lindskog, Magnus Carlsson, Maria 
Eriksson, Nellie Pilsetnek, Peter 
Lorin, Pierre Eklund, Rickard Jakbo

KRÖNIKÖR 
Nils-Eric Sandberg

FOTOGRAFER
Magnus Johansson, Bobo Olsson, 
Camilla Lindqvist, Christel Lind, 
Magnus Jonsson, Åke Ericson

KORREKTUR
Hans Bister

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

Men kanske dyker frågor upp som rör avbetalningstid, rest-
värden eller kreditbedömning – när kunden sitter framför dig?  
Då finns vi på Partner Support på plats för att stötta dig och 
göra affären möjlig.
 
Du kan bilar och vi kan finansiering. Men med vår långa erfa-
renhet vågar vi påstå att vi kan och gillar bilar också. Ring mig 
eller någon av mina kollegor, vi ser fram emot ditt samtal!

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll



Svallvågor 
internationellt
AUSTRALIEN: Undersöker möjlighe-
ten till ett grupp-åtal.

ENGLAND: Utreder misstänkt 
bedrägeri.

FRANKRIKE: Utreder misstänkt 
grovt bedrägeri.

INDIEN: Statliga Automotive 
Research Association of India under-
söker förekomsten av manipulerad 
mjukvara.

ITALIEN: Utreder misstänkt 
 bedrägeri.

KANADA: Har inlett undersökning.

KINA: Utreder brott för de 1 950 
importerade VW-bilar som ska 
återkallas.

NORGE: Norska eko-myndigheter 
utreder brott.

SCHWEIZ: Inför säljstopp för VW-
bilar med EU5-motor.

SVERIGE: Åklagare vid Riksenheten 
mot korruption undersöker möjlighe-
ten till åtal.

SYDKOREA: Miljödepartementet har 
initierat en nationell utredning med 
egna tester av VW och Audi.

SYDAFRIKA: Har inlett undersök-
ning.

TYSKLAND: Utreder misstänkt 
bedrägeri. Flera husrannsakningar på 
kontor och i bostäder har genomförts. 

USA: Undersöks av EPA (Environme-
ntal Protection Agency), amerikan-
ska justitiedepartementet, FBI och 
grupptalan i 27 olika stater, privata 
stämningar genom en advokatfirma 
i Seattle.

 

FAKTA ÄR att 230 000 bilar ska 
återkallas. Alla väntar på besked 
om åtgärderna, ett svar som lovats 
i slutet av november.

Pontus Lövrup, vd för VGS 
återförsäljarförening, liknar stäm-
ningen vid ett totalt vakuum, som 
efter att ha kommit på att sin äkta 
hälft är otrogen. 

– Vår ÅF-kår har varit med 
länge och många är familjeföre-
tag. De känner förstås en oerhörd 
ilska och besvikelse. Det är inte 
bara ett brott mot miljö- och 
regelverk utan också ett medvetet 
fusk, säger han.

Effekterna av VW-fifflet är 
omöjliga att uppskatta. 

EU-organisationen Cecra 
beskriver krisen som en ”över-
väldigande utsläppsskandal” 

som kommer att påverka hela 
bilindustrin och kundernas 
förtroende. 

Återförsäljarna håller andan. 
Ännu verkar orderingången gå i 
takt med marknaden. 

– Vi har en dialog med GA om 
vilket stöd ÅF kan få. Ett problem 
är att vi inte vet konsekvenserna i 
förlorat anseende och förtroende 
än. Vi pratar om olika scenarier 
och lösningen av problem som 
kan inträffa.

LÅNEBILAR ser Lövrup som 
självklara. Kanske också extra 
personal som hämtar och kör 
ut och parkerar åtgärdade bilar, 
separata linor, specialcertifierade 
mekaniker.

Craig Smith, professor i etik 

och socialt ansvarstagande på 
Insead, har skrivit att det måste 
finnas en felaktig företagskultur i 
orsakssammanhanget. 

Just den kulturen vill Pontus 
Lövrup ändra. 

– Jag hoppas att det här är 
slutet för en i grunden alldeles 
för auktoritär och toppstyrd 
företagskultur i fabriken. De blev 
fartblinda och trodde att de kunde 
kommendera fram vad som helst 
utan att ha förmågan att invänta. 
Den typen av ledarskap är kontra-
produktiv. 

– Vi hoppas att det här ska leda 
till ett mjukare och mer lyhört 
förhållande till fabrikens tuffa 
krav och att även ÅF kommer 
märka av större pragmatism, 
lyhördhet och ödmjukhet. 2

”Hoppas konsekvensen
blir en mjukare kultur”

SVÅ:S VD PONTUS LÖVRUP

VW stod för kvalitet, pålitlighet och ansvarstagande, en perfekt blandning 
av tysk ingenjörskonst och miljövänlig omsorg. För dem som kanske var 
mest övertygade – återförsäljarna – känns fallet hårt. Men kriser förenar 
och det finns tillförsikt i leden.

På Motorhalland i Halmstad 
planeras tårtkalas, rullande 
band och om möjligt ett mobilt 
teknikteam som gör uppdatering 
hos kunden. ”Det gäller att ta 
till vara på möjligheten att knyta 
nya kunder till sig nu”, säger vd:n 
Roger Weman.

SOM FÖRE detta kommunal miljö-
chef har Weman en generös syn 
på de kunder som trots åtgärder 
ändå vill byta till en nyare bil med 
EU6-motor. Men en del vill inte 
få sina bilar åtgärdade alls. I alla 
händelser ska besöken göras till 
något extra.

– I bästa fall behövs bara en pro-
gramuppdatering. Då kanske det går 
att fixa ett löpande band där kunden 
kör in genom porten på ena sidan 
och bilen rullas till andra. Kaffe och 
tårta och bra kundvård. Eller att ta 
med en laptop hem till de kunder 
som har svårt att komma hit. 

Vi avbryts av ett telefonsamtal 
från ytterligare en ideell förening 
som hoppas att Motorhalland inser 
värdet av att förbättra sitt rykte. Ett 
rykte som GA är mån om.

– GA ringer säkert två gånger 
om dagen och kollar hur det går 
och om försäljningen mattats av. Vi 
har inte sett någon större föränd-
ring i orderingången. Det enda 
kunderna frågar om är om de nya 
bilarna är berörda, och det är de 
ju inte. 

Transportbilar med EU5-motor 
står kvar i bilhallen, men de släpps 
inte ut på marknaden. Däremot 
erbjuds kunderna lånebil, ny bil 
eller hyrbil. 

En viktig fråga är hur åtgärdsar-
betet ska bekostas av VW.

– Vi får en annan timersättning 
när vi jobbar med garantiärenden 
än när vi jobbar gentemot kund. 
Frågan är vad det här kommer att 
räknas som? 2

PÅ MOTORHALL ANDS AGENDA:

”Tårtkalas, 
 rullande band
och mobilt 
 teknikteam”

Vd:n Roger Weman på 
Motorhalland är inte 
oroad för försäljnings-
målen. Han ser framåt 
och hellre på elhybrider 
än på dieselbilar. 
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Hur ser försäljningen ut, informa
tionschef Marcus Thomasfolk på 
VGS?
– Orderingången verkar vara normal. 
Men det är klart att det som hänt har 
en negativ påverkan på varumärket. 
Avgörande är hur smidigt vi hanterar 
åtgärderna. Vi avvaktar information 
om vad de innebär mer tekniskt, men 
vi förbereder oss mentalt genom att 
ha en tät dialog med våra ÅF och hålla 
dem uppdaterade. 

Vilken ersättning kan ÅF förvänta 
sig få för utlägg, avbräck i försälj
ningen, hyrbilar?
– Vi får återkomma till det när vi vet 
mer om själva åtgärden och kan ge 
tydligare svar. Hyrbilar är en åtgärd 
som vi tittar på.

Stödjer ni ÅF om de hamnar i juri
diska tvister med kunder som vill 
häva köp eller byta bil?
– Vi kommer inte lämna några ÅF i 
sticket. Dialogen ska vara tät och vi 
kommer att göra det här så smidigt vi 
bara kan.

Hur ska ni få upp energin igen?
– Självklart påverkar det oss alla, inte 
bara ÅF, utan även oss på GA. Hela 
koncernen är berörd. Fokus måste 
ligga på att lösa omedelbara frågor. 
Samtidigt får jag säga att vi svetsas 
samman i det tuffa läget. Vi i Söder-
tälje försöker peppa och hålla ÅF in-
formerade. I gengäld har vi fått många 
uppmuntrande ord, mejl och support 
från våra ÅF. Vi är fast beslutna att fixa 
detta tillsammans. 

VGS:

”Vi lämnar inga 
handlare i sticket”

VW-AFFÄREN
Front 

232 693
bilar med den manipulerade mjuk-
varan rullade i trafik i Sverige vid vår 
pressläggning. 

De var uppdelade enligt följande: 

VW PERSONBILAR: 107 219

VW TRANSPORTBILAR: 35 726

AUDI: 59 058

SKODA: 28 524

SEAT: 2 166 

Allt enligt VGS.

VGS informationschef
Marcus Thomasfolk
känner på hetluften.
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”Vi har inte märkt att försäljningen påverkats alls 
 hittills. Det viktiga är att GA och fabrikören är tydliga 
och informerar om vad som gäller och vilken åtgärd 
det handlar om. De reaktioner vi har fått från kunder 
är faktiskt bara några raljerande gliringar.”

Johan Aftén, vd Aftén bil, Åkersberga   

TEXT MARIA ERIKSSON
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MRF:S JURIST:

”ÅF hamnar i kläm
 i ansvarsfrågan”

Alan Brown, vd för 
Nordamerikas återför-
säljarförening för VW, 
säger så här:
Hur påverkas de amerikanska 
återförsäljarna?
– I början var vi chockade, arga 
och besvikna, men vi är vana vid 
upp- och nedgångar. Många ÅF 
har sett tdi-tekniken som det som 
gjort VW exklusivt jämfört med 
andra, så vi måste se tillbaka på 
den bensindrivna teknologin och 
de bilar vi har att erbjuda som inte 
går på diesel. 

Vilka reaktioner får ni?
– Här i Texas säger de flesta ”rör 
inte min bil”, oroade att reparatio-
nen kommer att ändra bränsleför-
brukning och köregenskaper. 

Vilken finansiell hjälp får ni 
från GA?
– Vi har en ”skattkista” med finan-

siell hjälp om vi saknar anställda, 
missar försäljning och förlorar 
bonus, kunder som vill byta bil 
innan återkallelsen. Med de peng-
arna ska vi göra det bästa för våra 
kunder och återförsäljare.

Du äger själv två anlägg
ningar – vad säger du till dina 
anställda?
– Vi låter dem veta att vi är där för 
dem mentalt, fysiskt och finan-
siellt. Sedan, snabbt tillbaka till 
jobbet. Det är lätt att glömma att 

boka tider för service och försälj-
ning, men det är nu vi har tid. 

Kommer alla ÅF i USA klara sig?
– Många får säkert kämpa, men 
när VW kommer tillbaka med nya 
produkter kommer vi att behöva 
alla 652 handlare. VW står i dag 
på tå för att göra allt rätt. Vi är 
mer skärpta än våra konkurrenter. 
Men kom ihåg: Attityd är ett val! 
Du väljer själv om du vill falla eller 
hitta väg att förbättra dig när du 
går genom tuffa tider. 2     

Front 
2

”Attityd 
är ett 
val”

ÅFF I  USA:

MRF:s jurist David Norrbohm har 
fått många samtal från oroliga 
ÅF och verkstadschefer senaste 
veckorna. Vanligaste frågan: Får 
kunden lämna tillbaka bilen?

– Det finns ingen juridisk grund för att 
behöva häva ett köp eftersom felet 
inte är väsentligt, samtidigt som han 
betonar att ett sådant samtal med 
kunden också kan vara positivt. I vissa 
fall har ÅF godkänt att bilen köpts 
tillbaka mot att en nyare modell köps. 
Beroende på upplägget av affären kan 
det trots allt bli en win-win-affär.

För att hjälpa medlemsföretagen 
har MRF gått ut med ett brev med svar 

på vad kunderna har rätt att göra samt 
ÅF:s och verkstädernas ansvar.

– Ingen verkar förstå att det är ÅF 
som har det juridiska ansvaret mot 
kunderna. Det är viktigt att ÅF och 
verkstäder får stöd i den här frågan ef-
tersom det är de som möter kunderna. 

– Vi har inga tydliga indikationer om 
att ÅF kommer gå skadelösa ur det 
här. Det som sagts är att bilarna ska 
repareras mot garantiersättning, som 
tyvärr haltar betänkligt när det gäller 
kompensation för administration av 
kostnader. Frågan om kostnader för 
lånebilar och eventuell goodwill vid 
återköp har VGS i skrivande stund inte 
lämnat något tydligt besked om. 

4 handlarröster

MIKAEL 
 ERICSSON, 
vd Motor
centralen Umeå   

Vilket stöd för
väntar du dig från GA?
– Att de tar fullt ekonomiskt 
ansvar. Vi vet för lite än för att 
kunna bedöma vilken slags kom-
pensation vi behöver. Just nu ser 
vi ingen svikande försäljning men 
det kan komma nästa vecka. 

Hur förbereder ni er inför 
återkallelsen?
– Än så länge vet vi bara att 
bilarna ska komma in, men inte 
hur lång tid åtgärden tar. Blir det 
omfattande kanske vi behöver 
erbjuda kunderna lånebilar. 

JIMMY 
 LUNDELL, 
 säljledare Infra
City Stockholm  

Hur går det?
– Det rullar väl på. Vi säljer en-
bart begagnat och vi får få frågor 
trots att vi har fler berörda bilar 
än nybilshandlare. De frågor som 
dyker upp handlar om påverkan 
på bilen. Vi loggar alla kunder i 
en databas så att vi kan skicka ut 
fortlöpande information.

MAGNUS 
HJORT, 
service
marknadschef 
Söderbergs 

Person bilar, Norrköping

Vad säger era kunder?
– Jag har ringt våra största kun-
der som har många bilar och de 
är trygga med att vi kommer att 
fixa det här, säger att alla borde 
förstå att det som står i specifi-
kationerna inte alltid stämmer 
överens med verkligheten. 

MORTEN 
SJURSEN, 
verkstadschef 
VW, Olofsson 
Bil, Stockholm
´

Hur förbereder ni er?
– Vi annonserar efter extra 
tekniker. Vi ser över att vi har rätt 
mängd teknisk utrusning och 
tillräckligt med ersättningsbilar. 
Vi diskuterar också möjligheten 
till en hämta- och lämna-service. 
Kunderna ska känna att vi tar 
hand om dem.

I USA där allt började.
Alan Brown är ÅFF-chef där.

VW-AFFÄREN

KORT OM RÄTT OCH FEL

NEJ Kunden kan inte häva 
köpet av en bil även om den 
berörs av återkallelsen.

JA Kunden har rätt till kompen-
sation för resekostnader och 
lånebil om verkstaden behöver 
behålla bilen.

NEJ Kunden har inte rätt 
att byta en dieselbil mot en 
bensinbil. 

NEJ Kunden får inte avbeställa 
en order på en ny bil och skylla 
på avgasskandalen.

Vi förenklar din däcka� är!

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

FÄRDIGLAGADE 
VINTERHJUL 

FÖRENKLAR LIVET 
FÖR ALLA BILSÄLJARE! 

För 100 år sedan lagade vi all mat från grunden och det 
kunde ta en halv dag att få ihop en middag. Men nu 
köper vi ofta färdigt att värma eller att äta. Det går fort 
och vi slipper disken. Det handlar om ändrade, mer 
moderna köpmönster. 
På samma sätt som med färdiglagad mat, är det väsent-
ligt enklare för en bilsäljare att välja och sälja vinterdäck 
med hjälp av vårt webbverktyg. Mycket enklare än att 
lägga tid på att försöka plocka ihop olika däck- och 
fälgalternativ från ett eget lager, varje gång en bilkund 
vill lägga till vinterhjul på tillbehörslistan. Man bara 
skriver in regnummer eller modellkod i en ruta på vår 
webbplats, så får man direkt några intressanta 
alternativ till hjul att visa kunden. Med bilder, 
priser och allt. 

Dels får man en bra marginal på hjulen 
och dels blir det tid över för att sälja 
fl er bilar.
Så den enda skillnaden mot färdig-
lagad mat, är nog att när vi serverar 
våra hjul, blir det inte bara enklare, det 
blir också bättre totalekonomi.  

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

alternativ till hjul att visa kunden. Med bilder, alternativ till hjul att visa kunden. Med bilder, 
priser och allt. priser och allt. 

Dels får man en bra marginal på hjulen Dels får man en bra marginal på hjulen 
och dels blir det tid över för att sälja och dels blir det tid över för att sälja 
fl er bilar.

nordicwheels_annons_motorbranschen_okt_15.indd   2 2015-10-15   11:19
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MRF:s populära event inom 
lack- och skadeområdet

 NYHET – Leverantörsmässa med kända  
leverantörer inom skadeområdet.

Boka nu in MRF:s lack- & skadekonferens  
och leverantörsmässa. 

Konferensen är på lördag och mässan startar  
redan på fredagen den 22 januari kl 12:00.  
Konferensprogram och vilka utställarna är,  

skickas ut i november.

Ta chansen att få det senaste, inom både  
kända ämnen och andra ämnen du har i din  

dagliga verksamhet.  
Hur hanterar du en kund som inte vill  

detsamma som ni? Hur får du personal till  
din verkstad i morgon? 

Lördagen avslutas med bankettmiddag,  
3-rättersmiddag och fullt ös på dansgolvet med  
coverbandet BIG FUN, som tillhör toppskiktet  

bland cover- och partyband. 

Alla verkstäder är välkomna till dessa dagar,  
oavsett medlemskap i MRF eller inte.

 Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Alle, 15, 
Stockholm  

Tid och datum: Mässan, kl 12:00 – 20:00,  
22 januari och den 23 januari 

Lack- och skadekonferensen kl 10:00 – 17:00, 23 januari 

Pris konferens inkl lunch och kaffe  
MRF-medlemmar 1 750 kr 
Icke medlemmar 2 750 kr  

Pris bankettmiddag 1 350 kr  
Moms tillkommer på ovanstående priser

Registreringen öppnar den 16 november  
www.mrf-bokning.se

FREDAG OCH LÖRDAG, 22 – 23 JANUARI

 MISSA INTE

 MRF:S LACK- OCH  
SKADEKONFERENS &  
LEVERANTÖRSMÄSSA 

 MRF:S LACK- OCH  
SKADEKONFERENS &  
LEVERANTÖRSMÄSSA 

BERÖM:

NÄR FIAT Chrysler Automobi-
les höststädar i organisationen 
integreras hela Norden och GA-
chefen får ansvar för fyra länder. 
Svenska återförsäljarna är osäkra 
och lite oroade.

Nye chefen Antonio Stanisci 
blir ansvarig för FCA-gruppens 
alla varumärken Alfa Romeo, Fiat, 
Fiat Professional, Jeep, Abarth och 
Mopar i Sverige, Danmark och 
Finland. Och från första januari 
2016 även för Norge. Funktioner 
som it, logistik, ekonomi och HR 
kommer främst finnas i Stock-
holm och Köpenhamn.

Förre vd:n Alessio Castelli 
blev nyligen chef för den belgiska 
marknaden. I GA-enkäten syns 
Fiats framgångar senaste åren. 
Raket i fjol och fortsatt uppåt med 
en mindre, men stabil ökning i år. 

– När Alessio kom hade vi 
en ren Sverige-organisation och 
volymerna gick upp. Vi är lite 

frågande inför vad som kommer 
hända när hela Norden ska inte-
greras. För Sverige, där Fiat har 
en ganska liten marknadsandel, 
är vd:n väldigt viktig, säger ÅFF:s 
Peter Hallberg.

Hur påverkas svenska ÅF?
– Det farligaste och värsta som 
kan hända är att det inte kommu-
niceras med ÅF. Kommer de att 
lyssnas på, frågar sig Hallberg.

Av GA-enkäten framgår att 
ÅF haft svårt att få stöd till lokala 
kampanjer och att marknadsfö-
ringen blivit mer internationell.

– Det måste finnas pengar till 
taktisk lokal marknadsföring. I 
dag finns inte tillräckligt med 
resurser, säger Hallberg.

Bjarne Petersen, informations-
chef för Fiat Chrysler, tycker inte 
att svenska ÅF ska oroa sig.

– De bör se förändringarna 
som en möjlighet. Fiat har en 

långsiktig strategi. Det uppstår 
ofta frustation under en föränd-
ringsprocess, men på sikt kommer 
vi bli starkare och mer stabila på 
nordiska marknaden.

Varför förändrar ni?
– Vi ser synergieffekter på andra 
regioner efter liknande struktur-
förändringar. Marknaderna i län-
derna är självklart inte likadana, 
men mycket är det. Samtidigt är 
det FCA:s uppgift att se var det 
sammanfaller och var det kräver 
en lokal anpassning. 

Hur blir det med pengar till 
lokala kampanjer?
– Självklart ska det finnas lokala 
kampanjer, men övergripande ska 
marknadsföringen vara interna-
tionell. Vi går i rätt riktning. Vi 
kommer att se fler och fler nord-
iska headquarters, säger Bjarne 
Petersen. 2 me

Tidningen på Rosenbad
Från Motorbranschen fick vi tillfälle 
att visa upp vårt ”kvinnonummer” från 
maj i år som ett av de positiva exem-
pel på fler kvinnor i branschen, vilket 
energiminister Ibrahim Baylan (S) 
efterlyser. I det syftet hade han bjudit 
in Nätverket för kvinnor inom drivme-
dels- och fordonsindustrin (NKDF) till 
Miljö- och energidepartementet.

– Som ny i energisektorn fann jag 
att nio av tio i branschpaneler var 
män. Nu vill jag väcka branscherna 
och det handlar inte om kvotering 
utan om risken att gå miste om 
begåvning och kompetens. Enkönade 
grupperingar är ett hot, inte minst 
mot egen utveckling och långsiktig 
kompetensförsörjning, sa han.

Som tidigare skolminister 
framförde Ibrahim Baylan också sin 
uppfattning om rekryteringen till 
gymnasieskolornas yrkesprogram:

– Jag tycker att deras framtida väg 
ska ske företagsförlagd, företagsägd 
eller i tät dialog med branscherna.     

I fäders spår
Bilmetro-koncernen, med huvudsäte 
i Gävle, satsar på en utbyggnad och 
modernisering av sin anläggning i 
Mora. Hallen anpassas till Volkswa-
gens nya koncept.

– Vi är i den lyckliga positionen att 
vi även kan bygga ut vår verksam-
het på mindre orter, säger Stefan 
Hellgren, ansvarig för Bilmetros 
personbilsverksamhet i Dalarna, i en 
kommentar till Dala-Demokraten.

– Det är en mångmiljoninvestering 
som kanske inte blir lönsam i sig, men 
den behövs för att lyfta lokalen och 
även ge våra säljare och övrig perso-
nal en förbättrad arbetsmiljö.

Strax efter nyår hoppas Bilmetro 
att den 200 kvadratmeter större hal-
len ska stå klar.

Oro i Fiat-ledet efter 
strukturförändring

Autolink genomgår en företags
rekonstruktion. Vad innebär det?
– Det innebär att man fryser alla 
sina skulder. Ingen får betalt efter-
som man vet att bolagets medel inte 
räcker till att betala alla skulder. Allt 
som köps under rekonstruktionen 
betalas i princip kontant. Sedan är 
avsikten att träffa en uppgörelse 
med fordringsägarna där de nöjer 
sig med att få så mycket betalt som 
våra tillgångar räcker till. På så vis 
undviker man en konkurs som 
skulle ge fordringsägarna ett betyd-
ligt sämre utfall.

Vad innebär det för återförsäl
jarna, finns det en risk att de 
står utan nya bilar? 
– Så länge rekonstruktionen 
pågår ser vi inga problem med att 
leverera tjänster och när den väl 
har genomförts har vi ju löst våra 
problem. Och då är det business 
as usual.

Marknaden är större än någon
sin. Hur hamnade ni i den här 
sitsen?  
– Det har pågått ett priskrig 

under flera år mellan aktörerna i 
biltransportbranschen, det har lett 
till väldigt låga priser som inte ens 
täcker de direkta kostnaderna.

Hur ska ni få slut på priskriget?
– Vi har gått ut till våra kunder 
nu för att omförhandla transport-
priserna. Rekonstruktionen och 
det faktum att vi är tvungna att 
höja våra priser för att överleva 
resulterar i att priskriget nu är slut 
för Autolinks del.

Hur har det gått så här långt?
– Det har gått ett tag nu och vi har 
kommit överens med en hel del 
kunder. Så jag skulle säga att det 
till 90 procent är klart att vi klarar 
rekonstruktionen.

Hur reagerar kunderna när de 
ska betala mer?
– Det har varit två typer av reaktio-
ner. Den ena är att man är upprörd 
över att priset går upp. Den andra 
är att man haft det på känn. Man 
har sett våra ekonomiska resultat 
de senaste åren och förstått att det 
varit på gång. 2  mc

Transportör ur
ekonomisk knipa

PENGAR PÅ RULL

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

”Fackmässigheten är avsevärt 
bättre i bilbranschen än 
exempelvis i byggbranschen”

Ulf Stefansson, jurist fordon, Konsumentverket

Bart Steijaert är vd 
Autolink Sweden med 
28 procent av biltrans-
portmarknaden.

Rattar Volvo lyckat
Volvos marknadsdirektör Per Carleö har fått utmärkelsen ”Årets bästa marknads-
chef” av tidningen Resumé. I motivsammanhanget finns förstås mastodontkam-
panjer under de senaste åren. 

Per Carleö kom till Volvo 2005 och arbetade de första åren globalt med att 
utveckla märkets kommunikationskampanjer och omvandla affärsstrategi till 
marknadsstrategi. 2013 landade han på Volvo Car Sverige.

– Många hävdar att traditionella medier inte har något att hämta längre. Men 
det är fel. Vi ser så tydligt hur folk agerar utifrån reklam i traditionella medier. I 
kombination med traditionella och digitala medier blir ett plus ett verkligen tre, 
säger han i en intervju i Resumé.

