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Utbildning,

drift & support

ingår!

Innehåll 5.2015 

30 48
Anna Liljedahl på Finnveden 
vässar spetskompetensen.

Hur jämställd är vår bransch?
L A STBIL SMONARK

På tunga sidan är politiken i fokus och jämställdheten på topp.

Vi gissar att det är första gången kvinnorepresentationen i motorbran-
schens styrelser har granskats. Resultaten kan du se på sidorna 30–36.

24

SLÄKTEN
ÄR BÄST

Annika Henriksson, tv, lockade hem 
kusinerna Anna och Sara Andersson 
till familjeföretaget som blev Årets 
företagare i Varberg i fjol.
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Innehåll 5.2015

”Det hade jag  
ingen aaaning om”
ATT BÖRJA sin första ledare med ett citat  
från Hasse & Tage kanske inte tillhör vanlig-
heterna, men det speglar lite av den känsla jag 
har efter mina första veckor på posten som  
vd på MRF. 

Trots att jag har varit i bilbranschen i mer 
än 30 år hade jag ingen aning om att vår orga-
nisation jobbade så jättestort och mångfaset-
terat med exempelvis ARN, yrkeshögskola, 
området plast, lack och skador. Det visar på 
det kanske svåraste vi har, nämligen att infor-
mera/kommunicera allt som görs. 

JAG SER ÖDMJUKT fram emot att fortsätta 
min resa, att upptäcka och vända på fler bitar 
i detta stora pussel. Än så länge har jag hittat 
en del kantbitar och sorterat en del i färghö-
gar men mycket är kvar. Min ambition är att 
vi tillsammans ska få fram en långsiktig plan 
att jobba efter för att kunna fokusera på dom 
viktigaste områdena för branschen. 

Områden som redan har fått 
många pusselbitar är kommuni-
kation, kvalitet och kompetens-
försörjning.

REKRYTERINGEN – att vi blir en 
attraktiv bransch för fler – är en 
av de frågor som kommer att vara 
helt avgörande för bran-
schens framtid. Därför är 
det speciellt kul att se att 
vi i det här numret har 
en så tydlig profil på att 
visa på alla kvinnor som 
finns och verkar i vår 
bransch. 

Året har börjat 
starkt och jag önskar er 
fortsatt god försommar!
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Tommy Letzén är ny vd 
för Motorbranschens 
riksförbund
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LEDARE

Postadress
Motorbranschen
Box 5611, 114 86 Stockholm
08-701 63 12

MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND

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

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

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

Rickard – din 
personliga tränare 
inom bilfinansiering

Rickard Andersson 
Key Account Manager, Örebro
Tel: 010-156 15 85

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

6

Omslaget:  
Anna Ericsson, sidan 44. 
Foto Johan Gunséus

F
O

T
O

 C
H

R
I

S
T

E
L

 L
I

N
D

F
O

T
O

 A
N

N
A

 R
E

H
N

B
E

R
G

FOTO FREDRIK STEHN



 6 MOTORBRANSCHEN 5 .2015   MOTORBRANSCHEN 5 .2015 7

Nya Lexus RX
Fjärde generationen av Lexus suv-modell 
RX premiärvisades på bilmässan i New 
York. Den är bränslesnålare, ännu mer 
tekniskt avancerad men också längre, nå-
got bredare och lägre än den innevarande 
generationen. Sammantaget innebär det 
ännu bättre innerutrymmen, framför allt 
för baksätespassagerarna.

2  DET HÄNDER I  BRANSCHEN

Novo - konceptbil från Kia
Novo har en sportig profil med sitt minimala överhäng i 
fronten, längre överhäng i bak tillsammans med en sluttande 
taklinje. I fronten syns den senaste tolkningen av Kias signum 
”tiger nose-grillen”, nu bredare och mer inbäddad. Profilen 
förstärks av bakhängda dörrar med sina infällda dörrhandtag 
samt backspeglarna i aluminium. Kia Novo är utrustad med 1,6 
l GDi turbomotor samt den nya sjustegade DCT växellådan. Tina Thörner i anledning av lättklädda kvinnor på Genèvesalongen

”Det finns ingen referens 
mellan ett halvklätt fruntim-
mer och en kompetent bil, jag 
skäms för mänskligheten”

Drar begagnatkunderna
till verkstaden via mejl
Personliga mejl till de kunder 
som köpt begagnad bil hos 
Kneippbadens bil i Norrköping 
har visat sig vara både effektiv 
och billig marknadsföring. 

FÖR EVA WISTH, servicemark-
nadschef på Kneippbadens bil, är 
kunder med lite äldre bilar viktiga 
att ta ett fastare grepp om.

– Vi vet att kundgruppen med 
äldre bilar är lätt att tappa. De tror 
ofta att det är dyrare att serva på 
en auktoriserad märkesverkstad, 
säger hon.

Sedan ett år tillbaka använder 
hon personliga mejl som mark-
nadsföringsinstrument. 

– Jag skickar ett mejl en månad 

BILHANDEL

efter att en kund har köpt en begag-
nad bil av oss. Där gratulerar jag 
till köpet och berättar om värdet av 
att använda en märkesverkstad, att 
vi bara använder originaldelar, att 
serviceteknikerna är utbildade och 
att vi har tillgång till uppdaterad 
information, säger hon.      

HON MEJLAR också de kunder 
som inte har besökt verkstaden på 
två år.

– Det är så mycket enklare att 
nå fram via mejl än via telefon. 
Jag satte en kille på att ringa, men 
det var svårt att nå kunderna den 
vägen. Att skicka mejl blir mer tids-
effektivt. Hittills har jag bara fått 
positiv respons, säger Eva Wisth.

Mejlkommunikationen har inte 
inneburit att Eva blivit kontaktad i 
en massa andra ärenden.

– Jag var lite rädd för det, men 
har imponerats av hur professio-
nellt mottagarna har reagerat. 

Mejladresserna antecknas vid 
alla bokningstillfällen. Ibland hän-
der det att kunder frågar hur den 
ska användas.

– Då berättar vi att BMW an-
vänder mejlen för kundundersök-
ningar och att vi kommer att skicka 
olika serviceerbjudanden. Det är 
viktigt att vi har en god relation 
både med våra befintliga kunder 
och att vi visar framfötterna för 
nya kunder som köper bil av oss, 
säger Eva Wisth. 2  na

Front 

”Jämställt = lönsamt”
Konsulten Sofia Falk hjälper storbolag att få 
in fler kvinnor som operativa chefer. På Scania 
konstaterade hon att kvinnors körsätt var miljö-
vänligare också.

SOFIA FALK DRIVER Wiminvest 
som risk- och krishanterings-
konsult, bland annat för bolag 
i motorbranschen. Hon hävdar 
att ökad jämställdhet leder till 
högre lönsamhet eftersom företag 
som förstår sin kundgrupp och 
kommunicerar på rätt sätt och 
samtidigt ligger steget före sin 
produkt- och tjänsteutveckling 
har stora fördelar.

– Företag behöver spegla sin 
marknad, ha diversifierade arbets-
grupper eftersom vi vet att sådana 
alltid löser svåra problem bättre 
än homogena grupper, säger hon.

Sofia Falk hänvisar till en 
utredning från Boston Consulting 
group från 2013 som visar att 90 
procent av alla bilinköp görs av 
kvinnor genom påverkan. 

– Fler kvinnor som produkt-
chefer, i försäljning och som 

”Vi borde ha fått in fler tjejer i branschen”
TROTS ATT relativt många tjejer går 
fordonsutbildningar är den manliga 
dominansen i branschen näst intill total 
– 97 procent enligt SCB. Men det finns 
gott om goda försök.

Scania har ”Girls Trucking day” för 
kvinnliga yrkesförare och för dem som är 
nyfikna på yrket. Volvo LV har tjejdagar.

– Vi började med tjejdagarna redan 
1999 och det är egentligen bedrövligt 
att de fortfarande behövs. Vi borde ha 
kommit längre och fått in fler kvinnor i 

ledare för affärsområden kommer 
öppna nya marknader och skapa 
nya affärsmöjligheter, men bara 
om de finns på plats.

ETT AV DE företag som Sofia Falk 
jobbat med är Scania.

– Scania har ställt ökade krav 
på sig själva att minska koldioxid-
utsläppen och öka livstiden för 
deras lastbilar och bussar. De bör-
jade titta på vilka chaufförer som 
lyckades bäst och fann att kvinn-
liga chaufförer gav bättre resultat 
genom sitt körsätt och omtanke  
för fordonet.

– Genom att ta in fler kvinnliga 
chaufförer i Scanias transportlabb, 
men också uppgradera rutiner för 
ett optimalt körsätt, har de tjänat 
pengar och tagit sig i rätt riktning 
för att nå sina mål.

Sofia hävdar att jämställdheten 

Högljutt nej till
nya skattechocken
Det är upprörda röster mot reger-
ingens ”hemliga skattechock” mot 
bilisterna på nätet just nu. MRF:s 
Facebooksida ”Rättvisa bilskatter” 
får tusentals gillare. Debatten ra-
sar och antipatiyttringarna haglar 
mot socialdemokraternas svek 
och eftergift åt miljöpartiet.

Skattehöjningarna på bensin 
och diesel, med 44 respektive 48 
öre litern plus moms, införs vid 
årsskiftet om budgetförslagen går 
igenom. Dessutom föreslås en 
indexuppräkning av drivmedels-
skatterna framdeles som skulle 
kunna innebära att en liter bensin 
kostar 30 kronor om 30 år.

MRF och Bil Sweden protes-
terar högljutt. På kampanjsidan 
www.utanbilenstannarsverige.se 
kan du läsa fler argument. Bland 
annat det faktum att Sverige 
redan i dag har världens högsta 
koldioxidskatt, flera tusen procent 
högre än det europeiska priset på 
koldioxid i utsläppshandeln.

– I en ny rapport från Statens 
väg- och trafikforskningsinstitut 
framkommer också att bilfamiljer 
betalar dubbelt så mycket skatt 
jämfört med riksdagens principer 
om att varje trafikslag ska skatta 
för sina samhälls-ekonomiska 
marginalkostnader. Andra 
trafikslag kommer undan med 
skatterabatter., säger MRF:s infor-
mationschef Charlie Magnusson.

– Dessutom genererar nä-
ringslivet fyra femtedelar av alla 
koldioxidutsläpp i Sverige, men 
det är hushållen som betalar in 
hälften av de klimatrelaterade 
skatterna.

Expansion i Närke
Bilexpo i Örebro, återförsäljare 
och serviceverkstad för Hyundai 
och Mitsubishi, invigde nyligen 
sina nya lokaler på Karosseriga-
tan på Bettorps-området i Örebro. 
Anläggningen är granne med flera 
andra bilföretag och belägen strax 
norr om E18/E20-motorvägen.

Sedan 2008 är Bilexpos verk-
stad ansluten till Mekonomen.

är en affärsstrategisk fråga. 
– Låt vd fronta, uttala sig och 

driva jämställdhetsfrågan. Se alltid 

till att ha personer i bolaget som 
har liknande perspektiv som kund-
grupperna, råder hon. 2 ???  ??? me

branschen, säger Susanne Frödin, pr & 
marknadskommunikationschef Norden 
på Volvo LV.

På tjejdagarna träffas 100 uttagna 
kvinnor på för seminarier, provkör-
ningar och utställningar.

ETT PROBLEM ÄR att många tjejer 
som utbildar sig inom fordon tar jobb i 
andra branscher efter utbildningen.

– Flera av våra före detta studenter 
som inte jobbar i branschen säger att 

det finns en gammeldags syn på tje-
jer ute på arbetsplatserna, att många 
äldre män som är verkstadschefer 
inte verkar tycka att tjejer passar in, 
säger Maria Gahn, rektor på Stock-
holms transport- och fordonstekniska 
gymnasium.

Ett sätt att försöka stoppa flykten 
från branschen har varit att knyta ihop 
de kvinnliga studenterna på gymnasiet 
i ett nätverk, så att de håller kontakt 
även efter utbildningstiden. 2 ??? ??? me

Sofia Falk har 
väglett Scania mot 
ökad jämställdhet.

Susanne Frödin.
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Eva Whist bear-
betar segement-
två-kunderna.

http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=6RTbd1FwqNDXeQysmqC9cC0X3iFnv0nxpvVAcQoQvVU015BDmzGSugxCzlfPuym6I7s2tz7D99qZea0TRnqHWoanTDYp1ao5Q1sL65C7CF3-2Bgq5TW2tWS2nwja7DTsGLlNj-2BXOzGACZNHBXDesbq5TScuBKg7ZMdsEVTpQsIGPb6i6n6K0TrWG-2ByqNW0-2BMA7_hepiNBAtL0pVmMwIn2eb-2FjWZVnQrFSXy1hrVMAF8hbBSn5naC2qxV9-2FvGtmmZwnBAt2YcazU-2Bl1T8ne5oTIyv8wl479vGGnFZ1a0FDX2vIFJMdlOFnK7WsQQ0A2KHoyxYJwEngYUTttbNrqqqFO-2Fi1MNkFt1FulgbJ-2BOj-2BGC3FQmB0L-2BYsn9C83QhAWl86ikTdVd1-2FH2yQnkiQ3HwTA7AsTmYGUa1wADsVBp4LMiD09ZFVZ1OJzspGjL1HBpgyACGi6XyL9B07U4I9bBhvGqa4dA4Dh3Zv1KEONsfGSzE2DqQ3v2QixLIvvV4JY2CWYZ8-2FTwwPWd8Y2o9fWJsykawG-2BJWxmHkrOdils-2BhyPVFpCHZwhB1ZpTRgRBL2sBIS55f2H9aHFeKFAdyHAvog7kwJicUVYg8rGL2Mo-2FKmxJhh8-3D
http://www.utanbilenstannarsverige.se
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TUNGA FORDON

Så många har satt
cabotagebrotten i system
Det är tufft för verkstädernas 
kunder i åkeribranschen. En 
ny studie visar att hundratals 
utländska lastbilar konse-
kvent bryter mot reglerna om 
tillfälligt cabotage.

ENLIGT LIANE ASK, regionchef för 
Sveriges Åkeriföretags södra regi-
onkontor för Skåne och Blekinge, 
är vinstmarginalen för mer än 80 
procent av svenska åkerier mellan 
två och tre procent.

– Transportmarknaden är en mo-
gen marknad och konkurrensen tuff, 
men även om vi har en inre marknad 
i EU så är transportmarknaden inte 
fri eftersom den styrs av cabotage-

reglerna. Konflikten uppstår när 
reglerna inte följs, säger Liane Ask.

Nyligen presenterades en upp-
datering av cabotagestudien som 
transportforskare Henrik Sternberg 
arbetat med. 163 000 observationer 
från 5 000 frivilliga personer runt 
om i landet har gett ett trafikmönster 
för de utländska lastbilarna. Resul-
tatet visar att mer än 400 utländska 
lastbilar sällan eller aldrig lämnar 
Sverige och konsekvent bryter mot 
reglerna om tillfälligt cabotage.

REGLERNA ÄR tydliga; utländska 
chaufförer som har en internationell 
transport till Sverige får göra tre 
andra transporter i Sverige innan 
ekipaget måste lämna landet. Som 

mest får de stanna i sju dagar i rad. 
– Sedan de nya reglerna infördes 

har några polisdistrikt sanktionerat 
bilar och klampat och det är toppen. 
Grundproblemet är att det finns för 
lite resurser. Det behövs betydligt 
fler välutbildade poliser som kan 
göra de avancerade kontrollerna, 
säger Tina Thorsell, kommunika-
tionschef på Sveriges Åkeriföretag.

Statistiken visar en minskning 
av antalet konkurser bland åkare 
vilket följer konjunkturen, men en 
ökning av antalet mindre åkerier 
som slås ihop till större. 

– Utvecklingen beror bland an-
nat på att enmansföretag har svårare 
att klara sig i den hårda konkurren-
sen, säger Tina Thorsell. 2 ??? ??? me
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MRF-verkstäder
gjorde tidning
Kimberly Ivarsson, 18, var om-
slagsflicka i tidningen ”Verkstad” 
som Västmanlands MBF tryckte 
upp som sextonsidig annons-
bilaga i 60 000 exemplar i mars. 
Innehållet riktade in sig på kva-
litativa servicemarknadstjänster 
och på rekrytering, på att skapa 
ett söktryck.

Tidningen distribuerades in-
bladad i lokaltidningen VLT, flera 
andra av koncernens tidningar 
och fanns förstås också på den 
stora bilmässan som arrang-
erades för sjätte året. Det kom 
60 000 besökare dit!

– Vi börjar få rutin på mässor, 
säger distriktschef Börje Hultin 
och berättar om en hel upplevel-
searena i Rocklundahallen.

Mer än 100 personbilar och 
lätta transportbilar demonstrera-
des av nio västmanländska MRF-
handlare plus Porsche center i 
Örebro som gästutställare.

Rutinen att samarbeta med 
Edströmska gymnasiet är också 
stor. Där går för närvarande 
Kimberly Ivarsson som enda tjej 
på programmet Lastbil & Mobila 
maskiner där tungmek står på 
schemat. Överupplagan av tid-
ningen med artikeln där hon drar 
åt hjulbultar på en JCB finns nu  
i kundmottagningarna hos ortens 
verkstäder.

ANNONS    DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FÖR MRF-ANSLUTNA VERKSTÄDER I VÄSTMANLAND    ANNONS

Kimberly
gillar att meka med stora 
maskiner på Edströmska
s. 14

Köping siktar på  
VM-guld s. 6

Mycket tid vid datorn  
i verkstan  s. 5

Motorbranschen - framtidsbransch! s. 8

Serva hos rätt verkstad 
s. 13

Tina Thorsell på 
Åkeriföretagen  
efterlyser större 
polisiära resurser.

Minst 400 utländska 
lastbyilar verkar 
konsekvent begå 
regelbrott i Sverige.

Vilket är bäst, att göra fl era saker samtidigt eller att 
koncentrera sig på en? Kan man t ex vara bra på att sälja 
bilar, samtidigt som man är bra på att lagerhålla däck och 
fälgar? Javisst, en del kan säkert det. Men för många blir 
det nog varken hackat eller malet. 

Så varför lägga onödig tid på att fundera på vilka vinterhjul 
som passar till en viss bilmodell, leta i lagerlistor och sen 
bestämma vad man ska ta betalt? Och när dessutom kun-
den kanske står och väntar? 
När allt det där nu går att göra enkelt.

Vi har bestämt oss för att bara vara bra på en sak, att 
hjälpa bilföretag att hitta rätt däck och fälg till de bilar 
de säljer. Direkt i datorn och snabbt som ögat. För att 
sen leverera som ett klockverk. Och på så sätt hjälpa de 
bilföretag som vill få mer tid för att sälja fl er bilar. 
Och slippa hålla fälg- och däcklager, med allt 
vad det innebär.

Ta en titt på vår webbplats, så får du en 
känsla för hur det går till. Eller slå en sig-
nal, så kommer vi och visar dig på plats.
För det här, det är vi riktigt bra på.

Välkommen! 

Vi förenklar din däcka� är!

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

DET HÄR ÄR 
DET ENDA 

VI ÄR BRA PÅ! 

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

Vilket är bäst, att göra fl era saker samtidigt eller att Vilket är bäst, att göra fl era saker samtidigt eller att 
koncentrera sig på en? Kan man t ex vara bra på att sälja koncentrera sig på en? Kan man t ex vara bra på att sälja 
bilar, samtidigt som man är bra på att lagerhålla däck och bilar, samtidigt som man är bra på att lagerhålla däck och 
fälgar? Javisst, en del kan säkert det. Men för många blir fälgar? Javisst, en del kan säkert det. Men för många blir 
det nog varken hackat eller malet. det nog varken hackat eller malet. 

Så varför lägga onödig tid på att fundera på vilka vinterhjul Så varför lägga onödig tid på att fundera på vilka vinterhjul 
som passar till en viss bilmodell, leta i lagerlistor och sen som passar till en viss bilmodell, leta i lagerlistor och sen 
bestämma vad man ska ta betalt? Och när dessutom kun-bestämma vad man ska ta betalt? Och när dessutom kun-
den kanske står och väntar? den kanske står och väntar? 
När allt det där nu går att göra enkelt.När allt det där nu går att göra enkelt.

Vi har bestämt oss för att bara vara bra på en sak, att Vi har bestämt oss för att bara vara bra på en sak, att 
hjälpa bilföretag att hitta rätt däck och fälg till de bilar hjälpa bilföretag att hitta rätt däck och fälg till de bilar 
de säljer. Direkt i datorn och snabbt som ögat. För att de säljer. Direkt i datorn och snabbt som ögat. För att 
sen leverera som ett klockverk. Och på så sätt hjälpa de sen leverera som ett klockverk. Och på så sätt hjälpa de 
bilföretag som vill få mer tid för att sälja fl er bilar. bilföretag som vill få mer tid för att sälja fl er bilar. 
Och slippa hålla fälg- och däcklager, med allt Och slippa hålla fälg- och däcklager, med allt 
vad det innebär.vad det innebär.

Ta en titt på vår webbplats, så får du en Ta en titt på vår webbplats, så får du en 
känsla för hur det går till. Eller slå en sig-känsla för hur det går till. Eller slå en sig-
nal, så kommer vi och visar dig på plats.nal, så kommer vi och visar dig på plats.
För det här, det är vi riktigt bra på.

Välkommen! 

nordicwheels_annons_motorbranschen_maj_15.indd   1 2015-04-20   11:16
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”Regeringen mörkar 
rekordhöjning av 

bensinpriset”

Panamera Edition
Den här specialversionen av Porsche Panamera 
kännetecknas av designdetaljer som till exempel 
högglanspolerade svarta lister vid sidorutorna. Dörr-
handtagen är lackerade i samma färg som karossen 
om tillvalet Porsche Entry & Drive gjorts. 19-tums-
fälgarna från Panamera Turbo II, som är standard, 
har navkapslar med Porsche-märket i färg. 

Front

TV4 med anledning av regeringens förslag om indexhöjning av skatten

Helt nya MX-5
Helt nya MX-5 får Mazdas unika Skyactiv-
teknologi. Bensinmotorn Skyactiv-G har 
anpassats speciellt för MX-5 och Skyactiv-
Chassis har för första gången utvecklats 
för att passa en bakhjulsdriven bil. Vikten 
har reducerats med runt 100 kilo jämfört 
med den tidigare generationen och ingen 
MX-5 har hittills haft lägre tyngdpunkt.

