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MERCEDES
FEMFALDIG ETTA

”Vårt samarbete med 
märkesföreningen är  

öppet, konstruktivt och 
affärsmässigt” 

Frank Braband, vd för Mercedes-Benz kommersiella fordon
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”Vi hjälper ÅF med med  
ekonomisk uppföljning”, säger  

GA-enkätens silvermedaljör.

”Vi vill att våra ÅF ska vara de 
mest lönsamma, säger brons- 
medaljören.

ÅRETS STORA RAKET  
HAR KOMETKLÄTTRAT 

GA-GENERALEN 
KOMMENTERAR

HÄR ÄR HELA
RANKNINGSLISTAN

SMÅTT & GOTT
FRÅN INTERVJUERNA

 RANKNINGEN 20 ÅR  
FÖR ALLA MÄRKEN

FRAMRYCKNING
AV TVÅ MINIRAKETER
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resultat, sid 27.
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MEDARBETARE I DETTA NR
Maria Eriksson, reporter
Nellie Pilsetnek, reporter
Niklas Aronsson, reporter
Peter Lorin, reporter
Rickard Jakbo, reporter 
Thomas Drakenfors, reporter
Dan Olsson, krönikör 
Christel Lind, fotograf
Mats Petersson, fotograf
Hans Bister, korrektur

Vi stärker opinionen
TILL ALMEDALENS mer än 3 200 event i år bidrog 
MRF tillsammans med Bil Sweden och MAF med 
bland annat nio seminarier, fyra ”heta stolen” med 
ministrar och generaldirektörer och två utfråg-
ningar av ungdomsförbund. Till det träffade vi så 
mycket folk och deltog i så många andra seminarier 
som möjligt för att påverka och lära oss mer. 

Det var mitt första Almedalen i min nya roll; jag 
var helt slut efter varje dags intensiva program. Om 
vi lyckades påverka? Ja, det vet man ju inte direkt 
men vi har i alla fall fått upp våra frågor högre på 
agendan hos viktiga departement. 

ATT VI SEN under sommaren följde upp med 
kampanjen om bränslebeskattning med artiklar, 
stortavlor, annonser, Facebook- och Twitterinlägg 
ledde till reaktioner från bland annat Miljöpartiet 
som synts i dagspress. 

En sak är säker: Vi måste jobba mer med 
opinion då stora utmaningar kan komma att följa 
regeringens arbete, bland annat utredningen om 
en fossiloberoende fordonsflotta som leds av Maria 
Wetterstrand. Det finns drivkrafter att minska det 
totala bilresandet med en tredjedel, vilket skulle 
påverka mobiliteten kraftigt och därmed möjlighe-
terna till jobb och boende. 

SOM BRANSCH TAR vi vårt miljöansvar, kanske 
mer än många andra, och fortsätter arbetet för en 
hållbar utveckling. Men vi måste ha långsiktiga 

regelverk, över flera mandatperioder. Nu känns det 
som att börja en hockeymatch utan att veta om det 
ska finnas is i andra perioden. 

MRF kommer att fortsätta lägga mycket kraft på 
att påverka och vi har viktiga datum framöver: 
✔ December 2015: Budgetbeslut om ny bränsle-
skatt. 
✔ Januari 2016: Höjda och nya trängselskatter  
(bland annat Essingeleden). 
✔ Februari 2016: Miljömålsberedning klar. 
✔ April 2016: Förslag på Bonus Malus-system 
förslag m m.

Låt oss hoppas att vi kan avstyra den föreslagna 
årliga höjningen av bränsleskatter på två procent + 
konsumentprisindex!

TACK OCH LOV är det inte samma behov av politik i 
en annan stor aktuell fråga – resultatet från GA-en-
käten – ett 20-årigt verktyg till godo för branschen. 
I år har vi utvecklat vissa frågor, lagt till tidigare 
respons av märkesresultat, gett svarsmöjligheter på 
webb m m. Vi kommer att fortsätta förädlingen. 
Glädjande är att många märken i år har efterfrå-
gat materialet på engelska för att lättare kunna 
kommunicera med sina fabriksparter. Vi fortsätter 
arbetet och ser fram emot 25-årsjubileet. 

Henric Widén
Annonser
08-701 63 17
annons@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för Motor-
branschens riksförbund.

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

MOTORBRANSCHENS 
RIKSFÖRBUND

”Det finns krafter som vill minska
bilresandet med en tredjedel”

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSER & PRENUMERATIONER

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

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

I det här numret gör 
Niklas Aronsson sin 
tionde bevakning av 
GA-enkäten. Under ett 
par år var han biträ-
dande redaktör för  

Motorbranschen och medverkar flitigt 
som reporter. Niklas är 47 år, fyrabarns-
far och bor i Torslanda. Han har ett 
starkt naturintresse och är chefredaktör 
för Vår Fågelvärld och Vilda Växter. 

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

Ingrid – din coach 
inom bilfinansiering

Ingrid Malmström
Partner Support 
Tel: 010-156 14 76

Första bilen: Folka 1300
Drömbil: Mini Clubman
Arbetat med bilfinansiering: 28 år
Dold talang: Familjen utmanar mig 
inte i frågesport…

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt
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Håkan Samuelsson, vd Volvo cars i DN

”Vi sätter en iPad i en Volvo. Det är inte 
så svårt. Om Apple ska sätta hjul på en 

iPad blir det mer komplicerat”

Vi fick ett par mejlfrågor från 
dig härförleden. Så här: 1. Sva-
rar ni om ni blir uppringda av ett 
okänt 08-nummer? 2. Uppfattar 
ni ett företag som ringer från ett 
070-nummer som mindre seri-
öst? Varför skickade du den?
– Vi diskuterade internt om hur 
det skiljer i folks benägenhet att 
svara på fasta nummer kontra 
mobilnummer. Eftersom jag gillar 
att pilla i trender ville jag kolla.

Hur många mejlade du till?
– Jag tömde boxen till en 600 
personer.

Och hur många svar fick du?
– Cirka 175, fördelat på ungefär 
60 procent män och 40 procent 
kvinnor, majoriteten över 40 år 
och flertalet från näringslivet. Det 
plingade som sjutton i mejlboxen.

Vad visade de?
– Att det tydligt är en åldersfråga. 
Äldre uppfattar oftare okända 
070-nummer som oseriösa, kon-
toret på fickan typ, och väljer att 
låta det ringa ut för att sedan kolla 

svar på en
kul mejlenkät
175

GJORT VADÅ?

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

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

REPARATIONSMATERIAL,
VERKTYG & TPMS!

Däckreparationsmaterial av alla slag från 

världens största tillverkare TECH International!

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

eventuella meddelanden. Yngre 
under 35 förstår knappt frågan, 
de tycker att 070-nummer är 
fullständigt naturliga.

– Generellt är det många som 
inte svarar om de ser på num-
merserien att det är ett företag. 
Många irriteras om företag ringer 
från mobilnummer. Och hela 15 
procent avvisar alla samtal som 
inte är inlagda i telefonböckerna.

Vilka effekter får det för er?
– Det är ju ingen vetenskaplig 
undersökning utan en intressant 
trendspaning, lite för lite för att 
dra några förhastade slutsatser 
från. Men man kan nog konstate-
ra att många fortfarande selekte-
rar samtal och inte svarar om det 
är ett okänt riktnummer med risk 
för att det är en telefonförsäljare. 

– Hos oss, som hos många 
andra, visas ju växelnumret, 
riktnumret, när vi ringer från 
huset och mobilnumret när vi är 
utanför. Vi kommer inte att ändra 
vår telefoni i brådrasket. Mest 
ville jag bara veta om jag hänger 
med. 2  icn

Håkan Pohl vd på KC 

Stockholm, har gjort 

ett nytt rappt drag.

REL ANSERING

Koreanska SsangYong
trappar upp i Sverige
SYDKOREANSKA SsangYong ska 
relanseras i större skala i Sverige. 
Bakom satsningen står svenske 
importörens vd och ägare Elio 
Naperotti.

– Vi har en färdig affärsplan 
för expansion, bollen ligger hos 
huvudkontoret i Seoul för slutgiltigt 
beslut. Vi har drivit SsangYong-im-
porten i Sverige sedan 2012, i nära 
samarbete med belgiska Alcopa 
group. Vi har ett gemensamt hamn-
lager av bilar i Rotterdam, gemen-
sam homologering, reservdels- och 
garantihantering, berättar han.

Avsikten är att SsangYong Sverige 
ska tas över av Alcopa group, som 
med sina redan stora volymer i 
Europa ger möjlighet att hålla bra 
priser, ett stort varierat lager och ge 
snabba leveranser. Men det kräver 
ett godkännande från SsangYongs 
ledning. 

SsangYongs 
Tivoli är i 
antågande.

– Jag tror att koreanerna är 
rädda för att Alcopa group ska bli 
en för stor maktfaktor i Europa 
om de även får i Sverige, säger 
Naperotti som en förklaring till att 
förhandlingarna dragit ut på tiden.

– Vi har lagt en gedigen grund 
med alla formaliteter på plats, det 
är bara att trycka på knappen om 
det kommer in en ny kraft. 

I DAG FINNS 18 försäljnings- och ser-
vicepunkter i Sverige. En är BilCity i 
Bollnäs med filial i Söderhamn.

– Vi började sälja SsangYong 
sommaren 2013 när vi behövde en 
pickup i vårt modellprogram. Vi 
ville ha ett märke som komplette-
rade och inte krockade med Opels 
program, säger ägaren Göran Kop-
parmalms.

– Vi säljer ett tiotal nya Ssang-
Yong årligen och just pickupen 

Actyon Sports säljer bäst. Helt nya 
Tivoli, som kommer i höst, tror jag 
blir en stor möjlighet, inte minst på 
den snabbt växande privatleasing-
marknaden, säger Kopparmalms.

BilCitys SsangYong-försäljning 
i Hälsingland har varit stabil, men 
något avvaktande i avsaknad av en 
nationell marknadsföring av mär-
ket. För 2015 räknar Göran Kop-
parmalms med en liten uppgång, 
förutsatt att nya Tivoli hinner göra 
ett avtryck. BilCity är även auktori-
serad verkstad för Saab och Fiat. 2 

 pl
Fotnot: SsangYong är Sydkoreas fjärde 
största biltillverkare och ägs sedan 2011 
till 70 procent av indiska Mahindra Group. 
Noterbart är att det ingår en viss Mer-
cedes-teknologi i modellerna. I Sverige 
finns Korando (kompakt suv), Rexton-W 
(premium-suv), Rodius (minibuss) och Ac-
tyon Sports (pickup med antingen 2WD 
eller 4WD). I höst introduceras Tivoli. 

Skobes expanderar
Skobes Bil totalrenoverar sin bilhall 
i Västervik med planerad invigning i 
oktober. Det blir större och öppnare 
ytor, ny entré och ny däckverkstad, 
tvätthall, bilhall, verkstad och däckla-
ger. Även försäljning av Dacia förutom 
Volvo, Renault och Ford. Skobe-kon-
cernen, med huvudkontor i Tranås, ägs 
av femte generationen Skobe.

Förenade Bil 
till Kristianstad
Förenade Bil i Malmö har förvärvat 
Björkmans Bil i Kristianstad, tidigare 
Auto Partner, med försäljning och 
service av BMW samt service av Mini. 
Såväl personal, verksamhet som 
fastighet övertas och företaget blir 
ett helägt bolag i familjen Söder-
ströms företagsgrupp. Förenade Bil 
registrerades redan 1921 och är ett av 
Sveriges äldsta bilföretag, därtill en av 
världens äldsta återförsäljare av BMW.

Ana komprimerar
Ana Motorcentrum har rationalise-
rat sin verksamhet. Anläggningen 
i Vänersborg har stängts liksom 
företagets tidigare servicecenter i 
Trollhättan och all verksamhet har 
koncentrerats till anläggningen på 
Överbyområdet i Trollhättan.

Här erbjuds försäljning och service 
för Opel, Hyundai, Seat, Fiat, Isuzu och 
Iveco samt även service för Saab och 
Chevrolet.

Theanders bygger i Lund
Theanders Bil bygger en ny fullservi-
ceanläggning, 4 550 kvadrat, för BMW 
i Lund som ska stå klar till våren. 
Det är inte aktuellt att ta upp något 
kompletterande märke. 

Renault flitig på Youtube
Generalagenternas aktivitet på Youtube 
är generellt låg, enligt mätningen You-
Top100 Sweden som gjorts av Chimney 
för andra året. Flitigast i branschen är 
Renault, följd av Volvo, Opel och Scania.

Investering i Arvika
Bilbolaget Roy Andersson i Arvika 
invigde nyligen sin utbyggda bilhall på 
1 800 kvadrat, en satsning på bortåt 
åtta miljoner. Bilbolaget säljer och 
servar Opel, Mercedes, Subaru och 
Hyundai och har även serviceverkstad 
för Fiat och Saab plus försäljning av 
transportbilar. Företaget räknar med 
att sälja totalt cirka 600 bilar året.
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Vi förenklar din däcka� är!

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

SLÄPPER DU 
IVÄG EN BIL-
KUND UTAN 
VINTERHJUL?  

I Sverige har vi vintervägar nästan ett halvår. Och då är det 
lag på att använda vinterhjul. Bra vinterhjul måste alla ha. 
Ändå står vinterhjul på tillbehörslistan för bara ca hälften av 
alla nya personbilar som köps idag. Och vi tror vi vet varför. 
I alla fall delvis varför. 

Det är ju ibland lite krångligt att sälja icke fabriksmonterad 
utrustning, eftersom återförsäljaren själv måste plocka ihop 
delarna. Dvs kolla med lagret vad som passar och vad som 
fi nns hemma. Och så vad det hela ska kosta. 

Vi är specialiserade på att söka, presentera, prissätta och 
leverera olika hjulalternativ, via en funktion på vår webb-
plats. Med reg-nummer eller modellkod, får du på nolltid 
fram olika alternativ till färdiga hjul som passar den 
aktuella bilmodellen, med pris och allt. 

A� ären blir enklare och du kan slippa eget lager 
och hantering av däck och fälgar. Med vinterhjul 
monterade - eller i sku� en - när bilen levereras, 
uppstår ett win-win-läge; kunden åker tryggare 
och du får glädjen av merförsäljning. 

VINTERHJUL?  
I Sverige har vi vintervägar nästan ett halvår. Och då är det I Sverige har vi vintervägar nästan ett halvår. Och då är det 
lag på att använda vinterhjul. Bra vinterhjul måste alla ha. lag på att använda vinterhjul. Bra vinterhjul måste alla ha. 

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

nordicwheels_annons_motorbranschen_september_15.indd   1 2015-08-20   13:29

Front 
2

Kaiser sålt till Bilia
Återförsäljaren för Lexus, Kaiser Bil, 
har förvärvats av Bilia. Verksamhe-
ten bedrivs från fyra anläggningar i 
Stockholm och Malmö, svarar för cirka 
45 procent av Lexus totala försäljning i 
Sverige och omsatte i fjol 260 miljoner.

Hyundai till Tingsryd
Tingsryds Autoverkstad har nyligen 
blivit återförsäljare för Hyundai. De har 
även en bilanläggning i Karlshamn, 
säljer och servar också Opel och har 
service för Saab och Chevrolet. Hyundai 
har i dag totalt 110 återförsäljare och 
serviceverkstäder i Sverige.

Ny Nissan-ÅF i Vetlanda
Holmgrens Bil fortsätter expansionen 
som Sveriges starkaste multibrand-
företag inom bilsidan. I vår startades 
försäljning och service av Nissan i Vet-
landa. Tidigare har Holmgrens märket 
i Jönköping, Växjö och Kalmar.

– Med ytterligare ett varumärke 
på respektive ort kan vi förstärka 
kunderbjudandena i våra bilvaruhus, 
säger regionchef för Jönköping Nässjö 

och Vetlanda Mats Johansson.
I höst ska en ny anläggning stå klar 

på Bredastens-området intill E4:an i 
Värnamo.

De är Sveriges bästa
ungdomsmekaniker!
Totalt deltog 1 433 ungdomar från 
118 gymnasieskolor i MYN:s och 
LYN:s slutprov för avgångselever 
på fordonsprogramet. Här är seg-

rarna i respektive klass:
Bilmekaniker: Henrik Rantakal-

lio, Martin Koch-gymnasiet i Hede-
mora.  Bilskadereparatör: Max Olsson, 
Lugnetgymnasiet i Falun.  Fordonslack-
erare: Christoffer Berglind, Fordonsut-
bildningar i Örebro . Lastbilsmekaniker: 
Hampus Ericsson, Bolandgymnasiet i 
Uppsala. Maskinmekaniker: Albert Mad-
sen, Nifsarpsskolan i Eksjö.  Reservdels-
specialist: Nichlas Bäckvik, Jämtlands 
gymnasium Fyrvalla i Östersund.

– Slutprovet skickar också en signal 
till skolorna om vilka kunskaper som 
efterfrågas, säger MYN:s vd Caj Luoma.

Lexus till Linköping
Askling Bil med huvudsäte i Linköping 
säljer sedan juni i år även Lexus, förutom 
Toyota som representerats sedan 1988. 
Häromåret öppnades en ny anläggning 
i Linköping som nu ska få en separat 
utställningslokal för Lexus i anslutning 
till bilhuset på Tornby. Asklings har även 
Toyota-anläggningar i grannstäderna 
Norrköping, Motala och Mjölby.

Audibilar delas
Alla som köper och bor i lägenheter 
i Oscar Properties hus i Stockholm 
erbjuds att dela en premiumbil med tre 
andra. Tjänsten heter ”Audi unite” och 
kommer från början från Tyskland.

Nya EU-kommissionens agerande 
har inte varit till fördel för åter-
försäljarna i förhandlingarna med 
biltillverkarnas organisation.

DET ÄR EN SAK att bilförsäljningen 
i Europa gått strålande volymmäs-
sigt första halvåret. Under april, ex-
empelvis, som var den totalt bästa 
månaden på tjugo år ökade Italien 
med osannolika 24, 2 procent. 

Strålande, men också oroväck-
ande, noterar Cecra med tanke på 
att de tunna marginalerna, som 

kanske håller nu, inte kan komma 
att räcka i en lågkonjunktur.

EN ANNAN SAK är att den nya 
EU-kommissionen inte, som den 
gamla, hotar med lagstiftning om 
inte biltillverkarnas organisation 
Asea kommer överens med Cecra 
om schysta överenskommelser 
angående bland annat flermärkes-
försäljning, företagsöverlåtelser och 
direktförsäljning. Alltså sådant som 
tidigare reglerades i gruppundan-
taget.

Nu är man tillbaka på ruta ett 
för att försöka avtala fram en över-
enskommelse på frivillig basis. 

– Det här är en fokusfråga som 
tyvärr blir ännu mer långdragen på 
grund av den nya kommissionen 
och dess nytänk, säger MRF:s Ce-
crarepresentant Per Johansson.

Diskussionerna tragglar vidare. I 
somras möttes parterna i en dialog 
som Per Johansson uppfattade som 
positiv.

– Det är för tidigt att sia om vad 
den kommer att resultera i, men vi 

En överenskommelse med
tillverkarna är längre bort

Mer från Bryssel
2 De engelska bilhandlarna är 
åter med i Cecra, efter några 
år utanför gemenskapen. ”Bra, 
eftersom England är ett så 
stort billand”, kommenterar Per 
Johansson. De fria verkstäderna 
har hela tiden varit med.

2 Car dealers day sker 24 sep-
tember på Maison de l´Automobile 
i Bryssel. På programmet står 
affärstrender och framtidsfrågor. 
Svensken Per Ovrén från Bilia 
kommer att tala om tillväxt och 
digitalisering”. Som avslutning, 
mingel och cocktail. Läs mer på 
www.cecra.eu/events

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

fick i alla fall signaler om att Asea vill 
fortsätta diskussionerna, säger han.

– Frågorna är ju gemensamma 
för alla länder, även om de största 
biltillverkande nationerna har svå-
rare att få gehör från sina statliga 
myndigheter. 2   icn

olika nationaliteter representerar 
personalen på Upplands Motor. Härom-
året skrev vi att kunderna på Mobility 
Motors i Sätra kunde få service på 14 
språk. Upplands Motor är alltså grym-
mare, ”det är mycket uppskattat att 
kunna hjälpa alla kunder som har svårt 
med svenska språket”, säger vd:n på 
Upplands Motor, Kent Jonsson. Växeln 
har listor på personalens språkkunska-
per, alla hjälps åt att synka samman 
rätt medarbetare med rätt kund.

22

Frida tog silver i Yrkes-VM 
När Yrkes-VM avgjordes i Brasilien nyligen tog Frida Gustafsson, bilden, silver i 
fordonslackering. Till vardags jobbar hon på TKBM Bil. Victor Ståhlkrantz från 
Holmgrens Bil blev fyra bland bilskadeteknikerna och Marcus Morén från KAK 
Bildelar, femma bland personbilsteknikerna. Riktig fina resultat, vi gratulerar!
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HÄNDER  FRAMÖVER

INOM BRANSCHEN uttrycks ibland 
oro över en stor löneglidning på 
grund av arbetskraftsbrist inom 
vissa yrkesgrupper. En sådan 
utveckling verkar dock inte gälla 
bilmekaniker. Enligt SCB:s siffror 
ökade lönerna under 2010-talet 

med cirka tolv procent för yrkes-
kategorin ”motorfordonsmekaniker 
och fordonsreparatörer”, aningen 
mindre än för samtliga anställda i 
Sverige.

Lönerna för bilmekanikerna 
i Sverige ligger en liten bit under 
genomsnittet för kategorin manliga 
privatanställda arbetare, som 2014 i 
genomsnitt tjänade 27 200 kronor.

DET KAN DOCK finnas lokala 
variationer. I Stockholmsregionen 
ligger lönerna högre, på 28 100 
kronor, enligt SCB:s databas. Men 
det är svårt att säga något riktigt 
tillförlitligt om löneutvecklingen i 

storstadsregionen eftersom urvalet 
verkar vara litet. 

SCB mäter lönerna genom en 
urvalsundersökning, där man 
frågar ett tillräckligt stort antal 
arbetsgivare för att siffrorna ska bli 
statistiskt säkerställda. Siffrorna 
avser den genomsnittliga månads-
lönen, inklusive rörliga ersättning-
ar och OB.

Yrkeskategorin ”motorfordons-
mekaniker och fordonsreparatörer” 
har definierats på samma sätt före 
och efter myndighetens statistikom-
läggning 2014, och tillhör därför en 
av blott 23 yrkesgrupper som kan 
jämföras bakåt i tiden. 2    rj

Ingen löneglidning

Bilmekanikernas löneutveckling 
följer Sverigesnittet.

KUNDER FÖR 
EN REGNIG DAG 
”Tio minuter i fem klev en dam in i  
kundmottagningen och var orolig över en 
lampa som lyste på instumentpanelen. 
Min uppfostran slog inte fel denna gång 
heller, jag hinner hjälpa henne!” 
Ena huvlåset hade inte låst som det  
skulle. Betalningen kom några dagar 
senare då två nya kunder bokade tid på 
min verkstad, de var kollegor till kvinnan 
med huvlåset!

”Kunder för en regnig dag”  
handlar om entreprenörskap och 
aktiv kundvård, med fokus på de 
mjuka värdena.  
Jag bygger detta utifrån mina  
egna erfarenheter av 30 år som  
verkstadsägare! 
Kursen passar alla som har med 
kunder att göra. 

Föredragshållare är jag själv,  
Joachim Due-Boje,  
Servicemarknadsansvarig MRF.
Välkomna!

Boka dig och din personal på 
MRF:s kundvårdsutbildning

Kurstid 13:30 - 16:30 (3 h).  
Kan anpassas efter önskemål.

Borlänge   Tisdag  22 september
Söderhamn   Onsdag 23 september
Luleå    Tisdag  13 oktober 
Skellefteå   Onsdga 14 oktober
Umeå    Torsdag 15 oktober
Östersund   Onsdag 21 oktober
Sundsvall   Torsdag 22 oktober

MRF medlem  1 595 kr
Ej medlem 1 995 kr
Priser exkl. moms

Anmälan görs till  
Christine Öiangen, MRF
kiki@mrf.se eller 08-701 63 27 
Deltagande bekräftas via mail.

