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Utbildning,

drift & support
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40
Fredric Ekmans bästa 
verktyg är humorn

Nya teknik – hjälp att sälja mer?
L Ä SER KUNDERNA

Servicerådgivaren avslöjar sina sex främsta käpphästar.

I sista avsnittet av serien ”Framtidens bilhandel” vill forskaren Anders 
Parment sporra oss att dra fördel av den nya tekniken. Han belyser också 
huruvida modellexplosionen är av godo eller av ondo.
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Per Johansson förbereder 
sig för lugnare dagar och 
summerar sina tretton år 
som MRF-bas.
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Ola Källenius siade om 
framtiden i Detroit.

Morten Westby – ärlig 
referent.
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Sanningen  
om framtiden
FÖR SNART tjugo år sedan, när internet gjorde 
entré i vår bransch, var det många som siade om 
hur branschen skulle ändras och distributions-
kostnaderna sjunka.

Hittills har väl ingen kunnat skicka en bil via 
internet? Däremot har kommunikations- som 
marknadsföringskostnaderna minskat beroende 
på att tidningarna fått konkurrens från nätet.

MAN KAN FRÅGA SIG vem som i dag äger mark-
nadsföringen på nätet, om konkurrensen håller på 
att försvinna. Att konkurrensen har förstärkts av 
nätet är ingen överdrift. Och värre kan det bli om 
fler nätsajter på servicesidan ska försöka pressa 
våra redan ansträngda priser.

Trots internet och andra verktyg är marknaden 
för bilåterförsäljare lokal, precis som Sverige är en 
lokal marknad med egna förutsättningar i Europa. 
Både ÅF och verkstäder måste skaffa sig förtroende; 
kunder pratar med varandra och dom är den bil-
ligaste och bästa marknadsföringen.

DÄRFÖR ÄR det viktigt att 
känna sina kunder – bättre än 
via perifera mätningar – och 
vid varje möte säkerställa att 
kunden vill rekommendera 
oss till andra. Alla på företa-
get måste ha den uppfattning-
en och inte tro att något nytt 
system eller annat verktyg 
ska lösa uppgiften.

Och vi ska nog tänka 
oss för innan vi delar 
med oss av kundkon-
takter till andra sys-
tem. I vilket fall finns 
skäl att reflektera över 
hur starka kundre-
lationerna är på den 
lokala marknaden.

LEDARE

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
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Konceptbil från Mitsubishi 
Konceptbilen är en tvåhjulsdriven modell 
med plug-in hybrid teknik. En kombina-
tion av ”utvecklad teknik som högeffektiv 
elmotor, låg miljöpåverkan, dynamisk 
smidighet och smakfull design”. Allt 
förpackat i Mitsubishis favoritformat Suv/
Crossover. Det officiella namnet på den 
nya konceptbilen är ännu inte känt.

2  DET HÄNDER I  BRANSCHEN

Nya BMW 1-serien 
Omfattande förändringar av front- och bakpartiets 
design, en mer sofistikerad interiör och motorer med 
ökad prestanda, bränsleeffektivitet och minskade 
koldioxidutsläpp präglar den nya BMW 1-serien.  
Modellerna BMW 116d med automatlåda och 116d 
EfficientDynamics Edition uppfyller de svenska 
kriterierna för beteckningen ”miljöbil”. Tillväxtavdelningen vid Stockholms läns landsting

”Stockholm är bäst på 
låga koldioxidutsläpp 
jämfört med åtta andra 
europeiska storstäder”

Hot om merkostnader
och merjobb undanröjt
En planerad förändring från 
Naturvårdsverket om hur 
mycket lösningsmedel som får 
släppas ut av lackeringsverk-
städerna kunde stoppas tack 
vare initiativ från MRF.

DET VAR I våras som Naturvårds-
verket kom med en skrivelse om 
”fordonsreparationslackering 
och gällande lagstiftning” med 
innebörden att verkstäderna skulle 
få släppa ut betydligt mindre 
lösningsmedel än i dag och blivit 
skyldiga att ta fram en reduktions-
plan. 

Reglerna, som hade tolkats fel, 
kom delvis från Miljöprövnings-
förordningen, SFS 2013:251 19 
kap §5 och VOC-direktivet (VOC 
= volatile organic compounds, 
vilket betyder flyktiga organiska 

L ACKVERKSTÄDER

Lada tros bli den billigaste nybilen i Sverige.

Åke Westin avstyrde merjobb och 
kostnader.

föreningar), något som är farligt 
både för miljön och hälsan.

Vad är det som har hänt, Åke 
Westin ansvarig för plåt- och 
lackskador på MRF?
– Det var en tolkningsmiss från 
Naturvårdsverket. Man hade blan-
dat ihop olika begrepp. 

Vad hade det här inneburit för 
lackeringsverkstäderna?
– De hade behövt ansöka om miljö-
farlig verksamhet och blivit klassade 
som c-verkstäder, vilket kräver kom-
munala inspektioner som verkstä-
derna hade fått betala för.

Tack vare att MRF tog upp 
frågan med Naturvårdsverket  
och Sveriges Färgfabrikanters 
förening har begreppsförvirringen 
nu retts ut.

DET BETYDER alltså att inga 
förändringar sker när det gäller 
gränsvärden för lackeringsverk-
städer. I siffror innebär det att 
nuvarande regler om att fordons-
lackering till följd av reparation 
är anmälningspliktigt först från 
en förbrukning av fem ton. Att 
verkstaden skulle behöva ta fram 
en reduktionsplan är heller inget 
som verkstäderna behöver fun-
dera över, eftersom det ansvaret 
ligger hos producenten.

Från ett relativt bekymrat läge 
uppstod något positivt. 

– Vi har fått en bra kontakt 
med Naturvårdsverket och de  
har lovat att höra av sig till oss 
om det är några andra regler i 
 frågan som ska ändras. Vi blir 
som en remissinstans, säger Åke 
Westin. 2 ???  ??? me

Front 

Nu kommer Lada
I år ska ryska Lada re-lanseras på svenska bil-
marknaden efter många års frånvaro, frånsett 
den begränsade försäljningen av terrängbilen 
Lada Niva 4x4.

ATT I ETT LÄGE när Ryssland i 
spåren av Ukraina-krisen inte har 
bästa rykte i Sverige skrämmer 
inte importören Lada Skandina-
vien i Eskilstuna.

Märket har ännu bara tre 
aktiva ÅF i Filipstad, Göteborg 
och Hörby samt ett par mindre 
underåterförsäljare, men ett 
tio-tal ytterligare inväntar nya 
modeller.

– Får vi leveranser som 
beräknat ska vi att ha omkring 25 
återförsäljare runt om i Sverige i 
slutet av året och cirka 40 på sikt. 
Alla försäljningsställen ska ha 
egen verkstad, eller tillgång till en 
verkstad som vi kan auktorisera. 
Grunden läggs i år, sedan följer vi 
försäljningsutvecklingen regionalt 
och anpassar servicenätet efter 
det, säger vd:n Peter Jynnesjö.

Hans Sunesson, Seffel Bil i Filipstad 
Du säljer Kia och är en av de 
hittills tre svenska återför-
säljarna för Lada, hur många 
har du sålt?
– Vi sålde fem nya Lada Niva i fjol 
och hoppas sälja ett tiotal av den 
modellen i år. Vi ser med spänning 
på nya kommande modeller, 
speciellt Kalina Cross om priset 
blir attraktivt.

I FJOL SÅLDES 40 exemplar av le-
gendariska Lada Niva 4x4. I år är 
planen att lansera Kalina HB och 
Cross, Granta, Granta HB och 
Largus Cross. Nästa år kommer 
helt nyutvecklade modeller som 
Vesta och X-Ray.

– Då får vi möjlighet att ta 
betydande marknadsandelar 
i Sverige. Kalina blir troligtvis 
med god marginal den billigaste 
nybilen i Sverige.

Lada lär väl i första hand 
få slåss mot Renaults populära 
och snabbt växande rumänska 
lågprismärke Dacia.

– Konkurrensen med Dacia 
ser jag inte som ett problem. Vi 
kommer snarare tillsammans att 
öka intresset och marknaden för 
det segment vi delar, säger Peter 
Jynnesjö.

VW inflyttad i Smista
VW Stockholm har invigt nya an-
läggningen Volkswagen Smista. 
Ett bygge för närmare 100 mil-
joner, 6 700 kvadratmeter stor 
i tre våningsplan, inalles 24 ut-
ställningsplatser för personbilar, 
8 platser fört transportbilar, flera 
higlightplatser och en begagnat-
hall för 60 bilar. Allt kryddat med 
en toppmodern serviceverkstad 
med sexton arbetsplatser och en 
dialoghall. 

– Vi ser läget utmed E4:an, 
där fler än 75 000 bilar passerar 
dagligen, som strategiskt viktigt 
för vår närvaro i södra Stock-
holm, säger Tobias Rückert, chef 
för Volkswagen Stockholm.

Fullserviceanläggningen har 
träfasad, transparenta portar 
som släpper in dagsljus och 
träd, formade som VW-loggan, 
vid parkeringen. Verkstaden är 
också byggd i utvalda material, 
utrustad med den nya tekniken 
och anpassad för elbilar. Kun-
derna erbjuds olika service- 
menyer och kvällsöppet.

Under invigningen, som 
lockade bortåt 5 000 besökare, 
såldes 120 bilar.

Lendo backar
Visserligen håller kreditför-
medlaren Lendo inte med 
Konsumentverket, men de har 
lytt uppmaningen att inte längre 
annonsera om privatlån, motsva-
rande en kontantinsats på bilköp. 
Reklamfilmen har avvecklats, 
banners på Blocket är ersatta 
med mer acceptabla annonser 
och annonstexter justerade. 
Därmed har en av ”nollannonsö-
rerna” tystats.

Skobes nyetablerar
Skobes Bil har nyligen invigt sin 
nya bilanläggning i Oskarshamn, 
som plats- och försäljningschefen 
Johan Franzen betecknar som 
Ostkustens modernaste. Koncer-
nen säljer och servar Volvo. Nu 
finns anläggningar på elva orter 
i Sörmland, Östergötland och 
Småland.

Hur många bilar räknar ni med 
att sälja i Sverige under de när-
maste åren?

– Det beror på leveranserna, 
men målsättningen är 500 bilar i år 
och 1 500 nästa år. 2018 ska vi ha 

utökat vårt geografiska område och 
tar sikte på 5 000 bilar, säger Peter 
Jynnesjö.

Ägare av Lada Skandinavien är 
Anders Larsson och Lars Björk. 2 ???

 ???  ??? peter lorin

Hallå där
Hur kom det sig att du tog upp 
Lada?
– Från början var Lada Niva 4WD 
ett idealiskt komplement. Den är 
perfekt i våra trakter som en tålig 
andrabil för jägare, skogsfolk och 
torpägare. Den hoppas vi får fort-
sätta som den är, många tekniska 
förbättringar har gjorts under åren 
och den går nu även att få med AC.

Vad tror du om fortsätt-
ningen?
– Kommande modeller kan 
nog komplettera för de kunder 
som vill köpa nytt och söker de 
enkla basbehoven, men ändå 
vill känna en viss valfrihet och 
få nybilskänslan paketerad i ett 

fördelaktigt pris. 2 ??? ??? pl
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 VILKA TACKAR 
NEJ TILL SISÅDÄR 

30 MILJONER I 
LÄTTFÖRTJÄNTA 

PENGAR?
I bilbranschen är det hög konkurrens och låga marginaler. 
Ska man få till en lönsam a� är, gäller det att även sälja 
fi nansiering, extrautrustning och serviceavtal. Ibland går 
det lätt att skapa merförsäljning, ibland är det svårare. 

Idag levereras bara ca hälften av alla nya bilar i Sverige, 
med vinterhjul. Till viss del för att det kan vara svårt för en 
säljare att hitta rätt fälg till rätt däck och sätta ett pris på 
det hela, medan kunden sitter och väntar. 

Därför har Nordic Wheels tagit fram ett enkelt webbverk-
tyg, där man med bara några klick, kan välja fälg och däck
i olika prisnivåer. Med ytterligare några klick är 
hjulen på väg till anläggningen. 

Nordic Wheels vet hur man förenklar däck-
a� ären och lätt skapar extra intäkter i företa-
get. Ta en titt på vår webbplats, så förstår du 
hur vi tänker. Eller slå en signal, så kommer vi 
och visar på plats.

Vi förenklar din däcka� är!

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

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

nordicwheels_annons_motorbranschen_mars_15.indd   1 2015-02-19   13:02

En fristående verkstad har 
fällts för att otillåtet ha 
använt Volvos logotype på 
webbplatsen, skyltar och i  
annonser. Det blev dyrt.

PÅ VÅRA EXPERTSIDOR har för-
bundsjurist David Norrbohm manat 
fria verkstäder att vara försiktiga 
med att använda bilmärkenas logo-
typer i sin marknadsföring. Nu har 
alltså en verkstad med biluthyrning 
i Storstockholm fällts i tingsrätten 
för varumärkesintrång efter att ha 
använt Volvos logga, det så 
kallade Järnmärket.

Företaget, Sund-
bybergs Bilteknik i 
konkurs (tidigare 
Solna Bilteknik AB), 
har dömts att betala 
skadestånd till Volvo 
personbilar med mer än 
en miljon och dessutom stå 
för deras rättegångskostnader på 
drygt 500 000 kronor. Mot vite på 
750 000 kronor har de förbjudits 
att fortsätta använda loggan som de 
har gjort. Målet överklagades och 
gick ända upp till Högsta Domsto-
len som till sist fastställde Stock-
holms tingsrätts dom.

ENLIGT EU-DOMSTOLENS praxis, är 
det inte fel att använda ett varumärke 
vars bilar man servar. Men det finns 
förbehåll; logotyperna får inte an-
vändas så att de ger intrycket av eko-
nomiska samband eller samarbeten 

Småländskt Lexusskifte
Sedan nyåret har Toyota-
återförsäljaren Lindströms Bil 
i Jönköping tagit över försälj-
ning och service av Lexus från 
Holmgrens Bil. Ett ny separat 
Lexusanläggning intill nuva-
rande hall ska stå klar i början av 
nästa år. Lindströms Bil har sålt 
Toyota i mer än fyrtio år och har 
i dag fullservice-anläggningar 
också i Alingsås, Borås, Falköping, 
Skövde och Trollhättan.

Enhetliga vägtullar i EU?
Det kan bli verklighet om EU:s 
kommissionär för transporter Vio-
leta Bulc får bestämma. Förslaget 
har lagts fram som en reaktion på 
att Tyskland vill införa vägtul-
lar på autobahn och de större 
landsvägarna från nästa år med 
undantag för utsläppsfria bilar 
och motorcyklar. 

Enligt det tyska förslaget ska 
alla bilister betala vägtull, men 
tyska medborgare ska kompen-
seras för vägtullarna med lägre 
bilskatt. Detta har lett till kritik 
från EU som menar att det bryter 
mot unionens grundläggande 
regler. Bulcs föreslår i stället att 
den gemensamma vägtullen ska 
baseras på körd vägsträcka och 
inte vara tidsmässig reglerad. 

Prisade för plast
När MRF delade ut årets priser i 
plastteknik var dessa vinnare:

JS Plåt & Lack, Tage Rejmes 
i Linköping och Bilskadecenter i 
Enköping.

Hederspris gick till Bengt 
Öberg ”som lagt ner ett enormt 
arbete för att utveckla marknaden 
för plastreparationer”. Ytterligare 
nominerade var: 

Belami Plåt & Lack, Plast-
biten i Järfälla, RM Bilservice, 
Smålandsstenar Billackering och 
Örebro Billackering.

Den här firman får betala dyrt för att ha skadat Järnmärket.

Stämd av Volvo, fälld
för varumärkesintrång

mellan biltillverkaren 
och företaget. Nationella 

domstolar avgör om så har 
skett och det anser rätten att 

det har gjorts i det här fallet.
Företaget har använt Järnmärket 

på sin webbsida, i annonser och 
på skyltar. De har ibland kallat 
sig ”oberoende märkesspecialist” 
men också använt ”auktoriserad 
bilverkstad” på hemsidans metatag-
gar. Företagets egen tolkning att det 
avsåg ”auktoriserad KBV-verkstad” 
höll inte i rätten; den anser att 
Volvos varumärke skadats eftersom 
varumärket ska vara en symbol för 
märkesauktorisation och kommer-
siella band.

”Det är inte god affärssed […] 

att använda annans varumärke som 
del av sitt eget eller i marknadsfö-
ring. Eftersom andra bilverkstäder 
inte gör det förstärks genomsnitts-
konsumentens uppfattningar att 
det föreligger ett kommersiellt 
samarbete”, står det i domslutet.

DOMSTOLEN HÅLLER MED Volvos 
varumärkesjurist, att ”Solna Bil-
teknik dragit otillbörlig fördel av 
Järnmärkets uppmärksamhetsvärde 
och positiva associationer” och att 
förfarandet är ”aggressiv marknads-
föring som har skadat Järnmärket”.

Tingsrätten kunde inte heller se 
någon nödvändighet av att använda 
Volvos varumärke på skyltar eller 
för hyrbilsverksamheten. 2 ??? ??? icn
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” Vi behöver både underhåll 
och utvidgning av järnvägen 

så att det blir ett rejält 
alternativ till flyg och bil.”

Mazda CX-3
Mazda CX-3 är Mazdas första mindre cross-
over, som nu får Europa-premiär. Bilen finns 
både som fram- eller fyrhjulsdriven och 
har den allra senaste Skyactiv-teknologin 
tillsammans med Mazdas uttrycksfulla 
designtema ”KODO – Soul of Motion”. Nya 
Mazda CX-3 finns i Sverige till sommaren.

Front

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)

Porsche Cayman
Porsches nyaste modell med beteckningen GT 
är Cayman GT4. Det är första gången Porsche 
introducerar en GT-modell baserad på Cayman, 
med komponenter från 911 GT3. Den drivs 
av en 3,8-liters sexcylindrig boxermotor med 
385 hk som ursprungligen kommer från 911 
Carrera S. Växellådan är sexväxlad manuell. 
Toppfarten är 295 km/tim. 

SKÄLEN TILL 
ökningen av 
laddfordon är 
ökat modellut-
bud, bättre 
laddinfrastruktur, 
ökad kunskap 
– och den super-
miljöbilspremie 
som tillfälligt tog 
slut i augusti. Nu har 215 nya miljoner 
anslagits, motsvararande 5 375 bilar. 
Efter den retroaktiva utbetalningen  
för förra året beräknas medel till cirka  
4 000 fordon återstå för 2015.

– I takt med att laddinfrastrukturen 

Laddhybriderna dominerar beståndet

Laddfordon ökar kraftigt
Förra året blev det 
4 706 fler laddba-
ra fordon i Sverige, 
en ökning med 
146 procent. Det 
totala beståndet i 
slutet av året var  
7 928 fordon, för-
delat på 4 850 
laddhybrider, 
2 106 eldrivna 
personbilar, 827 
eldrivna lätta last-
bilar samt 145 
eldrivna fyrhjuliga 
motorcyklar.

STATISTIK   

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

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

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

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

The Commercial Vehicle show, Birmingham
14–16 april
Englands största mötesplats för åkare, påbyggare och servicemarkna-
den på den tunga sidan. www.cvshow.com

Amsterdam International motor show
16–26 april
Amsterdams motorshow är tillbaka med bland annat modellnyheter, en 
klassikerhall, hastighetsbana och motorbygge för besökarna. www.autorai.nl

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

MRF-stämma   
22 april      
Årsstämma i med Motorbranschens riksförbund, på Radisson Blu Arlan-
dia hotel, Stockholm-Arlanda, där avgående vd:n kommer att avtackas 
och den nye vd:n presenteras. Samtidigt håller Motorbranschens arbets-
givareförbund stämma.

Young European truck driver + öppet hus på Scania, 
Södertälje
24–25 april  
Utanför chassiverkstaden avgörs Europafinalen i lastbilskörning där Sverige 
representeras av Andreas Söderström från Växjö. Öppet hus på Scania.

Händer framöver

Källa Power circle

I
L

L
U

S
T

R
A

T
I

O
N

 P
O

W
E

R
 C

I
R

C
L

E

Fotnot: Statistikdatabasen Elis 
(Elbilen i Sverige) går att beställa i sin 
helhet. Den belyser bland annat olika 
laddstandarder, tekniska specifikationer 
specifika för elbilar, geografisk data för 
varje enskild bil och diverse prognoser. 
Läs mer på www.elbilsstatistik.se

blir bättre tror jag att fler kommer att 
välja el som drivmedel, och jag skulle 
bli mycket förvånad om supermiljö-
bilspremien inte är slut framåt hösten, 
säger Olle Johansson, vd för Power 
Circle, elkraftbranschens intresseor-
ganisation som varje månad samman-
ställer statistik om laddbara fordon.

LADDHYBRIDER, främst 
Mitsubishi Outlander, 
dominerar ökningen av 
beståndet; 61 procent av 
de laddbara fordonen är 
laddhybrider. 

Bland elbilarna noterades 

i fjol nytt rekord för Tesla Model  S, 
som ökade med 64 fordon, och  
därmed var den elbil som ökade  
mest under december i fjol.

De vanligaste elbilarna i Sverige  

är Nissan Leaf (804 bilar) och Renault 
Kangoo (705). Bland laddhybriderna 
är Mitsubishi Outlander (2 306) och 
Volvo V60 (1 127) vanligast. De flesta 
laddbara fordonen ägs av juridiska 
personer (83 procent), en trend som 
håller i sig.  icn

Du måste vara 
drömkunden för 
ditt försäkringsbolag

Du är lojal trots att ni  
betalar mer än ni behöver!

Men lugn, 
det finns ...

http://www.autoshowny.comautomecanica
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Nya Ford Focus ST
Nya kontrollfunktioner för chassit med branschens första ETS-
system (Enhanced Transitional Stability) ska göra, tillsammans 
med finjusteringar av både upphängning och styrning, den nya 
ST-modellen ännu mer följsam, välbalanserad och tyst.

Ford introducerar en 185-hästars diesel med koldioxid-
utsläpp på 110 g/km vid sidan av en 250-hästars EcoBoost-
bensinmotor. Båda motorerna kan fås med automatisk start-/
stoppteknik.

Front

Finansmannen Mats Qviberg har 
åtalats av Ekobrottsmyndigheten 
för grovt svindleri. Aktiespa-
rarnas vd tycker att han bör ta 
time-out som styrelseordförande 
i börsnoterade Bilia. Det tycker 
inte Qviberg själv.

DET HAR TAGIT Ekobrottsmyn-
digheten mer än fyra år att utreda 
turerna kring HQ Banks konkurs. 
Mats Qviberg var styrelseordfö-
rande i moderbolaget HQ. Nu har 
han tillsammans med fyra andra 
personer åtalats för ekonomisk 
brottslighet. 

– Det är olyckligt att det har ta-
git så lång tid att utreda fallet. Men 
när nu Mats Qviberg har åtalats, 
tycker vi han ska ta en time-out i 
de bolag där han är styrelseordfö-
rande, det är en viktig markering. 
Däremot säger vi inte att han behö-
ver avgå, säger Carl Rosén vd för 
Aktiespararna.

Börsnoterade MRF-företaget  
Bilia är ett av bolagen där  
Qviberg är ordförande.
– Vi tror inte att det är bra 
för affärerna att han är kvar 
som ordförande. Man kan 
tänka sig en affär med ett in-
ternationellt bolag som 
gör en bakgrunds-
check och finner 
att ordföranden 
är åtalad för grovt 
svindleri, säger 
han.

Mats Qviberg 
är av en annan 
åsikt.

– Det är inte 

DNB Finans
105 88 Stockholm

ENKELT & ELEGANT MED DEALERPAD eSign
Nu sköter du hela avtalshanteringen utan papper - underskrifter, bilagor och kommunikation med 
kunden och DNB sker nu helt elektroniskt. Hela processen blir säkrare, smidigare och väldigt modern.

Vill du ligga i framkant, 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... ahead of future!

Godkänd Kreditansökan

eSign – signera på plattan 

Sänd in – Klart!

Så här fungerar det nu:Så här fungerade det tidigare:

Godkänd Kreditansökan

Printa

Körkortskontroll 

Skriva in 4d-nummer

Kunden skriver på

Lägg i kuvert

Frankera 

Posta 

Vänta på pengarna...

GILLAR DU PAPPERSARBETE?

inte

MRF-annons nr11 v05.indd   1 2014-10-20   14:08

kundbesök görs varje år på svenska serviceverkstäder, alltså 
cirka tio miljoner.

Källa MRF statistik

10 000 000

aktuellt att kliva av, det här åtalet 
är totalt obefogat. Men ytterst är 

det förstås en ägarfråga.

Hur skulle du agera 
om det blir en fråga på 
Bilias bolagsstämma 14 

april?
– Det finns inte 

i min sinnebild 
att det skulle bli 
det, men om det 
skulle komma 
upp, kommer 

jag att ge samma svar som jag ger 
nu – det är inte aktuellt, säger 
Mats Qviberg som inte känner 
sig särskilt besvärad av åtalet.

– Verkligen inte, men jag 
tycker det är hemskt att skatte-
pengar används på detta sätt. Det 
vore bättre om det gick till vård, 
skola och omsorg i stället.

 Carl Rosén på Aktiespararna: 
– Vi har inte tagit ställning till 

hur vi ska agera i den här frågan 
vid bolagsstämman, men det är 
viktigt att vi är konsekventa i vår 
hållning, säger han.

Sannolikt startar domstolsför-
handlingarna först nästa år. 2 na

Mats Qviberg 
själv har inga  
tankar på att avgå.

HQ-ÅTALET

”Qviberg bör ta time-out
som ordförande för Bilia”

Carl Rosén, vd för 
Aktiespararna tycker 
att Mats Qviberg 
ska ta time-out som 
styrelseordförande.

FOLK
Stojan Padjen är ny 
servicemarknads- 
direktör för region  
väst på Bilia. På 
hans tidigare tjänst 
som servicemark-
nadschef har Lars 

Lundin tillsatts. Han var tidigare 
platschef för Bilias anläggning i Nord-
stan i Göteborg samt för service- 
verkstaden i Almedal i Mölndal.

Efter 42 framgångsrika år har för-
säljningschef Janne, ”Jompas”, 
Persson på BilMånsson i Halland 
trappat ner på halvtid. 

Ny försäljnings- och marknads-
chef är Michael Bengtsson.

Ulf Perbo är tillbaka som vice vd 
på Bil Sweden efter att ha varit 
tjänstledig under fyra år som stats-
sekreterare hos civil- och bostads-
minister Stefan Attefall (KD).

Charlie Ahlberg, 20, har fått 
priset Young technician award som 
Bilproffs.se och Svensk Bilsport årli-
gen delar ut till Sveriges bästa unga 
bilsportmekaniker. Charlie Ahlberg 
ingår i team BMW-Schnitzer.

Hedersutmärkelser gick till 
Kristian Ceder, mekaniker i Peu-
geot Red Bull Hansen junior team, 
och Rasmus Eriksson, Team My-
ran, Sveriges minsta formelteam. 

Therese Nyberg 
efterträder Niklas 
Nyström som ge-
neralsekreterare för 
Kungliga Automobil 
Klubben. Hon har 
en bakgrund från it-
branschen och haft olika chefspos-
ter inom Oracle. Hon blir den första 
kvinnliga generalsekreteraren i 
klubbens över 110-åriga historia.

Johan Regefalk är ny vd för KG 
Knutsson. Han har tidigare varit 
försäljningschef, divisionschef och 
vice vd för bolaget. Ägaren Håkan 
Knutsson kvarstår som styrelse-
ordförande för samtliga bolag.

FOTO KARIN TÖRNBLOM/
IBL BILDBYRÅ
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Stölder av lastbilsdäck har 
ökat efter skärpt lagstift-
ning. 

ÖKNINGEN AV däckstölder på 
den tunga sidan förklaras med 
de nya däcklagarna i Norge och 
Sverige. 

– Det finns ett uppdämt be-
hov av bra däck, säger Sven-Erik 
Fritz, ordförande för Däckspe-
cialisternas riksförbund.