SEDAN MITTEN AV 1980-talet har 
antalet kvinnor som äger en bil ökat 
med 83 procent. Motsvarande siffra 
för män är 19 procent. Män äger 
dock fortfarande bil i betydligt större 
utsträckning. 2,3 miljoner privatägda 
bilar är registrerade på män, 1,2 
miljoner på kvinnor.

I dag har åtta av tio kvinnor 
tillgång till bil. Framför allt har 
singelkvinnorna med barn skaffat 
bil i större omfattning. I början på 

Bil underlättar för föräldrar

Fler bilburna kvinnor
Trenden är tydlig – allt fler kvinnor har bil. Mest ökar tillgången hos singel-
kvinnor med barn. Men även singelkvinnor utan barn använder bil mer i dag 
än för 30 år sedan. Dessutom är pensionärskvinnorna på stark frammarsch.
Däremot har studenterna, som i allt större utsträckning är kvinnor, i dag 
sämre tillgång till bil.

STATISTIK   

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

Mjölby Truckshow
15–16 maj
Utställare, testkörning, lastbilstillverkare, påbyggare, entreprenad-
maskiner, släpvagnar, showbilar och fartfyllda shower och 
tävlingar. Invid E4:an. Fri entré.

Worldskills competition – Yrkes-VM 
São Paulo, Brasilien
11-16 augusti
Världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 23 år. 
Bland de cirka 1 000 deltagarna från 50 länder ingår tre svenskar 
från bilbranschen i vårt landslag.

Caravan Salon, Düsseldorf
24-26 april
Världens ledande utställning för husbilar och husvagnar, större än 
någonsin tidigare. Ett spektrum av varumärken, trender, premiärer 
och tillbehör i nio hallar med cirka 580 internationella utställare. 
Stort underhållningsprogram.
www.caravan-salon.com 

Almedalsveckan, Visby
28 juni – 5 juli
Politisk tummelplats där MRF och Bil Sweden deltar synligt på 
miljöbilstorget och många seminarier. Alla evenemang under 
veckan är öppna och kostnadsfria.
www.almedalsveckan.info

Classic car week, Rättvik
27 juli – 2 augusti
24:e upplagan av Sveriges största bil- familjeträff med ett full-
späckat veckoprogram. Se mer på www.classiccarweek.com

GA-dagen
11 september
Årets resultat av MRF:s GA-enkät presenteras.

Automechanika, Dubai
2 – 4 juni
Mellanösterns största internationella mässa för eftermarknaden 
arrangeras för 13:onde gången i Förenade Arabemiraten.
www.automechanikadubai.com

Händer framöver

Kvinnor med tillgång till bil

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Vi har öppet  
när ni har öppet
Bästa återförsäljare, vi ger dig möjlighet att 
enkelt göra affärer när du vill och var du 
vill. Du får snabba och kloka beslut och har 
möjligheten att ringa och få tala med vår 
 personal – även på helgen. Vårt mål är att 
hjälpa dig att sälja mer och öka din lönsamhet,  
därför är våra öppettider anpassade efter dina. 

Möt framtiden med oss på ett snabbt, enkelt 
och personligt sätt. Ring, vi är beredda.

Du når oss på:
Telefon 08-635 38 85
bil@wasakredit.se
www.wasakredit.se

Våra öppettider:
Måndag–fredag 9.00 – 19.00
Lördag  11.00 – 16.00
Söndag  11.00 – 15.00
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Källa: Bil Sweden/SCB

1980-talet hade bara hälften av de 
ensamma mammorna tillgång till bil. 
Vid senaste mätningen, 2010, är det 
sju av tio.

BILEN ÄR EN ännu större självklar-
het för barnfamiljer, cirka 95 procent 
har tillgång till en bil, och det är en 
siffra som stått sig stadig över åren.

Även fler singelkvinnor utan barn 
har tillgång till bil, en ökning från 54 
procent 1980 till 65 procent.

Pensionärerna har också bil i större 
utsträckning. 1980 var det fyra av 
tio som hade tillgång till bil. I dag 
är siffran betydligt högre, åtta av tio. 
Den största ökningen har skett i de 
högre åldrarna. Körkort blir också allt 
vanligare högre upp i åren, särskilt 
bland kvinnor. 

STUDENTER HAR däremot minskad 
tillgång på bil. Åtta av tio i början 
av 1980-talet har sjunkit till 7 av 

10 i dag. En förklaring kan vara att 
andelen kvinnor på universitet och 
högskolor har stigit kraftigt och 
tillgången på bil är fortfarande  
lägre bland kvinnor än bland män. 

Dessutom har studenter, under 
de senaste 15, 20 åren, inte haft 
samma genomsnittliga ökning i 
nettoinkomst som löntagarna. Men 
bland unga i allmänhet, 16–24 år, 
har tillgången till bil inte minskat 
sedan 1980-talet.  ac

Män  Singelkvinna med barn Familj med barn
Kvinnor   Singelkvinna utan barn
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Pulsar med ny motor
Nissan breddar utbudet men en ny turboladdad Pulsar 
med bensinmotorn 1.6 DIG-T på 190 hk i kombina-
tion med en 6-växlad manuell växellåda. Bilen, som 
lanserades på den europeiska marknaden under mars 
månad, kompletterar det nuvarande utbudet som 
består av bensinmotorn DIG-T 115 hk på 1,2 liter och 
dieselmotorn dCi 110 hk på 1,5 liter. Den nya versionen 
med DIG-T 190 har uppdaterats även designmässigt.

Front

Skaffade koll med kalkyl
Skadeverkstaden Automobilplåt i Linköping fick överblick på 
ekonomin med Malin Stjernbergs kalkyl.
MALIN STJERNBERG, ekonom på 
Automobilplåt i Linköping, tyckte 
att företaget hade dålig koll på hur 
mycket pengar de behövde dra in 
per timme för att vara lönsamt. Lös-
ningen hittade hon i ett Excel-ark.

Malin byggde en timkostnads-
kalkyl där det framgick hur högt 
timpris de var tvungna att debitera 
för att överleva långsiktigt. Hon 
blev förvånad hur långt från verk-
ligheten resultatet blev.

– Det visade sig att vi fick in 
mycket mindre pengar per timme 
än vad vi egentligen skulle behöva 
enligt kalkylen. Det var ett uppvak-
nande, säger Malin Stjernberg.

Som för alla skadeverkstäder 
kan företaget inte självt fullt ut 
bestämma vad det ska få betalt. 
Det görs upp i förhandlingar med 
försäkringsbolagen.

… personbilar såldes 2014 i Europa, att jämföra med 11,9 miljoner 2013. 
Det är en bra bit kvar till försäljningssiffrorna från tiden före den ekono-
miska krisen. 2006 såldes 15,6 miljoner personbilar. Men sedan två år 
tillbaka har både försäljning och produktion i Europa rest sig.

12,5 miljoner …

Ingen peak car här inte
Sett Bil Swedens slutgiltiga 
sammanställning över bilismens 
utveckling i Sverige i fjol? Om inte, 
några axplock här:
• Antalet bilar i trafik växte med 
cirka 90 000 fordon.
• Antalet körkortsinnehavare ökade 
med 50 000 personer.
• Körsträckorna ökade med cirka 
två procent.
•Antalet bilar per tusen invånare 
ökade från 467 till 471.

Samtidigt som bilismen växer 
sjunker utsläppen av växthusga-
ser kraftigt och trafiksäkerheten 
förbättras.

Leder jämställdhetsliga
Bilprovningen i Uppsala är den 
station i bolaget som har kommit 
längst jämställdhetsmässigt 
och har den procentuellt högsta 
andelen kvinnor bland besiktnings-
teknikerna. Fyra av tio medarbetare 
är kvinnor och det har varit en 
medveten strävan från förre team-
ledaren John Tjörnelund. Förutom 
att besiktiga bilar arrangerar kvar-
tetten kvinnor också events, bland 
annat öppet hus för besiktning av 
amerikanska entusiastbilar.

Mazda på catwalken
Japanska Mazda ger sig in mode-
världen med sitt designspråk Kodo 
– Soul of motion där inte bara bilar 
ingår utan även en stol och andra 
Kodoinspirerade produkter som 
sägs uttrycka samma rörelse och 
precision som bilarna. Formspråket 
visades under modeveckan i Milano 
tidigare i år och nyligen under de-
signveckan i samma stad.

– Vi har avtal med alla bolag 
och det är rätt stora skillnader i 
timersättning dem emellan, säger 
hon.

DET ÄR NÅGOT år sedan hon 
byggde kalkylen och den är nu ett 
viktigt verktyg vid förhandlingarna 
med försäkringsbolagen. Men det 
är långt ifrån alltid det imponerar 
på bolagen.

– Ofta säger de att det gick ju 
så bra förra året så ni får bara lite 
mer i år. Trots att vi kan visa att 
lönekostnader har ökat med två 
procent och materialkostnaderna 
med sex procent får vi kanske bara 
en dryg procent mer betalt.

Därför blir det viktigt att också 
titta i andra änden – på kostnads-
massan.

– Här har vi använt kalkylen 

för att matcha personal mot antal 
skador som vi får in för att för-
söka nyttja personalen så optimalt 
som möjligt.

Samtidigt är det välkänt att 
det under årets första kvartal och 
under sommaren är dåligt med 
jobb.

– Vi kan inte heller anställa två 
tekniker under ett par månader 
och sedan avskeda dem, det går 
inte. Vi måste hitta mer långsik-
tiga lösningar.

ÄVEN OM lönsamheten är skif-
tande, så är den nu så pass bra att 
det är möjligt att investera i nya 
verktyg och maskiner.

– Vi vet att det vart tredje år 
ungefär kommer en dipp som det 
gäller att klara av. Nu känner vi att 
vi har bättre koll på siffrorna. 2 na

Malin Stjernbergs 
kalkyl används bl a 
vid förhandlingar med 
försäkringsbolagen.

På bilden är de, fr v Desirèe 
Ahlqvist, Emilie Julin, Johanna 
Pettersson och Emely Vonkavaara 
Björkman.

MOBIL 
DÄCKSTAPLING  
WS40
Vid en nybyggnation av däckhotell, är en mobil däckstapling en optimal lösning för 
att förvara maximalt med hjul på så liten yta som möjligt. I en befi ntlig byggnad 
är det en väldigt intressant lösning för att nyttja lokalen maximalt och öka antal 
förvaringsplatser. Rälsen gjuts in i betonggolvet, antingen direkt vid golv-
gjutningen eller så fräser man kanaler i befi ntligt golv. Därefter monteras 
rälsen och golvet iordningställs.

Systemets styrning och säkerhet är säkrade av knappsatser samt fjärrkontroll. 
Nödstopp är placerade i varje ställages framkant. Varje plockgång är utrustad 
med kvittensknapp för att säkerhetsställa att gången är fri. Resetknapp fi nns 
på ställagets framkant för högsta säkerhet. Passagerna är utrustade med 
optiska sensorer. Systemets säkerhet är enligt klass 2. Vagnarna fi nns med 
elektrisk eller manuell drift. 

Vi lämnar 2 års garanti inklusive platsbesök med 
funktionskontroll, på våra motordrivna anläggningar.

• Upp till 7 nivåer i höjd, längd efter behov.
• Enkel montering.
• Upp till 11st förvaringar per kvadratmeter inkl. gångar.
• Fjärrkotroll
• Nattparkering
• Anpassat för kallager

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

Vill du maximera volymen i ditt däckhotell 
fi nns det inget bättre än kompaktlager.

DÄCKTRUCK & DÄCKKÄRROR
• Däcktrucken hanterar hjul staplade på varandra. Alla tunga och manuella lyft är borta.
• Wheelsystem erbjuder de fl esta olika typerna av däckkärror som fi nns på marknaden.

E K O N O M I  /  E R G O N O M I  /  L O G I S T I K 
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VERKSTAD

Inventeringen gäller bara 
små verkstäder i Stockholm 
men kan ändå ge en finger-
visning om vilka miljöregler 
som oftast missas. Vanligast: 
Att behållare med farligt 
avfall saknar märkning om 
innehållet.

I FJOL ”dammsög” miljöförvalt-
ningen i Stockholm kommunen 
på små verkstäder (med en till 
fem anställda), som inte tidigare 
funnits med i några tillsynsrullor, 
och inspekterade dem med fokus 
på avfalls- och kemikaliehante-
ring. Nu är rapporterna klara från 
de 72 verkstäderna. 45 av dem 
hade aldrig tidigare haft besök 
från miljöförvaltningen.

✔ I 35 procent saknades märk-
ning om innehåll i behållare med 
farligt avfall.

✔ I 17 procent förvarades 
kemikalier på ett sätt som riske-
rade att spill eller läckage nådde 
avlopps-, dagvattenbrunn eller 
oskyddad mark.

✔ I 15 procent förvarades far-

Här finns miljöbristerna

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!

REPARATIONS-
MATERIAL & TPMS

Däckreparationsmaterial av alla slag från 

världens största tillverkare TECH International!

Front

På Europanivå i

EN LUNTA om 471 sidor har 
hamnat på Cecras bord sedan sist. 
En studie av begbilmarknaden i 
Europa som tagit tre år att göra och 
som EU-kommissionen beställt 
för att få en paraplybild av den 
marknad som alltid får mest kritik 
ur ett konsumentperspektiv.

Märkes-ÅF och fria samt auktio-
ner har granskats, vilken informa-
tion som säljarna ger och inte ger, 
vilka problem som kan uppstå för 
konsumenterna och hur regelverken 
skiljer sig mellan de olika länderna. 

Vi lär få anledning att återkom-
ma till resultatet. Cecra har bistått 
undersökningen och tycker att 
det är bra att branschen granskas 
eftersom till exempel manipulering 
av vägmätare från mindre nog-
räknade aktörer undergräver den 
seriösa branschens rykte. Nyligen 
undertecknade Cecra en vädjan 
om att politiker i alla länder ska ta i 
tu med just det problemet.

När det gäller information till 
köparna medger Cecra att det bris-
ter, men tycker också att medlems-
staterna måste informera konsu-
menterna bättre, bland annat om 
hur garantier ska läsas och tolkas.

En enkät om praxis i varje land 
har precis gått ut till branschor-
ganisationerna och kommer från 
Sverige att besvaras från MRF.

EN ANNAN DIGER rapport som lan-
dat är en verkstadsstudie som bor-
rat sig in i tillgången på oberoende 
verkstäders tillgång på reparations- 
och underhållsinformation.

Det sägs att tillgången vis-
serligen blivit bättre men att vissa 
hinder fortfarande är uppenbara 
och att det sannolikt kommer att 
försvåra konkurrensen mellan auk-
toriserade och oberoende verkstä-
der. Det engelska undersökningsfö-
retaget ger flera rekommendationer, 
bland andra:

✔ En effektivare övervakning 
och tillsyn.

✔ Instanser som konsekvent 
behandlar klagomål.

✔Likartade böter/påföljder i 
alla EU-länder mot tillverkare som 
bryter mot direktiven.

”Telematikfrågan verkar vara 
en växande utmaning och en 
harmoniering med relevanta 
internationella standarder och 
annan europeisk lagstiftning är 
avgörande”.

Cecra diskuterar detta regel-
bundet vid möten med EU-kom-
missionen.

I CECRAS huvudstyrelse kommer 
de nordiska länderna fram till ut-
gången av 2016 att representeras av 
MRF:s avgående vd Per Johansson.

– Tyvärr verkar inte den nya 
EU-kommissionen vilja ta lika 
tydligt ansvar för bilfrågorna som 
den förra. Nu hänvisas allt oftare 
till enskilda överenskommelser 
mellan parter som tillverkare kon-
tra återförsäljare/verkstäder. Det 
aktualiserar den ständiga upprep-
ningen om hur viktigt det är att 
alla mellanhavanden är reglerade i 
kontrakten, säger han. 2 icn

Beg-handeln minutiöst
synad ur kundhorisont

Under den här vinjetten, Cecras logotype, rapporterar vi om vad den europeiska organi-
sationen, där MRF ingår, gör för att förbättra bilbranschens villkor.

Många nya Peugeot-ÅF
Under våren öppnar fler bilan-
läggningar som säljer och servar 
Peugeots person- och transportbi-
lar runtom i Sverige, både helt nya 
fullserviceanläggningar, ägarbyten 
och renodlade transportbilscenter.

Fullserviceanläggningar har 
bland annat öppnats av J Bil 
Vällingby, Klangs Bilservice i Lidkö-
ping, Mårtenssons Bil i Landskrona, 
R. Einarsson Bil i Hässleholm (som 
också öppnat Peugeots första 
transportbilscenter i Älmhult). 

Wä Bil i Kristianstad har fått nya 
ägare som satsar och utvecklar 
Peugeot ytterligare på orten, 
liksom Peugeot-anläggningen 
Auto-Larsson i Lund. I Uppsala tog 
Uppsala Bilgalleri över Peugeot-
försäljningen från Thunbergs Bil.

Vid pressläggningen av den här 
tidningen fanns 68 auktoriserade 
återförsäljare och 24 verkstäder. 
Och nya öppnar.

Zandra Magnusson är ny vd på 
Wä Bil i Kristianstad.

”Viktigaste miljöfrågan
i Stockholm i dag”
Det är byggandet av en östlig 
förbindelse av en ringled runt 
huvudstaden, enligt Anna Wersäll, 
näringspolitisk expert på Stock-
holms handelskammare. Hon och 
andra experter pläderade för en 
fullbordad ringled vid ett semi-
narium som MRF och Bil Sweden 
nyligen arrangerade. 

Jonas Eliasson, professor i 
transportsystemanalys, sa att 
det är enfaldigt att påstå att mer 
vägar renderar i mer trafik. Att det 
tvärtom ökar tillgängligheten och 
livskvaliteten.

– Specialiseringar inom 
arbeten, yrken och hobbyer ökar 
resandet, hävdade han också.

Undersökningar visar att 70 
procent av stockholmarna är 
positiva till en östlig förbindelse, 
att trafiken i innerstaden med den 
skulle minska med 11 procent, så 
mycket som 60 procent på vissa 
sträckor. Och kanske, som enda 
väg i Sverige, kunna finansieras 
helt med avgifter.

Redan har ”Friends arena-
syndromet” myntats som ett 
exempel på när husbyggande och 
infrastruktur inte har synkat.

ligt avfall på samma sätt som ovan.
Elva av verkstäderna saknade 

oljeavskiljare. Bland dem som 
hade sådana var det 25 procent 
som inte skötte avskiljarna på rätt 
sätt. Många var inte tömda på 
flera år och det berodde till största 
del på oklarheter om ansvaret 
mellan verkstaden och fastig-
hetsägaren. Verkstäderna hade 
trott att hyresvärden svarade för 
den biten eller så var hyresavtalen 
otydligt skrivna.

NU ÄR DE flesta bristerna åtgär-
dade och miljöbelastningen har 
därmed minskat. Men miljöför-
valtningen tycker att en regel-
bunden tillsyn är nödvändig för 
att minska risken för 
ytterligare miljöpå-
verkan. Inspektörer-
na påpekar att brister 
också finns hos 
många av de större 
kända verkstäderna.

– Det är bra att 
det här kontrolleras, 
dels för likvärdiga 
konkurrensvillkor 

men framför allt för miljöns skull. 
Det är anmärkningsvärt att så 
många exempelvis saknade rutiner 
för skötseln av oljeavskiljarna, 
säger distriktschef Dan Olsson på 
Stockholms Motorbranschförening 
som varit involverad i projektet.

BRISTER HANDLAR ofta om 
lagbrott, men miljöförvaltningen 
uttrycker både förståelse för att 
många av företagen är konjunktur-
känsliga och för att omogna företag 
inte kommer att kunna hantera alla 
lagkrav direkt. Inspektörerna hop-
pas på fler egenkontroller. Och de 
betonar sin egen rådgivande roll.

– Ett av företagen uttryckte att 
det ”faktiskt är ganska bra att få 

en genomgång av allt 
ibland”. En bra sam-
manfattning om vad 
tillsynen handlar om, 
att miljöförvaltningen 
kontrollerar att 
verksamheterna har 
egenkontroll, skriver 
miljö- och hälso-
skyddssinspektör 
Anna Vestman. 2 ???icn

Många små verkstäder 
är omedvetna om miljö-
lagarna.
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Vad gör en verkstadscoach?
HON ÄR SMÖRJMEDLET I VERKSTA-

DEN. DEN SOM SER TILL ATT DET 

FLYTER OCH ATT KUNDERNA KÄN-

NER SIG HEMMA. SOFIA DRAKBERG 

ÄR EN AV DEM SOM TITULERAS 

VERKSTADSCOACH.

Kundmottagningen är numera 
ett minne blott på Bilia Vinsta. 
Tanken är att konceptet personlig 
servicetekniker ska vara så inarbetat 
att kunderna hittar vägen ut till 
verkstaden på egen hand. På vägen 
dit passerar de verkstadscoachen 
Sofia Drakberg.

– En av mina uppgifter är att ta 
hand om dem som ser lite vilsna ut.

Men huvuduppgiften är att bistå 
teknikerna, säger hon.

– Jag pushar och stöttar dem 

MRF anmäler de hög-
explosiva fulgaserna
Det fick stort genomslag i pressen 
när MRF häromveckan gjorde en 
anmälan till Konsumentverket om 
nätförsäljningen av de fluorerade 
AC-gaserna.

Försäljningen är inte bara 
olaglig, personal på verkstäderna 
utsätts för livsfara om de ska  
laga en bil vars AC eller klimat-
anläggning är fylld med den 
högexplosiva gasen, 

En trasig ventil på tuberna kan 
ge svåra brännskador. 

Front

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.

Sofia Drakberg 
backar upp 
teknikerna på 
Bilia Vinsta.

FOLK
Anders Gustafsson har lämnat 
vd-skapet för Volvo Car Sverige 
och blir ny Europachef på Volvo 
Cars. Ny tillförordnad vd i Sverige 
är förre försäljningsdirektören 
Kristian Elvefors, 40, som 
tidigare bland annat varit ansvarig 
för affärsutveckling på Hertz, vd 
på Sunfleet och drivit konsult-
bolag inom strategi och affärs-
utveckling. 