Antonio Stanisci.
Ibrahim Baylan.
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MRF:S SERVICEMARKNADSDAG

Nytta, nöje   
 & inspiration
Oj, så komplex servicemarknaden är! MRF:s inspirations-
dag spände mellan köldmediumförordningar, verkstads-
ekonomi, framtida teknik, DNA-märkning, flygunderhåll, 
energieffektivisering och entreprenörskap. 

Drygt 70 personer lyssnade och minglade bland utstäl-
lare. Allt tilldrog sig på Radisson Blue Arlandia Hotel 
under Joachim Due-Bojes vägledning Här är ett axplock!
TEXT & FOTO INGCATHRIN NILSSON

Front 
2

”Viktigaste varumärket är vårt eget”
När VW- och Scaniaåterförsäljaren Berners 90-årsjubilerade nyligen valde koncernchefen och 
majoritetsägaren Stefan Rasteby att manifestera sina varumärken – fordonens, men framför 
allt det egna. ”Kristider indikerar hur skör man kan bli, trots starka varumärken, då är det 
viktigare än någonsin att värna sitt eget. Ska man gå långt måste man gå i team och det gör 
vi.” Till jubileet samlades flertalet av de 330 anställda från Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, 
Sveg och Östersund samtidigt som samtliga bilmärken under VW-paraplyet ställdes upp. Det 
var pampigt.

Atteviks går österut
Atteviks köper Rydbergs Lastbilar 
som från och med årsskiftet kommer 
att ingå i Atteviks Lastvagnar.  

Rydbergs är återförsäljare av 
Scania lastbilar, inklusive service. och 
har verksamhet i Kalmar och Nybro. 
Bolaget har 34 anställda och omsät-
ter 175 miljoner kronor. 

– Köpet är ett resultat av vårt lång-
siktiga arbete i att utöka vårt distrikt 
och stärka vår position i Småland, 
säger Jürgen Vater, vd på Atteviks 
Lastvagnar.  Rydbergs är ett företag 
med gott renommé och har precis 
som vi en väldigt fin företagskultur 
med duktig och kompetent personal.  

– Vi är glada att ha kommit överens 
med Mikael Johansson och Thomas 
Tagheim om ett förvärv, säger Louise 
Attevik, delägare i Atteviks Bil. 

I början av 1950-talet fick Sigvard 
Attevik agenturen för Scania och 
Volkswagen. Andra världskriget var 
slut och behovet av bilar och lastfor-
don var stort. Atteviks fortsatte växa 
under åren för att nu – 70 år senare 
– vara en av Sveriges större privata 
återförsäljare av märkena VW, Audi, 
Seat, Skoda och Scania lastbilar. 

– Nu när vi firar 70 års jubileum 
är det extra roligt att vi expanderar, 
säger koncernchefen Dan Jonsson.

Växtkraft i norr
Det byggs till och om i Norrbotten och 
Västerbotten. I Umeå utökar Bilbola-
get Nord sin bilhall för mångmiljonbe-
lopp och Bilkompaniet i Kalix bygger 
en helt ny hall.

Nordiska Bil invigde tidigare i år 
sin nya anläggning i Luleå, som även 
inkluderar ett nytt transportbilscen-
ter, en stor ombyggnad för cirka 35 
miljoner. 

Nordiska Bil säljer Volvo, Dacia, Re-
nault, Ford och Nissan och finns för-
utom i Luleå även i Kalix, Piteå, Boden 
och Arvidsjaur. De är det största och 
äldsta bilföretaget i Norrbotten med 
det nuvarande namnet sedan 2007, 
då Bil & Traktor Luleå, Bilcentrum 
och Forslunds Bil blev Nordiska Bil. 

Friskt satsat på landsort
Expanderande Bilmetro-koncernen, 
med bas i Gävle, satsar till skillnad 
från många andra bilföretag starkt 
på en ständig uppgradering av sina 
anläggningar även på mindre orter. Ny-
ligen invigdes en ny hall i Ludvika och 
en rejäl utbyggnad av anläggningen 
i Avesta, allt efter VW:s nya koncept. 
Bilmetro säljer förutom VW även Audi, 
Seat, Skoda, VW Transportbilar, Scania 
lastbilar samt i Gävle, Honda och Kia 
i en separat bilhall. Omsättningen för 
den familjeägda koncernen är cirka 2,7 
miljarder kronor och antalet anställda 
cirka 550 anställda på tolv orter i 
Gävleborg, Dalarna och Uppland.

OVAN: Verkstadschefen Lars 
Sjölund från skadeverk-
staden på Nordemans Bil i 
Örnsköldsvik är en flitig gäst 
på branschdagar.

VÄNSTER: Vd Göran Sörgren 
från Bilhallen E4 i Sundsvall 
pausade med mobilen.

Driftiga företagarna Camilla Henriks-
son och Mickael Persson från Din Bil 
var på plats.

Matti Paajanen från Autodata, tv, var 
glad för att han uppgraderats på flyget 
hem och lyckönskades av Gilbert 
Fransson från FVU.

Från Gnarp i Nordanstigs kommun kom 
Morgan Eriksson med sonen Mathias 
från MM Eriksson Lack.

Föredragshållaren Leif Svensson berättade hur inbrotten 
reducerats med 85 procent i de senaste BMW-modellerna 
sedan de penslats med smart DNA-märkning.

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!
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In elit pratumsan ea 
faciduisit in henibh exerci 
et, sim zzrilismod
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ALLT FLER köper sina begagnade 
bilar genom bilhandeln. Statistiken 
tas årligen fram av Vroom för MRF 
och gäller bilar upp till tio år gamla. 
I bilhandeln ingår både MRF-företag 
och övriga professionella bilhandlare 
med aktiebolag. 

En förklaring till att allt fler begbi-
lar säljs av bilhandeln är tryggheten 

gällande skicken. Varudeklarationen 
och garantier har bidragit till att öka 
konsumenternas trygghet.

En annan trygghetsfaktor är betal-
ningarna. Även om nya betalningssätt 
som swish gör det lättare att föra över 
pengar mellan privatpersoner tycker 
många att det är osäkert att hantera så 
stora summor i kontakten med okända 

privatpersoner. Det är heller inte van-
ligt i dag att ta sig till ett bankkontor 
för att köpa en postväxel. Hos bilhand-
lare finns ju dessutom en möjlighet att 
få låna till en del av köpeskillingen. 

EN ANNAN SAK är att privata säljare 
kan tycka att det är för tidsödande att 
visa upp bilen för presumtiva köpare 

för att få ut så bra pris som möjligt.
En undersökning från KVD visar 

också att kunden är beredd att åka 
länge för att köpa en begagnad bil av 
en handlare. Köp av privatperson sker 
oftare inom den egna kommunen. 
Privatpersoner som låter en handlare 
sälja bilen når alltså en större kund-

marknad. 2 AC

Därför säljs färre begbilar privat

Konsumenterna väljer proffs
Allt fler begagnade bilar säljs genom bilhandeln. Handeln mellan privatpersoner 
minskar år för år. Konsumenten är också beredd att åka längre sträckor för att köpa 
bil av ett proffs. En förklaring är den allt bättre informationen om bilarna på nätet. 
Trygghet är en annan förklaring. 

BEGAGNATSTATISTIK
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Källa Vroom/MRF

Kurvorna talar sitt tydliga språk – proffsförsäljningen går upp, privatförsäljningen ner.

HÄNDER  FRAMÖVER

Gran turismo expo
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.

Stora tjänstebilsdagen
2 december Lund
3 december Göteborg
9 december Stockholm
Heldagsseminarium. Ur årets program: Föryngring av vagnparken, 
2016 – ödesår för företagets miljöbilar, Nya tolkningar av bilförmånsbe-
skattning.
www.tjanstebilsdagarna.se

Automechanika 
Shanghai
2–5 december
Den kinesiska upplagan 
av den numera världs-
omfattande verkstads-
mässan Automechanika 
uppges vara världens 
största. Gigantiskt stor, 
nästan 300 000 kvm. 
5 300 utställare och 
100 000 beräknade be-
sökare från 143 länder.

MRF:s Lack- och skadeträff 
23 januari, Frösundavik
Årligt seminarium för plåt-, lack- och plastföretag, i år med leverantörs-
mässa. Öppen även för icke MRF-företag.

Stora Infradagen 2016
29 januari Stockholm
Tioårsjubileum för konferensen för samhällsbyggare, Näringslivets hus. 
Avslutas med middag på Vasamuseet. Program för medföljande.

Autogloben 
3–4 februari 2016, 
Stockholm Globe Arenas
Ny mässa och mötesplats för 
eftermarknaden med tongivande 
leverantörer av verkstadsutrust-
ning, reservdelar, tillbehör, däck & 
fälg och lack & plåt. Arrangör är 
Svenska Mässan i samarbete med 
FVU, MRF och DRF. MRF anordnar 
seminarierna ”När sista raden visar 
svarta siffror” och ”Nya riktlinjer 
för service- och skadeverkstäder”. 

Caravan Stockholm. 
12–15 februari 2016 Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, 
husbilsskola, föreläsningar och artister.

Bilhandeln Privat

Stockholms
län

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län
Västernorrlands 

län

Gävleborgs 
län

Dalarnas 
län

Uppsala 
län

Västmanlands
län

Södermanlands län

Örebro
län

Värmlands
län

Västra 
Götalands 

län

Östergötlands län

Jönköpings
län Kalmar 

län
Kronobergs 

län
Hallands län

Skåne 
län

Blekinge län

Gotlands
län

Vi ökar din 
 försäljning

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Ansvariga:  
 Anders Markgren,  

08-635 38 82

 Fredrik Lundin 
090-712 593

 Tomas Scholz 
08-635 38 84

 Amelie Wiberg 
08-635 39 67

 Roger Larsson 
08-635 38 92

 Stefan Martikanen 
031-771 98 95

 Michael Sunesson 
0470-70 23 43

 Lars Ekbladh 
040-664 28 98

Försäljningschef Partner Bil: 
 Mårten Larsson, 08-635 37 47

Det går också bra att mejla oss på  
fornamn.efternamn@wasakredit.se.



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.
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Till er som ska möta
kunderna öga mot öga!

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen

Norska 
elbils-
undret
 förklarat  
Nästan var femte ny bil som 
säljs i Norge är en elbil. Nu har 
forskare spaltat upp de bakom-
liggande orsakerna. Det handlar 
inte bara om statligt stöd.

KUNSKAP, EKONOMISKA incitament 
och stabila regler. De tre benen 
vilar den norska elbilsboomen 
på, enligt en ny studie. Inte minst 
handlar det om intresset hos kun-
derna, vilket de norska bilhand-
larna märkt av på senare tid.

– Bilsäljarna är väldigt ivriga att 
sälja elbilar i Norge, eftersom efter-
frågan finns, säger Erik Figenbaum 
som är forskare på norska Trans-
portøkonomisk institutt, TØI.

Han har ansvarat för ett EU-
finansierat forskningsprojekt, 
Compett, där forskarna har 
undersökt vad som ligger bakom 
elbilsutvecklingen i Norge.

I grunden handlar det om norr-
männens attityd, vilken i sin tur 
beror på flera faktorer. Följande 
tre saker behövs för att efterfrågan 
ska ta fart:

l Tillgång till information från 
pålitliga källor.

l Stabila regler så att marknads-
aktörerna ska våga investera.

Ekonomiska incitament som gör 
elbilen mer köpvärd (låg elskatt, 
hög fossilbränsleskatt och låg 
elkonsumtion på fordonet).

Bilarna måste dessutom vara 
praktiska och pålitliga. Här är det 
avgörande för konsumenten att det 
finns goda laddmöjligheter. 

– Vår slutsats är att alla dessa 
delar måste vara på plats för att det 
ska dra igång en större försälj-
ning av elbilar. Men basen måste 
vara att det finns bra kunskap om 
produkterna hos konsumenterna, 

säger Erik Figenbaum.
Han framhåller att det vuxit fram 

en tilltro till elbilarna i Norge på 
grund av att kunskapen om dem är 
så spridd. Nästan alla känner någon 
som har en elbil, och informatio-
nen om hur det fungerar sprids 
från mun till mun. Några större 
problem med att äga en elbil verkar 
inte norrmännen ha stött på, enligt 
forskningsprojektet. Dessutom 
gynnas elbilsägarna av att slippa 
biltullar och parkeringsavgifter. 

– Det som överraskat mig är 
hur lätt elbilen har kommit in 
i systemet. Folk har inga större 
problem med räckvidden. Det 
finns många elbilar på vägarna, 
men man ser aldrig någon av dem 
stå vid vägrenen.

Hur stor del av norska elbils
boomen kan förklaras av det 
statliga stödet?
– Det bidrar till att hushåll med 
mer än en bil gärna köper en elbil. 
I Norge har elbilarna samma pris 
eller till och med lägre pris än 
motsvarande bensin- och dieselbi-
lar, säger Erik Figenbaum. 2  rj

Tesla, signumet för nroska 
elbilar, här Model S.

Minskad kollisionsrisk
Risken att kollidera med en framför-
varande bil minskar med upp till 45 
procent om bilen är utrustad med 
kollisionsvarning, automatiskt broms-
system och adaptiv farthållare, enligt 
If/Volvia som studerat Volvobilar, 
årsmodell 2007-2014, med tillval av 
säkerhetssystem. Det konstateras 
också att systemen lindrade de kol-
lisioner som ändå uppkom.

Peugeot till Nora
Windahls Bilar i Nora har nyligen tagit 
upp Peugeot som komplementmärke 
till Kia. Peugeot-försäljningen sker i 
en nybyggd anläggning i Nora, medan 
filialen i Västerås även fortsättnings-
vis enbart säljer Kia.

Ny Volvohall för Ahlberg
I somras påbörjades en ny exklusiv 
bilhall för Ahlberg Bil i Karlskrona,, 
enligt nya varumärkeskoncept.

Bakom en glasfasad kommer nya 
bilar att visas i upplysta boxar väl 
synliga såväl inifrån som utifrån. I 
mitten blir det en marknadsplats i 
en elegant kafémiljö. Det blir också 
ny butik och verkstad i anslutning till 
bilhallen.  

Den nya hallen beräknas stå klar i 
början av 2016, JSB bygger.

procent, eller exaktare 17,6, av 
 nybilsförsäljningen i Norge är 

elbilar, enligt siffror för perioden 
januari till september 2015. Dess
utom är 4,5 procent laddhybrider.
KÄLLA: OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEGTRA-

FIKKEN, GENOM ERIK FIGENBAUM.
 LÄS MER PÅ: HTTP://NORDICROADS.COM/
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Erik Figenbaum har djupstuderat 
orsakerna till elbilsboomen i Norge.

Front 
2

DET ÄR mycket i luften. Mer än hösten. Det känns som det är kraf-
tiga rörelser i vår värld nu. Det kan ju vara bra; bilbranschen har 
länge rullat i gamla spår. Men nog kunde man ha önskat att vi hade 
sluppit VW-sveket. Jag tänker naturligtvis på alla er återförsäljare 
och verkstäder där ute som inte bara kan vara juridiskt ansvariga 
gentemot kunderna utan som också är dem som ska möta dem 
öga mot öga. Försöka bibehålla förtroendet för er själva och era 
varumärken.

DET ÄR ju ingen idé att hänvisa till presscentret i Södertälje. Dom 
är ju förskräckta där med. Alla är i samma båt (ja, undantaget dom 
som visste förstås). Ingen av oss andra kan göra något ogjort. 
Det är tufft när symboler rasar och det har verkligen känts bedröv-
ligt, förkrossande, katastrofalt.

JAG PRATADE om det med psykologen och psykoterapeuten Egil 
Linge. Han sa något i stil med att det är jätteviktigt att inte visa skur-
karna någon medkänsla, inte hamna i försvarsställning – då förlorar 
du kundernas tillit. Men om du i stället förmedlar din egen förfäran, 
lyssnar på kunderna och förstår att de kan känna sig utsatta för en 
kränkning – då vinner du förtroende, då kan det i stället bli ett jät-
telyft, ett win win.

OCH NÅGOT gjorde, när jag redigerade Maria Erikssons artiklar om 
VW-härvan i det här numret (som vi väntat med tills strax före 
pressläggningen), att det trots allt anas en tillförsikt, en ny friskhet, i 
leden. Kriser kan förena och stärka.

Roger Weman från Motorhalland tar till vara på möjligheten 
att knyta till sig nya kunder. Många av er vårdar drabbade kunder 
alldeles extra. SVÅ:s vd Pontus Lövrup framför förhoppningen att 

skandalen ska vända den auktoritära och toppstyrda företags-
kulturen inom VW-koncernen.

Kan man hoppas på en ökad transpa-
rens inom bilindustrin? Vågar man tro att 
tillverkarna tänker miljö i nya dimensioner 
och återförsäljarna får produkter som bättre 
passar planeten?

FRÅN VÅRA artiklar om dieselgate andas 
hur som helst fältropet från den nord-
amerikanske återförsäljarföreningens 
vd Alan Brown mest fighting spirit: ”At-
tityd är ett val, du väljer själv om du vill 
falla eller hitta en väg att förbättra dig 
när du går genom tuffa tider!” Biltåter-

försäljaren personifierad!
Lite klyschigt: I stället för att förbanna 
mörkret tänder vi ett ljus, det är ju ändå 

snart advent …

”Trots allt, det anas en ny friskhet i 
leden, kriser kan förena och stärka”

Boka  
Autogloben  
3–4 februari!

Fordonsverkstadsbranschens nya mötesplats 
i Stockholm är den största och viktigaste 2016. Träffa 
specialisterna som har lösningen på dina framtida 
utmaningar och som kan hjälpa dig utveckla din affär.

På Autogloben väntar:

 � 100-tals leverantörer inom verkstadsutrustning, 
reservdelar, tillbehör, plåt, lack, däck och fälgar.

 � Produktnyheter.

 � Best Deals – utställarnas erbjudanden endast  
under Autogloben.

 � Kända branschprofiler.

 � Lackshow med PIVAB och Cromax.

Möt också branschens främsta experter och få en inblick 
i framtidens servicemarknad. MRF arrangerar högaktuella 
seminarier. Ett perfekt tillfälle för kompetensutveckling, 
helt kostnadsfritt.

Öppettider
Kvällsöppet onsdag kl. 10–20.  
Torsdag kl. 9–17.

Autogloben 2016 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med 
FVU (Fordonsverkstadsutrustarna), MRF (Motorbranschens Riksförbund) 

och DRF (Däckspecialisternas Riksförbund).

Läs mer och hämta ditt  
kostnadsfria entrékort 
på www.autogloben.se
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Cecras årliga europeiska bilhan-
delsdag har genomförts med 
fördubblat deltagarantal mot förra 
året. Och där fortsatte diskussio-
nerna om rätten till flermärkesför-
säljning i kölvattnet av det gamla 
gruppundantaget.

DET HAR pågått en långdragen 
dialog med tillverkarorganisationen 
Acea som nu tydligt säger att de inte 
kommer att diskutera kraven på 
flermärkesförsäljning centralt mer. 
Förhoppningarna om att EU-kom-
missionen skulle lagstifta i konkur-
rensfrågan verkar också grusas. 

– Det klargjorde kommissio-
nären Joanna Szychowska med 
all tydlighet och det ställer högre 
krav på återförsäljarföreningarna, 
säger svenske Cecra-ledamoten Per 
Johansson.

Flera av deltagarna på bilhandels-
dagen protesterade. Någon ansåg att 
tolkningen av konkurrensreglerna 
är för snäv men fick inget gehör från 
kommissionen. Den lovar däremot 
att stödja ansträngningarna ”med 
alla sina instrument” för att hitta 
fungerande lösningar. 

MEN INTE bara flermärkesförsälj-

ningen har varit en nyckelfråga. 
Dit hörde också hotet om ökad 
direktförsäljning från tillverkarsi-
dan. ÅF-kravet på ersättning om 
tillverkarna bryter ett distributions-
avtal ingick också i dialogen som 
Acea nu har satt punkt för. Acea 
säger att diskussionerna får ske mär-
kesvis och Cecras förhoppningar 
om fri flermärkesförsäljning får ses 
grusade.

Den nya EU-kommissionen har å 
ena sidan uttalat att obalans mellan 
parterna ska ses som en del av en 
normalt fungerande marknadseko-
nomi, å andra sidan att obalans kan 

Segslitna diskussioner
om direktförsäljning

3 utmaningar
Tyskan Antje Woltermann är 
ny vice ordförande i Cecra, tillika 
ordförande för bilhandelssektio-
nen, sammanfattar de närmaste 
utmaningarna så här:

1. Följderna av digitaliseringen av 
befintliga affärsmodeller.

2. Yngre personers attityd till 
bilen.

3. Ökad direktförsäljning från 
tillverkarsidan samtidigt som 
investeringskraven på handlarna 
ökar.

– Eftersom de tongivande 
länderna och de flesta varumär-
kena är representerade i Cecra är 
våra förutsättningar goda. Men 
gemensamt måste vi analysera 
de grundläggande villkoren, hitta 
lösningar och utveckla viktiga 
delar av hållbara affärsmodeller, 
sa hon vid sitt inträde.

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

BESLUTET ATT säga upp försälj-
ningsavtalet med Ford var rent 
affärsmässigt strategiskt, enligt 
Bilias vd Per Avander.

– Det krävdes för kostsamma 
fastighetsinvesteringar i förhållande 
till lönsamheten, säger han.  

När plus och minus jämförts 
gick beslutet snabbt igenom i börs-
noterade Bilias styrelse.

Bilia har stått för cirka 15 
procent av Fords nybilsförsäljning 
i Sverige (runt 750 miljoner) och 
cirka 10 procent i Norge. Det mot-
svarar, för Sveriges del, en sjättedel 
av Fords marknadsandel på 3,74 
procent.

Per Avander sticker inte under 
stol med att han tycker att Fords 
GA inte lyssnar tillräckligt på de 
lokala marknadernas premisser. 
Och att det är en allmän uppfatt-

ning bland svenska Fordhandlare 
framgår tydligt av GA-enkäten.

– Vi har förgäves försökt få 
GA att ta hänsyn till de specifika 
förutsättningarna i Sverige och 
Norge. Storstäder måste attackeras 
på annorlunda sätt än landsorten, 
säger Avander.

ANDRA FORDHANDLARE satsar. 
Skobes har investerat i nya Ford-
ytor i Oskarshamn och Tranås. 
Dahlqvist Bil ska bygga en ny 
anläggning i Hässleholm. Utöver 
BilMånsson i Halmstad, Brandt 
Fordon i Vänersborg och Upp-
lands Motor i Akalla har nu också 
Hedbergs i Malmö blivit ”Ford 
Stores” med ensamrätt till försälj-
ning av Mustang och nya Vignale 
i Sverige.

Återigen andra ÅF skiljer sig, likt 

Bilia, från märket. En av dem är 
BilNilsson i Alingsås.

– Vi kliver av Ford i sin helhet 
vid årsskiftet efter att ha fått en 
uppsägning som vi accepterade 
och avböjde att förhandla om. Vi 
renodlar med ett enat fokus på 
Volvo, Renault och Dacia. Vi är en 
betydligt mindre spelare än Bilia 
och måste också räkna nyktert på 
affären samt ta beslut utifrån en 

helhet, säger vd:n Daniel Nilsson.
Hos Bilia är kvarvarande ny-

bilsmärken Volvo, Renault, BMW, 
Mini, Toyota, Lexus, Hyundai och 
Dacia. Uppsägningstiden med Ford 
är två år. Verkstadsavtalet berörs 
inte av skilsmässan på försäljnings-
sidan.

Motorbranschen har förgäves 
försökt att få en kommentar från 
generalagenten.2    icn

Bilia slutar 
sälja Ford

leda till otillbörliga affärsmetoder 
som bör undvikas. Men någon lag-
stadgad reglering är inte att vänta.2  

 icn

Front 
2

Bilia slopar Ford-försäljningen i Sverige och 
Norge. Kraven på fastighetsinvesteringar 
matchade inte intjäningen.

Bilas vd Per Avander 
blickar framåt utan
Ford i säljportföljen.

Välkommen 
Honda!

Christer Zakariasson
Brand Manager Honda Finance Sverige

santanderconsumer.se

Honda sökte en affärsdriven finansieringspartner för att 
växa på hela den nordiska marknaden. De valde en 
samarbetspartner som vet värdet av finansieringsgrad 
och säljdrivna utmaningar. Därför är vi stolta över att 
Honda Finance i dag är en del av Santander Consumer Bank. 

Tillsammans tar vi Honda till nya nivåer i Sverige 
och hela Norden.

Vi är glada att hälsa Honda välkommen till den 
enkla och personliga banken.

Tillsammans tar vi Honda till nya nivåer

S80018_annons_220x285.indd   1 2015-10-26   09:29:01
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TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG 

Per Ovrén, affärsutveck-
lings- och inköpschef på 
Bilia  talade nyligen på 
Cecras Car dealers day i 
Bryssel. Då stod digitalise-
ring och tillväxt i fokus. 

Varför blev du ombedd att tala på Cecras 
bilhandelsdag?
– Jag träffade Cecra cars ledning i Wien tidi-
gare i år. Vi diskuterade tillväxt och digitalise-
ring och Bilia fick därefter frågan om vi ville 
ställa upp i Bryssel.

Går Bilia i bräschen digitalt?
– Svårt att svara på, det beror på hur man ser 
på digitalisering i stort. I dag finns många 
nya aktörer som sysslar med onlinehandel. I 
mitt tal visade jag hur vi på Bilia via digitali-
sering satsar på att skapa tillväxt. Tanken är 
att ständigt utvidga professionaliteten på våra 
hemsidor. Att komma i kontakt med oss ska 
vara lätt, att boka likaså och alla bilar finns 
listade på hemsidan med all utrustning och så 
vidare.

Du sa i ditt framförande att du tycker att den 
allmänna utvecklingen har gått långsamt. 
Varför?
– Ja, men betänk att redan i slutet på 90-talet 
började man prata om att det skulle finnas fritt 
wifi, att kunna surfa på flygplan och tåg. Och 
det är nu det händer! Det har tagit femton år 
och det handlar ändå om rätt basala och inte så 
komplicerade lösningar. Visst har det varit en 
gradvis resa, nu har ju väldigt många i Sverige 
en smart telefon till exempel. 