VM avgjort i Karlstad
Ett VM i fordonsteknik i Karlstad …? Ja, 
Värmlandsmästerskapet för fordons-
elever avgjordes i början av sommaren. 
Eftersom det var tjugoårsjubileum fira-
des det med VM-tårta, tal och festivitas.

Oss veterligen är Värmland enda 
länet som årligen arrangerar en sådan 
här tävling för avgående gymnasieele-
ver från fordonsprogrammet. Alla åtta 
skolor tävlar med tremannalag.

– Och så gott som alla tävlande 
har jobb efteråt. Senaste året har 
totalt 217 elever från fordonsteknisk 
utbildning fått anställning. Därför är 
det viktigt att synliggöra yrkets möj-
ligheter och stimulera fler att söka, 
säger Lennart Persson som är MBF:s 
distriktschef och stående prisutdelare.

Tävlingen sporrar naturligtvis att 
prestera. Mästerskapsdagen möts 
lagen i ett teoretiskt prov, följt av åtta 
praktiska uppgifter som ska lösas på tid. 

Vid årets mästerskap fanns Nobel-
gymnasiets programråd på plats och 
vinsterna på det dignande prisbordet 
var skänkta av branschföretag.

Vann gjorde Älvstrandsgymnasiet i 
Hagfors som därmed arrangerar nästa 
år. Tvåa blev Stjerneskolan i Torsby och 
trea, Spångbergsgymnasiet i Filipstad.
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MRF:s verkstadsjuridik-kurser
15 september Uppsala
30 september Växjö
6 oktober Jönköping
7 oktober Norrköping
20 oktober Karlstad
21 oktober Borlänge
10 november Stockholm
Riktar sig till kundmottagare, mekaniker, verkstadschefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare. Anmäl till kiki@mrf.se

IAA Cars,
Frankfurt am Main
19–27 september
66:e upplagan av den tyska 
internationella bilsalongen som 
omfattar allt mellan bilar, motor-
cyklar, tillbehör, reservdelar och 
telematik. www.iaa.de

Kundvårdsutbildning  
”Kunder för en regnig dag”
22 september Borlänge
23 september Söderhamn
13 oktober Luleå
14 oktober Skellefteå
15 oktober Umeå
21 oktober Östersund
22 oktober Sundsvall
Inspirerande halvdagsseminarium om entreprenörskap och aktiv kund-
vård av MRF:s Joachim Due-Boje. Pris 1 595 kr för MRF-medlemmar, 
1 995 kr för övriga. Anmälan till kiki@mrf.se

Car dealers day, Bryssel
24 september
Cecras årliga ÅF-seminarium med affärstrender och framtidsfrågor  
äger rum på Maison de l´Automobile.
Läs mer på www.cecra.eu/page/events

Equip Auto, Paris
13–17 oktober

Mastodontmässan för bilverkstäder som  
arrangeras vartannat år på Exibition Centre.

MRF:s servicemarknadsdag
19 oktober

I år med tonvikt på entreprenörskap, nyckeltal, 
ekonomi och modern teknik. Plats: Radisson Blu 

Arlandia. Pris 1 595 kr för MRF-medlemmar, 1 795 kr 
för övriga. Anmälan till kiki@mrf.se

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

Bilens dag
28 oktober
Årlig manifestation av vår hjulburna vän  
runt om i Sverige.

Motorbranschen 
har tagit fram en färsk 
statistik över löneök-
ningstakten på verk-
stadssidan. Den följer 
arbetsmarknaden i 
stort.

Segrande laget från Hagfors, fr v Jim-
mie Asker, Pontus Lind och Tim Asker.
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Nygammal Fiat
Åke Andersson Bil i Nyköping tog för 
en tid sedan åter upp Fiat, nu som ett 
tredje bilmärke vid sidan av Mazda och 
Suzuki. Företaget är också auktorise-
rad serviceverkstad för Alfa Romeo, 
Mazda, Suzuki och Fiat.

Genomsnittlig månadslön 2009-2014
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Källa SCB. Inklusive rörliga ersättningar och OB

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Samtliga yrken i Sverige
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FUNKTIONSFEL

Rekord i återkallelser
Takata-härvan är den största 
återkallelsen av fordon någonsin 
med hittills upp till 70 miljoner 
drabbade fordon globalt. 

BLAND DE berörda tillverkarna 
finns Toyota, Honda, Nissan, 
Mazda, BMW, Fiat Chrysler,  
Mitsubishi, Ford, GM, Subaru  
och Ferrari.

Takatas krockkuddar kan 
utlösas för sent, för tidigt eller 
inte alls. I vissa fall har krock-
kuddar exploderat och slungat ut 
metallsplitter i bilar. Sex personer 
har omkommit och över hundra 
skadats, men olyckorna har bara 
inträffat i fuktiga klimat.

Takatas ledning ursäktade sig 
i somras förgäves med bugningar 
och hotas nu av rättsliga följder.

I Sverige har många bilägare fått 

brev om att kontakta verkstaden, 
bland andra Toyota-ägare.

– Vi tar det i åldersordning på 
bilarna var efter vi har kapacitet. Vi 
har ganska långt kvar innan vi har 
åtgärdat alla, men det löper på bra. 
Det viktiga är att det görs ordent-
ligt, säger Bengt Dahlström, infor-
mationschef för Toyota Sweden.

NICKLAS WIDING, servicemarknads-
chef på Toyota-verkstaden Börje 
Johanssons Bil i Åkersberga, har 
inte mött några sura kunder.

– Tvärtom! Våra kunder tror 
starkt på Toyotas varumärke. Det 
positiva är att vi har fått mycket 
att göra. Samtidigt har vi fått en ny 
möjlighet att träffa våra kunder, 
vilket kan leda till nya affärer och 
en ännu starkare relation, säger 
Nicklas Widing.

Enda problemet hittills, enligt 
Widing, är att kunderna fått 
information om återkallelsen via 
tidningar innan det varit klarlagt 
vilka chassinummer som berördes, 
vilket gjort att många hört av sig 
med frågor.

AUTOLIV, SOM ÄR världsledande 
inom krockkuddar, får hjälpa till 
att tillverka utbytesgas-generatorer 
för Honda, eftersom återkallelsen 
skapat brist på komponenter.

Och som om inte biltillverkarna 
fått sin beskärda del häpnade 
bilbranschen nyligen när två data-
tekniker visade hur de tog trådlös 
kontroll över en Jeep Cherokee och 
kopplade bort bromsarna. Chrysler 
tvingades återkalla 1,4 miljoner 
fordon för att förhindra liknande 
attacker av hackare. 2  me

Folk i branschen
Magnus Bräck är ny säljchef 
på Bil3an, Toyota Uppsala. Han 
kommer närmast från Upplands 
Motor som försäljningschef för 
Ford i Uppsala.

Åke Lundberg, tidigare Sverige-
chef för Seat, har tillträtt en ny 
tjänst som märkeschef begagnat 
inom VW Group Sverige, vilket 
innebär en hårdare satsning 
på Das WeltAuto för samtliga 
märken.

Magnus 
Bengtsson är ny 
försäljningschef 
hos fabriksägda 
återförsäljaren 
Mercedes Benz 
Försäljning i 

Stockholm. Han har tidigare varit 
bland annat försäljnings- och 
återförsäljningsdirektör för Ci-
troën Sverige, försäljningsdirektör 
för Mitsubishi Motors i Sverige 
och ansvarig för tre fabriksägda 
anläggningar i Stockholm.

Johan Westin är 
ny brand manager 
och Sverigechef 
för Citroën. Han 
efterträder Simon 
Rivier som blir ny 
vd för Citroën och 
DS i Sverige och Danmark med 
stationering i Köpenhamn. Svenske 
försäljningschefen Per Brinken-
berg har valt att lämna Citroën för 
att bli Sverigechef för Seat.

Magnus Johansson är ny vd och 
koncernchef för Mekonomen. Han 
efterträder Håkan Lundstedt 
som blivit vd och koncernchef för 
Synsam.

Robert Sobocki 
har utsetts till  
vd för Scania- 
Bilar Sverige. Han 
har en lång kar-
riär inom Scania, 
bland annat som 
senior vice president för Scania 
Engines, marknadsdirektör och 
chef för bussverksamheten. Han 
efterträder John Winell som har 
beslutat sig för att lämna Scania.
 
Jacques Wallner, redaktör 
för DN Motor, har tilldelats 
KAK:s journalistpris 2015 för sin 
engagerande, granskande och 
förklarande motorjournalistik som 
sätter bilen i ett större  
sammanhang.

Anders, ”Lampan”, Landgren, konsult YouTurn

”Mer än hälften av alla biltester läses efter att 
bilarna är köpta. Flertalet köper känslomässigt 
och vill efteråt ha bekräftat att köpet var bra.”
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Takatas felaktiga krock-
kuddar har fått enorma 
konsekvenser.

Bara i Sverige får Toyota återkalla 
närmare 60 000 fordon. Märkesverk-
städerna har fått mycket att göra.

Så många fordon
återkallas i Sverige
... på grund av Takatas krockkuddar:
Toyota: 58 500 fordon.
Honda: 30 000 krockkuddar ska 
bytas.
BMW: 18 000 fordon.
Nissan: 8 000 fordon.
Mazda: 2 113 fordon.
Andra märken har haft ett mindre 
antal återkallade bilar.
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Framtidens fordonsgarantier.
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FÖR TJUGO ÅR sedan när KBV 
startade underkändes 50 procent av 
serviceverkstäderna. I år är det 15 
procent.

– Vi kan aldrig vara nöjda men 
siffrorna visar ju att de verkstäder 
vi jobbar med anstränger sig och att 
kvalitetsuppföljningen gör nytta, säger 
KBV:s vd Thomas Engström.

De tekniska kvalitetsfelen är i mi-

Påtala nära förestående behov också!

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

KBV-verkstäder allt bättre
I dagarna presenterar Kontrollerad bilverkstad (KBV) sin senaste statistik av anta-
let underkännanden vid kontrollerna av serviceverkstäderna vid en presskonferens. 
Frekvensen är 15 procent. Kundhanteringen är det område där det oftast brister,  
tekniska kvalitetsfel är i minoritet.

STATISTIK

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Wasa Kredit är 
inte som andra
Bilköpare är inte stöpta i samma form. 
Därför ger vi dig möjlighet att erbjuda 
dina kunder en komplett och företags-
anpassad finansiering, som möjliggör 
 affärer. Vi på Wasa Kredit ger dig en 
 personlig service alla dagar i veckan. 
Självklart kan du även göra en kredit-
förfrågan elektroniskt och få svar direkt.

Varmt välkommen att kontakta oss.
Telefon 08-635 38 85
bil@wasakredit.se
 
Mårten Larsson
Försäljningschef Partner Bil
marten.larsson@wasakredit.se
08-635 37 47
070-681 37 47POLE  

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! 

”De GA som svarar oss rappt, är också 
dem som ni ger höga betyg på frågor 

som rör snabba besked”

PUH! DET BLIR alltid lite antiklimax när resultatet av GA-enkäten är i 
hamn redaktionellt. En stor produktion. Totalt 54 märkesintervjuer 
med GA och ÅFF, plus analyser, notiser, rankningstabeller, diagram. 
Som ska planeras, bokas, intervjuas, skrivas, redigeras, layoutas, efter-
redigeras, korrekturläsas, bildsättas, kompletteras … allt för att göra 
materialet lättillgängligt för er kära läsare.

VÅRA INTERVJUPERSONER får alltid kolla vad de säger i artiklarna, 
och eventuellt korrigera, innan tryck. Det har blivit många vändor i 
samband med GA-enkäten och det har slagit mig att de generalagen-
ter som är rappa att svara oss, också är dom som ni ger höga betyg 
på frågor som rör snabba besked och kvick återkoppling. Vad sådant 
underlättar! Inga stopp, inget tjatande, produktionen flyter på.

VI ALLA, VAR vi än befinner oss i tillvaron, vill bli lyssnade på och få 
svar på våra frågor. Bilköpare och verkstadskunder också.

Ofta har jag anledning att ringa runt bland er. Ibland blir jag galen 
på alla menyval, det finns inte alltid alternativ som passar. Söker jag 
en försäljningschef hamnar jag i telefonsvararen hos en säljare som 
inte har tid att ta samtalet. Ofta blir jag ställd i kö, ”vi tar strax emot 
ditt samtal”. Hur lång är en strax?

Väntan med en vass synt från en musikslinga som upprepas femtio 
gånger innan det låter ”tutt tutt tutt” i luren och samtalet bryts.

Om jag ens kommer fram alls. Stundtals säger rösten i svararen att 
inga samtal kan tas emot just nu och jag ombeds återkomma. Eller så 
går det bara fram en väldans massa signaler och inget mer händer. 

ÄR DET NÅGON som mätt hur många samtal som aldrig blivit besvarade? 
Hur många kunder som ger upp? Har du ringt dig själv?

Tack och lov, säger jag, att många av er har gudabenådade assistenter. 
Generalagenterna också. Flera av dem bokar och lotsar och påminner 
och sörjer för att vi får de svar vi behöver till GA-enkätbevakningen. 

Prioritering är ursvårt. Men så mycket smidigare 
maskineriet skulle löpa om vi alla tänkte på att 

ge förtur till dem som behöver något av oss – i 
stället för att alltid först koncentrera oss på 
det vi själva behöver.

Webbsidor med direktnummer, lätta att 
hitta, är guld värda. De mobilnummer 

jag kommer över, direkt till dem jag vill 
ringa ibland, vårdar jag som de dyr-

baraste klenoder, vare sig de går till 
någon av er eller generalagenterna.

Men så svara då!

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen.

Front 
2

KBV:s kvalitetsuppföljning sedan 1995
– andel verkstadsbesök (service och reparationer) med kvalitetsfel
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noritet. Många gånger handlar det om 
bristande nyckelhantering, att de inte 
kvitteras eller inte förvaras i låsta skåp.

– Det senare blir ju allt viktigare i 
takt med att nycklar blir stöldbegärli-
gare, säger Engström.

De flesta försummelser rör 
kundhanteringen. Klassiska saker som 
otydlighet om prisuppgift och att inte 
ha informerat om tilläggsarbeten.

EN NY PUNKT i KBV:s kontroller, utan-
för statistiken, är ”brister i hanteringen 
av övriga åtgärdsbehov”.

– Tidigare har vi bara bedömt 
beställda utförda arbeten och tilläggs-
arbeten men det blir allt viktigare att 
verkstäderna identifierar och påtalar 
behov som kan uppstå det närmaste 
året och som bilägarna sällan kan be-
döma själva. Serviceprogrammen blir 

ju allt smalare, exempelvis bromsvät-
skebyte är inte alltid obligatoriskt. Det 
är en fråga om miljöhänsyn, drift- och 
trafiksäkerhet, och kan ju också med-
föra merförsäljning för verkstäderna, 
säger Thomas Engström. 2 ICN

Fotnot: Cirka 400 serviceverkstäder är 
medlemmar i KBV.
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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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Almedaliska i år
2 Den goda bilen.
2 Laddinfrastrukturer.
2 Funktionsbaserade regelverk.

Dessa branschrelaterade bilder från försomma-
rens intensiva Almedalsprogram får påminna om hur 
angelägna fordonsfrågorna är och hur många som är 
beroende av bilen som transportmedel. Vi står inför en 
miljöteknisk revolution där bilindustrins innovationer 
hänger tätt samman med stadsplanering och politiska 
styrmedel.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Tommy Letzén, MRF, och 
Bertil Moldén, Bil Sweden, 
anförde organisationernas 
seminarier, utfrågningar 
och mingel.

Glimtar från Almedalen

Som en ”vän i Almedalen”, Mini hade fräckaste pr-aktiviteten. 
Sex bilar hämtade upp och tog tävlingsvinnare till span, racing-
banor, middagar, mingel och hemliga mål. Uppmärksammat och 
varumärkesstärkande. På bilden Linus Axelsson.

Projektledaren Jakob Lagercrantz på 
2030-sekretariatet lobbade hårt för 
en fossilfri fordonsflotta.

Som tidigare år var Mobility Motors enda 
återförsäljaren på utställningsplats. 
Dimitris Lenis, Marianne Kemnert och 
Rickard Bertilsson pratade elbilar och 
lockade besökare att provköra.

Trafikforskaren 
Maria Börjesson 
vars forskning 
Motorbranschen 
nyligen skrev 
om, avfärdade 
”peak car” som 
en myt.

I år fick inte miljöbilarna visas inom 
Almedalsområdet. De elva GA som  
kört dit bilar fick demonstrera dem  
på platser utanför murarna …

… men biltorget engagerade ändå 
alla besökare som kom med färjan.

Nej, man ska inte köra full, kristallklart 
att förstå i den här upplevelsebasera-
de utbildningen som Michael Axelsson 
på Sveriges Trafikskolors riksförbund 
introducerade på fordonstorget. I 
”cyklopet” bjöds på hisnande åkturer 
med en berusad förare.

Åtta GA lät riksdagsledamöter köra deras miljöbilar ut på lands-
väg. På bilden har Teres Lindberg (S) från trafikutskottet äntrat 
nya Lexus, en hybrid och instrueras av Bengt Dahlström. 

På VW:s seminarium 
”Går klimatet och 
bilen att förena”, sa 
professor Johan Rock-
ström att det gäller för 
politikerna att hänga 
med på innovations-
möjligheternas resa 
om den globala upp-
värmningen ska kunna 
hejdas.
Själv kom han  
rullande på en  
brittisk Brompton.

Glesbygdsfrågorna lockar mycket folk. 
Ni får hålla igen med sådana dumheter 
som kilometerskatt, sa förre lands-
bygdsministern Eskil Erlandsson (C) 
till nuvarande Sven-Erik Bucht (S). 
Viggo Cavling intervjuade.Utanför sitt 

tält visade 
VW ”världens 
mest bränsle-
effektiva bil”, 
laddhybriden 
XL1, tillver-
kad i 2 000 
exemplar.
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TEXT& FOTO  MARIA ERIKSSON

Holmgrens Bil i Jönköping 
möter den nya generatio-
nen digitalt och lägger om 
arbetet på verkstaden till 
småskalighet.

Alla kunder, oavsett bilmärke, läggs in i 
it-systemet.
– Vi kallar det ”Happy”. Det har inneburit enk-
lare arbetsrutiner för säljarna och verkstäderna 
och bättre service till kunderna, säger Mats 
Johansson, regionchef service.

Hur fungerar det?
– Alla order läggs in och varje kontakt med 
kunden loggförs av säljare och verkstadsperso-

nal. De skriver in när det är dags för nästa kon-
takt. När arbetsdagen börjar får alla anställda 
som arbetar i systemet en signal om vilka som 
ska ringas för att erbjudas service, ny bilmodell, 
nytt leasingavtal eller annat.

– Vi lägger in om kunden har preferen-
ser, exempelvis vill ha dragkrok, använder 
motorvärmare eller gärna kör suv. Vi noterar 
om kunden fått en bil värderad på någon av 
våra andra anläggningar för att säkerställa att 
kunden får samma pris oavsett anläggning och 
slippa konkurrens mellan anläggningarna.

Vilken nytta får kunden?
– Kunden upplever det som om vi bryr oss 
mer. Dessutom kan alla, oavsett bilmärke, få er-
bjudanden från oss i stället för att Opel gör ett 
utskick med en byrå eller BMW med en annan. 
Vi bearbetar alla kunder från samma system.

Vilka är fördelarna?
– När en ny säljare börjar kan han eller hon ta 
över kundbasen i systemet direkt och fortsätta 
jobba där den förra slutade. Vi kan också lättare 
möta de yngre köparna med den bästa dealen.

Ni arbetar också annorlunda på verkstaden, 
berätta hur!
– Vi har delat upp verkstaden i Jönköping i 
”skepp” med en planerare, en kundmottagare, 
en reservdelsrepresentant och ett antal mekani-
ker som har hand om ett par märken var. 

– Får de tid över måste de aktiv leta arbete. 
Har de tappat timmar på grund av frånvaro 
måste de jobba in tiden för att klara budgeten. 
Arbetssättet genererar bättre ekonomi där alla 
blir mera delaktiga, det är viktigt eftersom 
personalen är den bästa investeringen som vi 
vill vara rädda om. 2

KOLL MED DIGITALT 
KUNDSYSTEM

MATS JOHANSSON
Ålder: 44.
Gör: Regionchef service mitt på 
Holmgrens Bil med anläggningar 
på flera orter i Blekinge, Halland, 
Småland och Västra Götaland.
Karriär: 10 år på Njudungs Bil 
och 14 år på Holmgrens Bil, 
bland annat som verkstadschef, 
servicemarknadschef, platschef 
och säljare.
Kör: BMW.

I huvudet på en servicechef
2

SERVICEMARKNADSDAGEN 19 OKTOBER
RADISSON BLU ARLANDIA HOTEL

”En inspirerande heldag med framstående entreprenörer & branschexperter”

FÖRELÄSNING                     FÖRELÄSARE

UTSTÄLLARE:

Kent Melin, Volvo Cars AB
Kent har arbetat 35 år på Volvo Cars med el-utveckling i 
olika former. De senaste 20 åren ansvarig för elarkitektur 
och Senior Technical Leader 2012. Under åren 2010-2015 
utvecklades den elarkitektur som nu finns i nya XC90.

"När sista raden visar svarta siffror"
Hur kan man undvika röda tal i bokföringen i en stadigt 
mer konkurrensutsatt marknad.

”Varför är Jesusmuttern så viktig?”
Ett prestigelöst erfarenhetsutbyte om fordonsunderhåll 
har samma mål som flygunderhåll.

”Entreprenörskap, att våga utmana monopolet”
Från en entreprenörs perspektiv; Hur starta företag och 
utmana marknadsdominerande konkurrenter med idéer 
som enda egentliga kapital.

”Från helikopterrån till DNA-teknik”
Erfarenheter av intern och extern brottslighet, värderån 
och flygsäkerhet samt hur DNA-teknik kan förebygga  
och minimera risker för stöld.

”Energieffektivisering & Elektrifiering  
– en resa in i framtiden”
Volvo Cars utvecklingsresa inom energieffektivisering 
och elektrifiering som lett till introduktionen av bilnyheter 
som C30 Electric, V60 D6 Plug-In Hybrid och XC90 T8.
Vad kan vi förvänta oss i framtiden?
”Personal och framgång - hur är det egentligen?”
Hur påverkar företaget sin personal mot mer eller mindre 
stor framgång?
Bered dig på att få nya och tankeväckande sätt på hur 
personalfrågor kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv och 
ekonomifrågor ur ett personalperspektiv.

”Elarkitektur i nya Volvo XC90,  
möjligheter och visioner”
Volvos nya bilplattform har ett nytt elsystem, baserat på  
en helt ny elarkitektur. Beskrivning av elarkitekturen, 
möjligheter och visioner.

Bjørn Jacobsen, Dieselgrossisten AS
Bjørn är teknisk utbildad i den norska armén. Han har 
arbetat som chefstekniker på Robert Bosch AS. Idag driver 
han eget företag.

Christer Jeleborg, Statens Haverikommission
Christer beskriver sig själv som en praktisk flygingenjör  
som utvecklar organisationer.

Tommy Pettersson, Cedex Automotive AB
Som egen företagare i större delen av sitt liv har Tommy 
startat upp företag inom bilreservdels-, nöjes- och fastig-
hetsbranschen.

Leif Svensson, Safe Solution SmartDNA AB
Leif är säkerhetsexpert. Han varit säkerhetschef på Arlanda, 
Vd på G4S Värdebolag och på Sveriges Tågstationer. Idag 
är han ägare av företaget Safe Solution SmartDNA AB.