Ledarskiftet på Volvo Car 
Sverige är en logisk följd av Volvo 
Cars nya affärsstruktur med 
en indelning i regionerna USA, 
Europa och Asien. 

Yrkeslandslaget som ska 
representera Sverige i Yrkes-VM 
i Brasilien i augusti har utsetts. 
Truppen består av 29 ungdomar, 
varav tre från motorbranschen. 
De är bilskadeteknikern Victor 
Ståhlkrantz från Huskvarna, 
personbilsteknikern Marcus  
Morén från Köping och fordons-
lackeraren Frida Gustafsson 
från Haninge. Förberedelserna 
och träningen är i full gång.

med allt från hur de ska lösa en 
viss uppgift till hur svårare garanti-
ärenden ska lösas. 

Just garantifrågor är det stöd 
som teknikerna oftast efterfrågar.

– Det kan vara att de upplever 
att de inte hinner eller inte kan. 
Lättare ärenden kan vi hjälpas åt 
att fixa, svårare tar jag hand om 
själv, säger hon.

SOFIA DRAKBERG HAR varit 
verkstadscoach sedan maj i fjol. 
Dessförinnan arbetade hon som 
servicetekniker. Hon ångrar inte 
bytet. 

– Det roligaste är att få träffa 
nya människor varje dag. Visst kan 
det vara stressigt ibland, och det 
är en hel del räknande och mycket 

att läsa, men som helhet fantastiskt 
roligt. 

Verkstadscoacherna kom som 
ett stöd till personliga serivce- 
tekniker inom Volvo. Bilia Vinsta 
har inrättat två tjänster. På pappret 
har de hand om fyra tekniker var.

– I praktiken känner jag att hela 
verkstaden är min och att jag och 
min kollega hjälps åt att bistå alla 
tekniker, säger Sofia.

Hon märker att det finns ett 
stort behov av att bli sedd, att 
någon klappar på axeln och säger 
att det var riktigt bra gjort. 

– Men även någon som berättar 
om något har blivit fel. Jag försöker 
vara så som jag skulle vilja att min 
coach skulle vara om jag var tekni-
ker, säger hon. 2  na
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*Räknat på antal invånare 18–80 år och antal sålda nya och begagnade bilar 2014.

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

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

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

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

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

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

Läs mer på santanderconsumer.se  
banken för dina idéer

Santander_Motorbranchen_220x285.indd   1 2015-01-26   21:10
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Nytankat
Stilig släckare
Säkerhetsutrustning måste 
inte vara tråkig. Se bara här 
på den designade pulver-
släckaren Violet. Väger två 
kilo och håller europeisk 
brandsläckarstandard. 
Finns i flera snygga färger 
och mönster. Levereras 
med ett väggfäste. Priset på 
vuur.se är 945 kronor inkl 
moms.

Lätthanterlig
gasmätare
Den nätta portabla gasmätaren Auto+ för bensin- 
och gasdrivna bilar har inbyggt långlivat batteri och 
laddas via 230 volt eller bilens strömuttag. Utskrif-
ter till en trådlös printer är bara ett knapptryck bort. 
Levereras i väska från Särö svagström, pris 18 000 
kronor plus moms.

Lackat förpackat 
Den fjärde uppdaterade upplagan av Glasurits 
tillbehörskatalog finns också online med 1 200 
varumärken, många nya och ett kapitel dedikerat för 
plåtverkstäder. I nätversionen finns demonstrations-
videor för flera av produkterna. 

Vinn!

Nätt på foten
Jobi Footright har bland annat de här skyddsskorna 
i riktigt små storlekar, 34–37. De heter Blues och 
Snowboard och har högsta halksäkerhet. Båda kostar 
873 kronor inkl moms. Bland vårens nya funktionella 
jobbskor finns fyra blommiga modeller, bland annat 
den här anatomiska fotbäddssandalen som finns i 
storlekarna 36–41 och kostar 489 kronor inkl moms.

Verkstadsdesign
Ruff industrikänsla är inne i heminredning. Som  
serien ”Raw hide” med former av muttrar och bul-
tar. Finns som vaser, ljusstakar och burkar i svart, 
aluminium och koppar. Priser runt hundralappen 
inkl moms. Från Harvesttime.

Schyst termosmugg
Den här garanterat läckfria muggen Contigo släp-
per ut ångan och håller drycken varm i fyra timmar. 
”Giftfri” plast, finns i en uppsjö färger, kostar 299 
kronor inkl moms och säljs genom Mercante.

Hårspännet 
som fixar allt!
Inget för proffs kanske, men kul är hårspännet 
som är en hel liten verktygslåda – två skruvmejs-
lar, skiftnyckel, kundvagnsmynt och sågtandad 
linjal. Klämman Clippa mini tools clip finns på 
flera nätbutiker för strax under hundralappen.

Kvinnor & pension
Motorbranschens ekonomireporter Annika Creut-
zer har precis kommit ut med en bok som ger tips 
och varningar om den framtida pensionen, framför 
allt till kvinnor 50 plus men kan med fördel också 
läsas av män. Annika guidar bland snåriga regler, 
villkor och val som alla tvingas ta ställning till i 
dag. Boken finns att beställa från KPA Pension och 
kan laddas ner på kpa.se

Vi lottar ut tio ex av ”Dags att lägga pensions-
pusslet”. Delta i utlottningen genom att mejla 
namn och postadress till redaktionen@motor-
branschen senast 10 juni 2015. Skriv ”Utlottning” i 
ämnesraden.

- 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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TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO  RICKARD FORSBERG

Bilfria centrum olagliga?
Riksdagskvinnan Boriana Åberg (M) har väckt en bilfråga i samband med en ny lag.
Du har frågat dig om det rent av kan vara 
olagligt med bilfria stadskärnor, kan du 
utveckla?
– Riksdagen har faktiskt klubbat igenom en 
ny lag från första januari i år som går ut på 
att all bristande tillgänglighet, utom i privata 
bostäder, är diskriminerande. 

– I princip är det olagligt att missgynna 
framkomligheten för funktionsnedsatta. Man 
kan undra vad det hjälper att lokaler är till-
gängliga, om stadskärnorna inte kan nås med 
bil. Många funktionsnedsatta är beroende av 
egen bil, färdtjänst eller permobilar och att 
kunna parkera dem rimligt nära ett centrum. 
Jag bara undrar om kommuner kan bli skade-
ståndsskyldiga om stadskärnor görs bilfria, 
men jag har inget svar, det är inte prövat.

Är du mot bilfria stadskärnor?
– Jag är för tillgängliga stadskärnor. Jag är 
inte absolutist åt något håll utan tycker att 
städerna ska ha en mix av alla färdmedel. 
Man kan inte stadsplanera bara för gående 
och cyklister, alla trafikslag ska kunna sam-
verka. Bilen kan inte avskrivas som trans-
portmedel, den kommer alltid att behövas, 
både för funktionsnedsatta och kärnfriska. 
Allt som har med bilism att göra får inte 
förkastas, bilen är en symbol för frihet, inte 
minst för funktionsnedsatta.

Varför intresserar du dig för stads- 
planering?
– Det är väl efter att ha sett utarmningen av 
centrum i många små städer och hur sårbart 
ett ensidigt tänkande kan bli. För tjugo år 
sedan började centrum i Kävlinge att utarmas 
då det byggts ett shoppingcentrum i utkanten. 
Senare blev det omodernt när det kom större 
och nyare i närliggande kommuner och vi 
stod utan allt.

– Det är inget fel med shoppingcentrum, 
men vi måste ha levande stadskärnor också.

Hur påverkar du hemma i Kävlinge?
– Vi har aldrig lockats i fällan att införa 
parkeringsavgifter. Vi har fri parkering med 
p-skiva överallt. Och nu har vi ingått ett 
samarbete med Svenska stadskärnor. 

– När ett nytt område nu projekteras vill 
vi ha ordentligt med parkeringsplatser, folk 
har ju ofta fler än en bil per familj i dag. Men 
det är inte okontroversiellt, det möter mot-
stånd. Miljöpartister använder argumentet  
att hårda ytor försvårar absorbering av regn-

vatten vilket skulle orsaka översvämningar och 
Länsstyrelsen har överklagat planerna. Själv ser 
jag andra möjligheter att eliminera miljörisker 
än att bygga färre parkeringsplatser.

Tror du att miljö- och tillväxtmålen kommer 
att kunna mötas? 
– Industrin och politiken har ju visat att 

samexistens är möjlig. Men jag är skeptisk 
till miljörörelsens vilja till anpassning och 
förhandling.

Hur många p-platser per invånare planerar 
ni i det nya området?
– Kommunalrådet säger att ”vi bygger så 
många parkeringar som det behövs”. 2

BORIANA ÅBERG
Gör: Riksdagsledamot (M) 
och ordförande i kommun-
fullmäktige i Kävlinge.
Ålder: 46.
Bor: Kävlinge.
Familj: Två söner, 23 och 17, 
särbo.
Kör: En gammal Mercedes 
-03, gråmetallic.

I huvudet på en politiker
ROAD ASSIST

Trygghet på vägen för dig och dina kunder

AutoConcept är sedan 1999 en fristående försäkringsförmedlare  
som erbjuder ett stort utbud av garantilösningar för fordon från 
välrenommerade Lloyd´s.

Vi erbjuder skräddarsydda garantilösningar som gäller inom hela  
EU/EES, med eller utan självrisk, utan årlig milbegränsning och med 
garanterad trygghet för generalagent, handlare och fordonsägare.

Låt AutoConcept bli er partner när det gäller fordonsgarantier! 
Kontakta oss redan idag för ett kundanpassat erbjudande!

Ni vet väl att...

Nyhet!

Hjälp vid bränslestopp 
Starthjälp
Hjälp på platsen
Låsöppning
Bärgning till verkstad
Hjälp vid punktering
Giltig inom hela EU/EES

AutoConcept introducerar via Lloyd´s, en egen  
assistansförsäkring som du enkelt tecknar i samband  
med registreringen av fordonsgarantin.

AutoConcept Insurance AB, Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka, Tel: 0300-56 38 10, info@autoconcept.se 

Pris per år fr.247 KrRing 0300-56 38 10så berättar vi mer!
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I huvudet på en pionjär
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO CHRISTEL LIND

Hur bra gick det som bäst?
– Vi sålde 3 500 bilar per år, varav jag sålde 500. 
Jag förstår inte hur jag orkade. 

Hur började du?
– Som alla andra kvinnor, på kontoret. Men när 
leasingbilen kom i mitten av 70-talet fick jag 
ansvaret och var snart chef för försäljningen. 
Det var en glanstid. Vi jobbade nära Bofors som 
hade många tjänstebilar och tjänstemännen fick 
plocka på hur mycket utrustning de ville! 

När du köpte ditt företag blev du först med 
event …
– Ja, det var nog så. Jag byggde en slalombacke 
i bilhallen. Vi hade pensionärsdans, mode- 
visningar, mekarkvällar och sålde billiga apelsi-
ner. Det viktiga var att det var folk i hallen.

Vad gjorde du när det var dåliga tider?
– Jag knackade dörr och delade ut ”goody bags” 
och sa att de var välkomna till mig när de skulle 
köpa bil. Expressen skrev att jag ”sålde bil med 
plastkassar”.

Hur kommer det sig att folk körde långväga 
för att köpa bil av dig?
– Jag hade många Volvoanställda som kunder. 
De kom med sina tre år gamla bilar, jag bjöd på 
smörgåsar och kaffe och sålde dem nya bilar, så 
många att Volvo skickade en revisor för att kon-
trollera att jag inte dumpade priserna. Ha ha!

När du öppnade i Karlstad överraskade du 
med lördagsöppet, hur var det?
– Ovanligt. Ingen annan hade det! Personalen 
var först inte med. Men första lördagen sålde jag 
sju bilar. Andra lördagen lika många. Tredje lör-
dagen ville de anställda vara med. Sedan föreslog 
de att vi skulle ha öppet på söndagar också.

Du säger att bilsäljare i dag beter sig som om 
de tjänar för mycket pengar, vad menar du?
– Bilhandeln har utvecklats och det personliga 
har försvunnit. I dag kan bilen skräddarsys på 
datorn. Därför borde handlarna koncentrera sig 
ännu mer på den personliga kundvården. Många 
unga säljare har familj och andra prioriteringar 
och då är arbetstiden på företaget dubbelt så 
viktig. Jag tycker faktiskt att de är lite lata.

Hur får man god stämning i bilhallen?
– Kunden känner av stämningen direkt. Jag ville 
att säljarna, i stället för att fokusera på kolleger-

KAJSA JANSSON
Ålder: 80.
Gör: Pensionär i Karlskoga med 
maken på familjegården. Bakar, tränar 
och studerar affärslivet på avstånd. 
Driver insamlingsfonden Johan 
Janssons stiftelse efter sonens död 
1996. Stiftelsen är registrerad i Västra 
Götalands landsting och samlar in 
pengar till cancerforskning (www.
jj-stiftelse-org).

nas fel, skulle tipsa mig när någon gjorde något 
positivt. Inga märkvärdiga saker, kanske att på 
eget initiativ åka och tanka en av bilarna. Alla 
som blev tipsade fick ett vinglas av mig. När de 
hade sex glas köpte jag något gott att hälla i dem.

Vad var ”Kajsas klubb”?
– Alla kvinnor med körkort fick vara med och 
vi hade späckat schema. Min tanke var att om 
kvinnan gick hem och pratade om min bilaffär 
skulle mannen också vilja gå till mig när det var 
dags för bilköp. 2

Kajsa Jansson blev Årets affärskvinna 1992 och Kajsas bilar i Karlstad 
var ryktbar i Volvosfären.

Hon sålde bil ”med plastkassar”

DE 10 BUDORDEN
PÅ KAJSAS BIL AR

1. Håll vad du lovar!
2. Visa alltid glädje!
3. Alla hälsar på alla!
4. Spara inte på stegen!
5. Visa våra varor villigt!
6. Tala alltid gott om företaget!
7. Svara snabbt i telefon, med namn!
8. Hjälp varandra, hjälp andra!
9. Lämna aldrig en missnöjd kund!
10. Problem pratar vi om! An Axalta Coating Systems Brand

www.standox.se

“Jag är fackman och jag är förberedd inför framtiden.
Jag använder mina specialistkunskaper tillsammans
med de effektiva produkter som är standard när du
har Standox som partner.”

Vårt framgångsrecept är enkelt: innovativa produktsystem och
effektiva tillämpningstekniker, som exempelvis One Visit Application,
ger överlägsen kvalitet. Utvecklat och tillverkat i Tyskland.

KVALITET MÖTER EFFEKTIVITET.

ST_SWE_Product_190x122.indd   1 21/04/15   09:35

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

INGEN ANNAN MOtOrOlJA rENGör MOtOrN BättrE*.

Shell helix Ultra  
Med PUrePlUS technology

Upptäck fördelarna med naturgas på www.valoratradefordon.se

PreSterar Under
extreMa förhållanden3,4

Mindre 
Påfyllning2

Bättre 
BränSleekonoMi1

dESIGNAd FRÅN NATURGAS

eN ReVOLUTION I mOTOROLJA

http://www.jj-stiftelse-org
http://www.jj-stiftelse-org
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2 I  F R A M K A N T

När tredje generationen 
tog över Bildepån i Var-
berg lades stor vikt för 
att få dynamik, erfaren-
het och nytänk i led-
ningen. Att så många 
av cheferna blev kvin-
nor var mer en slump.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO  CHRISTEL LIND

E
n liten, liten flik hav syns mellan 
träden i väster från vd:ns kontor 
på Bildepån i Varberg. Kurorts-
tänket finns. Här råder omtänk-
samhet och omvårdnad.

Anna Andersson är vd för Bildepån. Företa-
get firade 90-års jubileum förra året. Familjen 
Nilsson tog över 1958, Annas farfar och hans 
bror. Sedan pappan och hans bror. Nu jobbar 
både Anna, hennes lillasyster Sara och kusin 
Annika på företaget.

– Vi har helt olika roller här och hemma. 
Här är vi kolleger, hemma syskon och släkt och 
på styrelsemötena ägarrepresentanter. Men jag 
vill betona att vi bara utgör några få av före-
tagets medarbetare. Vi har över 90 anställda, 
säger Anna.

Och även om företaget är relativt litet i 
Volvos mått är det stort i Varberg. Bildepån är 
auktoriserade ÅF för Volvo, Renault, Ford och 
Dacia och levererade förra året 997 nya och 807 
begagnade person- och transportbilar, 25 nya 
och 25 begagnade lastvagnar.

Anna är uppvuxen i Varberg men flyttade 
till Göteborg för att studera internationell 
ekonomi på Handelshögskolan, varvat med 
språkstudier. Efter en karriär på H&M, i både 
Tyskland och Stockholm, lockades hon hem till 
familjeföretaget.

ARTIKELN I  KORTHET
2 När tredje generationen tog över Bildepån i Varberg var 
det kvinnornas tur. Syskonen Anna och Sara och kusinen 
Annika leder in bilföretaget i framtiden med ny miljötvätt, 
ny lastbilsanläggning och ombyggd personbilsanläggning.
2 Dynamik och erfarenhet blandat med nytänkande, ge-
nom att ta affären till kunden, sätter Bildepån i framkant. 

Renault hävdar att 
Passion är en del 
av deras DNA och 
tänker då närmast 
på passionen 
som en drivkraft 
för att förnya och 
utveckla bilarna. 
På bilden Anna 
Andersson och 
Sara Andersson. 

De har gjort en 
”rykande burn-out”

 24 MOTORBRANSCHEN 5 .2015



 26 MOTORBRANSCHEN 5 .2015   MOTORBRANSCHEN 5 .2015 27

2 I  F R A M K A N T

”VÅRA MEKANIKER HAR UTVECKLATS ENORMT FRÅN ATT BARA 
ARBETAT EFTER ORDER TILL ATT BLI SERVICESÄLJARE”

Anna Andersson

– Jag är fostrad i H&M, ett företag som styrs 
av värderingar och tror på individens förmåga. 
Vi har jobbat hårt med att få rätt dynamik i 
vår företagsledning. Att få en sammansvetsad 
ledningsgrupp. Det ska vara högt i tak, man ska 
våga utmana varandra, testa nya saker, hänga 
med i sin tid.

– Vi tror på människors egen förmåga att 
driva sig själv mot tydliga mål. Vi tror också på 
en mångfald inom företaget, erfarenheter från 
branschen i kombination med erfarenheter 
från andra branscher, olika utbildningsnivåer 
men framför allt en attityd och inställning som 
handlar om att se människor och vara duktig 
på att skapa relationer.

ANNAS SYSTER SARA jobbade som biträdande 
jurist innan hon kom hem till Varberg samti-
digt som Fordavtalet skulle förhandlas. Kusinen 
Annika är den som jobbat längst på företaget 
och har mest erfarenhet av fordonsbranschen. 
Förutom de tre ägarna är både marknadschefen 
och ekonomichefen kvinnor.

Att det blivit så många kvinnor i chefsrol-
lerna har inte varit ett mål. Även om det i 
personbilsgruppen faktiskt är fyra kvinnor och 

Tvätt med klättrande murgröna
BILDEPÅN I VARBERG fyller i dag nästan ett helt kvar-
ter. Just nu pågår ett påkostat ombygge som ska göra 
bilföretaget till ett av västkustens modernaste.

– Hittills har vi investerat väldigt mycket i perso-
nalen för att få medarbetarna att känna delaktighet 
genom olika förbättringsarbeten. Nu är det anlägg-
ningens tur, säger Anna Andersson.

Lastbilsanläggningen ska invigas i sommar med 
plats för åtta skepp, långa nog för att rymma de 32 
meter långa lastbilarna. 

– Vi investerar i etapper, först en ny LV-anlägg-
ning, sedan en ny tvättgata och därefter om- och 
tillbyggnad för vår personbilsverksamhet.

MELLAN SKADECENTRET och personbilsanläggning-
en ska den nya biltvätten ligga, klädd i klättrande 
murgröna och med solceller på taket. Kapaciteten 
kommer vara 40–50 bilar i timmen och varje tvätt 
kommer ta sex sju minuter. Tvättmedlet ska vara 
miljögodkänt och tvätten Svanenmärkt.

I höst ska den nya biltvätten stå färdig.
– Som ett spa för bilar. En tvättgata med stark 

miljöprofil. Målsättningen är att i möjligaste 
mån vara självförsörjande; hälften av vattnet blir 
regnvatten och elen ska komma från solcellerna. 
Med växterna på väggarna ska luften kännas ännu 
renare, säger Anna Andersson.

Även personbilshuset ska byggas om för att 
rymma försäljning av nya och begagnade bilar, en 
helt nybyggd serviceverkstad sam utbyggt däckho-
tell med egen däckverkstad.

– Det är en enorm investering. Vi försöker satsa 
lite extra så att det blir så modernt det kan vara, 
säger Anna Andersson.

Inte konstigt att Bildepån förra året utsågs till 
Årets företagare i Varberg med motiveringen att 
de satsar kreativt, överraskande och kundfokuserat 
för framtiden. Och för att ”kundnöjdheten gjort en 
rykande burn-out”, mycket tack vare ”de tre folkliga 
och prestigelösa ägarna”.

TRE STORA INVESTERINGAR

tre män, något som verkar tämligen ovanligt.
– Jag har inte ens funderat över kön. Vi ska 

funka bra tillsammans. Det är viktigast. Man 
ska ha rätt attityd. Branschen kan man lära sig 
här.

Dynamik genomsyrar hela företaget. De har 
jobbats hårt för att få medarbetarna att växa, 
ta fler initiativ, tro på sig själva och våga prova 
nya saker. Gärna helt galna saker.

– Våra mekaniker har utvecklats enormt 
från att bara arbetat efter order till att boka upp 
tider, ringa upp, föreslå kompletterande jobb 
och göra uppföljningar. De har blivit servicesäl-
jare i stället för enbart mekaniker. Det är viktigt 
eftersom kunder kväver mer och har mindre 
tid.

– Det är viktigt att kunden ser oss som 
en process. Vi är en affär och den driver vi 
tillsammans. Det är ointressant vilka delar 
och ansvarsområden vi har. Våra medarbetare 
måste förstå helheten. Vi är alla ambassadörer 
för företaget.