I Sverige infördes redan 2013 
vinterdäckskrav för tunga fordon 
i vinterväglag. Från första januari 
i år gäller nya krav på vinterdäck 
i Norge för fordon över 3,5 ton. 
Den norska lagen kräver att det 
ska finnas vinterdäck på samtliga 
axlar på tunga fordon och inte 
bara på drivaxeln.

Lagändringarna har medfört 
brist på vissa typer av lastbils-
däck. Norska Vegdirektoratet 
har yrkat om övergångsregler för 
vissa storlekar, där tillverkarna 

Däck från lastbilar
begärligt stöldgods

BROTTSLIGHET

inte hunnit ta fram tillräckligt 
många däck. 

ÄVEN DÄCK för personbilar och 
lätta lastbilar verkar stjälas oftare. 
I Fyrbodal (Uddevalla, Trollhät-
tan, Vänersborg och Lysekil) med 
så mycket som 50 procent under 
2014, troligen beroende på två 
större inbrott på en och samma 
verkstad.

Varken polisen, Brå eller 
Larmtjänst har någon säker 
statistik om däckstölder, men om 
man söker på inbrott med stöld 
från verkstäder, utan att säkert 
veta att det handlar om däck, 
har inbrotten minskat i län som 
Norrbotten, Kronoberg, Stock-
holm, Uppsala och Värmland. 

Däremot har inbrotten ökat 
i Västra Götalands län med 131 
anmälda inbrott 2012 till 166 
brott 2014. Även i Gävleborgs län 
noteras en ökning från 147 till 
241 anmälda brott. 2 me

Nya lagar och brist på last-
bilsdäck tros ligga bakom 
stöld-boomen.

Riktlinjer för bilverkstäder är på 
gång. Efter Kalla Faktas program 
om bristande kvalitet och allvars-
ord från konsumentministern har 
MRF och SFVF gemensamt på-
börjat en manual som verkstäder 
ska kunna stötta sig emot.

DET VAR TYDLIGA besked som mi-
nister Per Bolund (MP) gav när han 
kallade till sig branschföreträdare; 
branschen måste agera om det inte 
ska bli en tvingande lagstiftning.

Det branschen nu gör är att 
formulera riktlinjer, de skulle 
kunna kallas kravspecifikation eller 
lathund, som ett stöd för verkstä-
derna. Arbetet kommer att bli klart 
under året och distribueras såväl 
till förbundsmedlemmarna som 
till alla andra verkstäder som vill 
ha dem.

– Ju större spridning, desto 
bättre. Syftet är att höja kvaliteten 
på hela branschen, säger Joachim 
Due-Boje och Bo Ericsson som 
jobbar tillsammans med utform-
ningen. 

ETT EMBRYO är klart. Nu ska det 
finslipas. Det blir riktlinjer på frivil-
lig basis, men avtal ska tecknas med 
alla verkstäder som beställer dem. 
De får förbinda sig att sörja för en 
årlig tredjepartskontroll, kanske ut-
förd av KBV eller Dekra – självvalt 
vilken men resultaten ska rappor-
teras till MRF och SFVF. I kortare 
ordalag: MRF och SFVF slår fast 
riktlinjerna, företagen analyserar sig 
själva, tredjepartskontrollerna visar 
på avvikelser.

Till skillnad mot till exempel 
KBV:s manualer kommer de här 
mer att handla om lednings-
strukturer (som i förlängningen 
inverkar på utförandet av service 
och reparationer). De ska bland 
annat innefatta avtalskännedom, 
personalansvar, arbetsmiljö, utveck-
lingsplaner och hjälp för att undvika 
upprepning av misstag.

– Vikten av att följa tillverka-
rens anvisningar vid service och 
reparationer poängteras, likaledes 
vad som kan förväntas av arbets-
givare gentemot arbetstagare och 

av teknikerna på verkstadsgolvet. 
Och vi lyfter också fram hur verk-
stadsägarna kan skydda sig mot 
nyckelfiske och andra blåsningar, 
säger Bo Ericsson och Joachim 
Due-Boje.

– Minst fyrtio procent av alla 
verkstäder jobbar säkert efter 
riktlinjerna redan i dag men för alla 
andra blir det här ett hjälpmedel att 
stötta sig och checka av mot.

MRF och SFVF hoppas natur-
ligtvis att manualerna ska användas 
på bred front. ”Det blir enklare, 
billigare och bättre om vi klarar det 
här på egen hand utan lagstiftning”.

I en förlängning skulle dock 
riktlinjerna kunna utvecklas till cer-
tifierade branschgodkännanden, ett 
slags körkort för att få driva verkstad 
på liknande sätt som är på gång på 
lack- och skadesidan. 2 ??? ??? icn

I år kommer lathund 
för att kvalitetskontrollera

STADSPL ANERING

Bo Ericsson och 
Joachim Due-Boje 
författar riktlinjer.

Apropå ”verkstadsfusket”
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Det är roligt när bilens anhängare 
höjer sina röster och nyanserar 
debatten. Som häromveckan när 
rapporten ”Levande stadskärnor” 
presenterades av Svensk Handel 
och Fastighetsägarna. Slutsats: 
Bilen har kommit för att stanna!

BILFRIA STÄDER är en paroll som 
har skallat. Den nya lyder: Den 
tillgängliga staden! Och tillgäng-
ligheten innefattar bilar i samma 
utsträckning som kollektivtrafik 
och bra cykelställ.

Det är flera intresseorganisationer 
som engagerat sig i framtida stads-
planering. Den beställda rapporten, 
med enkätundersökningar och 
intervjuer, som nu är levererad har 
letts av arkitekten Jerker Söderlind. 

Tveklöst har bilen kommit 
på agendan som en viktig 
del i lösningen för levande 
stadskärnor utan affärs-
lokaler som gapar tomma.

– Bilfria centrum är en 
utopi, bilfria centrum dödar 
staden, alla handelsplatser 
kräver god biltillgänglighet 
och det betyder inte motor-
vägar rakt genom centrum, 
sa Jerker Söderlind.

MYCKET HANDLAR om köpcen-
trum kontra stadskärnor. 

– Ett kommunalt misslyckande 
att tömma stadskärnorna och för-
flytta handeln ut till potatisåkern, sa 
Joachim Glassell från Svensk Handel.

70 procent av de tillfrågade i 

nyss nämnda enkät tyckte att han-
deln ska styras mer mot centrum 
och 62 procent uppgav att det 
vanligaste färdsättet vid inköp sker 
med bil (svenskar handlar 11,5 kilo 
i snitt vid varje köptillfälle). 

Parollen som helt igenom drevs 
var att bilen har kommit för att stan-
na och stadskärnor bör drivas som 

bilvänliga köpcentrum. Bland annat 
genom behovsstyrda parkerings-
platser, attraktiva parkeringshus och 
en progressiv parkeringstaxa. Bilar 
och människor kan faktiskt samsas.

TALET 2,14 myntades; det går  
467 bilar på var tusende invånare  
i Sverige.

Och förhoppningar framfördes 
om ett möte mellan tillväxtmål och 
klimatmål– och att bilen framdeles 
inte bara ska bli förknippad med 
verb som ”förhindra, reglera och 
mota bort”. 2 ??? ??? icn

Kvartett som erkänner bilens giltighet. 
Fr v Björn Bergman, Svenska Stads- 
kärnor, Jerker Söderlind, arkitekt, 
Rudolf Antoni, Fastighetsägarna och 
Joachim Glassell, Svensk Handel.

”Bilfria centrum är en utopi”

... plåster på såren!

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

Kontakta Willis specialister 

Willis AB
Telefon, 08-463 89 10  
E-post, aterforsaljarna@willis.com
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Samarbetsavtal eller inlåsningavtal?
EFTER ARTIKELN I FÖRRA NUMRET 

OM DE NYA HÅRDKOKTA AVTALS-

FÖRSLAGEN SOM GÅTT UT FRÅN 

NÅGRA VERKSTADSKEDJOR HAR 

MÅNGA VERKSTADSÄGARE HÖRT 

AV SIG.

HÄR ÄR några reflektioner:
”Man måste vara vass i sin 

lässkalle och inte kliva på avtalen 
hur som helst”. ”Om kedjorna 
värnar om sitt rykte som varu-
märken borde de behandla sina 
verkstäder bättre”.

Det handlar alltså om nya av-
tal som huvudmännen betecknar 
som ”samarbetsavtal”, men som 
många verkstadsägare tolkar som 
”inlåsningsavtal”. Det är flera 
punkter som MRF:s jurist David 
Norrbohm anser att verkstads-
ägarna skulle tänka över innan  

GA-vinnare i Norge
Volvo fick högsta betyg i år i den norska 
motsvarigheten till GA-enkäten som 
görs av BilNytt. Hack i häl kom VW och 
fjolårssegraren Skoda.

Den norska Volvoimportören för-
bättrade sig på precis varje fråga i den 
senaste enkäten. Starkast är ökningen 
inom garanti- och reklamationsärenden.

Tvåan Volkswagen segrade i enkä-
ten för arton år sedan, har sedan dess 
nuddat toppen men fått svajiga omdö-
men. Men i fjol var handlarna jättenöjda 
med modellprogrammet och mycket 
tillfredsställda med marknadsföringen.

Poängmässigt presterade Skoda 
lika starkt som i fjol när de var bäst, 
men i år var Volvo och VW bättre. Dock 
är inga andra norska återförsäljare 
mer nöjda med prisbilden på bilarna 
än Skodas handlare.

Fjärdeplatsen delas mellan Mazda 
och Toyota. Jumboplatsen har Hyundai.

Första fossilfria åkeriet
Emanuelssons Transport i Motala har 
valt att köra alla sina fordon på för-
nybart bränsle, helt utan inblandning 
av fossilt bränsle. Eftersom elförsörj-
ningen också är förnybar är åkeriet 
helt fossilfritt. 

 – Kunderna efterfrågar transporter 
med lägre utsläpp och mottagandet av 
vårt beslut om att bli fossilfria har varit 
otroligt positivt. Beslutet har redan 
bidragit till fler affärer och nöjdare kun-
der, vd:n säger Jörgen Emanuelsson.

AutoExperten har
prisbelönat verkstäder
Det här är årets pristagare:

Årets verkstad: Bilskadecenter 
Falköping ”för högt satta mål och en 
vilja av stål, strategiska investeringar 
i personal, verkstadsutrustning och 
verkstadslokaler, en av Autoexpertens 
modernaste verkstäder”.

Årets rookie blev Bil & El i Finspång 
och Årets raket, Karossericenter i 
Kilafors.

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

Den viktigaste punkten anses 
vara ”överlåtelse och förköpsrätt”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MRF varnar för nya hårdkokta avtalsförslag från verkstadskedjor.

Verkstäder: 
Se upp för inlåsning!

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

Finansmarknads- och konsu-
mentminister Per Bolund och 
hans pressekreterare kallade 
branschen till ett möte. de skriver på. Framför allt försöket 

från verkstadskedjorna att få för-
köpsrätt om företagaren vill sälja 
eller överlåta rörelsen.

– Nu har vi dock fått indikatio-
ner på att någon verkstad lyckats 
förhandla bort förköpsrätten 
sedan diskussionerna tagit fart, 

säger David Norrbohm.

SKRIVNINGAR SOM fria verk-
stadsägare kan ha anledning att 
reagera på är exempelvis också:

Uppsägningstiden, som är så 
lång som tolv månader, och att 
eventuella tvister ska avgöras i 
skiljedomstol, som till skillnad 
mot allmän domstol är betydligt 
dyrare och inte offentlig.

En luddig beskrivning 
om att reservdelar i ”så stor 
utsträckning som möjligt” 
ska köpas från kedjorna, men 
endast om de ”inte hinner 
leverera”. Det rimmar illa med 
konkurrensrätten, enligt David 
Norrbohm som också ser en 
konflikt med personuppgiftsla-
gen om verkstäderna ger bort 
sina kundregister. Och att 

föreskrifter om garantier inte är 
förenliga med konsumenttjänst-
lagen i alla sammanhang.

HAN TYCKER vidare att verkstä-
derna ska ha rätt att saluföra sina 
egna varumärken utan kedjornas 
särskilda godkännande och att 
många formuleringar kräver 
förtydliganden.

– Reglerna kring reklamatio-
ner, att en verkstad ska ta ansvar 
för andra kedjeverkstäders rekla-
mationer och kanske ej fackmäs-
siga arbeten, känns också lite 
främmande och otydliga, säger 
Norrbohm.

Motorbranschen nådde en av 
kedjornas jurister på sportlovs-
semester utomlands. Han vill 
återkomma med deras syn i ett 
kommande nummer. 2 ??? ??? icn
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Tredje gången gillt
När Autoexperten klev i kostymen som mässarrangör för servicemarknaden 
tredje gången blev resultatet på Friends arena i Solna en fullträff. Bortåt 
2 000 personer kom, 85 verkstadsutrustare ställde ut och 14 seminarier 
genomfördes. 

Den luftiga aktivitetsarenan runt ett myllrande mässtorg fylldes med 
sociala aktiviteter och kröntes av en stor fest på fredagskvällen. Det var 
glatt och kreativt. Det instruerades i armbrytning, spelades dart, kördes på 
bilbanor, tävlades och showades. 

Utgående sortimentet reades i en fyndhörna 
och anställda vid Autoexpertens verkstäder 
köade vid frisersalongen innan fotografering för 
webbplatser.

– Bland seminarierna var det flest anmälning-
ar till ett föredrag om friskvård och energiboost, 
berättade mässgeneralen Cecilia Hellström.

Den helt igenom egenproducerade mässan 
varade i dagarna två och vände sig i första hand 
till personalen vid de egna 400 verkstäderna, men 
även en del andra.

Opel-vakans i Sörmland
Opel har en längre tid saknat en 
ÅF för Eskilstunadistriktet i norra 
Sörmland sedan Landrins Bil slu-
tade att representera märket. En 
ny Opel-återförsäljare ska det dock 
så småningom bli på orten, men 
något konkret är ännu inte i sikte.

– Vi har ännu inte någon ny åter-
försäljare på gång för Eskilstuna-
distriktet, men vi har fortfarande 
för avsikt att finnas där och jobbar 
på att finna en bra lösning, säger 
Anna Hastings, pr- och informa-
tionsassistent vid Opel Sverige.

Ny Audi-logi i Nyköping
Söderbergs Personbilar ska bygga 
en ny fullserviceanläggning för 
Audi i Nyköping, mitt emot nuva-
rande hall, berättar vd:n Christer 
Bergström för Sörmlands Nyheter. 
Den befintliga hallen behålls för 
ändamål som inte avslöjas. VW och 
Skoda säljs i dag på andra adresser 
i Nyköping.

Från fyndhörnan, 
med allt från 
dragskaft, hyl-
sor, oljekannor, 
maskiner, verk-
tyg och handskar, 
levererades sålda 
produkter direkt till 
arbetsplatserna.

Hummer som 
exponering för 
extraljus från 
Hella och 
bilstereo från 
Clarion.

Publiken fick 
världsmäs- 

tarinstruktioner  
i armbrytning av  

Torbjörn Andersson.

Utökade platser på
högskoleutbildning
Sveriges enda högskoleutbildning för 
bilskadetekniker, Yrkeshögskolan i 
Enköping, har till nästa läsår beviljats 
fem ytterligare platser – 30 mot 
tidigare 25. Då körs tredje årskursen 
av den påkostade utbildningen med 
fördjupning inom plåt och mekanik och 
med en gren inom bilskadeberäkning.

Yh-utbildningen med riksintag är den enda eftergymnasiala i sitt slag 
i Sverige. För behörighet krävs gymnasieexamen plus antingen examen från 
fordons- och transportprogrammet eller motsvarande kunskaper genom arbets-
livserfarenhet.

– Av första kullen som gick ut i våras hade 19 av 23 studenter anställningar 
tryggade redan på examensdagen. Efterfrågan på personal med den här special-
kompetensen är omfattande, säger Hans Sundström som är verksamhetsansvarig.

– Vi ser gärna fler sökande som varit ute i arbetslivet ett tag och gärna kvinnor.
Ansökningstiden för höstens intagning går ut 15 april, läs www.yh.enkoping.se

Dyra smitningar
Bortåt 50 000 smitningar görs varje 
år vid Sveriges bensinstationer men 
mörkertalet tros var stort. Värdet 
beräknas till uppgå till minst 44 
miljoner kronor.

– Bensinhandlarens vinst från en 
normal tankning ligger på mellan 
fyra och sex kronor. En smitning 
kan betyda att hela dagsförtjäns-
ten för drivmedelsförsäljning 
försvinner, säger vd:n för Svensk 
Bensinhandel, Robert Dimmlich 
som efterlyser kraftfullare polisiära 
åtgärder.

Autopedias guldknappar
Undersökningsföretaget Autopedia, 
som mäter kundnöjdhet, har för 
tredje året strött sina Guldknap-
par över de aktörer som fått bästa 
betyg av konsumenterna. Så här 
ser det ut:

Årets återförsäljare: Skoglöfs 
Bil Kristinehamn för ”extraordinärt 
mottagande och kunniga säljare 
och hundraprocentig leverans-
precision”. Tvåa blev LP-Bilar i Fal-
köping, trea Fagersta Motorforum.

Årets återförsäljarnätverk:  
Porsche för dess tilltalande bil-
hallar och professionella säljare. 
Lexus kom tvåa och Audi trea.

Årets Bilmärke: Land Rover 
som konsumenterna associerar 
med bekvämlighet, tilltalande 
design, körglädje, säkerhet och hög 
kvalitetskänsla. På andra plats kom 
BMW, på tredje Seat.

Årets Bilmodell: Audi A1 för att 
den är snygg, smidig och rolig att 
köra, har låg bränsleförbrukning 
och hög kvalitetskänsla. Bilköpar-
nas favorit 2014. På andra plats 
kom BMW:s 4-serie, på tredje VW 
Tiguan.

Jeppsons bygger ut
Jeppsons Bil i Blekinge, som 
säljer VW, Audi, Skoda och Scania i 
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 
expanderar. I Karlshamn byggs  
anläggningen ut till 2 000 kvadrat-
meter samtidigt som den nuvarande 
hallen renoveras. Allt ska stå klart 
till sommaren. Nästa projekt blir 
en ny bilhall i Karlskrona. ”Sedan 
hoppas jag att vi växt färdigt. Det är 
roligt att bygga, men det tar också 
en massa energi”, säger vd Anna 
Lindqvist till BLT.

60 år med Opel
Lindgrens Bil i uppländska Östham-
mar firar i år 60 år som Opel-ÅF och 
är därmed en av de äldsta Opel-
säljarna i landet. De ägs och drivs 
av samma familj, i dag av bröderna 
Roland och Rune Lindgren. Grundare 
var Axel och Lilly Lindgren. Förutom 
försäljning och service av Opel och 
Kia är företaget även auktoriserad 
serviceverkstad för Saab.

Uppföljning verkstadsavtalen

Uppföljning garantigranskingen

MRF:s genomlysning av garanti-
hanteringen fortsätter. Fler 
kontroller ska göras och ett frå-
gebatteri till generalagenterna 
håller på att sammanställas.

MOTORBRANSCHENS rapporte-
ring om MRF:s granskning av 
garantijobben har fått mängder av 
positiv genklang från läsare, verk-
städer och märkesföreningar. 

– Bland annat erbjöd sig en 
verkstadsägare, som tidigare 
avstått från att vara med i studien, 
om att få delta sedan hans märke 
kommit med en uselt betald och 
dåligt förberedd garantikampanj, 
berättar Joachim Due-Boje som 
lett studien.

Nu har han tillsatt en arbets-
grupp från märkesföreningarna 
som jobbar vidare med specifika 
frågor och som ska läggas fram 

Vill GA betala skäligt?
Ja eller nej?

för generalagenterna.
Huvudfrågan lyder som rubri-

ken: Vill generalagenterna ersätta 
verkstäderna skäligt för garanti-
jobben eller inte?

MRF:s studie, utförd av en 
oberoende konsult av 62 garan-
tijobb av 16 olika märken vid 10 
verkstäder, visade att 39 procent i 
snitt av jobben är obetalda – för-
luster på 100 miljoner årligen och 
stor stress för personalen.

Joachim Due-Boje och 
arbetsgruppen har funnit många 
brister och föråldrade skrivningar 
i garantiavtalen.

– Bland annat verkar inte 
tidverken stämma och vissa 
arbetsmoment finns inte med alls, 
säger Due-Boje.

– Vi vill också höra vilket 
ansvar generalagenterna känner 
för arbetsmiljöproblemet; den 

snäva garantidjungeln med korta 
ledtider som sätter ofantlig press på 
administratörerna. Ett stavfel, eller 
någon felaktig kilometerangivelse, 
kan innebära att de sumpar möjlig-
heten till ersättning.

FLERA AVTALSPUNKTER är satta 
under lupp.

– Inte minst den juridiska 
hållbarheten. Dessutom ska 
vi utföra fler mätningar av 
tidsåtgången för att få ett 
större underlag. Vi kommer 
också att ifrågasätta om det 
är rimligt att exempelvis 
inskanningar och fotogra-
feringar ska utföras utan 
ersättning. Och vi kommer 
att yrka på bättre checklistor, 
skarpare regler för ersätt-
ningar av vissa moment samt 
tydligare missljudsmallar 

som skiljer på egenskaper och 
relevanta fel, säger Joachim Due-
Boje.

– Vi vill vända garantihante-
ringen till ett incitament för posi-
tivt varumärkesansvar i stället för 
att, som i dag, ofta upplevas som 
en rädsla att bli utan ersättning.

Fortsättning följer. 2 ??? ??? icn

Granskningen av garantier-
sättningarna, som vi skrev 
om i förra numret har fått 
positiva reaktioner. 
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Vi gör allt som
Leif Johanson lovar.

I Viared utanför Borås pågår ständigt en febril verksam-
het. Här ligger Ellos centrallager varifrån man dagligen 
skickar ut tiotusentals paket till kunder i hela Norden. 
För att det här ska fungera samarbetar Ellos med 
PostNord. 

”Vi har ju inga fysiska möten med våra kunder, så 
därför är det extra viktigt att vi håller vad vi lovar”, 
säger Leif Johanson, operativ chef på Ellos Group. 

”Vi måste leverera till rätt plats och i rätt tid. Har vi 
sagt att varan ska komma fram dagen därpå ska 
den göra det, till och med om man beställer på 
en söndag. För att det ska fungera behöver man 
en riktigt bra partner inom logistik. Och det har 
vi lyckligtvis.”

Se mer om vårt samarbete på 
postnordlogistics.se/ellos

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. 
Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. 

NOG HAR JÄNKARNA slagkraftiga rubriker på sina seminarier! En delegation från MRF 
deltog nyligen i det amerikanska branschförbundet Nadas årliga konvent och expo i  
San Francisco – fyra dagar med flera hundra seminarier och workshops och en gigantisk 
mässa. Uppemot 30 000 personer var där.

Det handlade i huvudsak om lagstiftning, ledarskap, försäljning, servicemarknad  
och företagskultur med fokus på sälj – och väldigt mycket om välgörenhet eftersom  
alla förväntas bidra i lågskattelandet. 
SPANING & FOTO  DAVID NORRBOHM, JOHAN HOLMQVIST, JOACHIM DUE-BOJE, PER JOHANSSON

”Upselling is 
not a dirty world”

Som en förgrening till den amerikanska kongressen planerar MRF ett kom-
mande seminarium om kunddialog och kommunikation på sociala medier.

MRF:s trendspanare på Nadas konferens, fr v Per 
Johansson, Johan Holmqvist, Joachim Due-Boje 
och David Norrbohm.

Time Magazines Dealer of the year 
gick i år till Andy Crews, 44, före detta 
marinsoldat och tekniker på GM. I dag 

basar han över 600 anställda och sju 
ÅF i AutoFair Automotivegruppen som 

engagerar sig hårt i välgörenhet.

Attraktion. Fords nya Shelby-
Mustang GT350 som kommer 
att släppas i slutet av 2015.

Från ett internationellt rundabordssamtal där 
varje världsdel redogjorde för marknadsläget 
under tio minuter. Lönsamhetsproblemen är 
påfallande lika, vinstmarginalerna ligger runt 
1,5 procent. Hård press på fabrikerna åter-
verkar i små marginaler för ÅF i hela världen.
På bilden, Nadas avgående president Forrest 
McConnell.

Spaning II

Spaning I

Google samarbetar allt 
mer med biltillverkarna i 
fråga om tekniska inno-
vationerna. Europeiska 
organisationen Cecra 
ordnade studiebesök på 
internetföretaget, en ar-
betsplats som är som ett 
helt samhälle och stimule-
rar integration mellan alla 
avdelningar.

Hårig truck, snygg 
”tunad” Ford F-750.

Framtidens dialog med kunderna 
kommer framför allt att ske via 

nätet, via mejl men oftare via 
sms – och chattar som varje ÅF 

bör ha på sin webbplats. Google, 
vars söktjänster blir allt viktigare 

för bilbranschen, går i bräschen 
för viral kommunikation. Från 

Audi, den här filmsekvensen från 
mekaniker till kund.

”Unleash the 
raging bull”
2 En till tuff seminarierubrik, fritt 
översatt till ”Släpp loss den rasande 
tjuren i din begagnataffär”. Ska tolkas 
som att tjurar utmanar stormar, går 
dem till mötes och därmed blir stan-
nande kortare tid i dem. ”Sådana vill 
vi ha”, var föreläsarens budskap.
2 Under det här seminariet accen-
tuerades vikten av goda företagskul-
turer som attraherar unga medar-
betare, ”the millennials” och skapar 
vinnande team.
2 Chefsjuristen Paul Metrey beto-
nade vikten av schysta återkallelser, 
speciellt beg-handeln i USA måste 
redogöra för alla efterkontroller och 
det finns sajter där chassinumren 
visar på antalet återkallelser för 
aktuell bil.

Från invigningsceremonin där 4 000 personer deltog och stående 
föll in i amerikanska nationalsången The Star-Spangled banner.

Systemleve-
rantörerna 
tog stor plats 
på mässan 
och visade 
en uppsjö 
av märkes-
anpassade 
program.

På mässan, bland 500 utställare, 
fanns den här displayen för bilar 
i utställningshallar; amerikanska 
spekulanter vill kunna se bilarnas 
underreden också.

Trendspaning
San Francisco



 20 MOTORBRANSCHEN 3 .2015

Kampanj Hjulinställare

Marknadens mest unika 
flexibla 4-hjulsinställare

- 1, 2, 4 pelar & Saxlyft
- alla arbetsplatser 
- OEM Godkänd
- ACTIA Patent
- Snabb

- Sparar verkstadsutrymme
- Display och tangentbord
- Enkelt handhavande
- Trådlös
- Spoilerfunktion 

Mätningar utförs med hjälp av åtta sensorer I fyra
två-vägs-kameror (ACTIA patent). 
Den senaste generationen av hjulinställare kan 
användas på personbilar och lätta lastbilar. Actias
unika program för 2 eller 4-pelarlyftar, erbjuder 
verkstaden möjligheten att utföra 4-hjulsinställning
på alla lyftar i sin verkstad. Kombinationen av 
gränssnitt och ergonomi gör instrumentet
mycket användarvänlig.

ACTIA 4-Hjulsinställare levereras komplett 
innehållande bl.a.:
2 st. vridplattor & 2 st. glidplattor (bakre), 
däckhakesats för aluminiumfälg, dammhuv, vagn,
dator, 21-tum skärm, skrivare, 
svensk programvara, radiokort samt kabelsats, 
installation samt utbildning. Databasen innehåller 
mer än 20,000 olika bilmodeller med börvärden
samt toleranser.

Pris komplett med installation 119 000 kr.
Ordinarie pris 134 900 kr exkl. installation.

Hjulinställare 8678 EVO

*Avser 48mån leasing med 10% restvärde

Tillverkarvägen 16 
187 66 Täby

Telefon: 08 630 00 77
E-Post: info@autometric.se

Samtliga priser exklusive moms gäller till och med 31 mars 2015

2 700 

kr/mån*
Kampanj -31 mars

Utanför kongresshallen, en liten bilutställning med de 
senaste modellerna där bland annat den här BMW i8 stod.