Något som stack ut under mötet?
– Många frågor rörde framtiden och hur digita-
liseringen påverkar oss. En het fråga var om 
biltillverkarna väljer att gå in för en ännu mer 
direkt försäljningsmodell än vad de gör i dag, 
det är lite beroende av bilmärke. 

Vad skulle det innebära?
– Det kan ju faktiskt innebära slutet för 
återförsäljarna. Röster höjdes att förbjuda 
tillverkarna att sälja direkt. Men det är nog 
en svår väg att gå. Om biltillverkarna tror på 
direktförsäljning som framgångsmodell så 
drabbas handlarna. Den stora frågan är om 
det blir så, jag kan inte riktigt se att branschen 
är mogen för det. 2

PER OVRÉN
Ålder: 38.
Gör: Affärsutvecklings- och inköps-
chef.  Försöker utveckla Bilia till ett 
mer lönsamt, hållbart och växande 
bolag.
Karriär: Bain&Co, Investment AB, 
Boston Consulting group 2009, Bilia.
Kör: Barnen till skidbacken.
Motto: De allra flesta vill göra bra 
ifrån sig.

I huvudet på en föreläsare
2

”Digitalisering 
& tillväxt går 
hand i hand”

- 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

Tredimensionellt ljus
Efter xenon, LED och laser kommer nu 
OLED som är en förkortning av engel-
skans uttryck för ”organiskt ljusemit-
terande diod”. En OLED-enhet består av 
två elektroder, med ytterst tunna lager 
av organiska halvledarmaterial. En låg 
spänning får skikten att lysa. 

Audi har kommit långt med utveckling-
en av det nya ljuset som inte kräver några 
reflektorer. Det ger möjlighet till helt nya 
designlösningar, vilket visas i Audi e-tron 
quattro.

HUR KAN DU 
KÖRA EN SÅ 
DJ-A FUL BIL?
LAPPEN SATT instucken under vindrutetor-
karen en tidig morgon. Bilen, som irriterat 
betraktaren till att skriva den ilskna frågan, 
var en av de första i sitt slag som impor-
terats till Sverige och den var betydligt 
intressantare än det beskedliga skalet 
antydde. Det var en Toyota Prius och med 
den kom en helt ny 
teknik in i bilvärlden. 

Prius hade sålts i 
Japan i tre år och vid 
millennieskiftet var det 
dags att introducera 
hybridtekniken i Euro-
pa. Det gick trögt i början. Den europeiska 
bilindustrins makthavare var kallsinniga 
till hybriddrift och i tävlingen om Årets Bil 
2001 kom Prius bara trea.

Men på 15 år hinner mycket olja pumpas 
upp ur jorden och många åsikter förändras. 
I dag är Toyota inte längre ensam om att an-
vända hybridtekniken för att spara bränsle, 
men världsledande utan konkurrens och 
med ett imponerande facit. I höstas passera-
des gränsen åtta miljoner sålda hybridbilar. 
Närmare hälften körs i Japan och strax 
under tre miljoner i Nordamerika. I Europa 
har Toyota och Lexus hittills sålt drygt 930 
000 hybrider och erbjuder nu köparna 30 
olika modeller. Fler är på gång.

Hittills har hybridbilarna – jämfört med 
likvärdiga bensinvarianter – sparat 22 mil-
jarder liter bensin, vilket skulle räcka till 
att fylla Globen i Stockholm 36 gånger, har 
Toyota räknat ut. Atmosfären har skonats 
från 58 miljoner ton koldioxid. Hybriddrif-
ten har visat sig osedvanligt driftsäker och 
bilägarna spar pengar på både bränsle och 
minskat slitage eftersom de kör mjukare. 
I en hybridbil är det svårt att låta bli att 
börja tävla med sig själv om att köra snålt. 

Pionjären Prius har nått fram till sin 
fjärde generation. Det är fortfarande inte 
världens vackraste bil, men i dag ifrågasät-
ter nog ingen dem som kör Toyota Prius. 

Fulladdad Tiguan
VW:s berömda modulplattform MQB bildar basen 
i nya Tiguan som börjar säljas till våren. Den 
kommer i flera versioner och finns även som 
laddhybridskoncept med beteckningen GTE, 
vilken får reservkraft från en solpanel på taket. 
Nya karossen är längre, lägre och bredare och för 
vissa marknader görs även en version med för-
längd hjulbas. Det mesta av modern säkerhets-
teknik är standard; bland annat ett system som 
upptäcker och bromsar för fotgängare.

Prius den fjärde
Hybridbilarnas anfader och regerande 
bästsäljare Prius har nått sin fjärde 
generation. Den blir inte bara 18 procent 
renare än företrädaren utan tuffare 
att titta på och roligare att köra, lovar 
Toyota. Den tekniska basen är helt ny, 
karossen 60 procent mer vridstyv och 
tyngdpunkten lägre – allt välgörande för 
köregenskaperna. Toyota har ännu inte 
släppt några uppgifter om drivsyste-
met, men motorer och batteri har blivit 
kompaktare.

2

AV  MARIANNE STERNER

”Hybridbilarna har sparat 22  miljarder liter 
bensin, det räcker till att fylla Globen 36 gånger.”

Prius I (1997–2003) var ingen skönhet.

Hopplock med sting
Genom att plocka ihop bokstäver från ”Legacy 
revolutionary touring” lyckades Subaru få till nam-
net Levorg. Den nya kombin bygger på sportiga 
WRX STI, är något större än gamla Legacy och får 
temperament av en turbomatad boxermotor på 
170 hk. Säkerheten har fått toppbetyg av japanska 
NCAP och det mesta av moderna förarhjälpmedel 
har stoppats in i den prisbelönt designade karos-
sen. Försäljningen i Sverige började i oktober. 

Gör ägaren lycklig
En talisman är en sak som ska ge lycka och Re-
nault hoppas att efterträdaren till Laguna ska göra 
ägarna extra tillfreds. Talisman är en stor bil, 4,85 
cm lång, och erbjuder utrymmen i limousineklass. 
Fyrhjulsstyrning gör den lite lättare att baxa fram 
och föraren kan välja på fem olika inställningar 
av stötdämparna, allt efter humör och väg. Den 
tekniskt avancerade franska utmanaren i tjänste-
bilsklassen får premiär i vår.

Renault Talisman.

Fjärde generationen 
Toyota Prius.

Subaru Levorg.

Audi e-tron quattro, med OLED-dioder.

Nya VW Tiguan.
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Det viktigaste för oss på Orio är våra kunder. Därför är vår målsättning alltid att 
anpassa vårt erbjudande efter dig och dina villkor. Vi ger dig friheten att styra dig 
själv och fokusera på det som betyder mest för dig.

Vårt svårslagna erbjudande består av reservdelar av högsta kvalitet till Saab och 
en stor mängd andra bilmärken. Men även logistiktjänster och andra fördelaktiga 
mervärdestjänster. Du ska alltid kunna lita på att vi gör vårt yttersta. För dig och 
din verkstad.

Bli Oriokund redan i dag – ett nytt och bättre sätt att göra aff ärer. På dina villkor.

Telefon: 0155 24 40 00    /    E-post: info@orio.com    /    orio.com

Exklusiv 
leverantör av

Hos oss får du göra som du vill

Motorbranschen_220_285.indd   1 2015-10-21   14:37
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Halv miljon åkstolar
Sveriges förmodligen mest använda åkstol från 
Global tillverkades nyligen i det 500 000:ende 
exemplaret. I fabriken i Danmark ”gräddas” cirka 
200 polyuretan-sitsar om dagen i fem ”våffeljärn”. 
Stolen på bilden är storsäljaren, rekommenderat 
bruttopris 1 195 kronor plus moms.

Däckljus
Lätt att associera till halverade bildäck är ljuslyk-
tan ”Moon” från Interstil. Insidan med mässing, 
silver eller koppar reflekterar ljuset vackert. Finns 
i två storlekar och kostar cirka 40 respektive 50 kr 
inkl moms.

Asfaltens historia
Känslorna som asfalt har väckt genom åren har 
fångats i boken Asfalt – hundra år av väghistoria 
av industrihistorikerna Ida Dicksson och Lena 
Knutson Udd. En resa från skrämmande skådespel, 
pionjärarbete och mångårig forskning till erövring 
av vägar och torg. Säljs på Trafikverkets webbutik 
och på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Pris 150 
kr inkl moms.

För stretchremmen
Nya stretchremverktyget K 10445 ska underlätta 
byten av flexibla multiribbremmar och kanske 
ersätta bändande med skruvmejsel som lätt kan 
skada rem och remskivor. Verktyget från Kamasa 
Tool kostar cirka 496 kronor exklusive moms.

Ljudsystem för bilkörning 
Med nya JBL Trips kan samtal tas emot trådlöst i 
bilen via smartphonen. Likaledes kan navigations-
rösten eller favoritmusiken höras. Det bärbara 
kommunikations- och underhållningssystemet är 
utvecklat specifikt för bilkörning och fästs med en 
magnet på exempelvis solskyddet. Priset ligger 
runt 1 000 kronor inkl moms.

Aktivitetsband 
som smycke
I unisex-armbandet som mäter och 
analyserar din vardag smälter tech 
samman med mode, ett samarbete 
mellan Sony Mobile och Altewaisa-
ome. Datachippet är gömt bakom en 
elegant minimalistiskt metallbricka, 
armbandet i läder. Cirkapris 1 700 kr 
inkl moms.

VI LOTTAR UT 5 EXEMPLAR AV BOKEN 
ASFALT – HUNDRA ÅR AV VÄGHISTORIA! 

Delta i utlottningen genom att mejla ditt namn 
och postadress till redaktionen@motorbran-
schen.se senast 10 december 2015. 

Skriv ”Utlottning” i ämnesfältet. Ev vinst-
skatt betalas av vinnarna.

Liten och stark
Kamasa Tool marknadsför nyckeln K 225 för 
tillfällen då inre styrleden har nupit fast. Verktyget 
är litet, smidigt och kraftfullt, kan användas både 
för montering och demontering. Cirkapriset är 688 
kronor exkl moms.

Medkänsla 
& motorolja
Ägaren av Liqui Moly, den 
tyska specialisten på 
motoroljor och tillsatser, 
tar sitt samhällsansvar 
på största allvar. Senaste 
satsningen är stiftelsen 
Ernst Prost foundation for Africa 
som hjälper barn i kåkstäderna till en självständig 
framtid. 

Som startkapital tog Ernst Prost nästan fem 
miljoner kronor ur egen ficka och han försäk-
rar att stiftelsens vinster går oavkortat till de 
behövande.

Vinn!

Asfalt-
kokning 
1909.

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.  

EXMO_ON_VINTER_AD_220x285_SE.indd   1 2015-09-17   15:50
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Av en tillfällighet gör 
vi strandhugg i Kalmar 
igen där JL Bilar är en 
av landets främsta 
Seat-handlare. Under 
2015 räknar ägaren 
Henric Ipsen med att 
sälja över 300 nya Seat. 
Han befarar inte alls 
att VW-skandalen ska 
stjälpa det säljmålet. 

H
enric Ipsen rätar på ryggen 
och tittar fokuserat på mik-
rofonen. Första försöket gick 
perfekt fram till slutklämmen 
där han stakade sig. Nu ska 

radiojingeln sitta.
”Tjäääna! Henric Ipsen på JL Bilar här. Seat 

är en otroligt populär bil i Kalmar-regionen, 
varför? Inte för att det är en billig bil, utan för 
att det är en dyr bil som kostar mindre. Sedan 
är vi på JL Bilar genuint intresserade av våra 
kunder …”

Rösten låter säker och trovärdig, vilket 
kanske inte är så svårt med tanke på årets 
försäljning. JL Bilar, som 2014 blev utsedd till 
Årets återförsäljare av Seat, kommer att bli en 
av Seats största återförsäljare även i år, trots 
att de verkar i en mindre kommun med runt 
60 000 invånare. Henric, som äger JL Bilar, är 
dock inte särskilt intresserad av statistik och 
marknadsandelar, men det räcker med en 
biltur i Kalmar för att konstatera att Seat är en 
väldigt populär bil. 

Så har det inte alltid varit. När Henrics far 
Lars-Olof Andersson började sälja Seat för 20 
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TEXT PIERRE EKLUND / FOTO MAGNUS JOHANSSON

ARTIKELN I  KORTHET

2 Vi har besökt en av Sveriges främste återförsäljare av 
Seat som i tjugo år har byggt upp varumärket och fått 
en trogen kundkrets. Låg personalomsättning och stort 
fokus på kunder är några av orsakerna bakom JL Bilars 
framgångar.

2  I  F R A M K A N T  I  J L  B I L A R

Radioreklamen är lyckosam 
för Henric Ibsen. Kanske 
mycket för att hans dialekt 
är så karaktärsfull.

Bienvenido 
a JL Bilar!
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är dags att byta bil. Om VW-skandalen säger 
Henric så här:

– Den är fortfarande så pass ny, men jag är 
övertygad om att det kommer bli bra i slutän-
dan. Vårt säljmål för 2015 kvarstår och vi har 
inte fått några indikationer på att vi inte ska 
nå de resultat vi har satt upp. Vi har inte märkt 
någon förändring bland kunderna, och jag tror 
inte detta kommer påverka förtroendet för JL 
Bilar.

I dörren där möts kunderna av samma säl-
jare som de hade vid förra bilköpet. Henric ser 
den låga personalomsättningen som en viktig 
framgångsfaktor.

– Att ingen säljare har lämnat för en konkur-
rent tyder på att personalen trivs, och skapar 
ett band mellan säljare och kund. Vi har haft 
tur med vår personal som är den bästa tänk-
bara.

Enligt Henric handlar bilförsäljning om 
glädje, ärlighet och ödmjukhet. När säljarna 
tar kontakt med en kund i bilhallen fokuserar 
de inte på aktuella kampanjer utan försöker i 
stället ta reda på vilka behov som kunden har. 
Spelar de golf? Är de ensamstående? Till slut 
brukar det resultera i ett par modeller som 
säljaren kan koncentrera sig på.

– Tänk att ha en bilhall med sex olika bil-
märken. Jag skulle inte kunna argumentera för 
varför kunden borde välja ett märke framför 
det andra när det är så lite som skiljer bilarna 
i dag. Att vi bara har två märken bidrar till vår 
framgång, och det som gör Seat till en storsäl-
jare i hela Sverige är känslan att föraren sitter i 
en lite dyrare bil.

PERSONLIG KONTAKT, även efter bilköpet, är en 
annan framgångsfaktor. Det händer att kunden 
ringer direkt till säljaren i stället för verkstaden 
för att boka service. När det är dags för service 
följer säljaren med ut i servicemottagningen 
och ser till att kunden blir nöjd. Även när nå-
got är fel på bilen är säljaren involverad. 

– Får kunden problem behöver han eller hon 
inte ta en kölapp och prata med en främling 
utan kan vända sig till säljaren. Att få ett 
dystert besked av verkstaden kan vara som att 
få ett tråkigt besked av läkaren. Ibland behöver 
kunderna prata av sig innan de åker hem, och 
det kan sluta med att de byter bil.

Även om nya kunder aldrig har träffat 
Henric tidigare är det många som känner igen 
hans utpräglade och kalmaritiska från JL Bilars 
reklam i de kommersiella radiokanalerna. Jing-
larna skriver han själv och inspelningen sker på 
säljaren Robert Runnemarks kontor. Robert är 
hobbymusiker och har egen utrustning, vilket 

gör att företaget kan byta jinglar ofta utan att 
det kostar extra.

– Det har varit väldigt lyckat, och många 
nya kunder har hört oss på radion. Min dialekt 
sticker ut lite. Den är lite bonnig, vilket är 
positivt eftersom det låter mer förtroendeingi-
vande.

UTANFÖR KONTORET sitter ett par äldre män 
och fikar. Henric berättar att det finns kunder 
som kommer förbi i princip varje dag bara för 
att ta en fika och prata om Kalmar FF och V75. 

– JL Bilar är ett familjeföretag och många 
känner sig som en i familjen. Det är viktigt 
att försöka avsätta tid för kunder som inte ska 
köpa bil nu utan först om ett par år.

Eller som han säger i radioreklamen. ”Ny bil 
vart tredje år och en kopp kaffe varje dag.”

Bienvenido till JL Bilar. 2

2  I  F R A M K A N T  I  J L  B I L A R

år sedan var det knappt någon i regionen som 
hade en relation med det spanska bilmärket.

– Det var inte ens meningen att vi skulle 
sälja Seat. Min far ville egentligen ha Skoda, 
men en annan bilhandlare hann före. Vi fick 
då frågan om vi ville ha Seat. Till en bör-
jan kändes det inte så hett, men efter att ha 
övervägt saken tackade vi som tur var ja, säger 

Henric som började på firman samma år.
Även om Seat var ett okänt märke hade JL 

Bilar, som grundades 1977, redan ett bra rykte 
i regionen. De första åren med Seat prägla-
des av en offensiv marknadsföring. JL Bilar 
missade sällan ett tillfälle att visa upp sig och 
annonserade mycket i lokaltidningarna.

– Vi fick bygga upp Seats varumärke för 
att locka dem som behövde en billig bil av 
bra kvalitet. Tekniskt låg Seat lite före sina 
konkurrenter. Det handlade mer om att bygga 
förtroende.

NÄR HENRIC, som tog över företaget 2002, ska 
förklara vad det är som gör att JL Bilar kom-
mer att sälja över 300 nya Seat och totalt cirka 
800 nya och begagnade bilar under 2015 åter-
kommer han ständigt till ord som förtroende, 
service och ärlighet.

– Tittar vi på säljarna har ingen av oss ett 
brinnande bilintresse. Vi är mindre intres-
serade av bilar och mer intresserade av våra 
kunder. Ibland behöver de stöd. De är kanske 
arbetslösa eller går igenom en skilsmässa. Det 
kan vara tungt engagemang för säljarna just 
då, men förbaskat värdefullt över tid.

Bemötandet verkar ge effekt. Många kunder 
är lojala och återkommer efter några år när det 

Förra året vann JL Bilars verkstad Seats kund-
nöjdhetstävling bland återförsäljarna, ”Seat Top 
service people”, och fick i våras representera 
Sverige i märkets interna världsmästerskap för 
mekaniker i Barcelona.

– Det var inte första gången vi fick göra 
det, och det är verkligen ett bevis på att vi har 
en oerhört kompetent verkstadspersonal. Vi 
vann inte VM, men gjorde bra i från oss med 
tanke på att allt i tävlingen är på spanska 
och översätts för hand under tävlingen, säger 
Henric Ipsen.

Men JL Bilar har inte alltid haft egen service-

verkstad, de samarbetade under många år med 
en annan verkstad.

– Då fick vi aldrig träffa kunden när bilen var 
på service. Nu träffar säljarna ofta kunderna när 
de väntar under service och ibland slutar det 
med att de köper en ny bil, eller i alla fall blir 
intresserade av att byta.

Den egna verkstaden, auktoriserad för Seat 
och Suzuki, införlivades 2009 i anslutning till 
bilhallen på Engelska vägen.   

– Verkstaden är viktig för om en kund ska 
återkomma. Har bemötandet varit bra är chan-
serna betydligt större, säger Henric Ipsen. 2

”KUNDER KOMMER FÖRBI I PRINCIP VARJE DAG BARA FÖR 
ATT TA EN FIKA OCH PRATA OM KALMAR FF OCH V75”

Henric Ipsen, vd JL Bilar

Tävlat i Seats VM
Här är VM-truppen som tävlade i 
Seats internationella mästerskap 
för mekaniker. 

Kundkontakten är den viktigaste 
framgångsfaktorn.

På 20 år har Henric Ipsen 
byggt upp Seataffären i Kalmar 
till en av Sveriges  bästa.

JL BILAR

Säte: Kalmar.
Ägare: Henric Ipsen.
Antal årsarbetare: 15, varav 7 
på verkstaden.
Märken: Seat och Suzuki.
Årsförsäljning: 800 bilar totalt, 
varav över 300 nya.
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Bilaffärer vi minns
Någon gång under 1900-talet tog fyrhjulingarna över stafettpinnen från 
hästhandeln. Bilaffären. Den liknas ofta med att göra affärer över huvud taget.  
Det gäller att lyckas bra, med list, erfarenhet och ibland lite tur.

Vilken var ditt livs bilaffär?
– Det var när jag köpte bil av en gammal bekant. En 
släkting till honom hade avlidit och lämnat kvar en 
Opel Corsa från 2003. Jag köpte den 2006, den hade 
inte gått många mil, och de där få milen hade den 
körts rätt försiktigt. Jag fick ett mycket bra pris. 

Har du kört mycket med den?
– Nej, det är min fru som har den. Själv håller jag 
hårt i min Volvo 740, den kommer jag att ha så 
länge det går.

Vad är så bra med den?
– Man behöver ingen dator för att laga den. Jag kan 
beställa hem reservdelar själv och skruva dit utan 
att behöva felsöka digitalt och ”släcka” felen på 
skärmen. Det har blivit för mycket sånt.

Hur ska en bra bilaffär se ut?
– För mig är det mest en estetisk grej. Jag gillar 
äldre bilar och en bra bilaffär för mig skulle vara 
exempelvis en Volvo 240. Varför? För att jag gillar 
den modellen. Eller en gammal Landrover Defen
der, så att jag kan ta mig ut i vildmarken. En sån 
vore skönt att ha.

En dålig bilaffär då?
– Samma sak där. Det skulle vara en stor vräkig 
bil, en Mercedes till exempel. En usel affär för mig. 
Stora lyxiga bilar är inget jag gillar, jag tycker att 
de är fula. 

Vad har du haft för bilar?
– Hittills har jag kört märken som Volvo, Renault 
och Peugeot.

Minns du din bästa bilaffär?
– Nej. För det finns inga. Bilaffärer är i sanning alltid 
dåliga affärer, vi talar inte om några goda investe
ringar utan snarare pengaslukare. Men jag minns 
min roligaste bilaffär, en Saab 95 från 1968. 

Kombimodellen av den gamla 96:an som var 
vanlig på 60- och 70-talet …?
– Just det, med frihjul och upp till sju sittplatser. 
Den körde man med kärlek. Det var dessutom min 
första bilaffär, det är ett skäl till att jag minns den 
så bra.

Har du gjort någon extra dålig affär då?
– Nej, faktiskt inte. Men jag har inte köpt så många, 
jag är inte intresserad av bilar. De ska rulla och 
fungera bara. Det är så jag ser på det.

JAN NIELSEN

Gör: Bilmekaniker, ”en jobbar 
just nu med trädgårdsskötsel”.
Bor: Sjuntorp.
Kör: En Volvo 740 från 1990.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

MARIA HAMMARSTEDT

Gör: Logistiker.
Bor: Onsala.
Kör: En V40 från 2014 och en 
V70 från 2011.

FLORIAN HERRMAN

Gör: Studerar till landskaps
arkitekt.
Bor: Osnabrück.
Kör: Just nu bara cykel.

Under 2015 har försäljningen av mopedbilar ökat med 66%. 
Ledande Ligier har en marknadsandel om 41% och vi ser mycket 
ljust på fortsatt kraftig tillväxt då dagens mopedbilar från Ligier 
är något helt annat än gårdagens bullriga låtsasbilar. 

Köpare är nästan uteslutande familjer med tonåringar där 
föräldrarna ser en lösning på familjens skjutsbehov. 

Med AM-körkort kör femtonåringarna själva. Så småningom tar 
de B-körkort och byter in sin mopedbil mot en vanlig bil.

VI SÖKER ÅTERFÖRSÄLJARE INOM ETT SEGMENT SOM VÄXER STARKT!
Vi söker nya återförsäljare på ett antal orter i Sverige. Besök
www.ligier.se där kan du se vilka orter som saknar Ligierhandlare.

Välkommen att kontakta oss.

Lars Harlin, VD Dealy Sweden AB
lars.harlin@oob.se, 0703 17 06 36

Stock in Oslo

tel.+47 4000 3442

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

 Great pictures sell better! 
Carturner makes shooting them easier.
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2 F I N E S S E N

1

2

3 Efterfrågan är konstant.

A-traktorerna 
kom att bli en del av 
 verksamheten.

EN ORIGINELL AFFÄRSIDÉ

Förvandlar person-
bilar till A-traktorer
Mazda- och Suzukisäljaren Autoval i Sundsvall har en oväntad gren i verksamheten. 
De bygger om tvåsitsiga Suzuki till A-traktorer. Efterfrågan är, inte som man skulle 
kunnat tro, störst bland ungdomar utan bland femtioplussare som inte längre får köra 
bil av medicinska skäl. Ene ägaren, Peter Forsgren, berättar hur affärsidén föddes.
TEXT OCH FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Byggnationerna av 
A-traktorerna började 
av en slump.

”VI SÅG EN marknad och A-traktorerna blev kommers. Vi 
var nog de första med den affärsidén, i dag har vi sett att 
fler håller på.

Suzuki X90 säljs ju inte i Sverige; vi köper alla bilarna 
via våra gamla importkontakter i Tyskland. Det är från 
början fullt fungerande bilar i bra skick, numera av års-
modellerna 1996–2008. Både bensinare och dieslar.

De är ju egentligen personbilar som klarar höga hastig-
heter. Vi bygger om dem så att de inte kan gå fortare än 30 
kilometer i timmen. Det är lite tidsödande och det krävs 
lite tankemöda för att A-traktorerna ska bli lagliga.  

Vi besiktigar och typar om dem.
Nu har vi också börjat göra A-traktorer av Suzuki 

Jimny. De är ju fyrsitsiga men tack vare att det sluttande 
taket bak är avtagbart så kan det enkelt bli ett flak med en 
skärmvägg till de främre platserna.”

”NÄR VI STARTADE var A-traktorerna ett behövligt 
ekonomiskt ben, speciellt 2011 och 2012 när nybilsför-
säljningen var svag. I dag, när bilförsäljningen i övrigt 
går jättebra, betyder de mindre. Men de finns kvar i vår 
verksamhet.