Att respektera varandras olikheter är viktigt, 
något som gör att ledningsgruppens medlem-
mar ibland måste vänta in varandra, men kän-
ner stor trygghet i beslut när de väl är tagna. 

ETT EXEMPEL PÅ hur erfarenheter från andra 
branscher har gett Bildepån en skjuts är kund-
bemötandet.

– Vi åker till Coop Forum med en lyft 
och ställer oss på parkeringen och byter däck 
medan kunderna handlar. Folk kommer med 
däck i bilen eller ber oss ta med däcken från 
däckverkstaden. Det är viktigt att möta kun-
derna där de är.

– Samtidigt har vi mängder med aktiviteter 
för att få en levande bilhall. Allt från företags-
luncher med föreläsare till temakvällar som 
”Girls night out” med fokus på mode, design 
och träning samt matlagningskvällar med fokus 
på mat, dryck och sund livshållning med över 
500 besökare. Man måste våga lite mer om man 
ska nå framgång.

Annas, Saras och Annikas farmor Anna-Stina 
lever fortfarande och är 95 år gammal. Hon föl-
jer barnbarnens arbeten med stort intresse och 
ser fram emot invigningen av LV-anläggningen. 
Hon har med andra ord stor anledning att vara 
stolt över sina barnbarn som fått farfars företag 
att växa från att ha varit enbart en liten Volvo-
handlare under 50-talet till en koncern med 
510 miljoner kronor i omsättning (2014). 2

Vd:n Anna Andersson gjorde karriär på H&M innan hon började jobba i familjeföretaget. Hon tog med sig 
H&M:s värderingsgrunder och omsorg för personal och dynamik.

Släkten är bäst på Bildepån, 
först går Sara, följd av kusinen 
Annika och sist systern Anna.

Madelène Hansson, marknadsansvarig, Eva  
Bogren, ekonomichef, Annika Henriksson, affärs- 
områdeschef lastvagnar, Anna Andersson, vd och 
Sara Patterson, försäljningschef begagnat och Ford.
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Det verkar poppa upp många nya mindre verkstäder runt om i Sverige. 
Flera läsare vittnar om konkurrens från enmansföretag med bristande kvalitet.

Dyker fler småverkstäder upp i din trakt?

”Klart att det inte är
bra med tio verkstäder på
några kilometers radie”

Ja
”Flera verkstäder har öppnat här 
runt om oss senaste året eller två 
senaste. Det kanske rör sig om  

tre fyra verkstäder och säkert fler som jag inte 
ens lagt märke till. Men med den utrustning 
som krävs för att kunna ta hand om dagens  
tekniskt avancerade bilar känns de inte som 
några större konkurrenter. 

Många har varken den utrustning som 
behövs, kunskap eller lägen för att få in och 
behålla kunder. 

Vi jobbar inte annorlunda för att verkstäderna 
blir fler, men är kanske lite mer rädda om våra 
kunder. Vi ser till att hålla en hög klass på 
kompetens och ha rätt utrustning, exempelvis 
den dyra diagnostikutrustningen. 

Men det är klart att det inte är bra med tio 
verkstäder på en radie inom några kilometer. 
Om dessa nya verkstäder konkurrerar om de 
enkla jobben kan det vara negativt för oss. Vi 
vill ju ta hand om kundens hela behov.”

”Vi ligger inom en stor
marknad och satsar på
kompetensutveckling”

Nej
”Nej, inte som vi har uppfattat, 
men vi ligger inom en stor 
marknad, så några är det säkert. 

Vi har fullt tryck i våra verkstäder, även 
skadeverkstäderna. 

Vi tänker så här om utvecklingen framöver: 
Den vanliga bilservicen kommer att förändras, 
eftersom bilarna hela tiden blir bättre och det 
blir även mer komplicerade fordon med ny 
elektronik. Att gå från mekanik till elektronik 
kräver kompetensutveckling för våra mekani-
ker. Ju mer komplexa bilarna blir, desto större 
fördel har vi som är stora märkesverkstäder. Vi 
kommer att orka med de tunga utbildnings-
insatser som behövs göras. 

Å andra sidan kommer kunderna också att 
efterfråga fler enklare tjänster som inte kräver 
lång utbildning. Det kan vara exempelvis vara 
tvätt, rekond och däckhotell. Där gäller det att 
utveckla smidiga bokningslösningar och bra 
logistik.”

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

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

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

FILIPPA LINDSTRÖM
Ålder: 50.
Gör: Vice vd Upplands 
Motor.
Företaget: Auktoriserad 
handlare för Volvo, Ford, 
Renault och Dacia med 
anläggningar i Kista, 
Arlandastad, Hammarby, 
Uppsala och Tierp.

SANDRA LJUNGGREN
Ålder: 30.
Gör: Vd på Motordepån 
Järfälla.
Företaget: Bilverkstad, 
däckverkstad och bil-
uthyrning.

Känslan, som Motorbranschen haft, av ett ökat 
antal mindre verkstäder stämmer överens med 
siffror från SCB. Antalet enmansföretag som 
sysslar med reparation och underhåll av mo-
torfordon har statistiskt ökat senaste åren från 
8 599 verkstäder (2008) till 9 472 verkstäder 
(2014). Men de nya verkstäderna verkar inte ut-
göra ett större hot mot etablerade företag som 
gjort nödvändiga investeringar i utrustning och 
kompetens inför framtidens allt mer tekniskt 
avancerade bilar. 

Fler enmansföretag

Ja eller nej?
TEXT MARIA ERIKSSON
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Hos oss får du göra som du vill
Det viktigaste för oss på Orio är våra kunder. Därför är vår målsättning att anpassa vårt erbjudande 
efter dig och dina villkor. Vi erbjuder större valmöjligheter och ger dig friheten att styra dig själv och 
fokusera på det som betyder mest för dig.

Vare sig det handlar om reservdelar, logistiktjänster eller våra andra fördelaktiga mervärdestjänster 
kan du alltid lita på att vi gör vårt yttersta. För dig och din verkstad.

Bli Oriokund redan idag – ett nytt och bättre sätt att göra affärer. På dina villkor.

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

Exklusiv  
leverantör av
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Motorbranschen har granskat könsfördelningen i branschen. Medan 
kvinnorepresentationen i svenska bolagsstyrelser totalt ökar, mins-
kar den i motorbranschen. Men spridningen mellan könen är ändå 
markant bättre bland MRF-företagen än de icke anslutna. Flest  
kvinnor finns på lastbilssidan, fler än riksgenomsnittet.
TEXT ANNIKA CREUTZER  / FOTO ISTOCK

2 F O K U S  K V I N N O R  I  B R A N S C H E N

Granskar

Så är undersökningen gjord

MOTORBRANSCHEN gav analysföretaget 
Bisnode i uppdrag att granska styrel-
serna i 1 349 branschföretag varav 418 
MRF-anslutna. Styrelserna jämfördes 
också med ungefär 160 000 övriga före-
tag som ingår i den årliga branschrank-
ningen som publiceras varje år i den 
stora lönsamhetsundersökningen. En-
dast aktiebolag och endast företag med 

en omsättning över 1 miljon kronor finns 
med i undersökningen. Det, för att rensa 
bort så kallade hobbyföretag. 

Uppgifterna om styrelsernas samman-
sättning är hämtade från Bolagsverkets 
officiella register för åren 2008–2014. 

STYRELSELEDAMÖTERNA har delats in  
i svenska män, svenska kvinnor samt  

ledamöter med utländskt medborgar-
skap. För dem med utländskt medbor-
garskap finns inte kön angivet i Bolags-
verkets register. Inom motorbranschen 
är det mycket få med utländskt med-
borgarskap. Andel kvinnor i styrelsen 
är alltså beräknat som antalet svenska 
kvinnor i förhållande till det totala anta-
let ordinarie ledamöter.

SÅ HÄR 
SER DET UT
I MÄNNENS 
VÄRLD!
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2 F O K U S  K V I N N O R  I  B R A N S C H E N

GM är undantaget som bekräftar 
regeln i fordonsvärlden, erfar 
Folksams chef för Ansvarsfullt 
ägande, Carina Lundberg Markow. 
Hon tycker att branschen borde 
se över sina styrelsesamman-
sättningar.

Carina Lundberg Markow har många 
års erfarenhet av att granska styrelser 
och deras sammansättning och göra 
bedömningar var det är lämpligt eller 
inte att investera. Främst synar hon de 
svenska börsbolagen.

– Om det finns kvinnor eller inte i 

en styrelse är inte en fråga om jäm-
ställdhet. Det är en temperaturmätare 
på om ägarna anstänger sig för att 
hitta kompentens. En alltför homogen 
styrelse tyder på att så inte är fallet, 
säger Carina Lundberg Markow.

Hon hävdar att blandad kompetens 
handlar inte bara om män och kvinnor 
utan också om ålder, bakgrund och 
erfarenheter.   

– Det är sådant vi lägger stor vikt vid. 
Förutan blandad kompetens blir det lätt 
enfaldigt, tillägger hon med ett leende.

Carina Lundberg Markow har note-
rat att det finns ett företag i bilvärlden 

som många framgångsrika kvinnor  
har i sitt CV.

– Det är General Motors. Den 
nya amerikanskan som kommit in i 
SKF:s styrelse, Nancy Gougart, vd för 
Westport Innovations, är en av alla de 
kvinnor jag mött som arbetat på GM.

Bland de svenska börsbolagen 
finns det andra som sticker ut åt mot-
satt håll. Och det är med bett i rösten 
som Carina fortsätter:

– Det finns nog anledning för en 
och annan ägare inom fordonsbran-
schen att se över styrelsesamman-
sättningen. 2

På Michelsens Bil är tre av sex i styrel-
sen kvinnor.

– Vi är inte så traditionella säger 
vd Maria Adolfsson. Men det mest annor-
lunda är nog att jag har rekryterats utifrån 
till vd-posten och inte hade arbetat med bilar 
tidigare. 

I styrelsen, förutom Maria Adolfsson, 
är det Maria Ewerlöf från ägarna och Jenny 
Rosander som arbetstagarrepresentant. 
Maria Adolfsson har varit vd i tre år. Tidigare 
arbetade hon inom it, bygg och energi, alla 
traditionellt manliga branscher.

– Det har aldrig varit ett problem för mig 
att jobba i branscher med många män. Här 
får jag nytta av alla mina tidigare erfarenheter, 
säger Maria Adolfsson och fortsätter: 

– Här på Michelsens Bil tänker vi nog inte 
så mycket på genusperspektivet, varken när 
det gäller det dagliga arbetet eller styrelsens 
sammansättning. Däremot är det bra att vi i 
styrelsen har olika bakgrund och erfarenheter 
när vi gör framtidsanalyser. Det sker så stora 
förändringar i branschen och därför lägger vi 
stor vikt vid att studera exempelvis hur ungas 
köpbeteenden förändras. 

MARIA ADOLFSSON menar att branschen 
inte längre kan sitta och vänta på kunderna. 
De stora bilannonserna har kanske haft sin 

Michelsens är murbräcka

”Enfaldigt utan blandad kompetens”

Michelsens Bil i Tomelilla och 
Ystad har en styrelse med lika 
många män och kvinnor. Bo-
lagets vd är dessutom kvinna.

V
ar tredje bilkund är 
en kvinna. Men bara 
en av tretton styrelse-
ledamöter i motor-
branschen är kvinna. 
Och det har varit 
likadant i många år. 

Bilden av motorbranschen som en 
mansdominerad värld stämmer. I alla fall 
om vi ser till könsfördelningen i bolags-
styrelserna. 

Vi gav Bisnode uppdraget att gå igenom 
Bolagsverkets uppgifter om styrelserna 
i de aktiebolag som ingår i den årliga 
branschrankingen.

Av samtliga företag var andelen kvinnor 
i styrelserna i fjol 15,7 procent, en svag 
ökning sedan 2008 då andelen var 14,3 
procent. Men ser vi till motorbranschen är 
siffrorna knappt hälften, 7,6 procent. Det 
är dessutom en sämre siffra än 2008  
då andelen var 7,8 procent. 

Det går med andra ord tolv män på 
varje kvinna i motorbranschens styrelser.

BLAND MRF-ANSLUTNA företag är andelen 
kvinnor dock högre, även om den inte når 
upp till snittet för alla branscher. 

I undersökningen har branschens sty-
relser delats upp i olika företagskategorier. 

Bland MRF-företagen som handlar med 
personbilar är andelen 12,1 procent, bland 
icke anslutna 8,1 procent. 

Men tittar vi specifikt på MRF-företa-
gen som handlar med bussar och lastbilar 
ser det annorlunda ut. Visserligen är de få, 
bara 21 stycken, men de har en mycket hög 
andel kvinnor i styrelserna, 18 procent. En 
bra bit över snittet för alla branscher. 

Bland de 127 icke anslutna företagen 
är andelen 10,8 procent.  Det är alltså en 
betydande skillnad mellan medlemmar i 
MRF och icke medlemmar.

glanstid. Nu gäller det att hitta kunderna på 
sociala medier.  

Bilköpet är ju inte heller längre bara man-
nens beslut.

– Det är tydligt. När hela familjen kommer 
in i hallen är det dags att beställa. Kvinnan i 
familjen är i dag lika delaktig i köpbeslutet. 

Därför är det extra roligt, tycker Maria, 

när hon hittar en duktig kvinna som hon kan 
anställa i företaget. Yrkeskvalifikationerna 
kommer först, men de som möter kunderna  
får gärna vara av båda könen.

Just nu gläds Maria över att ha fått en prak-
tikant som ska bli bilplåtslagare.   

– Hon är så duktig så henne kommer vi att 
vilja ha kvar när hon är klar med praktiken. 2

Maria Adolfsson hade inte arbetat i bilbranschen tidigare när hon rekryterades till vd-tjänsten på Michel-
sens Bil. I styrelsen har hon sällskap av två kvinnor och tre män, helt jämtlikt alltså.

Carina Lundberg Markow.

SÅ HÄR 
SER DET UT
I MÄNNENS 
VÄRLD!

Vi har också tittat på fördelningen på 
olika verksamheter inom fordonsbranschen 
utan uppdelning efter medlemskap.

Lägst andel kvinnor i styrelserna har de 
drygt 500 företagen inom plåt och lack, 3,7 
procent 2014. Också där en nedgång sedan 
2008 då andelen var 4,8 procent.  Förenk-
lat går det alltså närmare 40 män på varje 
styrelsekvinna. 

Inom serviceverkstäderna – närmare 
2 400 företag, enligt Bolagsregistret – är 
andelen kvinnor 5,7 procent, precis samma 
som för sex år sedan.

I de 450 däckföretagen är andelen kvin-
nor i bolagsstyrelserna 7,4 procent. Den har 

stundtals varit högre under tidigare år, men 
aldrig lägre. 

BLAND DE 400 företag som är registrerade 
för partihandel med bilreservdelar finns 
8,5 procent kvinnor i styrelserna. För två år 
sedan var det färre men annars brukar det 
ligga mellan 8,5 och 9 procent.

Något fler kvinnor hittas i detaljhandeln 
med bilreservdelar. Bland de drygt 500 
företagen var andelen 9,8 procent i fjol, den 
högsta siffran hittills. 

Den typiske styrelseledamoten i motor-
branschen är alltså man. Han fyllde 50 år 
förra året. 2

 32 MOTORBRANSCHEN 5 .2015

Andel kvinnor i bolagens styrelser
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Emelie Dammare, 22, var en av de 
första tjejerna som utmärktes sig 
som billackerare. Hon har tagit guld 

i Yrkes-SM och silvermedalj i Yrkes-VM i 
fordonslackering, den första kvinnan att ta 
medalj i billackering och den första någonsin 
tidigare att ta medalj i en fordonsklass. Hon 
är övertygad om att hon valt rätt jobb.

– Jag gillar verkligen mitt yrke för det är 
så varierande uppgifter och det händer något 
hela tiden. Det är en skön känsla när jag får 
något trasigt som ska fixas och det sedan blir 
bra. 

Hon tycker att det är en fördel att ha ett 
gott färgseende. Roligast är sprutboxen, svå-
rast är dekorationsmålning.

Efter utbildningen i Falun arbetade Emelie 
några år på RM Bilsevice i Danderyd, utanför 
Stockholm. Men sedan en tid är hon tillbaka 
i Dalarna hos BC Bilplåt i Borlänge. De är tre 
på lackverkstaden och totalt åtta på företaget. 

– Lyssnar jag på de äldre i branschen så 

Fler kvinnor väljer att utbilda 
sig inom servicemarknads-
yrkena. Men många lämnar 
både utbildningen och jobben. 
Samtidigt är behovet av ny-
rekrytering jättestort. 

På fordonsutbildningen på gym-
nasiet går övervägande pojkar. 
Bara 1 600 flickor finns bland de 
10 900 eleverna på de treåriga 
linjerna. Dock har andelen flickor 
ökat från 14 till 15 procent se-
naste året.

Bland de eftergymnasiala 
utbildningarna inom transport-
sektorn är andelen kvinnor 18 
procent, enligt en studie av kvin-
nor i transportbranschen, som 
gjorts av TYA (samarbetsorgan 
mellan arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer i transport-
sektorn). Enligt undersökningen 
är främsta anledningen att 
söka sig till dessa utbildningar 
ett genuint intresse teknik och 
fordonskörning. 

JOBBEN HAR blivit mindre 
fysiskt krävande och attityden 
och jargongen gentemot kvinnor 
har blivit bättre, menar kvinnorna 
i undersökningen. 

Trots det tycks attityden till 
kvinnor vara den främsta förkla-
ringen till att det ändå är färre 
kvinnor än män som söker sig till 
dessa utbildningar.

En annan fråga är hur 

många som stannar i yrket efter 
utbildningen. I en mätning som 
SCB gjort av vuxna gymnasie-
utbildade har utbildningen på 
fordonsprogrammet lagts ihop 
med bygg, elektro och data, samt 
energi och VVS. Utbildade i dessa 
yrken är totalt över 436 000 
personer i alla åldrar, av dem, 
ungefär 12 500 kvinnor. 

Av dem är det bara 30 
procent som har ett arbete som 
motsvarar utbildningen. De van-
ligaste yrkena bland kvinnorna 
är fortfarande inom vård och 
omsorg samt försäljning inom 
detaljhandeln.

Ser vi till de eftergymnasiala 
transportutbildningarna är bilden 
densamma. Av totalt 1 220 
kvinnor är det bara 340 kvinnor, 
28 procent, som har ett arbete 
som motsvarar utbildningen. 

Bland män är motsvarande siffra 
44 procent. Av 6 370 personer 
som har genomgått utbildning är 
2 790 kvar. Transportbranschen 
kan antas omfatta brukarna och 
kunderna till motorbranschen 
mest, men ger ändå fingervisning 
av intresset för fordon. 

DET POSITIVA ÄR att allt fler 
kvinnor arbetar inom transport-
branschen. Bland äldre (50-64 
år) är andelen kvinnor ungefär 
5 procent, bland yngre (20-34 
år) är det 12 procent. Andelen 
kvinnor väntas fortsätta att öka, 
enligt SCB, år 2030 beräknas 
andelen vara 30 procent. 

Rekryteringsbehovet är 
välkänt. Enligt yrkesnämndernas 
senaste studie behövs 5 000 ny-
anställningar inom de närmaste 
tre åren. 2

Per H Börjesson, delägare och styrelse-
ledamot, berättar hur bolaget insåg att 
det var dags förändra styrelsen.

– Vi behövde inte mer kompetens. Men vi 
som redan satt i styrelsen var helt enkelt för lika, 
säger Per H Börjesson.

Per H Börjesson är även vd i investment-
bolaget Spiltan och har under åren suttit med  

i ett stor antal valberedningar.
– Många mindre bolag gör på samma sätt 

och skapar en styrelse av människor som finns i 
närheten, familjen eller andra man känner. I bil-
branschen blir det lätt många män därför att det 
är många män som arbetar i branschen. Men då 
glömmer man lätt bort hur viktiga kvinnorna är 
som målgrupp när det gäller bilköpare. 

Per H Börjesson har ett brett kontaktnät och 
när det var dags att förnya styrelsen för famil-
jeföretaget tog han kontakt med Viveka Sten. 
Namnet är säkert bekant för många, hon är en 
framgångsrik deckarförfattare. Men det var inte 
författartalangerna som avgjorde. 

– Absolut inte, det var framför allt alla hen-
nes andra meriter som affärsjurist och hennes 
tidigare styrelseerfarenhet som avgjorde, säger 
Per H Börjesson. 

VIVECA STEN VAR under många år chefsjurist på 
Posten, senare Postnord. Hon har också arbetat 
inom dot-com-industrin och hos it-företaget 
Amadeus. Totalt har hon över 20 års styrelse-
erfarenhet. I dag sitter Viveca Sten, vid sidan av 
sitt författarskap, även i Systembolagets styrelse 
och i styrelsen för Röda Korsets Center för 
torterade flyktingar. 

Börjessons Bil är ett traditionellt familje-
företag i flera generationer. 

– Det är alltid spännande med olika former av 

ägande, säger Viveca Sten. Statligt, som Postnord 
och Systembolaget eller i ideellt som Röda Kor-
set. Nu får jag inblick i det familjeägda företaget. 

Att hon är den första kvinnan i bilföretagets 
styrelse tycker hon bara är positivt.

– Det spelar egentligen ingen roll vilket sty-
relse det är – det är alltid bättre med mångfald.

Viveca uppskattar att få arbeta med en helt 
ny bransch som bilbranschen.

– Jag lärde mig mycket om logistik och 
transporter under alla år på Posten där jag som 
chefsjurist ingick i koncernledningen och var 
styrelseledamot i många dotterbolag. Posten kö-
per till exempel in tusentals bilar, så branschen 
känns ändå inte helt främmande för mig. 

Att inte ha en bakgrund i bilbranschen kan 
också vara en fördel tycker hon.

– Jag kan se frågor ur ett annat perspektiv och 
ställa andra slags frågor. Som jurist har jag också 
lång träning i att känna igen kritiska punkter. 

När det gäller bilbranschen ser hon verk-
samheten som i två vågskålar.

– I den ena, de finansiella frågorna. Mar-
ginalerna är små, företagen är komplexa och 
relationen till GA är central. Det är också en 
konjunkturkänslig bransch med tydlig korrela-
tion till exempelvis räntenivån.