Robert Eriksson, Volvo Cars AB
Robert är senior teknikledare inom ämnesområdet  
”Elektrifiering” på Volvo Cars och har haft en ledande roll  
i utvecklingen som bland annat lett till lanseringen av  
Volvo V60-Plug In Hybrid 2012.

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet
Nyckeltalsexpert, föreläsare, utbildare, utredare och förfat-
tare. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till  
bl a ”Boken om nyckeltal”, ”Boken om Personalekonomi” 
och ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”.

Måndag 19 oktober, RADISSON BLU ARLANDIA, Arlanda  
Kl. 09.30 – 17.00 Registrering från kl. 09.00 
Anmälan till Kiki Öiangen, kiki@mrf.se eller 08-701 63 27. 
Pris per person inkl. kaffe och lunch 1.595 kr för MRF-medlemmar  
och 1.795 kr för icke medlemmar (moms tillkommer). 
Begränsat antal platser. 
Anmälan är bindande om ej avbokning sker senast 12 oktober.

RADISSON BLU ARLANDIA HOTEL,  
Arlanda, tfn 08-506 84 000, www.radissonblu.com/ 
arlandiahotel-stockholmairport 
Från Stockholm-Arlanda tar det 5 min med gratis  
transferbuss från alla terminaler till hotellet. Det står Alfa 
Parkering på bussen. 
Hotellet har parkeringsplatser för 150 kr per dag.
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Motorplock

”Flest återkallningar har Volvo som tagit 
tillbaka bilar 52 gånger under nio år”

Av de cirka 90 miljoner bilar som i år till-
verkas världen över kommer med säkerhet 
ett sjusiffrigt antal att någon gång återkal-
las. Allt fler felaktiga nya bilar släpps ut.

ANTALET ÅTERKALLADE bilar ökar för varje 
år. 1998 togs cirka 55 miljoner bilar in 
för att åtgärdas. 2013 hade antalet mer än 
trefaldigats till cirka 180 miljoner. Ökningen 
har många orsaker. Den allt snabbare 
lanseringstakten medför att 
komponenter inte hinner 
testas fullt ut och en stor del 
av teknikutvecklingen läggs 
ut på underleverantörer som 
är pressade av både tid och 
kostnader. 

Om en bilmodell är behäftad med ett fel 
som kan innebära en säkerhetsrisk, måste 
tillverkaren, förutom att åtgärda felet, rap-
portera detta till EU. Tidningen Vi Bilägare 
har gått igenom alla återkallelser som kan 
gälla svenskregistrerade bilar mellan åren 
2006 och 2014. Det är en lång lista där alla 
bilmärken finns med. 

Fel på krockkuddarna är en vanlig orsak 
till återkallning, liksom brandrisk som orsa-
kas av bränsle- eller oljeläckage. 

Vissa bilmärken återkallar oftare än 
andra. Under de nio år som Vi Bilägare 
undersökt har Ford, Toyota, Honda och 
Opel återkallat vid mer än 30 tillfällen. Flest 
återkallningar har emellertid Volvo som 
tagit tillbaka bilar 52 gånger. Detta förklaras 
med att Volvo har sin utvecklingsverksam-
het i Sverige och att återkallningarna bland 
annat gäller provbilar. Hos Mini och Subaru 
är återkallningar sällsynta – fyra gånger på 
nio år. 

Inte ens premiummärkena klarar sig 
undan. I fjol tog BMW in 1 200 bilar ur 
3-serien med fel på krockkuddarna och i 
Mercedes C-klass riskerade föraren styrför-
lust på grund av en felmonterad låsmeka-
nism. På Porsche 911, Boxster och Cayman 
hade huven fått ett felaktigt lås och kunde 
gå upp. 

Läckraste interiören
Årets läckraste bilinteriör sitter i nya Volvo XC90, anser 
en jury av internationella motorjournalister. Vid Auto-
motive Interior Expo i Stuttgart i somras förlänades 
Volvo priset ”Interior design of the year” (klassen för 
serieproducerade bilar) och chefsdesignern Robin Page 
utnämndes dessutom till ”Interior designer of the year”.  
Volvo överglänste bland andra Jaguar XE och Lexus NX. 

Lexus vässar formen
Lexus RX, som är märkets bäst-säljare, har 
ändrat stil med besked. Den fjärde generatio-
nen rullar ut i Europa under förvintern. Bakom 
det nya grillgapet (spindelgrill kallas den av 
tillverkaren) döljer sig en hybriddrivlina som 
utvecklar 300 hk och skickar kraft till alla fyra 
20-tumshjulen. Karossen är tolv centimeter 
längre, något lägre och har fem centimeter 
längre mellan hjulaxlarna än föregångaren. 

Nyskapad körglädje
Körglädjen stiger i den fjärde generationen av värl-
dens mest sålda öppna sportbil. I nya Mazda MX-5 
sitter föraren lite närmare vägen och bärs av ett väl 
avstämt chassi med triangellänkar fram och multi-
länkbakvagn. Kaross som till stor del är byggd av 
aluminium och höghållfast stål gör bilen mer vridstyv 
och 100 kilo lättare än föregångaren. Bakhjulen drivs 
av bensinmotorer på 131 respektive 160 hk. 

Passat för skogsbruk
När höstregn och halka börjar göra vägarna 
osäkra, lanserar Volkswagen påpassligt nya 
Passat som fyrhjulsdriven Alltrack, listigt 
prissatt precis under 7,5 basbelopp. Den 
kommer att säljas med tre olika motorer, en 
bensinare med 220 hk och två dieslar med 
190 respektive 240 hk. Alla versionerna 
är standardutrustade med DSG-låda och 
moderna säkerhetssystem som adaptiv 
farthållare och autobroms. 

2

AV  MARIANNE STERNER

Även Porsche 918 Spyder har 
återkallats. En kabelhärva till 
kylfläkten måste inspekteras. 

Tucson är tillbaka
När Hyundai nu byter ut sin mindre suv mot en helt ny modell, 
försvinner beteckningen ix35. Nya bilen får tillbaka namnet 
Tucson som användes när Hyundai gav sig in i segmentet 
2005. Tucson nummer två är en aning längre och lägre och 
fullstoppad med säkerhetsteknik. Den bromsar själv för både 
fotgängare och fordon och har en ”aktiv” motorhuv som vid en 
olycka höjs och mildrar skadorna på en påkörd person. 

- Vi anpassar och ritar från grunden!
Temahallen AB

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

En behovsanpassad bilhall 
från 
Temahallen 
Aros Auto AB, Kia Återförsäljare i Västerås
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Nytankat2

Tryckluftsdrivet ersätts med batteri-
drivet. Behändigt är det, men det krävs 
förstås extra batterier på laddning. Hand-
verktygen blir allt fler och allt smidigare. 
Här är ett axplock, alla med batteriindi-
katorer och ergonomiska grepp. Samtliga 
priser är exklusive moms.

Batteridrivet

Rörelseaktiverad 
skruvdragare
Vi har inte testat men det låter spännande med gyro-
skopisk drift som den här skruvdragaren från DeWalt 
har. Dessutom dubbla ledlampor, variabel hastighet 
och två positioneringshandtag. Pris 1 495 kronor.

Borrskruvdragare
Till Hitachis alla batteriverktyg passar 
samma batterier och det blir mer eko-
nomiskt att köpa maskinerna sk ”tool 
only”. Den här kompakta, lätta och 
välbalanserade borrskruvdragaren har 
hög- och lågväxel, snabbschuck med 
spindellås och är försedd med bältes-
clips. Pris 3 295 kronor komplett.

Vinkelslip 18 V
Den här vinkelslipen i Hitachis sorti-
mentsserie laddas på en timme, har 
spindellås, justerbart sprängskydd och 
stödhandtag. Kostar komplett 3 550 kr, 
utan batteri och laddare, 995 kronor.

Krallig mutter- 
dragare 
Den här nya mutterdragaren i tung-
viktssegmentet har riktig power men 
ändå ganska låg ljudeffekt och smidig-
het. Steglös höger- och vänstergång. 
Priset är 4 690 kronor, utan batteri och 
laddare, 2 050 kronor.

Impa på polarna!
Små och starka med smarta schuck-
fästen är de här skruvdragarna från 
Festool med extremt kort form, väl 
avvägd viktfördelning och tilltagna 
vridmoment som kan ta i ordentligt på 
svåråtkomliga ställen. Den ena lättare 
än den andra. Priserna för samtliga, 
runt 2 000 kronor.

Gillar du jänkare …
Denna tigersåg från Milwaukee påstås vara revolutionerande med oöverträffad 
prestanda och kapegenskap. Kompakt och kraftfull, kolborstfri motor ger lång 
livslängd. Digitalt skydd mot överbelastning, överhettning och urladdning, patente-
rad slirkoppling, justerbara beslag och individuell cellövervakning samt ledljus. 
Klarar kyla ner till 20 minus, tillhör serien M18 Fuel. Priset är 5 250 kronor.

Arbetslampa
Lampan Trueview från Milwaukee har 
också ett batterisystem som passar 
märkets samtliga M18-batterier. Ger 
naturligt ljus med rättvisa färger med 
åtta effektiva ledljus. Designen är stryk-
tålig, handtagen flexibla. Upp till åtta 
timmars drifttid. Kostar 1 590 kronor.

Renässans för 
bergsprängaren
Batteriet i den robusta arbetsradion 
med blåtand från Milwaukee är kompa-
tibelt med 55 av märkets verktyg. 
Ramen är kraftig och tålig. Inbyggd 
batteriport, USB-uttag och tio förin-
ställda radiokanaler. Levererar trådlöst 
ljud från upp till 30 meters avstånd. 
Pris 2 600 kronor.

3 skruvdragare

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

Exklusiv  
leverantör av

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.



GA-RACET  
20 ÅR  

2015

Mercedes-Benz kommersiella fordon fick högsta betyg bland 28 general-
agenter. På kommande uppslag avslöjas vilka som blev tvåa och trea,  
vilka som är årets raketer, ja, hela rankningslistan och tillika hur betygen 
har pendlat för alla märken under de tjugo år som enkäten har gjorts!
Tack alla MRF-medlemmar som röstat och medverkat till förbättringar  
i relationerna med generalagenterna!
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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.

DEVELOPED 
BY, WITH AND FOR 
EXPERTS

TITANIUM STRONG
MAXIMUM  PERFORMANCE
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Mercedes-Benz kommer-
siella fordon kammar hem 
GA-enkäten med det sjun-
de bästa indexet någonsin 
tidigare. Råstyrka över 
hela linjen, särskilt när det 
gäller ett par garantifrågor 
där i princip samtliga öv-
riga märken har mycket 
kvar att bevisa.
TEXT  NIKLAS ARONSSON  / FOTO MATS PETERSSON

NÖJDA KUNDER är måhända ännu 
viktigare för den som säljer fordon 
till företagare som är helt beroende 
av en fungerande bil i arbetet, än 
för den som säljer personbilar till 
konsumenter. Här finns ett ekono-
miskt incitament som är mycket 
starkt. Ett kommersiellt fordon 
som står stilla innebär förlorad 
inkomst för ägaren.

– Kunder som inte är nöjda 
förlorar vi, så enkelt är det, säger 
Frank Braband.

I den snabba teknikutveckling-
en, ökar också pressen och kraven 
på tillverkarna av fordon och på 
den service som förväntas.

– Förr kunde våra kunder 
acceptera tre veckors väntetid på 
verkstad för en lastbil. Nu måste vi 
kunna erbjuda hjälp inom 24 tim-
mar, lite beroende på vilket pro-

Ett sätt är att hålla 700 reservdelar i ett mellanlager.
Nu vässas kundservicen

blem det handlar om, säger han. 
För att klara dessa hårdare krav 

erbjuder Mercedes-Benz en mjuk-
vara inom telematik-området som 
gör lastbilen uppkopplad. Systemet 
heter Mercedes-Benz Mbrace. 
Från distans kan man följa lastbi-
len, och tidigt se problem på väg 
som till exempel bromsskivor som 
behöver bytas och liknande. 

ETT ANNAT SÄTT att öka kund-
nöjdheten är att hålla 700 reserv-
delar tillgängliga i ett mellanlager 
för snabb leverans till verkstaden.

– Vi gör också kontinuerligt så 
kallad ”mystery shopping” som vi 
analyserar och sedan återkopplar 
resultatet till våra återförsäljare.   

Det är något som de upplever 
väldigt positivt och har stor nytta 
av.

På senare tid har sociala medier, 
i första hand Facebook, blivit ett 
viktigt instrument för att skapa 
kontakt med kunder och ÅF. 

– Vi har på kort tid fått över 
12 000 ”gilla” på vår sida. Där läg-
ger vi upp produkttester, nyheter, 
bilder på fordon, allt som kan 
intressera de som ”gillat” sidan, 
säger Frank Braband.

En stor del av de aktiviteter 
som Mercedes-Benz gör har med 
kundnöjdhet att göra.

– Våra bonusmål är i dag tyd-
ligt kopplade till kundnöjdhet, för 
att visa hur avgörande den är. Vi 
har även förstärkt vår organisa-
tion ut mot fältet för att kunna 
hjälpa till i alla lägen. Där jobbar 
vi sida vid sida med handlarna 
för att ge kunderna stöd, säger 
han. 2

D
et är femte året i rad som Merce-
des-Benz avgår med segern i en-
käten. I år är första gången som 
det har skiljts på kommersiella 
fordon och personbilar. Det gör 

det svårare att göra jämförelser mot tidigare 
år, men ger en bättre upplösning i svaren och 
möjligheter till analys.

– Vi har ett oerhört öppet och konstruktivt 
samarbete med återförsäljarföreningen som 
präglas av affärsmässighet och det känns bra, 
säger Frank Braband.

Han har varit chef för kommersiella fordon i 
två år och har hunnit bli rejält varm i kläderna. 
Pratar flytande svenska och känner det svenska 
återförsäljarnätverket både utan och innan.

– Det är jätteviktigt att vara ute och synas på 
fältet, men resultatet i enkäten är framför allt 
ett lagarbete, understryker han och fortsätter:

– Jag tror inte på att ta alla beslut, utan vill 
ge frihet för mina medarbetare. De skapar 
flexibilitet och gör att vi utnyttjar alla medarbe-
tares kunskaper. Det är de som skapar affären. 
Jag kan på sin höjd öppna dörrar, säger han.

PÅ FRÅGA efter fråga belönas Mercedes-Benz 
med fyror och femmor. På hela 60 av frågorna, 
nära hälften, är märket bäst i klassen, jämfört 
med 25 för tvåan Volvo. På garantiområdet är 
de etta på alla frågor utom en, där Mercedes-
Benz är tvåa.

– Vi måste vara generösa i garantifrågor och 
ta ansvar om vi gjort något som är fel. Vi ska 
också ge något extra för att vi är ett premium-
märke, säger Frank Braband.

Även utbildningsområdet på säljsidan är ett 
paradnummer.

– Det har varit särskilt viktigt nu när vi haft 

Frank Brabands tre främsta framgångsfaktorer:

1 SERVICEMARKNADEN – den är den allra viktigaste delen för våra kunder. 
Vi måste kunna erbjuda snabb hjälp när kunderna får problem, allt från service 
och reservdelar till olika former av tjänster som finansiering.

2ÖPPEN DIALOG – Transparens, förståelse och teamkänsla måste 
fortsätta att prägla vårt arbete. Detta har vi byggt under flera år 
och det fungerar oerhört bra.

3 BRA SAMARBETE – Det är ett samarbete som inte bara 
inbegriper märkesföreningen, utan lika mycket våra slut-
kunder. Vi vill vara där och kunna hjälpa i alla situationer.
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så omfattande produktlanseringar. Då måste 
våra säljare och servicetekniker kunna lösa 
problem åt våra kunder, säger han.

Företagsledningen får urstarka betyg på 
frågorna om hur nöjda återförsäljarna är 
med försäljning, service, reservdelar och 
tillbehör. 

– Vi hade en lyckad ÅF-konferens i Istan-
bul. I Turkiet har Mercedes-Benz 60 procent 
av marknaden och vi hade föreläsare som 

berättade om hur de arbetade på den turkiska 
marknaden. Det är viktigt att vi vågar göra nya 
saker och utmana existerande föreställningar, 
säger han.

Hur kan man förbättra sig från den här 
positionen?

– Vi måste springa snabbare och satsa ännu 
mer på servicemarknaden och hjälpa till att 
sprida fungerande koncept, best practise, säger 
Frank Braband. 2

KOMMENTAREN

Varför lyckas Mercedes-Benz  
så bra i enkäten?
– Vi har arbetat fram en relation 
under en längre tid som präglas 
av förtroende och samarbete. GA 
förstår vår puls och våra villkor. 
En annan sak är arbetsgruppen för 
kommersiella fordon med represen-
tanter från norr till söder.

Vad har Frank Braband betytt?
– Han har lyssnat och tagit till sig 
på ett bra sätt, tycker jag. Det är 
också bra att få in nya krafter med 
nya idéer. Marknaden förändras hela 
tiden och man får inte fastna. 

Att Frank kommunicerar på 
svenska, är det betydelsefullt?
– Det inger förtroende att han har 
lärt sig svenska så snabbt. Det visar 
att det är någon som är här för att 
satsa och inte bara sitta av tre år.

Ett område där betygen går ner 
något är leveranstider …
– Det är viktigt att jobba på att få 
ner tiderna eftersom kunderna inte 
väntar hur länge som helst på sina 
fordon. Detta är inget stort problem, 
men något vi vill att man jobbar på.

I övrigt är det svårt att se några 
problemområden. Vad är bäst?
– Det är bra på många områden. 
Lönsamheten är god och den 
viktiga eftermarknaden fungerar 
bra. Mercedes-Benz är duktig på 
garantier och bra på att betala om 
det är fel på produkten. Eftersom 
produktkvaliteten har blivit bättre, 
blir det allt färre garantifrågor. 2

”Att lära sig 
svenska snabbt 
inger förtroende”
JAN VESTLUND, MERCEDES-BENZ ÅFF

LÄS MER OM GA-ENKÄTEN PÅ GA.MRF.SE

Mercedes kommersiella fordon

”VI MÅSTE VARA GENERÖSA 
I GARANTIFRÅGOR OCH  
TA ANSVAR OM VI GJORT 

NÅGOT SOM ÄR FEL”
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Obs! Nytt för i år är att kommersiella fordon 
och personbilar är skilda åt. I statistiken 
innan 2015 är de tillsammans.

MERCEDES KOMMERSIELL A FORDON GENOM ÅREN

MERCEDESVINST FÖR    FEMTE ÅRET I RAD
Efter två år som vd får 
Frank Braband ”guld-
medalj” i GA-enkäten.
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Kristians tre främsta framgångsfaktorer:

1 FÖRSTÅELSE. Det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt som grundar sig på förståelse för varandras 
affärsmodeller.

2 
ÖPPEN DIALOG. Ärlighet och transparens i samtalet mellan oss och svensk Volvohandel är A och O för att 
komma framåt i processerna.

3 KREATIVITET. Vi står för kreativitet och nytänkande i kombination med långsiktighet. Det skapar inte oro för 
att det är en ”fluga”, utan något mer hållbart.
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Volvo Car Sverige följer 
upp förra årets fina pla-
cering med en andraplats 
även i år. Index backar 
marginellt, men ligger på 
en fortsatt mycket hög 
nivå. Nu vill vd:n Kristian 
Elvefors satsa på kundtill-
fredsställelse.
TEXT & FOTO  NIKLAS ARONSSON

T
idigare vd:n Anders Gustafsson 
har lämnat över stafettpinnen till 
Kristian Elvefors som verkligen 
inte är någon duvunge i samman-
hanget. Under drygt tre år var 

han försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige, 
och innan dess arbetade han på Sunfleet – 
Volvo Car Sharing, vilket borgar för kontinui-
tet. Dessutom pratar han med samma skånska 

accent som sin företrädare gjorde.
– Vi har en fortsatt bra dialog med våra 

handlare. Vi känner att vi har ett högt förtro-
ende för våra produkter, och vi ser att lönsam-
heten har gått upp, det är glädjande, säger han.

Nu riktas fokus mot mer nöjda kunder.
– Där finns inget ”second best”, där måste vi 

vara nummer ett.
Tanken är att arbeta lika målmedvetet 

tillsammans med återförsäljarföreningen 
Svensk Volvohandel som med lönsamhets- och 
bonusfrågorna.

– Där hjälper vi återförsäljarna med ekono-
misk uppföljning, framför allt på servicemark-
nadssidan för att effektivisera deras verksamhet 
och för att de bättre ska förstå sin affär, säger 
Kristian Elvefors.

KRISTIAN ELVEFORS berättar att Volvo-hand-
larna sedan 2008, då den senaste finanskrisen 
drabbade landet, har ökat omsättningshastig-
heten och minskat sina lager utan att tappa 
volym.

– Alla kriser för mer eller mindre med sig 
något positivt, ofta när det gäller effektivitet. 
Man tar ofta till okonventionella metoder 

HUR LIGGER DÅ Volvo Car Sve-
rige till i GA-enkäten på frågor 
som rör kundtillfredsställelse? 
Helt okej får man säga. På frågan 
om hur lyhörd generalagenten 
är när det gäller handlarnas 
synpunkter på området ligger 
märket trea. 

På frågan om generalagenten 
mäter kundtillfredsställelse på 
ett rättvist sätt landar Volvo på 
andra plats, och på frågan om 
hur nöjda handlarna är med 

kopplingen mellan bonus och 
kundtillfredsställelse, ligger 

Volvo Car Sverige till 
och med på första 
plats.

– Det är inte 
dåligt, men det kan 
bli ännu bättre. Vi 
måste ändra vårt 
förhållningssätt till 
kundtillfredsstäl-
lelse och det här  
är något jag kom-
mer att titta när-
mare på framöver, 
säger Kristian 
Elvefors. 2

fråga. I dag krävs det oerhört 
mycket för att ha nöjda kunder.

Han vill ändra sättet som 
Volvo Car Sverige och handlarna 
mäter kundtillfredsställelse på.

– Det vi strävar efter är 
hundra procent helnöjda kunder. 
Det är ett jobbigt arbete, men vi 
har dragit igång en grupp med 
representanter från handlarfören-
ingen kring detta område, säger 
Kristian Elvefors.

DEN NYE vd:n på Volvo Car 
Sverige, Kristian Elvefors, vill 
sätta fingret på nöjdare kunder 
för de närmaste årens utveck-
lingsarbete. Efter att man har 
gått i mål beträffande bonusmål 
och lönsamhet med uppgörelser 
som både Volvo Car Sverige och 
Svensk Volvohandel är tillfreds 
med, är det på nöjda kunder som 
fokus ska läggas. 

– Vi måste bli mycket bättre 
på kundtillfredsställelse. Vi måste 
visa vad kundtillfredsställelse i 
världsklass är för något. Detta är 
vad jag kommer att prioritera 
högst de kommande tre 
åren, säger Kristian 
Elvefors.

MEN VAD HANDLAR då 
allt prat om nöjdare 
kunder om? Varför är 
det en så viktig fråga?

– För att man tjänar 
mer pengar med nöjda 
kunder. Det budskapet 
måste jag lyckas få 
handlarna att förstå. 
Det är en utbildnings-

Volvo Car prioriterar också kundtillfredsställelse.
”Vi ska vara i världsklass”

Är du förvånad över att index 
går ner en smula?
– Lite märkligt kan man tycka, 
särskilt som känslan är att Volvos 
betyg går upp på de flesta delfrågor 
när man jämför resultatet.

Vad gör att Volvo trots allt får så 
goda betyg av handlarna?
– Vi har ett bra samarbetsklimat och 
har fått till långsiktiga kampanjer 
som skapar rätt förutsättningar för 
säljarna. Vi vill slippa skjuta-från-
höften-aktiviteter. Vi har också en 
bra paketering av serviceavtal, fi-
nans- och försäkringslösningar som 
tilltalar. Sedan får vi inte glömma 
att vi har haft en bra marknad under 
flera år och då mår alla bättre.

