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EN MILJON I MÅNADEN
Så många bilsugna besök har Bytbil och vi 
förmedlar 25 000 leads till bilhandeln.  
Varje månad! 

Vi ger dig även tjänsterna du behöver:
• Responsiva hemsidor
• Ditt billager på din hemsida och på Facebook
• Prisskyltar och storskärmsvisning till bilhallen
• Tillgång till vägtrafikregistret 

Hur kan vi hjälpa dig att öka försäljningen?  
Ring oss på 08 – 732 28 00 eller maila till  
sales@bytbil.com så berättar vi mer.
 
Vi hörs!
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LÖNSAMHET  
– ja, men inte utan åtgärder …
I DET HÄR NUMRET av Motorbranschen ser vi att 
lönsamhetstalen stiger stort på personbilssidan och 
något på lastbilssidan. Nybilsmarknaden är stark 
med all time high-volymer i år och under dom se-
naste tre åren har mer än en miljon nya personbilar 
registrerats. Läggs det till att begagnatmarknaden 
legat på mycket bra nivåer, med historiskt sett låga 
lager, finns förutsättningar för lönsamhet på en 
bättre men fortsatt relativt låg nivå. 

TUNGA SIDAN SER en ljusning i ökande nybils-
volymer, men har också bakom sig mycket tunga 
investeringar i nya anläggningar samt en fortsatt 
osund cabotagekonkurrens för åkerier som ansätter 
prisbilden hårt. Men lastbilsbeståndet har ökat 
stadigt senaste fem åren i takt med ökat transport-
behov, så förutsättningar finns.

PERSONBILSBESTÅNDET ÖKADE förra året med 
83 000 personbilar. I år finns möjlighet att det ökar 
med 100 000 fordon. Med andra ord finns i dag 
cirka 4,7 miljoner personbilar och cirka 600 000 
lastbilar över 3,5 ton som underlag för framtiden. 
Service- och reparationsbehovet blir boostat av att 
fordonen körs allt mer i takt med ökade behov av 
mobilitet och transporter. 

SKADESIDAN HAR STORA variationer i lönsam-
het. En orsak är optimeringar i process och flöden 
mellan avdelningarna plåt, mek och lack. Men det 
handlar också om kostnader för att möta nya ma-
terial och konstruktioner i form av kompetens och 

utrustning, som inte matchas av ökande timdebite-
ringar från försäkringsbolagen.

SER VI TILL DIGITALISERINGENS utvecklingstakt, 
framstår servicemarknadens betydelse som motor 
för framtidens lönsamhet allt viktigare. 

Det är nödvändigt att satsa inom servicemark-
naden för att möta kundernas förändrade behov, 
som enkelhet och flexibilitet, för att knyta dem 
närmare. Och samtidigt se över sina egna proces-
ser och skaffa nödvändig kompetens för den nya 
tekniken. Vi måste våga tro på devisen ”Kvalitet ger 
lönsamhet” genom minskade kvalitetsbristkostna-
der och återköpande kunder. 

UR DET POLITISKA PERSPEKTIVET ser vi att påla-
gorna ökar och bilismen ifrågasätts som transport-
slag trots att cirka 85 procent av alla persontran-
sporter sker på väg. Branschens miljöbelastning har 
minskat mer än de flesta andra stora miljöpåverkare 
och tekniska lösningar finns för att möta Paris-
överenskommelsen om regeringen vill sätta till 
nödvändiga infrastruktursatsningar och styrmedel. 

Men från politiskt håll ses bilismen fortfa-
rande som miljöns fiende nummer ett, varför vår 
bransch även framgent kommer att sättas under 
fortsatt press och därmed påverka vår långsiktiga 
lönsamhet.

Henric Widén
Annons- och prenumerations-
ansvarig
08-701 63 17
henric@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

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

”Ser vi till digitali-
seringens utveck-

lingstakt, framstår 
servicemarknadens 

betydelse som motor 
för framtidens lön-

samhet allt viktigare”

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

Vår reporter på ostkusten, PIERRE EKLUND, är 
uppväxt i Myresjö utanför speedway-nästet Vetlanda 
och erfor tidigt hur viktigt ett bilmärke kan vara för 
identiteten. ”Kompisarnas föräldrar bytte mellan 
Volvo, Toyota och VW medan min pappa envist höll 
fast vid Honda (vilket han fortfarande gör)”. Pierre som 
nu bor i Kalmar, och frilansar för många magasin och 

tidningar, har inte varit märkestrogen som sin pappa. Första bilen blev 
en Ford Escort, följt av Mazda, Skoda och nu nyligen en Kia Sportage 
2015. Kanske blir det en Honda nästa gång …