Vi säljer 35–40 per år. Totalt har det väl blivit uppemot 
200.

Efterfrågan finns onekligen. Dieslarna har blivit po-
pulära med sin lägre bränsleförbrukning. A-traktorerna 
är billiga i drift, skatten ligger inte på mer än cirka 300 
kronor per år. 

A-traktorerna bara rullar och rullar; bilar som inte 
körs mer än 30 kilometer slits ju väldigt lite. Och det är så 
gott som inga reklamationer alls på dem.

Vi annonserar ut dem på Blocket och säljer över hela 
Sverige. Fri leverans fram till kundens dörr ingår i priset, 
men många vill ju titta på dem och kommer med egna 
släpvagnar.

Vi tar cirka 70 000 kronor för X90:orna och mellan 
100 000 och 150 000 för Jimny. För nyare Jimny kan kun-
derna köpa till 12 månaders garanti för 3 000 kr per år.

Största kundgruppen är faktiskt femtioplussare som 
inte längre får köra bil på grund av medicinska skäl. A-
traktorerna är ju alternativ till mopedbilarna som ligger i 
samma prisklasser. 

Dem tycker jag personligen är plastiga och trafikfar-
liga. Vi har bytt in några och de har varit väldigt slitna 
också.

”JAG OCH MIN kollega Lars Karlsson startade 1999 
företaget Auto-Mobile Sweden AB som importerade och 
transporterade bilar. När den lokala Mazda- och Suzu-
kihandlaren i Sundsvall, Swedin Bil AB, skulle sälja 2006 
köpte vi och bildade dotterbolaget Autoval. A-traktorde-
len började av en tillfällighet 2011 när Lars äldste son kom 
i mopedåldern. 

Vi hade ju redan Suzuki och den tvåsitsiga Suzuki 
X90:an var mycket lämplig att bygga på. Lars såg möjlig-
heten att bygga om en sån utan att behöva tillföra något 
maskinellt. Den första, som vi byggde för privat bruk, 
syntes ju på stan. Andra ungdomar blev sugna och så 
skapades en efterfrågan.”

Peter Forsgren (bilden) 
och kollegan Lars 
Karlsson säljer ett 
40-tal fordon med var-
ningstrianglar varje år.

Bakgrunden

Fortsättningen

Resultatet

AUTOVAL
SÄTE: Sundsvall.
ÄGARE/GRUNDARE: Peter Forsgren 
och Lars Karlsson.
ÅRSARBETARE: 9, varav 4 mekaniker, 
4 säljare och 1 rekondare.
OMSÄTTER: 45 miljoner.
VINSTMARGINAL: 5 procent.
ÅRSFÖRSÄLJNING: 350 bilar, varav 
cirka hälften är begagnade.

 



Äntligen en liten ljusning för lönsamheten i branschen. 
I fjol ökade faktiskt resultatet för bilåterförsäljarna, 

om än med myrsteg. Samtidigt försvann flera företag. 
Här är Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning. 
I år är de fristående verkstäderna med för första gången; 

för dem går det bättre än för bilhandeln.
TEXT ANNIKA CREUTZER / FOTO BOBO OLSSON M FL

B
ilförsäljningen går som på 
hjul och det syns också i 
resultaten. Den genom-
snittliga vinstmarginalen 
steg i fjol från 1,2 till 1,5 
procent. Därmed är vi till-
baka på ungefär den nivå 

som gällde under 2006 och 2007. Men fortfa-
rande är det en bit kvar till de 2,1 procent som 
bilhandeln nådde 2010.

– Det är glädjande att vi ser en liten ök-
ning, men fortfarande ligger vi på en mycket 
låg nivå, På plussidan står den ökade försälj-
ningen av nya bilar samt begagnat, som varit 
den bästa på många år. På minussidan har vi 
att det är svårt att få betalt för garantiarbeten, 
till exempel för den tid all administration tar. 
Vi ser också hur reservdelskedjorna pressar 
allt hårdare både marginaler och ersättningar 
i takt med ökad konkurrens från alla aktörer, 
säger MRF:s vd Tommy Letzén.

Ett tredje problem, enligt honom, är att 
försäkringsbolagen är tuffare än någonsin. 
Varje krona ifrågasätts. 

– Jag tror att det kan bero på att de ekono-
miska kraven ökar från försäkringsbolagens 
ägare samtidigt som regleringar och kontakter 
med verkstäderna i högre utsträckning tas av 
ekonomer än av folk med lång branschkun-
skap. Det blir till exempel svårt att diskutera 

reparationsalternativ eller säkerhetskontroller 
om man har sitt fokus på nyckeltal mer än 
helheten i ett skadeärende.

Men Tommy Letzén tycker också att det 
finns utrymme för självkritik bland återför-
säljarna.

– Det är lätt att peka finger åt importörer 
och leverantörer och deras villkor. Men det 
handlar också för återförsäljarna att se över 
det egna arbetet. Det rinner ut mycket pengar 
i dåliga processer. Det handlar helt enkelt om 
att alltid granska det egna arbetet och göra det 
så kostnadseffektivt som möjligt. För det är 
stor skillnad mellan bästa och sämsta bolagen 
inom samma märkesgrupp, och de borde 
ju ha likartade förutsättningar att nå hög 
lönsamhet.

VÅR LÖNSAMHETSUNDERSÖKNING baseras 
på de MRF-medlemmar som är aktiebolag. 
Bland återförsäljarna av bilar har antal med-
lemsföretag i undersökningen minskat med 
fem procent på ett år. Året dessförinnan var 
minskningen sex procent. En förklaring är att 
det blivit dags för den tredje generationen att 
ta över i många företag.

– En generationsväxling kan vara en anled-
ning till att sälja. Vi ser hur många, äldre före-
tag köps upp och att vi får allt större företag. 
Det kan vara en nödvändighet att bli större 

MOTORBRANSCHENS årliga 
lönsamhetsundersökning görs 
av affärsanalysföretaget Bisnode 
som har sammanställt uppgifter-
na från medlemsföretags bokslut 
för 2014. I undersökningen finns 
439 ÅF av bilar och 29 ÅF av last-
bilar. För första gången är även de 
215 verkstadsföretagen med. 

I år kan vi redovisa glädjande 
siffror och ökad lönsamhet i samt-
liga tre mätningar. Vinstmargina-
len hos medianföretaget bland 
återförsäljare av bilar har ökat 
från 1,2 till 1,5 procent. På last-
bilssidan, från 3,5 till 3,8 procent. 
Och på verkstadssidan är det en 
uppgång från 2,4 till 3,0 procent. 

FÖR ER som vill veta hururvals-
processen gått till kan vi berätta 
att 474 företag med organisations-
nummer tagits fram utifrån MRF:s 
medlemsregister. Av dessa är 469 
aktiebolag. 29 av aktiebolagen på 
listan säljer lastbilar och redovisas 
i en separat rapport. Av de återstå-
ende 440 bolagen har samtliga 
bedrivit aktiv näringsverksamhet 
under 2014, men ett av företagen 
avregistrerades i november 2014. 

Lönsamhetsundersökningen 
baseras på företagens registre-
rade bokslutsuppgifter för 2014. 
I några få fall har bokslut för 
2014 saknats. Då har föregående 
års bokslutsuppgifter använts för 
skattning av nyckeltalen under 
2013, enligt samma princip som i 
de tidigare undersökningarna.

För att underlätta analysen av 
trender visas även uppmätta vinst-
marginaler för nio år, 2006–2014.

VINSTMARGINALEN ÄR det an-
givna resultatet efter finansnetto. 
Det genomsnittliga resultatet 
för vinstmarginalen är mätt som 
median, det mittersta värdet. Hade 
ett genomsnittligt värde använts, 
hade ett extremt dåligt eller 
extremt bra värde kunna påverka 
snittet. Genom att välja medianen 
undviker vi att enstaka företag 
inte ger alltför stor påverkan på 
resultatet. Övre kvartilen är det 
mittersta värdet i gruppen över 
medianen, nedre kvartilen är det 
mittersta värdet i gruppen under 
medianen.  

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

Nu tjänar 
vi (lite) mer

SÅ GJORDES 
 UNDERSÖKNINGEN
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Vinstmarginalerna är högre, 
framför allt stärker sig 
bilbranschen i förhållande 
till andra affärsgrenar.
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för att få lönsamhet, men jag tror att pendeln 
kommer att slå tillbaka så småningom, säger 
Tommy Letzén och exemplifierar:

– Jämför med bryggerierna, först köptes 
små upp och ett antal stora företag blev kvar. 
Men nu växer mikrobryggerier upp och de är 
ofta framgångsrika. De är mer personliga och 
har en närhet till sina kunder.

Tommy Letzén tar liknelsen med humlor, 
”de borde inte kunna flyga men gör det ändå”.  

– Bland återförsäljarna och verkstäderna 
finns i dag flera fantastiska humlor. De finns 
på små orter med liten befolkning men har 
ändå en bra försäljning och goda vinstmargi-
naler. 

MÅTTET SOM ANVÄNDS i undersökningen för 
företagens resultat är vinstmarginalen. Det är 
resultatet i förhållande till omsättningen, efter 
att kostnader för finansnettot är borträk-
nade (kostnaderna för upplåning och olika 
inkomster av kapital skiljer mellan företagen). 
Genom att ta bort kostnader och intäkter på 
kapitalsidan, finansnettot, kan vi bortse från 
hur företag har finansierat sin verksamhet och 
enbart mäta verksamheten. Vinstmarginalen 
är angiven för medianen samt under och övre 
kvartilen (se grafiken).

Ser vi till storleken på företagen är det ing-
en större skillnad i vinstmarginal mellan små, 
medelstora och stora företag (0–9 anställda, 
10–29 anställda respektive 30 eller fler). 

Men bland de små företagen i den nedre 
kvartilen har det under åren varit stora mi-
nussiffror, samtidigt som de bästa resultaten 
också finns i den övre kvartilen av småföreta-

”BLAND ÅTER
FÖRSÄLJARNA 
OCH VERK
STÄDERNA 
FINNS FLERA 
FANTASTISKA 
HUMLOR PÅ 
SMÅ ORTER”

Tommy Letzén, vd MRF  

Bra rull på lastbilssidan 
Fjolåret blev ett bättre år för återförsäljarna av lastbilar. Försäljningen ökade och gav 
 utslag i resultatet. Men fortfarande är det en bit kvar till de goda åren 2010 och 2011.Övre Kvartil

Median
Undre Kvartil

VINSTMARGINAL  PERSONBIL
(RESULTAT EFTER FINANSNETTO)

ÅTERFÖRSÄLJARE BIL

Nyregistrerade  
personbilar per år  

i tusental.

2009 2010200820072006

1,5% 260

2,0% 270

1,0% 250

0,5% 240

0 230

220-0,5%

-1,0% 210

2,5% 280

3,0% 290

3,5% 300

2011 2012 2013 2014

Förra året redovisades för första gång-
en resultatet för MRF-återförsäljarna 
av lastbilar. Vinstmarginalen var då 

högre än för återförsäljarna av personbilar 
och samma sak gäller i år. 

– Det är något helt annat att sälja stora 
lastbilar. Sällan säljs ju en färdig lastbil, varje 
fordon ska ha en påbyggnad och komplet-
tering. Mycket av resultatet handlar om 
hur flödet i den processen fungerar, om 
effektiviteten och tiden. Påbyggnaden kan 
ju stå för så mycket som två tredjedelar av 
lastbilens pris, säger Tommy Letzén som har 
en bakgrund på bland annat Scania.

Han menar att ett av de största hoten 
mot den svenska lastbilsmarknaden är ca-
botagetrafiken, att utländska lastbilsföretag 
kan köra i Sverige utan att ha samma kon-
kurrens- och arbetsvillkor som de svenska. 

– Fortfarande finns för många oseriösa 
internationella åkare som inte följer EU-
regler. Och polisen har små resurser att 
kontrollera. Det är ett stort problem för de 
nationella åkarna. som vi måste få stopp på!

ENLIGT TRANSPORTFORSKAREN Henrik 
Sternberg har mer än 150 svenska åkerier 
försatts i konkurs under första halvåret i år 
och han menar att det är en direkt följd av 
den allt mer utbredda cabotagetrafiken.

Tommy Letzén pekar på förändrade 
villkoren för lastbilshandlarna på senare år; 
i dag är det självklarare att vara tillgänglig 
24/7, dygnet runt veckans alla dagar. 

– Återförsäljarna närmar sig åkerierna 
rent geografiskt. Till exempel i Jönköping 
har Scanias återförsäljare Atteviks flyttat till 

åkeriterminalen utanför staden.
Återförsäljarna vidgar också produktut-

budet till exempelvis förarutbildning och 
hjälp med utrustning.

– Vi kommer att se mycket mer av tek-
niska lösningar och annat utbud framöver, 
spår Tommy Letzén. 

I årets undersökning av tunga fordon 
finns fem fler företag än föregående år, två i 
storleken 10–29 anställda och tre i storleken 
30 anställda eller fler.Flertalet har fler än 30 

Fjolåret var det bästa året nå-
gonsin tidigare, både för Porsche 
internationellt och för Porsche 
Malmö.

– Men redan sista juli i år hade 
vi levererat lika många nya bilar 
som under hela 2014, säger Por-
sche Malmös vd Gustav Lundh.

Förklaringarna till framgång-
arna är många.

– Vi har ett bra modellprogram, 
vi finns i en bra region med en 
stark tillväxt och våra kunder har 
god ekonomi och påverkas mindre 

om svensk ekonomi har med- eller 
motgång. En stark börs och en låg 
ränta har också betydelse.

Den typiske kunden 
är en företagsägare som 
gärna realiserar sina 
drömmar i form av en 
ny Porsche. Och det är 
givetvis roligare att köpa 
ny bil när företaget är 
framgångsrikt. 

Framtiden har få 
mörka moln men Gustav 
Lundh räknar ändå med 

att den höga tillväxten ska plana ut.
– Vi tror inte att vi kommer att 

sälja färre bilar men det har varit 
en extrem volymökning 
sedan 2013. Vi har dock 
noterat att konkurren-
ter som Landrover och 
Audi också har starka 
modellprogram, men 
just runt varumärket 
Porsche så råder en 
mystik, styrka och 
image som nog är 
oslagbar.

BILHANDEL

Succéår för Porsche

Övre Kvartil
Median
Undre Kvartil

VINSTMARGINAL LASTBIL
(RESULTAT EFTER FINANSNETTO)

ÅTERFÖRSÄLJARE LASTBIL

Nyregistrerade  
lastbilar per år.

2009 2010200820072006
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3,0% 5000

2,5% 4800
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44001,5%

1,0% 4200
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5,5% 6000

2011 2012 2013 2014

Gustav Lundh, 
Porsche.

2014 har varit ett bra år för 
Norrlands Bil.

– Ja, vi är nöjda med resulta-
tet, säger vd Anders Saalo. 

Norrlands Bil är från början 
Skellefteå Bil som startade 1944 
och Müllers i Luleå som startade 
1946. I dag finns Norrlands Bil 
i Arvidsjaur, Kiruna, Gällivare, 
Luleå, Malå, Piteå och Skellefteå 
och är norra Sveriges största 
återförsäljare av Scanias lastbi-
lar, bussar och motorer. 

Även om resultatet var bra 

2014 så är Anders Saalo lite mer 
pessimistisk när det gäller årets 
resultat.

– Vi märker av att 
gruvnäringen har pro-
blem. Gruvnäringen är 
en stor motor på vårt 
distrikt, både direkt 
och indirekt.

En annan fråga som 
påverkar framtiden är 
snabbheten.

– När det gäller 
våra kunder så går 

utvecklingen mot mera korta 
uppdragstider vilket ställer krav 
på att vi måste vara lyhörda och 

flexiblare när det gäller 
att tillgodose kundernas 
behov.

Det innebär att 
Norrlands Bil inte bara 
säljer och servar utan 
också utbildar förare 
och skräddarsyr under-
hållningsprogram. Och 
viktigast av allt – löftet 
till kunderna.

TUNGA FORDON

”Gruvnäringens problem blir våra”

Anders Saalo,
Norrlands Bil.

anställda, 25 av 29 företag. Vinstmarginalen 
steg något 2014 till 3,8 procent från 3,5 året 
innan. Det är tillbaka till 2012 års siffra. men 
en bit från 2011 och 2010 då vinstmarginalen 
var 5,1 respektive 4,9 procent.

ANTALET SÅLDA lastbilar ökade också 2014 
och det är givetvis en viktig förklaring till det 
goda resultatet. Bara två av de 29 företagen 
hade negativa tal. Det är dock en försämring 
mot 2013 då alla låg på plus. 

Men det har också blivit dyrare för ÅF. 
Arbetskostnaden per anställd har stigit från 
i snitt 523 500 till 545 000 kronor. I förhål-
lande till omsättningen har arbetskostnaden 
också stigit från 15,6 till 15,8. En förklaring 
kan vara att mer specialkunnande krävs när 
lastbilarna får allt mer avancerad utrustning. 

Lagren har vuxit år från år sedan 2010, 
men nu tycks trenden vara bruten. Lager i 
förhållande till omsättning har sjunkit från 
14,5 år 2013 till 11,0 procent 2014. Det är 
den lägsta uppmätta siffran under de nio 
åren och kan ge möjligheter till prishöjningar 
framöver. Det är också en god konjunkturin-
dikator som visar bättre tillväxt i ekonomin. 
Det ser med andra ord ut som om 2015 kom-
mer att kunna slå både 2013 och 2014. 2
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gen. Med andra ord är det i denna grupp som 
spridningen i vinstmarginal är som störst

De som går bäst är ofta äldre familjeföretag 
där de stora investeringarna sedan länge är 
betalda. Där hittar vi också den högsta solidi-
teten, förenklat uttryckt mest kapital fonderat 
i företaget. 

KOSTNADERNA FÖR arbetskraft fortsätter att 
stiga från i snitt 464 000 kronor per anställd 
2013 till 472 000 kronor per anställd. Dock 
sjunker den i förhållande till omsättningen, 
från 10 procent till 9,5 procent. 

– I takt med ett ökat teknikinnehåll och 
allt snabbare cykler på modellväxlingar kräver 
det konstant ökande insatser inom kom-
pentens och utrustning. När vi också ser att 
branschen har ett behov av att hitta 
5 000 mekaniker fram till 2018, så förstår vi 

att löneutvecklingen, för att behålla och rekry-
tera kunniga personer, kommer att påverka 
personalkostnaderna kraftigt i vissa regioner, 
säger Tommy Letzén. 

I den stora branschjämförelsen med 100 
olika branscher har fordonshandeln klättrat 
rejält på ett år. Handel med lastbil och buss 
har gått från plats 81 till plats 54 och handel 
med personbilar från plats 66 till 55. För 
några år sedan, år 2009, var det bottennote-
ringar med plats 94 och 95. 

– Med dagens ränteläge, behov av en 
andrabil i familjen för att klara livspusslet 
och det faktum att Sverige har bland de äldsta 
bilparkerna i EU, har det varit ett gynnsamt 
läge att köpa ny eller begagnad bil. Så förbätt-
ringen i rankning kan nog tillskrivas de stora 
nybils- och begagnatvolymerna, säger Tommy 
Letzén. 2
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Fria verkstäderna 
– rejält framåt
Nu har vi med allbilsverkstäderna också i vår stora lönsamhetsgranskning! 
Det gick rejält framåt för dem 2014. Många företag hade vinstmarginaler kring 7, 8 procent. 
Men för de största företagen som helhet blev resultatet sämre.

I                             MRF finns 215 verkstadsmedlemmar 
som har aktiebolag. Alla var de aktiva 
under 2014 och det var lika många aktiva 

under 2013. Det enda som skedde var att an-
talet medelstora företag med 10–29 anställda 
minskade med fyra till 51 och att små företag 
med upp till 10 anställda ökade med fyra. 

I och med att undersökningen är ny finns 
bara nyckeltal för åren 2013 och 2014. 

För företagen som helhet låg vinstmargi-
nalen under 2014 på 3 procent, vilket är en 
ökning från 2013 då den var 2,4. 

– Verkstadsföretagen blir allt bättre på 
korta ledtider och att undvika tomtider, säger 
Joachim Due-Boje, servicemarknadschef på 
MRF.

Trots ökad nybilsförsäljning har verkstä-
derna klarat sig bra. Ett gammalt mönster är 
annars att bilar inte repareras i samma om-
fattning under goda tider då konsumenterna 
har råd att köpa nytt i större omfattning.

– Det sambandet kan vi nog säga inte 
stämmer längre. Det ska till en rejäl svacka 
för att vi ska se ökade reparationer, inte ens 
på en tioårig bil finns det så mycket som går 
sönder, säger Joachim Due-Boje. 

– I dag är det service som är viktigare för 
affären.

DET ÄR STOR spridning i resultaten bland de 
215 verkstäderna. Den fjärdedel med de bästa 

vinstmarginalerna, övre kvartilen, har mycket 
gott resultat, kring 7 procent. Men för den 
fjärdedel med sämst resultat, undre kvartilen, 
är vinstmarginalen bara 0,1 procent. 

De allra flesta verkstadsföretagen är små 

företag, med färre än 10 anställda. Det gick 
över lag bättre under 2014 än 2013; vinstmar-
ginalen steg från 2,7 till 3,0 procent. Men för 
den undre kvartilen sjönk vinstmarginalen 
från 0,4 till 0,1 procent. 

Det gick sämre för de största företa-
gen, med fler än 30 anställda. För dessa 
nio företag sjönk vinstmarginalen från 
2,6 till 2,1 procent. Dock, sett till den övre 
kvartilen i den gruppen hittas den högsta 
vinstmarginalen, 8,1 procent. En mycket 
bra siffra, även i jämförelse med många an-
dra branscher. Omsättningen ökade också 
kraftigt för denna grupp av de bästa bland 
de största. 

– Det stora hotet för verkstadsföretagen 
är att alla varumärken skulle gå över till 
tvåårsintervall på service. Några har redan 
börjat. Den andra gränsen är 3 000 mil, 
men det blir för lång intervall på oljebytet. 
Tillsatserna slits ner i förtid och oljekvali-
teten minskar, dessutom blir oljan väldigt 
dyr. 

Längre tid mellan servicetillfällena är en 
del av generalagenternas försök att få ner 
”cost of ownership”, menar Joachim Due-Bo-
je. Färre servicetillfällen är ett sätt att sänka 
totalkostnaden för bilägaren. 

– Ingen vill ligga högst i kostnad och det 
kommer att sätta press på serviceverkstä-
derna. 2

Ekman Bil & Båt i Gustavsberg 
har haft ett bra 2014.

– Vi är nöjda med 2014, säger 
vd:n Dennis Hartman. Vi har Saa-
bauktorisation och det innebär 
ju inte den ljusaste framtiden. 
Men vi har lyckats svänga om och 
servar nu alla bilar.

– Det glädjande är att när Saab-
ägare köper ny bil av annat märke 
så fortsätter de att komma till oss.

Ekmans Bil & Båt arbetar inte 
med serviceavtal som många 

andra verkstäder gör.  
– Nej, vi satsar i stället på god 

kundvård och får kvitto 
på att vi lyckats när 
vi ser hur kunderna 
återkommer. Ja, utom 
de kunder som dör 
ifrån oss förstås. 

För det är många 
som har varit med 
länge. Verksamheten 
började redan 1963 
och då var det både 

bil och båt som gällde. I dag är 
det bara enstaka båtjobb som 

service på båtvärmare 
och liknande. 

Dennis Hartman är 
mycket nöjd med att dri-
va företag i skärgårds-
kommunen Gustavsberg 
utanför Stockholm.

– Det är inte helt fel 
att ligga i en snabbväx-
ande kommun med stor 
inflyttning. 

VERKSTAD

Här är gamla kunder trogna

Dennis Hart-
man, Ekman 
Bil & Båt

Övre Kvartil
Median
Undre Kvartil

VINST
MARGINAL 
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(RESULTAT EFTER 
FINANSNETTO)
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”En otrolig  prestation 
av bilbranschen”

Bortsett från trävarubranschen har fordonsbranscherna som helhet 
klättrat mest, konstaterar Per Weidenman som är senior analytiker 
på Bisnode. Han har gjort lönsamhetsundersökningen åt Motor-
branschen många år och han är imponerad över årets klättring.
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jolåret var ett synnerligen bra år 
för bilbranschen som klättrade 
rejält under ett år då de flesta 
andra branscher också fick allt 
bättre siffror. I ett sammanvägt 

index över lönsamhet, ekonomisk styrka och 
tillväxt har bilhandeln gått från plats 66 till 
55, och lastbils- och busshandeln från plats 
81 till plats 54. Även MC-försäljningen har 
gjort ett rejält kliv.

Per Weidenman, senior analytiker på 
Bisnode som gjort lönsamhetsanalysen på 
uppdrag av Motorbranschen, är djupt im-
ponerad över fordonsbranschernas framfart 
under 2014. 

– Det är en otrolig prestation! Fordons-
branscherna har som helhet klättrat mer än 
alla andra. Undantaget är bara trävarubran-
schen. Och det under ett år då i stort sett alla 
branscher har blivit mer framgångsrika.

DET VAR BARA fem år sedan som bilhandeln 

och buss- och lastbilshandeln låg nära botten 
på listan, på plats 94 och 95. Sedan 2009 har 
det varit en stadig klättring uppåt. 

Bilservice har dock fallit, från plats 50 till 
plats 71.

– Men det finns ingen anledning att vara 
ledsen för det. Bilservice har faktiskt bättre 
nyckeltal än förra året. Det är bara i förhål-
lande till de andra, som ökat mer, som det 
är en försämring. Det är som att springa i en 
olympiad, en löpare kanske springer snabbare 
än någonsin tidigare men förlorar för att de 
andra är ännu snabbare, säger Per Weiden-
man.