Jack Silfving
spanade i Detroit.

PARALLELLT MED BILSALONGEN i Detroit pågår årligen Automotive New 
world congress där bilvärldens ledare samlas för att andas in trender och 
blicka mot framtiden. En av årets 1 200 deltagare var svenske marknads-
konsulten Jack Silfving som impregnerades med nya tekniska lösningar 
och spanade åt Motorbranschen. Här är hans skarpaste iakttagelser. 
SPANING & FOTO  JACK SILFVING

Bilindustrin 
mot framtiden

Chevrolet 
visade sin se-

naste stolthet, 
transportbilen 
Colorado som 
fått utmärkel-

sen Truck of 
the year.

”Låga oljepriser kommer inte att  
vara i evighet. Vi måste fortsätta  

att jobba miljömedvetet.”
Keith Crain, grundare och ordförande för 

förlagskoncernen som utger Automotive News

Självkörande bilar. 
Hur ofattbart många 
överväganden de ska 
göra exemplifierade 
Chris Urmson, chef 
för Googles avdelning 
för ”self driving cars”. 
Bilarna lär vara ka-
pabla att fatta bättre 
beslut än en män-
niska. Kolla gärna 
in ”Mercedes Las 
Vegas” på Youtube.

Ford belönades för bästa 
kundlojalitet och den ame-
rikanske vice presidenten 
Joseph Hinrichs förde Henry 
Fords sentens vidare: ”Är du 
bara i branschen för att tjäna 
pengar når du ingen fram-
gång”. Han poängterade vikten 
av en relation med kunden, 
”34 procent av de mest nöjda 
kunderna återkommer, 80 
procent om de dessutom har 
en god relation med dig”.

Marry Barra, vd för GM, 
imponerande när hon 
berättade hur hon lyckats 
behålla kunder samtidigt 
som 27 miljoner bilar fick 
återkallas. ”Business is 
people, affären görs av 
människor och köpet sker 
av människor, vi måste all-
tid länka till människor. Vi 
pratar inte marknadsande-
lar utan om beteenden och 
om att vinna”, sa hon. På 
bilden i intervju med Auto-
motive News-koncernens 
grundare Keith Crain.

”Du måste vara tillgänglig på nätet 
dygnet runt, chatta, lämna svar, hålla 

i gång konversationen hela tiden.”
Ian Robertson, försäljningsdirektör på BMW

Joe Eberhardt, amerikansk 
vd för Jaguar och Landrover 
(som nu nämns som speku-
lanter på Nevs) hävdade att 
bilbranschen är den innova-

tivaste industrin av alla, som 
nu borrar in sig på säkerhet 

och miljö och som attraherar 
”milleniegenerationen” med 

all ny teknik.

Sergio Marchionne, som kom till Fiat 
som advokat och lärare sa: ”Det är 
mängder av folk som kan branschen på 
Fiat, jag vet vad kunderna vill ha”. Sergio 
har slagit ihop Fiat med Chrysler och 
har i dag gott renommé inom branschen 
efter att ha räddat två biltillverkare från 
undergång. Han framstår som fullstän-
digt kunddriven. Flera fabriker inom Fiat/
Chrysler kör för högtryck i femskift. Ur 
Marchionnes personalpolitik: ”Ju mer 
självständigt ledare och medarbetare 
tillåts arbeta, desto mer ansvar tar de”

Ola Källenius, svensk som speku-
leras bli näste vd på Mercedes, 

siade om en kundbehovsrela-
terad framtid. ”Se till att täcka 
kundens behov, var där de är, 

chatta med dem, jobba för dem”, 
var några av hans budskap.

Korsbefuktning. Biltillverkar-
na syns på elektronikmässor-
na och visst var både Google, 
Microsoft och Facebook på 
bilkongressen. Produkterna 
utvecklas i symbios och det 
är väl ingen tillfällighet att 
Teslas grundare Elon Musk, 
bilden, som också bygger 
raketer till Nasa, gett sig in i 
bilbranschen.

Trendspaning
Detroit
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Norska tidningen Motorbransjen flyttade ut sin redaktion till mäss-
golvet. Förlagsredaktör Per Morten Merg poserar vid monterns 
dragplåster, en inlånad Triking 1979 ”Rotta”.

Trendspaning
Oslo

PÅ NORSKA AUTOMESSEN i Lillestrøm, utanför Oslo, i februari handlade det mycket 
om elbilar i seminarierummen. ”Norge är lokomotivet som drar åt andra, alla tittar på 
effekterna av våra subventioner och de måste fortsätta minst fem år till för att utveck-
lingen inte ska stoppa upp”, sa generalsekreteraren i Norsk Elbilsforening, Christina Bu.

Hon efterlyste fler laddstationer och hävdade att elbilar har ett starkt folkligt stöd, 
medan medierna gärna fokuserar på problemen, räckvidderna och andrahandsvärdet.

MÄSSGOLVET var litet, sett i jämförelse med svenska Automässan, och antalet besökare 
färre än tidigare – 9 400 personer mot 12 000 för tre år sedan. Inte desto mindre var 
det en tilltalande mässa, utan tingeltangel, och enligt arrangörerna var de besökare 
som kom seriösa och beslutsmässiga.

Det är redan klart att det blir en till mässa 2018, trots att Svenska Mässan i Göte-
borg har beslutat att arrangera Autogloben i Stockholm år 2016, förutom Automässan 
i Göteborg 2017.

– Vad svenskarna gör påverkar inte vårt beslut, säger Arild Hansen, general mana-
ger för Autobransjens leverantørforening (ABL) som arrangerar den norska mässan.

TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  ANNA FRÖDELL

På tur på norsk
verkstadsmässa

Snabb förflyttning i bilhallen eller verk-
staden. Den batteridrivna ståhjulingen 
från Ninebot är tjugo kilo lättare än en 
segway och fem gånger snabbare än 
apostlahästarna. Räckvidd 25–40 kilo-
meter. Släpvagnar med olika höjder på 
lemmarna är tillbehör. Pris cirka 28 000 
kr exkl moms. På bilden Daniel Foster.

Christina Bu, generalsekreterare i 
Norsk Elbilforening, hoppades att 
subventionerna för elbilar får fort-
sätta minst fem år till. ”Norge är ett 
lokomotiv som drar de andra, omvärl-
den utväntar effekterna, inte minst 
tillverkarna”, sa hon bland annat.

Amerikansk snabb-
matsrestaurang 
som kuliss åt Auto 
Care Diner.

Gammalt och nytt. 
1924 plingade en 

liten klocka när 
däcktrycket sjönk. 

2015 har Bosch tagit 
fram en däcktrycks-

sensor som monteras 
på fabrik på alla 

bilar som levereras 
till Norge där det är 

lagstadgat, inte minst 
viktigt för elbilarna. 

Enligt tillverkarna kör 
78 procent av alla 

bilister omkring med 
för lågt däcktryck.

Det nya diag-
nosverktyget 
för batterier 

från Bosh visar 
bland annat 

temperatur och 
batteristatus. 

Passar alla 
modeller. Pris 
cirka 3 800 kr 
+ moms plus 

1 300 kr för 
varje uppdate-

ring.

På studiebesök på Automessen, 
Carmen Brüning och Susanne 
Rydberg från svenska mässteamet 
”Autogruppen”.

Svingar ratten. 
Är den inte lyxig, 
den italienska 
”Castersvingro-
boten” från Va-
mag som vrider 
ratten medan 
hjulinställningen 
kollas. Nordic-
Lift importerar 
den till Norge 
och säljer den för 
138 000 kr exkl 
moms.

Carbon boosted heter de nya start-
batterierna från Sønnak/Tudor som 
lovar upp till 50 procents snabbare 
laddtid. Finns i ett tiotal modeller, 
kostar från dryga tusenlappen och 
uppåt.

För tunga sidan visade Bema kor-
eansk högkvalitativ arbetsbelysning 
enligt senaste teknologin, HP-Tec. 
Fem års garanti, priser mellan 2 200 
och 13 000 kr plus moms. På bilden 
Helge Nor.

Nu finns de nya elstyrda 
vattenpumparna till 
BMW på lager hos 
norska Bema. Från tyska 
Optimal, pris runt 6 500 
kr plus moms. I Bemas 
stora sortiment finns 
1 100 olika varianter av 
bromsskivor som la-
gervara i prissegmentet 
400–2 100 kronor plus 
moms.

Österrikiska bocktången ”Breakline” premiärvisades på mässan. 
Förenklar bockning av bromsrör. Levereras med fyra klämmor. Från 
Pichler, säljs i Norge av SM-produkter. Cirkapris 1 600 kr plus moms.

Dagsljus på sprutan. Luma III heter den 
amerikanska ledlampan från Billakkspesi-
alisten som passar de flesta lacksprutor. 
Pris cirka 2 200 kr exkl moms.

Bulfix för aluminium. Smidigt är det nya verktyget när 
små bulor ska tryckas ut. Finns med många tillbehör. 
Från kanadensiska AMH, importeras till Norge av 
Lakkspesialisten, pris cirka 43 000 kr exkl moms.

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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I huvudet på en trafikforskare
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

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

www.fvu.se 

”Jag ser inte någon peak car”
Trafikforskaren Maria Börjesson tror att bilen kommer att vara viktig lång tid framöver.
Apropå höjningen av fordons- och diesel-
skatten, du har sagt att det är ”fattiga” 
och storstadsbor som påverkas mest av 
nya bilskatter, kan du utveckla?
– Förmögna drar ju inte ner på bilåkandet 
om de inte vill, glesbygdsbor och barnfamil-
jer kan sällan göra det eftersom alternativ 
saknas. Låginkomsttagare måste kanske och 
tätortsbor har alternativ. Effekten av höjda 
bilskatter blir blygsam i glesbygd.

Tycker du att bilskatterna får effekt över 
huvud taget?
– Vill man komma åt bilkörandet gäller det 
att förtäta centralorterna i hela landet för att 
få genomslagskraft på nationell nivå. 

Om du hade fått bestämma …?
– Då skulle jag differentiera fordonsskatten, 
vi har ju en rätt tung och gammal bil-
flotta i Sverige i dag och kör rätt stora bilar. 
Bilparken skulle kunna styras mot snålare 
modeller. Kanske också mot mindre diesel i 
innerstäder för att minska partikelutsläppen.

Bör bilåkandet minska då?
– Koldioxidutsläppen måste minska och 
bilarna bli miljöeffektivare. Men bilåkande 
hamnar lätt i en knepig målkonflikt, hela 
arbetsmarknaden exempelvis är ju beroende 
av god tillgänglighet.

– Ta Förbifart Stockholm som inte bara 
är genomfartsled utan förbinder Stockholms 
södra fattigare förorter med de rikare norra. 
Förbifarten skulle integrera Storstockholm 
och ge invånare möjlighet att ta välbetalda 
jobb på andra sidan stan som inte vore 
möjligt utan bil. Sådant måste också ställas 
mot utsläppen.

Vad tror du om bilen i framtiden?
– Jag ser ingen peak car, i alla fall är det för 
tidigt att dra sådana slutsatser. Jag tror att 
bilen kommer att vara ett viktigt transport-
medel lång tid framöver. Bilinnehavet har ju 
legat väldigt konstant senaste tio tolv åren.

– Ett minskat bilresande ser snarast ut 
att bero på fallande ekonomisk tillväxt och 
högre arbetslöshet, jag kan inte dra slut-
satsen att den trenden fortsätter. Och blir 
bilarna miljöeffektivare blir det ju sannolikt 
billigare att köra bil. Vi kan inte sia om hur 
bilåkandet kommer att se ut om tjugo år. 
Det bästa vore att planera utifrån hur det 
ser ut i dag.

MARIA BÖRJESSON
Ålder: 40.
Gör: Lektor i transportsystem-
analys, föreståndare för 
Centrum för transportstudier, 
projektledare KTH.
Karriär: Fysiker, intresset  
för matematisk modellering, 
ekonomi och samhällsfrågor 
ledde till transportsystem.
Kör: ”Åh, jag har en jättegam-
mal bil, skämmigt, en Opel 
Astra 2006, men jag kör nästan 
bara när barnen ska på fotbolls-
träning, annars cyklar jag.”

Du syns ofta i medierna, senast när du 
förespråkade buss framför tunnelbana …
– Tunnelbana är dyrt att bygga, bra där det 
finns hög kapacitet men sällan kostnadsef-
fektivt i mer glesbebyggda områden. Bussar 
är snabbare att få på plats och billigare.

Du leder ett helt nytt forskningsprojekt 

om Bus rapid transit (BRT), berätta!
– Vi ska utvärdera BRT-systemet, som 
efterliknar spårvagnar och som sällan 
prioriterats hittills. Det kommer att löpa 
under många år men redan till hösten räk-
nar vi med att publicera några resultat från 
Karlstad och Malmö där rapid-bussarna 
körs. 2

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

Shell helix Ultra  
Med PUrePlUS technology
Ingen annan motorolja rengör motorn bättre*.

Upptäck fördelarna med naturgas på www.valoratradefordon.se

PreSterar Under
extreMa förhållanden3,4

Mindre 
Påfyllning2

Bättre 
BränSleekonoMi1

deSIgnad FrÅn natUrgaS
eN ReVOLUTION I mOTOROLJA
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I huvudet på en chefsjurist
TEXT GUDRUN PAWLO LINDSKOG / FOTO RICKARD FORSBERG

Kvalitetsgranskningen av skadeverkstäderna visar hittills på 53 procents avvikelser. 
”Vi är besvikna över bristerna”
Hur långt har försäkringsbolagens kontroll-
aktion avancerat?
– Under förra året gjordes 700 kontroller, 
vilket är ambitionen att göra årligen under en 
treårsperiod. Inte på alla orter men med en 
geografisk spridning. Och av de som utfördes 
under fjolåret visade lite drygt 53 procent på 
någon form av avvikelse. 

Förvånar resultatet? 
– Nej, egentligen inte, vi hade ju en del indi-
kationer innan vi började. Fast det är en långt 
ifrån acceptabel nivå. Självklart är vi besvikna 
över kvalitetsbristerna.

Vad avslöjas?
– Runt 27 procent av kontrollerna har gjorts 
under pågående reparationer medan 73 pro-
cent är stickprov på avslutade reparationer. De 
vanligaste anmärkningarna skiljer sig åt mellan 
de två kategorierna. Vid pågående reparationer 
är den mest frekventa avvikelsen att metod-
beskrivningen inte tagits fram för arbetet som 
ska utföras. Andra vanliga avvikelser är att 
man faktiskt tagit fram metodbeskrivningen 
men inte följt den och att demonterade delar 
förvarats felaktigt.

– Tittar vi på stickprovskontrollerna är 
tyvärr den vanligaste anmärkningen den 
tråkiga etiketten ”fakturerat men ej utfört”, ”ej 
utbytt eller ej monterat”. Dessutom finns många 
anmärkningar relaterade till lackarbeten och 
bristfälligt rostskydd.

Är besöken föranmälda?
– Alla verkstäder har informerats om att kontrol-
ler kommer att göras, däremot har inte enskilda 
besök aviserats. 

Något som sticker ut?
– Att det tycks vara uppenbara kvalitetsskillna-
der mellan olika verkstäder. En del är bra, andra 
verkligen mindre bra. En kontrollerad repara-
tion kan innehålla flera avvikelser. Den verkstad 
som hade bästa resultatet under fjolåret hade 
bara en enda avvikelse på tio reparationer, det 
får sägas vara ett gott resultat. Andra har en del 
att göra när det gäller kvaliteten. En verkstad 
har exempelvis 22 avvikelser på 8 reparationer, 
en annan 25 på 10 reparationer. Inte alls bra.

Hur tas kontrollanterna emot?
– Jag har inte hört talas om några problem. 
Och kontrollanten avslutar med att tillsam-
mans med verkstadschefen eller någon annan 
gå igenom resultatet så att man är överens.

BENGT EK
Ålder: 61.
Gör: Chefsjurist TFF.
Karriär: Arbetat i olika roller 
inom Trafikförsäkrings- 
föreningen (TFF).
Fritid: Gillar utomhusliv, 
längdskidor på vintern, golf på 
sommaren, historieintresserad.

Är sanktioner och offentliggörande att vänta?
– Varje enskilt försäkringsbolag som har avtal 
med de olika verkstäderna får själva bedöma 
hur de vill hantera informationen. Än så länge 
är vi försiktiga med offentliggörande, underla-
get är för litet för att dra säkra slutsatser.  Men 
det ger goda indikationer. 

Kan kontrollerna fungera som väckarklocka?
– Visst är det förhoppningen att verkstäderna 
blir medvetna om situationen och börjar arbeta 
med kvalitetsfrågor. 2

Fotnot: Kontrollerna, initierade av sex stora försäk-
ringsbolag, utförs av Dekra.

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

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

En behovsanpassad bilhall 
från 
Temahallen 
Aros Auto AB, Kia Återförsäljare i Västerås
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Välkommen till Orio 
– ett bredare erbjudande
Vare sig du behöver reservdelar av högsta kvalitet, förstklassiga logistiklösningar eller ingenjörstjänster och 
teknisk support kan du alltid vända dig till oss på Orio.

Vi vet vad som får verkstäder att fungera problemfritt. Tack vare våra 70 år av erfarenhet av att förse 
fordonsbranschen med reservdelar, och med vårt beprövade arv och vårt bultande Saab-hjärta har vi den 
kunskap som behövs för att just din arbetsdag ska flyta på enkelt och problemfritt.

Tack vare hög tillgänglighet, fördelaktiga marginaler, fri returrätt och ett brett utbud från några av branschens bästa 
producenter kan vi alltid anpassa vårt erbjudande efter just dina behov. Hos oss är din affär och din verksamhet 
alltid i fokus. Kontakta oss gärna för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig.

Välkommen till Orio – ett nytt och bättre sätt att göra affärer. På dina villkor.

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

Den enda  leverantören av

220_285.indd   1 2015-02-11   14:49:25

A K T U E L LT  2

D
et pågår ett race mellan boknings-
sajterna som vill knyta till sig 
verkstäder. För konsumenterna 
ska det bli enklare att jämföra 
priser. 

Många verkstäder går med i bokningssajter 
för att inte ”hamna utanför”. Nätföretagen tror 
att tio procent av verkstadstiderna bokas digitalt 
inom ett år. Hur mycket de omsätter är svårt att 
uppskatta. Många är så nya att de inte hunnit få 
officiella siffror. Men sett till 2013 var det bara ett 
fåtal som lyckades ekonomiskt. 

Hotell- och resebranschen, där digitala bok-

ningssajter funnits länge, har tappat betydande 
intäkter till aktörer som samlat alla på en plats. 
Där är det vanligt med 20 procent i boknings-
avgift. Men sajter som booking.com har kriti-
serats för att ha lurat kunderna, eftersom hotell 
som betalat mer hamnade högre upp på listan.

I MOTORBRANSCHEN finns tre typer av nätbolag 
– de som bokar verkstadstider, de som säljer 
och köper bilar och de som jämför, analyserar 
och mäter. Autopedia, exempelvis, mäter hur 
nöjda nybilsköparna är.

Flera av initiativen är ambitiösa och knyter 

allt fler kvalitetsverkstäder till sig. Bland 
bokningssajterna finns Lasingoo, som bildades 
förra året av Mekonomen group, Autoexperten, 
AD Bildelar, Bosch CarService, Hedin bil och 
OKQ8 och i dag har 2 000 anslutna verkstäder.

– Vi är ett branschinitiativ som bildades för 
att bli ledande i en snabb digitalisering. Vi såg 
också en stor risk att verkstädernas marginaler, 
som redan är låga, kunde urholkas ytterligare, 
säger Martin Engberg, vd för Lasingoo och 
syftar på konkurrenternas rörliga priser.

Han ser stor kundnytta, men medger att det 
finns problem. Det har varit svårare att prissätta 

Plötsligt var de här, företagen som mäter, jämför, rejtar och analyse-
rar. För tio tolv procent av intäkterna erbjuder de verkstadstider, köp 
eller försäljning av bilar och analyser. Vissa säger att de fyller ett kon-
sumentbehov, andra att de profiterar på branschens affärsidéer. 
TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO THINKSTOCK

Välgörare eller snyltare?

BOKNINGS-
SAJTERNA
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– Frågan är vad mervärdet i form av bok-
ningsbar kund kostar branschen. Är det här 
verkligen nödvändigt och vem har frågat efter 
tjänsten? För verkstäderna är dessutom mark-
naden väldigt lokal, säger han.

– De som går med får avhända sig mycket 
pengar för att få kunden, dessutom bokade till 
ett lägre pris. Det bygger på att det finns ett 
överutbud på marknaden som kunderna slus-
sas till och skapar prispress, säger Johansson.

Han tror att marknaden främst lockas av 
storstadskunder som inte är så noga med vilken 
verkstad de väljer så länge det är ett bra pris.

– I mindre städer fungerar konsumentkol-
lektivet och konkurrensen. Där behöver ingen 
kund hjälp från utomstående sajter, säger han.

Om det är ett kundbehov som har skapat 
förutsättningarna för sajterna, eller sajterna som 
har skapat ett kundbehov ska lämnas osagt. Hur 
som helst kan kanske transparenta omdömen 
vara befogade efter avslöjandena om verkstads-
fusk.

Men tillför sajterna ett mervärde?
Staffan Lindewald, vd för nystartade verk-

stadssajten Caromba med 1 000 anslutna verk-
städer tycker det. Han menar att verkstadsper-
sonal lägger för mycket tid på administration.

– Hos oss kan kunden göra efterforskningar 
själv på nätet och verkstaden slipper adminis-

trationen med offerter, säger han.
Anders Parment, som just nu 

forskar om konsumentbeteende 
vid Stockholms universitet, tror att 
systemet med bokningssajter lämpar 
sig bäst för prismedvetna kunder som 
har lite äldre bilar.

– Eftersom bara pris, och inte 
kvalitet, används som jämförelse tror 
jag att det finns en risk att jobben 
blir halvbra till lågt pris, men kanske 
tillräckligt bra för en äldre bil. Men 
det blir problematiskt att profilera sig 
som kvalitetsmedveten om man är 
ansluten till en bokningssajt.

Enligt både Autobutler och 
Caromba riktar sig sajterna till 
alla bilägare som har höga krav på 
kvalitet. Autobutler kallar sin portal 
”en online-version av den gällande 
marknaden”. Enligt statistik från Ca-
romba är den vanligaste årsmodellen 
i systemet tre år gammal. 

ANDERS PARMENT SÄGER att det 
visserligen kan låta bra att lita på 
marknadskrafterna – att den som  
gör det billigast och bäst får jobbet – 
men att det inte alltid fungerar.

– Det är svårt att vara bäst och 
billigast på samma gång. Dessutom 
vill många anlita samma verkstad för 
service och reparation. Det här upp-
manar till att göra precis tvärtom. 

Parment tycker också att de digitala tjänster-
na borde mötas med god atmosfär, kundorien-
tering, tilläggstjänster och förenklat bilägande, 
sådant som kunder är beredda att betala för. 

Han råder verkstäder att stå utanför saj-
terna.

– Jag föreslår att man avstår och i stället 
fokuserar på att ta hand om kunderna och 
trimmar sina affärsmodeller, kanske genom 
att låsa in kunderna i upplägg som samtidigt 
skapar kundfördelar. Till exempel levererar till-
läggstjänster som rabatter på finans, serviceav-
tal, försäkring och assistans.

MRF kommer inte att lansera en egen sida 
för sina medlemmar.

– Verkstäderna skulle ändå bara få kunder 
från sitt upptagningsområde, så varför skulle de 
vilja vara på en sajt på hela Sverige. Mitt råd är 
att göra sig känd som duktig och bra lokalt och 
lägga pengar på egen marknadsföring i stället, 
säger Per Johansson.

Han ser risken att bli lurad både ekonomiskt 
och kvalitativt genom att gå med i sajterna.

– De kan försöka ta betalt i två ändar, både 
av kunden och den som levererar tjänsten. 
Dessutom, genom att jämföra seriösa och ose-
riösa verkstäder sjunker standarden och kanske 
kvaliteten. Sedan överlåter man till kunden att 
fatta besluten. Kundnyttan kan ifrågasättas. 2

verkstädernas arbeten än man först 
trodde.

– Det är komplext att få korrekta 
kalkyler. Vi använder registrerings-
numren som bas för att räkna ut 
priset. I andra länder, exempelvis 
Tyskland, ger kunden mer informa-
tion om bilen och får därför ett mer 
korrekt pris, säger Martin Engberg.

Lasingoo lämnar sin kvalitetssäk-
ran i händerna på konsumenterna i 
form av en rejting. Dåliga kundbetyg 
kan ”stämpla” en verkstad.

– Bedömningen av kvaliteten är 
ett dilemma. Det är ingen absolut 
sanning att det här är bästa sättet att 
rejta kvaliteten, men det är bästa sät-
tet just nu, säger han.

LASINGOO TAR BETALT i en fast och 
en rörlig avgift. Den fasta varierar 
beroende på vilken synlighetsnivå 
kunderna betalar för. Därutöver till-
kommer sex procent i kommission. 

– Det finns en risk att verkstäder-
na får ta en ny kostnad. I förläng-
ningen måste de tjäna in den genom 
att spara administrativ tid och lägga 
mer tid i verkstaden. De måste få upp 
debiteringsgraden, säger Engberg.

Noterbart är att alla verkstäder 
måste kunna lämna ett pris till 
kunden innan jobbet görs, enligt en 
överenskommelse med Konsument-
verket. 

Verkstadssajten Autobutler har 350 anslutna 
verkstäder och beräknar priset genom offerter. 
Snittkostnaden för de förmedlade uppdragen är 
3 000 kronor och med kommissionen på tio pro-
cent betalar verkstaden 300 kronor för varje kund.

– Vilka andra kan generera nya kunder för 
det priset, säger vd:n Christian Legëne. 

Även om kundernas omdömen är avgörande 
vill Autobutler ha ett bättre system för att säkra 
kvaliteten. Bland annat, skapa kundtrygghet 
genom krav på att alla anslutna verkstäder ska 
följa MRF:s reparationsavtal.

– Den ökade transparensen gör det mycket 
svårare för verkstäderna att sänka kvaliteten 
och kunden har extra säkerhet genom att vi gör 
stickprovskontroller, säger Christian Legëne.

TROVÄRDIGHETEN ÄR viktig. Autouncle, som 
säljer begagnade bilar på nätet och rankar objekt 
utifrån modell, ålder och mil och finns i dag i nio 
länder. Men priset säger inget om bilarnas kvali-
tet. Ett lågt pris kan bero på att bilen är defekt. 

Konsumentverket varnade i fjol för oseriösa 
bilvärderingssajter, som trots att de ser ut att 
vara gratis kostar pengar.

MRF:s vd Per Johansson är kritisk och 
ifrågasätter om inte kostnaden för att vara med i 
sajterna tär på verkstädernas marginaler.

2 A K T U E L LT

Per Johansson, vd MRF

”FRÅGAN ÄR VAD MERVÄRDET 
SOM BOKNINGTJÄNSTERNA 

TILLFÖR I FORM AV BOKNINGS-
BAR KUND KOSTAR BRANSCHEN”

Vara med eller inte vara 
med, är frågan.

SKILJER SIG PRISERNA beroende på vilken 
sajt man använder inom motorbranschen? 
Jag bestämde mig för att testa. Jag kontaktade 
Lasingoo, Caromba och Autobutler och frågade 
vad det skulle kosta att byta bromsbeläggen 
fram på min bil. Lasingoo kunde inte boka en 
sådan reparation ännu, så två kvarstod.

Jag blev erbjuden samma jobb för två olika 
priser på samma verkstad. Caromba gav ett fast 
pris, 3 846 kronor. Autobutler erbjöd jobbet på 
offert för 1 666,25 kronor. Det skiljde mer än  
2 000 kronor.