I vilken del av marknaden ser ni 
den största utvecklingen? 
– Förutom vårt starka produktpro-
gram så går även servicemarknaden 
bra. Vi såg en god tillväxt under 
2014 som har fortsatt under 2015. 
Vi har fungerande rutiner för garan-
tier, även om det också hjälper till 
att vi har en bra produktkvalitet som 
håller nere garantiärendena.

Varför är betygen lägre på  
”ersättningar i garantiärende”?
– Det är förmodligen ett resultat av 
att bilarna blir allt mer komplexa 
och innehåller mer teknik samt att 
vår affärsmodell inte är helt tydlig 
på det området. Detta är absolut en 
fråga vi fortsatt driver i föreningen.

Hur ser du på GA:s storsatsning 
på kundtillfredsställelse?
– Det är absolut en viktig fråga, det 
vill jag inte förringa, men vi behöver 
även titta in i de mer framtidsinrik-
tade frågorna ur ett ÅF-perspektiv 
som ”morgondagens bilhandel” och 
den uppkopplade bilen.

”Vi har bra
samarbete, 
paketeringar
& långsiktighet
CHRISTER PERSSON, SVENSK VOLVO-
HANDEL

KOMMENTAREN

Volvo personvagnar har legat bland topp tre 
under halva GA-enkätens 20-åriga historia.

VOLVO PV/CAR GENOM ÅREN:
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TVÅA I ÅR OCKSÅ
under sådana tider, säger han.

Det är också ungefär så långt man får gå till-
baka i tiden för att hitta någon form av fnurra 
på tråden mellan generalagent och handlare.

– Vi har skapat ett väldigt bra samarbetskli-
mat tillsammans tack vare föreningen och ett 
fungerande rådsforum där vi kan diskutera stra-
tegi, försäljning, produkt och servicemarknad. 

– Men det räcker inte, som generalagent 
måste vi vara synnerligen närvarande på fältet, 
säger han.

VOLVO PRESTERAR bra på väldigt många 
frågor, inte minst på utbildningsområdet, ga-
rantier, reservdelar och tillbehör. Så har det sett 
ut under många år.

– Samtidigt är det mycket som har hänt. 
Utbildningarna har förändrats i grunden där 
vi använder mycket e-learning som ett viktigt 
komplement till den vanliga utbildningen På 
tillbehörsområdet har vi arbetat mycket med 
kampanjer och paketering. 

Kristian Elvefors är glad åt resultatet, men 
inte nöjd. 

– Vi ska ligga högt. Det visar att vi har ett bra 
samarbetsklimat och det är viktigt, säger han. 2

”ALLA KRISER FÖR MER ELLER 
MINDRE MED SIG NÅGOT  
POSITIVT, OFTA NÄR DET  
GÄLLER EFFEKTIVITET”

LÄS MER OM GA-ENKÄTEN PÅ GA.MRF.SE

Volvo Car Sverige

Under Kristian Elvefors 
ledning behåller Volvo 
Car sin silverplats i GA-
enkäten .
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”Tuffare att öka
kundnöjdhet på 
servicesidan”
JAN VESTLUND, ORDFÖRANDE FÖR 
MERCEDES-BENZ ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENING

KOMMENTAREN

Bra betyg på de flesta områden, 
varför sjunker betyget så kraftigt 
på bonusfrågan?
– Servicesidan har fått ökad tyngd 
när det gäller bonusens koppling till 
kundnöjdhet. Historiskt har vi varit 
något sämre på kundnöjdhet på det 
området jämfört med på försälj-
ningssidan. Det kan vara lite svårare 
för ÅF att nå bonusmålen nu.

Vad gör ni åt det?
– Det är jätteviktigt att jobba på att 
bli bättre på kundnöjdhet även på 
eftermarknaden. Men det är tuffare. 
En kund kan bli irriterad över att inte 
få ersättning via garantin fast han 
inte har rätt till det. Det är lättare att 
se till att bilen levereras i rätt tid.

Varför sjunker betygen även på 
frågor rörande GA:s support och 
kontakt med er handlare?
– Det kan säkert hänga samman 
med en förändring när det gäller 
lagerhållning. Numera ska vi ha bilar 
i lager för 1,5 månads försäljning. Det 
tar lite tid att bli varm i kläderna och 
lära sig vilka bilar man ska beställa.

Varför den förändringen?
– Vi som är handlare vet bättre vilka 
bilar som kunderna efterfrågar. 
Därför är det rimligt att vi står för 
lagerhållningen, men ibland kan det 
vara svårt räkna ut vilka bilar som 
blir populära och då kan man stå där 
med fel bilar i lager. 

Hur ser du på relationen överlag?
– Vi har ett bra samarbete på alla 
plan, det tycker jag att betygen visar.

Marc Boderkes tre framgångsfaktorer:

1 FÖRSTÅELSE. Vi är bra på att ställa oss i kundernas skor och se vad de efterfrågar för något.  
Då kan vi möta detta på ett effektivt sätt.

2TEAMANDA. Tillsammans med återförsäljarna är vi 
ett oerhört starkt team. Vi måste kunna se helheten och 
kunna spela tillsammans.

3   STARK KULTUR. Vi arbetar mot samma mål och 
fokuserar på märket Mercedes-Benz. Det är en kultur 
som genomsyrar allting. För oss handlar det om  

          att vinna fans.
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När Mercedes-Benz per-
sonbilar för första gången 
får klara sig utan kom-
mersiella fordon går in-
dex ner några procent. 
Förändringar av bland 
annat marginalsystemet 
har skapat en del fråge-
tecken.
TEXT  NIKLAS ARONSSON  / FOTO MATS PETERSSON

I årets enkät blir det en tillbakagång 
på några procent jämfört med vad 
Mercedes-Benz totalt hade i fjol. Då var 
inte kommersiella fordon och personbi-
lar skilda från varandra och jämförelsen 

haltar därmed något.
Marc Boderke har tagit över efter Jörg 

Himmelmann på vd-posten för Mercedes-Benz 
personbilar. En utmaning med tanke på hur 
märket har dominerat i GA-enkäten de senaste 
åren. Det verkar inte påverka Marc Boderke så 
mycket. Han är närmast upprymd över resulta-
tet och ser något spännande i förändringarna, 
som han uttrycker det.

– Potential. Det är vad jag ser. Vi har mycket 
att göra på den svenska marknaden. Det finns 
ingen anledning till varför vi ska ha en lägre 
marknadsandel än våra tyska konkurrenter i 
premiumsegmentet, säger han.

– Jag är ändå inte speciellt förvånad över att 
betygen sjunker på vissa områden. Det hänger 
ihop med en del förändringar som vi har gjort 
av till exempel marginalsystemet som skapat 
vissa frågetecken hos handlarna, säger han.

MARC BODERKE nämner även att det funnits 
en del problem i fältarbetet under året som 
påverkat betygen negativt.

– Jag kan inte ge några detaljer, men frågan 
är hanterad och problemen är lösta, säger han.

Marc Boderke låter sig inte nedslås av lägre 
betyg som kan förklaras. På vissa områden är 
han mycket tillfreds med resultatet.

– Jag ser att handlarna är positiva på om-
råden som produktkvalitet, nya produkter och 
lönsamhet “tillräcklig för att utveckla verksam-
heten på lång sikt”. Det är viktigt att vi tänker 
långsiktigt.

BÄRGAR PALLPLATS     – MED ETT NÖDROP

Allt fokus riktas nu mot kunden. Att vinna 
fans, som Marc uttrycker det.

– Kundtillfredsställelse är inte tillräckligt. Vi 
måste ta det ett steg till, nu har vi höjt ribban, 
säger han.

Som en del i denna nya satsning har mar-
ginalsystemet i högre grad kopplats till nöjda 

kunder. Det ska finnas en tydlig morot för 
handlarna att kunden är nöjd.

– Vi vill också att våra återförsäljare ska vara 
de mest lönsamma i Sverige. Det är fundamen-
talt och dit ska vi komma tillsammans som ett 
team. Här finns ett stort utrymme för förbätt-
ringar, säger Marc Boderke. 2

MERCEDES-BENZ personbilar har 
en ny chef från Tyskland. Han 
heter Marc Boderke. Han ursäktar 
sig omedelbart när vi träffas för 
att han inte har hunnit lära sig 
bättre svenska på de åtta månader 
han hittills har varit i Sverige. Han 
sällar sig därmed till sin företrä-
dare, Jörg Himmelmann, som satte 
en stor ära i att kommunicera på 
svenska. 

Det ska poängteras att Frank 
Braband, chef för kommersiella 
fordon, pratar utmärkt svenska 
redan efter ett par år här. Något 
som uppskattas av handlarna.

Marc Boderke är 46 år gammal 
och kommer från Frankfurt i 
Tyskland. Han har en lång karriär 
bakom sig inom Mercedes-Benz 
innan han hamnade på vd-stolen 
för den svenska och danska mark-

”Vi ska bli det mest älskade premiummärket i Sverige.”
Så resonerar nye vd-n!

naden i oktober förra året. 

MARC BÖRJADE i Daimler-
koncernen redan 1995 och har 
bland annat varit produktchef för 
C-klass. Närmast kommer han 
från en position som ansvarig för 
marknadsföring och försäljning 
i Japan. Marc har också innehaft 
titeln vice president marketing för 
Mercedes-Benz i Kanada.

Det är alltså en person med 
bred erfarenhet från flera länder 
och olika befattningar som nu 
leder Mercedes-Benz personbilar 
i Sverige. 

Hur skiljer sig frågorna åt mel-
lan olika länder?

– Det som kommer upp när vi 
interagerar med återförsäljare här i 
Sverige är väldigt mycket detsam-

LÄS MER OM GA-ENKÄTEN PÅ GA.MRF.SE
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1 Historiskt har Mercedes personbilar och kommersiella 
fordon redovisats tillsammans. I år står personbilarna 
på egna ben och har parkerat på tredje plats
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ma som jag mötte i Kanada och i 
Japan. Det är egentligen samma 
typ av diskussioner som förs på 
alla kontinenter, säger han.

Marc använder gärna ut-
trycket ”changing gears” för de 
förändringar som nu har gjorts 
för att rikta om fokus mot mer 
nöjda kunder. Den nya växeln ska 
förhoppningsvis leda till mätbara 
framgångar i termer av ökad för-
säljning och marknadsandel, men 
också till att märket blir ännu mer 
uppskattat än det är i dag.

– Jag har ett mål om att 
Mercedes-Benz ska bli det mest 
älskade premiummärket i Sverige, 
säger Marc Boderke.

Mest älskat av återförsäljarna 
har Mercedes-Benz redan varit i 
flera år. I alla fall om man använ-
der GA-enkäten som måttstock. 2

Mercedes-Benz personbilar

”FÖR OSS HANDLAR 
DET OM ATT VINNA 

FANS!”

Marc Boderke har efter-
trätt Jörg Himmelmann 
på vd-posten för Merce-
des personbilar.
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ÅRETS
MINI- 

RAKET 1

ÅRETS
MINI- 

RAKET 2

INGET ANNAT märke klättrar så många pla-
ceringar på rankningen som Mitsubishi. En 
märkbart glad Magnus Monié lyfter fram en 
tydligare marknadsföring och att ledningen 
har fått genomslag för den enkelhet som de 
pratat om så länge. Han håller också med 
om att Outlander PHEV, som sålt bra, agerar 
draglok för hela organisationen.

– Efter att vi började leverera den såg vi 
att det övriga modellprogrammet också gick 
bättre, till exempel ASX. Outlandermodellen 
har bidragit till ett fokus på vårt varumärke. 
Vi syns mer i pressen och genom marknads-
föring. Det blir även ett ökat fokus hos ÅF, 
säger Mitsubishis GA-vd i Sverige.

Länge har strategin varit att växa på 
företagsmarknaden. En affär med Arvika 
kommun på 60 bilar är ett steg i den rikt-
ningen.

– Vi är stolta över den affären. När det 
gäller Outlander PHEV så har vi gått från att 
nå ”early adapters”, som tar till sig nyheter 

En försenad och sedan länge utlovad miljöklassad Outlander 
började säljas under 2014. Det gjorde att Mitsubishi hamnade i 
rampljuset, vilket i sin tur lyfte hela organisationen.
TEXT  RICKARD JAKBO

Något positivt har hänt inom Audi. Det kraftiga fallet i fjol har kom-
penserats med råge i år och märket gör den tredje bästa framryck-
ningen. Organisationen har blivit både raskare och lyhördare.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

STEN FORSBERG berättar förstås gärna det.
– Vi har dragit lärdomar. Vi var väldigt 

ledsna och tog verkligen till oss kritiken. Vi har 
varit ute jättemycket och lagt tid vid varje möte.

Det är väl i första hand de tidigare frustrerande 
dataproblemen som har rättats till genom ett nytt 
kopplingssystem till Tyskland. Tveklöst är ÅF 
mer än nöjda med GA:ns affärsledarskapsförmå-
ga, företagsledningens säljsida får högsta betyg.

– Det är ju roligt att vi bedöms vara på hug-
get nu, säger Sten Forsberg och SVÅ:s Pontus 
Lövrup vidimerar att VW är den som tagit tag i 
märkesgruppens problem allra starkast.

Så här i efterhand säger Sten Forsberg:
– Det gnisslar ibland, vi har alla stora för-

väntningar, men det visar också att det finns en 
enorm kraft och styrka i våra led.

I år får VW det näst högsta betyget för 
kommunikationen med ÅF i år, tillika för sitt 
lyssnande till ÅF:s åsikter.

– Det är hedersfrågor. Vi försöker lyssna på 
alla, både på enskilda och rådet. Det skiljer ju 
mycket i behoven mellan norr och söder, därför 
är det viktigt att vara ute mycket.

VW TOPPAR betygsligan på flera frågor – de 
anses vara bäst på bilar som kunderna vill ha.

– Vi har jobbat hårt med att få en korrekt 
marknadsprissättning, återförsäljarna ska aldrig 
behöva ta av sina marginaler.

Ja, även nöjaktigheten med marginalsystemen 

Mitsubishi raketlyfter 

Audi rycker också fram

snabbt, till att nå andra kundgrupper. Nu går 
vi in i en ny fas och vi är så klart med i flera 
offentliga upphandlingar. 

FOKUS FÖR Mitsubishi är nu att hjälpa ÅF att 
möta upp konkurrensen.

– Det gäller att säkerställa att ÅF har ännu 
bättre tillväxtmöjligheter och kontroll över 
lönsamheten, speciellt inom servicemarknad. 
Det handlar framför allt om att möta konkur-
rensen från de icke-auktoriserade, säger 
Magnus Monié.

En sak som sticker 
ut negativt i årets en-
kät är billeveranserna. 

– Det handlar både 
om att den totala 
marknaden har vuxit 
på ett överraskande 
sätt, och att vi har tagit 
andelar på den, säger 
Magnus Monié. 2

VAD HAR HÄNT? Audis medarbetare på GA-
sidan har av allt att döma blivit snabbare, drif-
tigare och smidigare på alla vis. Förtroendet för 
företagsledningen har ökat kraftigt, relations- 
och kommunikationsfrågorna betygssätts 
betydligt högre.

Servicemarknadssidan har lyft sig, reserv-
delsavdelningen också. Det är egentligen bara 
att rabbla förbättringar … förståelsen för de 
lokala marknaderna, lönsamheten, utbild-
ningarnas kostnadseffektivitet, lyhördheten 

över huvud taget och 
marknadsföringen.

DET SPECIELLA med 
nye Sverigechefen 
Marco Schubert är att 
han inte är värst intres-
serad av märkets fram-
steg i GA-enkäten; han 
går direkt på problem-

områdena, han vill vara bäst bland GA. 
– Vi är öppna med våra bedömningar av 

återförsäljarna och vill att de också ska vara det 
och komma med förbättringsförslag till oss, 
säger han.

Det får man väl säga att de har gjort i och 
med sina betyg i GA-enkäten där leveranserna 
ser ut att ha varit ett problem.

– Några kunder har fått vänta på bilar i upp 
till ett år, så det är klart att det har fått genom-
slag, säger Schubert.

Men det är trist att tala om problem för märket 
som är tredje bästa klättrare i rankningslistan.

Månne kan ännu fler önskemål infrias inom 
kort för den nye, till synes handlingskraftige 
chefen säger att han vill ta garantihanteringen till 
toppnivå och att han är här för att återförsäljarna 
ska tjäna pengar, minst tre procent på sista raden.

Han har besökt drygt hälften av handlarna 
i nätet. Målet är att hinna till alla innan året är 
slut. 2

VW är märket 
som skjutit i höj-
den mest i årets 
GA-enkät. Från ett 
rejält ras i fjol. I år 
upp från en fem-
tonde till en femte 
plats och 16,2 i 
indexökning. Den 
första frågan till 
märkeschefen är: 
Vad har ni gjort?
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

I år är Sten Forsberg 
glad som en lärka över 
VW:s resultat.

Nya Outlander gav 
Magnus Monié ett 
ordentligt lyft.

Audis nye Sverigechef 
Marco Schubert vill 
vara bäst. 
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har tagit sig upp ordentligt från en låg nivå.
Handlarna höjer faktiskt betygen på i stort sett 

alla områden för sin generalagent i enkäten.
VW är duktiga på marknadsföring, det värde-

sätts. Till och med när det handlar om service-
marknaden – en fråga med låga snittbetyg – har 
VW kravlat sig upp och plussas för lokalt stöd.

Kundnöjdhetsmätningarna bedöms mycket 
bättre sedan VW gick över till digital hantering. 
Digitala utbildningar på distans tycks också fung-
era bra och även när det gäller tillbehör för bilarna 
tycker Forsberg att märket hänger med genom 
exempelvis wifi-routrar och ”till riktigt bra priser”. 

MÄRKET ÄR NÄST bäst på säljstödssystem som 
tidigare varit en akilleshäl.

Hela reservdelssidan plussas, den är ju också 
en bra affär för handlarna. Avdelning är bäst i 
Sverige på att hålla vad den lovar.

Servicemarknaden upplevs mycket mer 
snabbfotad och där har mycket gjorts., liksom på 
leveranssidan.

– Där har återför-
säljarna också planerat 
bättre, säger Forsberg.

Det ska också sägas 
att VW:s  är de som 
är mest nöjda med 
samarbetet med mär-
kesföreningen.

VW har ju haft 

stora försäljningsframgångar som gjort livet ro-
ligare för handlarna. Och när de stora knutarna 
lösts upp ser återförsäljarna lite soligare på sin 
huvudman över huvud taget.

DET FINNS FÖRSTÅS, som alltid utvecklings-
potentialer. Betygen för garantihanteringen är 
fortfarande låga.

– Vi har vänt och vridit tillsammans med 
återförsäljarna på hur de skulle kunna fungera 
bättre. Vi fortsätter att jobba med det men vi 
har ändå verkligen pratat igenom problemen 
och förbättrat mycket,

Men sedan är det VW Finans som får källar-
betyg. Produkterna är helt enkelt inte konkur-
renskraftiga i jämförelse med många andra 
större finansbolag.

– Här måste vi ta gemensamma krafttag, säger 
Sten Forsberg och förnimmelsen efter intervju-
erna i VW-huset i Södertälje är att det kommer 
att bli ett fokusområde kommande år. 2

VW upp som en projektil

VW GENOM 20 ÅR I  GA-ENKÄTEN

ÅRETS
STORA 
RAKET 
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RANKNING 2015 INDEX 2015 RANKNING 2014 INDEX 2014

Skoda tar in sju place-
ringar och ligger nu på 
topp tio.

VW personbilar 
klättrar rejält från 
15:e till 5.e plats.

Honda rasar elva placeringar,  
från 9:e till 20:e plats.

Fiat tar in tre 
placeringar och 

hamnar i år 
på plats 
22.

Mercedes kommersiella fordon 123,2  (1)          (122,9 (Mercedes kommersiella & personbilar))

Volvo PV  120,0 (2)          (121,7)

Mercedes personbilar 114,8 (1)         (122,9 (Mercedes kommersiella & personbilar))

BMW  114,6 (4)          (110,6)

VW personbilar  113,4 (15)          (97,5)

VW transport  107,1 (11)          (101,4)

Seat  105,0 (14)          (98,9)

Mazda  104,4 (8)          (103,5)

Toyota  103,8 (5)          (107,0)

Skoda  103,2 (17)          (95,6)

Opel  102,3 (12)          (99,7)

Audi  102,2 (22)          (90,7)

Kia  102,2 (13)          (99,5)

Mitsubishi  102,2 (24)          (89,9)

Subaru  102,1 (3)          (112,7) 

Isuzu  101,7 (7)          (103,6)

Medelvärde  100,0   

Suzuki  98,9 (19)          (94,4)

Renault  96,5 (6)          (105,4)

Hyundai  96,2 (10)          (102,9)

Honda  94,6 (9)          (103,4)

Volvo lastvagnar  91,9 (16)          (97,1)

Fiat  90,2 (25)          (88,4)

Scania  90,2 (20)          (91,0)

Citroën  87,7 (18)          (94,6)

Ford  84,7 (21)          (90,8)

Nissan  80,1 (23)          (90,6)

Peugeot  68,3 (26)          (87,2)

Här är hela listan
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Pilarna visar förändring av placering.

TACK ALLA återförsäljare som 
har röstat i årets GA-enkät! Ni är 
många, 68 procent av alla MRF-
handlare. En alltid lika imponeran-
de svarsfrekvens, enligt TNS Sifo 
som utför undersökningen.

De samlade resultaten ger svart 
på vitt – var generalagenterna 
underlättar ert arbete och vad de 
kan förbättra. 

Låga betyg är aldrig roliga att 
få, speciellt inte när de torgförs. 
Men de kan också vara utma-
nande, som VW:s Sverigechef 
Sten Forsberg säger i år efter att 
ha löst flera viktiga samarbets-
problem. Det är roligt att se.

Sådana gånger blir GA-enkäten 
en väckarklocka som verkligen gör 
skillnad och det vet vi att den gör i 
många organisationer.

Ofta är det någon generalagent 
som vägrar att acceptera ett 
dåligt resultat; då är det hög tid 
att lyfta av hörselkåporna och 
skygglapparna. Erfarenheterna 
genom alla tjugo år som enkäten 
genomförts är att det alltid finns 
bakomliggande orsakssamman-
hang, vare sig betygen är höga 
eller låga.

Årets nya frågor blottar både 
bra och dåligt, till exempel vilka 
som har modeller som passar 
företagsmarknaden och priströsk-
larna för förmånsberäkningen. 
Men de ger också en tydlig signal 
om att GA generellt kan göra 
mycket mer för att marknadsföra 
servicemarknaden och stötta 
de lokala verkstäderna. Och att 
hjälpa återförsäljarna med deras 
hemsidor.

NÄR STATISTIKERNA räknar fram 
så kallade korrelationskoefficien-
ter blir det tydligt vilka områden 
som återförsäljarna tycker är 
viktigare än andra, frågor som 
överensstämmer mest med total-
resultatet.

Bland dem finns saker som 
generalagenterna överlag också 
är riktigt bra på; flertalet anses 
ha kvalificerad personal och bra 
organisationer, i synnerhet på 
säljsidan. Många är också duktiga 
på produktmarknadsföring och 
varumärkesbyggande.

Men bland viktiga områden  
där handlarna tycker att general-
agenterna har mycket att förbättra 
finns alltid lönsamhetsfrågorna, 
inte minst för servicemarknaden. 
Och behöver det sägas att det är 
jätteviktigt att lyssna, det borde 

många GA träna på! 2  icn

”TJUGOÅRSJUBILEUM 
SOM FÖRPLIKTIGAR!”
”DET FINNS SJÄLVKLART en 
glädje i att veta att MRF:s GA-
enkät i så stor grad bidrar till 
förbättringsarbete både internt 
och mellan generalagenter och 
återförsäljarföreningar. Vi lägger 
därför varje år ner stora resurser 
på att genomföra GA-enkäten och 
behöver ligga i för att den ska kän-
nas rätt i tiden. 

Inför årets enkät lyssnade vi 
med många om vad som kunde 
förbättras och har därefter moder-
niserat den i olika delar. 