Som grund för analysen har analysföreta-
get Bisnode använt de tre nyckeltalen avkast-
ning på totalt kapital, soliditet och förändring 
av nettoomsättning, det vill säga tillväxt.

l AVKASTNING PÅ KAPITAL 

Visar hur effektivt de totala tillgångarna (ba-
lansomslutningen) har använts under året.
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”TROTS ÖKAD 
NYBILS
FÖRSÄLJNING 
HAR VERK
STÄDERNA 
KLARAT SIG 
 RIKTIGT BRA” 

Tommy Letzén, vd MRF  

 
 

 
 

Branschen krymper mer
På sju år har antalet återförsäljare av bilar krympt med 100, från 539 år 2007 till 439 år 2014 
i undersökningen av MRFföretagens resultat.  Minskningen sker över hela linjen. De små 
företagen, med upp till 10 anställda har minskat med sex på ett år till 146. De medelstora 
företagen, 1029 anställda, har blivit nio färre och är i årets undersökning 171. Även de största 
företagen, med 30 anställda eller fler, har minskat med nio till 131. Två år i rad har vi alltså 
haft den största minskningen bland de största företagen.
Antal företag år  0-9 anställda 10-29 anställda 30- anställda Totalt 

2014  146  162  131  439 
2013  152  171  140  463 
2012  164  178  149  491 
2011  173  189  143  505 
2010  178  201  140  519 
2009  181  206  136  523 
2008  187  202  148  537 
2007  188  199  152  539 
 

Per Weidenman,  
senior analytiker.
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”BORTSETT 
FRÅN TRÄVARU
BRANSCHEN 
HAR FORDONS
BRANSCHERNA 
SOM HELHET 
KLÄTTRAT MEST”

l SOLIDITET 
Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som under företagets hittillsvarande verk-
samhet har finansierats med ägarnas satsade 
kapital och kvarhållna vinstmedel.

l FÖRÄNDRINGEN AV 

 NETTO OMSÄTTNINGEN  
Visar den procentuella förändringen av net-
toomsättningen jämfört med föregående år.

ETT ANNAT exempel på att 2014 har varit ett 
gott år för svenska företag är utvecklingen 
för företagen i mitten.

– Om vi tar de tio branscherna kring 
plats 50 så hade de en genomsnittlig 
tillväxt 2013 på 0,6 procent. 2014 hade 
de en genomsnittlig tillväxt på lite över 5 
procent!

100-tabellen är också en bra konjunktur-
mätare. Branscher som brukar ligga tidigt 
i en konjunkturuppgång har varit mycket 
framgångsrika under 2014. Förutom Trä-
varuindustrin, som klättrat från plats 96 till 
plats 50 på ett år, har även Skogsbruk och 
Stålindustri gått framåt. 

– Även den remarkabla klättringen för 
buss- och framför allt lastbilsförsäljningen 
är ett tecken på att det går bra för svensk 
industri, säger Per Weidenman. 

Framgångarna för fordonshandeln är 
också ett tecken på att 2014 varit ett gott år 
för många hushåll, med höjda reallöner och 
ett lågt ränteläge.

– Vi ser till exempel på hur MC-handeln 
klättrar och det visar på att folk har pengar, 
säger Per Weidenman. 2
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BRANSCH BRANSCH

Organisationskonsulter                  8731 20,5% 54,8%      7,6%       2       1     3
Advokatbyråer                                                     1734      23,2%     55,1%     5,0%      1       6      6
Arkitekt och byggkonsultverksamhet           3589      21,8%     54,3%    5,3%      4      3      2
Öppen hälso och sjukvård                                2319     28,7%      65,1%    4,3%      3    16   19
Datakonsulter                                                    7041      21,2%      53,7%     5,0%      7      4     4
Tekniska konsulter                                            4536       19,7%     53,4%    5,3%      6      2      1
Övrig hälso och sjukvård m m                        2940      21,6%     49,7%     4,9%      5    10   20
Film och videoproduktion                                  791      13,9%     45,1%     9,2%    11      9    11
Utgivning av programvara                                  704      13,7%     45,1%     6,4%    12    14      7
Instrumentindustri                                             224      11,8%     53,7%     6,0%    22      7    21
Personalutbildning                                              454      14,7%     49,8%    4,0%    21      8   26
Fastighetsmäklare                                             1611      19,8%     40,2%   11,0%    14    11      8
Måleriarbeten                                                     1599      15,1%     45,2%     4,3%    16    19    15
Databehandling och andra datatjänster          446      12,5%     41,4%   10,3%    13    22   25
Reklambyråer                                                    1834      13,9%     45,5%    4,0%    24    34    17
Ventilations och övriga VVSarbeten              997      13,6%     44,8%     4,3%    26    44    13
Elinstallationer                                                  3620      13,1%     47,7%     4,0%    17    31    12
Teknisk provning och analys                              233      17,8%     50,6%    3,0%      8    13      9
Golv och väggbeläggningsarbeten                1169      12,4%     42,4%     5,5%    19    15    22
Revisions och redovisningsbyråer                 2924     20,8%      52,2%     2,9%      9    12    10
Takarbeten av plåt                                               944      12,7%     45,5%     3,8%    33      5      5
Reparation av industriutrustning                    1618      11,1%      45,7%     4,1%    30    28    23
Optiker                                                                   544      13,6%     45,0%     3,5%    32    47   44
Medicinsk teknik                                                1104      11,7%     49,7%     3,6%    18    32   35
Tandvård                                                             1351      22,3%     64,3%     1,4%    10    21   30
Elektronikprodukter                                            478      10,2%     42,9%     4,8%    39    23   40
Fasad och byggnadssnickeriarbeten            3050      12,3%     36,6%     8,5%    25    24   38
Lokalvård                                                            1254      13,3%     38,4%     5,0%    23    43   52
Andra bygg och anläggningsarbeten            2787      10,9%     39,1%     6,3%    31    26   28
Hårvård                                                                 983      15,2%      41,2%     3,2%    28    58   69
Bilplåt- och billackreparationer                 506     11,8%    44,2%    3,4%   20   30   56
Gummi och plastindustri                                   770        9,2%     46,9%     3,4%    46    20   47
Kemiska basprodukter                                        495        9,6%     46,8%     3,3%    42    35   45
Callcenterverksamhet                                        215      12,4%     33,7%     7,3%    52    37   63
Uthyrning av maskiner och utrustning             981        8,6%     42,5%    4,6%    38    40   16
Elteknisk industri                                                 444      10,4%     49,4%     3,0%    47    53   18
Värme och sanitetsarbeten                            2614      11,3%     45,2%     3,0%    27    25   36
Förskoleutbildning                                               382      13,9%     39,8%     3,3%    15    17    62
Säkerhetstjänster                                                327      11,2%     33,4%     8,5%    29    45    61
Byggnadsindustri                                               6228        9,5%      36,1%     7,2%   40    42   42
Annonsförmedling, DR m m                                725      13,5%     38,4%     3,6%    44    33   48
Glasmästeriarbeten                                            431      10,2%     43,1%     3,1%    34    52   27
Partihandel med maskiner och utrustning   3369        9,1%     42,9%     3,0%    53    46   33
Kommunikationsutrustning                               282        7,6%     42,0%     4,2%    56    54   49
Grund, gymnasieskolor mm                              366      13,2%     36,0%     3,4%    35    29   54
Telekommunikation                                             363        8,6%     33,2%     7,1%    37    69   81
Kemisk industri                                                     187        9,1%      42,1%     3,0%    48    49   39
Schakt och grundarbeten                               3623        8,2%     36,6%     4,9%    43    61    34
Detaljhandel på Internet                                    689        7,9%      32,8%   12,1%   45    38   58
Trävaruindustri                                                   1294        6,9%     40,3%     5,1%    96    64   37

Partihandel med insatsvaror mm                    3844       8,1%    42,2%     3,0%    65    27    31
Gruvor                                                                      211       7,3%    39,3%     4,1%    84    73    24
Metallvaruindustri                                              4256       8,2%    43,3%     2,1%    59    59    14
Handel med lastbilar och bussar                148      7,6%   35,2%   4,7%    81    81    41
Handel med personbilar                               1632      7,1%   35,2%   5,2%   66   50   82
Transportmedelsindustri                                     728       7,0%    40,2%     3,9%    71    56    57
Textilindustri                                                          352       7,8%    42,4%     2,7%    62    62    43
Partihandel med hushållsvaror                        3846       7,8%    38,6%     3,2%    61    60    65
Järnhandel och bygg och VVSvaror                887       7,4%    37,3%     3,7%    76    57    60
Däckservice                                                        449       8,4%    40,2%     2,4%    63    39   46
Datorer och elektroniska sällanköpsvaror     1144       8,9%    38,9%     2,6%    54    70    75
Maskinindustri                                                     1565       8,2%    43,4%     1,3%    60    74    29
Möbelindustri                                                         409       7,2%   40,6%     3,0%    77    51    53
Restauranger                                                       7307       9,7%    32,8%     3,2%    36    89    88
Handel med hushållsapparater                          286       7,4%    44,6%     1,4%    64    71    73
Renhållning mm                                                   426       6,7%   38,9%     3,5%    70    48    51
Livsmedelshandel exkl stormarknader          2355     12,6%    35,4%     1,3%    41    67    66
Stålindustri                                                             246       6,9%    39,8%     3,0%    91    55    32
Bilreservdelar, partihandel                           390      7,8%   40,6%   1,9%    51    18   55
Handel med motorcyklar                                     262       5,8%    30,5%     5,5%    85   100   97
Bilservice, ej specialiserad                         2439      8,2%   37,8%    2,0%   50    36   59
Färghandel                                                              371       7,7%    41,2%     1,4%    69    66    64
Grafisk produktion                                                 913       8,1%    40,6%     1,2%    79    80    78
Skogsbruk                                                            1804       7,0%    32,9%     3,7%    98    77    71
Taxi                                                                        1325       9,2%    29,0%     2,8%    58    79    83
Livsmedelsindustri                                             1462       7,3%    34,0%     2,5%    67    82    79
Partihandel med livsmedel                               1481       7,2%    33,1%     2,9%    49    76    74
Fastighetsförvaltning, privat                             1117       5,7%    23,1%     4,4%    75    87    77
Bilreservdelar, detaljhandel                         508      7,9%   31,7%   2,4%   78    41    76
Massa och pappersindustri                                228       7,2%    33,3%     2,5%    87    65    70
Förlag                                                                      869       7,0%    38,0%     0,5%    72    75    72
Resebyråer                                                             726       6,5%    33,3%     2,2%    55    78    84
Handel med skor                                                   309       5,8%    37,8%     1,5%    88    68    86
Handel med radio och TV                                   347       4,7%    40,9%    0,0%    94    94    67
Hotell med restaurangrörelse                          1008       6,4%    25,3%     2,9%    82    88    80
Rekreations, kultur och sportverks.              2222       5,4%    32,8%     2,9%    68    90    87
Åkerier                                                                  6426       6,1%    33,0%     2,1%    89    83    68
Handel med möbler m m                                      552       5,5%    35,2%     1,7%    99    91    90
Blomsterhandel                                                     607       6,3%    33,1%     1,9%    73    97    92
Handel med glas, porslin m m                             442       6,3%    29,5%     2,3%    95    86   100
Jordbruk                                                              3076       4,7%    34,7%     1,8%    57    85    50
Detaljhandel med drivmedel                               880       6,9%    31,5%   0,7%    93    93    91
Kollektivtrafik                                                        479       5,4%    28,8%     1,7%    74    84    93
Bokhandel                                                               312       5,8%    30,1%    0,0%    92    98    94
Uthyrning av industrilokaler                             3901       6,3%    17,9%    0,5%    80    95    96
Uthyrning av bostäder                                        4824       4,5%    12,4%     2,1%    83    99    99
Handel med sport och fritidsartiklar                798       4,8%    30,3%     0,3%    90    63    85
Uthyrning av andra lokaler                                4989       5,3%    13,2%     1,3%    86    96    95
Handel med kläder                                             1889       4,4%    29,6%     0,3%  100   92    98
El och hetvattenförsörjning                               993       3,2%    25,6%    1,8%    97    72    89

Rankning 
2014

Rankning 
2014

1. Organisationskonsulter
2. Advokatbyråer
3. Arkitekt- och byggkonsultverksamhet
4. Öppen hälso- och sjukvård
5. Datakonsulter
6. Tekniska konsulter
7. Övrig hälso- och sjukvård m m
8. Film- och videoproduktion
9. Utgivning av programvara
10. Instrumentindustri

Början på listan över de tio starkaste branscherna är den samma för 2014, med några mindre 
omkastningar. Men i slutet på listan kommer några spännande nykomlingar, Film och videoproduk
tion samt Instrumentindustri. Film och videoproduktion står också för den största tillväxten bland 
tioitoppföretagen, 9,2 procent. Även tillväxten över lag bland företagen. Förra årets topp var 4,6 
procent för Övrig hälso och sjukvård och botten på listan 1,6 procent för Tandvård. I år är Öppen 
hälso och sjukvård i botten med 4,3 procent. Avkastningen på det totala kapitalet ligger mellan 
28,7 procent för Öppen hälso och sjukvård, som ökat med drygt 3 procentenheter sedan förra året, 
till 11,8 procent för Instrumentindustri. Soliditeten är stark i samtliga branscher. I botten ligger de 
yngre verksamheterna Film och videoproduktion samt utgivning av programvara med 45,1 procent. 
Toppar gör Öppen hälso och sjukvård med 65,1 procent.

1. El- och hetvattenförsörjning
2. Handel med kläder
3. Uthyrning av andra lokaler
4. Handel med sport- och fritidsartiklar
5. Uthyrning av bostäder
6. Uthyrning av industrilokaler
7. Bokhandel
8. Kollektivtrafik
9. Detaljhandel med drivmedel
10. Jordbruk

El och hetvattenförsörjning har gått upp från fjärde svagaste bransch till den allra svagaste under 
ett år med fallande energipriser, vilket gett en negativ tillväxt och en mycket låg avkastning på det 
totala kapitalet. Handel med möbler och Skogsbruk har återhämtat sig från andra och tredje plats 
2013 till att ligga utanför listan 2014. Andra som tagit sig utanför listan är Trävaruindustrin, Handel 
med glas och porslin, Handel med radio och tv samt Stålindustrin. Nya i botten är Uthyrning av 
andra lokaler, bostäder och industrilokaler, Handel med sport och fritidsartiklar, Kollektivtrafik och 
Jordbruk. 

DE 10 STARKASTE 
BRANSCHERNA

Fagersta Motorcentrum hade stora 
utgifter 2014.

– Det var ett bra år volymmäs-
sigt, men resultatmässigt blev det 
sämre på grund av att vi gjorde 
en större ombyggnad gällande 
Volkswagen för att anpassa oss till 
modularkonceptet, berättar vd:n 
Jörgen Andersson. 

Innevarande år ser också ut att 
bli ett bra år när det gäller bilför-
säljningen.

– Men tyvärr är det en sådan 
stor volymhets att bruttovinsterna 

på bilförsäljningen tenderar att gå 
åt fel håll, säger Jörgen Anders-
son.

Han är emellertid inte 
orolig för den närmaste 
framtiden.

– Egentligen ser 
jag inte några större 
problem utan det är väl 
som vi alltid har gjort, 
fokuserat på att se till 
att vi har nöjda kunder. 
Vi har ett bra modellut-
bud på våra märken.   

Fagersta Motorcentrum är åter-
försäljare av Volkswagen trans-
portbilar, Volkswagen personbilar 

och Skoda. 
Företaget ligger i 

samma område i Fager-
sta som många andra 
återförsäljare.

– Jag tycker att vi 
lokalt har en sund kon-
kurrens med seriösa 
handlare. 

BILHANDEL

”Bruttovinsterna går åt fel håll”

Jörgen Anders-
son. Fagersta

DE 10 SVAGASTE 
BRANSCHERNA

Per Weidenman, senior 
analytiker, Bisnode

INDELNINGEN I BRANSCHER har gjorts utifrån Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI) och företagen har placerats 
i respektive bransch efter den registrerade verksamheten 
i bolagsregistret. För att undvika hobbyföretag ingår bara 
företag med minst en miljon kronor i netto omsättning. I 
regel innehåller varje bransch minst 100 företag. 

För rankningen sorteras branscherna i stigande ord
ning för respektive nyckeltal. Den bransch med lägst 
värde för ett nyckeltal får 1 poäng, den med näst lägst 
värde får 2 och så vidare till den som får högst värde 
och 100 poäng. Därefter summeras de tre utdelade po
ängen och den med högst total poäng blir rankad högst 
på lönsamhetslistan. 

Så går rankningen till

Bland de 215 verkstäderna i undersök-
ningen är spridningen stor.
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 D
et är alltid lätt se mörka moln 
och lyssnar vi bara till de 
ekonomiska analytikerna finns 
mycket att oroa sig för. Inte 
minst det politiska läget i vår 

omvärld och börser som svajar betänkligt.
Låt oss i stället hitta ljuspunkter! Den 

svenska ekonomin går bra i år, ”Kakan Sve-
rige” blir större med en tillväxttakt på drygt 
tre procent hittills. 

Byggandet har tagit fart och det gynnar 
inte minst lastbilsförsäljningen. Fler har fått 
jobb och åker med kollektivtrafikens bussar. 

I år är det fortfarande 50 procents skat-
tesubvention på Rot-jobb och det gynnar 
hantverkskåren. Nästa år sänks det till 30 
procent. 

Hushållen har fått ökad köpkraft och 
gynnas dessutom av låga räntor, särskilt när 
bostäder belånas, vare sig det är för bostads-
köp, renoveringar eller bil- och motorcykel-
köp. Den låga statslåneräntan ger dessutom 
en mycket fördelaktig förmånsbeskattning av 
tjänstebilar. Till detta kommer ett drivme-
delspris som stadigt sjunkit i takt med att 
världsmarknadspriset på olja fallit (tillsam-
mans med andra råvarupriser).

Frågan är om det kan bli så mycket bättre 
än så här? Om vi kommer att se tillbaka på 
2015 och tänka ”Vad bra vi hade det då”? För 

går det inte bra under alla dessa goda förut-
sättningar – hur kommer det att gå när rän-
torna vänder uppåt, inflationen tar fart och 
det kanske inte blir några reallöneökningar 
för hushållen? Lägg dessutom till politiska 
beslut som en högre drivmedelsbeskattning 
och det sänkta rotavdraget 2016. Och amor-
teringstvånget på nya bolån från första maj 
nästa år som kan påverka bilförsäljningen 
eftersom många hushåll belånar bostaden 
ytterligare när det är dags för bilköp. 

Vi står också inför en stor avtalsrörelse 
där det väntas små löneökningar. Hittills har 
lönerna stigit mer än inflationen, men det är 
inte säkert att det blir så med de nya avtalen. 
Riksbanken har räknat med att inflationen 
börja ta fart och räknar med att börjar 
höja sin styrränta, reporäntan, under 2016. 
Bankerna brukar inte vara sena att följa efter 
med utlåningsräntorna, både till hushållen 
och till företagen. 

MEN DET FINNS också en del på plussidan 
framöver. Den svenska ekonomin väntas 
växa med närmare tre procent och arbets-
lösheten gå ner ytterligare. Bostadsbyggande 
kommer att växla upp ytterligare under 2016 
och närmare 50 000 lägenheter börja byggas. 
Det kommer stora infrastrukturinvesteringar 
i framför allt vägar och järnvägar. Byggsek-

torn, utöver bostäder, väntas växa med hela 
sju procent 2016. 

På det internationella planet finns också 
några ljusglimtar som kan påverka fordons-
branschen. Allt fler oljeanalytiker spår att 
råoljepriset kommer att fortsätta att falla ner 
mot 20–30 dollar per fat. I dag rör det sig 
kring 50 dollar, och det kan jämföras med 
toppen 2008 på 140 dollar. 

Börjar USA höja sin ränta under sen-
hösten eller vintern ger det också positiva 
signaler om att krisen är över. Och optimism, 
lika väl som pessimism, är smittsamt i den 
internationella ekonomin. Särskilt när det 
sker i dragloket USA. Även Kinas devalvering 
och frigörelse från dollarn kan ge ny skjuts åt 
tillväxten i det land som kappar med USA om 
första platsen som världens största ekonomi. 

Så blickar vi framåt mot 2016 kan vi vänta 
ett år som bör bli i nivå med 2015. Kanske 
lite bättre, kanske lite sämre men inga stora 
förändringar. Det är snarare vad som händer 
därefter som kan oroa. Högre inflation ger 
till exempel högre räntor. Då dras pengar 
från börsen till ränteplaceringar. Det kan 
göra det svårare och dyrare för företag att 
både få in nya pengar och att låna. Det ger i 
sin tur genomslag på hela ekonomin. 

Därför kan det vara dags att stanna upp 
och tänka efter. Hur ser framtiden ut för 
företaget? Har det gått bra under 2014 och 
2015? Då kan det vara bra att spara i ladorna 
och göra investeringarna som rustar företaget 
för framtiden. För det kan bli tuffare framöver. 
Har det gått sämre under dessa år – vad talar 
för att det ska gå bättre för företaget framöver? 
Vad behöver göras nu? 2

”Dags att spara i ladorna”
Det går bra för bilförsäljningen och vinstmarginalerna stiger. Årets lönsamhets-
undersökning visar att 2014 på många sätt blev ett bättre år än förväntat. 
Och kanske kommer vi i framtiden att minnas 2015 som det verkliga toppåret.

ANALYS ANNIKA CREUTZER 
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Annika Creutzer är 
ekonomijournalist 
och privatekono-
misk expert bland 
annat i Plånboken 
i P1. Hon är också 
verksam som före-
läsare och modera-
tor. Hon har tidigare 
bland annat varit 
chefredaktör för 
Privata Affärer och 
Pengar24 samt privatekonom på Skandiabanken.

”EN BLICK MOT 2016 OCH INGA STORA 
FÖRÄNDRINGAR SKYMTAR”

Annika Creutzer, ekonomijournalist
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L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2

PAPPERSLÖST PÅ RIKTIGT MED DEALERPAD eSign
Med DealerPad eSign sköter du hela avtalshanteringen utan papper. Underskrifter, bilagor, kommunikation  
med kunden och DNB sker nu helt elektroniskt. Hela processen blir säkrare, enklare och mer effektiv.

Vill du också slippa pappersarbete? Ta kontakt med din DNB-säljare för demo och implementation. 

Sist men inte minst, du får dina pengar samma dag som kunden skriver på.

Lite enklare, mycket bättre...

FINANSIERING DÅ & NU

Så här fungerade det tidigare:
Godkänd 

Kreditansökan

Printa

Körkortskontroll

Skriva in 
4d-nummer

Kunden skriver på Leverantören 
skriver på

Lägg i kuvert

Frankera

Posta

Vänta på 
pengarna...

Så här fungerar det nu:

Godkänd 
Kreditansökan

eSign – signera 
på plattan

Sänd in – Klart!
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Gamla 
delar 

får nytt liv

 P
å gården utanför Scanias begag-
nade reservdelslager i Söder-
tälje står nästan 30 lastbilar och 
väntar på att bli demonterade. 
Några äldre, uttjänta lastbilar 

som rullat i många år. Där står också nya 
testfordon från fältprovsflottan, bilar som 
inte får säljas vidare. 

Anläggningen byggdes 2002 och drevs 
i liten skala av en återförsäljare. 2011 togs 
verksamheten över av Scania-Bilar Sverige 
och har ökat rejält i omsättning från 14 
miljoner kronor 2013 till prognostiserade 23 
miljoner 2015.

– Vi vill erbjuda våra återförsäljare i 
Norden ett alternativ som de i sin tur kan 
erbjuda sina kunder som har äldre fordon. 
Det öppnar för möjligheten att reparera 
bilar på ett värdeanpassat sätt. Det är oftast 

inte lönsamt att använda nya komponenter 
på fordon som gått väldigt långt, säger Eva 
Gustavsson, chef för begagnade reservdelar.

I verkstaden finns två demonteringsplat-
ser med traverser. Motorerna lyfts av och 
placeras på bockar och sedan demonteras 
bilen del för del. När mekanikerna är färdiga 
återstår bara lite skrot på golvet som åter-
vinns. Det tar fem dagar att demontera en 
lastbil för en person.

Företagets vision om att ”vara ÅF-orga-
nisationens bästa val av leverantör med hög 
miljöimage” är inte helt enkel att uppnå i 
konkurrens med andra anläggningar. 

– Vi måste vinna förtroende genom att vara 
bättre än våra konkurrenter. Vi ska ge en så 
bra service som möjligt, vara artiga och trev-
liga och göra vårt bästa för att hjälpa till. 

Eva Gustavsson började på chassi-line 

som montör för 28 år sedan och har gått från 
inköpare, produktingenjör, regionchef via 
flera jobb till verkstadschef och nu chef för 
begagnade reservdelar.

Är det skillnad på att jobba med nya och 
begagnade reservdelar?

– Försäljningen av nya reservdelar 
är ”bara” en reservdelsaffär. På den här 
anläggningen jobbar vi med produktion – 
hela flödet från inköp till demontering till 
återvinning och försäljning. 

70 lastbilar köps in varje år. De demon-
teras och sorteras. Eva Gustavsson tror att 
verksamheten kommer växa betydligt allt 
eftersom miljöintresset ökar i branschen.

– Det är viktigt att kunna erbjuda ett mer 
miljöanpassat alternativ, samtidigt som vi tar 
hand om bilarna och demonterar dem på ett 

EVA GUSTAVSSON
Gör: Chef Begagnade reservdelar Scania-Bilar.
Bor: Södertälje.
Familj: Maken Anders.
Fritid: Engagerad i orientering och spelar 
tvärflöjt.
Lyssnar på: Modern och klassisk musik.
Läser: Millennieböckerna.
Kör: Audi A4.

Scania-Bilars 
begagnade reservdels-
affär påminner om en 
organtransplantation. 
De mest åtråvärda 
delarna på bilarna 
tas om hand för att 
ge liv i lastbilar som 
stannat för tidigt. 
TEXT  MARIA ERIKSSON / FOTO  ÅKE ERICSON



så bra sätt som möjligt. Vi sorterar plaster och 
metaller och låter andra leverantörer ta hand 
om det som vi inte kan återvinna, som kablar 
och batterier.