Jag ringde till verkstadschefen som förkla-
rade prisskillnaden med att sajterna använder 
olika beräkningssätt. Han berättade att han 
fått mer att göra i form av telefonsamtal med 
kunder som fått missvisande offerter, men att 

han hoppades att sajterna skulle bli bättre.
– Om priset skiljer så mycket har man jäm-

fört äpplen och päron och det är ett problem 
som branschen måste komma till rätta med. I 
vårt system jämförs alla verkstäder på samma 
grundläggande reparationsdata som ursprung-
ligen kommer från tillverkaren. Vi vill att 
verkstäderna ska få mer jobb och tjäna pengar, 
säger Staffan Lindewald.

Christian Legëne på Autobutler säger:
– Vi har anställda mekaniker som kollar alla 

uppdrag. Framför allt gör transparensen det 
mycket svårare att sänka kvaliteten, och kunden 
har extra säkerhet i att använda en portal som 
har egen stickprovskontroll och kvalitetskrav 
på verkstaden, det är ofta större krav än vad 
branschen ställer på den egna verkstaden. 2

”Det skiljde mer 
än 2 000 kronor”

Förra sommaren uppmanade Konsument Göteborg till försiktighet 
eftersom det mellan två hotellbokningssajter kunde skilja så myck-
et som 67 procent i pris för två nätter på samma hotell. Motorbran-
schens reporter kollade verkstadssajterna.

Mats Johansson, regionchef 
service mitt, Holmgrens Bil 
Jönköping
”Nej, vi har valt att sköta det själ-
va. Vi har tagit fram ett nytt sys-
tem som heter Happy och som 
signalerar oss när bilen är dags 
att serva och då ringer vi kunden 

och erbjuder tid. Vi lägger också in information om 
kunden så att när säljare eller servicepersonal 
ringer så vet de lite mer om bilen har dragkrok till 
husvagn, kan behöva motorvärmare etcetera.”

Är ni anslutna till någon 
verkstadssajt på nätet?

Jimmy Hansson, platschef, 
Vianor Stockholm
”Ja, för oss fungerar det bra. 
Vi har fått fler kunder sedan vi 
gick med Autobutler för två år 
sedan. Det är alla typer av kunder 
och bilar, men servicekunderna 
dominerar. Vi får ungefär fem 

sex kunder i månaden via sajten och ungefär lika 
många från vår egen hemsida där man kan begära 
offert på ett jobb. Men fortfarande är det flest som 
väljer att ringa oss direkt eller titta förbi och boka.”

Ja

Nej

BILFÖRSÄLJNING/
BILKÖP:
Autouncle
Byt Bil Nordic
ALD Automotive 
(främst företag)
Autopedia
Bilstart i Sverige
Garantibil

ANALYSER OCH 
REJTING:
Autopedia
Bilvision
facit.com
InfoTorg
Vroom
bilservicepriser.se
Info flex

VERKSTADSTJÄNSTER
Skruvat & Klart: Säljer reservdelar och bokar 
verkstadstider. 2 000 anslutna verkstäder med 
fasta priser. Tjänar pengar på den momsfria 
E-handeln mellan Norge och Sverige.
Lasingoo: 2 000 anslutna verkstäder med fasta 
priser.
Caromba: 1 000 anslutna verkstäder med fasta 
priser.
Autobutler: 350 anslutna verkstäder i Sverige. 
Största webbportalen i Danmark. Ger tre offerter 
från tre olika verkstäder.

NÅGRA NÄTSAJTER I BILBRANSCHEN
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Välkommen till Orio 
– ett bredare erbjudande
Vare sig du behöver reservdelar av högsta kvalitet, förstklassiga logistiklösningar eller ingenjörstjänster och 
teknisk support kan du alltid vända dig till oss på Orio.

Vi vet vad som får verkstäder att fungera problemfritt. Tack vare våra 70 år av erfarenhet av att förse 
fordonsbranschen med reservdelar, och med vårt beprövade arv och vårt bultande Saab-hjärta har vi den 
kunskap som behövs för att just din arbetsdag ska flyta på enkelt och problemfritt.

Tack vare hög tillgänglighet, fördelaktiga marginaler, fri returrätt och ett brett utbud från några av branschens bästa 
producenter kan vi alltid anpassa vårt erbjudande efter just dina behov. Hos oss är din affär och din verksamhet 
alltid i fokus. Kontakta oss gärna för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig.

Välkommen till Orio – ett nytt och bättre sätt att göra affärer. På dina villkor.

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

Den enda  leverantören av

220_285.indd   1 2015-02-11   14:49:25

A K T U E L LT  2

D
et pågår ett race mellan boknings-
sajterna som vill knyta till sig 
verkstäder. För konsumenterna 
ska det bli enklare att jämföra 
priser. 

Många verkstäder går med i bokningssajter 
för att inte ”hamna utanför”. Nätföretagen tror 
att tio procent av verkstadstiderna bokas digitalt 
inom ett år. Hur mycket de omsätter är svårt att 
uppskatta. Många är så nya att de inte hunnit få 
officiella siffror. Men sett till 2013 var det bara ett 
fåtal som lyckades ekonomiskt. 

Hotell- och resebranschen, där digitala bok-

ningssajter funnits länge, har tappat betydande 
intäkter till aktörer som samlat alla på en plats. 
Där är det vanligt med 20 procent i boknings-
avgift. Men sajter som booking.com har kriti-
serats för att ha lurat kunderna, eftersom hotell 
som betalat mer hamnade högre upp på listan.

I MOTORBRANSCHEN finns tre typer av nätbolag 
– de som bokar verkstadstider, de som säljer 
och köper bilar och de som jämför, analyserar 
och mäter. Autopedia, exempelvis, mäter hur 
nöjda nybilsköparna är.

Flera av initiativen är ambitiösa och knyter 

allt fler kvalitetsverkstäder till sig. Bland 
bokningssajterna finns Lasingoo, som bildades 
förra året av Mekonomen group, Autoexperten, 
AD Bildelar, Bosch CarService, Hedin bil och 
OKQ8 och i dag har 2 000 anslutna verkstäder.

– Vi är ett branschinitiativ som bildades för 
att bli ledande i en snabb digitalisering. Vi såg 
också en stor risk att verkstädernas marginaler, 
som redan är låga, kunde urholkas ytterligare, 
säger Martin Engberg, vd för Lasingoo och 
syftar på konkurrenternas rörliga priser.

Han ser stor kundnytta, men medger att det 
finns problem. Det har varit svårare att prissätta 

Plötsligt var de här, företagen som mäter, jämför, rejtar och analyse-
rar. För tio tolv procent av intäkterna erbjuder de verkstadstider, köp 
eller försäljning av bilar och analyser. Vissa säger att de fyller ett kon-
sumentbehov, andra att de profiterar på branschens affärsidéer. 
TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO THINKSTOCK

Välgörare eller snyltare?

BOKNINGS-
SAJTERNA
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– Frågan är vad mervärdet i form av bok-
ningsbar kund kostar branschen. Är det här 
verkligen nödvändigt och vem har frågat efter 
tjänsten? För verkstäderna är dessutom mark-
naden väldigt lokal, säger han.

– De som går med får avhända sig mycket 
pengar för att få kunden, dessutom bokade till 
ett lägre pris. Det bygger på att det finns ett 
överutbud på marknaden som kunderna slus-
sas till och skapar prispress, säger Johansson.

Han tror att marknaden främst lockas av 
storstadskunder som inte är så noga med vilken 
verkstad de väljer så länge det är ett bra pris.

– I mindre städer fungerar konsumentkol-
lektivet och konkurrensen. Där behöver ingen 
kund hjälp från utomstående sajter, säger han.

Om det är ett kundbehov som har skapat 
förutsättningarna för sajterna, eller sajterna som 
har skapat ett kundbehov ska lämnas osagt. Hur 
som helst kan kanske transparenta omdömen 
vara befogade efter avslöjandena om verkstads-
fusk.

Men tillför sajterna ett mervärde?
Staffan Lindewald, vd för nystartade verk-

stadssajten Caromba med 1 000 anslutna verk-
städer tycker det. Han menar att verkstadsper-
sonal lägger för mycket tid på administration.

– Hos oss kan kunden göra efterforskningar 
själv på nätet och verkstaden slipper adminis-

trationen med offerter, säger han.
Anders Parment, som just nu 

forskar om konsumentbeteende 
vid Stockholms universitet, tror att 
systemet med bokningssajter lämpar 
sig bäst för prismedvetna kunder som 
har lite äldre bilar.

– Eftersom bara pris, och inte 
kvalitet, används som jämförelse tror 
jag att det finns en risk att jobben 
blir halvbra till lågt pris, men kanske 
tillräckligt bra för en äldre bil. Men 
det blir problematiskt att profilera sig 
som kvalitetsmedveten om man är 
ansluten till en bokningssajt.

Enligt både Autobutler och 
Caromba riktar sig sajterna till 
alla bilägare som har höga krav på 
kvalitet. Autobutler kallar sin portal 
”en online-version av den gällande 
marknaden”. Enligt statistik från Ca-
romba är den vanligaste årsmodellen 
i systemet tre år gammal. 

ANDERS PARMENT SÄGER att det 
visserligen kan låta bra att lita på 
marknadskrafterna – att den som  
gör det billigast och bäst får jobbet – 
men att det inte alltid fungerar.

– Det är svårt att vara bäst och 
billigast på samma gång. Dessutom 
vill många anlita samma verkstad för 
service och reparation. Det här upp-
manar till att göra precis tvärtom. 

Parment tycker också att de digitala tjänster-
na borde mötas med god atmosfär, kundorien-
tering, tilläggstjänster och förenklat bilägande, 
sådant som kunder är beredda att betala för. 

Han råder verkstäder att stå utanför saj-
terna.

– Jag föreslår att man avstår och i stället 
fokuserar på att ta hand om kunderna och 
trimmar sina affärsmodeller, kanske genom 
att låsa in kunderna i upplägg som samtidigt 
skapar kundfördelar. Till exempel levererar till-
läggstjänster som rabatter på finans, serviceav-
tal, försäkring och assistans.

MRF kommer inte att lansera en egen sida 
för sina medlemmar.

– Verkstäderna skulle ändå bara få kunder 
från sitt upptagningsområde, så varför skulle de 
vilja vara på en sajt på hela Sverige. Mitt råd är 
att göra sig känd som duktig och bra lokalt och 
lägga pengar på egen marknadsföring i stället, 
säger Per Johansson.

Han ser risken att bli lurad både ekonomiskt 
och kvalitativt genom att gå med i sajterna.

– De kan försöka ta betalt i två ändar, både 
av kunden och den som levererar tjänsten. 
Dessutom, genom att jämföra seriösa och ose-
riösa verkstäder sjunker standarden och kanske 
kvaliteten. Sedan överlåter man till kunden att 
fatta besluten. Kundnyttan kan ifrågasättas. 2

verkstädernas arbeten än man först 
trodde.

– Det är komplext att få korrekta 
kalkyler. Vi använder registrerings-
numren som bas för att räkna ut 
priset. I andra länder, exempelvis 
Tyskland, ger kunden mer informa-
tion om bilen och får därför ett mer 
korrekt pris, säger Martin Engberg.

Lasingoo lämnar sin kvalitetssäk-
ran i händerna på konsumenterna i 
form av en rejting. Dåliga kundbetyg 
kan ”stämpla” en verkstad.

– Bedömningen av kvaliteten är 
ett dilemma. Det är ingen absolut 
sanning att det här är bästa sättet att 
rejta kvaliteten, men det är bästa sät-
tet just nu, säger han.

LASINGOO TAR BETALT i en fast och 
en rörlig avgift. Den fasta varierar 
beroende på vilken synlighetsnivå 
kunderna betalar för. Därutöver till-
kommer sex procent i kommission. 

– Det finns en risk att verkstäder-
na får ta en ny kostnad. I förläng-
ningen måste de tjäna in den genom 
att spara administrativ tid och lägga 
mer tid i verkstaden. De måste få upp 
debiteringsgraden, säger Engberg.

Noterbart är att alla verkstäder 
måste kunna lämna ett pris till 
kunden innan jobbet görs, enligt en 
överenskommelse med Konsument-
verket. 

Verkstadssajten Autobutler har 350 anslutna 
verkstäder och beräknar priset genom offerter. 
Snittkostnaden för de förmedlade uppdragen är 
3 000 kronor och med kommissionen på tio pro-
cent betalar verkstaden 300 kronor för varje kund.

– Vilka andra kan generera nya kunder för 
det priset, säger vd:n Christian Legëne. 

Även om kundernas omdömen är avgörande 
vill Autobutler ha ett bättre system för att säkra 
kvaliteten. Bland annat, skapa kundtrygghet 
genom krav på att alla anslutna verkstäder ska 
följa MRF:s reparationsavtal.

– Den ökade transparensen gör det mycket 
svårare för verkstäderna att sänka kvaliteten 
och kunden har extra säkerhet genom att vi gör 
stickprovskontroller, säger Christian Legëne.

TROVÄRDIGHETEN ÄR viktig. Autouncle, som 
säljer begagnade bilar på nätet och rankar objekt 
utifrån modell, ålder och mil och finns i dag i nio 
länder. Men priset säger inget om bilarnas kvali-
tet. Ett lågt pris kan bero på att bilen är defekt. 

Konsumentverket varnade i fjol för oseriösa 
bilvärderingssajter, som trots att de ser ut att 
vara gratis kostar pengar.

MRF:s vd Per Johansson är kritisk och 
ifrågasätter om inte kostnaden för att vara med i 
sajterna tär på verkstädernas marginaler.

2 A K T U E L LT

Per Johansson, vd MRF

”FRÅGAN ÄR VAD MERVÄRDET 
SOM BOKNINGTJÄNSTERNA 

TILLFÖR I FORM AV BOKNINGS-
BAR KUND KOSTAR BRANSCHEN”

Vara med eller inte vara 
med, är frågan.

SKILJER SIG PRISERNA beroende på vilken 
sajt man använder inom motorbranschen? 
Jag bestämde mig för att testa. Jag kontaktade 
Lasingoo, Caromba och Autobutler och frågade 
vad det skulle kosta att byta bromsbeläggen 
fram på min bil. Lasingoo kunde inte boka en 
sådan reparation ännu, så två kvarstod.

Jag blev erbjuden samma jobb för två olika 
priser på samma verkstad. Caromba gav ett fast 
pris, 3 846 kronor. Autobutler erbjöd jobbet på 
offert för 1 666,25 kronor. Det skiljde mer än  
2 000 kronor.

Jag ringde till verkstadschefen som förkla-
rade prisskillnaden med att sajterna använder 
olika beräkningssätt. Han berättade att han 
fått mer att göra i form av telefonsamtal med 
kunder som fått missvisande offerter, men att 

han hoppades att sajterna skulle bli bättre.
– Om priset skiljer så mycket har man jäm-

fört äpplen och päron och det är ett problem 
som branschen måste komma till rätta med. I 
vårt system jämförs alla verkstäder på samma 
grundläggande reparationsdata som ursprung-
ligen kommer från tillverkaren. Vi vill att 
verkstäderna ska få mer jobb och tjäna pengar, 
säger Staffan Lindewald.

Christian Legëne på Autobutler säger:
– Vi har anställda mekaniker som kollar alla 

uppdrag. Framför allt gör transparensen det 
mycket svårare att sänka kvaliteten, och kunden 
har extra säkerhet i att använda en portal som 
har egen stickprovskontroll och kvalitetskrav 
på verkstaden, det är ofta större krav än vad 
branschen ställer på den egna verkstaden. 2

”Det skiljde mer 
än 2 000 kronor”

Förra sommaren uppmanade Konsument Göteborg till försiktighet 
eftersom det mellan två hotellbokningssajter kunde skilja så myck-
et som 67 procent i pris för två nätter på samma hotell. Motorbran-
schens reporter kollade verkstadssajterna.

Mats Johansson, regionchef 
service mitt, Holmgrens Bil 
Jönköping
”Nej, vi har valt att sköta det själ-
va. Vi har tagit fram ett nytt sys-
tem som heter Happy och som 
signalerar oss när bilen är dags 
att serva och då ringer vi kunden 

och erbjuder tid. Vi lägger också in information om 
kunden så att när säljare eller servicepersonal 
ringer så vet de lite mer om bilen har dragkrok till 
husvagn, kan behöva motorvärmare etcetera.”

Är ni anslutna till någon 
verkstadssajt på nätet?

Jimmy Hansson, platschef, 
Vianor Stockholm
”Ja, för oss fungerar det bra. 
Vi har fått fler kunder sedan vi 
gick med Autobutler för två år 
sedan. Det är alla typer av kunder 
och bilar, men servicekunderna 
dominerar. Vi får ungefär fem 

sex kunder i månaden via sajten och ungefär lika 
många från vår egen hemsida där man kan begära 
offert på ett jobb. Men fortfarande är det flest som 
väljer att ringa oss direkt eller titta förbi och boka.”

Ja

Nej

BILFÖRSÄLJNING/
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Byt Bil Nordic
ALD Automotive 
(främst företag)
Autopedia
Bilstart i Sverige
Garantibil
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Autopedia
Bilvision
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bilservicepriser.se
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VERKSTADSTJÄNSTER
Skruvat & Klart: Säljer reservdelar och bokar 
verkstadstider. 2 000 anslutna verkstäder med 
fasta priser. Tjänar pengar på den momsfria 
E-handeln mellan Norge och Sverige.
Lasingoo: 2 000 anslutna verkstäder med fasta 
priser.
Caromba: 1 000 anslutna verkstäder med fasta 
priser.
Autobutler: 350 anslutna verkstäder i Sverige. 
Största webbportalen i Danmark. Ger tre offerter 
från tre olika verkstäder.
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2 F O K U S  B E G A G N AT

2014 steg försäljningen av 
begagnade bilar inom 
bilhandeln med 9,7 

procent. 
– Antalet aktörer på begagnatmarknaden 

har blivit allt fler. Trots uppgången tror jag inte 
att den vanliga bilhandeln totalt sett har sålt 
så många fler bilar, säger Per Johansson, vd för 
MRF.

Men den professionella handeln med 
begagnade bilar blev effektivare under 2014. 
Omsättningshastigheten steg och antal lagerda-
gar sjönk.

– En förklaring är f ler aktörer som ägnar 
sig åt att snabbt förflytta stora volymer ut och 
in. De driver därmed upp omsättningshastig-

heten. Men även den mer traditionella handeln 
har blivit allt bättre på att höja omsättningshas-
tigheten, säger Per Johansson.

Försäljningen av nya bilar steg i fjol. Enligt 
definitiva siffror från Bil Sweden registrerades 
303 948 nya personbilar under 2014, vilket är 
en ökning med 12,7 procent jämfört med 2013. 

– Det är glädjande att se att begagnatla-
gren inte skjutit i höjden under 2014. Tidigare 
brukade ökad nybilshandel leda till stora lager, 
men nu ser branschen ut att ha hittat ett bra 
sätt att hantera det. Det har varit balans både i 
nybils- och i begagnatförsäljningen, säger Per 
Johansson.

Allt fler har blivit bättre på att se till att delar 
av lagret inte blir för gammalt.

– Det handlar om att vara mer ”hands on” 
och ständigt arbeta med vad som kommer in 
på lagret och hantera lagret. Till exempel att 
se till att en bil får rätt pris omedelbart och 
att ingen bil finns i lager mer än sextio dagar.  
Men framför allt gäller det att sörja för att en 
inbytesbil är säljbar direkt och inte blir fördröjd 
i verkstaden, säger Per Johansson.

HAN PEKAR OCKSÅ på hur viktigt det är att bi-
len snabbt kommer ut på nätet. Numera väljer 
de flesta köparna att först se på bilarna hemma 
på datorn och därefter åka till bilhandeln.

– Jag tror att alla i dag inser att det är viktigt 
att inte byta in fel bil bara för att få sälja en ny 
bil. Det är en av de faktorer vi verkligen kan 

påverka. Alla begagnade bilar i lager är ju själv-
valda. Det beslutet har ingen annan tagit. 

Även om bilhandeln ökade sin begagnat-
försäljning med 9,7 procent under 2014 så 
stannade den totala försäljningen på ungefär  
4 procent. Förklaringen är en fallande privat-
handel.

– Det är en trend vi sett under många år. 
Privatpersoner köper allt fler tjänster över 
huvud taget. Att sälja en bil privat kan kännas 
för jobbigt, för osäkert och kanske till och med 
otäckt. Det spar tid och känns tryggare att låta 
någon annan sälja den, säger Per Johansson.

Även paketeringen av begagnatförsälj-
ningen, med serviceavtal, garantier och VDN-
deklarationer, har fått privatpersoner att i ökad 

utsträckning vända sig till bilhandeln.
– Branschen har blivit bättre och bättre på 

att plocka på tjänster och service, särskilt på 
nästan nya bilar. 

IMPORTEN AV begagnade bilar har gått ner och 
förklaringarna är många, bland annat ofördelak-
tig valutakurs och besväret det är förenat med.

– Det kan också vara osäkerhet kring bilens 
historik. Vi har kunnat läsa om krockskadade 
bilar som sålts som felfria på export. Det tror 
jag har fått många att tänka efter och tycka att 
det är tryggare att vända sig till bilhandeln i 
Sverige, säger Per Johansson.

En grupp importerade bilar sticker ut 2014 
– husbilarna. De har stigit i popularitet under 

de senaste åren och i dag finns fler registre-
rade husbilar än husvagnar, ungefär 4 000 mot 
3 600. 

– När intresset ökar i Sverige så är det för-
ståeligt om importen ökar. Det är ju utomlands 
som vi hittar de stora husbilstillverkarna och 
ett större utbud, säger Per Johansson.

Han besökte i början av året den ameri-
kanska bilhandelsorganisationen Nadas stora 
konferens.

– Där var den allmänna meningen att 
försäljningen av begagnade bilar, rätt hante-
rad, är mer lönsam än nybilsförsäljningen. 
Avkastningen är i dag högre och begagnatför-
säljningen blir därmed en viktig motor i hela 
affären. 2

Analyserar

Här är Motorbranschens årliga analys av begagnat-
handeln. 2014 blev ännu ett bra år. Försäljningen steg 
och bilarna stannade allt kortare tid i lager. Den pro-
fessionella bilhandeln tog också stora marknadsan-
delar från privathandeln.
TEXT  ANNIKA CREUTZER / FOTO  THINKSTOCK

GRATTIS! 
Branschens beg- 
affär allt vassare
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100-i-topp
på begagnat

Företagen med minst antal lagerdagar

Rätt beg-bilar ger effektiva lager

Det kostar att ha bilar stående på lager. Därför är det viktigt att ständigt ar-
beta på att få ner antal lagerdagar och därmed få ut vinst av begagnataffären. 

Snittet på antal lagerdagar är kring 80. Det kan jämföras med de 50 på 
topplistan som har ett genomsnitt på 28 dagar. I topplistan, som samman-

ställts av bilanalysföretaget Vroom, rankas företag med minst 20 bilar i lager 
och minst 100 sålda bildar under 2014. Antal lagerdagar är ett genomsnitt av 
ett antal mättidpunkter under året. I listan finns företag med olika inriktning; 
auktionshus, mäklare och traditionell bilhandel.

2 F O K U S  B E G A G N AT

För elfte året i rad presenterar Motorbranschen de hundra bilföretagen som säljer 
flest begagnade bilar bland Sveriges alla bilhandlare.

I toppen finns som förra året kungen på marknaden – Bilia. Därefter följer samma 
tre företag som förra året. Men på plats sex och sju har det skett ett litet skifte.

Nytt för i år är att vi även lagt in förra årets placeringar så att du kan följa vilka 
som har arbetat sig uppåt på topplistan och vilka som trillat ner några pinnhål. 

”Antal” är antal sålda bilar till privatpersoner och företag. Bilar, sålda till andra 
handlare är inte medräknade. Alla företag på listan, utom tre, är aktiebolag. 
Filialer i ett aktiebolag har räknats samman och anges på den ort som aktie- 
bolaget har sitt säte.

KVD, med sina auktioner, skiljer sig från klassiska begagnathandel.

Bilia Personbilar AB
Din Bil Sverige AB
KVD Kvarndammen AB
Holmgrens Bil i Småland AB
Hedin Göteborg Bil AB
Hedin Helsingborg Bil AB
Riddermark Bil AB
Bilmetro AB
Volvo Bil i Göteborg AB
Atteviks Personvagnar AB
Liljas Personbilar AB
Upplands Motor AB
Möller Bil Sverige AB
Privatperson/Enskild firma
Mobility Motors Sweden AB
Biva AB
Bilbolaget Nord AB
Europeiska Motor AB
Mårtenssons Bil i Hörby AB
Helmia Bil AB
Kamux AB
Carlqvist Bil AB
Bröderna Brandt Personbilar AB
Toveks Personbilar AB
MW Gruppen Stockholm AB
Bertil Björkman Bil AB
Michell & Company Söderport AB
Borås Bil Personbilar AB
H Lindströms Bil AB
Engströms Bil AB
Toyota Center Göteborg AB
Nordiska Bil AB
Hedin Stockholm Bil AB
Bil-Månsson i Skåne AB
Windahls Garantibilar AB
Askling Bil AB
Brandt Fordon AB
Motor Trend AB
Bil Trean i Uppsala AB
Veho Bil Sverige AB
Bavaria Stockholm Bil AB
Upplands Bilforum AB
Smålands Motor AB
R A Motor AB
Curt Landrin Bil AB
Bendt Bil AB
Svenska Bilgruppen AB
Berners Person- och Transportbilar AB
Söderbergs Personbilar i Norrköping AB
Eksjö Bilaffär AB

Solna                                
Stockholm                             
Göteborg                              
Jönköping                             
Mölndal                               
Helsingborg                           
Järfälla                              
Gävle                                 
Göteborg                              
Jönköping                             
Kalmar                              
Sollentuna                            
Uppsala                               
Malmö                                 
Malmö                                 
Linköping                             
Östersund                             
Sundbyberg                            
Hörby                                
Sunne                                 
Borlänge                              
Tingsryd                              
Uddevalla                             
Lidköping                             
Huddinge                              
Linköping                             
Stockholm                             
Borås                                 
Skövde                                
Västervik                             
Mölndal                               
Luleå                                 
Stockholm                             
Eslöv                                 
Nora                                 
Linköping                             
Väversborg                            
Mariestad                             
Uppsala                               
Huddinge                              
Solna                                 
Uppsala                               
Kalmar                                
Uppsala                               
Avesta                                
Halmstad                             
Stockholm                             
Östersund                          
Norrköping                            
Eksjö                                 

12 668
12 506
11 427
4 605
4 062
3 907
3 411
3 329
3 300
2 903
2 801
2 733
2 405
2 303
2 198
2 084
1 965
1 837
1 764
1 752
1 674
1 657
1 643
1 637
1 571
1 494
1 429
1 391
1 390
1 341
1 341
1 337
1 330
1 286
1 282
1 276
1 266
1 254
1 230
1 210
1 132
1 119
1 114
1 107
1 101
1 091
1 083
1 075
1 049
1 029

Företag
Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2013

Plac.
2013Ort Antal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
6
5
9
7
40
8
10
11
17

39
25
12
20
14
13
 
22
16
19
15
 
23
28
35
31
24
21
 
29
30
37
46
26
33
27
48
34
44
42
38
49
79
51
59
75

Fordonsmäklarna i Norden AB
Tage Rejmes i Örebro Bil AB
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB
Bilia Group Göteborg AB
Burlin Motor AB
AB G. Persson
Claes Nybergs Bil AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Rejmes Personvagnar AB
Kristianstads Bilcentrum AB
Gustaf E. Bil AB
Netbil i Skandinavien AB
Ana Trollhättan AB
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB
Bildeve AB
Privatperson/Enskild firma
Biva Bergslagen AB
Haag & Carlsson Bil AB
Mercedes-Benz Försäljnings AB
Skobes Bil Mitt AB
Bil AB A. Muller
Privatperson/Enskild firma
Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
Skobes Bil Nord AB
Bilpartner Skåne AB
Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Stockholms Bilgrupp Haninge AB
Bilbolaget Personbilar Gävle AB
Åkessons Bil i Götene AB
Scania-Bilar i Örebro AB
J Bil AB
Motorcentralen i Umeå AB
Jonsson Bil och Trailer AB
AB Bil-Bengtsson
Bra Bil Väsby Stockholm AB
AB Kronobergs Bilaffär
Bil AB Ove Olofsson
MCS Sverige AB
Bilia Center Syd AB
Thunbergs Bil AB
Tullinge Bil Handelsbolag
Mellinger Bil AB
Privatperson/Enskild firma
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Götaström Bil AB
Johan Ahlberg Bil AB
Bilbyter AB
Hoffsten Motor AB
Kareby Bil AB
Roy Andersson Bilbolaget AB

Stockholm                             
Örebro                                
Sundsvall                             
Mölndal                               
Skellefteå                            
Uppsala                               
Jönköping                             
Nacka                                 
Halmstad                              
Kristianstad                          
Skövde                                
Göteborg                              
Trollhättan                           
Norrköping                            
Helsingborg                           
Landskrona                            
Västerås                              
Nyköping                              
Malmö                                 
Tranås                                
Luleå                             
Linköping                             
Falun                                 
Nyköping                              
Helsingborg                           
Norrköping                            
Haninge                              
Gävle                                 
Götene                                
Örebro                                
Upplands Väsby                        
Umeå                                  
Örebro                                
Ystad                                 
Upplands Väsby                        
Växjö                                 
Haninge                               
Östhammar                             
Malmö                                 
Gävle                                 
Borkyrka                              
Västerås                              
Östhammar                             
Säter                                 
Vaggeryd                              
Karlshamn                             
Linköping                             
Haninge                               
Kungälv                               
Bengtsfors                            

1 029
1 021
1 006
1 003

992
988
984
974
969
968
964
964
962
957
949
942
926
922
912
911
910
907
904
903
878
877
876
859
837
817
802
796
794
793
791
790
788
788
759

750
744
726
725
724
705
699
692
681
681
678

Företag Ort Antal
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

53
69
54
64
 
 
57
86
43
50
99
 
 
69
81
61
70
66
60
52
63
 
65
56
45
58
 
92
72
 
83
78
94
73
82
77
76
41
 
 
97
71
 
85
84
87
 
 
91
98

VIKTIGASTE förklaringen till trend-
brottet är en effektivare lagerhan-
tering.