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR: Annika Creutzer,  
Maria Eriksson, Marianne Sterner, 
Mikael Jägerbrand, Nellie Pilsetnek, 
Roland Wirstedt, Sven-Erik Lind-
strand, Thomas Drakenfors

KRÖNIKÖRER: Anders Parment,  
Olle F Ringenson
FOTOGRAFER: Camilla Lindqvist, 
Christel Lind, Kicki Nilsson
KORREKTUR: Hans Bister  

Björn Olsson
Marknadstorget och plats-
annonsering
08-701 63 25
bjorn@motorbranschen.se

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll
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CITROËN-HANDLARNA har fått en 
svensk distributör. Äntligen, tycker 
nog många. En fristående GA med 
en ny vd – och faktiskt ett nytt 
fristående varumärke också.

Med den förra, fabriksägda, 
generalagenten gnisslade det ofta. 
Organisationen uppfattades som 
byråkratisk och systemen som 
krångliga. Nu drivs importen av 
SC Motors (en del av den japanska 
Sumitomogruppen som omsätter 
cirka 642 miljarder per år).

Under SC Motors paraply finns 
sedan tidigare generalagenterna 
för Mitsubishi och Hyundai. Och 
nu också Citroëns systermärke DS 
Automobiles, som blivit ett eget 
varumärke.

FRÅN CITROËNLEDET anas en till-
försikt bland återförsäljarna.

– Det är stor skillnad med 
svenska huvudmän. Det är redan 
lättare att förhandla. Dialogen 
är enklare liksom systemen, inte 
minst för bilbeställning, säger 

Jeppsons expanderar
Jeppssons Bil ska bygga ut sin 
nuvarande bilanläggning i Karlskrona 
till cirka 2 000 kvadrat Det 75-åriga 
familjeföretaget säljer och servar 
VW, Audi och Skoda i Karlskrona och 
har även anläggningar i Ronneby och 
Karlshamn.

Tre blir en i Kalmar
Holmgrens Bil planerar att samla sina 
i dag tre anläggningar i Kalmar till en 
enda. Avsikten är att bygga ut företa-
gets nuvarande BMW/Mini-anläggning 
på Dragonvägen till 5 000 kvadrat 
samt 250 parkeringsplatser med 
exponering direkt mot E22:an. I dag 
har Holmgrens två säljanläggningar 
samt ett servicecenter i Kalmar som 
säljer och servar BMW, Mini, Hyundai, 
Nissan, Mazda, Fiat och Fiat trans-
portbilar, samt är även auktoriserad 
serviceverkstad för Jeep.

Rolls-Royce har …
… öppnat sin första skandinaviska åter-
försäljare nära Stureplan i Stockholm. 
Anläggningen drivs av Callisma group. 

– Vi ser en ökad efterfrågan för 
våra bilar i Sverige och i hela Skan-
dinavien, sa regiondirektören James 
Crichton vid invigningen. 

Såld vid sextio
Bilvaruhuset Dahlboms Bil i Gävle, 
Gästriklands äldsta bilföretag, firar i 
år 60-årsjubileum. Familjeföretaget, 
som fram tills nu drivits av andra ge-
nerationen Dahlbom, säljs samtidigt 
till tre anställda, försäljningschefen 
Niclas Falkenström och de båda verk-
stadsansvariga John Hjalmarsson och 
Tobias Broberg med John Hjalmars-
son som ny vd. Nuvarande ägaren 
Christer Dahlbom och hans fru Anette 
kvarstår som anställda i företaget.

Dahlboms Bil huserar på hela 
6 000 kvadrat och säljer och servar 
Subaru och Hyundai.

GA-KVARTETT  
UNDER ETT TAK

20 nyanlända lär 
svenska genom 
körkortsteori

KÖRKORTSMIX

HÄNDER I BRANSCHEN

Front 
”Ledtiderna kortas och det går mer och mer mot 
kvartalsredovisning. Ibland tenderar GA att se 

oss mer som slutkund än återförsäljare”

Isuzu gasar
International Motors Nordic, som övertagit Isuzu-agenturen, satsar på att 
utveckla återförsäljarnätet för märket. Mårtenssons Bil i Malmö, Bilbörsen i 
Linköping och Fordonsmäklarna i Segeltorp i södra Stockholm har kontrakte-
rats. Nyligen adderade Kia- och Subaruhandlaren Bilbörsen i Linköping, återför-
säljare för Kia och Subaru, japanska Isuzu som sitt tredje bilmärke. Bilbörsen 
utsågs till Sveriges bästa Subaru-ÅF 2015.