Hur ser verkstadsflödet ut?
– Vi tar hand om de komponenter på bilarna 

som vi vet att det är stor efterfrågan på. De tvät-
tas, görs rent, kontrolleras, rostskyddsbehandlas, 
märks upp och lagerläggs. När vi får in order 
från en återförsäljare packas komponenterna 
och levereras ihop med nya reservdelar. Om 
komponenterna beställs före klockan två en dag 
ska reservdelarna vara levererade dagen därpå.

På hyllorna är 6 500 artiklar är sorterade i 
gröna pallar från minsta växelspaksknopp till 
hela hytter. Bästsäljaren är frontdetaljer efter 
krockskador. Beställarna är ofta skadeverkstä-
der som fått en tuff kostnadsberäkning från 
försäkringsbolagen. Det säljs också många 
backspeglar, vänsterdörrar, motorer, växellådor 
och axelväxlar.

– Vi lämnar tre månaders garanti på artiklar 
till bilens drivlina, alltså motorer, koppling, kar-
danaxel. Varje komponent har ett id-nummer så 
att man kan härleda från vilken bil komponen-
ten kommer och hur långt fordonet har gått.

Ni diskuterar med försäkringsbolagen om 
att köpa upp krockskadade bilar som är för 
dyra för att reparera. Finns det risker med 
att köpa sådana delar?

– Vi besiktigar varje komponent. Alla våra 
mekaniker och reservdelsmän är Scania-utbil-
dade så återförsäljarna kan känna sig trygga. 

Hur stor är vinsten för slutkunden?
– Det blir ungefär halva kostnaden att repa-

rera lastbilen med begagnade delar.

Staffan Boman, ÅFF-ordförande för Scania, 
säger att återförsäljarna är positiva till att det 
finns begagnade delar att köpa och att det är 
nödvändigt både av miljöskäl och eftersom man 
behöver hålla reparationskostnaderna nere. 

Vilka reaktioner får ni från ÅF?
– Våra säljare som träffar återförsäljarna får 

”DET BLIR HALVA PRISET ATT REPARERA 
LASTBILEN MED BEGAGNADE DELAR”

Frågor till generalagenten
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ofta positiv feedback. Kritiken är att vi inte har 
alla komponenter som efterfrågas. Vi behöver 
egentligen demontera väldigt många fler äldre 
lastbilar för att svara upp till efterfrågan.

Kanske har Eva Gustavsson och hennes gäng 
hjälpt till att ge Scania ett lite bättre betyg i årets 
GA-enkät beträffande kännedom om reservde-
lar. Fullföljande av givna löften är över medel. 

När det gäller enkätfrågan snabba svar på 
förfrågningar inom reservdelar ligger Scania på 
sjunde plats bakifrån med en liten försämring 
från förra året.

– Det är förstås inte bra att ligga så långt ner 
med tanke på hur hårt vi jobbar för att vara 
snabba och återkoppla. Vi måste jobba hårt 
med att stötta och hjälpa återförsäljarna. Det 
är de som står med en slutkund som har en bil 
som är trasig.

I somras började också Scania-Bilar Sverige 
demontera, sälja och återvinna busskomponen-
ter hos Arver Lastbilar i Katrineholm, som i det 
här fallet fungerar som en filial till Södertälje-
anläggningen. 2
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5 SNABBA ...
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CLASS             
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✔

✔

✔

✔VECKANS 
AFFÄRER             
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INDUSTRI

SOL-
SEMESTER             

VINTER-
SEMESTER

✔

Nästan allt tas till vara. Bara lite skrammel återstår 
när demonterarna är färdiga.

Eva Gustavsson 
basar på begagnat-
verkstan.

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!

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! 

Besök oss på  
Autogloben-mässan 

i monter D13



TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”En ledare är bakom flocken och låter den 
mest pigga leda vägen. De andra följer 
utan att inse att de har dirigerats bakifrån.” 

44300
... kronor kommer prisbasbeloppet 2016 att vara. Det är beräknat till 200 kronor lägre än 2015. Även det för-
höjda prisbasbeloppet som används vid pensionsberäknande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng 
sänks med 200 kronor till 45 200.  

FORSKNING

Bättre sömn 
= mindre stress
Det finns ett samband mellan hög be-
lastning på jobbet och sömnstörningar, 
visar en studie från Stockholms universi-
tet och Karolinska institutet med 
5 000 deltagare. Personer som 2008 
hade höga arbetskrav, kunde forskarna se 
efterföljande sömnstörningar hos 2010. 

På samma sätt kunde sömnstörning-
ar 2008 kopplas till högre arbetskrav, 
mer stress och lägre grad av kontroll 
och mindre socialt stöd på arbetsplatsen 
två år senare. Forskargruppen fastslår 
att arbetslivet kan förbättras genom att 
gagna god sömn, vilket också torde ge 
minskad stress.

Tänk om du stressar  
i onödan...?
Författaren Tomas Lydahl, som 
tidigare gett ut boken Wow!, 
menar att vi generellt är duktiga på att hitta anledningar 
till att inte kunna må bra, på grund av allt omkring oss. 
Men han vill visa att det enda som är i vägen för vårt 
välmående är våra egna tankar.

Det är lätt att leda!
Här är Thomas Lundqvists handbok för att utveckla 
ledarskap och hitta fokus på rätt saker. Författaren har 
samlat många konkreta tips, till exempel hur du får med 
alla medarbetare på ”samma tåg”, och hanterar de med-
arbetare som känns besvärliga, eller inte mår bra.  

Har du någon gång 
velat byta bransch?

MIKAEL JONASSON, verkstadschef 
Turebergs Bilcenter, Upplands Väsby
– Nej, det har jag aldrig funderat över att göra. 
Jag tycker om att jobba med människor och att 
jobba med något som jag kan riktigt bra. Det 
skulle kännas konstigt att byta till en bransch 
som jag inte kan.

DIANA INGDAHL, företagsförsäljnings-
chef, Subaru Nordic, Arlöv
– Nej, det har jag inte, det är en rolig bransch 
och roliga människor. Dessutom har jag ju fått 
chansen att få jobba med fantastiska produkter, 
motorer är det bästa du kan jobba med.

OLA SANDBLOM, försäljningschef för 
Volvo, Rejmes Bil, Halmstad 
– Nej, faktiskt inte. Jag har jobbat med det här 
i femton år men jag har aldrig funderat på att 
byta bransch. Jag trivs väldigt bra i den här 
ändå föränderliga världen med mycket nyheter, 
vilket också är kopplat till ett stort bilintresse. 

Det irriterar 
 chefer mest
Anställda som är negativa till förändringar, klagar 
på det mesta och bromsar upp reformer, är de som 
chefer stör sig allra mest på, enligt en enkät som 
Koulutus.fi har gjort. Det irriterar också chefen om 
medarbetarna inte agerar utifrån företagets värde-
ringar, eller inte tror på företaget och målsättning-
arna. Var tionde chef i enkäten upplever att de har en 
sådan anställd.

På tredje plats för irritationsmoment kom medar-
betare som upprepade gånger inte kommer i tid eller 
dröjer sig kvar på möten.

Det cheferna däremot uppskattar mest är när 
anställda ibland åtar sig arbete som inte direkt tillhör 
deras uppgifter.

De anställda var mest irriterade över att bli be-
skyllda för fel de inte begått, men också på att chefen 
inte lyssnar eller litar på dem.

BOKTIPS

– NELSON MANDELA liknar en bra ledare vid en fåraherde

Ford återvänder till Stockholm – vill du vara en del av oss?
Ford Motor Company AB har funnits på den svenska marknaden sedan 1924 och är fortfarande en av 
bilbranschens ledande aktörer. Vi har en stolt historia med legendariska bilar som t.ex. Ford Mustang  
– och vi har en spännande framtid där vi kommer att stärka vår närvaro i Sverige. 
I april 2016 inleder vi en ny epok då vårt kontor återvänder till Stockholm. Vi börjar processen med att 
leta efter duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med att bygga Fords framtid här i Sverige.
Låter det intressant? 
Läs mer på ford.se eller autorekrytering.se

Go Further

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

Si annons.indd   1 2015-09-21   08:58
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Patricia sätter 
personalen 
under lupp

2  P O R T R Ä T T E T  I  PAT R I C I A  M E I J E R

Är man nöjd blir man aldrig bättre. Patricia Meijer 
på Atteviks har hittat metoden för att säkerställa kvalitet. 
I hennes verkstäder jobbar personal heltid med att slut
kontrollera kollegernas insatser. Alla älskar det! Nu för
bereds det för den förväntade återkallelsen av VWbilar.
TEXT  MAGNUS CARLSSON / FOTO  CAMILLA LINDQVIST

Servicemarknads-
chefen Patricia 
Meijer har hittat 
receptet som 
gör kvalitets-
kontrollanterna 
till uppskattade 
kvalitetsgaranter.
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E
n trappa upp, med utsikt 
över säljhallen i Jönköping, 
ligger Patricia Meijers kontor. 
Sedan 2013 är hon service-
marknadschef på Atteviks. 
Vid fotograferingen går 

hon lite på nålar i väntan på besked från VW 
Group om vilka åtgärder som kommer att krä-
vas av verkstäderna. Atteviks har vidtalat både 
Metall och Unionen, dialogen med personalen 
är öppen.

– Alla är på tårna för att kunna omfamna 
och hjälpa kunderna på smidigaste sätt med 
de uppdateringar som det handlar om. Vi 

hoppas få besked inom snar framtid så vi kan 
säkerställa att vi har de resurser som krävs, 
säger Patricia.

Hon har hunnit göra stora avtryck på At-
teviks redan. Det är full rulle mest hela tiden, 
en vanlig dag går teknikerna igenom hundra 
bilar. På verkstadsgolvet, som annars är fyllt 
av mörk-klädda medarbetare utmärker sig en 
kille. Han heter Tom Svenningsson, går runt 
i klarröd tröja och är en av Patricia Meijers 
viktigaste drabanter för att säkerställa kvalitet.

– På våra två största orter, Växjö och Jönkö-
ping, har vi en person som är helt dedikerad 
till funktionen slutkontroll. Vi har tagit ett par 
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2  P O R T R Ä T T E T  I  PAT R I C I A  M E I J E R

av våra skickligaste tekniker, som kollegerna 
har respekt för, och gett dem den rollen, berät-
tar Patricia Meijer.

PÅ RYGGEN på den röda tröjan står det SLUT-
KONTROLL med stora bokstäver, och tröjan 
fyller dubbla funktioner. Dels särskiljer den 
slutkontrollanterna från övriga i verkstaden. 
Dels sticker den ut så pass att den alltid syns 
i ögonvrån, och påminner om att göra allting 
korrekt redan första gången. Slutkontrol-
lanterna har nämligen en enda arbetsuppgift. 
Att varje dag göra stickprovskontroller på så 
många bilar de hinner.

– Vi försöker genomföra slutkontrollen på 
nya tekniker och på killar som gjort misstag 
historiskt, helt enkelt på de personer som behö-
ver coachning. De är oftast unga, det blir lätt att 
det går fort och blir fel på grund av oerfarenhet. 

Känner sig inte medarbetarna övervakade?
– Teknikerna har tagit det här jättebra, de ser 
det inte som att de blir klandrade. Det finns 
ingen attityd som går ut på att hitta en synda-
bock, jag tror inte att någon här skulle påstå 
att de känner sig övervakade, säger Patricia 
Meijer, och fortsätter:

– De ser det snarare som ett verktyg för att 
bli bättre. Som coachning, ett sätt att utveck-
las. Så fort vår kontrollant hittar något fel 
dokumenterar han det. Sedan går han in och 
berättar vad som brustit och coachar hur det 
kan göras på ett bättre sätt.

Utöver de egna stickprovskontrollerna på 
daglig basis gör Kontrollerad Bilverkstad 
(KBV) också slumpmässiga kontroller av alla 
Atteviks verkstäder varje vecka.

– Jag tror det är viktigt att också ha någon 
som kommer utifrån, för annars tänker 
kunder att vi kontrollerar oss själva och det vet 
man ju hur det brukar fungera. Det är också 
bra att få opartiska stickprov så att vi kan ana-
lysera på djupet, säger Patricia Meijer.

Resultatet från KBV:s arbete förs in i samma 
databas som de egna kontrollerna. Därefter 
gör varje lokal servicechef en samlad analys 
för att hitta förbättringspotentialer.

– Alla kan ha en dålig dag. Har du bråkat 
med din partner och sovit på soffan, eller 
kommer till jobbet med 40 graders feber så 
kommer det vara lätt att göra misstag. Ingen är 
perfekt, säger Patricia Meijer och fortsätter:

– Om felen är återkommande måste man dä-
remot se över dem. Var sitter den svaga länken? 
Var ska vi lägga störst kraft, är det kanske någon 
som måste skickas på utbildning? Eller kommer 

problemet kanske uppifrån? Kan det i plane-
ringen ha lagts för många jobb på en specifik 
tekniker, som saknar viss specialkompetens?

KVALITET HAR Patricia Meijer haft med sig un-
der hela sin yrkeskarriär. Hennes resa började 
1988 på Börjessons Bil i Ängelholm, där hon 
gjorde allt från kundmottagning till adminis-
tration. Tio år senare bestämde hon sig för att 
läsa vidare och flyttade till Luleå för en mas-
terutbildning i ”business and organization”. En 
bra utbildning, dock inte tillräcklig.

– Det tog bara ett par månader innan jag 
insåg att studierna inte var någon heltidssys-
selsättning. Så jag knallade in på Müllers bil 
och började jobba där.

Under fyra års tid jobbade och pluggade 
Patricia Meijer på heltid, samtidigt. ”Jag 
pluggade på dagarna och kunde köra löner på 
nätterna”.

– Lagom till jag blev klar började alla 
märken komma med egna standards och 
kvalitetstänk i samband med att bilbranschens 
gruppundantag ändrades. Det var bra tajming 
för mig. Jag hade tänkt flytta söderut men fick 
i stället erbjudande om att bli Müllers kvali-
tetschef. Och det lät ju kul.

Müllers bil blev en av få anläggningar 
som klarade generalagentens revisioner med 
blankt protokoll, vilket gjorde Patricia Meijer 
uppmärksammad. Snart fick hon jobb som 
ISO-koordinator hos generalagenten där hon 

senare också blev regionchef för group service 
innan hon slutligen blev servicemarknadschef 
hos Atteviks.

– Det är jättekul att jobba med bilar. Men 
det är ännu roligare att jobba med människor. 
Att få jobba med människor, att få dem att 
bli stolta och tro på det de gör, det är själva 
kickbacken för mig, säger hon.

– Utmaningen är att jobba igenom allting 
och få alla inblandade att förstå varför de gör 
något. Det är lätt att säga till personalen att 
göra något, men inte lika lätt att förklara varför 
och hur. Kan man bara presentera ett bra syfte 
och ett varför så har man 95 procent av perso-
nalen med sig frivilligt. Då slipper man också 
jobba i uppförsbacke.

Patricia Meijers insatser med punktmar-
kerande stickprovskontroller på Atteviks har 
resulterat i goda resultat. 

– I början av året när det här var nytt för oss 
hittade vi flertalet ”riktiga misstag”. Nu är vi 
nere och petar på saker som att man inte ställt 
om klockan till sommartid vid en service, 
eller inte ställt bilen i färdriktningen. Det blir 
svårare och svårare att hitta något fel, men alla 
de där komponenterna är fortfarande viktiga 
om man ska jobba med kvalitet.

Som en konsekvens av stickprovskontrol-
lerna har Atteviks i Jönköping i dag fått ner 
sina upprepade reparationer till 1,1 procent, 
vilket gör dem till en av de bästa verkstäderna 
i Sverige. 

– Det är ett tecken på att vi gör rätt, 
men det går inte att tänka att nu är det 
bra, nu lägger vi ner. Man måste hela 
tiden bibehålla ett långsiktigt tänk där 
man flyttar fram positionen för att stän-
digt bli bättre. Och det kan vi bara göra 
när vi jobbar som ett team. 2

”TACK VARE STICKPROVSKONTROLLERNA ÄR 
 ’UPPREPADE REPARATIONER’ NERE I 1,1 %”

PATRICIA MEIJER
Ålder: 48.
Gör: Servicemarknadschef på 
Atteviks.
Bor: Habo.
Familj: Särbo.
Fritid: Lagar mat. ”Jag gillar att 
laga saker som får ta lång tid. En 
rosmarinindränkt lammstek eller 
fläsklägg med rotmos.” 

”Jättekul att jobba med 
bilar, ännu roligare att 
jobba med människor”, 
tycker Patricia.

Kvalitet enligt 
Patricia Meijer

1  Spårbarhet. ”Det arbetet vi gör 
måste synliggöras – både för 

oss själva och ut till kunden.”

 2 Se till att jobba rätt redan från 
början. 

3  Följ processtegen som till-
verkaren har kartlagt. ”Det är 

jätteviktigt. Jag brukar jämföra med 
när grabbarna freestylar på Ica, i 
stället för att följa inköpslistan. Det 
blir inte bra, helt enkelt. Det kan bli 
jobbigt när man kommer hem och 
fel saker är i påsen” 

4 Få personalen att leva och 
verka efter processen.

5 Att inte se misstag som ne-
derlag utan som en möjlighet 

till förbättring. ”Det är helt okej att 
göra fel, men det är inte okej att 
inte lära sig av felet”.

Patricias 5 steg till engagerade medarbetare:

1 Ha en gemensam vär-
degrund! 2 Våga delegera och se 

vinsten för alla inblan-
dade. Med ansvar växer 
självförtroendet!

3 Ha alltid ett bra 
”varför”. Kan du säga 

varför de anställda ska göra 
någonting kommer du att få 
de flesta på din sida.

4 Visa respekt för alla 
individer och teamar-

betet. Var lyhörd!
5 Jobba kontinuerligt 

med feedback – och 
glöm inte uppföljning!

Patricia Meijer med 
slutkontrollanten 
Tom Svenningsson.
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Det kom en tom lastpall med pallkrage till Jan Österbergs Bil i Mariestad. 
Ägare Jan trodde att det var ett skämt, men det var ett specialverktyg från general

agenten som skulle kosta honom 4 000 kronor. Det blev upptakten på hans avslut 
med Nissan och han hamnade i en situation som drabbar allt fler landsortshandlare.

TEXT & FOTO   ING-CATHRIN NILSSON

Jan pallade inte 
     med lastpallen

E N  L A N D S O RT H A N D L A R E S  P R E M I S S :

A F F Ä R E N  2

J
an Österberg blev auktoriserad 
Nissanverkstad 1979. Vid årsskiftet 
är han det inte längre. Ett 18 år 
långt (han hade uppehåll några år) 
samarbete går till ända på grund av 
att Jan inte kunde matcha kraven 

på verkstadsutrustning för elbilar.
Han hade redan hunnit skaffa alla special-

verktyg. Hans medarbetare hade gått alla erfor-
derliga kurser, utan att egentligen få access till 
att jobba med komponenterna till elfordonen.

Men de skulle kunna få lyfta ur ett batteri 
och i den händelse att de skulle behöva göra det 

skulle batteriet placeras just på ovan nämnda 
pall, visserligen förstärkt med några fästbultar, 
men i övrigt en helt vanlig pall.

Nu rullar än så länge inga elbilar i västgötska 
Mariestad med 24 000 invånare.

– Möjligen, möjligen en, säger Jan Österberg. 

NÄR FÖRSÄNDELSEN med lastpallen leverera-
des till honom, behöver det sägas att han for i 
verkstadstaket då? Det var en tidig marsdag då 
solen speglade sig i isen på Vänern.

– En tom kartong med en lastpall i. Trans-
portfirman bad mig kolla, de trodde att inne-

hållet kunde ha trillat ut. Det trodde jag med.
Men vid lite efterforskning visade det sig 

att pallen var ett specialverktyg för elbilar från 
generalagenten som Jan fick slanta upp 4 127 
kronor för.

– Jag blev ganska upprörd, jag jobbar ju inte 
med elbilar, mina medarbetare får inte röra 
motorerna trots utbildning. Jag fick svaret 
att det kunde hända att det kom in en bil till 
skadeverkstan som batteriet måste plockas ut 
ur, säger Jan.

Han var inte direkt hovsam när han svarade 
att ”då kan jag plocka ner skylten och lägga den 

Måttet blev rågat när 
Jan Österberg fick ett 
paket med lastpallen, 
tv. Han trodde någon 
skämtade med honom, 
men pallen visade sig 
vara ett av Nissans 
specialverktyg.

Som liten verkstad 
på landsorten kan 
Jan inte hänga med 
i märkets elbilsrace. 
Men som återförsäljare 
har han kvar Honda 
och Suzuki.

“Biltillverkarna kommer ständigt med nya effektfulla specialfärger. 
För att matcha dessa behöver jag en pålitlig färgpartner som
kan ge mig de mest innovativa produktsystemen.”

Perfekt färgmatchning är vad allting handlar om på Standox. Vi tillhandahåller 
digitala och konventionella kulörsökningssystem i kombination med ett
omfattande rådgivnings- och utbildningsprogram för exakt färgmatchning.
Ledande kulörverktyg från Tyskland.

KOMPLEXITET
OCH ENKELHET.

www.standox.se 

An Axalta Coating Systems Brand

ST_SWE_Colour_220x285.indd   1 19/08/15   10:20
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– Jag tycker att Nissan kunde ha skött det 
här bättre. Tidigare, när jag tvingades släppa 
försäljningen av Nissan för att Mariestad 
ansågs för litet, kunde de ha mildrat anspråken 
med hänsyn till den lokala marknaden och 
låtit det räcka med fem tio bilar för mig. På 
landsorten, där kundunderlaget är blygsamt, 
får vi ju precis samma kostnader som de större 
har.

JA, DET FINNS ju märken som ger handlarna 
valmöjligheter, som VW med sitt frivilligsys-
tem där återförsäljarna anmäler om de vill 
sälja elbilar och/eller pluginhybrider. Eller 
BMW som, för att ge återförsäljarna en rimlig 
chans att bli lönsamma, också har en tvångsfri 
anslutning till elbilsförsäljning och -service.

Nissans generalagent är svår att nå men 
återförsäljarföreningens vd Mats Gustafsson 
bekräftar att Nissans regler för auktorisation är 
ett Europabeslut utan undantag och som inte 
längre är förhandlingsbart.

– Naturligtvis har vi försökt förhandla och 
det fanns dispenser tidigare, men nu satsar 
Nissan fullt ut på elbilar och den som vill vara 
med i racet måste satsa. 

– Efterhand tycker jag att återförsäljarkåren 
har blivit mer och mer positiv och det finns 

bara en handfull kvar som har auktorisering 
enbart för service, säger Mats Gustafsson. 

TILLBAKA TILL Vänerns strand och Jan Öst-
erberg. Han säljer Suzuki, och sedan starten 
Honda, vars generalagent han tycker har 
rimligare krav men som också börjar dra åt 
tumskruvarna.

Han visar och bläddrar i det aktuella 
standards-dokumentet på 81 sidor där han ska 
(bild)dokumentera att han lever upp till de 
senaste minikraven gällande allt från databas 
och kundtoalett. Nej, Jan Österbergs Bil har 
inte dam- och herrtoalett för kunder i entrén. 
Och skulle han separera Honda i hallen skulle 
han inte få utrymme för ett märke till, men 
han måste ha minst två märken för att få 
lönsamhet …

Får se hur det går.
Jan Österberg startade sitt bilföretag 1979 

och gjort sig känd som en kreativ företagare 
med stenkoll på sina siffror. På dem kan han se 
hur lönsamheten har sjunkit år från år.

Jan Österberg klarar sig nog. Han har 
andra projekt vid sidan om, entreprenören 
personifierad. Men han har också tolv ”gub-
bar” på lönelistan och ett välskött gammalt 
bilföretag. 2

2  A F F Ä R E N

på pallen med retur avsändaren”.
Nissan var inte sena med att acceptera 

erbjudandet. Men det hann komma nya krav, 
bland annat på laddstationer både utomhus 
och inomhus och tillhandahållande av en fri 
elbil som lånebil till kunderna.

– Det hade inneburit kostnader på en halv 
miljon för att få behålla auktorisationen, säger 
Jan.

DET BLEV några vändor brevledes innan 
Jan Österberg skriftligt sade upp sitt avtal i 
oktober. Där formulerade han sig lite mer 
eftertänksamt:

”Underlaget för en större nysatsning i verk-
staden är inte längre hållbar. Utbildningen och 
verktyg för den kommande elbilssatsningen 
är i mitt tycke allt för kostbar och osäker. […] 
Tyvärr, så kan inte en verkstad med vårt kund-
underlag tävla med storstädernas satsning på 
teknik och så vidare. Däremot har vi ett oslag-
bart kunnande och kännedom om våra kunders 
önskemål och krav på personlig service.”

Snart står han där med ett ymnigt reserv-
delslager för Nissanbilar, inklusive torkarblad 
i legio och testutrustning för elbilar, som han 
aldrig velat ha men fått betala 824 000 kronor 
för och inte kan omsätta.

Globalt surfar Nissan på sitt hyllade elbils-
program och sitt snabbt klättrande varumärke 
och genomför ett omfattande moderniserings-
program på 2 500 europeiska anläggningar för 
att ”ge enhetlig service över hela Europa och 
sätta kunden i centrum”.

Hur mycket trygghet och förtroende 
svenska landsortskunder än känner för sina 
lokala återförsäljare kan inte alla mindre 
svenska handlare räkna hem de investeringar 
som fordras. 

– Det är ju inte tillverkaren som betalar om-
byggnationerna. Och jag erbjöd mig förgäves 
att bekosta transporter till en större handlare i 
Skövde i fall det skulle hända att någon elbils-
ägare skulle behöva akut laddning. Det hade 
räckt till massor av transporter innan jag kom-

mit upp i kostnaden för egna laddstationer, 
och elbilar går ju faktiskt att ladda i vanliga 
eluttag också, säger Jan.

HAN ÄR INTE ensam om att bryta sig loss. Kol-
legan Henrik Roos på HRM Bil i Lidköping, 
fem mil söderut, sade upp servicekontraktet 
för tre år sedan på grund för övermäktiga krav 
kring elbilar.