Vi har förtydligat ett antal del-
frågor, lagt till nya delfrågor och 
också hela frågor. Vi har samtidigt 
flyttat en del frågor från B-delen 
till A-delen, så att även de påver-
kar GA-enkätens index. 

Nya frågor och delfrågor är 
bland andra: kring marknads-fö-
ring, företagsaffären, marknadsstöd 
vid bilförsäljningen och admi-
nistrationen av det, bonussystem 
för servicemarknad respektive 
kundmätningar, villkor för demo- 
och utställningsbilar, GA:s intranät 
och stöd för ÅF:s hemsidor och 
garantiersättning för felsökning 

samt administration. I resultatet för 
många av dessa frågeområden kan 
man tydligt se att de var behövda.

I ÅR KUNDE MRF-medlemmarna 
för första gången fylla i GA-
enkäten på nätet som alternativ 
till den postala versionen, vilket 
nyttjades av 30 procent. Svarsfrek-
vensen är som vanligt hög, i år 68 
procent där Hondas återförsäljare 
ligger i topp med imponerande 88 
procent.

Så fort vi i våras fick in re-
sultaten från TNS Sifo sände vi 
ut respektive märkes resultat till 
generalagenterna och märkesför-
eningarna inför intervjuerna med 
desamma. Genom detta kunde de 
som skulle intervjuas förbereda 
sig och dessutom har förbättrings-
arbetena kunnat startas fyra måna-
der tidigare än förr om åren. 

DIREKT EFTER ATT resultaten för 
respektive märke sänts ut fick 
vi från flera håll önskemål om 
att även få enkäten översatt till 
engelska, vilket gjordes och sändes 
ut före sommaren. Många general-

agenter har en del personal som 
inte behärskar svenskan så bra, 
samtidigt som flera vill presen-
tera GA-enkäten även på europa-
kontoren.

Vi har fått mycket uppskattning 
för de nya diagrammen som från 
i fjol kompletterade de klassiska. 
Här presenteras varje märkes 
resultat för var och en av de 135 
delfrågorna för de sex senaste åren, 
årets snitt och årets bästa resultat, 
dessutom i 40 diagram. Det fortsät-
ter vi med. Titta gärna närmare på 
alla diagram som presenteras på 
vår publika hemsida ga.mrf.se. 

AVSLUTNINGSVIS VILL jag berätta 
en glädjande nyhet, nämligen att vi 
för nästa år har lyckats banta ner 
tidsåtgången rejält för GA-enkäten 
samtidigt som vi startar den något 
tidigare. Den kommer att sändas 
ut under andra veckan i januari 
och presentationen kommer att 
ske redan i mitten av maj. Det 
här tror vi ytterligare möjliggör 
användandet av GA-enkäten som 
förbättringsverktyg, i många år 
framöver!” 2

Att få en hel 
bransch att tycka 
att en enkät är ett 
viktigt underlag till 
det egna förbätt-
ringsarbetet och 
dessutom tjugo 
gånger, det förplik-
tigar, tycker GA-
enkätsgeneralen 
Johan Holmqvist:

Så här ser det ut i år! Femfaldig seger för Merce-
des-Benz, nu presterad av kommersiella sidan som 
har bedömts individuellt i år, men Mercedes per-
sonbilar knep brons. Däremellan ”ständiga tvåan” 
Volvo Car. BMW håller sig kvar på fjärde plats. 
Årets raketer är VW groups märken, som efter 
folårets ras tagit tillbaka sina positioner med råge. 
Mitsubishi och Opel tar också duktiga kliv uppåt.

Blottläggning
av bra & dåligt
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Bättre index …
De här generalagenterna har 
klättrat. Siffrorna anger hur myck-
et märkena förbättrat sina index 
procentuellt jämfört med i fjol.

Volkswagen +16,2
Mitsubishi +13,7
Audi +12,6

Skoda +8,0
Seat +6,1
VW LLV +5,6
Suzuki +4,8
BMW +3,6
Kia +2,8
Opel +2,6
Fiat +2,1
Mazda +0,9

… och sämre
De här generalagenterna 
har dalat och försämrat sina 
index. 

Scania –0,9
Volvo PV -1,4
Isuzu 1,9
Toyota –3,0

Volvo LV –5,3
Hyundai –6,5
Ford –6,7
Citroën –7,3
Renault –8,4
Honda –8,5
Subaru –9,4
Nissan –11,6
Peugeot –21,7
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1De har spurtat bäst!
Under de 20 åren är Nissan den GA som hit-
tills har ökat mest i index, med 28,6 procent 
år 2007. Seat gjorde ett ordentligt ryck 2004 
med en ökning med 23,3 i index, följd av 
Jeep 2001 med 22 procent.

20 år med GA-enkäten!   Se hur betygen har svängt för märkena under året!
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Fotnot: Mercedes personbilar respektive kommersiella fordon saknas i tabellen beronde på att jämförelsetal saknas då de tidigare räknades som ett märke.
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För mer information ring  010 195 95 20 eller skriv till dealer@carfax.se

  CARFAX, DET EXTRA VÄRDET FÖR 
      DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING.

I USA har 39 stycken OEMs redan integrerat CARFAX i sina program (CPO- certi� ed pre-owned). 
Vare sig det handlar om Audi, BMW, Toyota, VW eller Volvo, de erbjuder alla CARFAX fordonshistorik 
till alla begagnade bilar de har till salu, som en extra tjänst för att skapa mer förtroende hos kunden.

Ett � ertal märkes handlare i Sverige använder redan CARFAX som en 
del i verksamheten för att erbjuda pålitligare innehåll och information 
på Bytbil, Blocket, Bilweb och givetvis på sina egna hemsidor. De 
använder helt enkelt CARFAX-rapporten som en extra tjänst utöver 
den de redan erbjuder.

www.carfax.se 

FÖLJ FRAMGÅNGEN HOS DE 39 OEMS SOM ANVÄNDER CARFAX I USA

Burn-out av VW group
Det är imponerande att se VW groups 
kraftansträngningar under året.

I fjol dök alla VW-märken 
utom Seat i enkäten. Främst på 
grund av tungrodda datasystem 
och it-lösningar och missnöje 
med kundnöjdhetsmätningarna 
och garantihanteringen. Många av 
märkescheferna i Södertälje var 
besvikna över sågningen.

– På ett sätt var det uppfriskande, 
vi tog verkligen lärdom, knöt nävarna 
och åkte runt jättemycket, säger 
Sten Forsberg på VW personbilar.

Märkesföreningens Pontus 
Lövrup säger:

– VW group har kommit till rätta 
med it-problemen som var ett jätte-
bekymmer. Våra medlemmar är ju 
väldigt it-beroende.

Betygen för garantihanteringen 
spikar fortfarande men har tagit sig 
upp strax över snittet.

– Vi är mitt uppe i en diskussion 
om garantihanteringen. Fabriken vill 
ha en modell som bygger på snitt-
kostnad, vi förordar MRF:s modell 
med självkostnad, säger Lövrup.

Kundnöjdhetsmätningarna lyfts 
mycket på grund av Seats och VW:s 
nya digitala enkäter.

Sedan gynnar många av de nya 
enkätfrågorna VW-märkena, framför 
allt de som rör marknadsföring; VW 
group är duktiga på varumärkes-
byggande. Och på fleet; modeller  
har byggts om för att passa pris-
trösklarna för förmånsberäkningen.

– De nya frågorna blottar både 
bra och dåligt, märkena kunde gott 

bli bättre på att hjälpa återförsäljarna 
med deras hemsidesproduktioner, säger 
Pontus Lövrup.

Det kvarvarande sorgebarnet för 
VW group är det egna finansbolaget. 
Visserligen finns många produkter men 
handlarna tycker att de är dyra och inte 
alls konkurrenskraftiga.

Låg- och högpoängare
Som vanligt är garantihanteringen 
det område som får lägsta betygen i 
enkäten, inte minst de nya frågorna 
om ersättningsnivåer för felsökning 
respektive administration. Bara de båda 
Mercedes-organisationerna får godkänt, 
medelbetyget är mycket lågt.

It-stöden över huvud taget är också 
lågpoängare. I synnerhet skulle ÅF 
gärna få hjälp med sina egna hemsidor.

Betygen visar också att handlarna 
önskar betydligt mer marknadsföring av 
servicemarknadssidan och reservdelar-
na. Och en större förståelse för begag-
nataffären står högt på önskelistorna.

Men när det gäller produktkvalite-
ten och bra bilar då är återförsäljarna 
generellt väldigt nöjda.

Mazda hämtar sig bäst
När Mazda förra året bytte finansbolag 
till DNB jublade handlarna. Bottenbetyg 
på finansområdet har förvandlats till 
toppbetyg i enkäten. Allra mest har 
betyget gått upp på finansbolagets  
konkurrensförmåga, från 1,3 till 4,0, 
vilket är den är största ökningen i hela 
indexet på en enskild fråga. 

Närvaron på FB ökar
Marknadsföring i sociala medier blir allt 
mer intressant för GA. Inte minst för 
märken som säljer kommersiella fordon. 
Mercedes-Benz tunga sida gjorde helt 
rätt med sin produktsida på Facebook. 
Den har redan över 12 000 ”gilla”, vilka 
nås av de produktnyheter, undersök-
ningar, tester och bilder som general-
agenten lägger ut. Volvo lastvagnar har 
testat konceptet ännu längre och har 
hela 17 000 ”gilla”.

Många chefsbyten 
Det är tätt med chefsbytena på 
GA-sidan. I somras ersattes André 
Schmidt på Toyota av Xavier Heylen. 
Tidigare återvände Jörg Himmelmann 
på Mercedes-Benztill Tyskland. Hans 
efterträdare är Frank Braband för kom-
mersiella fordon och Marc Boderke för 
personbilar. På Volvo Car Sverige har 
Anders Gustafsson gått vidare som chef 
för Volvos affärsregion Europa, Mellan-
östern och Afrika. Ny vd på Volvo Car 
Sverige är Kristian Elvefors. På Audi har 
Oliver Bartholomay efterträtts av Marco 
Schubert. Scanias John Winell har 
lämnat över till Robert Sobocki och på 
Citroën är Johan Westin ny Sverigebas 
efter Simon Rivier. Och nyligen blev 
Per Brinkenberg ny Seatchef efter Åke 
Lundberg.

Plus för kurser i Paris
För andra året i rad ökar Renaults betyg 
på säljutbildningen. Kan den franska 
pedagogiken spelat roll? I början av 
2014 startade Renault en sexdagars 
utbildning där säljare och försäljnings-
chefer utbildades parallellt.

– Utbildningen bygger på att sälja 
genom stolthet, säger Thomas Langley 
som är ansvarig för säljutbildningen.

Utbildningens två sista dagar är för-
lagda på huvudkontoret Renault Acade-
my. Efter fabriksbesök tenteras kursen 
med teoretiskt och praktiskt prov som 
kröns med en högtidlig diplomerings-
ceremoni med middag på Renaults 
showroom på Champs Élysées. Hittills 
har 90 säljare certifierats.

Scania-försök bättra it
I årets enkät får Scanias it- och 
datafrågor låga betyg, en bra bit 
under medel. 

– Scania har ett flertal system 
som ska stötta ÅF i deras arbete 
och det finns många områden att 
förbättra, även inom närvaron 
på hemsidor och sociala medier. 
Bland annat har en student vid 
Örebro universitet analyserat vår 

närvaro på Facebook för att se våra 
potentialer och identifierat vad vi kan 
förbättra, säger vd John Winell.

Han hoppas att resultaten av 
analysen kan bidra till ett bättre be-
tyg nästa år. Då har han själv lämnat 
över till Robert Sobocki som ny vd.

BMW hjälper ÅF värva
Till nästa år ska BMW-gänget 
hjälpa sina ÅF att hitta personal 
som kan ta hand om den växande 
vagnparken. Med fler bilar ökar 
trycket på bl a servicemarknaden 
och många ÅF har svårt att hitta 
rätt medarbetare. Därför erbjuder 
GA nu ÅF hjälp med rekryteringen, 
bland annat en rekryteringskonsult.

Biggest loser
Peugeot stannar på jumboplatsen 
i år med ett magplask på 21,7 
indexprocents försämring. Men det 
är inte den största försämringen 
sedan GA-enkäten startade. Botten- 
rekordet hade Nissan 2006 som 
då föll 41,9 procent. God tvåa i 
”loser-listan” är Peugeot med 22,9 
procents försämring 2009.

Även förra året låg Peugeot på 
sista plats i enkäten. Då stakade nye 
vd:n Kenneth Hansen ut arbets- 
linjen som gick ut på att öka 
volymen. För att få med ÅF:arna 
lockade GA med den eftertraktade 
eftermarknaden. Nu kompleteras 
volym med stabilitet.

– Vi måste skapa förtroende 
genom samarbete med ÅF och vår 
helt nya interna organisation, säger 
Kenneth Hansen.

2  G A - E N K Ä T E N  2 0 1 5

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.

LÄS MER OM GA-ENKÄTEN PÅ GA.MRF.SE



– NU ETT HELT KONCEPT

DEALERPAD – MORGONDAGENS TEKNIK, REDAN HÄR!
DNB hjälper dig att komma igång med ett papperslöst förhållande till finansbolaget. 
Redan nu har vi över 50% ”papperslöst”.

Kontakta våra säljare för att komma igång!

Mycket enklare, mycket bättre...

Ingen produkt gör nytta om den inte 
anpassas till användare och verksamhet 
– vi är till för bilbranschen.

PRODUKTNÄRA TJÄNSTER

DNB tillhandahåller morgondagens plattform 
– anpassad och lättillgänglig för alla.

NÄSTA GENERATIONS NÄTVERK
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DNB FINANS DEALERPAD

Gör affären där du är  
– vi är alltid uppkopplade.

DNB FINANS ANYWHERE!
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De har varit brandhär-
jade och husvilla, men 
vunnit i slutänden. 
Holmström Bil, Sveri-
ges äldsta Mercedes-
handlare har hittat de 
rätta lösningarna och 
tagit innovativa grepp. 
Det är en välmående 
bilhandel med fyra 
märken som drivs i Väs-
tervik och Vimmerby.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO SARA WINSNES

M
ångåriga märkena Mercedes-
Benz och Nissan i småländ-
ska kuststaden Västervik, och 
så Citroën och Suzuki plus 
Kia-service i Astrid Lind-

grens Vimmerby känns som en ovanlig kombi-
nation för två landsortsanläggningar. Och det 
är en lycklig tillfällighet.

Lokalerna i Vimmerby hade helt enkelt bli-
vit för kostnadskrävande med för stora biytor. 
Men läget var strålande och länge grunnade 
ledningen på alternativen att bygga om eller 
bygga nytt i ett avlägsnare industriområde. Vid 
den tiden var det Mercedes och Nissan som 
såldes där också.

Medan det funderades och räknades ville 
det sig dock inte bättre än att en granne och 
kollega med Citroën och Suzuki-kontrakt 
skulle lägga av och erbjöd Holmström Bil att 
köpa. De slog till.

ARTIKELN I  KORTHET
2 Husvilla och brandhärjade har Holmström Bil i Småländska 
Västervik och Vimmerby rest sig framgångsrikt. Två nya varu-
märken fick de nyligen på köpet vid förvärvet av en kollega. Ny-
ligen producerade de en egen kundtidning, begagnatlagret finns 
på mobilapp, och den uppsökande verksamheten är proaktiv. 
Holmström Bil är framåtsträvande, har hög kvinnorepresentation 
och många unga medarbetare.

Säljaren Lea Fritsches 
bidrar till att sänka 
medelåldern. Här till-
sammans med kunden 
Amir Golalic.

Laddade om
och kom igen!

2  I  F R A M K A N T  I  H O L M S T R Ö M  B I L
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”VI HAR ETT BRA 
SAMARBETE MED 
SKOLORNA. VI TAR 
ALLTID EMOT PRAK-
TIKANTER, OCH DE 
FLESTA FÅR FAST 
ANSTÄLLNING”

Anders Marteleur

HOLMSTRÖM BIL säljer själva alla inbytesbilar, 
även de av andra märken än de egna. Förr blev 
de ofta stående för att verkstaden inte hade 
tid med dem. Men sedan fyra år tillbaka åker 
inbytesbilarna raka spåret in i en iordningställd 
internverkstad i Västervik där en ny tekniker-
tjänst inrättades.

Den som innehar den är Ulf ”Stålis” Stål-
handske, 64, som är helt självgående och en 
strålande resurs. Som erfaren billackerare, 
plåtslagare, mekaniker, hantverkare och före 
detta verkstadsägare med elutbildning finns 
inget mackel han inte löser eller något märke 
han inte begriper sig på.

– Förr tog begagnat för mycket kraft och det 
kostade för mycket att sätta av tid i märkes-
verkstaden. Nu rullar det på i ett bra flöde och 
vi kan åtgärda inbytesbilarna direkt utan att 
behöva bryta av mekaniker i märkesverkstaden. 
Ledtiderna på begagnat har kortats väsentligt 
och omsättningshastigheten på lagret har 
därmed ökat, säger Anders Marteleur.

Det är fullt hela tiden hos Stålis. När ett 
inbyte kommer in planerar säljavdelningen till-
sammans med honom vad som ska åtgärdas.
Största fördelen är att märkesverkstaden kan 
köra för fullt med kundbilarna. Det behövs, de 
har ofta fullbelagt ett par veckor framåt.

INTERNVERKSTADEN ligger där rekonden låg 
förr. Den lades ner, och samtliga rekondjobb 
lämnas numera bort.

– Även tidigare fick vi ofta leja rekondtjäns-
ter vid toppar. Vi har sänkt kostnaderna, kortat 
ledtiderna och ökat flexibiliteten genom den här 
lösningen, säger Bengt-Åke Holmström. 2

Internverkstaden  
förbättrar begaffären

LYC K AT  N Y T Ä N K :

2  I  F R A M K A N T  I  H O L M S T R Ö M  B I L

Bengt-Åke Holmström, 
th, är ägare tillsammans 
med brodern Christer. 
Till vänster platschefen 
Anders Marteleur firar 
40 år i bilbranschen.

Medelåldern har sänkts på sistone. Mekanikerna Jonathan Järpén, tv och Alfred Krasniqi är 23  
respektive 19 år.

Ulf, ”Stålis” Stålnhandske tar hand om alla 
inbytesbilar på internverkstaden.

– Det var ju brandat och klart med auk-
torisationerna och anpassade lokaler, säger 
operative chefen Anders Marteleur.

Affären blev klar vid senaste årsskiftet. 
De gamla lokalerna hyrs ut, de nya köptes 
med inkråm och hela fastigheten. Mercedes-
serviceauktorisationen i Vimmerby blev kvar 
och som grädde på moset införlivades försälj-
ning och service för Citroën och Suzuki, samt 
Kiaservice i verksamheten och Holmström Bil 
fick i realiteten fyra märken att marknadsföra 
och sälja på båda orterna. Dörren öppnades 
för nya möjligheter och expanderat har de 
gjort. Två skickliga mekaniker med erfarenhet 
av de nya märkena följde med i köpet, och en 
säljare, också han med tidigare erfarenhet av 
de nya märkena, anställdes och anläggningen 
fräschades upp.

– Nu, med några månader i ryggen, kan vi 
se att säljmålen klarats med råge, säger Anders 
Marteleur som konstaterar att de har fyra väl-
digt olika generalagenter i dag.

INNAN AFFÄREN var klar florerade många 
rykten om Holmströms Bils framtid. Då lät de 
producera en egen kundtidning på tjugo sidor 
som både finns på nätet och tryckt på papper i 
33 000 exemplar.

– För att visa att vi har full fart framåt med 
nya varumärken, säger Marteleur.

Det är en matig kundtidning som presenterar 
företagsfilosofin, personalen, nya modeller och 
inte minst de goda kundnöjdhetssiffrorna.

En tävling på sista sidan drog bara den ett 
hundratal deltagare till hallarna.

Holmström Bil är progressivt. Det finns en 
mobilapp med aktuellt begagnatlager. Kvinno-
representationen är hög; det finns både en 
kvinnlig mekaniker, Gabriella Olsson, och en 
kvinnlig säljare, Lea Fritsche. Personalens med-

elålder är relativt låg. Senast in på verkstaden i 
Västervik är sommarvikarien Alfred Krasniqi 
som gick ut som kursetta bland studenterna 
från fordonsprogrammet i Kalmar län.

– Vi har ett bra samarbete med skolorna. Vi 
tar alltid emot praktikanter, och de flesta får fast 
anställning hos oss efter praktiken. Ett starkt 

Verkstad och lager rökskadades men kunde 
saneras rätt raskt och öppna igen. Men för-
säljningen var husvill och fick drivas från en 
provisorisk lokal under nästan ett år.

– Men alla i personalen stod på tå för att hjäl-
pa till, säger Bengt-Åke Holmström som äger 
företaget tillsammans med brodern Christer.

Pappa Bengt var grundaren, en skoma-
karson som sydde portföljer och sålde på 
postorder innan han kom på att bilhandel var 
lönsammare.

– Vi blev väl lite lurade in i det här, säger 
Bengt-Åke som inte tror att de egna barnen 
kommer att ta över.

Anders Marteleur, 57, anställdes för drygt 
fem år sedan efter en lång karriär i bilbran-
schen, bland annat Philipson, Osterman, Ana, 
Jaguar Sverige och Cadillac Corvette Nordic, de 
första tio åren som mekaniker.

– Jag har fordonsteknisk utbildning i botten, 
och brukar säga att jag har lagat 8 000 bilar och 
sålt 6 000.

Mekarbakgrunden gör att han värnar om 
trivseln på verkstäderna. Och han har svårt 
ibland att hålla fingrarna i styr för teknikintres-
set finns i ådrorna.

– Jag springer gärna på verkstaden och kikar 
och pillar och det har nog hänt att jag kunnat 

TRANSPORTBIL ARNA LUFTAS
Holmström Bil bedriver regelbundet 
uppsökande verksamhet, i synnerhet mot 
transportbilskunderna. Säljarna bokar tid hos 
exempelvis byggföretag, åker ut och bjuder på 
frukost och förstås demonstrerar anpassade 
produkter för dem. Det är en stående aktivitet i 
marknadsplanerna.

lösa något problem när en Merca 78:a eller 85:a 
dykt upp.

Ja, han är av den sorten som storögt kan 
bli stannande vid en glasad hiss för att studera 
tekniken.

HAN KOM HIT till gränstrakterna mellan Små-
land och Östergötland strax efter den ödesdigra 
branden i Västervik. Det hade varit jobbigt.

– Det var ju finanskris, dålig finansmarknad 
och stora investeringskrav från generalagen-
terna när vi restaurerade, säger Bengt-Åke 
Holmström.

Men i stället för att lägga sig på rygg satsade 
man framåt. Anläggningen med centralt läge 
i Västervik utökades, försäljningslokalen med 
60 procent, utbyggd till tomtgränserna i två 
riktningar. Allt blev nytt och fräscht.

Påföljande år premierades Holmström Bil 
först som Årets Mercedes-Benz-handlare med 
högsta kundnöjdhet, sedan som Årets företa-
gare i Västervik. 

Det blev ett lyckat slut den gången också.
Undrar någon hur branden uppstod? 

Orsaken kunde aldrig fastställas men det gissas 
på kortslutning i en bil. Brandkåren själv upp-
täckte röken när den passerade förbi och på så 
sätt kunde skadorna ändå begränsas. 2

mentorskap från våra erfarna trotjänare på 
verkstäderna vägleder dem i deras utveckling. 

MEN FÖRETAGET ÄR drabbat. För sex år sedan 
brann anläggningen i Västervik. Mängder av 
nya bilar, också E-klass, gick bokstavligt talat 
upp i rök. Utställningshallen blev utbränd. 

Holmström Bil i Vimmerby där Citroën 

och Suzuki säljs.