– Branschen blir allt bättre på 
att arbeta i alla led med att få ner 
antalet lagerdagar. Det handlar om 
att få alla i processen att jobba åt 
samma håll, säger Johan Holmqvist, 
bilhandelsansvarig på MRF.

Han ser tydligt hur ÅF blivit 
bättre på att ha rätt bilar i lager. 

Begagnatförsäljningen inom bil-
handeln steg med cirka 9,7 procent 
under 2014 och nybilsförsäljningen 
steg med 12,7 procent. 

– Det har varit ett bra år för 
begagnatförsäljningen. Men vi har 
tyvärr tappat en del inom MRF-
handeln till övriga handlare, säger 
Johan Holmqvist.

MRF-handeln med begagnade 
bilar steg endast med 3,5 procent.

Bland de övriga handlarna finns 
flera stora som inriktat sig på enbart 
begagnatförsäljning i stora volymer.

Minst antal dagar i lager har, som 
förra året, Kvarndammen (KVD) 
med bara 10 dagar. Förklaringen är 
de regelbundna auktionerna som i 
stort sett tömmer lagren till det pris 
som marknaden bestämmer.

MOBILITY MOTORS har gått som en 
raket upp till andra plats, de prakti-
serar det nya sättet att hantera lager 
för att ge skjuts åt omsättningshas-
tigheten.

– De ställer ägandet av bilarna 
till sitt finansbolag. När en bil sedan 
säljs förs den tillbaka till Mobility 
och sedan till kunden. Det finns 
några till som gör på samma sätt, 
säger Johan Holmqvist.

Vägen via ett finansbolag kan ses 
som en likviditetsfråga. Genom att 
sälja innestående bilar till finans-
bolaget frigörs kapital som kan 
användas i den löpande verksam- 
heten under en viss tid. 

– Begagnathandeln är ju mycket 

kapitalkrävande. Så i ett uppbygg-
nadsskede kan detta vara en lös-
ning, säger Johan Holmqvist.

OMSÄTTNINGSHASTIGHETEN be-
skriver hur många gånger under ett 
år som hela lagret säljs och fylls på. 
Till skillnad från antal lagerdagar 
handlar det också om att vara bra 
på att fylla på lagren. 

Den genomsnittliga omsätt-
ningshastigheten för en MRF-hand-
lare är 5,6 gånger. Inkluderas övrig 
bilhandel blir snittet 5,5 gånger. 

– Det är ett mycket bra resultat 
jämfört med för tio år sedan. Då 
omsattes lagret i genomsnitt bara 
3,6 gånger, säger Johan Holmqvist.

Det handlar dels om att återför-
säljarna har blivit effektivare i sina 
affärer, dels på att marknaden blivit 
mer genomlyst på internet. 

En annan orsak till den ökade 
omsättningshastigheten är att allt fler 
säljer inbyten till andra handlare. 
Men den stora förändringen vi sett 
under många år är att det kommit 
in nya aktörer som arbetar med 

större volymer och snabbare om-
sättning, exempelvis auktioner.

– De verksamheterna skiljer sig 
väsentligt från klassisk handel med 
begagnade bilar, säger Holmqvist. 

Den traditionella begagnathan-
deln med inbytesbilar har också 
arbetat hårt med att sänka antalet 
lagerdagar. Och många av dem har 
klättrat på listan, även om de inte 
kvalar in på topp-50. Toyota Center 
i Göteborg har till exempel sänkt 
antal lagerdagar från 121 till 98 och 
Europeiska Motor i Sundbyberg har 
gått från 100 dagar till 73.

Synen på omsättning kan också 
ses som två skolor – stor volym 
med liten marginal på varje fordon, 
alternativt mindre volym och inte 
lika hög omsättningshastighet men 
med större möjlighet att få ut lite 
mer på varje bil. 2

Källa: Vroom

KVD Kvarndammen AB i Kungälv
Mobility Motors Sweden AB
Enb Bil Sverige AB
Borås Bilhandel AB
Bilium Sverige AB
Car 4 Sale Sweden AB
PLC Invest AB
Skövde Bilcenter AB
Fordonsmäklarna i Norden AB
Munther Bilar AB
Bilcenter i Årsta KB
Autocars i Skövde AB
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Sangins Bilar AB
Öst Auto AB
Götaström Bil AB
Bäckmans Bil i Västerås KB
Stockholm Automobil & Motor AB
Alans Bil i Tomelilla AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Deluxe Bil i Kungsbacka AB
Svenska Bil & Däck AB
Adam Isaksson Bil AB
Eksjö Bilaffär AB
Autoluna AB

Kungälv
Malmö
Täby
Borås
Partille
Göteborg
Norrköping
Skövde
Bromma
Västerås
Stockholm
Skövde
Säter
Malmö
Järfälla
Vaggeryd
Västerås
Ekerö
Tomelilla
Nacka
Kungsbacka
Gävle
Jönköping
Eksjö
Göteborg

10
11
11
18
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25
25
26
26
26
27
28
28
28
28
29
29

Företag Ort Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
32

21

26

18

15
17
3
11

14
24
22

13
41

23
29

16

30

8
20
5

36

9

34
40

42

47

J Englund Bil AB
Nyare Bil i Sverige AB
Skånes Bilcenter i Oxie AB
Karlstad Direkt Service AB
Barkarby Bilcenter AB
Ostkustbilar i Oskarshamn AB
Fordonshuset Sweden AB
Moderna Bil AB
Fristads Bilcenter AB
Bilgalleriet i Lund AB
Calovea AB
Biloteket AB
Daniel Kahalé Bil i Borås AB
Stensson Bil AB
Bama Bil HB
Mölndals Bilförsäljning AB
Mikesbil i Vålberg AB
Bilcenter i Vårberg AB
Bilhuset Göteborg AB
Kamux AB
WM Bil AB
Specialbilar i Göteborg AB
Bildepån i Morgongåva AB
Gösta Samuelsson Bil i Ludvika AB
Citybil Borås AB

Luleå
Storvreta
Oxie
Karlstad
Järfälla
Oskarshamn
Vendelsö
Jordbro
Fristad
Lund
Vretstorp
Nyköping
Borås
Karlstad
Linköping
Mölndal
Vålberg
Skärholmen
Västra Frölunda
Borlänge
Skellefteå
Hisings Kärra
Morgongåva
Ludvika
Borås

29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
34
34
35
35
35
37
39
40
41
41
41

Företag Ort Antal
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Analyserar

Källa: Vroom

Topp 50
Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2013

Plac.
2013

I fjol bröts ett gammalt mönster 
– stor nybilsförsäljning leder inte 
som förr till stora lager. Antalet 
lagerdagar fortsätter sjunka och 
omsättningshastigheten stiger.
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De största beg-bil-importörernaMästarna på omsättningshastighet

Några stora beg-bil-exportörer

I årets lista över de största importörerna av begagnade bilar finns fler åter-
försäljare av husbilar än tidigare och de som tidigare varit med har tagit sig 
högre upp på listan. Att 2014 var ett bra år för husbilsförsäljningen bekräftas 
också att försäljningsstatistiken.

I tabellen är importörerna listade efter antalet begagnade personbilar 
som tagits in och som har satts i trafik under 2014. (I de fall importörerna 
är privatpersoner eller enskilda firmor anges detta i stället för ett företags-
namn.)

Fler bilar in och fler bilar ut, omsättningshastigheten ökar i begagnat- 
handeln. I genomsnitt omsätter en MRF-handlare sitt lager 5,6 gånger 
under ett år.

På listan över de bilhandlare med högst omsättning finns företag av olika 
slag. En del fungerar mer som förmedlare av begagnade bilar och har därför 
bilarna mycket kort tid i lager. Det har också blivit allt vanligare att överlåta 

bilar på finansbolaget under lagertiden och sedan ta tillbaka dem vid en 
försäljning. Det ger då mycket hög omsättning på pappret. 

Omsättningshastigheten är försäljningen under året delat med snittet av 
ingående och utgående lager. I mätningen, som gjorts av bilanalysföretaget 
Vroom, ingår bara företag som har haft minst 20 bilar i lager samt sålt minst 
100 bilar under det senaste året.

Bland de 50 största exportörerna av begagnade bilar som tagits i trafik under 
2014 fanns i fjol bara 16 kommersiella handlare, se nedan. (Fordonet räknas 

som begagnat om det passerat mer än sex månader från första registrerings-
datum i trafik.)

PLC Invest AB
Bilhallen i Örebro AB
S. Jönsson Bil AB
BMW Sverige AB
Westlund Automobil AB
Framtida Bil i Köping AB
MLS Husbilar Kommanditbolag
Häggenäs Automobile AB
Mobilina Handibilar AB
Autoperformance Sweden AB
Auto Classica Of Sweden AB
Carnila AB
Thommy Jonssons Ekonomibilar AB
Stenungsund Bil & Fritid AB
Exclusive Cars i Stockholm AB
PQC Premium Quality Cars AB
Holmström & Lindgren Automobil Handelsbolag
City Automobile Försäljnings i Örebro AB
Privatperson/Enskild firma
Skånska Bilcentrum i Eslöv AB

Norrköping
Örebro                                
Höganäs                               
Sollentuna                            
Värmdö                                
Köping                                
Umeå                                 
Hörby                                 
Malmö                                 
Vellinge                              
Ystad                                 
Ludvika                               
Ystad                                 
Stenungsund                           
Stockholm                             
Örebro                                
Kungsbacka                            
Örebro                                
Varberg                               
Eslöv         

223
152
145
140
130
116
105

95
93
87
80
80
76
71
65
65
63
59
56
56

Företag Ort Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
4
2
17
6
8
5
13
15
7
14
10
12
43
16
22
11
 
38

18
28
9
85
62
31
26
44
42
20
21
24
48
23
 
27
 
 
35

Autocar i Växjö AB
Perssons Bil i Örebro AB
Femmans Bil AB
Baronbackens Bil AB
Granat AB
Joe´s Garage AB
Larssons Säljcenter AB
Rolling Ranch Handelsbolag
Stureson Bil AB
Bilförsäljningen i Påarp AB
Kornhags Bil AB
Bilhuset i Vellinge AB
Dreamcars i Borås AB
Åkerstedts Bil i Hbg AB
Anders Ivarssons Bil AB
Ucars Exclusive AB
Daylight Husbilscenter AB
Privatperson/Enskild firma
Bilstallet i Sverige AB

Växjö                                 
Örebro                                
Örebro                                
Örebro                                
Vellinge                              
Kävlinge                              
Örebro                               
Strängnäs                             
Umeå                                  
Helsingborg                           
Borås                                
Vellinge                              
Borås                                 
Helsingborg                           
Ystad                                 
Eslöv                                
Jönköping                             
Lomma                                 
Ljungby                                                      

55
55
52
50
50
50
50
47
47
45
43
42
42
42
41
41
40
40
38

Företag Ort Antal
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Volvo Bil i Göteborg AB
KVD Kvarndammen AB
Volkswagen Group Sverige AB
K.W. Bruun Autoimport AB
Auto Lounge Kungsbacka AB
Autorola AB
Kamux AB
Din Bil Sverige AB

Göteborg                              
Göteborg                              
Södertälje                            
Malmö                                 
Kungsbacka                            
Upplands Väsby                        
Borlänge                              
Stockholm                             

2 445
702
540
363
121
115
103

95

Företag Ort Antal
1
2
3
5
11
13
17
18

1
2
10
15
7
13

34

VR Sweden AB
Bilia Personbilar AB
Sätra Motorcenter AB
Ald Automotive AB
Auto Wahab Export AB
BCA Vehicle Remarketing AB
Bra Bil i Enköping AB
Autoarc AB

Göteborg                              
Solna                                 
Stockholm                             
Täby                                 
Göteborg                              
Södertälje                            
Enköping                              
Karlstad                                                       

85
78
74
54
47
46
44
37

Företag Ort Antal
19
23
24
29
32
35
36
46

Källa: Vroom

Mobility Motors Sweden AB
BD Stockholm Bil AB
KVD Kvarndammen AB
7H Bil AB
Götaström Bil AB
Novation AB
Bileliten i Göteborg AB
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Mats Lindholms Bil AB
Eksjö Bilaffär AB
Bilium Sverige AB
Växjö Bilförmedling AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Car 4 Sale Sweden AB
Autoluna AB
R Björk Trading AB
Stockholms Bilgrupp Haninge AB
Bilstudion Sverige AB
PLC Invest AB
Hammarö Bilcentrum AB
J Englund Bil AB
Deluxe Bil i Kba AB
Autocars i Skövde AB
Nyare Bil i Sverige AB
Svenska Bil & Däck AB

Malmö
Täby
Kungsälv
Kinna
Vaggeryd
Uppsala
Kungsälv
Säter
Umeå
Eksjö
Partille
Växjö
Nacka
Göteborg
Göteborg
Backaryd
Handen
Kungsbacka
Norrköping
Hammarö
Luleå
Kungsbacka
Skövde
Storvreta
Gävle

2 184 
391 

10 727 
340 
705 
508 
306 
722 
377 

1 021 
309 
288 
974 
286 
579 
430 
872 
550 
285 
295 
614 
391 
210 
560 
598 

Företag Ort
Antal
2013

Antal
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2

4
9

11

5

7

14
3

16

29
23
26

33
12

40

15

20
41

49

37,7
31,3
21,8
20,0
18,3
17,8
17,0
17,0
16,4
16,3
16,3
16,0
15,7
15,1
15,0
14,6
14,5
13,8
13,6
13,4
13,3
13,3
13,1
13,0
12,7

Oms.
hast.

Oms.
hast.

Citybil i Värnamo AB
Landrins Bil Hälla AB
Biloteket AB
Bilcenter Uppland AB
Torvalla Bil Haninge AB
Theanders Bil AB
Åke Eriksson Bil AB
Bäckmans Bil i Västerås KB
Auto Swe 24 AB
Ostkustbilar i Oskarshamn AB
Stockholm Automobil & Motor AB
Car i Kristinehamn AB
Breddens Motor City AB
Sangins Bilar AB
Fordonshuset Sweden AB
Fordonsmäklarna i Norden AB
R Einarsson Bil AB
Alans Bil i Tomelilla AB
Mabil Motor & Fordon AB
Sydhamnsgatans Bil & Däck AB
LK Lindells Bil AB
Skövde Bilcenter AB
Bildepån i Morgongåva AB
Vassbottens Bil AB
Adam Isaksson Bil AB

Värnamo
Västerås
Nyköping
Uppsala
Haninge
Lund
Luleå
Västerås
Hisings Backa
Oskarshamn
Ekerö
Kristinehamn
Upplands Väsby
Malmö
Vendelsö
Bromma
Älmhult
Tomelilla
Östersund
Helsingborg
Billesholm
Skövde
Morgongåva
Vänersborg
Jönköping

428 
439 
464 
186 
306 
257 
589 
431 
585 
345 
448 
192 
214 
299 
219 

1 029 
418 
447 
267 
355 
220 
236 
326 
197 
181 

Företag Ort
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

12,6
12,4
12,1
12,0
12,0
12,0
11,9
11,8
11,7
11,7
11,6
11,6
11,6
11,5
11,2
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,7
10,7
10,6
10,6

Källa: Vroom

Källa: Vroom
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Topp 50
Topp 40

Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2014

Plac.
2014Plac.

2013
Plac.
2013

Plac.
2013

Plac.
2013

Plac.
2013

Plac.
2013

32
22
19
35
20
3
31

”Bra att hjälpa till i Lyxfällan”
En av klättrarna på årets lista är 
Svenska Bilgruppen som under 
2014 gått från plats 79 till plats 47.

SVENSKA BILGRUPPEN har haft ett 
bra verksamhetsår bakom sig och 
har förhoppningar om ännu bättre 
resultat framöver. 

– Vi stänger böckerna sista april 
och som det ser ut nu pekar pilarna 
på en bra omsättning, säger vd:n 
Klas-Göran Lundberg men till-
lägger också att det alltid är en tuff 
kamp om bilköparna.

Klas-Göran Lundberg har 
många förklaringar till framgång-
arna.

– Vi har ett generationsskifte. 
Min son Mikael har kommit in 
i företaget efter utbildning samt 
fem år på Toyota och fem år på 
Din Bil. Mikael tillsammans med 
nya medarbetare har gett oss en 
nytändning.

Svenska Bilgruppen har också 

en ny anläggning i Haninge och det 
innebär att verksamheten nästan 
fördubblats.

Tidigare har företaget, som star-
tade 1992, bara haft anläggningen 
på Södermalm i Stockholm. 

– Det är mängden bilar som 
betalar sig, menar Klas-Göran 
Lundberg. 

NU SÄLJER Svenska Bilgruppen 
runt 100 bilar i månaden.

– Det gäller att köpa in rätt, 
få en bra omsättningshastighet 
och sätta rätt pris från början. Vi 
servar också själva i egen verkstad. 
Varje bil kanske inte ger så mycket 
men med volym så blir slutresul-
tatet ändå acceptabelt. Vi för en 
ständig kamp för att hålla nere våra 
omkostnader. Dessutom är VDN-
deklarationen och medlemskapet i 
MRF viktigt för kundens förtro-
ende för oss.

Svenska Bilgruppen har också 

exponerats i media via tv där de 
har medverkat i Lyxfällan. 

– Vi har hjälpt till med att byta 
eller lösa in bilar som människorna 

inte längre har haft råd med. 
– Det känns bra att kunna hjäl-

pa människor och det är samtidigt 
bra att företaget syns i tv. 2

Gustaf E Bil är också en av årets 
klättrare, från näst sist av 100 
till plats 61.

GUSTAF E BIL har haft några tuffa 
år efter Saabkonkursen.

– Saab var ju vårt huvudmärke. 
Men nu har det verkligen vänt. 
Det känns bra, säger vd:n Johan 
Sunnemark.

Han är nöjd att se att ett par års 
hårt arbete nu ger resultat.

– Vi har fler bilar att visa upp 
på de anläggningar vi har i dag. 
Hade vi 40 bilar på en anläggning 

”Ju fler bilar i lager, desto fler säljer vi”
tidigare så är det 60 i dag. Det 
gör att många fler tycker att det 
är värt att åka till oss, säger Johan 
Sunnemark.

Det har också gjorts en 
ordentlig genomgång av hela 
begagnataffären.

– Nu är vi bättre på marknads-
föring på nätet, vi har fräschare 
bilder och gångbara priser. Det 
har helt enkelt lyft på flera plan 
och vi har fått lönsamhet i hela 
bolaget.

JOHAN SUNNEMARK ÄR också 

glad över de märken som Gustaf 
E Bil nu är återförsäljare för. 

– Det är Opel, Peugeot, Kia, 
Mitsubishi och Subaru. Ett par av 
våra nybilsmärken har haft tuffa 
perioder, vilket vi har kompense-
rat med affärer på begagnatsidan, 
där vi främst säljer våra egna 
märken.

– Och det är egentligen rätt 
enkelt – ju mer bilar vi har i lager, 
desto fler bilar säljer vi. Det gäller 
bara att hålla uppe tempot så 
inga bilar blir stående i lager för 
länge. 2
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Mikael Lundbergs inträde  
har gett Svenska Bilgruppen 
en nytändning.

Johan Sunnemark.
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UNG, IDÉRIK och driftig. För drygt två år 
startade kustjägaren och före detta telefon- 
och bilförsäljaren Andreas Berggren företaget 
Moderna Bil i Haninge. Eftersom han tyckte 
det var svårt att etablera sig som nybilsförsäl-
jare fick det bli en inriktning på försäljning av 
begagnade bilar.

Första året omsatte han 29 miljoner. Då var 
han ensam. I dag har han tre anställda och ser 
förra året ut att ha omsatt 53 miljoner. Under 
2015 kommer han att anställa fler och siktar på 
80 miljoner i omsättning.

Företagets motto är tillgänglighet, flexibilitet 
och enkelhet. 

– Vi har öppet alla dagar i veckan och stänger 
först klockan åtta på kvällen, ibland ännu senare. 
Om någon mejlar oss är målet att svara inom en 
timme och ringer en kund ska det inte ta mer än 
tjugo sekunder tills de hör en röst, säger Andreas.

VILL EN KUND ha bilen levererad till dörren är 
det inga problem, även om det är i en annan 
del av Sverige eller bara gäller provkörning. 
Köpmönster förändras; kunder handlar allt mer 
via nätet och vill ha mer än pizzor och matkas-
sar hemkörda.

– I dag säljer vi ungefär tjugo bilar i veckan, 
fyra av dem levereras till kundens bostad. En 
mycket uppskattad tjänst, säger Andreas.

Han försöker tänka enkelhet för kunden vid 
bilköp, framför allt med tanke på de kvinnliga 
konsumenterna.

– Många kunder, men speciellt kvinnor, 
frågar allt oftare efter en bil där det exempelvis 
får plats fyra matkassar och två bilbarnstolar än 
efter prestanda och märke. Intresset för funk-
tion och trygga helhetslösningar ökar.

Moderna Bil har därför tagit fram bland an-
nat ett premiumpaket som innefattar extra upp-
sättning hjul, helförsäkring, en verkstadspremie 
där kunden får rabatt på första köpet i butik 
och en viss procent om de handlar tillbehör på 
nätet. I paketet ingår också en utökad garanti, 
beroende på vilken nivå kunden väljer.

BILARNA KOMMER från olika aktörer, till exempel 
bilauktioner, inbyten eller uppdragsförsäljning.

– Jag försöker sprida mina inköpskanaler 
och få in så bra bilar som möjligt. Försäljnings-
priserna snittar på cirka 93 000 kronor för en 

bil, där jag tror den största målgruppen finns.
För tillfället står det 85 bilar till försälj-

ning, men företaget har kapacitet för 120 vilket 
är målet under 2015. Alla bilar är leverans-
klara och säljs företrädesvis på nätet. Bäst går 
uppdragsförsäljningen till privatpersoner och 
företag, enligt Andreas.

– Vi tittar också på möjligheten att erbjuda 
privatleasing i framtiden eftersom vi varje 
vecka får förfrågningar om just det. I dag finns 
denna tjänst bara för nya bilar. 2

Öppet när andra har stängt, 
leverans av bilen till kundens 
dörr och en satsning på seg-
mentet kvinnor. Så ska Mo-
derna Bil i Haninge växa på 
begagnatmarknaden.
TEXT & FOTO  LOUISE MOLANDER

Den öppna beghandlaren

2 F O K U S  B E G A G N AT

Analyserar

VOLKSWAGEN STOCKHOLMS satsning att sälja en-
bart begagnade bilar i Infra city norr om Stockholm 
har varit lönsamt från dag ett.

– Och vi har bara marknadsfört oss på nätet, 
säger Johan Karlson, marknadschef på Volkswagen 
Stockholm.

I december förra året öppnade Volkswagen Stock-
holm den nya fristående begagnatanläggningen, in-
klusive verkstad ”Direkt Express” för äldre bilar i Infra 
City norr om Stockholm. Det är en av tre anläggningar 
inom Din Bil Sverige som enbart satsar på begagnat-
handel; de andra finns i Göteborg och Malmö. 

Lönsam second hand från dag ett

Andreas trendspan: 
✔ Ökad efterfrågan på hemleverans.  
✔ Fler som väljer att hyra bil i stället för 
att köpa. 
✔ Privatleasing, eller abonnemang, av 
begagnade bilar. 

ANDREAS BERGGREN
Ålder: 27.
Gör: Grundare, ägare och vd på  
Moderna Bil i Haninge.
Bor: Saltsjö-Boo, Nacka.
Fokus: Segmenten kvinnor, familjer 
och företag.
Årsvolym 2014: 570 sålda bilar.
Vill: Vitalisera synen på bilförsäljning.
Noterbart: Fyra personer från andra 
branscher är invalda i styrelsen för att 
bredda kompetensen.

Konceptet heter Das Weltauto och är ett nytt 
sätt för Volkswagen att sälja begagnade bilar på 
i hela världen. Det omfattar upp till 60 månader 
gamla bilar som gått max 12 000 mil. Garanti ett 
år ingår.

– Varumärket och konceptet har gett oss ett 
försprång. Vi har inte behövt lägga en krona i 
marknadsföring, förutom att vi finns på nätet, säger 
Johan Karlson.

Bilarna hämtas från Din Bils anläggningar 
runt om i Stockholm och målet är att sälja 1 500 
bilar per år. Alla bilar som på grund av ålder eller 

mätarställning inte 
blir kvar på de övriga 
anläggningarna – 
bilar som är äldre än 
tre år och gått över 
5 000 mil – kommer 
att finnas på Infra 
City. Inbytesbilarna 
säljs också. 

– Faller detta väl ut, bedömer jag att vi kommer 
att fortsätta växa i storstadsregionen, säger Johan 
Karlson. 2  lm www.dealer.carfax.se

INBYTE
Skydda din Investering

ANNONSERING
Ger fler kunder

FÖRSÄLJNING
Bättre Marginaler

Fatta smartare köpbeslut med 
tillförlitlig information som hjälp 
och undvik investeringar du senare 
ångrar.

Nå ut till fler köpare av begagnade 
bilar och erbjud kunderna gratis 
CARFAX-rapporter på bytbil, 
blocket eller på din egen hemsida.

Skapa en positiv upplevelse för 
kunderna och använd CARFAX-
rapporterna som underlag för din 
prissättning.

Ring 010 195 95 20 för att få mer information om hur vi kan hjälpa 
dig att bygga upp dina kunders förtroende genom att bli en 

CARFAX Dealer Advantage Program

HUNDRATALS SVENSKA 
BILHANDLARE 
ANVÄNDER SIG AV 
CARFAX ADVANTAGE

CARFAX KAN HJÄLPA DIG ATT BÅDE KÖPA OCH SÄLJA FLER 
BEGAGNADE BILAR
Fördelarna med CARFAX Dealer Advantage Program är
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går att lämna in bilen efter jobbet och hämta ut 
den på morgonen när de ska ut och köra. 

– Vanligaste problemet? Svårt att säga, det är 
nya saker och nya problemlösningar hela tiden. 
Men en svår sak är att skriva en arbetsorder så 
att det går fram till mekanikern hur kunden 
upplever felen, så att mekanikern vet var han 
ska börja felsöka. Det är en konst i sig, något 
man övar upp med tiden. Ja, man måste nog  
ha varit mekare själv för att klara det. 