– Det fanns inte elbil i hela Västra Göta-
land. Jag är på intet sätt emot elbilar, men det 
är omöjligt för oss småföretagare att driva 
utvecklingen. Jag förutspår en centraliserad 
framtid där vissa märken försvinner från 
landsorten, säger han.

De stora, med helt andra kundunderlag, kan 
satsa. För att inte tala om handlare i Sydeu-
ropeiska storstäder där en enda återförsäl-
jare kan sälja snudd på lika mycket som alla 
svenska tillsammans.

– Hade det funnits elbilar i mitt distrikt 
hade det naturligtvis varit annorlunda, men i 
dagsläget är det meningslöst för mig att satsa 
en halv miljon, säger Jan Österberg.

Kan du inte fortsätta att serva Nissan ändå, 
utan auktorisering?

– Jo, serva kommer jag ju att göra, men jag 
blir ju begränsad i och med att jag inte 
kommer åt alla jobb.

Kan du tänka dig att efterfrågan föder 
efterfrågan, att fler kunder i ditt närom-
råde hade fått upp ögonen för elbilar om 
du behöll service och laddmöjligheter?

”TYVÄRR KAN INTE EN VERKSTAD MED VÅRT 
KUNDUNDERLAG TÄVLA MED STORSTÄDER”

Jan Österbergs Bil

Säte: Mariestad.

Startår: 1979.

Vd: Jan Österberg, 59, grundare och ägare.

Verksamhet: Försäljning av Honda och Suzuki, 
service på Fiat, husbilar och fram till årsskiftet 
Nissan, plåt- och glasverkstad, däckhotell, 
biluthyrning.

Säljer: Cirka 200 bilar per år, varav hälften 
begagnade.

Omsätter: Cirka 31 miljoner.

Vinstmarginal: ”Minusresultat om man räknar 
marknadsmässig hyra”. Äger fastigheten privat.

Kör privat: Honda CR-V och BMW 750, 96:a.

Snart tas skylten med Nissan-service ner.

Mariestad vid Vänerns strand 
är en idyll, dock med för litet 
kundunderlag för att en bil-
handlare som Jan Österberg 
ska klara att hänga med i alla 
investeringskrav.

Fakturan för lastpallen.



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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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

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

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

MARKNADS- 
TORGET

Dataliner AB • Box 5070 • 630 05 Eskilstuna • Tel. 016- 14 71 40 • Fax. 016- 12 28 71 • www.dataliner.se • info@dataliner.se

Medlem i

SPEEDLINER
PRO 400
En komplett rikt-
station för alla
förekommande 
stålskador, med
2st pistolhandtag

EzCalipre
Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

Dataliner har av försäkringsbolag samt biltillverkare 
godkänd utrustning för klass 1 och klass 2 verkstäder

GYSPOT 
PTI-s7
- 14 500 A
- Easy läge
- Transformator i
  handtaget
- Låg ingående
  ström

Se vår pågående 
vinterkampanj på 
hemsidan!



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%)  

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

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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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.

”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!



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

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

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

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

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

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

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!

• 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.

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

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

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

leasing fr. 504kr/mån.
23.900 kr

leasing fr. 531kr/mån.

26.800 kr

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

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

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

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

varmgalvansierade 
bottenramar

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

- Kontakta oss för en lösning 
som passar era behov!

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

BEAD BAZOOKA

2.850 kr

- Snabb pumpautomat med 
sättrycksfunktion. 

2.850 kr

AIRMATE 
PUMPNINGSAUTOMAT

3.450 krLV: TM150

PV: TM100

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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

MRF 11 2015.indd   1 2015-10-21   14:36:41
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Ångerrätt vid bilköp?
JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA  I början av augusti be-
ställde en kund en ny BMW 320 
av oss. Då kunden var på semes-
ter bekräftade han via mejl det 
köpekontrakt vi tidigare skickat. 
Vi bekräftade beställningen ge-
nom att bifoga en orderutskrift 
med beräknad leveransdag.

Drygt en vecka senare kom 
kunden in och ville lägga till 
mörktonade rutor. Då bilen 
ännu inte gått in i produktion 
gick det att genomföra. I slutet 
av augusti ringde kunden mig 
och frågade om han kunde 
hoppa av köpet då han fått 
jobb utomlands. Jag läste då 
igenom MRF:s leveransvillkor, 
som medföljde köpeavtalet, och 
meddelade kunden att vi efter en 
vecka har rätt att ta ut en annul-

leringsavgift på sju procent. 
Samtidigt som jag kände 

med kunden som måste betala 
ganska mycket pengar, var bilen 
inte lättsåld och optimal för oss 
som lagerbil. Vi kom överens om 
att mötas på halva vägen vilket 
innebar 11 400 kronor. En upp-
görelse som både kunden och 
vi kände oss nöjda med.  Men 
ett par dagar senare mejlade 
kunden på nytt och menade att 
han hade fjorton dagars ånger-
rätt då han gjorde beställningen 
på distans. Han hade även varit 
i kontakt med konsumentvägle-
dare. Vad är det som gäller?

Thor E.

SVAR   ENLIGT LAGEN om distans-
avtal krävs att det ska vara fråga 

”EN ANNONS PÅ 
 NÄTET ÄR INTE LIKA 
MED DISTANSKÖP”

DAVID NORRBOHM

FRÅGA   Vi har en kund som väg-
rar att betala för en reparation. 
Tyvärr lämnade vi ut bilen mot 
faktura. Kunden kommer med 
alla möjliga invändningar om att 
han aldrig beställt arbetet och 
att priset är oskäligt. Hur kan vi 
driva in vår fordran effektivast?

Mackan

SVAR  EFTER FAKTURA och be-
talningspåminnelse kan ni lämna 
ärendet till en inkassobyrå. Men 
det, såväl som flera betalningspå-
minnelser, fördröjer ofta eftersom 
denna typ av kunder regelmässigt 
brukar bestrida fakturan.

VAD GÖR MAN MED KUND SOM INTE BETALAR?
Är fordran inte bestridd kan ni 

alltid ansöka om betalningsföre-
läggande hos Kronofogden. Det 
kostar 600 kronor. Bestrids ärendet  
där, hänskjuts det till tingsrätt. 

Nästa vattendelare är om for-
dran överstiger ett halvt basbelopp, 
22 250 kronor, eller ej. Gör den det, 
kan ni via er företagsförsäkring få 
rättskydd och anlita ett juridiskt 
ombud. Ärendet handläggs som ett 
vanligt tvistemål. 

De vanligaste av bestridda 
fakturor är dock de under 22 500 
kronor och då utgår ingen ersätt-
ning från er rättsskyddsförsäkring, 
men tvisten handläggs i tingsrätt 

som ett förenklat tvistemål. Tanken 
med dem är att de ska kunna drivas 
på egen hand och domstolen har 
en skyldighet att utöva processled-
ning. Vinnande parts möjligheter 
att utöver fordran få rättegångs-
kostnaderna ersatta är begränsade. 

På Domstolsverkets webbplats 
finns en mall för en stämningsan-
sökan. Mitt råd är att inte skicka för 
många påminnelser utan i stället 
inleda process i domstol. Det gäller 
särskilt fordringar under 22 500 kr; 
de innebär inte några större om-
buds- eller rättegångskostnader då 
advokathjälp inte är nödvändigt. 2

David Norrbohm

om ett organiserat system för att 
träffa avtal på distans, att kom-
munikationen uteslutande sker på 
distans, utanför näringsidkarens 
affärslokaler. Med ett organiserat 
system menas exempelvis postor-
derföretag, telefonförsäljning eller 
en webbshop. 

Om en kund kontaktar er och 
beställer en bil på distans efter att 
ha sett en annons på er hemsida el-
ler Blocket, uppfylls inte kriterier-
na i distansavtalslagen. I ert fall har 
det dessutom inte varit fråga om 
försäljning som skett uteslutande 
på distans, eftersom kunden även 
besökte er.

Sammanfattningsvis är ert 
erbjudande om halverad avbeställ-
ningskostnad därför generöst. 2

David Norrbohm

Nyckel som gick i soporna
VERKSTAD

FRÅGA  Jag läser flitigt Mo-
torbranschens expertråd och 
tycker synd om dem som bekla-
gar sig i era spalter, och nu är 
det min tur. I slutet av april i fjol 
beställde en Peugeotägare en 
nyckel med sändare. Eftersom 
sändaren har en unik nyckel 
som bara passar just den bilen, 
är våra rutiner att ta förskottsbe-
talning, vilket vi gjorde efter lite 
knorr från bilägaren. 

Nyckeln kom hem och ett 
sms gick i väg till mannen som 
beställt den. Efter cirka två tre 
veckor började vi reagera över 

att ingen hämtade nyckeln, 
efter ett tag flyttades den till en 
speciell hylla vi har för beställda 
småprylar. Kan väl erkänna att 
inte alla bryr sig så mycket om 
just den hyllan, rutinen är i alla 
fall att kasta allt som inte blivit 
avhämtat efter ungefär sex må-
nader. Vi hade ju påmint kunden 
om att nyckel fanns!

I mitten av augusti i år dök 
mannen upp, helt obekymrad 
och vill hämta sin nyckel som 
han hade betalat. Vi förklarar att 
den inte fanns längre, den var ju 
inte uthämtad trots påminnelse. 

”Jag har inte fått någon propå 
om nyckeln”, svarade mannen. 

Det blev lite dålig stämning 
i lokalen som du förstår. Vi är 
rädda om vårt fina rykte och 
”Knäckebrödhult” är ingen 
storstad, nu har vi beställt en ny 
nyckel till kunden utan kost-
nad. Men, måste jag egentligen 
ersätta kunden för nyckeln?

Manfred, reservdelssäljare 
 ”Knäckebrödhult”

SVAR  DET FINNS en lag om detta 
som lyder ”näringsidkares rätt att 
sälja saker som inte har hämtats” 

FRÅGA  Hej Experterna, vi 
sålde en Volvo V70 2006 med 
automatlåda i juli 2013. Enligt 
köpeavtalet ingick tre måna-
der/500 mil MRF-garanti. Under 
garantitiden gick tyvärr växel-
lådan sönder. Vi tog in bilen och 
bytte till en renoverad växellåda 
från en av de större leverantö-
rerna. Frid och fröjd, kunden 
var nöjd, i alla fall tills mitten av 
augusti i år. 

Efter drygt två år och 3 576 
mil gick växellådan sönder igen. 
Jag ringde upp och snackade 
med renoveraren, jorå han var 
tydlig med sin garanti. Ett år 
eller 4 000 mil, vilket som först 
inträffar. Kunden hade inte nått 
maxbegränsningen på miltalet, 
däremot var garantitiden på 
bytesväxellådan överskriden 

UTGÅNG SOM VÄRMER HJÄRTAT
VERKSTAD

med råge, tretton månader. 
Bilen hade nu hunnit gå 10 220 
mil och under tiden hade två 
automatlådor havererat. Kändes 
inte så kul. 

På min kammare tänkte jag 
på regler, ursprungligt fel, 
konsumentköplagen och på den 
stackars kunden så klart. Vad 
gäller i ett sådant här läge?
Fredrik, servicerådgivare Bilbolaget 

Timrå

SVAR  HEJ FREDRIK, om vi tittar 
på ert åtagande så har ni åtgär-
dat bilen under er garantitid, tre 
månader/500 mil. Renoveraren 
lämnade Bilbolaget ett års garanti 
på växellådan som ni bytte, lådan 
fungerade under hela tiden av er 
garantitid till bilägaren. I köpeav-
talet antecknade ni garantitiden 

som kunden godkände. Drygt två 
år senare kom bilen in med rasad 
växellåda. 

Reparationen under MRF-
garantin klassas som ”varaktigt 
avhjälpande” eftersom den höll i 
två år, och 3 500 mil. Frågan är om 
det är samma fel nu som vid första 
haveriet? För att avgöra det måste 
ni riva lådan, eller låta de som 
renoverade lådan titta på den. Om 
det är samma fel som första gången 
tycker jag att du ska ta den diskus-
sionen med renoveraren.

Efter ovanstående svar disku-
terade jag fortsättningen med 
Fredrik i telefon. Under samtalet 
noterade jag att han var noga att 
detta skulle bli så bra som möjligt 
för alla parter och inte satte rätt 
och fel i första rummet. Mycket 
handlade om vad som skulle bli 

”EFTER ETT OCH HALVT ÅR 
KOM KUNDEN, DÅ HADE VI KASTAT 
HANS BESTÄLLDA NYCKEL …”

(1985:982) Den förutsätter att du 
har uppmanat kunden att hämta 
sin beställda del, helst med ett 
rekommenderat brev. 

I brevet måste du ha uppgivit 
hur lång tid bilägaren har på sig 
att hämta delen. Efter tre månader, 
plus tiden du skrev i brevet, får du 
kasta delen. Eftersom du ”bara” 
messade kunden när nyckeln 
anlände, så var det rätt av dig att 
beställa en ny utan kostnad för 
Peugeotägaren. 2

Joachim Due-Boje

JOACHIM DUE-BOJE  SVARAR

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.

ARBETSRÄTT
Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportgruppen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund och 
ansvarig för arbetsrätts-
liga tvister i domstol. 

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

bäst för kunden, och det värmde 
mitt gamla kundvårdshjärta. 

Efter en vecka hörde Fredrik av 
sig igen och berättade hur proble-
met till sist löstes: Alla inblandade 
– Bilbolaget, växellådsrenoveraren 
och kunden – tog var sin del av 
arbete och material. 

På min fråga om kunden blev 
nöjd med uppgörelsen svarade 
den vänlige servicerådgivaren: ”Ja, 
han ska köpa ny bil hos oss, och vi 
kanske byter in en bil med nyreno-
verad låda.” 2

Joachim Due-Boje
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                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Balansmaskin med bra ergonomi, 
hög prestanda och överskådlig monitor!

 Laserindikering för klistervikter!  
 Sonar imätning av bredd!

 Luftlåst balansaxel!
 Belysning i hjulet!

Maskinen för stora
volymer tack vare sin
snabbhet och nogrannhet!
 Laserindikering för
    klistervikter!  
 Luftlåst balansaxel!
 Belysning i hjulet!
 Sonar imätning av bredd!

Liten smidig maskin för
den lilla däckverkstaden 
och bilverkstäder!
 Monitor för överblick!
 Automatisk inmätning
    insidan med mätarm!

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

BILHANDEL

FRÅGA  Du har skrivit om att vi 
inte behöver lämna någon MRF-
garanti på bilar under 
50 000 kronor, men att trafiksä-
kerhetsgarantin alltid ska ingå. 
Men vad gäller när vi inte vill 
lämna någon garanti alls?

Gert i Örkelljunga

SVAR  DET ÄR rätt att trafiksäker-
hetsgarantin alltid ska ingå. För 
bilar som är äldre än 72 månader 
eller som har gått mer än 10 000 mil 

BILHANDEL

”SE UPP, JAG HÖR ATT 
”HJÄLPEN” INNEBÄR EN 
PRISSTYRNING MED SÄMRE 
BRUTTOVINST SOM FÖLJD”

FRÅGA  Några av våra konkur-
renter på orten marknadsför 
privatleasing och säger att de 
säljer bra på det. Vi är oroade 
över restvärdesrisken och får 
inte ihop kalkylen som behövs 
för att kunna konkurrera med 
priset. Vågar vi eller vilka risker 
ser ni?

Göte i Kristianstad

SVAR  PRIVATLEASING ÄR ett bra 
alternativ för kunden och även för 
er. Kunden vet vad bilinnehavet 
kostar per månad och har inga pro-
blem med att sälja bilen efter två tre 
år, de bara lämnar tillbaka den. Du 
som bilhandlare vet att du om två 
tre år får in en, förhoppningsvis, 
säljbar och efterfrågad begagnatbil, 
välskött och med ganska låga mil 
på. 

Restvärdet är naturligtvis det 

Vågar vi sälja bilar med privatleasing?
som påverkar priset mest och det 
som är svårast att fastställa. Att 
gissa vad en bil är värd i framtiden 
är inte så lätt. Ta hjälp och disku-
tera detta med märkeskollegerna 
på andra orter! Här bör ni också 
kunna ha bra diskussioner i er 
återförsäljarförening. 

Men beslutet är alltid ert. 10 000 
kronor fel på exempelvis 50 bilar är 
en halv miljon på sista raden och 
det har inget företag råd att tappa. 
En klar fördel är att de privatlea-
sade bilarna inte kommer tillbaka 
samtidigt, som hyrbilar brukar 
göra. 

Sätt inte ett för högt restvärde 
utan ha is i magen och ta ut det 
belopp ni känner behövs. Börja 
med lagom antal och se upp med 
svårsålda modeller, specar och 
färger.

Det finns generalagentsamar-
beten och enskilda finansbolag 

som erbjuder hjälp. Dessvärre 
hör jag att ”hjälpen” också inne-
bär en prisstyrning som innebär 
sämre bruttovinst än vanligt, 
ingen eller låg kickback på fi-
nansieringen och ibland inte ens 
tillgång till bilen när den kommer 
tillbaka. Se upp här, det är viktigt 
att ni fortsätter tjäna pengar på 
er affär och får in de begagnade 
bilarna! Under första halvåret i år 
var 14 procent av privatkundsför-
säljningen privatleasing och det 
ökar hela tiden. 

VAD SKA ingå i er privatleasing? 
På en del håll erbjuds försäkring, 
service och vinterhjul. Mitt råd är 
att paketera detta i tydliga tillägg 
för vad det kostar, så att kunden 
enkelt kan välja till det redan vid 
beställningen. Var tydliga med var 
service ska göras, oavsett om det 
ingår eller inte. Kanske är det en 

”KUNDEN HÄVDAR 
ATT UTHYRAREN 
MÅSTE RÄKNA MED 
RISKEN ATT NÅGON 
KRÄKS I EN BIL”

och som kostar minst 50 000 kronor 
ska minst trafiksäkerhetsgaranti 
lämnas i tre månader, dock högst 
300 mil. För övriga bilar ska minst 
trafiksäkerhetsgaranti lämnas i en 
månad, dock högst 100 mil.

För att slippa lämna även tra-
fiksäkerhetsgaranti behöver bilen 
vara ett reparations/renoverings-
objekt eller en skrotbil. När ni säl-
jer en sådan bil måste detta kryssas 
i på Varudeklarationen (VDN). 

Men ni behöver också alltid vara 

tydliga på ordersedeln. När det 
säljs reperationsobjekt och skrot-
bilar ser vi i ärenden i Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN) att 
det ibland missas att tydligt ange 
på ordersedeln vad det är för bil 
som säljs. Tyvärr har det gjort att 
kunden inte sällan får rätt till häv-
ning av köpet.

Missa inte att på ordersedeln 
ange dels vad det är för fel på bilen, 
dels att det är ett reparationsobjekt 
eller en skrotbil. Det räcker inte 

bra idé att räkna in däckshotell i 
priset, för att på så sätt få titta på 
bilen två gånger om året.

För kunden är det väldigt viktigt 
att veta hur bilen ska skötas och 
i vilket skick som den förväntas 
återlämnas i. 

Vidare undrar säkert kunden 
vilken kostnaden blir för eventu-
ella övermil och vad som händer 
om avtalet måste brytas. Det som 
är viktigt för kunden är som bekant 
också viktigt för er. Se till att kun-
den får tydlig och skriftlig informa-
tion om dessa saker och att ni har 
gått igenom det tillsammans innan 
leverans. Här bör kunden också 
skriva under att han eller hon tagit 
del av informationen. På MRF 
håller vi på att ta fram guidelines 
kring detta för branschen. 2

Johan Holmqvist

GARANTI PÅ EN GAMMAL ”BURK”?
att bara ange att det är ett repara-
tionsobjekt. Uppge också att bilen 
inte är körbar eller att den inte är 
i trafiksäkert skick. Ju tydligare 
friskrivning desto bättre. 

Att skriva att säljaren ombe-
sörjer transporten från företaget 
är också viktigt. När det gäller 
reklamationsrätten gäller följande: 
Du kan aldrig avtala bort reklama-
tionsrätten, men det går alltid att 
avtala om en varas skick. 2

Johan Holmqvist

ANNONS

DET LUKTADE KRÄK 
I BILEN NÄR DEN 
LÄMNADES TILLBAKA

BILUTHYRNING

FRÅGA  Jag har haft en bil på 
hyra (en lågprisbil). När kunden 
kom tillbaka med bilen gick 
en av mina anställda ut för att 
kolla av den och kände då en 
obehaglig lukt i kupén. När hela 
besiktningen var klar gick hon 
in i butiken och frågade kunden 
vad som hänt i bilen eftersom 
det luktade så illa i den. 

Kunden berättade då för 
henne att en person på grund 
av sjukdom hade råkat kräkas 
i bilen, men att de städat och 
vädrat bilen samt tvättat sätet 
omsorgsfullt så att inga spår av 
det som skett fanns kvar.

Min medarbetare påpekade 
för kunden att eftersom det 
fortfarande var dålig lukt i bilen 
så kan den inte vara riktigt ren-
gjord. Hon sa också förstående 
att sådant här kan hända, men 
att bilen måste lämnas in för 
sanering eftersom man inte kan 
hyra ut en bil som det luktar så 
illa i. Kunden visade med största 
tydlighet sitt missnöje med den 
informationen och vidhöll att allt 
var okej.

Vi blev förstås tvungna att 
lämna in bilen för sanering och 
fick en kostnad på drygt 1 500 
kronor, vilket kan jämföras med 
intäkten på knappt 300 kronor 
för hyran. Vi fakturerade sedan 
kunden det exakta saneringsbe-
loppet. (Vi tog inte betalt för stil-
leståndet under tre dagar då vi 

inte kunde få intäkter på bilen.)
Nu vill inte kunden betala utan 

hävdar att biluthyraren måste 
räkna med risken att någon 
kräks i en bil. 

Vi hävdar bilen ska lämnas 
tillbaka i samma skick som den 
var då den hämtades.

Vem har rätt och vad gör vi?
Fredrik

SVAR  DU KAN känna dig ganska 
lugn. Det var inte länge sedan vi 
hade ett liknande ärende med att 
ett barn hade kräkts i en bil under 
uthyrningen och där kunden gick 
till Allmänna reklamationsnämn-
den (ARN). 

Uthyraren bad oss som bransch-
förbund om hjälp med konversa-
tionen med reklamationsnämnden 
och vi åtog oss uppdraget. Det 
blev en omfattande brevväxling 
med ARN. Kunden skrev inlaga 
på inlaga till ARN som till slut bad 
kunden sluta skriva för att de redan 
förstått vad som hade hänt.

Nämndens utslag blev till 
uthyrarens fördel och kunden fick 
betala fakturan för saneringen. Det 
kändes riktigt och bra eftersom vi 
förlorade ett likadant mål för kan-
ske femton år sedan, men nu har vi 
ett prejudikat till biluthyrningens 
fördel. 