FOTO HOLMGRENS BIL

HOLMSTRÖMS BIL
Säte: Västervik och Vimmerby.
Ägare: Bengt-Åke och Christer Holmström.
Operativ chef: Anders Marteleur.
Grundare: Bengt Holmström, startade 1952.
Märken: Nissan och Mercedes i Västervik, Ci-
troën och Suzuki plus service för Kia i Vimmerby.
Omsättning: Cirka 125 miljoner.
Vinstmarginal: Cirka en procent.
Antal årsarbetare: 28, varvid 4 kvinnor och 8 
medarbetare under 30 år.
Volym: Säljer totalt uppemot 7 000 bilar per år, 
varav 400 begagnade.
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Nöjda kunder 
skippar Pricerunner
Sajter för prisjämförelser gör det lätt att hitta verkstaden med bäst pris. Läge att oroa sig för 
att kunderna bara tar det billigaste? Nja, kanske inte så länge du gör ett riktigt bra jobb.

Kollar du upp verkstäder på Pricerunner innan 
du tar bilen till service?
– Du menar prisjämförelser på internet? Nej, det är 
inte min grej, inte när det gäller att ta hand om bilen 
i alla fall. Jag har två veteranbilar, en Fiat 127 och 
en gammal Ford Taunus. Dem mekar jag med själv. 
Till vardags kör jag en Audi och den tar jag alltid till 
märkesverkstaden.

Men du är ju duktig på att meka själv?
– Jo, ett och annat oljebyte gör jag väl själv, men jag 
vill ha stämplar i serviceboken, annars får jag inte 
behålla min förmånliga assistansservice. Så jag vill 
gärna ta Audin till märkesverkstaden.

Har du serviceabonnemang?
– Nej, jag betalar från gång till gång, det funkar bra 
för mig.

När kollade du verkstadspriser på Pricerun-
ner senast?
– Det har jag aldrig gjort. Jag åker alltid till Hon-
das egen verkstad för service. Den ligger smidigt 
till, nära där jag bor.

Är du nöjd med bilen?
– Ja, jag är mycket nöjd. Det är aldrig några fel, så 
är det med sådana här japanska bilar. En Honda 
håller länge.

Har du något abonnemang för servicen?
– Abonnemang? Nej, det har jag inte. Jag lämnar 
bara in den när det behövs. Det är enkelt, bilen 
talar ju själv om när det är dags att byta olja och 
annat. Då gör jag det.

Jämför du verkstadspriser på nätet?
– Nej, jag är en sådan där ”Toyota lojal-kund”.

Vad innebär det?
– Att jag får en massa bra erbjudanden, senast var 
det tjugo procent på nya däck. Fast förr brukade jag 
meka själv. 

Gammal raggare? 
– Ha, ha. Nej, jag hade bara dåligt med pengar och var 
tvungen att göra en del själv. Fast hade jag inte varit 
nöjd så hade jag nog kunnat tänka mig att söka en ny 
verkstad via Pricerunner eller något liknande.

Du är alltså en nöjd kund som inte behöver se 
dig om?
– Just det, den förra bilen hade jag i och för sig lite jobb 
med. Men den jag har nu är bra, det är min fjärde Toyota. 

KEN FYNBO
Gör: Pilot.
Bor: Köpenhamn.
Kör: Audi A6, 2009.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

GÖRAN LJUNGKVIST
Gör: Kemist.
Bor: Mölnlycke.
Kör: Toyota Avensis, 1994.

ANNA KARLSSON
Gör: Ekonom.
Bor: Göteborg.
Kör: Honda Civic sport, 2008.

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

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

KOMPLEXITET
OCH ENKELHET.

www.standox.se 

An Axalta Coating Systems Brand

ST_SWE_Colour_220x285.indd   1 19/08/15   10:20
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Vi renodlar, släpper  
Renault och Dacia,  
lägger Volvo i Torup  
och Toyota i Laholm.

Vi går till någonting,  
inte från någonting. 
Det låter politiskt,  
men är sant.

”MED RESAN som Volvo nu gör med engagemang, och de 
marknadsandelar vi har, förtjänar Volvo att representeras unikt. 
Vi är Volvo-handlare i vårt DNA. Märket har en fantastisk  
produktkultur och att kineserna väljer att satsa på en XC90-  
fabrik i Torslanda är bra för hela Sverige. 

Vi är ju inte bara bilhandlare, utan investerare också. Volvo 
har bra prismix av bilar, en supply chain i yppersta världsklass, 
finanslösningar, däckhotell, Volvokort, med mera. Över hela 
världen är Volvo känt för ett sympatiskt arbetssätt med ett 
svenskt konsensustänk, bra affärsrelationer och bra intjänings-
nivå. Jag tror att allt fler GA med starka varumärken kommer 
att kräva egen representation. Flermärkes-representationen 
borde minska med varumärken som har bra kraft i marknaden. 

Vi tror att Volvos globala försäljning och kraven på stand 
alone-anläggningar kommer att öka – då är vi redan där. 

Egentligen fick Toyota oss att ta steget. Toyota är noga med 
att ha egen representation med egna anläggningar, egen vd och 
egna standards. Det vittnar om tillit till varumärket och vårt 
jobb blir lönsamt om vi gör det bra. 

Att vi väljer att renodla vår verksamhet handlar också om 
att vi har ett unikt läge. För tio tjugo år sedan investerade vi i 
fastigheter i den här omfattningen. Som en slump samman-
faller tiden för nyinvesteringar med att vi tänker om.”

”EMOTIONELLT, HISTORISKT och från ett kundperspektiv har 
det varit väldigt svårt att släppa Renault och Dacia. Vi lämnar 
en kundbas. Men vi är glada över att kunna köra Volvo-racet 
till hundra procent. Vi satsar på Halmstad, Falkenberg och 
Laholm med Volvo-anläggningar och i Halmstad med Toyota-
anläggning. 

Att vi släpper Renault innebär också att vi tillfälligt inte 
kommer ha några transportbilar, men Toyota kommer snart 
med sitt program. 

Vi investerar 30 miljoner i miljövänliga tvättunnlar med  
kapacitet för 40 bilar i timmen vid alla tre Volvo-anläggningar. 
Vi satsar på däckhotell, rekonditionering med Volvo professio-
nell bilvård och en modern verkstadsutveckling med ”1 hour 
stop”. Vi går från sexton verkstadsplatser i Halmstad till åtta, 
låter två servicetekniker jobba per plats och kan därmed er-
bjuda kunderna att checka in bilen exempelvis klockan tio och 
hämta klockan elva med tre viktiga aspekter: personlig service, 
tidseffektivitet och problemlösning.”

Rejmes i Halland renodlar:

”Investeringar måste
matcha intjäningen”
Volvo-handlaren Rejmes i Halland gör stora förändringar och släpper varumärkena 
Renault och Dacia. Vd:n och före detta Renault-chefen Einar Gudmundsson menar 
att de i dag inte tjänar pengar på att sälja Renault.
TEXT  MARIA ERIKSSON / FOTO  CHRISTEL LIND

Snittbruttovinsten  
på en Renault, bara 
hälften av en Volvo.

”VI TOG IN Renault och Dacia när de ingick i Volvo-systemet. 
Inget snack om att kraven på oss bilhandlare är höga och ska så 
vara, men Renaults krav står inte i paritet med intjäningen. 

Vi måste se det som investerare. Ska vi sätta 30–40 miljoner 
i en hall för Renault måste det vara en investering som ger 
avkastning, det anser vi inte att det gör. Dessutom har Renaults 
transportbilar fått större konkurrens av Opel och Nissan som 
har liknande produkter. Vi vet att Renault har ett stort modell-
program framöver, men vi kan inte vänta fem år på att tjäna 
pengar, vi vill tjäna pengar i dag. 

Ett annat problem är kraven kring utbildning, resor och 
teknikutveckling som gör det svårt att ha heltäckande lednings-
kapacitet. Jag tycker många GA är okunniga om vad det ska få 
kosta att sälja en bil. Hur ser bilhandlarens resultaträkning ut? 
Hur hög är kostnaden för sälj, marknadsföring och licens?”

Einar Gudmundsson 
tycker inte att Renaults 
GA-krav står i paritet 
med intjäningen.

Problemet

Lösningen

Konsekvenserna
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FRÅGA TRE TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

 – Steve Jobs

”Enda sättet att bli nöjd på riktigt är att 
göra ett bra jobb. Och enda sättet att 
göra ett bra jobb är att älska vad du gör.”

50 %
av alla chefer kommer vara kvinnor om 16 år.

De kvinnliga cheferna blir stadigt allt fler och 
ökningen sker över hela landet. I dag är mer än var 
tredje chef en kvinna. I början av 2000-talet var 
andelen var fjärde. 

Fortsätter det i samma takt kommer det att vara 
helt jämställt i chefskretsar 2031, enligt en under-
sökning från chefsorganisationen Ledarna.

Allt fler chefer går till jobbet fast de är superstres-
sade och har gått över gränsen. 

Jonatan Kotschack på Good work, organisations-
konsult som hjälper företag och chefer att hantera 
stress, säger till Veckans Affärer att kraven på 
en coachande ledarstil är en bidragande orsak 
till sjuknärvaro, att chefen förväntas stötta och 
inspirera anställda till bra resultat, även om chefen 
själv mår dåligt. 

Det som stressar chefer mest är dock att hålla 
så kallade svåra samtal med medarbetare, visar en 
undersökning från rekryteringsbolaget Wise.

Framgångsrika förändringar – 
Insikter, strategier och ledarskap
Tips för den ledare som står in-
för förändringar på arbetsplat-
sen! Författaren Carina Ekblom 
menar att det i dag ställs krav 
på att enskilda medarbetare 
ska vara positivt inställda till 
förändringar på arbetsplatsen 
och att förändringar ju kan vara 
både spännande och roliga, 
men vägen dit också krokig 
och lång. Carina Ekblom delger läsarna sina 
erfarenheter av att flytta en organisation. 

Mindfulness för ledare – nio steg 
till autentiskt ledarskap
Här hittar du en handbok i just 
mindfulness, speciellt inriktad 
för ledare på alla nivåer. Förfat-
taren Maria Gonzalez tydliggör 
hur mindfulness bidrar till 
självkännedom, klarsynthet 
och fokus. Effektiva ledare 
har hög självmedvetenhet och 
vet hur man stimulerar andra 
att prestera bra och därför är 
ett centralt fokus i boken att 
ledarskapet alltid börjar med dig själv.

JOBBHÄLSA

Sjuknärvaro allt vanligare

Ska ni ha 
kickoff i höst?

Dennis Hartman, tekniker, vd och verkstads-
chef på Ekman Bil & Båt i Nacka
– Nej, det brukar vi ha på somrarna. Jag vet inte 
om medarbetarna tycker det är roligt, jag tycker ju 
att de borde tycka att allt jag betalar för är roligt 
… skämt å sido så tror jag att det är en uppskat-
tad grej. Eftersom vi har nära till skärgården så 
blir det ofta något båtrelaterat, eller så något 
motorsportrelaterat. 

Kenneth Zettermark, personlig service-
tekniker på Bra Bil i Göteborg
– Det är inget som har kommit ut än, men vi 
brukar alltid ha det. Under de två år jag har varit 
här har det varit varje höst och det brukar vara en 
uppskattad grej. Det bjuds väl på lite mat och lite 
underhållning, vilket alltid är trevligt.

Fredrik Sjöström, vd Bergners Bil, Umeå
– Vi har alltid en sommarkickoff dit anställda och 
respektive är välkomna, då passar vi på att önska 
varandra en fin sommar. Sedan äter vi julbord 
med personalen, det har varit vår tradition under 
de åtta år som jag har drivit företaget.

Få chefer har en plan för när de ska gå i pension, 
inte ens de som har fyllt sextio verkar ha en 
uppfattning om hur ekonomin skulle bli om de 
gick i pension. 

Det visar en undersökning bland 550 chefer 
som tidningen Chef och Novus har gjort. Bara 
15 procent av dem som svarade vet när de 
tänker ta ut sin pension. Hälften av cheferna 
menar att de varken ser fram emot pensionen 
eller oroar sig för den. Sju av tio svarar att 
chefspositionen inte påverkar hur länge de 
vill jobba. 

Bodil Jönsson, professor emerita, säger till 
Svenska Dagbladet att hon inte är förvånad över 
resultatet. Hon menar att 60 är det nya 50 och att 

Chefer rycker på 
axlarna åt pension
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de flesta då inte har tid att tänka på pensionen, för 
att de är mitt uppe i livet. Dessutom menar Jönsson 
att pensionssystemet är svåröverskådligt.
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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

INKÖP OCH LOGISTIKANSVARIG

www.autorekrytering.se

System Edström är marknadsledande på den nordiska
marknaden inom tillverkning, utveckling och försäljning av 
inredning till servicebilar. Med mer än 50 års erfarenhet är vi 
ett av de äldsta och ledande företagen inom vårt område.

För att ytterligare stärka vårt erbjudande söker vi nu en 
erfaren Inköp och Logistikansvarig till huvudkontoret i Kista, 
Stockholm. Här får du en viktig och självständig roll i ett 
dynamiskt och familjärt företag som säljer på i stort sett hela 
den europeiska marknaden. 

Läs mer på: www.autorekrytering.se



En baddare
på bussar

STEFAN JONSSON
Ålder: 61.
Gör: Vd och majoritetsägare av  
Stefans Buss & Bilplåt i Krokom.
Familj: Hustrun Ewa, barnen Fredrik, 
30, och Anna, 29, barnbarnet Diesel, 
3, och två chihuahua-hundar som är 
en av världens minsta hundraser.
Karriär: Började som plåtslagare, 
byggde upp plåtverkstaden på kom-
munala Jämtlands buss, tog över 
1992, ingick partnerskap 2008 med 
Östersunds Lastbilar.
Kör: Volvo S60.
Fritid: Skidor, husvagn, bilnörd, fd 
rallyförare med smeknamnet … ”nej, 
det ska inte stå i någon tidning, jag 
har jobbat i 40 år på att utplåna det”. 
Hur som helst har han gjort flera 
Klassiska rallycupen, sista gången 
med en Saab V4.
Företaget: Fyra anställda, varav tre 
plåtslagare och en lackerare, omsät-
ter cirka sex miljoner, vinstmarginal 
1–2 procent.
Webbplats: www.stefansbbp.se (där 
visas förebilder på objekt).

Här ges en skymt av en stolt hantverkare av härdigt slag, 
Stefan Jonsson som driver skadeverkstad i Krokom. Där 
kan han och medarbetarna brottas i månader och år med 
en enda buss – och tillverka balkar, chassidetaljer och in-
steg från råmaterial. Det är vördnadsfullt!
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO MIKAEL FRISK
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http://www.stefansbbp.se
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”HÄR LÄMNAS IN 
SOPOR AV EN BUSS 
SOM LEVERERAS 
HEL OCH FIN, JA, 
IBLAND NÄSTAN 
BÄTTRE ÄN NÄR 
DEN KOM IN”

D
et är sällsynt, kanske unikt, 
i dagens Sverige att hitta det 
hantverk som Stefan Jons-
son och hans medarbetare 
utför på sin skadeverkstad. 
För att ta sig dit får man åka 

till Östersund och två mil ytterligare västerut 
över Rödön och genom Krokomporten. Då 
är man snart där, i Krokom, en jämtländsk 
tätort med mindre än 15 000 invånare och 
fjällvärlden inom synhåll.

Dit är det inte bara vi som tar oss, dit 
kommer kunder från Lappland i norr till 
Mälardalen i söder, vilket motsvarar två 
tredjedelar av Sveriges yta. De kommer för att 
det nästan bara är Stefans Buss & Bilplåt kvar 
som behärskar det finlir som kan krävas när 
bussar har gått av vägen och blivit demole-
rade.

Här tas personbilar bara emot från och till 
i mellanrummen. En och annan kranhytt till 
en skogsmaskin emellanåt, men det är bussar 
som är specialiteten. Karosserijobb på tunga 
fordon, ”stora finjobb” som Stefan säger själv.

HAN ÄR EN tusenkonstnär, vi föregår er, ni 
ska få höra själva. Till exempel om hur hela 
karosssidan på en tolv meter lång buss rikta-
des, den lät sig liksom inte sättas upp hur som 
helst. Den fick värmas i hela sin längd, fästas, 
dras med stor kraft och töjas ut för att inte dra 
ihop sig innan den svetsades fast.

– För att inte bli alldeles svajig, förtydligar 
Stefan. 

Sannerligen är det inte många som klarar 
av sådana jobb i dag, knappast de stora 
märkesverkstäderna. Det här är en nästan 
utdöende kompetens, inget komponentbyte, 
utan ett återställande med riktning och svets-
ning och montering i jiggar.

För kunder lönar det sig ofta. En front till 
en buss kostar flera hundra tusen att laga, 
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cade efter kundernas önskemål, säger Stefan.
Så det kan bli att beställa råämnen från en 

stålleverantör, ta fram svetsen och tillverka 
balkar själv. Från grunden. Rena busstillverk-
ningen. Här lämnas in sopor av en buss som 
levereras hel och fin, ja, ibland nästan bättre än 
när den kom in.

– Ta bara så små saker som kranhytter till 
lastbilskranar, de är som fågelholkar, men har 
så långa leveranstider att det lönar sig för kun-
den att låta oss tillverka en ny.

Det händer ganska ofta att en kranbil tippar 
i skogarna och sådana gånger hämtar Stefan 
en reservhytt hos ”Benka”. Hans fullständiga 

Stefans tips för framgång

✔ Var tillmötesgående och serviceminded mot 
kunderna (vi levererar alltid färdiga fordon till 
kunderna var än de bor)!
✔ Se till att ha kompetent personal!
✔ Låt aldrig ett fuskjobb få komma ut (ska man 
leva på det här måste man leverera kvalitet, an-
nars skulle ett dåligt rykte flyga som örnar)!
✔ Skaffa bra pålitliga samarbetspartner!

men en ny skulle kosta mer än det dubbla. Så 
nog finns det en marknad för Stefan Jonsson 
så länge han orkar rådbråka med stålet.

Han är sextioett år fyllda, ser ut som max 
femtio, och är hantverket personifierad.

– Vi har ju främmande, utbrister han och 
tittar upp med ekorrögd blick över glasögonen 
när vi kommer kryssande mellan bussarna i 
verkstaden.

Komna från huvudstaden är vi alltså inte 
de mest långväga gästerna; en busskund från 
Jokkmokk ringde och sa att ”jag tittar in 
någon dag”. ”Ring innan”, sa Stefan – det var ju 
mer än 100 mil enkel resa.

DET BEHÖVER VÄL knappast sägas att objekten 
här kan stå på ”sjukplats” i många månader. 
Senaste husbilen blev till exempel en långlig-
gare.

– Vi fick vänta på en specialalkov från 
Tyskland i fem månader och då den kom var 
den två centimeter för bred, säger Stefan.

Reservdelarna kan stå för två tredjedelar av 
kostnaderna, uppemot en miljon, nästan ett 
årsarbete. Det handlar ofta om egen tillverk-
ning och objekt som kräver 800 timmars jobb.

– När det gäller bussarna är det bara Mer-
cedes och Setra som har kompletta tillbehör. 
Dessutom är de ju väldigt individuella, spe-

namn är Bengt-Åke Ihrén och han är vd för 
Östersunds lastbilar som Stefan gjorde till mi-
noritetsägare för sju år sedan. De har alltid en 
reservhytt på lager. Dessutom gör de datadiag-
noser och grova jobb.

Det är många flera samarbetspartner som 
Stefans Buss & Bilplåt anlitar – underleve-
rantörer som snickerier, mattfirmor, bilglas 
och sätestillverkare för att nämna några som 
tillkallades när en långtradare krockade med en 
ambulansbuss och la sig på sidan. Eller när en 
länstrafikbuss drev av vägen i Föllinge och fick 
nya chassidetaljer, insteg och balkar framställda 
hos Stefans Buss i Krokom.

DET MAN UNDRAR mest är hur det känns att 
sätta i gång med sådana mastodontjobb som 
Stefan påtar sig, det handlar ju inte precis om 
att ta fram spackel och lim utan snarare om 
smått övermänskliga uppdrag? Svaret blir något 
i stil med vad man anat, att prestationsångesten 
kan vara stark i början.

– Det kan kännas svårt, frustrerande, orätt-
vist. Men sen går det vidare, det ena ger det 
andra och man tar till sitt hantverkskunnande, 
försöker Stefan tålmodigt precisera.

Han är pedant med stort kontrollbehov. Och 
han medger att medarbetarna kan svära och 
gny över att han tar sådana skituppdrag.

– Men sen så, när de har börjat, när flytet 
har infunnit sig, då brukar de verka riktigt 
tillfredsställda.

Hantverkets lidelsefulla process! Vars veder-
möda naturligtvis blir riktigt tillfredsställande 
när det ger svarta siffror i bokslutet. Men det är 
ju inte så att lönsamheten ökar.

Men Stefan håller ut. Han ska till och med 
utöka, bygga större, närmare 1 200 kvadrat lite 
närmare Östersund. Tunga fordon är utrym-
meskrävande.

– Jag hoppas att vi har plattan klar innan 
tjälen går i marken.

Hur länge tänker han fortsätta att brottas 
med bussarna?

– Så länge jag orkar och kan tillföra något, 
jag vill ju inte ta pension vid 65, jag tycker det 
är roligt! 2

Stefan Jonsson och Thomas Hauser komplementmonterar efter en skadereparation. Innan skolbussen återställs får Kent Mårtensson starta med att montera bort inredningen.

Behöver vi säga att Stefan Jonsson har ett utpräg-
lat ordningssinne och visst kontrollbehov?

Ibland är det för lågt i tak! En buss som var för hög för viadukten tas om hand av Kent Mårtensson. Jonas Lidvall utför slipningsarbete innan bussen ska lackas.

F
O

T
O

 I
N

G
-C

A
T

H
R

I
N

E
 N

I
L

S
S

O
N



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

Försäljning

Butik
Verkstad

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

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

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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

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

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

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

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

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

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

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

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

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

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

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.

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller henric@mrf.se

MARKNADS- 
TORGET



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.

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

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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

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

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

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

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!







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

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

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

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

BEAD BAZOOKA
2.850 kr

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

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

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

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

Bromsluftare 

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

- Snabb pumpautomat med sättrycks-
funktion. 

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

AIRMATE PUMPNINGSAUTOMAT

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 47.950 kr

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

av klis ter -
vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
geodyna 4500p

geodyna 4500-2p

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

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

leasing fr. 742kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 36.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.500 kr

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

18.000 kr

Modell 524  4 ton 38.500 kr
Modell 526C*    5 ton 48.500 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 kr
Modell 526LT  5 ton 76.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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

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

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

92.900 kr

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 960/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

LV: TM150

PV: TM100

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

leasing fr. 504kr/mån.
23.900 kr

leasing fr. 531kr/mån.

26.800 kr

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

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

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

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

varmgalvansierade 
bottenramar

leasing fr. 766kr/mån.

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

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. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

43.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

2.300 kr
2.600 krREA!

2.500 kr

REA!
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Ett skruvat inbyte
JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA Vi har en reklamation 
från en kund som köpte ett 
inbyte av oss för ett par måna-
der sedan. Nu visar det sig att 
bilens mätare är skruvad med 
10 000 mil, vilket innebär att 
bilen har gått dubbelt så långt 
som vi uppgav vid köpet. Vad har 
kunden rätt till och vad kan vi 
kräva av kunden som lämnade 
bilen i inbyte?

Karl T Johansson

SVAR MOT SLUTKUNDEN råder 
inga tvivel om att det är ett ur-
sprungligt fel som troligen är att 
betrakta som väsentligt. Om kun-
den kan tänka sig att behålla bilen 

är ett prisavdrag som svarar mot 
skillnaden mellan köpeskillingen 
och marknadsvärdet för samma bil 
som gått 10 000 mil längre (jämför 
bilar med olika mätarställningar 
på Bilpriser eller någon liknande 
tjänst!). 

I annat fall är ni tvungna att 
ta tillbaka bilen enligt paragraf 
9C i MRF:s leveransvillkor (där 
kundens nyttoavdrag beräknas till 
0.5 procent av köpeskillingen per 
100 körda mil plus varje innehavs-
månad). 