– I den andra vågskålen finns människorna. 
Det är människor som säljer, reparerar och 
köper bilar. Det handlar om känslor, psyko-
logi och relationer. Människorna måste också 
fungera för att det ska bli bra affärer, särskilt på 
personbilssidan.

Viveca Sten tror att det finns mycket att 
hämta från den senare vågskålen eftersom 
branschen historiskt fokuserat mest på teknik 
och finans. 2

Börjessons valde in 
en deckarförfattare

LACKERING DRAR
TILL SIG TJEJERNA
Emelie Dammare gick i bräschen när hon som första tjej tog 
medalj i Yrkes-VM i billackering. I år skickar Sverige också en 
kvinnlig representant, Frida Gustavsson – och på skadeverk-
städerna ökar den kvinnliga representationen.

det. För Therese Carlsson var det självklart att 
välja lackering. 

Till sommaren är hon och resten av klassen 
färdiga med utbildningen. Det har redan varit 
några företag och ryckt i henne.

– Jag trivs här på BC Bilplåt så jag har 
tackat ja till att stanna kvar här. Dessutom gil-
lar jag att jobba med Emelie. 2

I MRF:s förbundsstyrelse finns en Bertil, Jan, Len-
nart, Roland, Stefan, Thomas, Tommy, Sten och 
Urban. Den som tittar uppmärksamt bland namnen 
i sektionsstyrelserna kan hitta en Ulrika.

Utbildning

Psst ...

På Börjessons Bil fanns länge bara män i styrelsen. Nu har det 
tänkts om. Sedan ett år tillbaka är före detta chefsjuristen, 
deckarförfattaren Viveca Sten styrelseledamot i företaget. 

förstår jag att det har hänt mycket. Jag tror 
att gränserna mellan mans- och kvinno-
jobb suddats ut allt mer och i dag är nästan 
hälften som går min utbildning tjejer. En av 
dem gör praktik hos mig nu, säger Emelie 
Dammare.

PRAKTIKANTEN HETER Therese Carlsson och 
är 19. När hon för första gången fick prova 
på att lacka med airbrush visste hon att hon 
valt rätt.

– Jag har alltid haft ett stort bilintresse. 
Pappa tävlar rally och det har också påverkat 
mig, säger hon.

En dag for hon med sin mamma och en 
kompis till Haraldsbogymnasiet i Falun för 
att kolla in utbildningarna. 

– Jag gillar att rita och det där med lacker 
är fräna grejer. När jag kom till Haralds-
bogymnasiet fick jag pröva att måla med 
airbrush. Jag fortsatte hela den dagen att 
måla och en dag till. Det slutade med att jag 

blev kvar på skolan, säger Therese Carlsson 
och skrattar.

I HENNES KLASS är det ungefär lika många tje-
jer som killar. Det första året på utbildningen 
har de fått prova på inriktningar som bilplåt, 
bilmek, karosseri och lackering. Därefter väljer 
alla inriktning och ägnar de två sista åren åt 

Ökad teknikerlust skönjs bland unga
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Andelen flickor på fordons-
gymnasierna ökar sakta.

Praktikanten Therese Carlsson 
coachas av mentorn Emelie 
Dammare.

Kända förfat-
taren Viveca 
Sten är en 
i styrelse-
gänget på 
Börjessons 
Bil.
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Camilla 
Palmertz var 
projektledare 
för Volvos 
"kvinnobil".

2 F O K U S  K V I N N O R  I  B R A N S C H E N

DET ÄR DRYGT tio år sedan Volvo presenterade 
sin kvinnobil, YCC – Your Concept Car. Av 
bilens cirka 50 nyheter är 20 i dag verklighet. 

– Kvinnor är de mest krävande kunderna 
när det gäller bilar i premiumsegmentet. Vår 
ledstjärna var ”om du möter kvinnors förvänt-
ningar överträffar du männens”, säger projekt-
ledaren Camilla Palmertz i en intervju i Ny 
Teknik tio år efter presentationen. 

Bilen skapades utifrån intervjuer med ett 
stort antal kvinnor. En av idéerna som blivit 
verklighet är fickparkeringshjälpen. En annan 
är att bilnyckeln kan ligga kvar i väskan och 
bilen öppnas när ägaren närmar dig. 

Sexstegad växellåda med dubbelkoppling 
och tjänstebokning där bilen berättar när 
det är dags för service är också en realitet. 

Men det finns även idéer som ännu inte 
kommit i produktion som spolarvätskepåfyll-
ning utan att huven behöver öppnas och bättre 
plats för handväska/dator mellan sätena ...

Modellerna som får
mammorna på fall

Konceptbilen 
blev verklighet

SOCCERMUM CARS är ett amerikanskt be-
grepp för stora bilar där det får plats många 
barn. I Sverige är fotbollsmammebilar inte 
samma begrepp. Bra eller dåligt för bilens 
image ska lämnas osagt.

Audi sa ifrån när A4 Superavant lansera-
des – det var ingen minibuss och definitivt 
ingen soccermum car. Kia Sorrento hyllades 
i Dagens Nyheter som en utmärkt soccer-

mum car med plats för ett halvt fotbollslag. 
Mercedes R-klass hade också målgruppen 
amerikanska fotbollsmammor innan man gav 
upp försöken att sälja modellen i USA.

Men frågan är om inte den mest typiska 
mammabilen är Cadillac Escalate. Den är 
dessutom en av de mest stulna bilarna i USA 
så frågan är om även biltjuvar är nostalgiker 
och minns barndomens resor till fotbollspla-

nerna eller kanske fortfarande avundas dem 
som hade engagerade mammor.

I Sverige motsvaras Cadillacen av en Volvo 
av Suv-modell. 

Den som vill förföra fotbollsmammorna, 
som Gerhard Butler i Playing the field, kör 
i stället en röd Ferrari med plats för bara en 
passagerare när han vinner fotbollsmamman 
Jessica Biels hjärta.

Ett märkessamarbete gör skillnaden!

Lars Ruthman, 
Märkeschef Tesla Finans 
076-131 45 10

Bertil Johansson,  
Chef bilfinansiering

Ett grönt samarbete
DNB månar om miljön - Tesla har tillfört marknaden en ny grön nivå. 

Vi är stolta och hedrade att samarbetet drivs under namnet Tesla Motors Finans.

Båda parter bidrar nu till en renare omgivning!

Lite enklare, mycket bättre...

VÄLKOMMEN TESLA

MRF-annons 2015 nr 5 v04.indd   1 2015-04-21   11:02
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ett roligt men krävande jobb. Vi ska sälja ett visst 
antal bilar, ha vissa värden på nöjdheten, sälja in 
olika tillägg med mera. Allt mäts. Och även om 
branschen vill ha in fler kvinnor så är vi än så 
länge få, det är i alla fall min bild när jag exem-
pelvis är på kurs. Då är det en kvinna på tio och 
det är svårt att komma ifrån en något manlig 
jargong. Samtidigt passar jobbet mig väldigt väl, 
jag säljer bra och lyckas bättre än målen.

– För mig kan det vara en fördel att vara tjej i 
en mansdominerad bransch. Många kunder 
förväntar sig att möta en kille när de ska köpa 
bil men jag är rätt insatt i tekniken och många 
blir positivt överraskade. Jag är i och för sig 
inte mekaniskt kunnig, men jag har kört truck 
på Volvos bilfabrik och har en pappa som är 
bilplåtslagare. Jag har varit på besök i den här 
världen sen jag var barn. 

En sak som hände ibland i början var att en 
del hörde av sig och ville träffas efter jobbet. 
”Du var så trevlig”. Men det gick över när jag 
förlovade mig och började bära ring.

– En kund som skriker, det är inte kul. Men 
det är i alla fall någon som inte är likgiltig. Mitt 
bästa tips är att prata med dem, förklara att 
det inte är någon mening med att stå och gasta 
i bilhallen. Det var i alla fall så jag fick en av 
mina mest trogna kunder, en kille som hade en 
dålig dag. Efteråt blev vi hur bundis som helst.

– Ibland har jag kunder som snöat in på en viss 
modell. Exempelvis en småbarnspappa med tre 
barn som absolut vill ha en prisvärd V40 trots 
att han inte får in barnen, shoppingkassarna 
och barnvagnen på en gång. Då är det bättre att 
rekommendera honom att satsa lite mer pengar 
eller välja ett annat mindre exklusivt märke. 
En enklare men större bil där han får plats. En 
missad affär? Ja, men bättre i längden.

– Jag inte så pushig. Vill kunden ta en funde-
rare så backar jag ofta. ”Gå hem och tänk över 

TA HAND
OM DE ARGA!

Det duggar inte så tätt med tjejer i bilhallarna. För drivna Volvosäljaren  
Annelie Sjölin är det en bonus när hon får motbevisa kunders fördomar  
om kvinnor och teknik, ”många blir imponerade”. Här är några av hennes 

erfarenheter från säljarbetet.
TEXT THOMAS DRAKENFORS  / FOTO ANNA REHNBERG

Nästa sida. Så tycker Annelies kunder 

Annelie Sjölin, säljare konsument på Bilia Sisjön:

Våga möta missnöje! 1

Sälj inte vad som helst! 2

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

Hjälp kunden på traven – 
eller inte!3

4Var professionell! 

ANNELIE SJÖLIN
Ålder: 32.
Gör: Säljare till konsument 
på Bilia Sisjön. Vidareutbildad 
inom företagsekonomi på IHM 
Business school. 
Bor: Mölndal.
Familj: Sambo.
Intressen: Fotografera, baka 
och resa.
Lyssnar på: Håkan Hellström.
Läser: Lars Kepler.
Åker: Volvo V40 D4 Ocean Race.

saken”. Andra säljare är mer inne på att få affären 
i hamn direkt och frågar saker som ”vad är det 
att fundera på?”. Då gör kunden rätt ofta slag 
i saken. En del behöver liksom stöd för att få 
projektet i hamn och de brukar inte ångra sig. 
Snarare är de tacksamma att få saken ur världen. 
Jag tror att det också är bra, även om det inte är 
min vanligaste metod.

– Som nybörjare är det lätt ta i lite för mycket 
med att socialisera med kunderna, skämta och 
bygga upp en bra stämning. Men det är effekti-
vare att ta det lugnt och vara korrekt. En annan 
nybörjargrej är att dra alla detaljer om bilen och 
försäljningen vid första mötet. Min erfarenhet är 
att det är bättre med lagom doser så att kunden 
hinner smälta allt. Håll sedan kontakten. Ring, 
skicka en offert, försök komma fram till rätt sak. 

– Det är ett mycket mer kvantifierat jobb än förr, 
5 Ladda för en tuff bransch! 

Fördel vara kvinna6

Annelie Sjöiin kombinerar 
tekniskt kunnande med positivt 
kundbemötande för att göra 
sina kunder glada.
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Annelie Sjölin får maxpoäng av sina kunder. ”Ingenting är omöjligt och 
hon förklarar enkelt”, lyder några av omdömena.

Kunder
tycker till!3

Varför köpte du din bil av Annelie Sjölin?
– Får se … det är nog tredje bilen jag handlar 
av henne. Det är för att hon alltid är service-
minded och hanterar alla mina bilärenden på ett 
enkelt sätt. När jag exempelvis avvecklade mitt 
företag ordnade allt det administrativa med min 
tjänstebil så himla bra och det var jätteskönt. 
Jag är en person som inte gillar att sätta mig in 
i det tekniska, Annelie har förmågan att förklara 
enkelt. Att hon därtill kopplade in telefonen och 
såg till att Volvo on call fungerade innan jag åkte 
därifrån var ett stort plus. 

Nästa bil …?
– Jag åker till henne då också. Det är inget krång-
el, hon är så trevlig och mån om en som kund.

Varför köpte du din bil av Annelie Sjölin?
– Den jag har nu är andra bilen som Annelie har 
levererat till mig och hon är toppen! Alltid lika 
positiv, glad och engagerad. Dessutom har hon 
ett stort kunnande och en inställning att inget 
är besvärligt eller jobbigt. Samma sak när bilen 
är levererad, undrar jag om något tvekar jag 
aldrig att kontakta henne och då bli jag bemött 
med lika stort engagemang och positivitet. 
Hon får maxpoäng från mig, jag kan verkligen 
rekommendera henne.

Spelar det någon roll att det är en tjej?
– Nej, jag tror att hon helt enkelt är lätt att ha 
att göra med som människa.

Varför köpte du din bil av Annelie Sjölin?
– Vi hade haft lite otur med andra säljare, två 
äldre herrar som var forcerade och säljiga. Men 
så träffade vi Annelie och kunde ställa tusen 
frågor och göra ovanliga val utan att det var 
problem. Vi fick vår XC70, utan fyrhjulsdrift 
eftersom det passar vår livsstil bättre, utan att 
bli ifrågasatta. 

Spelade det någon roll för dig att det var 
en tjej?
– Egentligen inte, min man fick också stort 
förtroende för henne. Hon var medmänsklig på 
något sätt. 

CATARINA OLVENMARK
Gör: HR-chef på Smart-
eyes.
Ålder: 50.
Kör: Volvo XC 60.
Bor: Prässebo.

KATARINA BÖRJESSON
Gör: Vd och ägare för 
chefsnätverket Norden.
Ålder: 55.
Kör: Volvo V60 Volvo 
Ocean Race, 2015.
Bor: Göteborg.

MARIA LUNDSTRÖM
Gör: Avdelningschef 
Norstedts juridik.
Ålder: 47.
Kör: XC70 2014.
Bor: Mölndal.

2 L Ä R  K Ä N N A  K U N D E N

Kontakta oss för snabb leverans.

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

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

Global verkstadsprodukter.

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

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

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

KÖPARE AV BEGAGNADE BILAR 
VILL SE CARFAX-RAPPORTER! 
ERBJUDER DU CARFAX-RAPPORTER TILL DINA KUNDER?

ANTALET CARFAX-RAPPORTER VISADE FÖR KÖPARE 
PER BILMÄRKE I SVERIGE UNDER ÅR 2014:

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Dodge

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Lamborghini

Land Rover

4.740

1.039

80.345

1.184

102.237

3.120

16.817

7.885

25.575

5.474

3.561

9.828

42.179

13.910

15.581

7.235

5.125

15.373

792

7.304

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

MINI

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Saab

Seat

Skoda

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

7.731

1.543

10.578

74.956

4.281

12.085

18.725

26.443

33.965

20.651

33.271

41.136

12.149

19.170

2.142

12.091

4.880

28.269

88.215

124.509

Lyssna på köpare av begagnade bilar och använd CARFAX Advantage-
programmet! Inkludera CARFAX-rapporter på hemsidor där dina bilar � nns 

listade till försäljning, exempelvis på Blocket, Bytbil, Bilweb och på din egen 
hemsida, för att locka � er köpare online.

Ring 010 195 95 20 eller 
maila dealer@carfax.se för mer information!

www.dealer.carfax.se
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Gunilla Nordström under sin tid som Kinachef på Sony Ericsson

”Jag har aldrig försökt rekrytera 
kvinnor, jag vill hitta de bästa och 
då har det blivit hälften-hälften”

36,5 %
av svenska chefer är kvinnor. Snittåldern för 
chefer är 45 år. Sju procent är födda utomlands. 
Tjugo procent har minst en förälder som är född 
utomlands. 
 Källa: Ledarna

Norden är inte i närheten av jämställdheten 
i många andra länder när det gäller antal 
kvinnor på chefspositioner, enligt statistik från 
Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Flest kvinnliga chefer finns i Jamaica (59,3 
procent), tätt följt av Colombia (51,3 procent) 
och Saint Lucia (52,3 procent). Sverige 
hamnar först på plats 38, med 35,5 procent 
kvinnliga chefer. Rapporten omfattar både 
privat och offentligt sektor.

FN uppmanar nu alla medlemsländer att 
med krafttag öka jämställdheten bland annat 
genom att erbjuda flexibla arbetstider, ge stöd 
vid graviditet och stödja kvinnor i arbetslivet 
som har barn i barnomsorg.

Ny chef eller Taking the lead
Praktisk och mental beredskap, 
det viktigaste nyblivna chefer 
behöver veta vill författaren Eva 
Norrman Brandt ge sina läsare. 
Hennes bok ger konkreta råd 
och övningar och varvas med 
chefsintervjuer, rekryterare 
och HR-proffs. Boken är inde-
lad i fyra block – ledarrollen, 
gruppen, kommunikation 
och ledning. Den finns nu 
också på engelska med titeln 
”Taking the lead”.

Vardagsmakt – Tio strategier 
som ger och genomskådar makt
Författaren Elaine Eksvärd vill 
hjälpa läsaren att ta makten över 
vardagen. Hon ger också konkreta 
tips som när det kan vara ef-
fektivare att vara tyst i stället för 
att prata, eller hur personer som 
bara vill ha oss dit de vill kan ge-
nomskådas. Makt handlar inte om 
tillfälligheter, skriver författaren 
som trycker att få är öppna med 
att de eftersträvar makt.

BOKTIPS

NY STATISTIK

FN: Öka jämställdheten!

Hur uppfattar dina
medarbetare dig?

F R Å GA  T R E

Åse Thorsson, säljare BMW, Bilia Group i 
Göteborg
– Eftersom att jag har gått över från marknadschef 
till säljare så tror jag att de tycker att jag är en frågvis 
typ. Men jag är ivrig att lära mig allt om bilarna här på 
BMW. Jag tror också att de tycker att jag är en ganska 
glad tjej, jag uppskattar verkligen all hjälp jag får.

Ylva Andersson, vd Bilbolaget, Östersund
– Jag tror att de uppfattar mig som ganska bestämd 
och målmedveten, jag tror att de uppfattar att det är 
viktigt för mig att vi lyckas och att alla bidrar till att vi 
lyckas, det gäller ju att alla är med. Vi jobbar ganska 
mycket kring mål i Bilbolaget, så medarbetarna kän-
ner också att de har bidragit när det gått bra, tror jag. 
Det här är ingen enmansshow.

Susanne Nilsson, platschef med ansvar för 
marknadsaktiviteter, Ottos bil i Bollnäs
– Jag tror och hoppas de uppfattar mig som glad och 
ambitiös och en chef som vill att mina medarbetare 
ska trivas och ser mina medarbetare. Som lyhörd.

Färsk statistik från Svenskt Näringsliv 
visar att 17 procent av deras medlems-
företag har en kvinnlig vd. Det är en 
stadig ökning med 1,8 procent från 
2013, även om den är ganska långsam. 

Räknar man även chefer på lägre 
nivå så är hela 36 procent kvinnor, vilket 
innebär en ökning med 18 procent från 
år 2000.

Trenden gäller faktiskt även i 
motorbranschen där andelen kvinnliga 
chefer är högre än andelen totalt 
anställda kvinnor.

Chef i branschen

Fler kvinnor än tidigare chefer
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AV NELLIE PILSETNEK

DEKRA AG med huvudkontor i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen.

I Sverige söker vi nu förstärkning.

Regiontekniker – Stockholm
Dina uppgifter Du ansvarar för din region med resultat- och driftsansvar. Arbetet innebär att utföra olika  
kvalificerade kvalitetskontroller för aktörer inom bilbranschen. Uppdraget är förenat med resor.

Din bakgrund Du har dokumenterad fordonsteknisk utbildning och gedigen erfarenhet från bilbranschen,  
gärna från flera olika bilmärken och uppdrag. Goda kunskaper inom området skadereparationer är ett krav. 
Kund- och datavana är en förutsättning. Etablerat kontaktnät inom bilbranschen och erfarenhet av liknande  
arbete är en merit.

DEKRA ökar farten

Din personlighet De utåtriktande arbetsuppgifterna ställer krav på ett positivt och affärsmässigt sätt samt  
att du har lätt för att samarbeta och skapa nya kontakter. Som person är du självgående med god ordning  
och integritet. Trevliga arbetskamrater väntar.

Välkommen kontakta Johan Hultman på tel. 010-455 18 11 se även www.dekra.se

Din ansökan skickar du snarast till:  
DEKRA Quality Management AB, Drottninggatan 8, 632 20 Eskilstuna

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

•	 Försäljningschef - generalagent
•	 Säljare - trailer och påbyggnation
•	 Teknisk support - generalagent
•	 Försäljningschef - däcktillverkare
•	 Bilsäljare
•	 Säljare - lastbilsbranschen
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ANNA ERICSSON
Ålder: 44.
Gör: Delägare och sektorchef personbilar 
på Motorcentralen i Umeå.
Familj: Sambon Gunnar, pudeln Wilma, två 
bonusbarn, tre bonusbarnbarn.
Fritid: Brukshundsträning/spår, skidor, 
träning, före detta hoppryttare i svår klass, 
haft ett tio-tal egna hästar.
Bakgrund: Universitetsstudier i ekonomi, 
kroppsterapeut, jobbat på GA för Seat, varit 
ordförande i SVÅ:s styrelse tre år.
Kör: Just nu en blå Audi SQ5.

”Vi har mål
och vi jobbar”
Anna Ericsson har varit hoppryttare på elitnivå. På jobbet som  
operativ delägare på Motorcentralen i Umeå är hon själv som en  
arbetshäst, enträget stretande framåt. Kämpaglöden fick företaget 
pris för i fjol och boksluten visar en fantastisk utveckling enligt  
ekonomichefen. Här, en skymt av orsakssammanhanget!
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO  JOHAN GUNSÉUS
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A
nna Ericsson är Umeås enda 
kvinnliga bilhandlare. För 
den skull ingen kändis på 
stan. Trots att Motorcentra-
len blev Årets företagare i 
kommunen i fjol. Det rim-

mar med imagen, lite att verka utan att synas.
– Vårt firmanamn är betydligt mer känt än 

vi själva, säger Anna.
Med vi avser hon brodern och kompanjo-

nen Mikael som varit en av världens främste 
rallyförare. Varken Anna eller han söker strål-
kastarljuset.

– Däremot satsar vi mycket på fina demo-
bilar, A8:or och RS6:or och A7:or. Kör och 
demar vi välutrustade bilar, säljer vi också fler 
exklusiva bilar, säger Anna.

Den strategin har ärvts av pappa Sture som 
gick bort för tidigt. Motorcentralen är alltså ett 
familjeföretag, anrikt och välskött. 