– Mina värsta minnen handlar om kunder som 
stått och skrikit rakt ut i kundmottagningen. 
Det kanske inte ens varit fel på bilen, som de 
kanske inte ens köpt av oss, utan exempelvis 
på påbyggnaden. Då gäller det att hålla sig 
kylig, lägga upp sakerna konkret på bordet och 
försöka se kundens belägenhet, hjälpa till rätta. 
Man får vara lite av en psykolog, det måste man 

klara, det hjälper inte att brusa upp. 
– Hur jag avreagerar mig? Jag brukar ta  

det när jag sitter på cykeln på väg hem, då  
kan det välla över.

– Jag är ingen bilnörd, och jag tror att det har 
sina fördelar att kunna lyfta blicken från verk-
stadsgolvet. Att ha lite allmän koll på omvärlden. 
Hur går det för fotbollslaget? Vad händer på 
rockscenen? Det är bra att ha koll på lite annat 
när man ska ha kontakt med folk. 

– När det gäller systemen vi arbetar med och 
bilarnas teknik blir det mer och mer komplicerat 
hela tiden. Det är datasystem härs och tvärs 
och man måste sätta sig in i alla nyheter från 
generalagenten, det är en av de svåraste sakerna 
i yrket. När det gäller äldre bilar har vi en guru 
på firman som minns allt, till och med alla 
gamla modellbeteckningar. Det är en tillgång.

– Man måste kunna vrida på en situation och 
skoja, det är ett viktigt smörjmedel i relationen 
med kunden. Men först gäller det att pejla in vem 
man har att göra med. Hur är sinnesstämningen? 
En del är rasande när de kommer hit och tycker 
allt är skit. ”Aldrig mer Merca, det är bara sopor!” 

– Men vi brukar ändå alltid lösa problemen, 
om man tar allt med en saklig seriositet. Skriv 
ner. Lyssna och se allvaret från kundens sida, det 
kan vara stora pengar som står på spel för dem.

– De flesta kunder känner jag ganska bra. Även 
om upptagningsområdet är stort, från Kalix till 
Trelleborg och en del från Tyskland, Polen och 
Tjecken … ja, jag minns inte alla … så är det en 
relativt liten krets av människor. Det är personer 
som jobbar hårt och inte har tid att stå stilla. 
Därför är de inte heller lika fokuserade på vad 
det kostar som på privatbilssidan.

– Men det ska fungera och rulla och det gäller 
för oss att snabbt få in reservdelar och annat som 
behövs. Vi har öppet till 22 varannan vecka så det 

MINA SEX
MOTTON!

Bilen … är så klart viktig att snabbt kolla in. Men servicerådgivaren på Auto-
Centrum i Västerås, som säljer och servar Mercedes transport- och lastbilar, 
siktar först in sig på något annat. ”Det första jag tänker på är vad kunden är i 

för sinnesstämning”, säger Fredric Ekman. Här är hans käpphästar:
TEXT THOMAS DRAKENFORS  / FOTO KIM NORMAN

Nästa sida. Så tycker Fredrics kunder 

Humor är ett verktyg för servicerådgivaren Fredric Ekman 

Pejla in kunden!1

Var snabb!2

2 S Å  G Ö R  J A G  K U N D E N  G L A D

Håll dig kall!4

5 Sondera omvärlden!

Läs på om systemen!6

FREDRIC EKMAN
Gör: Servicerådgivare på  
Auto-Centrum i Västerås.
Ålder: 41.
Bor: Västerås.
Familj: Sambo och tre barn.
Intressen: Styrketräning. 
Lyssnar på: Metallica.
Läser: Leif GW Persson.
Åker: Racehybrid av märket  
Scott & Buell.
Karriär: Är mekaniker i botten men 
har även jobbat som bonddräng, 
kyrkogårdsarbetare med mera. Varit 
på Auto-Centrum i åtta år.

Formulera ao:n rätt!3
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Ställ upp för kunderna så blir de glada. Svårare är det inte om man  
ska tro dem som lagar sina kärror hos Auto-Centrum i Västerås.

Kunder
tycker till!3

Vad är din erfarenhet av verkstäder allmänt?
– Överlag bra, vi får väldigt bra service. Något som 
skulle få mig att se rött? Ja, det har hänt någon 
gång, med firmor vi anlitat förr, att de sagt ”ställ hit 
bilen så tittar vi på den”. Sen har den inte varit klar 
när vi kommit för att hämta den. Har man ett lass 
med varor till ett storkök som står och väntar, då 
fungerar det inte. Vi måste ha ett klart besked.

Har Auto-Centrum levt upp till dina  
förväntningar?
– Vi har största delen av vår vagnpark hos dem och 
det funkar mycket bra. Snabbt och lätt, inget är omöj-
ligt. Det är mycket sällan de inte klarar att lösa saker 
direkt. Och kan de inte, om de exempelvis måste 
beställa hem delar eller nåt, då får vi veta det direkt.

Du är kund hos Auto-Centrum i Västerås,  
är du nöjd?
– Ja, det funkar bra. De ställer alltid upp och jag 
har fått bra kontakt med killarna. Något som gått 
dåligt? Nej … nej, inget som jag kan komma på. 

Vad lägger du mest vikt vid?
– Kanske att det ska vara klart i tid, det är viktigt. 
Men allt ska så klart vara bra.

Du är kund hos Auto-Centrum, hur funkar det?
– Auto-Centrum! Där är jag väldigt nöjd, vi åker 
gärna hela vägen från Eskilstuna till Västerås för 
att få hjälp av dem. 

Vad är det som är så bra?
– Snabbt och lätt, bra service. Jag kan ge dig ett 
exempel. Vi har några spolbilar för sanering och en 
dag fick vi motorproblem på en av dem. Jag ringde 
klockan fem på eftermiddagen och fick tid sju på 
morgonen. Kvart över åtta åkte jag därifrån med 
bilen fixad. Vi är en liten kund, men det verkar inte 
spela någon roll. 

STEFAN HÖGLUND
Gör: Fordonsansvarig på 
Martin & Servera.
Ålder: 53.
Bor: Västerås.

LEIF PERSSON
Gör: Verkstadschef på 
Axelssons turisttrafik.
Ålder: 57.
Bor: Västerås.

ANDERS LARSSON
Gör: Arbetsledare 
entreprenadfirman Micke 
Sundströms i Torshälla.
Ålder: 53.
Bor: Eskilstuna.

2 L Ä R  K Ä N N A  K U N D E N

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.

DP5000 2K Primer
Som gjord för det nordiska klimatet

I en vardag fylld av utmaningar ser PPG’s nya 2K premium 
primer till att lackeringen inte blir en av dem.

PPG’s nya DP5000 2K Premium Primer ger dig ett kompakt 
premiumsortiment som minskar ditt lager samt minimerar 
risken för fel.

Med DP5000 får du inte bara en kompakt kvalitetsprodukt 
utan även en rad andra fördelar som ökar din verkstads 
produktivitet och förbättrar konkurrensförmågan.

DP5000 fungerar optimalt vid alla torkningsmetoder, det 
vill säga både IR-torkning och torkning över natten – även 
vid kalla förhållanden. Detta gör produkten optimal för det 
nordiska klimatet. Med utvecklingen av DP5000 förstärker 

PPG sin position som en av marknadsledarna inom 
utveckling av effektiva produkter av hög kvalitet.  

Få mer information om 
DP5000 hos din PPG-
återförsäljare:

PPG Industries Sweden AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Tel.: 033 16 96 30
E-post: kundservice@ppg.com
www.ppgrefinish.se

Make it happen. With PPG

Effektivt allround primer

PPG-logotypen är ett registrerat varumärke och Bringing Innovation to the Surface är ett varumärke som tillhör PPG Industries ©2014 PPG Industries. Med ensamrätt.
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Jean de la Bruyère, fransk 1600-talsförfattare

”Ledande poster gör stora  
människor större och små  

människor mindre”

125
tusen

Så många chefer förväntas gå i pension fram  
till 2025. Trots det struntar var tredje arbets-
plats att motivera unga till att bli chefer, enligt 
Svenska Dagbladet.

Forskare vid Lunds universitet har kommit 
fram till att det krävs psykiskt välbefinnande, 
hög energi, låg utmattning, låg grad av cynism, 
effektivitet, god allmänhälsa och att jobbet inte 
påverkar privatlivet på ett negativt sätt för att 
vara en hållbar chef. 

Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, 
säger att chefer också behöver en känsla av 
sammanhang och att chefen måste förstå sitt 
uppdrag, vilka förväntningar och vilket ansvar 
det innebär. Eftersom chefen är ansvarig för 
medarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att hen 
också själv har en god arbetsmiljö och trivs på 
sin arbetsplats. 

All Inclusive, chefen – 
en del av mångfalden
”Vi är så snabba med att 
kategorisera andra, det är 
inte lika vanligt att tänka så 
om oss själva”, säger Maria 
Jacobsson som är författare 
till All Inclusive, chefen – en 
del av mångfalden. Invanda 
föreställningar som kan leda 
till missförstånd, kränkningar 
eller diskrimineringar i arbetslivet, 
sådant vill Jacobsson hjälpa läsaren att luckra 
upp i den här boken.

Öga mot Öga – Ledarskap och 
personlig kommunikation
Röster från 3 722 medarbetare, 
som har berättat vad de önskar 
av sina chefer, har analyserats 
av författaren och psykologen 
Birgitta Ahltorp. Hon anser att 
en ledares huvudmål är att sätta 
mål, leda gruppen och företräda 
utåt. I boken ges praktiska verk-
tyg och råd för chefer som vill 
förbättra sin kommunikation på 
olika områden.

BOKTIPS

LEDARSKAP

Hållbara chefer

Hur ärlig är du  
som referent?

F R Å GA  T R E

Tobias Ström, säljare Ströms Bil i Vara
– Väldigt ärlig! Ärlighet varar längst vet du väl? 
Jag tycker inte att det är svårt att berätta om 
någon inte har gjort så bra ifrån sig – det är viktigt 
att vara ärlig! 

Jörgen Andersson, vd och ägare av  
Fagersta Motorforum 
– Det är klart att jag ärligt talar om hur det är, vi verkar 
i en liten bygd och det skulle snabbt spridas om vi inte 
körde raka puckar. Jag har inte haft så många tillfäl-
len, vi har ganska låg personalomsättning, det är få 
som lämnar oss. Men visst är jag ärlig, både om någon 
är duktig, eller inte är det.

Morten Westby, platschef på Din Bil i Nacka
– Jag är hundra procent ärlig! Jag är saklig och går 
inte på personfrågor när jag lämnar mina referen-
ser. Jag känner inte att det är obekvämt att lämna 
negativ kritik om en före detta medarbetare som 
inte hållit måttet.

Unga chefer verkar ha glömt bort 
genusfrågan, trots att företag gått 
framåt i jämställdhetsfrågan. På 10, 20 
år har det hänt mycket, både kvinnliga 
och manliga chefer är mer medvetna 
om vikten av jämställdhetsarbete och 
har bra kunskap om hur genusfrågan 
ska hanteras. Men de unga cheferna i 
30–35-årsåldern verkar alltså ha mis-
sat frågan om jämställdhet. Viktigare 
verkar i stället individuellt tänkande 
vara. Det visar en forskningsantologi 
som regeringens ”Delegation för jäm-
ställdhet i arbetslivet” lagt fram.

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

Genusfrågan glöms bort 
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Kontakta MRFs Förlag på  
forlaget@mrf.se så får  du ett  
användarkonto och kan prova  

MRF Begtest direkt.
 

Välkommen!

  MRF Begtest i en vecka

  Välkommen att prova

  För en smartare begagnataffär 

  branschens inbytestest

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

Läs mer på autorekrytering.se

Just nu söker vi för våra kunders räkning

•	 Servicemarknadschef
•	 Regionchef
•	 Försäljningschef generalagent
•	 Säljare
•	 Besiktningsingenjörer
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”Konflikt leder 
sällan någonstans”
Utan prut har Per Johansson haft medlemmarnas intressen på 
näthinnan allt sedan han blev vd för MRF för tretton år sedan. Nu 
slutar han och lämnar ett starkt och solvent förbund – och några 
framtidsförhoppningar.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON/ FOTO RICKARD FORSBERG

PER JOHANSSON
Ålder: 60.
Gör: Vd för MRF fram till 22 april.
Karriär: Maskiningenjör, -76-86 säljare och 
platschef på Albin Marin, -86-90 företags-
säljare och marknadschef på Eneqvist 
Bil i Nacka, -90-93 ansvarig för företags-
försäljning på Bilia, -93-97 Sverigeansvarig 
för östra regionen Volvo Personbilar, -97 
koordinator på Hertz Biluthyrning, -97-02 
bilhandelsansvarig på MRF.
Kör: Volvo XC60 och Flipper 760.
Familj: Hustrun Anne-Lene, döttrarna  
Charlotte, 25, och Beatrice, 22, föräldrarna 
Ruth, 86, och Rolf, 87.
Bor: Österskär norr om Stockholm, fritidshus 
på Väddö.
Fritid: Golf, skidor, trädgård, byggprojekt, 
medlem i Rotary och Motortekniska klubben.

P
er Johansson är en direktör 
som har tummen där den ska 
sitta, som har stått i smörjgro-
par och skruvat isär och ihop 
en bil från motor till kaross.

Han kom från båtbranschen 
och tyckte nog att den slog snäppet högre än 
bilbranschen, men ändrade sig snabbt när han 
hade konverterat, ”för oj, så duktiga och profes-
sionella dom var där”.  

Hans ledarskap på MRF har kännetecknats 
av diplomati; han personifierar den konstruk-
tiva dialogen och kan ta udden av varje dispyt 
med ett avväpnande skratt. Och fan tro´et om 
det inte har varit den framkomligaste vägen, till 
exempel i dialogen med försäkringsbolagen.

– Det fanns en tid då det gick glödgade brev 
mellan MRF och dem. Men när Kent Lund blev 
ordförande för Lack- och skadestyrelsen, och 
vi visserligen gärna hade velat förpassa några 
dit pepparn växte, bytte vi konfrontation mot 
samtal och vann större framgång.

– Och det har ju legat i branschens intresse 
att till exempel få en rumsren hantering på 
skadesidan, att inga anställda ska kunna köpa 

skrotbilar, det skiljer sig mot många andra 
länder. Hela skadebranschen har sanerats bra 
tack vare Säkra reparationer.

PER JOHANSSON är av säljarnas skrå.
– Och ska man sälja något måste man 

göra det på ett bra sätt. Som företrädare för 
MRF har det varit nödvändigt att inte göra 
sig osams med motparterna för att kunna 
skapa en bra utveckling för branschen. Kon-
flikt leder sällan någonstans.

Nog har han hörts mullra i korridorerna 
och nog har han kunnat sätta ner foten 
emellanåt, men ”krig är krig och sedan är det 
fred”.

Mycket av hans arbete har handlat om 
att avstyra nya regelförslag, lobbying som 
resulterat i bland annat vettiga tjänstebilsreg-
ler, schysta bilskatter, en avbetalningsspärr i 
bilregistret och födseln av miljöbilspremier.

Motparterna är muskulösa truster – 
biltillverkarna, försäkringsbolagen och 
myndigheterna.

– Desto viktigare att det är rent spel, säger 
Per Johansson.

Vad är det bästa du har åstadkommit?
– Det är nog återuppväckandet och utveck-
lingen av GA-enkäten, den öppenhet som vi 
successivt gav den. Transparensen, som gör att 
handlare kan jämföra sina märken med andra 
och som sätter press på generalagenterna. 
Enkäten har blivit en hygglig maktfaktor och 
som har lett till att en och annan inkompetent 
GA-chef har ersatts.

– Framför allt är GA-enkäten ett förbätt-
ringsverktyg för att båda parter ska kunna 
förbättra sina processer. Dessutom ett utmärkt 
instrument för återförsäljarna att framföra sina 
åsikter i ett kollegialt summerat resultat. De 
måste ju i många andra sammanhang finna sig 
i att bli mätta av sina huvudmän.

Per Johansson har genom åren sett hur olika 
generalagenterna har reagerat på resultaten, 
hur en del har tagit dem till sig och andra 
försökt sopa dem under mattan.

– Det är en mognadsfråga. Jag minns hur 
en nytillträdd vd för det märke som kom sist, 
högmodigt lovade att vända resultatet på ett 
par år. Det krävdes betydligt längre tid och en 
ny vd för att nå toppen på rankningslistan.
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EU:S GRUPPUNDANTAG KRÄVDE mängder av 
mantimmar.

– Vi hade fördelen av att kommissionen 
hade en svensk ansvarig, Sven Norberg, och 
Sverige var ett av de få länder som fick med 
en representant för de fria verkstäderna, Folke 
Svedberg, i arbetsgrupperna. 

– Gruppundantaget infördes ju för konsu-
menternas fromma, men för många återförsäl-
jare blev möjligheten till flermärkesförsäljning 
en ren överlevnadsfråga. Och frågan är om 
inte främsta fördelen med flermärkesförsälj-
ningen kom verkstäderna till godo. När de fria 
verkstäderna fick möjlighet att serva alla bilar 
införlivades allbilssektionen i MRF i verkstads-
styrelsen.

Under slutet av 1990-talet hettade det till 
när MRF drog lansen för den ruffa bilimporten.

– Polisen varnade, rekommenderade oss att 
ligga lågt, det fanns tunga kriminella element 
i de här affärerna. Bilprovningen hotades men 
sedan flyttades alla importregister till statliga 
Vägverket, nuvarande Transportstyrelsen.

I Per Johansons beskrivning liknar MRF 
ett storkök som serverar ett smörgåsbord av 
näringstäta rätter, bra betingelser för medlem-
marna att verka i. Engagemanget för pålitliga 
beräkningar i tidverket Cabas för skadeverkstä-
derna är en av de senaste anrättningarna som 
krävt mycket energi. 

Vad säger du om nybildade SFVF?
– Konkurrens är alltid bra, men jag tycker ändå 
att det är olyckligt med en sammanslutning till, 
totalt sett förloras kraft.

– Den främsta skillnaden mellan dem och 
MRF är att de är en förening och vi ett med-
lemsfinansierat demokratiskt förbund som ägs 
av de enskilda medlemmarna. Medlemmar ska 
kunna känna sig trygga med att ett branschför-
bund företräder dem. Men växer SFVF, är det 
ju inte omöjligt att de kan införlivas i MRF så 
småningom.

Olle Strömberg, konsult  
– Per och jag har hållit otaliga 
föreläsningar ihop ute på företag. 
Per är jävligt noggrann, otroligt 
intresserad av att göra ett bra 
jobb och att budskapen går fram, 
det klarar han jädrans bra. Det 
hade jag inte kunnat tro när jag 
träffade honom första gången 
i Volvosfären men han visade sig ju axla vd-jobbet 
på MRF helt suveränt. Dessutom är han mycket 
omtänksam och känslosam som medmänniska.

Anne-Lene Johansson,  
hustru sedan 31 år  
– Per är killen som ställer upp. 
Han kliver alltid fram och försö-
ker hjälpa till. Jag tycker att det 
är en positiv egenskap. Ingen-
ting är omöjligt. Hans pappa är 
likadan, lite Uppfinnarjocke som 
ser lösningarna, inte hindren. 
Vilka fantastiska projekt jag än hittar på säger han 
alltid ”det går nog”, det ger bra energi. Och jag hittar 
på … så det lär inte bli tråkigt här inte.

3 RÖSTER OM PER JOHANSSON

Anders Wemmersten, fd eko-
nomi- och personalchef på MRF  
– Vi hade alltid en öppen och ärlig 
dialog, det var öppna spjäll. Vi 
kunde vädra åsikter. Det kunde gå 
hett till ibland, han kunde bli arg 
på mig och jag på honom haha, 
men vi blev aldrig ovänner. Det är 
därför jag tycker bra om honom. 
Dialogen med Per drev utvecklingen framåt. Per har 
aldrig isolerat sig i något chefsrum kring egna normer 
och principer utan alltid varit öppen för synpunkter.

Få kan bilbranschen, högt och lågt, lokalt 
och universellt som Per Johansson. Hans 
nätverk är enormt och han har verkligen gillat 
personliga kontakter, han gillar helt enkelt 
människor och har hellre, än via mejl, kommu-
nicerat öga mot öga eller i telefon, ”han ringer 
tillbaka om han så är på badstranden eller på 
toa”, som en medarbetare uttrycker det.

Men inte så att han alltid har curlat med-
lemmarna. Det finns områden där han tycker 
att branschfolket måste skärpa sig.

– Det är pinsamt att försäkringsbolagen ska 
behöva kolla verkstäderna, men bra att de gör det, 
säger han apropå de nu pågående kontrollerna.

Framtiden ruvar på en telematikutveckling, 
som kan komma att gå så fort att rättigheterna 
kanske inte hinner regleras i tid. Och kanske nya 
försök från tillverkarna att själva sälja på nätet.

– Men jag tror inte fabrikerna kan hitta billi-
gare och bättre distributionskanaler än återförsäl-
jare, hade det funnits hade dom hittat dem redan.

HAN LÄMNAR en bransch med ”god och glad 
stämning”.

– Kanske med lite för mycket ”roligt” kort-
siktigt för ögonen, det skulle inte skada med 
mer långsiktighet.

Han lämnar ett förbund med extremt god 
likviditet, framför allt en effekt av försäljningen 
av Bilprovningen. Den komplicerade affären 
slet hårt på MRF:s vd, han var stressad då. I dag 
är han sitt gamla jag igen och ytterst glad över 
resultatet.

– Framför allt för att vi var med och drev 
bolaget så framgångsrikt under tio år, säger han.

Delar av MRF drivs fortfarande affärsmässigt.
– En god ekonomi är ju en otrolig styrka för 

ett branschförbund, framför allt en trygghet för 
medlemmarna att veta att det finns resurser när 
det behövs.

Samtidigt, i den hårdnande konkurrensen 
bland bilfabrikerna, har handlarna blivit allt 
mer livegna, sitter på kontrakt som de inte kan 

vara säkra på att få behålla och allt svårare blir 
det att tjäna pengar.

– Det försvagar tyvärr märkesföreningarna 
i en tid då behovet av deras styrka aldrig har 
varit större.

– Det finns fabriker som aktivt motarbetar 
märkesföreningar för att underminera handlar-
kårerna. Återförsäljarna måste mobilisera sina 
styrkor för att kunna sätta emot de mäktiga 
tillverkarna. Tillsammans är vi alltid starkare, 
splittrade får motparterna större övertag i 
förhandlingar.

Vad hoppas du på för branschen?
– Jag skulle önska att erfarenhetsutbytet och 
kollegialiteten ökade.

Branschen måste bli duktigare på att tjäna 
pengar. Branschförbundet kan kratta manegen 
men sedan måste laget spela själva.

– Jag tycker också att man oftare skulle ta 
in proffsiga styrelserepresentanter från andra 
branscher och öppna sig för influenser utifrån.

Per Johansson är bara sextio och inte det 
minsta trött. Just därför går han, han har sett 
för många i sin omgivning vänta för länge.

Vad ska du göra nu?
– Jag ska spela golf, vänta på barnbarnen och 
resa, bland annat till Brasilien dit min mormor 
utvandrade, och kom tillbaka från. Och kanske 
dyker något rådgivande uppdrag upp där jag 
kan dela med mig av mina kunskaper.

Det sägs att han spelar golf mer med kraft 
än teknik och tilläggas kan att han har köpt 
gymkort.

Har du något slutord till medlemmarna?
– Hur tråkigt det än kan låta, fortsätt sluta upp 
bakom förbundet som kan åstadkomma sådant 
som ingen kan göra på egen hand. Det behövs 
en motpol till myndigheter, försäkringsbolag 
och tillverkare för att vår röst ska bli hörd och 
ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. 2

”POLISEN REKOMMENDERADE OSS ATT LIGGA LÅGT, DET FANNS 
TUNGA KRIMINELLA ELEMENT BAKOM BILIMPORTERNA”

”MÄRKESFÖRENINGARNA FÖRSVAGAS I EN TID DÅ BEHOVET  
AV DERAS STYRKA ALDRIG HAR VARIT STÖRRE”



 50 MOTORBRANSCHEN 3 .2015   MOTORBRANSCHEN 3 .2015 51

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer på santanderconsumer.se  
banken för dina idéer
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Det här är elfte och sista avsnittet i en 
serie artiklar, byggda på en omfattande 
vetenskaplig undersökning om ungas 
köpbeteende som forskaren Anders 
Parment har iscensatt. Han intervjuade 
mer än 100 centrala aktörer i bran-
schen och samlade in 4 707 kompletta 
enkätsvar bland svenskar, tyskar, kineser 

och amerikaner. Rapporten målar upp 
en bakgrund kring vad som händer och 
kommer att hända i bilbranschen. Stu-
dien är direkt kopplad till hur framtidens 
återförsäljare kan utvecklas. 

Som avslutning får Anders Parment 
tipsa om hur ny teknik kan hjälpa oss att 
sälja fler bilar.

Nu avslutar vi serien
Anders Parment är ekonomie 
doktor, forskare och strate-
gikonsult med inriktning på 
bilbranschen. Just nu utveck-
lar han studien om framtidens 
bilköpare – skillnader mellan 
generationer och mellan stora 
och mindre orter.

SVARET ÄR: 

A F FÄ R E N  2

I tio avsnitt har framtidens bilhandel belysts. Utifrån sin forskning har  
Anders Parment visat hur affärsmodellerna kan och nödvändigt måste  
vässas. I den här, sista artikeln i serien, ger han ytterligare ett exempel  
utifrån den verklighet vi har att förhålla oss till: Dra fördel av ny teknik!
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / ILLUSTRATION THINKSTOCK

Kan ny teknik hjälpa 
oss att sälja fler bilar?

JA!
Nyttja fördelarna med de 
digitala möjligheterna.
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”TEKNIKEN KAN HJÄLPA HANDLARNA ATT BLI MER 
SNABBFOTADE OCH DÄRMED SÄLJA FLER BILAR”

D
et ska fan vara bilhandlare i 
dag. Inte bara det att modell-
portföljerna sväller över alla 
bräddar (se nedanstående 
artikel). Utan kanske främst 
för att bilen har hamnat i ett 

starkt negativt strålkastarljus.
Det senare ser Anders Parment som ett 

storstadsfenomen.
– Den skeva bilden av bilen kan vi inte göra 

så mycket åt – men med vetskap om att bilen 
kommer att behövas under överskådlig framtid 
måste återförsäljarna utveckla sina tankesätt, 
attityder och affärsmodeller, säger han.

Hur de ska utvecklas har vi gett många ex-
empel på i den här serien. En sak som inte har 
berörts men som är säkert är att vi måste bli 
bättre på att tala om för kunderna vilka miljö-
förbättringar som faktiskt har skett, av bilarna 
och inte minst av verkstadslokalerna. Och vilka 
innovationer som är på g inom alternativa 
drivmedel (i Parments studie tyckte inte en 
enda yngre respondent att elbilar var oviktiga, 
men det tyckte en del äldre). 

– Tillverkarna och generalagenterna har för 
stor dominans när det handlar om att kommu-
nicera med kunderna. Det är dags för återför-
säljarna – och kanske märkesföreningarna – att 
greppa initiativet.

VI SKA INTE heller glömma att själva dra nytta 
av all den nya teknik som finns inom räckhåll. 
För att snabba på beslut och affär.

– Låt läsplattan göra en del av jobbet, säger 
Anders Parment och exemplifierar:

✔ Räkna på finansieringen.
✔ Räkna fram månadskostnaden för olika 

tillbehör.
– Det är effektivt, det fångar genast kunder-

nas uppmärksamhet och håller dem sysselsatta, 
de slipper gå omkring i hallen för att enbart 
tycka att några av bilarna är snygga.

– Och vill de gå runt kan de ju fortfarande 
göra det! Det kan inte vara fel att ge en alternativ 
möjlighet till sysselsättning i väntan på att ett gott 
omhändertagande fulländas i mötet med säljaren.

Anders Parment anser att ÅF inte har råd att 
missa möjligheterna som datorstyrd ny teknik 
bjuder och som kan underlätta för kunderna.