Ytterligare nya Isuzu-återförsäljare sägs vara på gång med siktet främst på 
att täcka ”vita” distrikt.

Magnus Monié har 
studsat som vd 
för Hyundai över 
till Citroën och DS 
som numera finns 
under samma 
ägarparaply.

Joni Güzel, du lär ut körkorts-
teori och svenska samtidigt. Hur 
fungerar det?
– Jag håller i teorilektionerna, 
men sedan diskuterar de frågorna 
tillsammans i en studiecirkel i Vux-
enskolans regi. Svenska lär de sig på 
köpet eftersom de har målet att ta 
sina körkort. Och körkort är, som 
alla vet, nödvändigt för att komma 
in på den svenska arbetsmarkna-
den. 

Hur är projektet upplagt?
– Kommunen står för teorin. Kör-
lektioner får de betala själva. Teo-
rin är svår även för dem som kan 
svenska. Att lära sig teorin genom 
att sitta i grupp och diskutera har 
visat sig vara väldigt framgångsrikt 
eftersom kunskapsnivåerna i språk, 
studievana och datoranvändande 
skiljer sig åt så mycket.

– Det var viktigt att hitta en 
alternativ studiemetod som kunde 
passa den här gruppen. Flera behö-
ver tolk och att hitta studiematerial 
på alla språk var svårt.

Vem väljer ut eleverna?
– De gör själva en intresseanmälan 
till kommunen, sedan väljs de ut 
beroende på de enskilda behoven. 
Jag har ett 20-tal elever, varav un-
gefär hälften är ensamkommande 
flyktingungdomar och hälften i 
övre medelåldern. Målet är att alla 
ska ta körkort innan läsåret är slut. 

Hur ska ni gå vidare?
– Om jag fick bestämma skulle 
man baka in körkortsteori i all 
SFI-utbildning så körkortet blir ett 
tydligt mål. Det hade också gett 
nyanlända en ärlig chans att skaffa 
sig ett jobb. 2   me

MELLANSVENSK ÅTERFÖRSÄLJARE

Joni Güzel talar 
arabiska; han kom 
själv från Libanon 
när han var 15 år 
och har jobbat som 
bilskollärare i tio år.

Sedan i somras har en västerbottnisk kommun 
låtit nyanlända plugga körkortsteori i studiecirkel 
med kunskaper i svenska som bonus.

Per Gessle från 
Roxette var med på 
RR-invigningen.

Mats Clewebrink, vd för Bilomatic i 
Uppsala och verksam i återförsäljar-
föreningen.  

Kan det inte bli ett väldigt synkro-
niserande för de fyra märkenas 
kampanjer?
– Det kan det bli och det finns kanske 
risk att de blir likartade, men varje 
märke lever ju sitt eget liv.

Mats Clewebrink sålde tidigare 
DS men har slutat.

– Volymerna är för små för att det 
ska ge lönsamhet.

FRÅN GENERALAGENTENS sida säger 
nye vd:n Magnus Monié:

– Allt ska bli mycket enklare, även 
marknadsföringen och vi kan agera 
mer lokalt än tidigare, vilket kommer 
att gynna både försäljningen och 
kunderna.

Han framhåller också en starkare 
distributionsmiljö och synergier vid 
inköp som ÅF-fördelar.

Målet är att ÅF-nätet ska utökas 
för att täcka hela Sverige. Av de 53 

Citroënhandlarna i dag har 10 
också separata kontrakt med DS. 
En av dem, Hedin i Akalla, är en så 
kallad ”DS Store” och fler ska det 
bli av dessa exklusivare showroom.

För Citroën, med cirka 2,2 
procents marknadsandel i dag, är 
målet att öka till 3 procent 2020 
och till 4 procent 2022. En ny 
produkt varje år under den kom-
mande tioårsperioden utlovas

Ett utökat modellprogram står 
för dörren för Mitsubishi och 
Hyundai också, och alla är de ägda 
av SC Motors Sverige, vars vd 
heter Keizo Takahashi och vice vd 
Christian Norberg.

Generalagenterna har nyligen 
flyttat in i ett ultramodernt aktivi-
tetsbaserat kontor utan fasta arbets-
platser i Infra City i Upplands-Väs-
by. Där byggs en ny internverkstad 
och -rekond med separata ytor för 
vätgas-, el- och transportbilar.

Men någon intention att de 
fyra märkenas återförsäljarnät ska 
mötas finns inte. 2  icn

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

En rEvolution 
i motorolja
DesignaD från naturgas

shell helix ultra  
MeD PurePlus technology
Ingen annan motorolja rengör motorn bättre*.