– För mig har det aldrig funnits någon 
annan tanke än att fortsätta. Så länge jag kan 
minnas har jag sagt att jag ska ta över företaget, 
säger Anna.

Nu blev det tidigare än tänkt. Anna blev 
hemkallad från tjänsten som vikarierande  
produktchef hos generalagenten för Seat i 
Södertälje när det var uppenbart att Sture inte 
skulle tillfriskna. Bröderna jobbade redan i 
bolaget. Personalen fick tre chefer i stället för 
en. Senare har Martin köpts ut; han kände sig 
inte hemma i verksamheten. 

I dag är Mikael vd och driver Scaniadelen. 
Anna driver personbilsverksamheten och före-
tagsandan är den samma. 

Vi återkommer till den lätt tillbakadragna 
hållningen, inte reserverad och inte det minsta 
högdragen, snarare medvetet nogräknad.

– Vi väljer noga var vårt varumärke ska vara 
med och synas, vi går rätt smalt och selekterar 
kanalerna, säger Anna.

”DET VORE EN  
JÄTTEKATASTROF 
FÖR VÅR BRANSCH 
OM ARBETSGIVAR-
AVGIFTERNA FÖR 
UNGA OCH ÄLDRE 
HÖJS”

Anna Ericsson tillsammans med Rose-Mary Westergård, kontorist, och Elisabeth Norgren, redovisnings-
ansvarig, på kontoret.

MAGKÄNSLAN ATT backa upp Umeå IK:s dam-
fotboll långt innan Marta Vieira da Silva kom 
dit visade sig ju vara helt rätt när SM-gulden 
började hagla in och Marta blev ett namn på 
allas läppar.

– Tillsammans med VW stöttar vi fortfarande 
UIK – i med- och motgång. Oavsett vem eller 
vilka vi väljer att stötta är det viktigt för oss att 
det bidrar till Umeås framtid och utveckling. 
Ungdomsverksamheten är därför angelägen för 
oss.

– Varumärket Motorcentralen är absolut 
nödvändigt att värna om tillsammans med 
bilmärkenas, säger Anna.

Med ett förflutet som hoppryttare i svår klass 
har hon lobbat för VW Grand Prix i Umeå och 
sponsrat när elittävlingen avgjorts på orten.

Det sägs att kvinnor som fostrats i stallmiljö 
grundlägger ett bra ledarskap. Själv inpyrd av 
den klassiska ridkonstens discipliner är Anna 
övertygad om att det sambandet finns.

Syskonen har sakta men säkert ökat försälj-
ningen, omsättningen och vinsten.

– En fantastisk utveckling, summerar eko-
nomichefen Hans Damber som snart ska gå i 
pension efter nästan 39 år på Motorcentralen.

Progressionen åstadkoms genom idog-
het och gnet, ”det här är ju ingen bransch där 
omsättningen låter sig fördubblas hur som 
helst”, säger Anna med frank blick för bilhand-
larvärldens realiteter. Hon fasar för regeringens 
förslag att höja arbetsgivaravgifterna för unga 
och äldre.

– Det vore riktigt illa, en jättekatastrof för 

vår bransch, en miljonförlust. Vi måste sälja 
ganska många fler bilar för att kompensera den.

Speciellt kännbart kan tilläggas eftersom 
Motorcentralen investerar hela vinsten på 
ett rejält nybygge som fördubblar ytorna för 
VW- och VW transportförsäljningen, ger nya 
verkstäder och ny rekonditionering.

DE VAR FÖRST i Sverige med att märkesseparera 
VW:s märken. Tre dagar efter invigningen av 
det nya konceptet dog pappa Sture. Men hans 
företagaranda lever. Anna och Mikael har rykte 
om sig att vara proaktiva och kreativa.

– Vi har mål och vi jobbar, säger Anna enkelt.
De närmaste målen är formulerade i tre 

punkter:
1. Ökad personalnöjdhet.
2. Ökade kundnöjdhetssiffror.
3. Ökad lönsamhet.

– Vi jobbar efter att ökad personalnöjdhet 
och ökad kundnöjdhet leder till ökad lönsam-
het, säger Anna och berättar om omfattande 
regelbundna personalnöjdhetsmätningar.

– Det kan ta hårt att läsa att någon inte 
tycker om oss trots att vi sliter hårt. Men det 
triggar till förbättring. Vi har låg personalom-
sättning och medarbetarundersökningen visar 
att i alla fall de flesta trivs, så vi jobbar på.

Det finns genomgripande handlingsplaner 
för miljöförbättringar. Det finns gym på an-
läggningen, matsal och i upphandlingarna med 
banken bakas medarbetarnas privata lån in för 
förmånligare räntor.

En bekräftelse på framåtandan kom i fjol 
när Motorcentralen utsågs till Årets företagare 
i kommunen med 120 000 invånare. I motive-
ringen står bland annat att deras fokus ligger 
på ständig utveckling, att de ger tillbaka till den 

stad de verkar i och alltid ser till att göra saker 
på sitt sätt.

Det var samma år som Umeå var europeisk 
kulturhuvudstad, samma år som Motorcen-
tralen firade 70 år. Anna grät på galascenen 
när hon tog emot priset som Årets företagare. 
Och det var med stolthet som medarbetarna 
kom hem från bjudresan till VW-fabriken i 
Tyskland.

– 2014 var ett magiskt år, ett riktigt glädjeår, 
säger Anna.

DET HAR FUNNITS sorgeår också, med omstän-
digheter som ägarna inte kunnat råda över och 
inte vill tala om. Så vi lämnar ämnet för något 
roligare: Annas motorklubb som startade 2001.

Alla kvinnor om köper bil av Motorcen-
tralen blir medlemmar. Det är 1 500 i dag, 
bara aktiva kunder. Passiva före detta kunder 
rensas ur registret; det är som med allt annat i 
företaget, exklusivt och på riktigt, inget spel för 
galleriet.

Anna Ericsson är tätryttare för motorklub-
ben, guidar sina medlemmar genom bilägan-
dets och -körandets irrvägar på halkbanor 
och premiärvisningar. Eventen, med Ame-
lia Adamo, Christina Doctare och Renata 
Chlumska, har fått stort genomslag, det är 
numera väntelistor till tjejkvällarna.

– Vi tjejer på Motorcentralen och säljavdel-
ningarna fixar eventen själva och genom åren 
har vi blivit ett sammansvetsat gäng. Det har 
kommit upp till 550 personer på ett event.  

– Och intresset bara ökar, liksom kvinnligt 
bilägande och inte minst kvinnliga tjänstebils-
åkare, säger Anna.

Och det ska bara tilläggas att hon själv börjar 
få betydligt fler kvinnliga kolleger i VW-ledet. 2

3 RÖSTER OM ANNA ERICSSON:

Maria Olofsson, vd och  
delägare i Oolfsson Bil: 
– Anna och jag har blivit 
goda vänner. Eftersom 
kvinnor är lite underrepre-
senterade i vår organisation 
har det fallit sig naturligt att 
vi hänger ihop på resor och 

konferenser. Vi träffas också privat med våra 
respektive. Anna är eftertänksam, lugn och 
brinner verkligen för familjeföretaget och sin 
fina väluppfostrade hund.

Birgitta Brattsell, 
projektledare marknads-
kommunikation
– Jag lärde känna Anna när 
jag arbetade med företagets 
60-års jubileum för tio 
år sedan. Hon är oerhört 
målmedveten och profes-
sionell i sitt arbete. Hon når sina mål. Att hon 
dessutom är väldigt positiv hjälper säkert till 
en massa. Hon är mån om sin personal och 
vill att företaget hela tiden ska utvecklas. 
Vi har även fått en privat relation. Som vän 
är Anna väldigt omtänksam, jag uppskattar 
henne otroligt mycket.

Rose-Mary Westergård,  
kontorist Motor- 
centralen:
– Anna är otroligt driftig. 
Hon följer upp allt hon har 
påbörjat och lämnar aldrig 
något åt slumpen. Jag var 
förstås ledsen när pappan 

gick bort men barnens övertagande gick 
väldigt bra. Anna är jätteduktig, nu umgås vi 
privat också, bland annat kring hundträning, 
så jag tycker naturligtvis om henne.

ANNA ERICSSON OM …

… årets GA-enkätsresultat: ”VW personbilar 
borde höja sig, de är värda det, organisationen 
har visat god vilja.”
… märkenas kundnöjdhetsmätningar: 
”Bra att det mäts men utformningen borde 
förenklas och bli rättvisare. Vi gör som alla 
andra, trummar in begreppet ”utomordentligt 
nöjd” hos kunderna, vi bjuder till och med på 
”utomordentligt gott kaffe”.”
… GA:s investeringskrav: Både bra och 
dåligt. Bra att det finns en tröskel, dåligt för 
att koncepten lever för få år. Vi hoppas att 
nuvarande koncept får leva ett tag.”

MOTORCENTRALEN I  UMEÅ 

Grundat: 1944 av nuvarande ägares farfar 
John Rickard Ericsson, vidareutvecklat av 
sonen Sture.
Verksamhet: Säljer och servar alla VW 
group-märken + Scania, biluthyrning Europcar.
Omsättning: Drygt 500 miljoner.
Resultat: 2–3 procent på sista raden.
Antal sålda fordon: Cirka 2 000 totalt, varav 
cirka hälften begagnade.
Antal årsarbetare: 136 personer.
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ANNA LILJEDAHL
Ålder: 41.
Gör: Vd och delägare.
Kör: Volvo S60.
Lastbilskort: Nej, men det är en ambition.

FINNVEDENS LASTVAGNAR 
INGÅR I LILJEDAHL GROUP
Grundat: 1997.
Antal anläggningar: 19.
Antal verkstäder: 18.
Ägare: Anna, bror Fredrik och pappa Bengt 
Liljedahl.
Omsättning: Cirka 1 miljard. 
Antal årsarbetare: 285.

Det är positivt att polisen har fått 
verktyg i form av sanktionsavgifter 
och klampning för att stoppa miss-
bruket av cabotagereglerna, tycker 

Anna Liljedahl.
– Jag hoppas att de nya åtgärderna driver 

det hela i rätt riktning. Utvecklingen har varit 
otäck, till sist handlar det om våra åkeriers 
fortlevnad. 

Låt oss backa bandet. Finnvedens Lastvag-
nar, där Anna Liljedahl är vd, är den näst största 
privatägda Volvohandlaren i Sverige. Distriktet 
Småland, Blekinge och Skaraborg omfattar 14 
procent av lastbilsförsäljningen i Sverige. 

Annas pappa – entreprenören och grunda-
ren Bengt Liljedahl – började som bilsäljare. 
Efter flera år tog han över ett företag i rekon-
struktion i Värnamo med hjälp av Volvo och 
satsade på bilar och lastbilar. 

Lastbilarna ledde till verktygsmaskiner och 
tillverkning av vals- och lindningstråd. I dag är 
Liljedahl Group en internationell koncern som 
omsätter ungefär tio miljarder per år.

BENGT LILJEDAHL ÄR koncernchef och jobbar 
ihop med Annas bror Fredrik som är affärsut-
vecklare. Annas mamma Gunnel är försäljnings-
administratör för begagnade lastbilar i Värnamo. 

Född in i en lastbilsfamilj – och utan en tanke 
på att jobba med lastbilar – pluggade Anna till 
civilekonom. Därefter följde jobb inom läkeme-
delsindustrin som säljare och produktchef. Sedan 
2012 är hon vd för Finnvedens Lastvagnar.

– Det är klart att det var en utmaning att 
komma in från ägarfamiljen, utan branscher-

Anna Liljedahl har fötterna på jorden. Men när hon äntrar hytt-taket på en av företagets 
lastbilar verkar hon vilja göra revolt; ilskan bakom den vänliga fasaden i skyhöga klackar 
riktas mot missbrukarna av cabotagereglerna.
TEXT MARIA ERIKSSON  /FOTO CHRISTEL LIND

”Cabotagesyndarna
är de som upprör mest”

A N NA  L I L J E DA H L ,  VO LVO :

farenhet och dessutom som kvinna. En egen 
karriär och egna erfarenheter var viktigt. Jag 
ville stå på egna ben, även om jag är stolt över 
min far och det han har byggt upp, det har 
spelat stor roll för mitt intresse för branschen, 
säger hon.

Efter tre år som vd pekar resultatet uppåt.
– Det går bra och utvecklingen ser positiv 

ut. Men det beror till största delen på våra med-
arbetare som brinner för företaget, på kunderna 
och på Volvo. Att vi har en fantastisk kompe-
tens bland våra medarbetare visas inte minst 
av att Finnveden haft med tre lag till semifinal i 
Volvos internationella mekaniker-tävling.

FINNVEDEN SÄLJER närmare 300 nya lastbilar 
per år.

Av de 18 anläggningarna är Nässjö och 
Vimmerby de senaste ombyggda. Just nu fär-
digställs en ny anläggning i Vetlanda.

Utmaningen är, enligt Anna, att ständigt 
göra det så bra för kunden som möjligt.

– Vi ser att åkerierna har det tufft. I takt med 
att de blir större blir varje kund viktigare för 
oss. Bilarna blir bättre och serviceintervallerna 
längre. Vi måste hänga med för att överleva. 

– Vi fokuserar på att vara starka i framtiden. 
Vi måste hela tiden utveckla vår kompetens och 
serviceerbjudanden genom att vara flexibla och 
lyhörda för kundens behov. Vårt mål är att få 
kundernas bilar att rulla så kostnadseffektivt 
som möjligt, och det innebär att vi måste ha 
spetskompetens inom områden som bränsle-
rådgivning, service och reparationer.

VI PRATAR EN STUND om hur viktigt det emo-
tionella bandet är mellan företag och ägare.

–  Jag vet att pappa jobbade dygnet runt när 
han började. Familjeföretag är bra långsiktigt 
eftersom man inte behöver känna kravet från 
aktieägare. Och att det är närmare till beslut.

Anna Liljedahl ser positivt på framtiden.
– Transporterna kommer öka, järnvägen 

kan inte klara en ökad belastning och närdist-
ributionen kräver lastbil. Kanske får vi mer 
specialisering på våra anläggningar.

En tydlig trend är att nya faktorer styr kun-
dens val av bil.

– Milkostnaden blir allt viktigare för åkarna. 
Men alla affärer bygger på människor och rela-
tioner även om fokus på kalkyler ökar. Våra re-
lationer och vår kompetens är vår plattform. Vi 
bygger Finnvedens-anda med lokalt ansvar. 2

L ASTBILSSIDAN
ÄR KVINNOBÄST
DEN TUNGA sidan av vår 
bransch är inte bara lönsam-
mare, den är bättre än person-
bilsföretagen på jämställdhet 
också. Faktiskt bättre än 
rikssnittet totalt när det gäller 
kvinnor i bolagsstyrelserna.

Även i operativa ledarpo-
sitioner återfinns en hel del 
kvinnor på lastbilsföretagen. 
Två av dem möter ni här!

Ett tredje företag som går 
i bräschen är Persson Invest 
med Wist Last & Buss, vars 
styrelse består av två kvinnor 
och tre män. I koncernsty-
relsen är det fem kvinnor och 
tre män.

– Vi pratar mycket om 
jämställdhet och mångfald och 
det är en klart uttalad önskan 
från ägarfamiljen att få en 
jämnare könsfördelning på alla 
nivåer, i alla funktioner, säger 
koncernchefen Björn Rentzhog. 
Och den här målsättningen är 
gemensam även för styrelsen 
och våra olika företagschefer.  

Det är också tydligt beskri-
vet som värdering och mål i en 
nyligen formulerad ”ägarvilja”.

MÅNNE HAR Åkeriföretagens 
satsning för att få in fler kvinnor 
i sin mansdominerande bransch 
smittat av sig på återförsäl-
jarna – och även på tillverkarna; 
Scania har till exempel Maria 
Jobenius, kommunikationschef 
för den globala marknadsorga-
nisationen. Hon är även styrel-
seledamot i Sjöfartsverket.

– Det är förhållandevis 
många kvinnor bland kundmot-
tagarna och administrativ 
personal också. Men väldigt 
tunnsått bland säljarna, vi har 
diskuterat hur den ojämlikheten 
skulle kunna avhjälpas, säger 
Staffan Boman på Scanias 
märkesförening.
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Det måste bli bättre transportmöjlig-
heter till hamnen i Karlshamn som 
är en av djuphamnarna med trafik 
till de baltiska länderna. Volvo och 

Ikea hävdar att den så kallade Sydostlänken 
är en nödvändighet. Det tycker Jeppsons vd 
också.

– Gör vi inte det är snart motorvägen igen-
korkad av trafik, säger Anna Lindqvist som också 
är ordförande i handelskammaren för Blekinge.

Hon tog över Jeppssons 2005 efter att ha 
jobbat med marknadsföring och säljfrågor 
på läkemedelsföretaget Pharmacia. Mamma 
Christine står som ensam ägare. 

Just nu tar dock byggande det mesta av An-
nas tid. Anläggningen i Karlshamn byggs om 
för VW:s och Skodas nya koncept och för att 
anpassas till en ökad begagnat-försäljning av 
person- och transportbilar. När det är klart ska 
anläggningen i Karlskrona genomgå samma 
förvandling.

Vad är ledarskapets uppsida?
– Det är att påverka och se sina medarbetare 
växa. Jag uppfattar mig själv som bra på att ge 
eget ansvar. Nedsidan av ledarskapet är det 
ständiga ansvar det för med sig, men jag är 
ganska bra på att lägga jobbet vid sidan.

Bäst slappnar hon av på hästryggen när hon 
nu tar upp sin gamla karriär med hoppning 
och byter till helt andra hästkrafter.

Vad är du mest stolt över?

2 L A S T B I L

För en återförsäljare av tunga fordon i Blekinge är största utmaningen politisk – att lobba 
för en omfördelning av lastbilstrafiken från E6:an genom att bygga ut motorvägen från 
Skåne genom Blekinge och de få kilometrar som saknas av järnvägen på Sydostlänken.
TEXT MARIA ERIKSSON  /FOTO CHRISTEL LIND

Hon lobbar för att en
sydostlänk ska byggas

A N NA  L I N D QV I S T,  S C A N I A

– Förra året vann vårt gäng Scanias Top 
team-tävling och representerade Sverige i EM. 
Jag är väldigt stolt. Vi är ändå bara en liten 
verkstad på landet. 

Tävlingen arrangeras vartannat år. 8 000 
servicetekniker från 60 länder deltar och det 
tävlas i allt från kundomhändertagande till 
felsökning.

Tror du att fossilbränslen kan försvinna?
– Nej, det tror jag inte, men de kommer säkert 
att minska. Man ser ju vilken utveckling det 
varit på personbilssidan. Hoppas på en lika-
dan på lastbilssidan.

Finns det intresse för 32 meter långa  
lastbilar?
– Jag har inte hört att det skulle finnas ett jät-
testort intresse här. Bara tanken att en 32 meter 
lång lastbil ska in i rondellerna i mindre städer 
och snurra runt är overklig. Men det är säkert 
mer intressant i norra Sverige med rakare 
vägar.

Vad tycker du om cabotagetrafiken och 
konkurrensen från utländska åkare?
– Det är bra att man skruvat åt från regering-
ens sida, men man får inte glömma att många 
åkare är hederliga också. Det är klart att det 
ska vara konkurrens på lika villkor. 

Bygger ni om många motorer till Euro5?
– Vi har inte byggt om någon.

Är det bättre med många små verkstäder än 
en centraliserad?
– Jag tror att det är viktigt för kunden att få rätt 
kompetens och service. Små verkstäder kom-
mer ha kompetens men inte på allt. Om vi ska 
kunna ha små verkstäder även i framtiden tror 
jag att vi får förstå att det krävs att de är specia-
liserade, även om jag inser att GA hellre vill att 
vi ska kunna allt på alla anläggningar.

Hur ser kundvården ut?
– Vi har fördelen att vara på en liten ort med en 
hanterbar mängd kunder. Många kommer hit 
varje dag för att fika i vårt kafé. Varje fredag sit-
ter storåkerierna och chaufförerna och dricker 
kaffe och löser världsfrågor. Vi har alltså bra 
kontakt med dem. 

– Ibland hyr vi en stuga och grillar och sover 
över. Eller ordnar minimässor med påbyggare, 
något som brukar vara väldigt uppskattat.

Vad tycker ni om alkolås?
– Det är bra från ett trafik- och säkerhetsmäs-
sigt perspektiv. 

Vad styr åkarnas märkesval i dag?
– Om kundomhändertagande och allt annat 
är lika så blir förstås den ekonomiska kalky-
len viktigare. Det kräver att vi fokuserar på 
bemötande, service och på att ge hjälp när det 
skiter sig. Det är oerhört viktigt med relationen. 
Det finns även åkare som låter sina chaufförer 
bestämma vilka lastbilar de vill köra. 2

ANNA LINDQVIST
Ålder: 47.
Gör: Vd.
Kör: Audi Q5.
Lastbilskörkort: Nej.

AB SVEN JEPPSSON
Säte: Karlshamn.
Grundat: 1937.
Antal anläggningar: 3 (i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, den senare 
endast person- och transportbilar).
Antal verkstäder (för tunga 
fordon): 2. 
Ägare: Jeppssons Holding AB.
Omsättning: 300 miljoner kr (2014).
Antal årsarbetare: 100.



”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!

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

Standard Leather      Fräsarvägen 7B 142 50 Skogås 08-830102

Läderklädslar till person-
och transportbilar.

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

MARKNADS-
TORGET
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta 

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

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

Lyft lönsamheten!  

Försäljning

Butik
Verkstad

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

Jobba smartare, inte mer.

MODERN KVALITETSLACKERING 

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

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



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

Viaredsvägen 35 D, 504 64 Borås 
033-10 01 75. info@autoverktyg.se 
www.autoverktyg.se

För din trygghet. 

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

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

Ring oss, så hjälper vi dig att lyfta rätt.

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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.seHedson 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

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



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

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.

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

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.500 kr

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

18.000 kr

Modell 524  4 ton 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.

Modell 505C - fundamentfri tvåpelarlyft
Speciellt för dig med en verkstad som har begränsad takhöjd kan 
vi nu erbjuda en tvåmotorig elektroniskt synkroniserad tvåpelarlyft 
med fyra tons kapacitet från Italienska OMA. 
- Låg pelarhöjd gör att det går att installera denna lyft även i lokaler 

med begränsad takhöjd.