– Kunderna har ont om tid, kommer kanske 
efter arbetet och dagishämtningen när en 
halvtimme återstår av öppethållandet. Då måste 
bemötandet vara effektivt.

– Tänk på hur dyrt det är att locka en kund 
till hallen genom marknadskommunikation; det 
kan handla om tusenlappar per kund. Det är a 
och o att ta hand om de kunder som kommer in!

DE TEKNISKA MÖJLIGHETERNA är oändliga.
✔ Ett system där säljaren vet att en kund 

finns i huset för att serva sin bil; kanske ska hen 
bjudas till hallen för att titta på nyare modeller. 
Eller att säljaren ser att kunden är kallad till en 
stor service och i förväg kan ge ett inbyteser-
bjudande; upplevs servicen som för dyr kanske 
kunden inte kommer tillbaka. Kundmottagare 
och säljare kan kommunicera så att säljaren 
dyker upp vid kundmottagningen när kunden 
lämnar eller hämtar sin bil.

✔ En gps-sändare i bilen (finns oftast ett ut-
tag i cigarettuttaget i baksätet) vid provkörning-

ar så att någon tar emot direkt vid framkomsten 
och kunden slipper leta efter säljaren.

✔ Samlade uppgifter om kunden, telefon-
nummer, mejladress, intressen, typ av boende, 
intervaller för bilbyten – allt sådant som många 
livsmedelskedjor gör och kan rikta specifika er-
bjudanden. Allt för att kunna följa upp kontakter 
och offerter elegantare.

– Ju bättre en säljare känner en presumtiv 
kund, desto bättre förutsättningar för lojalitet. 
Att veta kundens namn är grundstenen. Och 
varför inte be medarbetarna dela med sig av sina 
sociala nätverk till event, det ökar chansen att 
folk kommer.

– Men en liten varning: missbruka inte din 
kunddatabas! Det kan vara lockande för en 
GA, som sitter längre från kunden, att göra det 
och jobba mer med generella, standardiserade 
utskick. ÅF bör tänka en och tre gånger innan 
kunderna ”spamas” med erbjudanden!

Här måste också personuppgiftslagen has i 
åtanke; i mångt och mycket bygger den på att kun-
den måste ha samtyckt till att personuppgifterna 
lagras, framför allt om de sprids till tredje part.

TEKNIKEN FINNS. I Mobility Motors nya hall i 
Sätra finns till exempel laddstationer med dis-
player vid många nya bilar där kunden själv kan 
klicka fram produktinfo, priser och antal lager-
bilar. Alla kundsamtal sker mobilt med bärbara 
datorer vid typ kafébord runt om i hallen.

Och DnB har tagit fram appen ”eSign” som 
identitetskollar körkort, fixar kreditansökan, 
finansiering och alla kontroller, signerar avtalet 
och för över köpeskillingen på en halvtimme.

– Visst kan tekniken hjälpa handlarna att bli 

Under senaste decenniet har modellprogram-
men ökat i rasande takt. Helt och hållet ett på-
fund från tillverkarna som är svårt att stoppa. 
För återförsäljare på mindre orter kan det vara 
dödsstöten.

DET ÄR PÅ samma sätt i många branscher – ut-
budet av diskmaskiner, gräsklippare, telefoner, och 
teveapparater sväller. Av bilar också, framför allt av 
premiummärkena som bedriver en intensiv kamp 
att växa och vara störst.

– Audi planerar i år att erbjuda Q1, Q2, Q3, Q4, 
Q5, Q6 och Q7.  BMW erbjuder snart X1, X2, X3, 
X4, X5 och X6. Mercedes MLC, ML, GL, G, GLK och 

komplexitet, krav på större utställningshallar, fler 
demobilar och högre kostnader.

– Återförsäljare i områden med begränsat kundun-
derlag tvingas stänga igen, särskilt i fall då tillverka-
ren eller generalagenten är tydlig med att en stor del 
av modellprogrammet måste finnas tillgängligt för 
demonstration och provkörning.

– Sannolikheten är stor att märken som Audi och 
BMW lämnar, eller undviker, etablering på små orter 
medan märken som Ford, Opel, Volkswagen och 
Volvo finns kvar. Därmed blir premiummärkena i ännu 
högre grad storstadsmärken, säger Parment.

Som exempel nämner han Audis aktion för 13 år 
sedan då antalet ÅF bantades från knappt 150 till 50. 

mer snabbfotade och därmed sälja fler bilar. Möj-
ligheterna är oändliga och för att inte undergräva 
förmågan att överleva måste man se till nya kon-
kurrenskraftiga affärsmodeller, säger Parment.

– Det gäller att hänga med och vara ödmjuk 
inför utvecklingen, om det så är en övertro eller 
snedvriden kritik mot miljöbilar, och förhålla sig 
till det. Många i bilbranschen är faktiskt impo-
nerade över hur snabbt utvecklingen har gått 
mot ny teknik, nya drivmedel, lägre förbrukning 
och utsläpp under de senaste åren. 2

Modellexplosionen – bra eller dålig?

– Det finns undersökningar om hur kunderna 
använder sina mobiler i bilhallen – framför allt 
jämför de erbjudanden, läser biltester, inhämtar 
bilhistorik och räknar på finansiering. På samma 
sätt som de står på Elgiganten och kollar vad 
deras diskmaskin kostar på nätet, fast mindre 
ingående än i det mer komplexa bilköpet.

– Föregå kunden! Det kunden söker på sin 
mobil kan ju återförsäljaren faktiskt lämna 
ett attraktivt erbjudande kring, innan kunden 
greppar sin mobil. Med ett bra kundomhänder-
tagande är benägenheten att kolla på ett annat 
ställe åtminstone mindre.

Flera återförsäljare gör det redan, stoppar en 
läsplatta i händerna på kunderna. 

– Inte minst viktigt för att en receptionist, 
som tar emot kunderna, ska kunna sysselsätta 

dem med något tills en säljare blir ledig.
– Läsplattan kan ju laddas med alla bilar 

som finns i hallen, i filialer också, listade efter 
kanske månadskostnad, storlek, sittplatser, 
automatväxel, fyrhjulsdrift etcetera. Den kan ju 
snabbt visa att exempelvis en stor bil med högt 
andrahandsvärde bara kostar 500 kronor mer 
per månad än en liten bil med lågt andrahands-
värde, säger Anders Parment.

Han manar att tänka ur kundens perspektiv. 
– Med undantag för exklusiva och udda bi-

lar är de flesta köpare mer intresserade av miljö, 
antal sittplatser, automat, fyrhjulsdrift och 
säkerhetsutrustning än hästkrafter och elinfäll-
bara backspeglar med markbelysning. Det är 
lätt hänt att återförsäljaren säljer det som finns i 
stället för att tänka från ett kundperspektiv.

– Flera GA har, i samarbete med fabrikerna, 
specat bilar med sportchassi och stora fälgar på 
ett sätt som har varit direkt kundfientligt. Stack-
ars kunder som får en obekväm bil och stackars 
handlare som ska sälja bilarna! Här kan ju 
faktiskt återförsäljarna gå in och kommunicera 
genom en läsplatta och andra kanaler i hallen 
för att få fram ett mer kundorienterat budskap; 
en bil som passar när rätt frågor ställs kring 
bilvalet, tilläggstjänster som ger kundvärde och 
minskar kundens osäkerhet.

DET FINNS MER som en läsplatta kan hjälpa 
kunden med, till exempel:

✔ Bygga sin bil.
✔ Värdera sin gamla.

GLA. Och Mercedes har i dag sexton modeller, vilket 
kan jämföras med fem i början av 1980-talet. VW 
har femton modeller eller fler beroende på hur man 
räknar, exemplifierar Anders Parment.

Dessutom finns ju alternativen med och utan auto-
matlåda, fyrhjulsdrift och olika karossutföranden.

VARFÖR HAR DET blivit så? Svaret finns förstås i den 
ökande konkurrensen och försök att öka försäljningen 
genom att erbjuda ett så stort smörgåsbord som möj-
ligt. Enligt Parment är drivkrafterna framför allt tre:

1. Individualismen bland köparna ökar och genom 
att ständigt komma med nya produkter försöker 
tillverkarna hålla uppe märkets attraktivitet.

2. Med en bred modellportfölj skapas en för 
tillverkaren fördelaktig riskspridning; olika modeller 
fungerar under olika konjunkturer och med få model-
ler skulle det kunna bli katastrof om en ny modell 
inte skulle slå. Dessutom kan det ju vara tryggt att 
ha modeller som ligger både sent och tidigt i cykeln.

3. När andra biltillverkare expanderar skulle de 
som inte gör det riskera att förlora i konkurrenskraft 
och marknadsandelar.

– Tillverkarna har knappast något val, när alla 
andra gör på det här viset måste man hänga på.

FÖR BILHANDLARNA kan det många gånger 
vara förödande. Modellexpansionen innebär ökad 

– Det som hände var att tidigare VW-återförsäljare 
som sålt Audi inte fick göra det längre om de inte upp-
fyllde standardkrav som var orimligt hårda för orter 
som Lindesberg, Katrineholm, Motala och Sandviken. 
Audi ökade sina marknadsandelar i storstäder som en 
konsekvens av bättre lokaler samt en allmänt stark 
storstadsorientering kring varumärket.

– Det här är ju helt och hållet tillverkarens val och 
även om de säljer fler bilar genom att ha fler modeller 
är risken stor att det inte håller i längden utan slår 
tillbaka. Dels blir representationen på mindre orter 
sämre, för enligt tillverkarna är det inte direkt någon 
poäng med att bara sälja enklare modeller av ett 
premiummärke på en mindre ort. Dels blir det oerhört 

komplext och dyrt att tillhandahålla informations-
material, kunskap hos säljare, reservdelar och annat. 
Alla modeller blir ju inte storsäljare. 

Visserligen kan Anders Parment tycka att många 
av de nya modellerna är högst relevanta och vita-
liserande – och även välkomnande för återförsäl-
jarna. Men han ifrågasätter de många drivlinealter-
nativen hos flera märken.

– Risken är stor att en alltför långtgående 
diversifiering av portföljerna skapar en massa kom-
plexitet och extrakostnader som återförsäljare och 
kunder i slutändan får bära.

– Hur villiga är de att betala för att biltillverkarna 
tävlar om högsta tillverkningsvolym? 2

”TILLVERKARNA OCH GENERALAGENTERNA HAR FÖR STOR 
DOMINANS I FRÅGA OM ATT KOMMUNICERA MED KUNDERNA”

På Mobility 
Motors i Sätra 
möter kund-
mottagaren 
Pär Zinovjev 
verkstadskun-
derna med sin 
bärbara dator.

Ett exempel är DnB:s nya app, med vilken hela 
affären med en kund sker elektroniskt.
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Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

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

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

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

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

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

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

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

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

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

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

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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MARKNADS-
TORGET
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta 

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

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info
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Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

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

Elektroniskt Mätsystem
EzCalipre

Punktsvets
GYSPOT BP

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

Riktbänk
10-Ton Drag 

3-ton lyftkapacitet

Välkommen

Montering i hamn eller eftermontering.

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

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

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

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

Upplev fördelarna med 
läderklädsel i bilen!

”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!

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

◆ Fettutrustning
◆ Väteskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

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

MODERN KVALITETSLACKERING 



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

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

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

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

BEAD BAZOOKA
2.490 kr

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

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

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

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

Bromsluftare 

3.190 kr

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

- Snabb pumpautomat med sättrycks-
funktion. 

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

3.450 kr

AIRMATE PUMPNINGSAUTOMAT

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 47.950 kr

geodyna 3900
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

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

av klis ter -
vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
geodyna 4500p

geodyna 4500-2p

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

32.500 kr
leasing fr. 658kr/mån.

geodyna 3900

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

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

leasing fr. 789kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr

Prisexempel SPO45E-EH1:

 36.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

Modell 542RA
Tryckluftsdriven fri-
hjulsdomkraft med en 
lyfthöjd på 410 mm. Bra 
räckvidd på de utdragbara 
lyftarmarna. Kan även 
monteras på körbanelyftar 
av andra märken. 

3 ton
14.500 kr

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

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

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

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

533RC

18.000 kr

Modell 524  4 ton 37.900 kr
Modell 526C*    5 ton 46.900 kr
Modell 526L5    5 ton 45.900 kr
Modell 526LT  5 ton 76.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 523kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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

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

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

92.900 kr

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 960/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

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

18.000 kr
leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

leasing fr. 694 kr/mån.
33.900 kr

3.850 krLV: TM150

PV: TM100

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

leasing fr. 517kr/mån.
23.500 kr

leasing fr. 559kr/mån.

26.800 kr

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

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

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

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

Kampanj!

21.900 kr

varmgalvansierade 
bottenramar

43.200 kr 

- universialramper ingår!

+

leasing fr. 808kr/mån.

39.900 kr!
leasing fr. 808 kr/mån.
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2 JURIDIK
DAVID NORRBOHM

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

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

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

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

2 VERKSTAD
JOACHIM DUE-BOJE

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

MOTORBANSCHENS EXPERTPANEL

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

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

2 SKADEREPARATION
ÅKE WESTIN

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

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

Visst kan det finnas skäl
att ge garanti på garantin

JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA Vi har en kund vars 
motor i hans nyköpta bil har 
havererat för tredje gången. 
Nu säger GA att man inte kan 
få ”garanti på garanti” och vill 

inte ta något ansvar. De två 
första gångerna hade bilen 

nybilsgaranti, nu har den 
inte det längre. Men sedan 
förra reparationen har det 
gått mindre än ett år och 
bilen har inte ens rullat 
1 000 mil. Vi har inte kunnat 

påvisa något onormalt  
brukande från kundens sida. 

Vad säger du?
Oförstående

SVAR  UTTRYCKET ”det finns ingen 
garanti på garanti” är slarvigt och 
något som branschen tyvärr tagit 
till sig lite för lättvindigt. Både 
Konsumentköplagen (KKL) och 
Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) reglerar att avhjälpande  
på garantifel (förutsatt att det är 
fråga om samma fel, vilket det i 
och för sig inte alltid är) måste  
ske varaktigt. 

Det innebär att om avhjälpandet 
inte blir permanent och samma fel 
återkommer (även efter garanti-
tidens utgång) kan säljaren vara 
skyldig att avhjälpa felet igen.

Vad ett varaktigt avhjälpande 

”GENERALAGENTEN AVSÄGER SIG ANSVAR 
EFTERSOM NYBILSGARANTIN HAR GÅTT UT”

DAVID NORRBOHM SVARAR

FRÅGA En kund beställde en ny 
bil av oss i oktober och i order-
bekräftelsen som vi skickade 
till honom bekräftade vi februari 
som leveransmånad. Nu har 
bilen tyvärr blivit försenad och 
beräknas vara leveransklar 
först i början av april. Vi har 
erbjudit kunden en kostnadsfri 
lånebil under förseningsveck-
orna, men han kräver att få häva 
köpet. Vad gäller?

Bilhandlare

SVAR I PARAGRAF 4 i leverans-
villkoren (nya f r o m 1 november 
2014) regleras vad som gäller vid 
leveransförsening. Där framgår att 

om leveransförseningen är av 

Nytt i leveransvillkoren
väsentlig betydelse för en konsument 
– vid den bedömningen ska såväl 
tidsaspekten som behovet beaktas – 
har kunden rätt att häva köpet. 

EFTERSOM leveransförseningen i ert 
fall endast är drygt fyra veckor  
är min bedömning att den inte är vä-
sentlig. Inte ur en tidsaspekt, och inte 
heller ur behovsaspekten eftersom 
kunden erbjudits en lånebil (dess-
utom kostnadsfritt, vilket egentligen 
inte är nödvändigt). Enligt villkoren 
hade kunden som alternativ kunnat 
ge er en bestämd tilläggstid (om 
minst fyra veckor) och därefter haft 
rätt att häva köpet.

När vi ändå är inne på villkoren 
kan det vara bra att känna till att 
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2 BILHANDEL
JOHAN HOLMQVIST
är chef för bilhandelsfrågor 

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

och vad samma fel innebär 
är givetvis inte glasklart. Och 
garantin på garantin kan inte  
utnyttjas i absurdum. Gränsen 
går när ett fel normalt skulle 
kunna ha inträffat ändå, det vill 
säga en kund ska aldrig kunna 
hamna i ett fördelaktigare läge 
om felet skulle ha inträffat på 
grund av normalt av slitage.

UTAN ATT HA hela bilden klar  
är min bedömning att en  
motorrenovering, som inte  
hållit 1 000 mil inte kan ses  
som ett varaktigt avhjälpande  
av ett garantifel. 2

ç

den nya texten har en distinktion 
på ny bil beroende på om bilen 
tillverkas enligt kunds anvisningar/
önskemål (sk specialleverans) eller 
om det är en ny lagerbil. 

Har leveransdag inte avtalats 
i kontraktet gäller att en lagerbil 
normalt ska levereras senast inom 
tolv veckor och en specialleverans 
senast inom sexton veckor. Vid 
specialleverans är det därför vik-
tigt, om man vid avtalets ingående 
känner till att leveranstiden är 
längre än sexton veckor, anger 
åtminstone en ungefärlig leverans-
vecka eller -månad i kontraktet. 
Annars kan kunden utgå från att 
bilen ska levereras inom sexton 
veckor. 2

FRÅGA Våra medarbetare knorrar 
och säger att ”vi får aldrig veta 
någonting”, att vi i ledningen helt 
enkelt är för dåliga att informera 
dem. Och det ligger nog sanning 
i det. Finns det möjligen någon 
manual att stötta sig emot?

Anders i Jönköping &  
Hugo i Stockholm

SVAR  UNGEFÄR SÅ lyder frågan 
som på kort tid ställts från dels en 
mindre bilhandlare, dels från en 
rätt så stor. Det är svårt att infor-

Så kan intern-infon bli bättre!
BILHANDEL

Kan vi ändra priset i efterhand?
BILHANDEL

FRÅGA Vi bytte in en väldigt fin 
Ford S-Max, den kom från en av 
våra företagskunder som hade 
leasat den. Vi fick in bilen till  
ett ovanligt bra pris och efter-
som modellen i detta skick är 
mycket eftertraktad begagnad, 
såg vi fram emot en riktigt bra 
begagnataffär. 

Tyvärr råkade vår säljare  
skriva in försäljningspriset 
140 000 kronor i stället för 
170 000 kronor i vårt säljstöds-
program, varför bilen annonse-
rades ut med ett pris som var 
30 000 kronor för lågt. 

Redan första dagen som 
bilen fanns till salu kom det in 

JOHAN HOLMQVIST

mera så att alla blir nöjda, men det 
är oftast bättre att informera för 
mycket än för lite. 

Börja med ett möte per vecka 
med all personal på avdelningsnivå. 
På det större företaget rekommen-
derar jag att därtill varje torsdag 
mejla information om organisatio-
nen och kommande externa besök. 
Det är rätt viktigt att regelbundet 
sända på samma veckodag och 
torsdag är en bra dag.

En gång i kvartalet bör mötet 
adderas med en djupare ekono-

en kund och köpte den. Först 
senare samma dag uppdagades 
felet och kunden kontaktades för 
att informeras om att vi tyvärr 
gjort fel och var tvungna att 
ändra priset. Kunden vägrade att 
gå med på ändringen och krävde 
att köpet skulle fullföljas enligt 
avtalet. Han hänvisade till att 
ordersedeln var underskriven 
av både honom och vår säljare 
samt att våra villkor var bifogade. 
Kunde vi ha krävt att få ändra 
priset?

Emil, Värnamo

SVAR  TYVÄRR – eller ska jag skriva 
tack och lov. Ordern är bindande 

när bägge parter har skrivit på 
den, vilket är bra för just bägge 
parter. I det här fallet har ni som 
säljare endast rätt att ändra avtalet 
om kunden insett eller borde ha 
insett misstaget. Det är ju 
inte så lätt att bevisa att så 
är fallet. 

Observera att ni 
inte heller kan hänvisa 
till att endast säljaren 
skrivit på ordersedeln, 
om ni inte tydligt in-
formerat om att även 
en försäljningschef 
ska skriva på för att 
ni ska ha godkänt 
affären. 2

”TYVÄRR, ELLER TACK OCH LOV, ÄR ORDERN
BINDANDE NÄR BÄGGE PARTER SKRIVIT PÅ”

misk genomgång. Delar ni upp 
mötena i två blandade grupper 
behöver ni inte stänga firman.

TVÅ GÅNGER PER ÅR rekommen-
derar jag en heldagskonferens där 
alla på företaget träffas. 

Ha en stående agenda vid alla 
möten. Tänk på att det vid alla 
interna möten är viktigt med en 
bra dialog och en återkoppling 
till utestående frågor från tidigare 
möten. Dela gärna på ansvaret att 
leda mötena. 2



VERKSTAD

FRÅGA En kund beställde en 
nyckel med sändare till sin bil 
för att nyckel två hade för-
svunnit. Jag talade om att vi 
måste ha bilen på plats för att 
kunna gifta in nyckeln i bilen, 
samt att registreringsbeviset 
måste bekräfta att bilen tillhör 
beställaren. Senare utförde 
vår verkstad jobbet till allas 
belåtenhet. 

Inte långt efter programme-
ringen fick dock bilen bärgas 
till oss för att den var krockad. 
Innan det hade ägaren anmält 
bilen stulen. I ett telefonsamtal 
talade försäkringsbolaget om 
för oss att bilen var nyckelkörd 

VERKSTAD

”FÖRSÄKRINGSBOLAGET HITTADE SJÄLVA
EN BEGAGNAD MOTOR SOM VI SKULLE MONTERA”

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

FRÅGA Vi har ett annorlunda för-
säkringsärende. En kund köpte 
en ny bil hos oss och krockade 
efter bara åtta månader. I 
samband med olyckan gick 
kylaren sönder. Trots det körde 
bilägaren vidare med motorras 
som följd. Bilen bärgades till vår 
skadeverkstad och besiktning 
utfördes. I kalkylen inkluderade 
vi en ny motor. Priset enbart för 
den var 130 000 kronor, vilket 
försäkringsbolaget tyckte var 
för dyrt och bad att vi skulle 
söka en begagnad motor. 

Vi ställde oss frågande till 
det, bilen var ju inte ens ett år 
gammal! Vi hittade ingen begag-
nad motor, men till slut fann bo-
laget själva en firma som kunde 
leverera en renoverad motor för 

Ett knepigt försäkringsärende
48 000 kronor. Vi sa inte emot 
dem just då. Nu började strulet, 
motorn var fel och passade inte. 
Efter en tid levererade renove-
ringsfirman en annan motor som 
var ombyggd för att passa. 

Vi bytte motorn som vi blev 
tillsagda, vi fick inte använda 
originaldelar. Bolaget ville sedan 
att vi skulle lämna ut bilen i det 
skicket till kunden, men det 
kändes inte alls bra. Vår verkstad 
har plöjt ner en massa odebiter-
bar tid i det här ärendet, kunden 
är ledsen och vill häva köpet. Har 
han rätt till en hävning? Hur ska 
vi hantera ärendet på bästa sätt?

Sara, verkstadschef södra Sverige

SVAR  OJ DÅ, EN ny bil som ska 
få en begagnad renoverad motor. 

Har du frågat din generalagent 
om nybilsgarantin gäller med en 
renoverad motor? Jag tror inte den 
gör det. Hur lång garanti är det 
på den renoverade motorn? Hur 
kommer resten av nybilsgarantin 
att se ut när motorgarantin har ut-
gått? Kunden skulle utan problem 
kunna häva köpet om ärendet 
hamnade i Allmänna reklama-
tionsnämnden.

Du skulle ha varit tydlig med att 
din verkstad, för att vara fackmäs-
sig, endast kunde byta till en ny 
originalmotor och att bolaget hade 
fått lösa in bilen om de ansett att 
kostnaden hade blivit för hög.

ANM: Sara ringde mig häromveckan 
och meddelade att försäkringsbo-
laget har löst in bilen. Mina egna 

Problem att bilar återlämnas 
skadade när kontoret stängt

BILUTHYRNING

ROGER EKDAHL

JOACHIM DUE-BOJE SVARAR

FRÅGA Vi börjar få problem med 
kunder som har bokat bilar som 
”helghyra” (fredag eftm till mån-
dag fm). Under hyresperioden 
har bilen skadats och hyresta-
garen har lämnat tillbaka den 
– ofta med den skadade sidan 
mot en vägg eller ett staket – 
före hyresperiodens utgång när 
kontoret är stängt. 

När personalen tar in bilen för 
tvätt och städning på måndags-
morgonen upptäcks ju skadan. 
Men när kunderna kontaktas  
och manas fylla i en skade- 

anmälan, hävdar de att bilen var 
helt oskadd då den parkerades. 
Hur hanterar man detta?

Irriterad
 

SVAR  DEN HÄR FRÅGAN kommer 
nästan alltid upp på våra kurser för 
blivande biluthyrare och även från 
äldre i gemet. ”Problemet” borde 
inte vara något problem. I det 
avtal som hyrestagaren har skrivit 
under, står att kunden har hyrt 
bilen från fredag eftermiddag till 
måndag förmiddag och avtal ska 
alltid hållas ”Pacta sunt servanda”. 
Bilen ska alltså lämnas tillbaka på 
måndag förmiddag. Gör kunden 
annorlunda står han eller hon 
också för risken. Dessutom har  
ni ju stängt på söndagar och kan 
inte besikta bilen tillsammans  
med hyrestagaren då. 

VI BRUKAR uppmana uthyrare att 
i avtalen poängtera att bilen inte 
kan lämnas tillbaks då kontoret är 
stängt. Görs det ändå får hyres-
tagaren stå för den risk det kan 
innebära. Skriv inga avtal där ni 
ger kunden rätt att lämna tillbaka 
bilen efter stängningsdags! Kan 
kunderna hämta bilen under  
öppettider, kan de lämna tillbaka 
den under öppettider också. 

NI LÅNAR UT något, som är värt 
mycket pengar, mot betalning för 
låneperioden. Kunden är alltid 
skyldig att ersätta bilens skador 
och fylla i skadeanmälan och 
i förekommande fall också en 
polisanmälan. 2
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och att de visste om att vi hade 
programmerat en ny nyckel. 
Nu i efterhand påstår de att vi 
får ansvara för skadan för att 
vi inte programmerat bort den 
”gamla” nyckeln! Kan de kräva 
oss på det ansvaret?

Verkstadschef Västra Götaland

SVAR INTRESSANT PÅSTÅENDE 

från försäkringsbolaget, de vill 
att ni ska stå för skadan för att 
ni inte programmerat bort den 
saknade nyckeln. Jag känner 
inte till någon anvisning från 
någon tillverkare där det står att 
verkstaden ska fråga bilägaren 
varför han eller hon vill beställa 

en ny nyckel. Och om verkstaden 
skulle ställa frågan och svaret 
blev ”det har du inte med att 
göra”, vad ska verkstaden göra 
då? Eller om en tjuv bryter sig 
in i ett hus och stjäl en bilnyckel 
och sedan även bilen. Gäller inte 
försäkringen då för att bilen är 
”nyckelkörd”?

Tala om för försäkringsbolaget 
att ditt ansvar är att inte brista i 
fackmässighet, i det ingår inte att 
du ska ifrågasätta varför kunden 
vill beställa en nyckel. 

Sedan kan det ju vara bra fort-
sättningsvis att tipsa bilägarna om 
att eventuellt programmera bort 
en saknad nyckel. 2

funderingar efter samtalet med 
Sara var, vilket slöseri med tid 
och pengar. Verkstaden har inte 
kunnat debitera all nedlagd tid, 
men har fått stå vid fronten och 
ta första smällarna mot kunden 
trots att det var försäkringsbolaget 
som strulade. I slutändan kanske 
hela affären varit bra för nybils-
försäljningen, bildemonteraren 
och biluthyrningsfirman. Men det 
skulle inte ha varit på bekostnad 
av en stackars verkstad som bara 
är budbärare. 2

”Måste vi fråga kunden varför?”