Upptäck fördelarna med naturgas på www.shell.conaxesstrade.com

Presterar unDer 
extreMa förhållanDen,4

MinDre
Påfyllning2

Bättre 
BränsleekonoMi1

CITROËN-FLY TT
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Front 
2

BOLLNÄ S

Konsolideringarna må öka, men 
det växer också upp nya små 
handlare, som Nsjö Bil i Bollnäs 
som stadigt förbättrar omsättning 
och resultat.

EFTER EN KARRIÄR som egenföre-
tagare i andra branscher, startade 
Nicklas Sjöberg Nsjö Bil. Utåt 
sett har företaget inte mycket 
gemensamt med märkeshandelns 
glaspartier och marmorgolv, men 
vinstmarginalen är bättre, närmare 
sju procent, och Nicklas siktar 
målmedvetet på tio procent. 

Han förefaller ha fingertopps-
känsla för att köpa in rätt bilar, 
”jag strävar efter prisvärda bilar, en 
kombi här, en lillbil där, nu letar 
jag vita, små automater går jämt”.

– Jag tillbringar minst tjugo tim-
mar i veckan på 
Blocket och Hand-
larbudet och följer 
prisbilderna, även 
under utlands-
semestrar, berättar 
Nicklas.

Och han håller 
hedern högt.

– Jag är nog 
övergenerös med 
reklamationer. Jag 
vill ju verkligen 
att det ska gå rätt 
till väga, säger han 
med betoning.

FIRMAN HAR i jämna slängar ökat 
omsättningen med 1,5 miljoner 
netto varje år.

– Jag räknade precis på månad 
åtta i år, vi omsatte drygt 800 000 
kronor i september.

Nicklas hyr 27 utomhusplatser 
och två små kontorsrum i en 
byggnad om 20 kvadrat på en 
tomt mellan Lidl och Preem i 
Bollnäs. Ett helsike förstås under 
vintrarna med sopande, skottande 
och upptining i garaget hemma 
– eller i tvätthall då det inte är 
ovanligt att vindrutor spricker.

Men det är bra snurr. Själv 
har han farit som en fluga på en 
kosvans över hela Sverige, mellan 
verkstad, besiktning och lack, 
nästan bott i bilen. I dag sköter en 
anställd den saken, 

– Han var 
för övrigt i 
Hässleholm i går 
(160 mil tur och 
retur, reds anm) 
och köpte en 
Outback från ett 
stenhuggeri.

Allt oftare 

börjar folk komma till Nsjö Bil för 
att sälja.

– Både privatpersoner och före-
tag ser att vi kan matcha inbytes-
priserna. Om några år behöver vi 
nog inte åka land och rike runt.

UPPVUXEN I bilvärlden, och 
utbildad mekaniker och lackerare, 
kände sig Nicklas länge anti mot 
branschen. Det var inte tal om att 
ta över efter pappa Ture som var 
återförsäljare med auktorisation för 
flera märken.

– Nu älskar jag det här, det är en 
jätterolig bransch.

Nicklas Sjöberg har verkligen 
byggt upp Nsjö Bil från scratch. 
Slitit dygnet runt de första två åren 
då han köpte lättsålda gamla Polo, 
lagade rost i lånad verkstad, lack-
erade hemma och monterade in 
bilstereor från Mekonomen. Bilar 
snabbt in, snabbt ut.

Han byggde upp ett kapital och 
lånade en blygsam summa. Då 
släppte det.

Nu, efter drygt fem år, har han 
precis fått sin första bankkredit.

– Av SEB i Gävle, jag tröttnade 
på Bollnäsbankerna.

I dag håller sig Nicklas från att 
skruva. Men han pillar och donar 
lite, går med tops efter rekonden.

Han ser ut att ha väldigt roligt. 
Han är inte ett dugg sugen på att 
bli märkeshandlare. 2� icn

procent av Sveriges ingenjörer 
anser att en fast anställning är det 

allra bästa en arbetsgivare kan 
erbjuda. Flexibla arbets-tider kom-
mer på andra plats och kompetens-

utveckling på tredje.Det framgår 
av årets Ingenjörsbarometer där 
två biltillverkare klättrat på rank-

ningslistan över de mest attraktiva 
svenska arbetsgivarna – Tesla går 
upp på andra plats och Volvo Cars 
på tredje plats. Listan toppas av 
Google. Ericsson går kräftgång. 
Listan bygger på enkätsvar från 
14 000 verksamma medlemmar  

i Sveriges Ingenjörer.

Här blomstrar beghandeln

83

SNABB & SMIDIG DELBETALNING
• Flexibel delbetalning.