Du kan hänvisa kunden till 
nämndens utslag och du kan få ta 
del av utslaget hos oss också. 2

Roger Ekdahl

ROGER EKDAHL ,  VD BILUTHYRARNA

JOHAN HOLMQVIST  SVARAR
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Nyregistreringar under oktober

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
oktober 2015

Nyregistrerade miljöbilar oktober 2015, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i oktober

 Oktober Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  2 918 2 441 21 975 18 770 7,84 7,48
2 VW Golf  2 521 1 888 18 637 13 585 6,65 5,41
3 Volvo XC60  1 302 978 11 843 9 389 4,23 3,74
4 VW Passat 1 205 1 027 11 689 11 295 4,17 4,50
5 Volvo S/V60  1 510 1 744 11 038 11 713 3,94 4,67
6 Volvo V40N 905 1 075 7 749 8 039 2,77 3,20
7 KIA Cee’d  673 641 5 492 5 862 1,96 2,34
8 Toyota Auris 533 592 5 300 5 236 1,89 2,09
9 Skoda Octavia  505 467 4 732 3 624 1,69 1,44
10 Audi A6 510 508 4 531 3 687 1,62 1,47

 Oktober Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V7OII Drive Diesel  714 696 5 998 6 023 12,50 13,39
2 Volvo V60N Miljödiesel Diesel  508 794 4 346 4 820 9,06 10,72
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel  487 433 3 831 3 643 7,99 8,10
4 Toyota Auris HSD Hybrid  341 338 3 210 2 791 6,69 6,21
5 VW Golf TGI Bluemotion Gas  269 214 2 394 897 4,99 1,99
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid  236 158 1 890 1 239 3,94 2,75
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid  276 279 1 828 2 018 3,81 4,49
8 Audi A6 2.0 TDI  Diesel  178 0 1 517 0 3,16 0,00
9 Volvo XC60 Drive-E Diesel  107 133 1 273 1 384 2,65 3,08
10 Peugeot 308 HDI Diesel 114 85 982 264 2,05 0,59

Diesel 63,1 %

E85 2,3 % 

Elhybrid 13,6 %

El/laddhybrid 
11,9 %

Gas 9,1 %

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

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     10 10 138 149 0,04 0,05
  Land Rover                 80 82 782 919 0,27 0,36
Totalt BC Sweden             90 92 920 1 068 0,32 0,42
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 971 1 654 16 458 15 007 5,87 5,98
  Mini                       383 152 2 464 1 338 0,87 0,53
  Rolls-Royce                          0   0 2 0 0,01 0,00
Totalt BMW Group Sverige     2 354 1 806 18 924 16 345 6,75 6,51
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    427 570 4 439 4 713 1,58 1,87
  DS                    5 0 11 0 0,04 0,00
Totalt Citroen Sverige AB    432 570 4 450 4 713 1,58 1,87
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 8 32 104 147 0,03 0,05
  Fiat                       431 515 5 911 5 432 2,10 2,16
  Jeep                       142 49 1 026 576 0,36 0,22
  Lancia                     21 14 238 274 0,08 0,10
Totalt Fiat Group Automobiles 602 610 7 279 6 429 2,59 2,56
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 171 705 10 475 9 737 3,73 3,88
Totalt Ford Motor            1 171 705 10 475 9 737 3,73 3,88
GM Sverige                                                                           
  Cadillac 8 0 66 8 0,02 0,00
  Chevrolet                  15 0 115 870 0,04 0,34
  Opel                       537 468 5 556 4 907 1,98 1,95
Totalt GM Sverige             560 468 5 737 5 785 2,04 2,30
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      286 285 2 915 2 882 1,04 1,14
Totalt Honda Nordic          286 285 2 915 2 882 1,04 1,14
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 2 31 36 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     0 2 31 36 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 832 1 635 15 162 13 611 5,41 5,42
Totalt KIA Motors Sweden     1 832 1 635 15 162 13 611 5,41 5,42
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    862 721 7 684 5 882 2,74 2,34
Totalt KW Bruun Autoimport   862 721 7 684 5 882 2,74 2,34
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      595 411 4 471 3 711 1,59 1,47
Totalt Mazda Motor Sverige   595 411 4 471 3 711 1,59 1,47
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 195 943 11 357 9 606 4,05 3,82
  Smart                      5 2 226 17 0,08          
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 200 945 11 583 9 623 4,13 3,83
Nevs                                                                     
  SAAB                     7 105 128 255 0,04 0,10
Totalt Nevs       7 105 128 255 0,04 0,10
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    254 281 1 975 2 094 0,70 0,83
Totalt Nimag Sverige      254 281 1 975 2 094 0,70 0,83
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     783 784 9 180 6 704 3,27 2,67
Totalt Nissan Nordic         783 784 9 180 6 704 3,27 2,67
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      407 379 3 615 3 905 1,29 1,55
  Renault                    785 807 8 807 8 261 3,14 3,29
Totalt Renault Nordic Sverige 1 192 1 186 12 422 12 166 4,43 4,84
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    730 699 7 749 8 519 2,76 3,39
  Mitsubishi                 582 568 4 463 4 426 1,59 1,76
Totalt SC Motors Sweden AB   1 312 1 267 12 212 12 945 4,35 5,15
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     523 420 4 436 3 613 1,58 1,44
Totalt Subaru Nordic         523 420 4 436 3 613 1,58 1,44
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      164 157 1 224 754 0,43 0,30
  Toyota                     1 920 1 740 16 993 15 888 6,06 6,33
Totalt Toyota Sweden         2 084 1 897 18 217 16 642 6,50 6,63
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       2 075 1 880 16 905 15 092 6,03 6,01
  Porsche                    81 69 1 101 685 0,39 0,27
  Skoda                      1 298 1 307 12 584 11 235 4,49 4,47
  Seat                       360 337 3 388 2 627 1,20 1,04
  Volkswagen                 4 611 4 129 42 353 37 059 15,11 14,77
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 425 7 722 76 331 66 698 27,24 26,58
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 910 6 310 54 512 49 384 19,45 19,68
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 910 6 310 54 512 49 384 19,45 19,68
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       89 30 1 172 565 0,41 0,22
Totalt 31 563 28 252 280 216 250 888 100,00 100,00

47 39 91 110
194 245 588 674
241 284 679 784

2 568 1 966 13 890 13 041
935 476 1 529 862

0 0 0 0
3 503 2 442 15 419 13 903

2 266 2 305 2 173 2 408
0 0 0 0

2 266 2 305 2 173 2 408

24 23 80 124
3 453 2 973 2 458 2 459

195 74 831 502
39 27 199 247

3 711 3 097 3 568 3 332

2 615 3 165 7 860 6 572
2 615 3 165 7 860 6 572

36 3 30 5
95 319 82 577

1 702 2 382 3 854 2 525
1 833 2 704 3 966 3 107

915 1 296 2 000 1 586
915 1 296 2 000 1 586

22 28 9 8
22 28 9 8

9 383 7 783 5 779 5 828
9 383 7 783 5 779 5 828

4 305 2 398 3 379 3 484
4 305 2 398 3 379 3 484

2 867 2 433 1 604 1 278
2 867 2 433 1 604 1 278

2 911 2 504 8 405 7 094
46 6 180 11

2 957 2 510 8 585 7 105

113 30 15 225
113 30 15 225

1 433 1 502 542 592
1 433 1 502 542 592

5 498 3 755 3 682 2 949
5 498 3 755 3 682 2 949

2 880 3 027 735 878
4 467 4 619 4 340 3 642
7 347 7 646 5 075 4 520

3 870 3 645 3 879 4 874
1 757 1 588 2 706 2 838
5 627 5 233 6 585 7 712

2 454 1 976 1 982 1 637
2 454 1 976 1 982 1 637

231 126 993 628
7 808 7 673 9 185 8 215
8 039 7 799 10 178 8 843

3 875 3 316 13 030 11 775
589 325 512 360

5 613 5 020 6 971 6 215
2 086 1 302 1 302 1 325

13 627 10 984 28 726 26 075
25 790 20 947 50 541 45 750

14 632 12 849 39 880 36 535
14 632 12 849 39 880 36 535

397 303 767 245
105 948 92 485 174 268 158 403

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

 Oktober Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län                 9 071 7 544 81 209 68 907 29,0
Västra Götalands län       5 832 5 102 48 890 44 649 17,4
Skåne län                      3 933 3 757 37 158 33 203 13,3
Östergötlands län          1 253 1 089 11 233 10 620 4,0
Jönköpings län                 1 240 1 214 11 050 9 865 3,9
Hallands län                   1 083 947 9 470 8 964 3,4
Uppsala län                    821 866 8 059 7 955 2,9
Södermanlands län           755 694 6 707 6 201 2,4
Örebro län                     792 732 6 794 6 746 2,4
Värmlands län                  727 707 6 405 5 664 2,3
Gävleborgs län                 772 735 6 513 5 737 2,3
Västmanlands län               691 783 6 151 6 099 2,2
Dalarnas län                   787 637 6 095 5 349 2,2
Västernorrlands län            691 684 6 159 5 663 2,2
Kalmar län                     608 616 5 823 4 875 2,1
Västerbottens län              616 512 5 590 4 797 2,0
Kronobergs län                 631 531 5 405 4 816 1,9
Norrbottens län                495 488 4 718 4 538 1,7
Blekinge län                   398 272 3 207 2 798 1,1
Jämtlands län                  260 248 2 464 2 348 0,9
Gotlands län                   107 94 1 116 1 094 0,4
Landet totalt 31 563 28 252 280 216 250 888 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 341 570

 2014      2015

1

7

4

INGEN TIDIGARE oktober har så många person-
bilar registrerats som i år. Det är 22:a månaden 
i rad med en ökning, nu med 12 procent. Acku-
mulerat är ökningen också 12 procent. Volymen 
slås endast av rekordåret 1988. MRF:s prognos 
för 2015 är cirka 337 000 för personbilar. (Skulle 
345 000 nås behöver november och december 
tillsammans öka 22 procent.)

ÄVEN FLER lätta lastbilar än någon oktober 
tidigare registrerades. En ökning mot i fjol med 
13 procent, ackumulerat 7 procent. MRF tror på 
45 000 lätta lastbilar i år.

FÖR TUNGA lastbilar är ökningen i oktober 11 
procent, ackumulerat ger det samma volym som 
i fjol. För 2015 tror MRF på runt 4 700 tunga 
lastbilar. 

Bästa oktobermånaden
någonsin för personbilar

KO M M E N TA R

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

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Okt  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  8 5 45 46 60,0 -2,2 0,1 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  304 287 2 392 2 302 5,9 3,9 6,5 6,8
Dacia  35 46 526 494 -23,9 6,5 1,4 1,5
Hyundai  1 4 25 55 -75,0 -54,5 0,1 0,2
Fiat  390 203 1 445 1 461 92,1 -1,1 4,0 4,3
Ford  671 500 5 546 4 252 34,2 30,4 15,2 12,5
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  41 52 340 272 -21,2 25,0 0,9 0,8
Isuzu  51 36 396 338 41,7 17,2 1,1 1,0
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  393 335 3 015 2 578 17,3 17,0 8,3 7,6
Mitsubishi  92 67 709 528 37,3 34,3 1,9 1,6
Nissan  242 228 2 148 2 454 6,1 -12,5 5,9 7,2
Peugeot  286 235 2 450 1 918 21,7 27,7 6,7 5,6
Opel  118 111 1 019 1 068 6,3 -4,6 2,8 3,1
Renault  414 409 3 976 3 868 1,2 2,8 10,9 11,4
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  1 12 62 57 -91,7 8,8 0,2 0,2
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  147 166 1 132 1 270 -11,4 -10,9 3,1 3,7
Volkswagen  1 055 1 055 10 878 10 639 0,0 2,2 29,8 31,3
Volvo  0  0  0  1 0,0 -100,0 0,0 0,0
Övriga  50 45 429 435 11,1 -1,4 1,2 1,3
Totalt  4 299 3 796 36 533 34 036 13,3 7,3  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Okt  Ackumulerat  2015  2014
DAF  7 6 86 74 16,7 16,2 2,2 1,9
Iveco  3 2 7 8 50,0 -12,5 0,2 0,2
MAN  21 32 169 157 -34,4 7,6 4,4 4,1
Mercedes-Benz  53 36 327 376 47,2 -13,0 8,4 9,7
Scania  227 184 1 764 1 516 23,4 16,4 45,6 39,2
Volvo  175 177 1 506 1 735 -1,1 -13,2 38,9 44,9
Övriga  0 0 11 1 0,0 1000,0 0,3 0,0
Totalt  486 437 3 870 3 867 11,2 0,1  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Oktober Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 4 299 3 796 503 13,3 36 533 34 036 2 497 7,3
andel i % 88,7 88,6   89,4 88,8
3,5–10 ton 37 34 3 8,8 279 214 65 30,4
andel i %  0,8 0,8   0,7 0,6
10–16 ton  24 16 8 50,0 204 192 12 6,3
andel i %  0,5 0,4   0,5 0,5
>16 ton  486 437 49 11,2 3 870 3 867 3 0,1
andel i %  10,0 10,2   9,5 10,1
Totalt  4 846 4 283 563 13,1 40 886 38 309 2 577 6,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 Oktober Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Okt  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  5 12 54 55 -58,3 -1,8 7,0 5,8
MAN  0 33 72 210 -100,0 -65,7 9,4 22,2
Mercedes-Benz  4 35 106 173 -88,6 -38,7 13,8 18,3
Neoplan  0 0 11 0 0,0 0,0 1,4 0,0
Scania  10 3 138 49 233,3 181,6 18,0 5,2
Volvo  66 15 299 254 340,0 17,7 38,9 26,9
Övriga  15 20 88 203 -25,0 -56,7 11,5 21,5
Totalt  100 118 768 944 -15,3 -18,6  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

 September  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 

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

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

1 Volvo 3 567 19,83 3 618 33 941 21,33 32 864 5 855 18,46 5 976 7,7 6,8 6,9
2 Volkswagen 2 120 11,78 2 093 19 308 12,13 16 906 3 475 10,95 3 030 7,5 7,6 6,9
3 Toyota 1 666 9,26 1 632 13 500 8,48 13 786 2 349 7,40 2 543 8,2 7,6 6,8
4 Audi 1 078 5,99 1 114 9 104 5,72 8 729 1 969 6,21 1 854 6,8 7,2 6,0
5 Ford 986 5,48 1 047 8 776 5,51 8 730 2 009 6,33 2 057 5,9 6,3 5,8
6 BMW 959 5,33 939 8 813 5,54 8 762 1 435 4,52 1 441 8,1 7,3 7,7
7 Skoda 696 3,87 686 5 975 3,75 5 506 1 147 3,62 1 126 7,3 6,9 6,4
8 Hyundai 688 3,82 681 5 612 3,53 5 601 1 334 4,21 1 378 6,2 6,0 5,6
9 KIA 646 3,59 562 5 597 3,52 4 943 885 2,79 748 8,9 8,0 8,0

10 Peugeot 629 3,50 763 5 556 3,49 6 602 1 218 3,84 1 395 6,2 6,4 5,5
11 Renault 628 3,49 647 5 507 3,46 5 445 1 225 3,86 1 080 6,4 6,8 5,8
12 Mercedes Benz 535 2,97 596 5 026 3,16 4 804 1 084 3,42 1 296 6,0 5,5 5,7
13 Opel 520 2,89 648 4 659 2,93 4 993 1 208 3,81 1 547 5,2 5,0 4,6
14 Nissan 504 2,80 372 3 225 2,03 2 801 481 1,52 449 12,1 9,9 8,9
15 Citroen 418 2,32 433 3 315 2,08 3 300 923 2,91 985 5,3 5,3 4,5
16 SAAB 418 2,32 475 3 911 2,46 4 699 943 2,97 1 146 5,3 5,0 5,2
17 Honda 306 1,70 302 2 885 1,81 2 680 608 1,92 590 6,0 6,2 6,2
18 Subaru 278 1,55 267 2 344 1,47 2 258 703 2,22 622 4,8 5,2 4,9
19 Mitsubishi 216 1,20 254 1 937 1,22 2 056 426 1,34 471 6,1 6,3 5,5
20 Mazda 210 1,17 244 1 756 1,10 1 896 477 1,50 553 5,5 5,3 4,6
21 Seat 152 0,84 175 1 470 0,92 1 380 356 1,12 283 5,2 7,0 5,9
22 Suzuki 133 0,74 155 1 119 0,70 1 117 231 0,73 258 6,6 7,3 6,3
23 Fiat 95 0,53 88 900 0,57 689 210 0,66 209 5,5 4,9 5,6
24 Mini 93 0,52 73 744 0,47 636 123 0,39 101 9,3 7,8 7,6
25 Chevrolet 91 0,51 118 825 0,52 1 016 224 0,71 274 4,8 5,1 4,4
Övriga                                            360 2,00 354 3 334 2,10 3 129 826 2,60 853 5,3 4,9 5,2

Totalt/Genomsnitt 17 992 100,0 18 336 159 139 100,0 155 328 31 724 100,0 32 265 6,9 6,6 6,3

01 - STOCKHOLM                           10 548 10 317 231 2,24 92 505 88 236 4 269 4,84 21,71 21,52
03 - UPPSALA                             1 813 1 718 95 5,53 15 922 14 354 1 568 10,92 3,74 3,50
04 - SÖDERMANLAND                        1 513 1 529 -16 -1,05 13 175 12 474 701 5,62 3,09 3,04
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 052 2 115 -63 -2,98 19 263 18 501 762 4,12 4,52 4,51
06 - JÖNKÖPING                           1 836 1 857 -21 -1,13 16 441 15 902 539 3,39 3,86 3,88
07 - KRONOBERG                           1 033 1 006 27 2,68 8 916 8 831 85 0,96 2,09 2,15
08 - KALMAR                              1 153 1 192 -39 -3,27 10 419 10 034 385 3,84 2,45 2,45
09 - GOTLAND                             253 223 30 13,45 2 054 1 848 206 11,15 0,48 0,45
10 - BLEKINGE                            702 751 -49 -6,52 6 646 6 369 277 4,35 1,56 1,55
12 - SKÅNE LÄN                           5 903 6 183 -280 -4,53 53 642 53 735 -93 -0,17 12,59 13,11
13 - HALLAND                             1 603 1 638 -35 -2,14 14 387 13 640 747 5,48 3,38 3,33
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                7 893 7 947 -54 -0,68 70 406 67 015 3 391 5,06 16,52 16,35
17 - VÄRMLAND                            1 449 1 470 -21 -1,43 12 956 12 290 666 5,42 3,04 3,00
18 - ÖREBRO                              1 518 1 473 45 3,05 13 539 12 972 567 4,37 3,18 3,16
19 - VÄSTMANLAND                         1 607 1 559 48 3,08 13 484 12 621 863 6,84 3,16 3,08
20 - DALARNAS LÄN                        1 422 1 516 -94 -6,20 12 750 12 633 117 0,93 2,99 3,08
21 - GÄVLEBORG                           1 365 1 425 -60 -4,21 11 948 11 549 399 3,45 2,80 2,82
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 253 1 267 -14 -1,10 10 843 10 666 177 1,66 2,54 2,60
23 - JÄMTLAND                            592 585 7 1,20 5 143 4 890 253 5,17 1,21 1,19
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 166 1 128 38 3,37 10 024 9 787 237 2,42 2,35 2,39
25 - NORRBOTTEN                          1 311 1 432 -121 -8,45 11 502 11 350 152 1,34 2,70 2,77
Övrigt 17 14 3 21,43 121 304 -183 -60,20 0,03 0,07

Hela landet 48 002 48 345 -343 -0,71 426 086 410 001 16 085 3,92 100,0 100,00

MRF 15 733 32,78 141 111 33,12 16 193 33,49 137 950 33,65 -460 -2,84 3 161 2,29
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 100 25,21 105 469 24,75 10 638 22,00 91 405 22,29 1 462 13,74 14 064 15,39
Bilhandel total 27 833 57,98 246 580 57,87 26 831 55,50 229 355 55,94 1 002 3,73 17 225 7,51
Privat bilhandel(fysisk person) 1 655 3,45 15 209 3,57 1 763 3,65 14 875 3,63 -108 -6,13 334 2,25
Juridisk person 4 535 9,45 44 103 10,35 4 754 9,83 44 790 10,92 -219 -4,61 -687 -1,53
Privat 13 166 27,43 115 476 27,10 14 390 29,77 115 823 28,25 -1 224 -8,51 -347 -0,30
Direktimport 813 1,69 4 718 1,11 607 1,26 5 158 1,26 206 33,94 -440 -8,53

Totalt 48 002 426 086 48 345 410 001 -343 -0,71 16 085 3,92

*   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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Det har redan gått runt i riksmedierna, MRF:s 
fältmässiga test med ”fulgaserna” till AC-
system som säljs på nätet. Motorbranschen 
var med när det smällde och eldslågor började 
flamma upp från undersidan på motorhuven. 
Under rigorös säkerhet hade Joachim Due-Boje 
innan testkört bilens luftkonditionering, fyllt 
med fulgasen och riggat en kortslutning. Det 
räckte med en glödbädd för att skapa en explo-
sionsartad brand – trots att det var utomhus 

i frisk vind. Det behövs inte mycket fantasi för 
att föreställa sig vad som skulle kunna hända 
i en verkstadslokal eller i kupén på en bil. ”I 
ett slutet utrymme vore det som att slänga in 
en handgranat”, sa certifieringsingenjören Bo 
Westman från Incert som deltog.

Gasen kom från tunna plåttuber som köpts 
på nätet, ett gör-det-själv-kit med en bland-
ning av gasolliknande propan och isobutan 
med tillsatt tallbarrsdoft, marknadsförd som 

”miljövänligt köldmedium”. Dessa medium får 
inte fyllas i bilars AC-system utan certifikat men 
likväl har instruktionsfilmer florerat på Youtube. 
Där har MRF nu lagt till en varningsfilm (sök på 
”Fylla AC-gas”) och hoppas att myndigheterna 
äntligen ska vakna för livsfaran och stoppa 
försäljningen. För verkstäderna gäller: Felsök 
utomhus och skaffa handburen gasanalys! Ar-
betsgivaren har ansvaret om någon skadas och 
det är stor risk att AC-maskinerna fattar eld.

Bildbeviset: Så farlig är fulgasen!

Jättefarligt, fick Joachim Due-Boje 
säga i teve, sedan hans ”Mythbus-
ters-test” visat hur vådlig fulgasen 
verkligen är.
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Torkarblad som passar 
dig och dina kunder!
Över 98% täckning med 14  blad
Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 
Med TRICO Flex® kan du erbjuda den senaste teknologin till de fl esta av dina kunder. 

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

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

Torkarblad som passar 

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

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

Hitta rätt blad

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 och är idag 
världens ledande tillverkare till biltillverkarna (OEM) och eftermarknaden.
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FÖR ATT FÅ intellektuell klarhet – för dem som nu är intresserade av ett så 
flyktigt fenomen – skiljer man i den ekonomiska analysen mellan skattebas 
och skattesats. Skattebas är den ekonomiska storhet skatten tas ut på – det 
vill säga inkomst, konsumtion, investeringar. Skattesats är den procent av 
storheten som tas in i skatt.

Skillnaden är avgörande för all ekonomisk logik, och därför nästan 
okänd i den politiska debatten. 20 procent på 100 är inte mer än 10 pro-
cent på 200, rent matematiskt. Men försök förklara detta för någon som 
sitter i finansutskottet! 

Avgörande är om skattebasen ökar. 3 procents tillväxt – som regeringen 
räknar med – ökar de totala inkomsterna årligen med cirka 110 miljarder 
kronor, varav cirka 50 miljarder automatiskt går in till det offentliga. Till 
det kommer att bytesbalansen, det vill säga vårt netto mot omvärlden, nu 
ger ett överskott på 6,5 procent av BNP, motsvarande cirka 300 miljarder. 
Ladorna är alltså inte helt tömda.

Nu ska, småningom, trängselskatter finansiera bland annat Förbifart 
Stockholm, kanske också t-banebyggen. Samma finansieringsstrategi 
diskuteras i Göteborg. Och den nya regeringen vill dra in pengar med 
miljöskatter, det vill säga skatter på skadliga ämnen.

Här ligger ett allvarligt missförstånd.

SKATTER SOM ska ge stabila intäkter måste tas ut på stabila skattebaser 
– baser som inte minskar när de beskattas. Skatter som ska begränsa 
skadliga vanor – bilkörning, snusande, vin till lördagsmiddagen – måste 
tas ut på baser som är känsliga och därför minskar när skatten stiger. På 
ekonomispråk: på varor och beteenden som har hög priskänslighet.

Trängselavgifter hade från början som huvudsyfte att minska bilkör-
ningen. Det förutsätter att bilismen är priskänslig – minskar när bilisterna 
tvingas betala trängselskatt. Det innebär att när skatten stiger minskar 
bilåkandet; då reduceras skattebasen; och då minskar skatteintäkterna.

Teorin bakom trängselavgifter finns i verket ”The Economics of Road 
User Charges”, av den engelske ekonomen Alan A Walters, 1968. Han 
var ingen vänstergalning. Han var rådgivare till Margaret Thatcher. Jag 
har träffat honom; vi är medlemmar i samma internationella liberala 
sällskap.

Walters pekar på olika användningar av trängselavgifter. En säger 
att de ska reducera bilismen när de över en viss gräns belastar alla med 
tidsförluster. När gatuutrymmet minskar ökar tidskostnaderna. Säg 
att vägnätet klarar 80 procents belastning, med normal hastighet. Om 
belastningen ökar till 90 procent kanske tiden för bilresan ökar med 50 
procent.

I den mån trängselavgifter är effektiva kommer de att reducera skatte-
basen, det vill säga minska skatteintäkterna. De kan alltså inte användas 
för stabil finansiering av långsiktiga investeringar. 

En alternativ användning, enligt Walters, är att intäkterna ska kompen-
sera trafikstörda för buller, förseningar etcetera. Då går pengarna dit, inte 
till nya vägbyggen.

VÄGINVESTERINGAR SKA finansieras med skatter på stabila skattebaser, 
främst konsumtion. Alla investeringar i trafikstruktur – som vägar, 
järnvägar och broar – ska vägas mot de vinster lägre transportkostnader 
ger. Detta är viktigt för ett land som Sverige, med gles befolkning och 
stora avstånd. En utredning Curt Nicolin tog initiativ till visade att den 
genomsnittliga svenska exportprodukten transporteras 70 mil mer än den 
motsvarande konkurrerande produkten. Det visar vilket problem trans-
portkostnaderna innebär för den svenska exportindustrin – som bär upp 
ekonomin: exporten utgör nu cirka 50 procent av BNP.

Investeringar som broar ska enligt ekonomisk teori inte finansieras 
med avgifter – som Öresundsbron – utan med skatter. Teorin säger att 
avgifterna ska motsvara marginalkostnaden för bilresan, det vill säga den 
förslitning varje bilresa orsakar – två tre kronor. Om avgifterna ska betala 
hela brobygget blir de höga; därmed reducerar de bilkörningen; och bron 
blir inte optimalt utnyttjad. Slutresultatet blir en samhällsekonomisk 
förlust.

Ska detta vara så svårt att räkna ut för en regering med 24 medlemmar 
som alla har grundskolekompetens?

 

Krönika

Dra in pengar  
   från bilarna?

AV NILS-ERIC SANDBERG

”Den nya regeringen vill dra in 
pengar med miljöskatter, här ligger 

ett allvarligt missförstånd”

En legendarisk  
chefredaktör.

NILS-ERIC SANDBERG ÄR POLITISK-EKONOMISK DEBATTÖR OCH FÖRE DETTA 
LEDAR SKRIBENT PÅ DAGENS NYTHETER.

Rätt utrustning kan öka din lönsamheten

Dynamometer

Testbanor

Avgasmätare  

AC-stationer

Opacimeter

Balansering

Spårkontroll

Fordonslyftar  

Hjulinställare

Bromsprovare 

Däckmontering

Stötdämpartest 

Färdskrivartestare

Diagnosutrustning  

Rikstäckande service

Verkstadsinredning

VAS-godkänd ut- 

rustning

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

www.facebook.com/sunmaskin



 

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. 2 884 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)   Restvärde 10%

Jollift FLEX 4T-286. Är en stark, robust och mångsidig lyft och ”snabb bänk” för 
”in ground” montering. bänken funkar för mindre till medelstora skadereparationer.

Jollift FLEX 4T-286 är ensam på markanaden med 4000 kg lyftkapacitet och dessutom med 
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 ett vertikalt torn 
med dubbel vridbar bottendel, vilket medför att man alltid har maximal dragkraft.

Jollift FLEX 4T-286 går utmärkt att bruka utan klämmor och dragriktare, 
4 flyttbara lyftarmar medföljer. Kan även fås med automatiskt in- och utfällbara lyftarmar. 
Bänken ligger helt plant med golvet och har en helt plan överdel, endast en springa på 
2 cm runt hela plattformen är synlig. Levereras komplett med dragriktare och klämmor, 
bänken kan levereras i valfri färg efter kunds önskemål!

Tekniska data:
Lyftkapacitet: 4000 kg
Maximal lyfthöjd: 1420 mm med dubbla lyftblock.
Ingjutnings mått: Längd: 2900 mm, Bredd: 800 mm, Djup: 300 mm.
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	14 Affären 54-57
	15 Marknadstorget 58-61
	16 ToolTrade nov
	17 Experterna 64-67
	18 statistik
	19 Perspektiv 72-73
	20 Krönika 74