”SKRIV INGA 
AVTAL MED 

RÄTT FÖR KUN-
DEN ATT LÄMNA 
BILEN EFTER 
STÄNGNING!”
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Nyregistreringar under februari 

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
februari 2015, nya definitionen

Nyregistrerade miljöbilar februari 2014, nya definitionen.

 Februari Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län                 6 813 5 757 12 947 11 285 29,3
Västra Götalands län     4 176 3 869 7 533 7 101 17,1
Skåne län                      3 255 3 015 6 060 5 372 13,7
Jönköpings län                 947 746 1 766 1 477 4,0
Östergötlands län              852 966 1 627 1 809 3,7
Hallands län                   838 845 1 531 1 470 3,5
Uppsala län                    781 678 1 458 1 243 3,3
Örebro län                     552 619 1 062 1 099 2,4
Västmanlands län               591 471 1 054 857 2,4
Södermanlands län           538 534 962 927 2,2
Värmlands län                  518 465 967 866 2,2
Kalmar län                     484 344 937 655 2,1
Gävleborgs län                 504 496 938 888 2,1
Västernorrlands län            457 482 875 947 2,0
Västerbottens län              464 424 893 777 2,0
Kronobergs län                 504 402 854 790 1,9
Dalarnas län                   442 453 848 814 1,9
Norrbottens län                420 435 784 838 1,8
Blekinge län                   276 221 488 426 1,1
Jämtlands län                  238 221 405 402 0,9
Gotlands län                   85 82 154 155 0,3
Landet totalt 23 735 21 525 44 143 40 198 100,0

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i februari 

 Februari  Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  2 156 1 719 3 842 2 922 8,70 7,27
2 VW Passat 1 697 1 112 2 800 1 931 6,34 4,80
3 VW Golf 1 306 933 2 519 1 729 5,71 4,30
4 Volvo S/V60 969 949 1 954 1 796 4,43 4,47
5 Volvo XC60 1 005 696 1 748 1 558 3,96 3,88
6 Volvo V40N 599 587 1 236 1 288 2,80 3,20
7 Skoda Octavia 485 366 857 639 1,94 1,59
8 Toyota Auris 430 426 780 703 1,77 1,75
9 KIA Cee´d 420 440 765 888 1,73 2,21
10 BMW 3-serie 419 444 752 995 1,70 2,48

  Februari  % av miljö, ack.
Modell Typ 2015 2015
1 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 458 12,88
2 Volvo V70II Drive Diesel 505 11,44
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 201 6,40
4 Toyota Auris HSD Hybrid 188 5,74
5 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 233 5,41
6 VW Golf TGI Bluemotion Gas 204 5,06
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 126 3,42
8 Peugeot 308 Diesel 146 3,35
9 Volvo XC60 Drive-E Diesel 107 2,66
10 Audi A6 2.0 TDI Diesel 89 2,54

Diesel 63,1 %

E85 3,1 % 
El/laddhybrid 

 8,0 %

Elhybrid 14,4 % 

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 334 750

 2014      2015

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

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

1 9

10

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     10 13 27 24 0,06 0,05
  Land Rover                 55 109 132 193 0,29 0,48
Totalt BC Sweden             65 122 159 217 0,36 0,53
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 480 1 381 2 823 2 723 6,39 6,77
  Mini                       133 123 247 208 0,55 0,51
Totalt BMW Group Sverige     1 613 1 504 3 070 2 931 6,95 7,29
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    378 448 692 844 1,56 2,09
Totalt Citroen Sverige AB    378 448 692 844 1,56 2,09
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 9 12 21 21 0,04 0,05
  Fiat                       258 277 465 458 1,05 1,13
  Jeep                       114 44 191 79 0,43 0,19
  Lancia                     13 47 39 68 0,08 0,16
Totalt Fiat Group Automobiles 394 380 716 626 1,62 1,55
Ford Motor                                                                          
  Ford                       794 886 1 562 1 536 3,53 3,82
Totalt Ford Motor            794 886 1 562 1 536 3,53 3,82
GM Norden                                                                           
  Chevrolet                        373             486             1,20
  Opel                       469 349 790 720 1,78 1,79
Totalt GM Norden             469 722 790 1 206 1,78 3,00
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      344 247 593 507 1,34 1,26
Totalt Honda Nordic          344 247 593 507 1,34 1,26
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 4 0 4 0,00 0,00
Totalt Iveco Sweden     0 4 0 4 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 194 1 077 2 166 2 009 4,90 4,99
Totalt KIA Motors Sweden     1 194 1 077 2 166 2 009 4,90 4,99
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    731 642 1 407 1 171 3,18 2,91
Totalt KW Bruun Autoimport   731 642 1 407 1 171 3,18 2,91
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      313 317 586 684 1,32 1,70
Totalt Mazda Motor Sverige   313 317 586 684 1,32 1,70
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 176 799 2 001 1 512 4,53 3,76
  Smart                      66         156 4 0,35          
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 242 799 2 157 1 516 4,88 3,77
Nevs                                                                     
  SAAB                     0 15 0 20 0,00 0,04
Totalt Nevs       0 15 0 20 0,00 0,04
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    132 240 275 384 0,62 0,95
Totalt Nimag Sverige      132 240 275 384 0,62 0,95
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     851 548 1 404 902 3,18 2,24
Totalt Nissan Nordic         851 548 1 404 902 3,18 2,24
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      320 394 528 733 1,19 1,82
  Renault                    664 544 1 232 1 060 2,79 2,63
Totalt Renault Nordic Sverige 984 938 1 760 1 793 3,98 4,46
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    623 805 1 062 1 395 2,40 3,47
  Mitsubishi                 295 204 659 362 1,49 0,90
Totalt SC Motors Sweden AB   918 1 009 1 721 1 757 3,89 4,37
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     384 411 640 727 1,44 1,80
Totalt Subaru Nordic         384 411 640 727 1,44 1,80
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      64 52 189 124 0,42 0,30
  Toyota                     1 496 1 396 2 919 2 608 6,61 6,48
Totalt Toyota Sweden         1 560 1 448 3 108 2 732 7,04 6,79
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 278 1 158 2 576 2 387 5,83 5,93
  Porsche                    66 37 137 76 0,31 0,18
  Skoda                      1 076 1 047 2 014 1 758 4,56 4,37
  Seat                       317 206 527 381 1,19 0,94
  Volkswagen                 3 834 3 247 7 164 6 229 16,22 15,49
Totalt Volkswagen Group Sverige 6 571 5 695 12 418 10 831 28,13 26,94
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 762 4 048 8 835 7 765 20,01 19,31
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 762 4 048 8 835 7 765 20,01 19,31
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       36 25 84 36 0,19 0,08
Totalt 23 735 21 525 44 143 40 198 100,00 100,00

6 6 21 18
38 63 94 130
44 69 115 148

428 279 2 395 2 444
114 76 133 132
542 355 2 528 2 576

313 407 379 437
313 407 379 437

3 8 18 13
180 169 285 289

30 11 161 68
6 1 33 67

219 189 497 437

421 599 1 141 937
421 599 1 141 937

4 223 2 263
206 345 584 375
210 568 586 638

182 183 411 324
182 183 411 324

0 0 0 4
0 0 0 4

1 241 1 287 925 722
1 241 1 287 925 722

838 258 569 913
838 258 569 913

377 436 209 248
377 436 209 248

455 415 1 543 1 095
1 1 155 3

456 416 1 698 1 098

0 0 0 20
0 0 0 20

207 260 68 124
207 260 68 124

865 503 539 399
865 503 539 399

420 543 108 190
801 641 431 419

1 221 1 184 539 609

662 500 400 895
291 158 368 204
953 658 768 1 099

311 355 329 372
311 355 329 372

33 26 156 98
1 187 1 208 1 732 1 400
1 220 1 234 1 888 1 498

515 386 2 061 2 001
59 31 78 45

712 688 1 302 1 070
298 158 229 223

1 954 1 919 5 210 4 310
3 538 3 182 8 880 7 649

2 351 1 719 6 484 6 046
2 351 1 719 6 484 6 046

23 22 58 16
15 532 13 884 28 611 26 314

Gas 11,4 %

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

PERSONBILAR fortsätter starkt och har nu ökat 

tio procent hitintills i år. Endast 1988 och 1989 

öppnade starkare.

LÄTTA LASTBILAR tar igen en del av januaritappet 

och ligger nu endast två procent efter fjolåret 

ackumulerat. Marknaden signalerar fortsatt bra 

efterfrågan. 

TUNGA LASTBILAR, över 16 ton, tappar i februari 

och ligger nu även de två procent efter fjolåret 

totalt.

PROGNOSEN för personbilar känns i underkant, 

med tanke på årets första månader. Registre-

ringarna såväl som signaler för ordertakten och 

orderbanker ser onekligen mycket positiva ut. Vi 

tror på en tidig uppjustering av årets pv-prognos.

Stark fortsättning  
för personbilar!  

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

Källa: Vroom

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 Januari  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 

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

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

 Februari   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Feb  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  0 3 0 4 -100,0 -100,0 0,0 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  232 215 394 394 7,9 0,0 6,8 6,6
Dacia  37 48 71 161 -22,9 -55,9 1,2 2,7
Hyundai  10 9 11 10 11,1 10,0 0,2 0,2
Fiat  66 131 127 211 -49,6 -39,8 2,2 3,5
Ford  594 383 962 647 55,1 48,7 16,5 10,9
GM  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  21 25 39 44 -16,0 -11,4 0,7 0,7
Isuzu  38 28 50 62 35,7 -19,4 0,9 1,0
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  209 239 400 423 -12,6 -5,4 6,9 7,1
Mitsubishi  72 46 107 96 56,5 11,5 1,8 1,6
Nissan  171 236 305 458 -27,5 -33,4 5,2 7,7
Peugeot  251 200 422 381 25,5 10,8 7,2 6,4
Opel  72 64 154 145 12,5 6,2 2,6 2,4
Renault  359 406 626 740 -11,6 -15,4 10,7 12,4
Seat  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  11 5 15 9 120,0 66,7 0,3 0,2
Suzuki  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  112 84 170 153 33,3 11,1 2,9 2,6
Volkswagen  1 028 981 1 909 1 939 4,8 -1,5 32,7 32,5
Volvo  0  0  1  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  40 47 74 85 -14,9 -12,9 1,3 1,4
Totalt  3 323 3 150 5 836 5 962 5,5 -2,1 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Februari   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Feb  Ackumulerat  2015  2014
DAF  6 7 10 12 -14,3 -16,7 1,6 1,8
Iveco  0 0 0 1 0,0 -100,0 0,0 0,2
MAN  13 16 29 27 -18,8 7,4 4,5 4,1
Mercedes-Benz  17 20 33 36 -15,0 -8,3 5,1 5,5
Scania  144 141 303 239 2,1 26,8 47,2 36,5
Volvo  139 177 267 339 -21,5 -21,2 41,6 51,8
Övriga  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt  319 361 642 654 -11,6 -1,8  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Februari  Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 3 323 3 150 173 5,5 5 836 5 962 -126 -2,1
andel i % 90,2 88,3   89,1 88,9
3,5 - 10 ton 24 28 -4 -14,3 43 39 4 10,3
andel i % 0,7 0,8   0,7 0,6
10 - 16 ton 20 27 -7 -25,9 29 51 -22 -43,1
andel i % 0,5 0,8   0,4 0,8
>16 ton 319 361 -42 -11,6 642 654 -12 -1,8
andel i % 8,7 10,1   9,8 9,8
Totalt 3 686 3 566 120 3,4 6 550 6 706 -156 -2,3

Registrering av bussar Över 10 ton

 Februari  Ackumulerat Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Feb  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  5 1 11 3 400,0 266,7 10,6 11,1
MAN  2 0 14 0 0,0 0,0 13,5 0,0
Mercedes-Benz  10 9 11 12 11,1 -8,3 10,6 44,4
Neoplan  1 0 1 0 0,0 0,0 1,0 0,0
Scania  8 3 13 7 166,7 85,7 12,5 25,9
Volvo  13 4 21 5 225,0 320,0 20,2 18,5
Övriga  15 0 33 0 0,0 0,0 31,7 0,0
Totalt  54 17 104 27 217,6 285,2 100,0  100,0

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

2 S TAT I S T I K  B E G A G N AT 2 S TAT I S T I K  L A S T B I L A R

1 Volvo 3 392 21,53 3 441 3 392 21,53 3 441 7 105 20,34 7 004 5,7 6,0 5,7
2 Volkswagen 1 925 12,22 1 655 1 925 12,22 1 655 3 863 11,06 3 334 5,9 5,8 5,9
3 Toyota 1 318 8,37 1 480 1 318 8,37 1 480 2 720 7,78 3 504 5,6 5,8 5,6
4 Audi 935 5,93 878 935 5,93 878 1 921 5,50 1 926 5,6 5,6 5,6
5 Ford 864 5,48 823 864 5,48 823 2 014 5,76 2 087 5,1 4,9 5,1
6 BMW 846 5,37 834 846 5,37 834 1 653 4,73 1 816 6,2 5,8 6,2
7 Peugeot 647 4,11 624 647 4,11 624 1 460 4,18 1 603 5,3 4,9 5,3
8 Renault 599 3,80 632 599 3,80 632 1 283 3,67 1 334 5,5 6,0 5,5
9 Skoda 551 3,50 532 551 3,50 532 1 271 3,64 1 140 5,0 5,3 5,0

10 Hyundai 534 3,39 531 534 3,39 531 1 277 3,65 1 112 4,9 5,1 4,9
11 KIA 529 3,36 574 529 3,36 574 978 2,80 849 6,4 7,7 6,4
12 Opel 478 3,03 478 478 3,03 478 1 372 3,93 1 518 4,0 3,7 4,0
13 Mercedes Benz 456 2,89 482 456 2,89 482 1 257 3,60 1 419 4,3 4,2 4,3
14 SAAB 395 2,51 540 395 2,51 540 1 057 3,03 1 457 4,5 5,0 4,5
15 Citroen 329 2,09 336 329 2,09 336 1 002 2,87 1 011 3,9 4,1 3,9
16 Honda 316 2,01 261 316 2,01 261 602 1,72 600 6,2 5,3 6,2
17 Nissan 289 1,83 276 289 1,83 276 504 1,44 493 7,0 7,0 7,0
18 Subaru 237 1,50 256 237 1,50 256 518 1,48 585 5,2 5,2 5,2
19 Mitsubishi 201 1,28 240 201 1,28 240 513 1,47 497 4,7 5,8 4,7
20 Mazda 180 1,14 179 180 1,14 179 502 1,44 564 4,2 3,9 4,2
21 Seat 126 0,80 127 126 0,80 127 313 0,90 266 4,9 5,3 4,9
22 Suzuki 109 0,69 133 109 0,69 133 239 0,68 233 5,4 6,6 5,4
23 Chevrolet 84 0,53 88 84 0,53 88 269 0,77 292 3,7 3,7 3,7
24 Lexus 63 0,40 63 63 0,40 63 167 0,48 138 4,9 5,6 4,9
25 Fiat 59 0,37 42 59 0,37 42 211 0,60 205 3,3 2,4 3,3
Övriga                                            293 1,86 305 293 1,86 305 868 2,48 997 4,0 3,9 4,0

Totalt/Genomsnitt 15 755 100,0 15 810 15 755 100,0 15 810 34 939 100,0 35 984 5,3 5,4 5,3

01 - STOCKHOLM                           9 668 8 648 1 020 11,79 9 668 8 648 1 020 11,79 23,04 21,50
03 - UPPSALA                             1 544 1 388 156 11,24 1 544 1 388 156 11,24 3,68 3,45
04 - SÖDERMANLAND                        1 225 1 190 35 2,94 1 225 1 190 35 2,94 2,92 2,96
05 - ÖSTERGÖTLAND                        1 792 1 799 -7 -0,39 1 792 1 799 -7 -0,39 4,27 4,47
06 - JÖNKÖPING                           1 637 1 676 -39 -2,33 1 637 1 676 -39 -2,33 3,90 4,17
07 - KRONOBERG                           833 929 -96 -10,33 833 929 -96 -10,33 1,99 2,31
08 - KALMAR                              1 075 1 021 54 5,29 1 075 1 021 54 5,29 2,56 2,54
09 - GOTLAND                             197 202 -5 -2,48 197 202 -5 -2,48 0,47 0,50
10 - BLEKINGE                            681 600 81 13,50 681 600 81 13,50 1,62 1,49
12 - SKÅNE LÄN                           5 684 5 256 428 8,14 5 684 5 256 428 8,14 13,55 13,07
13 - HALLAND                             1 423 1 395 28 2,01 1 423 1 395 28 2,01 3,39 3,47
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                6 918 6 658 260 3,91 6 918 6 658 260 3,91 16,49 16,55
17 - VÄRMLAND                            1 149 1 153 -4 -0,35 1 149 1 153 -4 -0,35 2,74 2,87
18 - ÖREBRO                              1 294 1 246 48 3,85 1 294 1 246 48 3,85 3,08 3,10
19 - VÄSTMANLAND                         1 256 1 202 54 4,49 1 256 1 202 54 4,49 2,99 2,99
20 - DALARNAS LÄN                        1 190 1 292 -102 -7,89 1 190 1 292 -102 -7,89 2,84 3,21
21 - GÄVLEBORG                           1 058 1 019 39 3,83 1 058 1 019 39 3,83 2,52 2,53
22 - VÄSTERNORRLAND                      977 1 099 -122 -11,10 977 1 099 -122 -11,10 2,33 2,73
23 - JÄMTLAND                            466 444 22 4,95 466 444 22 4,95 1,11 1,10
24 - VÄSTERBOTTEN                        860 944 -84 -8,90 860 944 -84 -8,90 2,05 2,35
25 - NORRBOTTEN                          1 015 1 003 12 1,20 1 015 1 003 12 1,20 2,42 2,49
Övrigt 13 55 -42 -76,36 13 55 -42 -76,36 0,03 0,14

Hela landet 41 955 40 219 1 736 4,32 41 955 40 219 1 736 4,32 100,0 100,00

MRF 14 011 33,40 14 011 33,40 14 153 35,19 14 153 35,19 -142 -1,00 -142 -1,00
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 077 24,02 10 077 24,02 8 563 21,29 8 563 21,29 1 514 17,68 1 514 17,68
Bilhandel total 24 088 57,41 24 088 57,41 22 716 56,48 22 716 56,48 1 372 6,04 1 372 6,04
Privat bilhandel(fysisk person) 1 623 3,87 1 623 3,87 1 461 3,63 1 461 3,63 162 11,09 162 11,09
Juridisk person 5 648 13,46 5 648 13,46 5 425 13,49 5 425 13,49 223 4,11 223 4,11
Privat 10 296 24,54 10 296 24,54 10 147 25,23 10 147 25,23 149 1,47 149 1,47
Direktimport 300 0,72 300 0,72 470 1,17 470 1,17 -170 -36,17 -170 -36,17

Totalt 41 955 41 955 40 219 40 219 1 736 4,32 1 736 4,32

VILL DU VETA MER?

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Toppen av 
isberget.

vroom

Den här statistiken är
bara toppen av
isberget...

Kontakta oss idag!
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Wheelsystem360 är ett koncept, som förändrar, förnyar och förbättrar det sätt 
som branschen hanterar och förvarar däck och hjul på. WS360s målsättning är 
att vara marknadsledande och skapa Europas bästa ställage och lyfthjälpmedel 
för däck- och bilbranschen.

Nu erbjuder vi ett nytt koncept för att vara den ledande leverantören på marknaden 
inom hantering och förvaring av däck och hjul - Wheelsystem360.

SVENSKA LAGER HAR TAGIT 
FRAM ETT HELT NYTT KONCEPT 
- WHEELSYSTEM360

E K O N O M I  /  E R G O N O M I  /  L O G I S T I K 

ST
M

O
G

R
O

U
P.

SE

Svenska Lager AB Tel: +46(0)46-540 70 01
Fredsgatan 25 email: offi ce@ws360.se
SE-331 52 Värnamo  www.ws360.se

DÄCKFÖRVARING OCH HJULHANTERING

WS360_AD_DD_220x285mm.indd   1 2015-02-20   16:46

Mingel
LACK- & SKADETRÄFF

Stockholm

NÄRMARE 200 DELTAGARE, bland dem både danskar och norrmän drog MRF:s Lack- 
och skadeträff på Frösundavik. Det var fullspäckat program, bra energi och baluns 
på kvällen. Kvalitet, processer och framtid löpte som röd tråd genom konferens-
programmet. Det handlade mycket om kvalitet och enligt Owe Pettersson från If  
har fokus på nöjda kunder aldrig varit större.

Pekfinger för oaktsam förvaring av bildelar, inkorrekt demontering och glömda 
sittskydd. Peppning för atmosfär och passion i företagskulturen.

Plastreparationerna ökade med 7,5 procent i fjol, fler än 250 000 plastdetaljer 
reparerades och skolor hör av sig om härdplastutbildningar.
TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Flow och energi
i skadesektorn

Bensträckarpaus för Michael Strandh, Belami, 
Per-Arne Jonsson och Anders Österdahl från 
Skadepoolen i Närke.

Per Börjesson och Håkan Holmlund 
kom från Dalarna och Avesta Krylbo 
Billackering.

Tor Simonsen från norska förbundet 
sa: ”Kvalitet handlar också om för-
utsättningarna för att få betalt.”

Åsa Ekengren från Bil Sweden gav 
smakprov på kommande riktlinjer för 
skadeverkstäder, ”ett körkort”.

Lack- och skadestyrelsens bas Urban Mag-
nusson manade att ta betalt för timmar, ”10 % 
av bilarna står för 50 % av kostnaderna”.

Per Ekelöf från BASF Coatings 
visste varför 2011 och 2012 var 
bra år: Två snörika vintrar.

Peter Larsson, Mälardalens Bilskadecen-
ter, Conny Eriksson, Billackeringsbolaget 
och Thom Bergman, HA:s Bilskadecenter.

Bilplasttekniska pristagare. Bengt Öberg, hederspris, Johan 
Norling, Tage Rejmes i Linköping, Sven Hivén, Bilskadecenter 
i Enköping och Jan Sannefeldt från JS Plåt & Lack.

Kvalitetsskillnaden blir enorm om anställda jobbar 
av passion i stället för mot tid, sa Anders Landgren 
från You Turn som varnade för ”nöjdrum”.

Owe Pet-
tersson från 
If siade att 
snittiderna 
på plåtjobb 
kommer att 
fortsätta 
sjunka.

Fikapaus för Stefan Eriksson från Bil-
lackeringsbolaget och Gert Eriksson, 
Halmstad Billackering.

Krister Werner från CAB 
beskrev tidverket och Jan 
Olvenmo, MRF, berättade att 
350 verkstäder lagar plast.

Simon Hoffman och Andreas 
Gahne från Zions Bilplåt & Lack.
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Mässa

TRE MOTORMÄSSOR parallellt blev ett lyckokast på Stockholmsmässan i slutet av 
januari. MC-mässan, Lifestyle Motorshow och Bilar som jobbar drog åt varandra. 
Totalt kom mer än 55 000 besökare och fusionen kommer att upprepas om två år. 

Det mesta som går på hjul hade baxats in. En gemensam nämnare var retro. Domi-
nerande och störst var MC-mässan med bejublade shower varje timme i actionarenan 
där det kördes uppåt väggarna och där ungdomar också kunde provköra mopeder.

I bilutställningen ställde sjutton tillverkare ut, flera premiärmodeller. De andades 
bilsalong på riktigt med trendvisningar av karossdesign. Om än lite inträngd, locka-
des många besökare också till avdelningen för lätta arbetsfordon med skåp, flak, 
kranar och många it-lösningar.
TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Lyckligt gifte
mellan 3 mässor

Sverigepremiär för VW:s e-up. 
Mathias Elmerstad från VW Stock-
holm i Bromma visade marknadens 
minsta transportbil, e-up.

Pimpat med 
sprejfolie.
Gummifärgen 
Liquid Gum 
från Haymans i 
sex nyanser är 
avdragbar.

Retrolook  
med mo-

dern teknik 
på BMW:s 

jubileums-
hoj Rnine.

STOCKHOLM MOTOR WEEKEND

Jimmy Olsson från ”Rackar-
tygarna” showade i mässans 
actionarena där pulsen var 
hög.

Ser ut som 
en kupé men 
rymlig som 
en kombi, sa 
Richard Lerdén 
från Veho om 
CLA shooting 
brake.

VW Caddy -06, vald till Snyg-
gaste transportbil 2014, stod 
i Bob Systems monter.

130 kilo lättare totalt är senaste 
Z-lyften och skåpet från Berco.

Swedish edition. Lars Ericsson från 
Vetlanda ställde ut den här special-
designade Morgan Roadstern.

Gulligast på mässan var Fogarollis 
rullande kaffebar, en moped.

Lotta Thulin vi-
sade Mitsubishis 
nya supermiljöbil 
Outlander.

Bak kulisser av  
granbarr, Volvos 
senaste modeller.

Speaker på cat walken var modegurun 
Lotta Ahlvar som såg retro-trender, 
gulddetaljer och mycket mocka.

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Hjulinställning
John Bean V3400
Uppfinnaren av 3D tekniken för hjulinställning presenterar nu 
nästa steg i modern hjulinställningsteknik - V3400 den mest 
avancerade hjulinställningsmaskinen i företagets historia.
Ny Pro42-premium programvara gör det enklare och snabbare 
för teknikern att göra en hjulinställning. På 2 minuter gör du en 
komplett uppmätning av fordonet!
V3400 har de nyutvecklade AC400 snabbfästena i magnesium 
som enkelt fästs på däcken. Hjulinställaren har trådlös kommu-
nikation mellan kameratornen och datorn och går att få i flyttbart 
utförande. Finns även som märkesgodkänd.

199 000:-
exklusive moms

Pris från:

Du kan finansiera ditt köp med leasing till fördelaktiga 
villkor, kontakta oss för mer information.

Leasingkostnad: 

3 146  kr/mån.*  
(60 mån)
*Första förhöjd 10% och restvärde

www.sunmaskin.se
Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / sun@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean och SUN Diagnostics

Medlem av

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade att utföra  
kalibreringar av: 

• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare

http://www.facebook.com/
sunmaskin

NYHET!

Sax-/Hjulinställningslyft
MAHA DUO CM 4.2 alt. 5.0 ton
DUO CM är en nyutvecklad extremt stabil saxlyft 
vilken tillgodoser de senaste behoven för arbete på 
fordon. Lyften är låg i nedsänkt läge vilket är en för-
del vid montering ovan golv. Kan även förses med 
automatisk eller manuell tiltfunktion för att  under-
lätta påkörning av låga fordon.

DUO CM är helt öppen mellan körbanorna och 
passar såväl som inspektionslyft i en testline, som 
en reparationslyft och uppfyller de högt ställda krav 
som gäller vid hjulinställning. 
Den är även märkesgodkänd.

TM



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

SNABBA SÄKRA LYFT MED KVALITETSLYFTAR 
         FRÅN TYSKA CONSUL

Consul 2.40 HD Flex
Hydraulisk tvåpelarlyft med den senaste tekniken där lyften jobbar med en motor och cylinder i varje pelare vilket gör att det inte 
behövs någon wire eller hydraulslangar mellan pelarna. Kabelbågen för elkablar mellan pelarna är justerbar i höjdled eller kan tas 
bort om man önskar gjuta ner kablarna i golvet under lyften. Lyften levereras med symmetriska armar som är anpassade för att 
kunna nå lyftpunkterna på allt ifrån små bilar som Smart/Mini upp till skåpbilar typ MB Sprinter (hjulbas 4025 mm).

Consul 0.30 KH
En kompakt snabb däckservicelyft med galvaniserade påkörningsramper och bottenram för den professionella 
däckverkstaden. Med dubbla cylindrar för varje körbana, vilka ersätter mekaniska spärrar.

Consul 4.45 XLT-SN-AM
Den kraftiga 4-pelarlyften med extra långa körbanor (5500 mm) som passar både personbilar och lätta 
lastbilar med en vikt upp till 4,5 ton. Idealisk för hjulinställning och servicejobb med inbyggda glidplattor 
och uttag för vridplattor. Den inbyggda saxlyften gör lyften extra användbar till broms och däckarbeten m.m. 
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