• Digital ansökan online.

• Betalning med eller utan kort.

Kontakta din lokala DNB-representant för mer information.

Lite enklare, mycket bättre...

DIGITALT HELA VÄGEN
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NSJÖ BIL
Begagnathandlare i Bollnäs
ANTAL SÅLDA BILAR: 148 
i fjol.
OMSÄTTNING: Uppemot 
10 miljoner kronor.
VINSTMARGINAL: Cirka sju 
procent.
MEDARBETARE: En anställd, 
en praktikant.
ÄGARE: Nicklas Sjöberg, 
48 år.
FAMILJ: Sambon Marie  
Norén, sonen Sebastian 21.

Nicklas Sjöberg 
har byggt upp 
en välmående 
beghandel – utan 
startkapital men 
med glödande 
entreprenörskap.

Pappa Ture kom-
mer varje dag och 
”tittar till” sonen 
Nicklas begagnat-
handel som går 
väldigt bra.

Folk i branschen
Magnus Johansson har slutat som 
vd och koncernchef för Mekonomen 
group efter två år. Som hans ersät-
tare har tillsvidare Pehr Oscarson, 
vd för Meca Scandinavia, gått in som 
ersättare.

Din Bil-gruppen har 
delat in Stockholm i två 
regioner, Volkswagen 
personbilar och trans-
portbilar. Skoda och 
Seat blir ett område 
med Tobias Rückert som ny region-
chef. Jens Wetterfors fortsätter att 
vara ansvarig för den andra regionen 
som består av Audi och Porsche.

Henrik Edemalm, 38, 
är ny vd för Mitsubishi 
Motors Sverige. Han 
var tidigare försälj-
ningschef hos general-
agenten och har lång 

erfarenhet från ÅF-ledet, bland annat 
på Mobility Motors. Martin Åhrbom tar 
över rollen som försäljningschef. 

Tidigare vd:n Magnus Monié, går 
vidare till rollen som vd på systerbo-
lagen Citroën Sverige och DS Auto-
mobiles. Tidigare i år utsågs Jörgen 
Wedefeldt till vd för Hyundai Bilar. 
Samtliga fyra märken lyder under 
huvudbolaget SC Motors.

Jämtlands gym-
nasium har utsetts 
till Årets trans-
portskola av TYA. I 
motivet framhölls 
samarbetet med 
branschen. På bilden 
syns skolans rektor Kjell-Åke Skoog 
tillsammans med TYA:s vd Sigalit 
Slutbäck.
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HÄNDER  FRAMÖVER

eCar expo
11–13 november Eriksbergshallen Göteborg
18–20 november Nackastrandsmässan, Stockholm
Nordens första elbilsmässa med syfte att entusiasmera och utbilda 
konsumenter inför den pågående teknikomställningen. Helt eller delvis 
eldrivna fordon, även cyklar, skotrar, motorcyklar och laddningslös-
ningar. 

Los Angeles Auto show
18–27 november 
Bilsalong med tio publika dagar som föregås av en teknik-konferens 
för branschföreträdare, formgivare och journalister. En utställningsyta, 
större än 70 000 kvadratmeter som tilldrar sig på Los Angeles Conven-
tion center.
laautoshow.com

Automechanika, Shanghai
30 november–3 december 
National Exhibition and Convention 
center
Marknadsför sig som världens näst 
största mässa för eftermarknaden. Här 
fortsätter seminarieserien om framtida 
autonom mobilitet som startade på 
Automechanika i Frankfurt i september.

Stora Bildagen 
(Dagens Industri)
1 december, Clarion hotel Arlanda airport
Mötesplats för bilindustrin där ledande svenska och internationella aktö-
rer ger sin syn på framtidens utmaningar. Strålkastarljus på morgonda-
gens bilsamhälle – globala trender, förändrade behov och de senaste 
tekniska framstegen.

Yrkes-EM, ”EuroSkills”
1–3 december, Scandinavium Göteborg
Europas största yrkestävling där bilskadeteknik, lastbilsteknik och 
fordonslackering ingår. Stort seminarieprogram med fokus på skola, 
utbildning, näringsliv och framtid. Prova-på-aktiviteter för besökande 
ungdomar.