NÄSTA FRÅGA är vad ni kan 
kräva av kunden som lämnade 
den skruvade bilen i inbyte. Här 

”VI MISSADE ATT
MÄTAREN VAR SKRUVAD”

DAVID NORRBOHM GER RÅD

FRÅGA Det händer ganska ofta 
att vi på köpeavtal/ordersedlar 
reserverar oss för inbytestest 
på kundernas inbyten. Är det 
juridiskt bindande för oss och 
för kunden? Det är ju ofta vi inte 
ser bilen utan gör upp affären 
på telefon och då reserverar oss 
på ordersedeln för eventuella 
testkostnader. Men det kan 
också vara så att vi har sett bilen 
under en helg då vi inte haft 
möjlighet att göra ett fullvärdigt 
inbytetstest. 

Vi har nu ett specifikt fall där 
det vid inbytestestet upptäcktes 
fel (kamrem inte bytt, baklucka 
går inte att låsa), kostnad 10 000 
kronor. Kunden vägrar att ge-
nomföra affären.

Sörmland

Ett omvärderat inbyte
SVAR ANGER MAN tydligt på 
köpeavtalet att det är fråga om en 
prisindikation och/eller att vär-
dering av inbytesbilen ska ske vid 
senare tillfälle eller i samband med 
leverans är det i sig inget problem.

Om leveranstiden av den nya 
bilen inte är allt för lång kan man 
också tillämpa bestämmelserna i 
leveransvillkoren, som är en del av 
avtalet, paragraf 5B.

Där framgår att om inbytesbilen 
är i påtagligt annorlunda skick kan 
säljföretaget kräva en omvärde-
ring (dock inte enbart på grund 
av förändrad körsträcka om den 
understiger 200 mil från värde-
ringstillfället). Avdrag görs i så fall 
med fem kronor per mil, om inte 
annat belopp har avtalats. 

Parterna har också rätt att kräva 

omvärdering av inbytesbilen om 
dess värde, direkt eller indirekt, 
påverkas genom ändringar i skat-
ter eller liknande myndighetsbe-
slut med mer än två procent, dock 
med minst 2 000 kronor.

ER KUND KAN med andra ord 
inte hoppa av affären bara för att 
ni konstaterar fel på inbytesbilen 
(som är en dellikvid). En reflek-
tion är väl att det vore klokt att i 
liknande fall begära handpenning, 
särskilt om affären görs upp via 
mejl eller telefon. 

Glöm inte att samtidigt få en 
underskriven kopia av köpeavtalet 
annars blir det svårt att hävda att 
reservationen eller villkoren är en 
del av avtalet! 2

David Norrbohm

gäller köplagens regler, som precis 
som konsumentköplagens inte tar 
hänsyn till om säljaren kände till 
om bilen var skruvad eller inte. 

Som fackman har du en långt-
gående undersökningsplikt, men 
generellt skulle jag nog säga att 
det inte ligger inom en fackmans 
undersökningsplikt att upptäcka 
om en bil varit skruvad. Och då 
gäller att bilen är såld med ett ur-
sprungligt fel, där köparen, det vill 
säga ni, har rätt till ett prisavdrag 
(motsvarande det belopp ni tvingas 
ge till er kund eller motsvarande 
förlust på grund av ett återtagande 
av bilen). 2

David Norrbohm

Vem är beställare?
VERKSTAD

FRÅGA En ny kund dumpade 
sin bil på vår gård en sen kväll, 
slängde nyckeln i nyckelinkas-
tet med en litet brev om att bilen 
inte gick bra. Vi felsökte och 
konstaterade fel på spjällhuset, 
tror jag det var. 

Av bilägaren fick vi sedan 
veta att familjen just köpt bilen 
av en handlare i en annan del av 
Sverige och att bilen skulle fixas 
kostnadsfritt av bilhandlaren. 
Vi kollade med handlaren som 
kved ”ja, det får vi väl stå för”.

Vårt företag gjorde en UC på 
bilfirman, den gav inga var-
ningssignaler. Men jag minns 
den lilla oroskänslan jag fick i 
magen när det skulle skapas en 
faktura.

Bilen blev fixad så småning-

om och en faktura skickades 
till handlaren. Jag blev inte 
förvånad att just den fakturan 
inte fanns med bland inbetal-
ningarna som nått slutdatum 
nästa månad. 

Vi skickade naturligtvis en 
påminnelse som sedan blev 
en påminnelse till, sedan gick 
bilfirman i konkurs. Jaha, vad 
göra nu? Vi skickade en faktura 
till bilägaren med en förklaring 
om vad som hade hänt. Svar 
kom med vändande post, kun-
den hade kollat med en konsu-
mentvägledare att han inte var 
beställare, det var bilfirman 
som hade beställt jobbet på 
bilen. Hur ska jag göra?

Elisabeth, verkstad och bilhandel  
i östra Sverige

SVAR JAG FÖRSTÅR INTE varför 
konsumentvägledaren tycker att 
din verkstad ska betala eller ta 
risken för en annan beställare? 
Det var ju kunden som beställde 
jobbet, och bilhandlaren som 
skulle betala det utförda arbetet. 

Du skulle ansvara för att jobbet 
blev gjort och vara fackmässig. 
Tänk om en skadeverkstad som 
utför arbete åt tredje part (ett för-
säkringsbolag) skulle behöva ta 
risken att inte få betalt av bolaget? 
Svar nej. 

Försäkringsbolagen är mycket 
tydliga med att: 1 Kunden är 
beställare, 2 Försäkringsbolaget 
är betalare, 3 Verkstaden ansvarar 
för kvaliteten. 

I ert fall, i och med att nyckeln 
lämnades och kunden lade en 

FRÅGA Vi är oense med en 
konsumentvägledare som 
tycker att vår verkstad ska stå 
för ett kopplingshaveri på en 
Citroën. 

I våras sålde vi C5:an av 
2012 års modell med 12 000 
mil på mätaren till en medel-
ålders man. Vi lämnade med 
en trafiksäkerhetsgaranti (tre 
månader, 500 mil). Efter två 
månader rasade kopplingen, 
eller som kunden sade ”den 
bara slirar”. 

Bilen kom till vår verk-
stad och vi konstaterade att 
kopplingen var slut, den drog i 

Råd II från konsumentvägledare
VERKSTAD

princip inte alls. 
Diskussion uppstod om vem 

som skulle betala. Till saken 
hör att bilen hade gått 1 600 
mil på endast två månader. Vi 
ansåg att vi inte skulle betala 
och att det inte hade varit ett 
fel på kopplingen från början 
när vi sålde den. 

Kunden kontaktade dock en 
ganska bestämd konsument-
vägledare från en grann-
kommun. Hon ansåg att en 
koppling skulle definitivt hålla 
mer än två månader. Vad ska 
vi göra?

Lukas, verkstadschef

SVAR JAG TRÄFFAR OFTA kon-
sumentvägledare när jag sitter i 
Allmänna reklamationsnämn-
den och tycker att de är väldigt 
skickliga på just konsumentfrå-
gor. Men vid några tillfällen 
har jag noterat att de inte är 
bilmekaniker, de är bra på andra 
saker. 

Hittills har det inte varit några 
problem att förklara hur bilar 
fungerar; konsumentvägledare är 
kloka människor. 

Du får tala om för bilägaren 
att felet inte är köprättsligt, det 
vill säga att det inte är fråga 
om ett ursprungsfel. Bilen hade 

”JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR KONSUMENTVÄGLEDAREN 
TYCKER ATT DIN VERKSTAD SKA BETALA”

lapp med texten ”bilen trasig”, 
kan det betraktas som en  
beställning. Ni har i detta läge 
ingått ett avtal om en repara-
tion. Om bilen sedan ska betalas 
av tredje part spelar ingen roll, 
beställaren ansvarar för betal-
ningen. 2

Joachim Due-Boje

JOACHIM DUE-BOJE

dessutom gått 1 600 mil utan pro-
blem. Kunden får diskutera detta 
med sin konsumentvägledare, du 
ska inte ta den diskussionen! 2

Joachim Due-Boje

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

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

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

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

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

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

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

BILUTHYRNING
Roger Ekdahl är vd på 
branschorganisationen 
Biluthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor 
om allt från gruppundantaget och 
allmän biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motorbranschen.se

FOTO RICKARD FORSBERG & FREDRIK STEHN
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

BILHANDEL

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

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

Nicklas, Falun

BILHANDEL

”EN STOR OCH VIKTIG HJÄLP ÄR ATT TYD-
LIGT ANGE SKICKET PÅ ALLA PUNKTERNA  
I VARUDEKLARATIONEN”

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

Per, Arlandastad

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

I prisklassen under 50 000 kronor 

Kan jag slippa lämna garantier?
behöver du inte lämna någon 
MRF-garanti men trafiksäkerhets-
garantin ska alltid ingå även på 
äldre långmilare. Varudeklaratio-
nen behöver inte innehålla info 
om annat än trafiksäkerheten på 
bilar under 30 000 kronor, men 
mitt råd är att alltid fylla i hela 
varudeklarationen och vara tydlig 
med vad som har ”O”, osäker 
funktion, eller att du anger ”sak-
nar funktion”. 

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

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

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

”LUSLÄS DET GAMLA 
AVTALET; HAR DET 
UPPHÖRT GÄLLER 
FRI PRISSÄTTNING”

JOHAN HOLMQVIST

SVAR BRA ATT NI inte skriver 
av demobilen för lite! Många 
revisorer rekommenderar 2,5–3,0 
procents avskrivning per månad, 
vilket på lång sikt upplevs som för 
mycket. Men på sex, tolv måna-
ders sikt är det ofta en bra nivå. 

När ni bokar upp värdet på 
bilen bokar ni förslagsvis in över-
skottet på demoavskrivningskon-
tot, som vanligen finns på (och 
har belastat) nybilsavdelningen. 
På så sätt får rätt avdelning den 
kompensation den ska ha på 
grund av den tidigare för höga 
avskrivningstakten. Viktigt är 
också att begagnatavdelningen 

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

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

Boka in höjningen med 20 000 
på bilen och motbokningen på 
begagnatavdelningen med en bok- 

som du kanske märkt, lätt äta upp 
bruttovinsten för flera. 

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

Hur bokför jag en höjning av en begagnatbils lagervärde? 

föringsorder (uppvärderingen 
behöver här intäktsföras). Den 
ingående momsen som finns på 
inköpsfakturan med 10 000 ska 
inte blandas in här och det blir 
inte heller någon ingående moms 
på uppbokningen. 

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

Johan Holmqvist

www.autometric.se 
Tel: 08-630 00 77 

Mail: info@autometric.se 

Kompatibel med 
SAE J2788/J2099

Även för 
hybridbilar 

R-1234yf R-134a R-134a
Från

599 kr
/mån*

Helautomatiska, användarvänliga och snabba A/C stationer för R-134a
och R-1234yf. Möjliggör komplett service för mobila A/C system.
Utrustade med ”smart service”. Silco advance+ har inbyggd spolning 
med köldmedia. 
Advance 1234yf RI har inbyggd gasidentifiering i enlighet med 
biltillverkares föreskrifter.

Silco A/C service

Pris
990 kr
/mån*

Ett professionellt diagnosverktyg för alla fordonsverkstäder.
CDP+ har utförlig fordonsdatabas med god täckning av personbilar och 
lätta lastbilar.
Paket med CDP+, 3års licens, Lenovo T420 (14",Core I5, 8gb ram,SSD) 
med installerad och uppdaterad Autocom mjukvara.

Autocom CDP+

*Pris per månad vid 36 mån leasing.10% restvärde. Gäller tom 2015-10-09 eller så långt lagret räcker

”Försäkringsbolaget vill
inte förnya avtalet med oss”

L ACK & SKADE

FRÅGA Vi är en skadeverkstad 
vars avtal med försäkringsbola-
get har gått ut. Nu vill inte bola-
get skriva ett nytt. Vad gör vi?

Vi har arbetat med det 
aktuella försäkringsbolaget 
under många år och nu försökt 
få en kontakt med bolaget flera 
gånger för att få till stånd ett nytt 
avtal. Det gamla har redan gått 
ut och under snart ett år har vi 
inte haft något avtal alls utan le-
gat kvar med samma timdebite-
ring som i det gamla. Nu känner 
vi att vi måste få till ett nytt. 

Efter många påstötningar 
har vi äntligen fått ett besked 
av bolaget. De säger att de inte 
kommer att skriva något nytt 
avtal med oss eftersom vår bil-
avdelning inte sålt tillräckligt av 
bolagets märkesförsäkring. 

Kan de verkligen sätta upp 
sådana regler och krav? 

Peter H på skadeverkstaden

SVAR BOLAGEN HAR SIN fulla rätt 
att sätta upp vilka regler och krav 
de vill i ett nytt avtal med en skade-
verkstad. Vill de sätta villkor om ett 
visst antal märkesförsäkrade bilar 
så kan de göra det. 

Respektive part (ni och bolaget) 
kommer gemensamt överens om 
vilka regler som ska gälla för att 
ett avtal ska bli av och vad som ska 
stå i det. 

Men nu, lusläs ert gamla avtal 
med bolaget och kolla vad som 

gäller efter avtalstidens slut. Många 
avtal med verkstäder fortsätter au-
tomatiskt rulla efter årsdagen med 
olika paragrafer av uppsägnings-
regler och eventuell reglering av 
timdebiteringen vid en förlängning. 
Andra avtal upphör direkt att gälla i 
samband med att avtalstiden är slut.

Har avtalet upphört gäller fri 
prissättning. Det innebär att ni gör 
en verkstadskalkyl för er verkstad 
och själva sätter er egen timdebite-
ring som ni sedan anger för bolaget 
i Cabas-systemet. Om sedan bola-
get väljer att fortsätta köpa tjänster 
från er är upp dem, men ni är inte 
bundna till det gamla avtalet.

TYVÄRR GÖR allt för många 
verkstäder (läs: nästan alla) precis 
som ni, fortsätter enligt det gamla 
avtalet fastän det redan har gått 
ut. Det är inget som vi från MRF 
rekommenderar. 

Verkstäder missar mycket stora 
intäkter när avtalsdiskussioner 
drar ut på tiden och innan nya 
avtal är underskrivna, men även 
på grund av att tjänster utförs mot 
ett avtal som inte gäller eller som i 
ert fall, inget avtal alls blir av. 

Försök att få en ny diskussion 
med bolaget, förklara ert läge och 
försök få till ett nytt avtal som ni 
båda kan acceptera. 

Men … visar det sig att avtalet 
har upphört, justera då er timdebi-
tering redan i dag! 2

Åke Westin

ÅKE WESTIN
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Nyregistreringar under augusti

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
augusti 2015

Nyregistrerade miljöbilar augusti 2015, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i augusti

 Augusti Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  1 304 1 487 16 641 14 310 7,60 7,28
2 VW Golf  2 095 1 713 13 786 9 974 6,29 5,08
3 VW Passat  892 1 159 9 644 9 379 4,40 4,77
4 Volvo XC60  787 593 9 124 7 408 4,17 3,77
5 Volvo S/V60  874 884 8 269 8 420 3,78 4,29
6 Volvo V40N 701 647 5 898 6 169 2,69 3,14
7 KIA Cee’d  757 607 4 377 4 537 2,00 2,31
8 Toyota Auris 285 522 4 105 4 056 1,87 2,06
9 Skoda Octavia  619 415 3 674 2 830 1 68 1,44
10 Audi A6 508 591 3 645 2 797 1,66 1,42

 Augusti Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V7OII Drive Diesel  427 475 3 476 3 319 12,04 13,56
2 Volvo V60N Miljödiesel Diesel  188 437 3 476 3 319 9,18 9,61
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel  358 315 2 938 2 891 7,76 8,37
4 Toyota Auris HSD Hybrid  222 324 2 484 2 087 6,56 6,04
5 VW Golf TGI Bluemotion Gas  260 296 1 854 454 4,90 1,31
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid  239 157 1 453 1 015 3,57 4,62
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid  115 203 1 352 1 596 3,57 4,62
8 Audi A6 2.0 TDI  Diesel  174 0 1 196 0 3,16 0,00
9 Volvo XC60 Drive-E Diesel  78 68 1 024 1 095 2,70 3,17
10 Nissan Qashqai Diesel 109 77 932 434 2,46 1,26

Diesel 63,5 %

E85 2,3 % 

Elhybrid 13,3 %

El/laddhybrid 
11,8 %

Gas 9,1 %

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

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     6 12 125 127 0,05 0,06
  Land Rover                 69 74 652 803 0,29 0,40
Totalt BC Sweden             75 86 777 930 0,35 0,47
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 768 1 562 12 980 11 882 5,92 6,04
  Mini                       189 143 1 518 1 041 0,69 0,52
  Rolls-Royce                       0 0 2 0 0,00 0,00
Totalt BMW Group Sverige     1 957 1 705 14 500 12 923 6,62 6,57
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    472 454 3 582 3 527 1,63 1,79
  DS                    5 0 5 0 0,00 0,00
Totalt Citroen Sverige AB    477 454 3 587 3 527 1,63 1,79
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 15 26 85 110 0,03 0,05
  Fiat                       595 442 5 021 4 459 2,29 2,26
  Jeep                       89 65 798 414 0,36 0,21
  Lancia                     22 24 196 240 0,08 0,12
Totalt Fiat Group Automobiles 721 557 6 100 5 223 2,78 2,65
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 003 928 8 093 8 112 3,69 4,12
Totalt Ford Motor            1 003 928 8 093 8 112 3,69 4,12
GM Sverige                                                                           
  Cadillac 5 1 54 7 0,02 0,00
  Chevrolet                  12 5 96 866 0,04 0,44
  Opel                       643 505 4 445 3 861 2,02 1,96
Totalt GM Sverige             660 511 4 595 4 734 2,09 2,40
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      270 288 2 355 2 303 1,07 1,17
Totalt Honda Nordic          270 288 2 355 2 303 1,07 1,17
Iveco                                                                 
  Iveco                        10 2 29 33 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     10 2 29 33 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 661 1 367 11 612 10 390 5,30 5,28
Totalt KIA Motors Sweden     1 661 1 367 11 612 10 390 5,30 5,28
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    822 768 6 060 4 700 2,76 2,39
Totalt KW Bruun Autoimport   822 768 6 060 4 700 2,76 2,39
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      534 364 3 246 2 899 1,48 1,47
Totalt Mazda Motor Sverige   534 364 3 246 2 899 1,48 1,47
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 171 999 8 853 7 499 4,04 3,81
  Smart                      10         219 12 0,10 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 181 999 9 072 7 511 4,14 3,82
Nevs                                                                     
  SAAB                     0 0 119 150 0,05 0,07
Totalt Nevs       0 0 119 150 0,05 0,07
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    210 169 1 522 1 600 0,69 0,81
Totalt Nimag Sverige      210 169 1 522 1 600 0,69 0,81
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     800 881 7 535 5 263 3,44 2,67
Totalt Nissan Nordic         800 881 7 535 5 263 3,44 2,67
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      288 359 2 865 3 175 1,30 1,61
  Renault                    1 064 732 7 355 6 619 3,35 3,36
Totalt Renault Nordic Sverige 1 352 1 091 10 220 9 794 4,66 4,98
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    512 716 6 236 6 684 2,84 3,40
  Mitsubishi                 333 439 3 289 3 354 1,50 1,70
Totalt SC Motors Sweden AB   845 1 155 9 525 10 038 4,34 5,10
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     409 291 3 420 2 854 1,56 1,45
Totalt Subaru Nordic         409 291 3 420 2 854 1,56 1,45
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      106 60 853 549 0,38 0,27
  Toyota                     1 401 1 552 13 189 12 447 6,02 6,33
Totalt Toyota Sweden         1 507 1 612 14 042 12 996 6,41 6,61
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 879 1 745 13 073 11 761 5,96 5,98
  Porsche                    125 70 946 569 0,43 0,28
  Skoda                      1 289 1 212 9 992 8 730 4,56 4,44
  Seat                       405 235 2 601 2 032 1,18 1,03
  Volkswagen                 4 674 3 967 33 593 29 335 15,33 14,92
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 372 7 229 60 205 52 427 27,49 26,68
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      3 810 3 746 41 422 37 610 18,91 19,14
Totalt Volvo Personbilar Sverige 3 810 3 746 41 422 37 610 18,91 19,14
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       201 71 964 477 0,44 0,24
Totalt 26 877 24 274 219 000 196 494 100,00 100,00

44 33 81 94
157 212 495 591
201 245 576 685

2 040 1 450 10 940 10 432
706 382 812 659

0 0 0 0
2 746 1 832 11 752 11 091

1 754 1 622 1 828 1 905
0 0 0 0

1 754 1 622 1 828 1 905

19 23 66 87
3 021 2 593 2 000 1 866

153 53 645 361
33 22 163 218

3 226 2 691 2 874 2 532

2 130 2 640 5 963 5 472
2 130 2 640 5 963 5 472

30 2 24 5
79 316 67 570

1 412 1 942 3 033 1 919
1 521 2 260 3 124 2 494

746 1 016 1 609 1 287
746 1 016 1 609 1 287

20 26 9 7
20 26 9 7

7 243 5 795 4 369 4 595
7 243 5 795 4 369 4 595

3 385 1 770 2 675 2 930
3 385 1 770 2 675 2 930

1 967 1 904 1 279 995
1 967 1 904 1 279 995

2 321 2 056 6 497 5 435
42 4 177 8

2 363 2 060 6 674 5 443

113 23 6 127
113 23 6 127

1 095 1 198 427 402
1 095 1 198 427 402

4 388 2 905 3 147 2 358
4 388 2 905 3 147 2 358

2 357 2 536 508 639
3 908 3 785 3 447 2 834
6 275 6 321 3 955 3 473

3 052 2 851 3 184 3 833
1 330 1 164 1 959 2 190
4 382 4 015 5 143 6 023

1 908 1 565 1 512 1 289
1 908 1 565 1 512 1 289

159 95 694 454
6 016 6 154 7 173 6 293
6 175 6 249 7 867 6 747

2 954 2 472 10 119 9 288
515 274 431 295

4 390 4 081 5 602 4 649
1 595 993 1 006 1 039

10 510 8 625 23 083 20 710
19 964 16 445 40 241 35 981

10 239 9 559 31 183 28 051
10 239 9 559 31 183 28 051

332 269 624 197
82 163 72 410 136 837 124 084

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

 Augusti Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län                 7 166 6 418 63 536 54 597 29,0
Västra Götalands län           4 817 4 569 37 848 34 682 17,3
Skåne län                      3 478 3 142 29 428 25 943 13,4
Jönköpings län                 1 115 945 8 662 7 559 4,0
Östergötlands län              1 036 1 070 8 647 8 401 3,9
Hallands län                   922 847 7 449 7 017 3,4
Uppsala län                    798 805 6 455 6 271 2,9
Södermanlands län              702 644 5 242 4 857 2,4
Örebro län                     717 580 5 292 5 339 2,4
Gävleborgs län                 642 570 5 079 4 395 2,3
Värmlands län                  569 555 4 926 4 422 2,2
Västmanlands län               635 571 4 732 4 673 2,2
Västernorrlands län            692 469 4 810 4 340 2,2
Kalmar län                     610 491 4 555 3 770 2,1
Dalarnas län                   673 578 4 686 4 113 2,1
Västerbottens län              611 464 4 418 3 768 2,0
Kronobergs län                 533 454 4 161 3 754 1,9
Norrbottens län                481 488 3 768 3 589 1,7
Blekinge län                   333 261 2 464 2 265 1,1
Jämtlands län                  250 220 1 933 1 836 0,9
Gotlands län                   97 133 909 903 0,4
Landet totalt 26 877 24 274 219 000 196 494 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 316 900

 2014      2015
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

Högtryck hos bilhandeln!
KO M M E N TA R

BILMARKNADEN FORTSÄTTER med rekordvo-
lymer! Augusti är 20:e månaden i rad med en 
ökning, denna gång med 11 procent. Volymen har 
bara varit högre 1974. Ackumulerat är ökningen 
11 procent, endast slaget av rekordåret 1988.