- Tredelat teleskopiska lyftarmar och ett bra innermått mellan pelarna 
gör att denna modell passar till i princip alla slags personbilar och 
transportbilar.

Modell 505C
4 ton

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 580kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr
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2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

”Är försäkringsbolaget
eller vi ansvariga?”

JURIDIK

Jag får ofta frågor om fall där 
försäkringsbolagen avböjer att 
reglera fel på maskinskadeför-
säkringen, med förevändningen 

att säljaren ska svara för felet 
eftersom det uppkommit 

inom sex månader. Det är 
långt ifrån alltid riktigt. I 
stället för att svara på var 
och en av era frågor har 
jag gjort en checklista att 
stötta sig emot när diskus-
sionerna uppstår. 

David Norrbohm

SVAR  ENLIGT VILLKOREN i maskin- 
skadeförsäkringen svarar i och för 
sig säljaren primärt i förhållande 
till försäkringen, enligt garantin 
eller konsumentköplagen (KKL). 
Tyvärr har försäkringsbolagen en 
skev uppfattning kring hur den 
så kallade sexmånadersregeln ska 
tillämpas och påstår allt för ofta att 
säljföretaget är ansvarigt för alla 
typer av fel som uppstått inom sex 
månader. Principen är dock att 
säljaren enbart svarar för köprätts-
liga fel samt fel som förelåg vid 
köpet om garanti saknas eller är 
utgången.

Använd den här checklistan! 

1. Garanti- eller  
handhavandefel
Om felet omfattas av en garanti, 
och reklamation har skett inom 
garantitiden, måste säljföretaget 

visa att konsumenten orsakat 

felet för att undgå garantiansvar. 
Typexempel på handhavande-
fel är bristande underhåll eller 
att kunden kört vidare trots en 
lysande varningslampa.

2. Reklamation enligt  
konsumentköplagen
Reklamation måste göras absolut 
senast inom två månader. Om 
konsumenten eller försäkrings-
bolaget ska ha rätt att åberopa 
felet måste det ske inom denna 
tid och direkt till säljaren. Ibland 
händer det att kunder dröjer för 
länge att reklamera till säljföre-
taget, exempelvis kör vidare ett 
tag med felet, först vänder sig 
till annan verkstad eller till sitt 
försäkringsbolag. En sen rekla-
mation innebär att konsumenten 
förlorar sin rätt.

3. Konsument- 
köprättsligt fel 
Med fel avses i konsument-
köplagen att bilen avviker från 
vad konsumenten haft fog att 
förvänta sig. Då har bilens 
pris, ålder och körsträcka stor 
betydelse för bedömningen av 
om det är ett fel i lagens mening. 
Konsumentköplagens felbegrepp 
är alltså relativt. Enkelt uttryckt 
kan man säga att KKL-fel är fel 
som är onormala med hänsyn 
till bilens ålder och körsträcka. 
Ett normalt slitagefel är inte ett 
köprättsligt fel!

”ENKELT SAGT ÄR KKL-FEL FEL SOM ÄR ONORMALA  
MED HÄNSYN TILL BILENS ÅLDER OCH KÖRSTRÄCKA”

DAVID NORRBOHM 
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4. Ursprungligt fel 
Om säljaren kan visa att felet inte 
kan ha funnits vid leveransen är 
företaget fritt från ansvar. När det 
gäller säljarens möjligheter att be-
visa det har inbytetstest, VDN och 
OBD-diagnos betydelse. Hänsyn 
tas också till andra omständighe-
ter, som till exempel att köparen 
efter köpet fått andra fel åtgärdade 
på verkstad utan att det aktuella 
felet då konstaterats/reklamerats. 
Självklart har det också stor bety-
delse hur många mil och hur lång 
tid som gått efter leveransen. 

5. Felets art  
Vidare får sexmånadersregelns 
antagande att ett fel är ursprungligt 
ge vika när det med hänsyn till felets 
art framstår som klart mest san-
nolikt att felet inte kan ha funnits 
vid leveransen. Det kan till exempel 
bli fallet om en startmotor, kamrem 
eller fönsterhiss går sönder efter 500 
mil. Många fel uppkommer samti-
digt först när varningslampan tänds!

OM DU SOM säljare med hjälp av 
checklistan kommer fram till att 
du inte har något ansvar ska du 
avslå kundens krav på kostnadsfri 
reparation. Om kundens försäk-
ringsbolag anser att maskinskade-
försäkringen inte får tas i anspråk 
bör du rekommendera kunden att 
vända sig till Allmänna reklama-
tionsnämnden för att få sin sak 
mot försäkringsbolaget prövad. 2

ç

FRÅGA Ibland säljer vi en be-
gagnad personbil till ett företag 
och vi har diskuterat vad som 
egentligen gäller. Har vi krav på 
oss att lämna MRF:s begagnat-
garanti på samma sätt som till 
konsumenter och hur är det 
med den treåriga reklamations-
rätten? 

Håkan, Trelleborg

SVAR HÅKAN, NÄR NI säljer 
en begagnad bil till ett företag 
gäller varken medlemskravet på 

Beg-garanti till företag är frivillig
BILHANDEL

Glöm inte konsumentköplagen!
BILHANDEL

FRÅGA Vi sålde en sex år gam-
mal Honda CRV som hade körts 
11 000 mil till en privatperson. 
Vi lämnade MRF:s trafiksäker-
hetsgaranti. Efter två dagar, när 
kunden kört tio mil, kom han in 
och reklamerade AC:n som inte 
kylde. Kompressorn behövde 
bytas. Vi var tydliga med att  
garantin gäller i tre månader 
eller i 300 mil men att den inte 
avser AC:n. Vem har rätt?

Tage, Borås

SVAR  NÅGON GARANTI som avser 
AC:n har ni uppenbarligen inte 
lämnat. Däremot gäller alltid kon-
sumentköplagens (KKL:s) regler 

JOHAN HOLMQVIST

MRF-garanti eller den treåriga 
reklamationsrätten enligt konsu-
mentköplagen. Vid försäljning till 
företag gäller i stället köplagen 
som går att avtala bort, vilket vi 
delvis har gjort i våra leverans-
villkor. Glöm inte att ange på 
ordersedeln att kunden är en 
näringsidkare – kryssa i rätt ruta!

I leveransvillkoren anges det 
under punkt 7B att vid försälj-
ning av begagnad bil ansvarar 
säljföretaget för att bilen vid 
leveransen var trafiksäker samt 

vid försäljning till konsument. 
Har en garanti lämnats gäller den 
som ett komplement till KKL:s 
regler. De kan inte avtalas bort 
och de ger konsumenten rätt att 
reklamera ursprungliga fel (som 
alltså fanns vid leveransen) i hela 
tre år! 

Under de första sex måna-
derna har säljaren bevisbördan 
att visa att felet inte fanns vid 
leveransen. Garantin, däremot, 
täcker ju fel som inträffar efter 
leveransen.

OM EN AC-KOMPRESSOR inte 
fungerar två dagar och tio mil 
efter leverans kan man misstänka 

att det är ett ursprungligt fel, i syn-
nerhet om ni inte har visat att den 
fungerade vid leveransen. Då är 
det nog svårt att bevisa att det inte 
är ett ursprungligt fel och i så fall 
ska ni stå för kostnaden.

Vid leveransen av en 
begagnad bil visar den 
kloke säljaren för kunden 
att AC:n fungerar genom 
att slå på motorn och 
låta den kalla luften 
från luftventilerna 
tala sitt tydliga språk. 
Gör ni det slipper ni 
majoriteten av den 
här sortens kund-
störningar. 2

”VID LEVERANS AV EN BEGAGNAD BIL VISAR 
DEN KLOKE SÄLJAREN ATT AC:N FUNGERAR”

att den inte var i väsentligt sämre 
skick än vad köparen med fog 
kunde förutsätta. 

NI HAR JU alltid en varudeklara-
tion på bilen där ni på ett tydligt 
sätt redovisar skicket. Många 
bilföretag väljer att lämna samma 
garanti till en företagskund som 
till en konsument och det är 
alltså frivilligt. Här finns det ju 
utrymme att använda begagnat-
garantin som ett säljargument, 
om ni vill. 2

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 BILHANDEL
JOHAN HOLMQVIST
är chef för bilhandelsfrågor 

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



VERKSTAD

FRÅGA Vi fick in en Opel Astra 
1,7 diesel av senare årsmodell 
med tänd motorlampa. Felko-
den pekade på egr-ventilen. 
Vi gjorde rent den, tog betalt 
och lämnade ut bilen. En 
vecka senare ringde kunden 
och sa att lampan lyste igen. 
Ny felsökning, samma felkod, 
egr-ventilens funktion. Efter-
som det troligen inte handlade 
om en rengöring igen, och min 
verkstad inte är auktoriserad på 
Opel, uppmanade jag kunden att 
vända sig till en märkesverkstad 
för att avgasreningsgarantin 
skulle ta över. 

VERKSTAD

”DU FÅR FÖRKLARA FÖR KUNDEN ATT DET ÄR EN NY
SKADA SOM INTE HAR MED DEN FÖRSTA ATT GÖRA”

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

FRÅGA Vår verkstad tog emot ett 
samtal från en Nissan Navara-
ägare som tyckte att värmen var 
dålig i bilen. Den bokades och 
vid den snabba felsökningen 
upptäckte vi något förhöjt tryck 
och avgaser i kylsystemet, vi 
misstänkte naturligtvis topp-
lockspackningen. Vid tillfället 
hade bilen gått 14 000 mil, 
kunden hade nyligen köpt den, 
handlaren som hade sålt bilen 
hade slängt med en ”begbil-
försäkring”. 

Vi bokade in bilen och rev av 
toppen, konstaterade att pack-
ningen var blåst. Vi kontrollerade 
även toppen men upptäckte inga 
skador, det fanns ingen anledning 
att plana den. 

Toppen, eller inte?
Vi skickade en Cabas till 

försäkringsbolaget och fick 
okej. Bilen blev klar och kunden 
hämtade den, nöjd och glad. 
Tio månader senare återkom 
bilägaren och anmärkte på dålig 
värme i kupén igen. Bilen hade 
vid detta tillfälle gått 16 000 mil, 
det vill säga 2 000 mil efter vår 
reparation. 

Verkstaden felsökte åter vär-
mesystemet men hittade inget fel. 
Vi rev av toppen och konstaterade 
att packningen var blåst, det var 
dessutom frätskador på toppen. 
Nu tycker kunden att vi ska stå 
för kostnaderna, ska vi det? Till 
saken hör att vi finns på en liten 
ort och vi är rädda om vårt rykte.

Johan, verkstadschef

SVAR  HEJ JOHAN, tittar vi på 
ditt garantiåtagande så faller det 
utanför milbegränsningen enligt 
MRF:s ”Verkstadens reparations-
villkor” (1 000 mil). Du skrev att 
kunden hade kört 2 000 mil på 
tio månader. 

Vidare blev toppen inte pla-
nad, en del toppar får inte planas 
enligt tillverkarens anvisningar 
utan ska i stället bytas. Om du 
hade tagit med en ny topp i offer-
ten första gången hade ni kanske 
fått avslag; det fanns ju ingen 
skada på toppen. 

Du får förklara för bilägaren 
att det är en ny skada som inte 
har med den första att göra. Up-
penbarligen har bilen fungerat 
i 2 000 mil, hade toppen varit 

”Är det smart att lägga 
fastigheten i ett eget bolag?”

SKATTERÄTT

”FRÄMSTA  
FÖRDELEN MED 
ETT FASTIG-
HETSBOLAG  
ÄR  MINSKAD 
RISKTAGNING”

HELENE ENGMAN

JOACHIM DUE-BOJE SVARAR

FRÅGA Jag driver bilfirma i ett 
aktiebolag. Bolaget äger fastighe-
ten som jag har rörelsen i. Jag har 
nu fått rådet att lägga fastigheten 
i ett separat bolag. Triggar inte 
detta skatt och vad är för- respek-
tive nackdelarna med detta?

Sven-Olof

SVAR  MÅNGA FLYTTAR en fastighet 
till ett separat bolag. Vanligen säljs 
då fastigheten till ett moderbolag. 
Fördelarna är framför allt ur risk-
synpunkt; går rörelsebolaget dåligt 
kan den verksamheten avvecklas 

men fastigheten behållas.
Skulle du vilja sälja av rörel-

sen, men ha fastigheten kvar, kan 
fastighetsbolaget sälja rörelse-
bolaget. Vinst i fastighetsbolag är 
skattefri, förutsatt att andelarna i 
rörelsebolaget är näringsbetinga-
de (vilket de i regel är). 

HAR DU INGET moderbolag bildar 
du ett sådant först och säljer ande-
larna i bilbolaget till det. Över-
låtelsen sker i regel till ett värde 
motsvarande omkostnadsbeloppet 
på andelarna plus det så kallade 
gränsbeloppet (som du årligen 
beräknar på blankett K10). 

Fastighetstransaktionen kan 
ske till underpris om det föreligger 
koncernbidragsrätt mellan bola-
gen, eller om fastigheten utgör  
en verksamhetsgren. Sker överlå-
telsen till underpris blir det ingen 
skattepliktig vinst i säljarbolaget. 
Stämpelskatt utgår på det högsta 
av priset och taxeringsvärdet. 

SKER ÖVERLÅTELSEN inom en 
koncern beviljas uppskov för 
stämpelskatten förutsatt att du 
ansöker om sådant hos inskriv-
ningsmyndigheten. Först när 
fastigheten, eller fastighetsbolaget, 
lämnar koncernen ska den upp-
skjutna stämpelskatten betalas.

Då det är lätt att hamna fel i 
dessa transaktioner är mitt råd 
att du anlitar en rådgivare för 
genomförandet. 2

Irriterad ringde kunden igen 
några dagar senare och undrade 
vad jag höll på med, märkesverk-
staden hade sagt att egr-ventilen 
inte ingår i avgasreningsåtagan-
det. Jag som trodde att det är fem 
år och upp till 8 000 mil? Bilen 
är från 2012 och hade bara gått 
drygt 3 000 mil. Är avgasrenings-
åtagandet ändrat?

Robert, allbilverkstad i Skåne

SVAR ÅTAGANDET DU syftar på är 
”Avgasreningslagen” och den gäller 
fortfarande. I EU-förordningen 
står det att tillverkaren ansvarar 
för att alla komponenter som bi-

drar till att få ner avgasvärdena 
på personbilar, lätta lastbilar 
och lätta bussar. De får inte 
vara äldre än fem år, och inte gått 
längre än 8 000 mil. Det är som 
vanligt en del saker som kunden 
måste leva upp till:

✔ Bilen ska vara servad enligt 
tillverkarens anvisningar.

✔ Kunden ska ha använt 
bränsle av rätt kvalitet.

DET ÄR MÄRKLIGT att Opelverk-
staden som bilägaren åkte till inte 
kände till detta, du får be kunden 
vända sig till en annan Opelverk-
stad. 2

skev eller haft en spricka, skulle 
en ny packning blåst betydligt 
snabbare. 

När vi kommer till kund-
vården och ditt rykte så får du 
naturligtvis lägga det i vågskålen 
också. Erbjud en lånebil eller 
liknade under reparationstiden! 
Kunden har ju i nuläget ”bara” 
betalat självrisken, eller? 2

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

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

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

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

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
april 2015, nya defi nitionen

Nyregistrerade miljöbilar april 2015, nya defi nitionen.

 April Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län                 8 666 7 797 31 082 27 122 29,2
Västra Götalands län    5 185 4 706 18 139 17 011 17,1
Skåne län                      4 221 3 478 14 616 12 559 13,8
Jönköpings län              1 236 1 099 4 299 3 595 4,0
Östergötlands län          1 224 1 173 4 095 4 038 3,9
Hallands län                   1 100 971 3 687 3 321 3,5
Uppsala län                    850 966 3 232 3 023 3,0
Örebro län                     704 748 2 545 2 576 2,4
Södermanlands län              763 672 2 488 2 237 2,3
Värmlands län                  748 648 2 354 2 135 2,2
Västmanlands län               613 733 2 296 2 279 2,2
Gävleborgs län                 760 601 2 356 2 018 2,2
Kalmar län                     651 575 2 244 1 754 2,1
Västernorrlands län            662 611 2 197 2 123 2,1
Västerbottens län              622 567 2 190 1 799 2,1
Dalarnas län                   663 532 2 094 1 842 2,0
Kronobergs län                 604 529 2 053 1 855 1,9
Norrbottens län                476 441 1 786 1 756 1,7
Blekinge län                   399 364 1 223 1 113 1,2
Jämtlands län                  258 213 900 817 0,8
Gotlands län                   131 119 393 373 0,4
Landet totalt 30 536 27 543 106 269 95 346 100,0

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i april 

 April  Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  2 482 2 245 8 986 7 174 8,46 7,52
2 VW Passat 2 023 1 418 6 373 4 661 6,00 4,89
3 VW Golf 1 298 1 277 5 692 4 267 5,36 4,48
4 Volvo XC60 1 361 1 196 4 348 3 703 4,09 3,88
5 Volvo S/V60 1 089 1 028 4 308 4 047 4,05 4,24
6 Volvo V40N 894 1 020 3 097 3 004 2,91 3,15
7 Toyota Auris 380 516 2 154 1 995 2,03 2,09
8 KIA Cee´d 536 608 1 835 2 115 1,73 2,22
9 Audi A6 575 409 1 742 1 063 1,64 1,11
10 Skoda Octavia 413 414 1 741 1 340 1,64 1,41

  April  % av miljö, ack.
Modell Typ 2015 2015
1 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 536 12,21
2 Volvo V70II Drive Diesel 457 10,73
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 451 7,53
4 Toyota Auris HSD Hybrid 168 6,49
5 VW Golf TGI Bluemotion Gas 342 5,55
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 136 3,78
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 174 3,40
8 Audi A6 2.0 TDI Diesel 194 2,99
9 Volvo XC60 Drive-E Diesel 138 2,69
10 Peugeot 308 HDI Diesel 76 2,68

Diesel 63,5 %

E85 2,7 % 
El/laddhybrid 

 10,4 %

Elhybrid 12,6 % 

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 336 600

 2014      2015

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

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

1

8

2

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     25 21 70 84 0,06 0,08
  Land Rover                 91 120 309 467 0,29 0,48
Totalt BC Sweden             116 141 379 551 0,35 0,57
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 864 1 677 6 532 6 095 6,14 6,39
  Mini                       243 154 673 496 0,63 0,52
Totalt BMW Group Sverige     2 107 1 831 7 205 6 591 6,77 6,91
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    480 492 1 633 1 823 1,53 1,91
Totalt Citroen Sverige AB    480 492 1 633 1 823 1,53 1,91
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 20 18 44 61 0,04 0,06
  Fiat                       878 900 2 073 1 940 1,95 2,03
  Jeep                       72 51 340 194 0,31 0,20
  Lancia                     27 13 87 111 0,08 0,11
Totalt Fiat Group Automobiles 997 982 2 544 2 306 2,39 2,41
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 104 1 262 3 706 4 189 3,48 4,39
Totalt Ford Motor            1 104 1 262 3 706 4 189 3,48 4,39
GM Sverige                                                                           
  Cadillac 10 0 39 5 0,03 0,00
  Chevrolet                  14 3 16 825 0,01 0,86
  Opel                       588 552 1 969 1 771 1,85 1,85
Totalt GM Sverige             612 555 2 024 2 601 1,90 2,72
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      313 344 1 309 1 207 1,23 1,26
Totalt Honda Nordic          313 344 1 309 1 207 1,23 1,26
Iveco                                                                 
  Iveco                        6 9 11 16 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     6 9 11 16 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 670 1 345 5 301 4 785 4,98 5,01
Totalt KIA Motors Sweden     1 670 1 345 5 301 4 785 4,98 5,01
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    748 357 2 974 2 036 2,79 2,13
Totalt KW Bruun Autoimport   748 357 2 974 2 036 2,79 2,13
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      330 257 1 492 1 501 1,40 1,57
Totalt Mazda Motor Sverige   330 257 1 492 1 501 1,40 1,57
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 248 1 023 4 424 3 678 4,16 3,85
  Smart                      25 2 181 6 0,17          
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 273 1 025 4 605 3 684 4,33 3,86
Nevs                                                                     
  SAAB                     69 47 111 73 0,10 0,07
Totalt Nevs       69 47 111 73 0,10 0,07
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    251 241 755 858 0,71 0,89
Totalt Nimag Sverige      251 241 755 858 0,71 0,89
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     861 721 3 943 2 337 3,71 2,45
Totalt Nissan Nordic         861 721 3 943 2 337 3,71 2,45
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      439 419 1 407 1 517 1,32 1,59
  Renault                    1 116 921 3 391 2 840 3,19 2,97
Totalt Renault Nordic Sverige 1 555 1 340 4 798 4 357 4,51 4,56
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    734 868 2 855 3 369 2,68 3,53
  Mitsubishi                 390 484 1 504 1 250 1,41 1,31
Totalt SC Motors Sweden AB   1 124 1 352 4 359 4 619 4,10 4,84
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     526 320 1 642 1 478 1,54 1,55
Totalt Subaru Nordic         526 320 1 642 1 478 1,54 1,55
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      141 73 473 319 0,44 0,33
  Toyota                     1 441 1 506 6 672 6 182 6,27 6,48
Totalt Toyota Sweden         1 582 1 579 7 145 6 501 6,72 6,81
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 850 1 557 5 976 5 358 5,62 5,61
  Porsche                    234 117 479 265 0,45 0,27
  Skoda                      1 528 1 351 4 779 4 185 4,49 4,38
  Seat                       317 302 1 186 970 1,11 1,01
  Volkswagen                 4 717 4 236 16 519 14 377 15,54 15,07
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 646 7 563 28 939 25 155 27,23 26,38
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 042 5 706 21 077 18 511 19,83 19,41
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 042 5 706 21 077 18 511 19,83 19,41
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       124 74 317 167 0,29 0,17
Totalt 30 536 27 543 106 269 95 346 100,00 100,00
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38 482 34 183 67 787 61 163

Gas 10,8 %

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

PERSONBILSREGISTRERINGARNA för tertial ett 
slås bara av rekordåret 1988! Den rekordstarka 
registreringstakten ökar i april med elva procent. 
Fortsätter marknaden så här når vi det näst 
största bilåret någonsin tidigare .