Bologna Motorshow 
3–11 december, Bologna Exhibition centre
Fyrtionde upplagan av den italienska bilsalongen. Parallellt pågår 
bilsportaktiviteter med en rad internationella rallyn. www.motorshow.it

Automässan 2017  
18–21 januari, Svenska mässan, Göteborg
Nordens största mötesplats för 
fordons- och verkstadsbranschens 
eftermarknad. Parallellt pågår 
program för gymnasieelever och 
åtta kostnadsfria branschseminarier, 
med stort fokus på verkstädernas 
framtida utmaningar, bland annat 
framtidens tungmekanik, el-bilskrav 
på verkstäder, säkerhet, däckmark-
naden och kundpopulära verkstäder.
Massor/svenskamassan.se

MRF:s Lack- och skadekonferens
21 januari, Göteborg i samband med Automässan
Årligt seminarium för plåt-, lack- och plastföretag, öppen för alla.
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EUROPAS STÖRSTA lackerings-
kedja, pierre.dk autolakering, som 
numera ägs av tyska Intelligent 
repair solutions, fortsätter att 
stärka sin position på den svenska 
marknaden. Senaste förvärvet 
skedde i somras när dotterbola-
get Pierre Billackering övertog 
Ölands Billackering. Kedjan har 
nu elva anläggningar i Sverige.

– Vår strategi är att växa, 
genom förvärv och start av nya 
anläggningar. Genom att etablera 
anläggningar nära varandra kan 
vi dra nytta av synergieffekter 

Billack-kedja växer i Sverige
Under 2016 har Pierre Billackering förvärvat två nya anläggningar, i 
Borås och Kalmar.

I somras sålde 
Patrik Lundin Ölands 
Billackering, som 
han startade för 22 
år sedan, till kedjan 
Pierre Billackering. 

        Växla upp din däckaffär
 

Med DäckData får du full kontroll på ditt  
däckhotell, lager, prislistor, fakturering med 
godkänt kassaregister och tidsbokning online.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om 
hur du kan öka din lönsamhet med DäckData.

Ring 040-672 88 88 
www.compilator.com
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och enkelt omfördela resurser 
för att täcka upp vid exempelvis 
sjukdom, säger Daniel Nordvall, 
vd för Pierre Billackering. 
Att ta över Ölands Billackering 
var ett strategiskt beslut.

– Det är en mycket fin billack-
ering med bred kundbas. Vi ser en 
möjlighet att öka i volym.

PATRIK LUNDIN startade Ölands 
Billackering 1994 i liten skala. 
Verksamheten, som 2008 lämnade 
Öland för Kalmar, har växt för 
varje år. Vid övertagandet hade 

billackeringen tolv heltidsan-
ställda och en omsättning på tolv 
miljoner kronor. 

– Anläggningen är på 800 
kvadratmeter, men vi är i behov 
av det dubbla. Potentialen är stor, 
men det är svårt att växa mer  
som ensam ägare. Eftersom jag 
har åldern emot mig och inte  
har några barn som vill ta över 
valde jag att sälja för att verksam-
heten ska fortsätta att utvecklas, 
förklarar Patrik Lundin som 
inledningsvis fortsätter som  
platschef. 2  pe
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Rockad I Borlänge
Bilmetro ska bygga en ny fullservicean-
läggning för Audi i Borlänge på Islingby-
området intill E16. Förhoppningen är 
byggstart i vinter på det 10 000 kvadrat 
stora markområdet. När nybygget pre-
liminärt står klart första kvartalet 2018 
kommer Audis bilförsäljning och ser-
viceverkstad att flyttas från Bilmetros 
nuvarande anläggning på Södra Backa-
området i Borlänge, där man i dagsläget 
är trångbodd. Bilmetros nuvarande 
lokaler kommer att omdisponeras så att 
företagets övriga märken VW och Skoda 
får större utrymmen. Dessutom flyttas 
försäljningen av transportbilar till den 
nuvarande Audi-anläggningen på Södra 
Backa. Bilmetro i Borlänge är i dag den 
enda Audi-återförsäljaren i Dalarna.

Arvika Plåt & Lack fött
Konkursdrabbade Hedéns Måleri i Arvi-
ka har köpts av familjeföretaget Motor 
Trend, ÅF för Toyota i Arvika, Karlstad, 
Fotskäl, Kungsbacka, Lidköping, Skara 
och Mariestad. Motor Trend, med hu-
vudsäte i Mariestad, skapar i och med 
köpet av Hedéns Måleri ett nytt företag 
med namnet Arvika Plåt & Lack.

Motor Trend har sålt Toyota sedan 
1984 och är dessutom en av landets nio 
Lexus-ÅF med en anläggning i Karlstad. 
Företaget driver också certifierade Lex-
us-verkstäder i Karlstad och Mariestad.

Bilmetro bygger
Bilmetro-koncernen fortsätter suc-
cessivt att bygga om och modernisera 
sina anläggningar. Nyligen invigdes 
den ombyggda VW-anläggningen i 
Hudiksvall och tidigare i år öppnades 
Bilmetros ombyggda VW-hall i Mora.