MRF-HANDELN har rekordlåga begagnatlager och 
samtidigt ovanligt bra begagnatförsäljning. Både 
för juli och ackumulerat ligger vi cirka 10 procent 
över de senaste tio årens försäljningssnitt.

LÄTTA LASTBILARA ökar för 20:e av de senaste 
21 månaderna, augusti med 10 procent. Ackumu-
lerat är ökningen 8 procent. Volymerna hitintills i 
år är näst bäst någonsin, endast slaget av 2011.
Tunga lastbilar har i augusti en ökning med 9 pro-
cent, vilket ackumulerat ger minus en procent, helt 
i linje med vår prognos på 4 500 bilar för 2015. 
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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

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Aug  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  7 0 31 31 0,0 0,0 0,1 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  182 191 1 836 1 729 -4,7 6,2 6,5 6,6
Dacia  41 28 451 387 46,4 16,5 1,6 1,5
Hyundai  2 6 23 49 -66,7 -53,1 0,1 0,2
Fiat  160 155 871 1 104 3,2 -21,1 3,1 4,2
Ford  494 423 4 206 2 992 16,8 40,6 14,9 11,4
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  41 25 263 199 64,0 32,2 0,9 0,8
Isuzu  42 20 316 261 110,0 21,1 1,1 1,0
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  315 223 2 281 2 000 41,3 14,1 8,1 7,6
Mitsubishi  74 35 527 398 111,4 32,4 1,9 1,5
Nissan  228 235 1 664 1 901 -3,0 -12,5 5,9 7,3
Peugeot  244 143 1 934 1 535 70,6 26,0 6,9 5,9
Opel  125 118 813 783 5,9 3,8 2,9 3,0
Renault  363 340 3 090 3 021 6,8 2,3 11,0 11,5
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  6 6 58 42 0,0 38,1 0,2 0,2
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  132 96 835 917 37,5 -8,9 3,0 3,5
Volkswagen  1 055 1 157 8 650 8 495 -8,8 1,8 30,7 32,4
Volvo  0  1  0  1 -100,0 -100,0 0,0 0,0
Övriga  37 38 331 334 -2,6 -0,9 1,2 1,3
Totalt  3 548 3 240 28 180 26 179 9,5 7,6  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Aug  Ackumulerat  2015  2014
DAF  13 8 71 60 62,5 18,3 2,4 2,0
Iveco  1 0 3 4 0,0 -25,0 0,1 0,1
MAN  30 27 135 105 11,1 28,6 4,6 3,5
Mercedes-Benz  32 34 212 255 -5,9 -16,9 7,2 8,6
Scania  129 117 1 355 1 148 10,3 18,0 46,1 38,7
Volvo  144 137 1 154 1 396 5,1 -17,3 39,3 47,0
Övriga  3 1 10 1 200,0 900,0 0,3 0,0
Totalt  352 324 2 940 2 969 8,6 -1,0  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Augusti Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 3 548 3 240 308 9,5 28 180 26 179 2 001 7,6
andel i % 90,0 90,1   89,5 88,8
3,5–10 ton 24 18 6 33,3 209 157 52 33,1
andel i %  0,6 0,5   0,7 0,5
10–16 ton  18 14 4 28,6 164 165 -1 -0,6
andel i %  0,5 0,4   0,5 0,6
>16 ton  352 324 28 8,6 2 940 2 969 -29 -1,0
andel i %  8,9 9,0   9,3 10,1
Totalt  3 942 3 596 346  9,6 31 493 29 470 2 023 6,9

Registrering av bussar Över 10 ton

 Augusti Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Aug  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  16 10 42 30 60,0 40,0 6,8 4,0
MAN  6 1 63 177 500,0 -64,4 10,2 23,7
Mercedes-Benz  22 65 97 106 -66,2 -8,5 15,6 14,2
Neoplan  0 0 9 0 0,0 0,0 1,5 0,0
Scania  16 5 117 44 220,0 165,9 18,9 5,9
Volvo  39 9 224 227 333,3 -1,3 36,1 30,4
Övriga  10 67 68 163 -85,1 -58,3 11,0 21,8
Totalt  109 157 620 747 -30,6 -17,0  100,0  100,0

2 S TAT I S T I K  I  L A S T B I L A R2 S TAT I S T I K  I  B E GAG N AT

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 Juli  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 

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

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

1 Volvo 4 655 22,37 4 344 27 001 21,67 25 736 5 916 18,48 6 303 8,9 7,9 7,1
2 Volkswagen 2 451 11,78 2 200 15 262 12,25 12 808 3 314 10,35 3 418 8,4 7,6 7,1
3 Toyota 1 698 8,16 1 680 10 402 8,35 10 624 2 517 7,86 3 093 7,8 7,0 6,6
4 Audi 1 193 5,73 1 096 7 097 5,69 6 636 1 805 5,64 1 911 7,7 7,0 6,3
5 Ford 1 182 5,68 1 074 6 826 5,48 6 621 2 131 6,66 2 192 6,3 6,3 5,6
6 BMW 1 155 5,55 1 086 7 031 5,64 6 863 1 439 4,50 1 564 9,2 8,1 7,9
7 Skoda 788 3,79 738 4 680 3,76 4 194 1 123 3,51 1 240 8,0 7,0 6,5
8 Hyundai 747 3,59 739 4 289 3,44 4 252 1 386 4,33 1 391 6,3 6,4 5,4
9 KIA 747 3,59 627 4 355 3,49 3 806 920 2,87 836 9,1 8,5 7,8

10 Peugeot 717 3,45 800 4 320 3,47 5 001 1 305 4,08 1 749 6,5 6,0 5,3
11 Renault 666 3,20 650 4 309 3,46 4 225 1 188 3,71 1 328 6,6 6,1 5,9
12 Opel 665 3,20 608 3 674 2,95 3 754 1 207 3,77 1 600 6,4 4,6 4,7
13 Mercedes Benz 662 3,18 556 3 983 3,20 3 721 1 004 3,14 1 215 7,3 5,3 6,0
14 SAAB 475 2,28 613 3 040 2,44 3 687 1 003 3,13 1 244 5,5 6,2 5,0
15 Honda 397 1,91 361 2 275 1,83 2 036 600 1,87 642 7,7 7,1 6,4
16 Nissan 387 1,86 361 2 368 1,90 2 114 528 1,65 526 8,7 8,8 8,0
17 Citroen 374 1,80 397 2 532 2,03 2 477 994 3,11 1 084 4,6 4,6 4,3
18 Subaru 332 1,60 302 1 811 1,45 1 716 694 2,17 689 5,5 5,6 4,9
19 Mitsubishi 232 1,11 219 1 504 1,21 1 533 452 1,41 550 6,0 5,0 5,3
20 Mazda 200 0,96 228 1 359 1,09 1 441 460 1,44 546 5,2 5,0 4,7
21 Seat 194 0,93 183 1 151 0,92 1 007 344 1,07 354 6,5 6,6 6,0
22 Suzuki 145 0,70 135 853 0,68 839 274 0,86 286 6,3 6,0 5,6
23 Fiat 140 0,67 103 693 0,56 522 218 0,68 198 7,1 5,9 5,4
24 Chevrolet 106 0,51 135 640 0,51 782 233 0,73 286 5,3 5,7 4,3
25 Mini 102 0,49 70 567 0,45 478 119 0,37 120 10,2 6,9 7,5
Övriga                                            401 1,93 401 2 605 2,09 2 439 833 2,60 901 5,7 5,3 5,2

Totalt/Genomsnitt 20 811 100,0 19 706 124 627 100,0 119 312 32 007 100,0 35 266 7,5 6,8 6,3

01 - STOCKHOLM                           10 617 9 892 725 7,33 72 614 68 721 3 893 5,66 21,86 21,74
03 - UPPSALA                             1 998 1 785 213 11,93 12 362 11 064 1 298 11,73 3,72 3,50
04 - SÖDERMANLAND                        1 634 1 495 139 9,30 10 227 9 546 681 7,13 3,08 3,02
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 320 2 275 45 1,98 15 144 14 411 733 5,09 4,56 4,56
06 - JÖNKÖPING                           1 949 1 836 113 6,15 12 863 12 266 597 4,87 3,87 3,88
07 - KRONOBERG                           1 170 1 048 122 11,64 6 919 6 868 51 0,74 2,08 2,17
08 - KALMAR                              1 269 1 287 -18 -1,40 8 174 7 714 460 5,96 2,46 2,44
09 - GOTLAND                             248 208 40 19,23 1 607 1 406 201 14,30 0,48 0,44
10 - BLEKINGE                            805 800 5 0,63 5 157 4 872 285 5,85 1,55 1,54
12 - SKÅNE LÄN                           6 445 7 146 -701 -9,81 41 918 41 602 316 0,76 12,62 13,16
13 - HALLAND                             1 865 1 626 239 14,70 11 194 10 451 743 7,11 3,37 3,31
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                8 220 7 752 468 6,04 54 853 51 533 3 320 6,44 16,51 16,31
17 - VÄRMLAND                            1 654 1 595 59 3,70 10 024 9 304 720 7,74 3,02 2,94
18 - ÖREBRO                              1 733 1 588 145 9,13 10 617 9 972 645 6,47 3,20 3,16
19 - VÄSTMANLAND                         1 606 1 518 88 5,80 10 419 9 529 890 9,34 3,14 3,02
20 - DALARNAS LÄN                        1 679 1 646 33 2,00 9 800 9 700 100 1,03 2,95 3,07
21 - GÄVLEBORG                           1 550 1 474 76 5,16 9 246 8 792 454 5,16 2,78 2,78
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 405 1 337 68 5,09 8 370 8 090 280 3,46 2,52 2,56
23 - JÄMTLAND                            642 638 4 0,63 3 935 3 795 140 3,69 1,18 1,20
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 345 1 246 99 7,95 7 758 7 520 238 3,16 2,34 2,38
25 - NORRBOTTEN                          1 627 1 493 134 8,98 8 855 8 601 254 2,95 2,67 2,72
Övrigt 14 7 7 100,00 89 276 -187 -67,75 0,03 0,09

Hela landet 51 795 49 692 2 103 4,23 332 145 316 033 16 112 5,10 100,0 100,00

MRF 18 499 35,72 110 985 33,41 17 499 35,21 106 246 33,62 1 000 5,71 4 739 4,46
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 769 26,58 81 960 24,68 11 780 23,71 70 458 22,29 1 989 16,88 11 502 16,32
Bilhandel total 32 268 62,30 192 945 58,09 29 279 58,92 176 704 55,91 2 989 10,21 16 241 9,19
Privat bilhandel(fysisk person) 1 709 3,30 11 918 3,59 1 674 3,37 11 409 3,61 35 2,09 509 4,46
Juridisk person 4 530 8,75 35 959 10,83 4 921 9,90 36 070 11,41 -391 -7,95 -111 -0,31
Privat 12 819 24,75 88 233 26,56 13 246 26,66 87 808 27,78 -427 -3,22 425 0,48
Direktimport 469 0,91 3 090 0,93 572 1,15 4 042 1,28 -103 -18,01 -952 -23,55

Totalt 51 795 332 145 49 692 316 033 2 103 4,23 16 112 5,10

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

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

• Målgruppsurval

• Analys

• Prospektering

• Statistik

• Print/DR

• Telemarketing

• Rapporter

• API-lösningar

• Utbildning

• Föreläsningar

• vroom Webtjänst

     och mycket mer...

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

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Ring oss!Nyfiken?
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Perspektiv
2

GRATTIS!

REDAN I SLUTET på 1920-talet startade 
några av de företag som i dag är välkända i 
bilbranschen. Då hade häst och vagn bytts 
mot automobiler. På den tiden krävde bilarna 
mycket service, startbatteriet fick tas ut 
med jämna mellanrum och repareras, 
tändningen behövde justeras ofta.

En av de äldsta jubilarerna är Berners 
person- & transportbilar i Östersund som i 
år firar 90 år. Företaget registrerades 1925 
men sysslade först med kontorsmaskiner. 
1928 slöt de ett avtal med General Motors 
och började sälja Oldsmobile, Buick och 
GMC lastbilar.

– Vi firar 90 år 24 oktober med 
företagsdag och jubileumsfirande med 
respektive på kvällen, säger vd:n Peter 
Stenberg.

En annan jubilar är Bilbolaget  
Personbilar i Sundsvall som regist-
rerades 1935 och firar 80 år. I dag 
säljer de Volvo, Ford, Renault och 
Dacia. Festen kulminerade i våras 

då nästan 3 000 
besökare kom till 
”80-årsveckan” 
som kantades av 
kampanjer och er-
bjudanden. 84 nya 
bilar såldes under 
den veckan, mot 
normalt 17-18.

– Vi har haft 
vip-kvällar och 

kundevent med barnaktiviteter, 
tårta och ballonger. I höst plane-
rar vi ett större jippo med artister, 
säger vd:n Ulf Zetterström.

I slutet av augusti ska alla an-
ställda med respektive inom kon-
cernen åka till Åre för att vandra 
i fjällen, åka 
zipline och 
crosscykel, 
gå på gast-
ronomisk 
vandring 
genom 
byn och 
dansa.

– Det är inte är så många företag som 
överlever så länge som 80 år. Vår ålder kan 
visa kunderna att vi är en trovärdig och stabil 
partner. Det krävs stort engagemang från 
ägarna, bra medarbetare och bra känsla för 
rekryteringar för att överleva.

Ser man till statistiken är det många 
bilföretag som startade efter krigsslutet 1945. 
Kårwiks Bilverkstad i Svenstavik i södra 
Jämtland är ett av de företagen och firar 70 år. 
Jan Kårwik tog över efter sin pappa 1983 och 
nu jobbar äldste sonen i verkstaden.

– Det rullar, men inte så fort. Det har varit 
många tuffa år, inte minst i början av 90-talet. 
I dag är det bättre. Jag är både bärgare och 
verkstadsägare, säger Jan Kårwik.

Bland de yngsta 
jubilarerna finns 
bemannings- och 
rekryteringsbolaget 
Autorekrytering 
som firar 10 år.

– Vi kommer fira 
med champagne och 
en intern resa, säger 
vd Sofia Greijer.

Trots att Autore-
krytering ”bara” firar tio år så har marknaden 
ändrats.

–I dag finns större efterfrågan på mer kva-
lificerad personal. Det innebär att vi behöver 
ha en större bredd på tjänsterna. Vi hyr ut och 
rekryterar lika mycket folk till verkstadssidan 
som till säljssidan.

Även GA-enkäten firar 20 år i år. När MRF 
började med undersökningarna låg Hyundai i 
topp följd av Jaguar och Mitsubishi. I botten 
låg Alfa Romeo, Fiat och Rover.

1999 hade Mitsubishi dragit ifrån och låg 
som solklar 
etta. Merce-
des, som 

vi är vana att se högt upp i 
dagens tabeller, rasade till 
botten.

I början av 2000-talet 
började Saab dra i väg 
och drog med sig Opel i 
klättringen.

2005 var det återför-
säljare från Volvo LV, Mit-
subishi och Peugeot som 
kände minst support från sin 
GA. ÅF för Volvo PV, Skoda och 
Hyundai kände störst support. 

Fem år senare, 2010, kände 
handlare från Mercedes, VW och 
Mitsubishi starkast support och 
de från Fiat, Scania och Peugeot 
sämst support.

I år, 2015, har Mercedes slagit 
rötterna i toppen. VW ligger kvar i 
översta skiktet. Mitsubishi har halkat 
ner, men Fiat, Scania och Peugeot 
ligger alltjämt kvar i nedersta delen 
av rankningen.

Citroënhandlaren Lennart Holm-
grens Bil i Härnösand firar 50 år. I 
starten uppgick nybilsförsäljning-
en till i runda slängar 270 000 
personbilar om året enligt Bil 
Sweden. 

Lennart Holmgren, företa-
gets grundare och senior- 
säljare, startade bolaget efter-
som han var intresserad av att 
göra affärer. Det började med 
begagnade bilar och i dag har 
sonen tagit över företaget 
och säljer Citroën.

– Vi har väntat in nya 
motorer och växellådor från 
Citroën innan vi betämt hur 
vi ska fira 50-års jubileum. 
Men nu har festplanerna 
börjat ta form, säger Len-

nart Holmgren. 2 

 me

Oj, så många jubileer det är bland MRF:s medlemmar i år! Allt från 
90- till 10-års jubileum. I runda slängar pyntas ett 70-tal återför-
säljare och verkstäder med ballonger och serpentiner under året.

GA-enkätens 
första år, såg 
ut så här i 
tidningen och 
redovisades 
endast på en 
sida.

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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Dragbil
Bli en bilhandlare som kan ge rätt service
Bilister som kör med husvagn, hästsläp och andra  
släpvagnar söker dragbilar.  
Men många har körkortsbehörigheter som begränsar.  
Här eftersöks bilhandlare som har kompetens att serva 
till ett bra dragbilsköp.

Abonnera på vårt Dragbilsprogram 
• Enkelt
• Snabbt
• Ger nöjda kunder
• Ger säljaren fullständig överblick på hela billagret
• Svar till kund på några sekunder

För mer information och beställning, kontakta
Sofia Sandberg 0703-90 07 12 eller 
sofia.sandberg@dragbil.se

Dragbil.nu
drar fler kunder!

SUS Dragbil HB www.dragbil.nu

©
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Krönika

ALLA FÖRSÖKER väl att marknadsföra sig så det 
väcker uppmärksamhet och sticker ut mer än 
konkurrenterna.

För att komma på hur man ska göra gäller 
det att använda huvudet – eller ansiktet. Att 
våga visa sin feja på bild slår mycket tyngre än 
tal och skrift; det inger förtroende och visar att 
man som chef står för produkter och tjänster. 

Min far Stig Olsson var en av de första att 
göra det. Han var från början glas- och porslins-
handlare. Affärerna gick uruselt och Stig började 
sälja begagnade bilar på butiksgården. Det 
dröjde inte länge innan han upptäckte att det 
var mycket lönsammare att sälja bilar än glas 
och porslin så han slog igen butiken och flyttade 
bilhandeln hem till gatan i Stureby, söder om 
Stockholm. 

Grannarna blev galna och Stig insåg att det 
inte skulle gå att driva bilhandel på det viset 
någon längre tid. Han hittade så småningom 
en lokal på Östermalm i Stockholms city och 
senare, när han hittat formerna för begagnat-
handel, en ännu större.

DÅ SOM NU var det knepigt ibland att hitta 
begagnade bilar av någorlunda kvalitet i lägre 
prisklasser. Stig åkte runt hela Sverige och 
skapade kontakter bland nybilshandlare som 
tyckte att det kändes mycket schystare att sälja 
inbytena till Stig än att sälja dem till konsumen-
ter i närområdena – eller ha dem stående på 
bakgårdarna.

Med tiden blev Stig nybilshandlare han också, 
återförsäljare av Opel och generaldistributör för 
Oldsmobile i Sverige. Då övertog han legenda-
riska Ostermans lokaler och storsatsade sedan på 
bilvaruhuset Bilkonkurrensen i Skärholmen där 
flera märkeshandlare gick samman med gemen-
sam teststation och varudeklarerade bilar.

REDAN TIDIGARE hade Stig 
börjat använda sin porträtt-
bild i annonser, men det var 
i Skärholmen han på allvar 
började marknadsföra sig med 
sitt fejs – nu tillsammans med 
den förstärkande parollen ”Jag sätter inte mitt 
namn på en dålig bil”. Det blev oerhört fram-
gångsrikt. Stigs ansikte syntes överallt, det blev 
liksom symptomatiskt med Opels varumärke, 
ett mänskligt förkroppsligande av ett starkt 
produktmärke.

Det här var på 1970- och 80-talen då bil-
handlarnas rykte fortfarande var rätt skamfilat. 

Visst hade detta offentliggörande av jaget 
också en baksida när kunder var missnöjda och 
reklamerade, då visste de ju vem de skulle gå på. 
Men det är smällar man får ta och det var ju för 
den delen reklam det också. Fördelarna över-
vägde nackdelarna. Med ständig upprepning av 
bilden på sig själv visade Stig att han stod för 
sina produkter och affärer. 

PAPPA STIG var tidigt ute. De som först följde 
efter var möbelhandlarna. Jag kopierade visser-
ligen konceptet som Stigs efterträdare men det 
höll inte när GM hade köpt Saab och spolat oss 
som Opelförsäljare och lågkonjunkturen kom.

Men jag tror alltjämt att ett personporträtt 
säger mer än tusen ord. Hur starkt ett bilvaru-
märke än må vara behöver det förkroppsligas 
med en människa för att få liv.

Den som vågar visa sitt ansikte visar att han 
eller hon inte har något att dölja. Det inger förtro-
ende. Det är där det personliga bemötandet börjar.

Med fejan som 
varumärke

AV DAN OLSSON

”Parollen ”Jag sätter inte mitt namn på  
en dålig bil” förstärkte fejan”

Här är Dan Olssons 
feja. Dan jobbar 
på MRF och är 
distriktschef för 
Stockholms Motor-
branschförening.

Annonser är från 1972 då 
återförsäljaren Stig Olsson 
började sätta in porträtt av 
sig själv i annonserna. Foto-
grafiet nederst på far och son 
är från 1989.

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

Balansering
John Bean B500P är en professionell och extremt snabb video- 
balanseringsmaskin för bilar, lätta lastbilar och motorcykelhjul som kombine-
rar hög noggrannhet med ett litet golvutrymme. En perfekt lösning för verk-
städer som vill optimera arbetsutrymmet. Utrustad med automatnav.

Extremt kort start-stop cykel på endast 4,5 sekunder för en 15” fälg. 
Halvautomatisk inmatning av fälgdiameter och offset med hjälp av mätarm.
Ord. pris: 42 500:-

Montering 
John Bean T4500-24 Plus rekommenderas för gummiverkstä-
der och däckbutiker med medelhög till hög servicevolym.

Klarar alla konventionella däck på marknaden. Försedd med över-
dimensionerad clinchlossare som skyddar från skador på fälg och 
däck. Plastskydd på monteringshuvud och gripklor.

Utrustad med hjälparm MH 320 Pro på bilden men kan även fås 
utan. Kan även utrustas med chockluft-funktion.

Kommer med ett mycket användbart Pluskit bestående av: 
Clinchlossarhjul i plast, däckjärn Plus-modell, däck- & fälgskydd 
i plast, konisk chlinchlossarrulle, mellanlägg för clinchlossaren för 
olika fälgbredd. Magic bead pusher MBP-6 och däckfotsklampa. 
Ord. pris: 44 900:-

TM

PAKETPRIS!
Pris: 

78 660:-
Ord. pris 87 400:-

Uppgradera din verkstad 
med däckmaskiner från 
Snap-on!

Kampanjen gäller t.om 2015-10-31

B500P + T4500-2 Plus

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
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Krönika

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

DEN ALLSIDIGA KVALITETSLYFTEN 
FÖR VERKSTADEN.
Consul 2.35 Premium är perfekt för verkstaden som behöver 
en kvalitetslyft med lång livslängd. Med en kapacitet på 
3,5 ton och att lyften levereras med asymmetriska armar 
gör den lämplig till allt från små personbilar till lätta 
transportbilar.  För lång livslängd är den utrustad med 
automatisk smörjning av skruv och bärmutter. Lyftoken bärs 
upp av 6 st. rullager och bärmuttern är gjord av brons allt 
för att garantera funktionen i många år. Den låga höjden på 
lyftarmarna är endast 80 mm vilket gör det enkelt att även 
lyfta låga bilar.

Tekniska data:
Kapacitet 3500 kg.
Lyfttid ca 45 sek.
Lyfthöjd 2005 mm.
Lägsta höjd 80 mm.
Total höjd 2550 mm.
Lyftarmars område ca 640 - 1.340 mm (3 delad)
Lyftarmars område ca 830 – 1330 mm (2 delad)
Genomfarts bredd 2320 mm.
Motor 400 V/50 Hz. 2 x 3,0 kW 

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 486 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)   Rest. 10%
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