BEGAGNATFÖRSÄLJNINGEN rullar på, med 
rekordlåga lager och få lagerdagar.

LÄTTA LASTBILAR har det bästa tertialet 
någonsin tidigare! April var den bästa månaden 
någonsin och den 16:e ökningsmånaden i rad av 
de 17 senaste. April ökade med 22 procent.

ÄVEN FÖR tunga lastbilar har vi i april en ökning, 
med sju procent.

Bilmarknaden fortsätter
att utvecklas urstarkt!

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

 Mars  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 

 Mars   Ackumulerat  Mars 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

 April   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Apr  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  7 2 11 13 250,0 -15,4 0,1 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  284 268 906 913 6,0 -0,8 6,3 6,7
Dacia  66 31 193 240 112,9 -19,6 1,3 1,8
Hyundai  3 8 14 21 -62,5 -33,3 0,1 0,2
Fiat  153 192 353 635 -20,3 -44,4 2,4 4,7
Ford  712 286 2 360 1 372 149,0 72,0 16,3 10,1
GM  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  35 28 116 91 25,0 27,5 0,8 0,7
Isuzu  59 25 150 117 136,0 28,2 1,0 0,9
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  344 282 1 074 1 004 22,0 7,0 7,4 7,4
Mitsubishi  65 47 279 212 38,3 31,6 1,9 1,6
Nissan  198 292 803 1 055 -32,2 -23,9 5,6 7,8
Peugeot  249 166 975 815 50,0 19,6 6,7 6,0
Opel  121 129 376 390 -6,2 -3,6 2,6 2,9
Renault  419 431 1 514 1 585 -2,8 -4,5 10,5 11,7
Seat  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  14 5 34 22 180,0 54,5 0,2 0,2
Suzuki  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  118 119 411 495 -0,8 -17,0 2,8 3,6
Volkswagen  1 481 1 237 4 721 4 414 19,7 7,0 32,7 32,5
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  47 38 166 170 23,7 -2,4 1,1 1,3
Totalt  4 375 3 586 14 456 13 564 22,0 6,6 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 April   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Apr  Ackumulerat  2015  2014
DAF  14 12 40 31 16,7 29,0 2,6 2,0
Iveco  1 1 2 3 0,0 -33,3 0,1 0,2
MAN  22 18 68 51 22,2 33,3 4,5 3,3
Mercedes-Benz  40 37 105 117 8,1 -10,3 6,9 7,6
Scania  219 174 702 606 25,9 15,8 46,1 39,1
Volvo  197 219 606 741 -10,0 -18,2 39,8 47,8
Övriga  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt  493 461 1 523 1 549 6,9 -1,7  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass April  Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 4 375 3 586 789 22,0 14 456 13 564 892 6,6
andel i % 88,7 87,8   89,4 88,7
3,5 - 10 ton 36 16 20 125,0 100 86 14 16,3
andel i % 0,7 0,4   0,6 0,6
10 - 16 ton 27 21 6 28,6 90 94 -4 -4,3
andel i % 0,5 0,5   0,6 0,6
>16 ton 493 461 32 6,9 1 523 1 549 -26 -1,7
andel i % 10,0 11,3   9,4 10,1
Totalt 4 931 4 084 847 20,7 16 169 15 293 876 5,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 April  Ackumulerat Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Apr  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  0 0 17 3 0,0 466,7 8,9 5,6
MAN  1 0 18 8 0,0 125,0 9,4 14,8
Mercedes-Benz  10 0 30 12 0,0 150,0 15,7 22,2
Neoplan  2 0 3 0 0,0 0,0 1,6 0,0
Scania  5 2 28 10 150,0 180,0 14,7 18,5
Volvo  15 6 47 21 150,0 123,8 24,6 38,9
Övriga  11 0 48 0 0,0 0,0 25,1 0,0
Totalt  44 8 191 54 450,0 253,7 100,0  100,0

 Mars Ackumulerat  Mars Mars 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 4 005 21,38 3 550 10 943 21,57 10 196 6 842 20,19 6 958 7,0 6,2 6,2
2 Volkswagen 2 449 13,07 1 725 6 382 12,58 5 028 3 717 10,97 3 333 7,9 6,0 6,6
3 Toyota 1 553 8,29 1 496 4 321 8,52 4 479 2 543 7,50 3 109 7,3 6,3 6,3
4 Audi 1 095 5,85 954 3 023 5,96 2 653 1 749 5,16 1 875 7,4 6,2 6,3
5 Ford 1 039 5,55 1 012 2 709 5,34 2 673 2 185 6,45 2 178 5,9 5,9 5,1
6 BMW 1 026 5,48 1 031 2 800 5,52 2 652 1 634 4,82 1 808 7,6 7,2 6,9
7 Skoda 727 3,88 576 1 873 3,69 1 632 1 136 3,35 1 186 7,5 5,6 6,0
8 Peugeot 669 3,57 697 1 776 3,50 1 927 1 387 4,09 1 657 5,8 5,3 4,9
9 Hyundai 660 3,52 577 1 770 3,49 1 630 1 263 3,73 1 288 6,2 5,2 5,5

10 Renault 637 3,40 598 1 803 3,55 1 758 1 222 3,61 1 298 6,2 5,7 5,7
11 KIA 623 3,33 486 1 706 3,36 1 514 991 2,92 875 7,8 6,5 6,9
12 Mercedes Benz 602 3,21 580 1 558 3,07 1 543 1 266 3,73 1 353 5,7 5,2 4,9
13 Opel 512 2,73 537 1 478 2,91 1 503 1 281 3,78 1 540 4,8 4,2 4,3
14 SAAB 465 2,48 497 1 245 2,45 1 530 1 014 2,99 1 338 5,4 4,8 4,8
15 Citroen 408 2,18 357 1 089 2,15 992 935 2,76 1 049 5,2 4,2 4,5
16 Nissan 342 1,83 311 950 1,87 842 516 1,52 488 8,3 7,9 7,6
17 Honda 311 1,66 277 904 1,78 792 613 1,81 613 6,2 5,6 5,8
18 Subaru 248 1,32 251 716 1,41 736 533 1,57 614 5,9 4,9 5,2
19 Mitsubishi 230 1,23 197 675 1,33 636 452 1,33 508 6,2 4,7 5,6
20 Mazda 193 1,03 179 534 1,05 547 504 1,49 566 4,6 3,9 4,1
21 Seat 164 0,88 140 428 0,84 401 374 1,10 287 5,7 5,6 5,0
22 Suzuki 130 0,69 122 343 0,68 354 246 0,73 254 6,4 5,8 5,6
23 Chevrolet 90 0,48 119 256 0,50 307 279 0,82 305 3,9 4,9 3,7
24 Fiat 90 0,48 71 218 0,43 167 233 0,69 198 4,7 4,1 3,8
25 Lexus 86 0,46 69 235 0,46 203 132 0,39 125 7,3 6,4 6,8
Övriga                                            378 2,02 314 990 1,95 894 849 2,50 1 002 5,4 4,0 4,6

Totalt/Genomsnitt 18 732 100,0 16 723 50 725 100,0 47 589 33 896 100,0 35 805 6,6 5,7 5,8

01 - STOCKHOLM                           10 241 9 405 836 8,89 29 138 27 096 2 042 7,54 22,01 21,71
03 - UPPSALA                             1 826 1 574 252 16,01 4 941 4 323 618 14,30 3,73 3,46
04 - SÖDERMANLAND                        1 459 1 388 71 5,12 4 016 3 731 285 7,64 3,03 2,99
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 153 2 086 67 3,21 5 863 5 624 239 4,25 4,43 4,51
06 - JÖNKÖPING                           1 947 1 770 177 10,00 5 164 5 016 148 2,95 3,90 4,02
07 - KRONOBERG                           996 990 6 0,61 2 756 2 801 -45 -1,61 2,08 2,24
08 - KALMAR                              1 179 1 152 27 2,34 3 388 3 100 288 9,29 2,56 2,48
09 - GOTLAND                             236 194 42 21,65 649 595 54 9,08 0,49 0,48
10 - BLEKINGE                            728 739 -11 -1,49 2 099 1 912 187 9,78 1,59 1,53
12 - SKÅNE LÄN                           6 020 5 894 126 2,14 17 303 16 385 918 5,60 13,07 13,13
13 - HALLAND                             1 654 1 508 146 9,68 4 497 4 251 246 5,79 3,40 3,41
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                8 123 7 517 606 8,06 22 091 20 643 1 448 7,01 16,68 16,54
17 - VÄRMLAND                            1 453 1 382 71 5,14 3 905 3 625 280 7,72 2,95 2,90
18 - ÖREBRO                              1 531 1 457 74 5,08 4 115 3 953 162 4,10 3,11 3,17
19 - VÄSTMANLAND                         1 586 1 349 237 17,57 4 257 3 713 544 14,65 3,22 2,97
20 - DALARNAS LÄN                        1 355 1 338 17 1,27 3 726 3 720 6 0,16 2,81 2,98
21 - GÄVLEBORG                           1 297 1 261 36 2,85 3 487 3 351 136 4,06 2,63 2,68
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 155 1 121 34 3,03 3 204 3 226 -22 -0,68 2,42 2,58
23 - JÄMTLAND                            545 487 58 11,91 1 510 1 419 91 6,41 1,14 1,14
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 075 1 047 28 2,67 2 969 2 918 51 1,75 2,24 2,34
25 - NORRBOTTEN                          1 160 1 187 -27 -2,27 3 285 3 233 52 1,61 2,48 2,59
Övrigt 20 68 -48 -70,59 43 174 -131 -75,29 0,03 0,14

Hela landet 47 739 44 914 2 825 6,29 132 406 124 809 7 597 6,09 100,0 100,00

MRF 16 781 35,15 45 318 34,23 14 968 33,33 42 567 34,11 1 813 12,11 2 751 6,46
Övrig bilhandel (jur.pers) 11 765 24,64 32 185 24,31 10 063 22,41 27 395 21,95 1 702 16,91 4 790 17,48
Bilhandel total 28 546 59,80 77 503 58,53 25 031 55,73 69 962 56,06 3 515 14,04 7 541 10,78
Privat bilhandel(fysisk person) 1 674 3,51 4 940 3,73 1 720 3,83 4 712 3,78 -46 -2,67 228 4,84
Juridisk person 5 117 10,72 15 532 11,73 4 719 10,51 15 244 12,21 398 8,43 288 1,89
Privat 11 948 25,03 33 301 25,15 12 885 28,69 33 392 26,75 -937 -7,27 -91 -0,27
Direktimport 454 0,95 1 130 0,85 559 1,24 1 499 1,20 -105 -18,78 -369 -24,62

Totalt 47 739 132 406 44 914 124 809 2 825 6,29 7 597 6,09

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

• Målgruppsurval

• Analys

• Prospektering

• Statistik

• Print/DR

• Telemarketing

• Rapporter

• API-lösningar

• Utbildning

• Föreläsningar

• vroom Webtjänst

     och mycket mer...

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

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Ring oss!Nyfiken?
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Historik

”Tänker ni lägga dem på motorhuvarna?” Så lät det när 
Toyota Center för snart trettio år sedan anställde de första 
kvinnliga säljarna. Anneli Skoog var en av pionjärerna.
TEXT  LOUISE MOLANDER / FOTO  ANNA REHNBERG

Soctanten som blev årets bilsäljare.
Fast tant var hon inte, Anneli 

Skoog vara bara 26 när hon 1987 klev 
av socialtjänstens svarta snurrstol för 

att skapa dynamik i en bilsalong. It-killen Jack 
Silvfing hade ett nytt säljkoncept från USA som 
gick ut på att sälja bil på känslor och relationer. 
I den vevan lärde han känna Bosse Brusewits, 
vd på Toyota Center i Stockholm.

Bosse ville att Jack skulle ansvara för 
rekryteringen av kvinnliga bilsäljare. Dels för 
att få in relationstänket och känslorna, dels för 
att en undersökning visade att en kvinna var 
inblandad i 81 procent av alla bilköp – och att 
kvinnan i 50 procent var ensam om beslutet.

– Bosse sa till mig att ”fan, vi måste ha in 
kvinnor och jag kan inte rekrytera tjejer, det  
får du göra.”

JACK OCH BOSSE satte ihop en platsannons 
med bild på en Toyota Celica och ett par röda 
skor med texten: ”Två kvinnliga säljare sökes!”

När det begav sig la hon
sig inte på motorhuven

En kompis i bilbranschen tipsade Anneli att 
söka. Strax blev hon kallad till intervju.

Jack Silfving tänkte att en socionom måste 
vara expert på omtanke, relationer och person-
ligt bemötande. Han frågade varför hon skulle 
vara en bättre bilsäljare än en man?

– Jag sa att de manliga kunderna skulle 
se mig som en förlängning av deras fruar, en 
omhändertagande pålitlig person som var bra 
på att läsa människor, berättar Anneli.

Hon fick jobbet och tog genast ett lån på 
tiotusen; här behövdes en ny outfit. Av med 
mahjongkläderna och på med dräkten. Bosse 
Brusewits behövde aldrig ångra anställningen. 
Anneli blev företagets bästa säljare under 
många år och var med att framgångsrikt bygga 
upp Toyotas företagsförsäljning. 

Tongångarna hos de manliga säljarna var 
varierande.

– Några blev irriterade när tjejerna blev väl-
digt duktiga och till skillnad från en del killar 
höll jämn orderingång, säger Jack Silfving.

ANNELI SKOOG
Ålder: 54.
Familj: Make, två 
döttrar och två 
katter.
Bor: Mölnlycke.
Gör: Bilförsäljare  
på Volkswagen i 
Göteborg.
När jag inte säljer: 
Promenerar och 
spelar golf (”fick 
börja spela golf med 
mina företagskunder 
eftersom jag inte 
kunde göra affärer 
i bastun, som de 
manliga säljarna”).
Kör: Golf Sports-
combi 140 hk.

KVINNOR I EN närmast total manlig bastion fick 
medierna att vädra morgonluft. Det blev reaktio-
ner som skulle ha orsakat twitterdrev om de fått 
spelrum i dag. Till exempel blev Jack uppringd 
av en irriterad reporter från SIF-tidningen. 

– Han undrade om kvinnorna ”skulle ligga 
på motorhuven och se vackra ut”. En stor åter-
försäljare i Stockholm befarade att det ”skulle 
gå åt helvete med tjejer i branschen”.

Men Svenska Dagbladet, Damernas Värld 
och Aktuellt lovprisade initiativet.

Och medan traditionella bilsäljare stod böjda 
under motorhuvarna och pratade hästkrafter, 
vridmoment och kilowatt försökte Anneli 
förstå vilka önskningar och behov kunderna 
hade, och måla upp en bild av en bilmodell 
som motsvarade deras längtan.

DEN GRABBIGA mentaliteten som fanns då är 
helt försvunnen i dag, tycker Anneli. Hon har 
varit borta från branschen ett antal år men är 
tillbaka igen som säljare på Din Bil i Göteborg.

– I dag skulle det vara helt otänkbart med 
”lilla gumman”, sexistiska skämt eller att en 
kund föreslår en dejt. Men säljprocesssen är 
densamma. Kunden är i fokus, möjligen ännu 
mer i dag, och det handlar om att bygga relatio-
ner, inge förtroende och se behoven.

Den förutspådda apokalypsen på grund av 
kvinnlig närvaro i bilbranschen slog aldrig in. 2

The Castrol Professional brand mark that has been embedded is a high resolution 
image (57cm wide, 300dpi)
We recommend that the file format remain as an .ai file. This will ensure automatic 
trap of the background colour with the shadow, resulting in the shadow printing 
over the top of the background.
Should the file be saved as any other format then care and attention must be taken 
to ensure the Professional typestyle shadow correctly overprints on top of the 
background colour. If the shadow appears grey on the proof, then this is a clear 
indication that the shadow has not been correctly trapped.
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EXPERTS
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Perspektiv

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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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 Är den inte skön …
… bilden på damen som varit på posten någonstans i Norrland och 
hämtat ett inslaget avgassystem? Förre redaktören Hans Bister 
rotade fram den ur källararkiven och kan berätta att den togs i slu-
tet av 1980-talet till ett bildband som visades vid en av dåvarande 
bilsalonger. MRF och Bil Sweden anlitade en fotograf som åkte runt 
i Sverige och letade bilrelaterade motiv. Tyvärr har vi inte namnet 
vare sig på fotografen eller kvinnan på bilden. Kanske kan någon 
läsare hjälpa oss?!



Vart är lyxbilen på väg? 

Motorbranschens medarbetare 
Annika Creutzer är privat-
ekonomisk expert, ekonomi-
journalist och nationalekonom, 
fd chefredaktör för Privata Af-
färer. I dag kan du höra henne 
bland annat i Plånboken i P1 
och som föreläsare. Nyligen 
fick hon ”Årets pris i svensk 
försäkring”. 

”Morgondagens lyxbil 
är fortfarande dyr, men 
också miljövänlig”

I dag vet vi inte om den som kör runt i en 
Maserati eller Ferrari verkligen är ägare 
till bilen. Den kan vara köpt med lånade 
pengar eller bara hyrd över dagen. 

De mest attraktiva bilarna och andra 
lyxprylar har blivit allt mer tillgängliga för 
allt fler och frågan är när något lyxigt upphör 
att vara lyxigt. För det ligger ju i begreppet 
lyx att det ska vara eftersträvansvärt och i det 
närmaste ouppnåeligt. Något som väcker av-
und och beundran. Som signalerar framgång 
och succé.

Det är länge sedan det var lyx att äga en 
bil, när det var en självklarhet att låta foto-
grafera sig tillsammans med bilen i en stolt 
pose, nästan i klass med de från förrförra 
sekelskiftets afrikanska lejonjakter. 

För en tid sedan lyssnade jag på en 
trendspaning kring lyx hos analysföretaget 
Inizio. Den visade att våra värderingar har 
förändrats på bara några år. En förklaring är 
att traditionell lyx har blivit så mycket mer 
tillgänglig när många fått allt mer pengar att 
röra sig med. På bara 30 år har den genom-
snittlige svensken fördubblat sin disponibla 
inkomst och antalet dollarmiljonärer i värl-
den ökar med två tre miljoner varje år.

Förändringen beror också på att vi lever 
allt mer i ett kreditsamhälle som ger möjlig-
het till omedelbar behovstillfredsställelse. 
Mycket åtråvärt som vi visar upp är i prak-
tiken ägt av banken. Dessutom gör kopie- 
industrin att att även klassiska varumärken 
tappar i lyskraft. 

Samtidigt växer miljömedvetenheten och 

enligt Inizio kommer lyx i framtiden att vara 
kopplat till etik, miljö och hållbarhet. Mor-
gondagens lyxbil kommer fortfarande att vara 
dyr, men den måste också vara miljövänlig 
och ansvarsfull. Tesla kör alltså i rätt riktning.   

Lyx kommer allt mindre att handla om 
prylar och mer om värderingar. Allt från att 
kunna visa upp sig som kulturell och bildad, 
till att hushålla med tiden och hellre köpa 
tjänster (som ju också har fördelen att det 
inte tär på naturresurserna som varuproduk-
tion). 

Visst kommer det också att finnas behov 
av att visa upp rikedom. Men då handlar det 
inte längre om lyx utan om überlyx, menar 
Inizio och lyfter fram entreprenören och 
äventyraren sir Richard Brandon. Vill du visa 
att du är riktigt välbärgad och framgångsrik 
räcker det inte med att fräsa fram i en Lam-
borghini. Då ska du i stället köpa en biljett 
för en kvarts miljon dollar och följa med på 
Bransons rymdresor. Bilen har med andra 
ord ersatts av rymdraketen. 

Krönika
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Månne har rymdraketen övertagit bilens roll 
som statussymbol.
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Fotnot: Enligt tidningen Ny teknik kommer Virgin 
Galactics rymdresor att säljas av fem skandinaviska 
aktörer som får diplomet ”Accredited space agents”. 
Några av resorna planeras att avgå från Kiruna 
Airport och forskningscentret Esrange.
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52 500:-
exkl. moms

Pris från:

• Ekonomisk vinst,  
2 maskiner i 1.

• SUN ECK TWIN Pro klarar både 
R134A och den nya gasen 
HFO1234YF. 

• 7” pekskärm
• Svenska menyer
• Tar mindre plats jämfört med två 

separata AC-stationer.
• Automatisk läcksökning via  

vakuum alternativt kvävgas.
• Förberedd för gasanalys. 

 

Klarar alla bilar in- 
klusive hybrid- & elbilar!

AC-station
ECK TWIN Pro
Utrustad för framtiden!

AC-station HFO
ECK 3900 Premium
Avancerad och lättskött maskin som automatiskt 
tömmer, läcksöker via vakuum, återvinner och fyller 
systemet med R1234, olja och spårmedel. 

Uppfyller Volvo, PSA, Toyotas och flera andra 
biltillverkares tekniska krav.
• 5” skärm  
• Förberedd för gasanalys
• Tydliga analoga manometrar
• Hybridfunktion för elektriska komp- 

ressorer (hybrid/elfordon) 
• Skrivare för servicerapporter

NYHET!

LÄCKSÖKARE 
PÅ KÖPET!*
Snabb och mycket tillförlitlig elek-
tronisk läcksökare för R134a och 
R1234yf.

Fullmatad med innovativ teknik som 
hjälper dig att hitta mycket små läckor.

Levereras i en förvaringsbox.

*Gäller vid köp av ECK Twin Pro

3 450:-Värde:

Du kan finansiera ditt köp med leasing till fördelaktiga villkor, kontakta oss för mer information.

*Kampanjen gäller tom 2015-05-31

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

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

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

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

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av

exkl. moms

Pris från:

37 500:-
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VI HAR NÖJET ATT PRESENTERA 
CEMB I VÅRT SORTIMENT

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

Cemb är det enda företaget i världen som tillverkar balanseringsmaskiner både till 
verkstäder samt industrin. 
Alla mekaniska delar och vibrationssensorer tillverkas i Cembs egen fabrik för att 
garantera högsta kvalitet och precision.
Cemb balanserinsmakiner är kända som de mest exakta och tillförlitliga på marknaden.

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 954 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)
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