Skånsk anläggning för
Jaguar och Land Rover
Förenade Bil bygger en ny anläggning 
i Malmö, med separata showrooms för 
Jaguar och Land Rover. Projektet ska 
stå klart under 2017 med en byggyta 
på 2 500 kvadrat, vilket även inklu-
derar verkstad och reservdelslager. 
Verksamheten drivs i ett separat bolag 
inom koncernen.

http://laautoshow.com
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 Allt är  möjligt
Sedan 1976 har vi utvecklat innovativa lösningar och system som  
underlättar, förbättrar och effektiviserar det dagliga arbetet på lackerings-  
och skadeverkstäder. Vi lever för innovation. Då är allting möjligt.

Läs mer om oss på pivab.se

MRF:s Plast-, Lack-  
& Skadekonferens

Lördag 21 januari 2017
Göteborg

VÄLKOMNA, OAVSETT MEDLEMSKAP I MRF ELLER INTE.

europeiska bransch som kommer 
att utmanas av digitaliseringen 
och dras in i kampen om att ”äga 
kunden”.

Andemeningen i rapporten är: 
Kommer branschen att fortsätta i 
gamla hjulspår kommer lönsam-
heten att sjunka förödande. Men 
vidtas åtgärder kan avkastningen 
hållas oförändrad eller till och 
med öka. Rätt åtgärder kan vara 
dessa:
✔ Knyta kunden närmare sig.
✔ Öka kundnöjdheten.
✔ Vässa processerna.
✔ Konsolidera för att få stordrifts-
     fördelar.
✔ Strama upp kostnadskontrollen.
✔ Investera i digital teknik.
✔ Definiera hoten och strategierna.

Ordföranden i Cecras bilhandlar-

sektion, Antje 
Woltermann, 
uttrycker sig 
så här:

– Världen 
förändras 
snabbt, 
vi måste 
förändra oss 
lika snabbt 
som världen 
omkring oss.

I kölvattnet av McKinsey-
rapporten håller ICDP på med en 
liknande studie om förhållandena 
i Norden som ska slutföras innan 
årsskiftet. Resultatet kommer 
att jämföras mot den europeiska 
undersökningen ”The future of au-
tomotive retail – A scenario based 
approach”. 2  icn

ENERFY KALLAS PLATTFORMEN och 
det är dit som bilen kopplas med 
en plug som sätts i en kontakt i 
bilen (obd-läsare) för att få tillgång 
till exempelvis en elektronisk 
körjournal och felkoder. Genom 
en app i mobilen visas information 
om bilens status.

En av tjänsterna är ett samarbete 
med Moderna försäkringar som 
erbjuder en bilförsäkring där pre-
mien är beräknad på när, hur och 
hur mycket försäkringstagaren kör. 

– Det handlar om att prissätta 
risk i realtid medan föraren kör, 
vilket ger en lägre premie till dem 
som bryr sig, förklarar Liselott Jo-
hansson, vd för Greater Than som 

ligger bakom plattformen.
Beträffande försäkringen står 

Greater Than för teknologin 
medan försäkringsbolaget tar hand 
om risker och skadereglering.

Varför kan den här plattformen 
vara intressant för verkstäder?
– Genom att vara uppkopplade till 
Enerfy kan verkstäder ge bättre 
service till sina kunder och erbjuda 
hjälp på distans. Verkstaden kan läsa 
av felkoden och se vad som är fel på 
bilen, vilket gör att kunden slipper 
åka till verkstaden i onödan eller att 
eventuella delar kan beställas så att 
de finns på plats när bilen kommer 
in. Det skapar en närmare relation. 

Liselott Johansson menar att 
plattformen kan sälja fler tjänster 
mellan serviceintervallerna.

– Vi har ett 40-tal tjänster att välja 
mellan som ger bra serviceerbjudan-
den till kunden. Det borde verkstä-
der vara intresserade av, säger hon.

Antalet bilar som är uppkopp-
lade till Enerfy är 25 000. Tekniken 
har funnits tillgänglig sedan 2014.

Tidigt i höstas gick Holmgren 
group in med ett lån på tio miljoner 
kronor till företaget för att stödja ut-
vecklingen av bilförsäkringen som 
de såg som ett värdefullt verktyg.

Än så länge har dock inget 
verkstadsföretag lanserat Enerfy-
tjänster till sina kunder. 2   me

TIDNINGEN KÖR en liten serie om 
framtida autonoma hot mot bilhan-
deln och verkstäderna (sidan 55 i 
det här numret), MRF informerar 
och frågan är prioriterad på Cecras 
agenda. I grunden handlar allt om 
ägandet av bilarnas digitala infor-
mation och vad digitaliseringen 
kan föra med sig i form av exem-
pelvis direktförsäljning, nya aktörer 
och ett föränderligt kundmönster.

Cecras ”Car dealers day” härför-
leden, öppen för alla medlemmar, 
handlade uteslutande om digitali-
seringen och framtidens uppkopp-
lade bilar. Och där presenterades en 
omfattande rapport, beställd från 
McKinsey & Company, ett scenario 
om hot och möjligheter. 

Den utpekar återförsäljare och 
eftermarknad som nästa stora 

PÅ EUROPANIVÅ I  CECRA

Hot och möjligheter
i den digitala tidsåldern

Nyligen lanserades en digitali-
serad bilförsäkring som bygger 
på att bilen är uppkopplad till en 
teknisk plattform och registrerar 
när och hur mycket bilen körs. 
Tanken är att få verkstäder att 
använda samma plattform för att 
erbjuda service på distans, men 
än så länge har ingen verkstad 
nappat.

Ska verkstäderna nappa …?

4 x Sundsvallsnytt
Bilhandeln i Sundsvall expanderar kraftigt 
med flera nya bilanläggningar på gång.

BMW-handlaren Molin Bil bygger en 
ny anläggning vid den nya E4-bron på 
hela 7 000 kvadrat i tre våningar som 
ska stå klar i april 2017. Det handlar om 
en satsning på 100 miljoner. Molin Bil 
hoppas att den nya anläggningen ska bli 
ett BMW-nav för hela Norrland.

Autoval i Sundsvall, återförsäljare för 
Mazda och Suzuki, flyttar in i grannen 
Molin Bils nuvarande lokaler till våren. 
Företaget får då tre gånger så stora ytor 
som i dag.

Bilhallen E14 bygger en ny anläggning 
på 2 800 kvadrat för försäljning av Kia och 
Mitsubishi. Verkstadslokaler samt försälj-
ningen av Citroën och Iveco blir dock kvar 
i företagets nuvarande lokaler.

Berners tunga fordon, ÅF för Scania, 
satsar 100 miljoner kronor på en ny och 
större lastbilsverkstad på 5 000 kvadrat.

Det handlar om Berners-koncernens 
största satsning sedan personbilsdelens 
flytt till Birsta-området för ett antal år sedan. 
Byggstarten för den nya lastbilsverkstaden 
beräknas till våren eller sommaren.

Premiär för Red Cube
KC Motors i Nacka och Täby, har nyligen 
invigt Sveriges modernaste Kia-anlägg-
ning på Fosie-området i Malmö. På 3 300 
kvadrat finns här Sveriges första ”Red 
Cube-anläggning”, som tagits fram i ett 
samarbete mellan Kias designavdelning 
och KC Motors. Avsikten är att arkitektu-
ren ska förstärka kundernas designupple-
velse på ett nytt sätt. Den nya fullservice-
etablering i Malmö är också den enda 
Kia-ÅF på Malmö-distriktet och hoppas på 
sikt kunna sälja cirka ettusen bilar per år.

Modernaste Volvohallen
Rejmes Bils anläggning i Laholm byggs 
om för över 20 miljoner och blir världens 
modernaste Volvo-anläggning i sitt slag 
när den står klar i dagarna. Med digital 
kommunikation kommer kunden att 
kunna se sin nya bil växa fram på digitala 
skärmar. Rejmes övriga anläggningar i 
halländska Halmstad och Falkenberg 
ska även de genomgå samma typ av om- 
och nybyggnad.

Rejmes Bil grundades 1949 och köpte 
2002 Bil-Månsson i Laholm. 2012 förvär-
vades även Toyota i Laholm, som dock 
lades ner 2015. Koncernen driver och äger 
även Toyotacenter i Halmstad sedan 2013.

BMW-ÅF expanderar
BMW-återförsäljaren Lindholms Bil i 
Umeå öppnar i höst en ny anläggning på 
Ersboda-området. Anläggningen på to-
talt 3 700 kvadratmeter omfattar bilhall, 
verkstad, kontor och lager.

I Falun har BMW en ny återförsäljare 
och fullserviceanläggning i M-Bilar som 
sedan tidigare säljer märket i Eskilstuna 
och Västerås, och Autowåx i Karlstad har 
invigt en ny anläggning på Våxnäs-områ-
det för uppemot 70 miljoner kronor.

Vd Liselott Johansson 
med Enerfy i handen.
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UNDER ÅRETS första fem månader har 
bildelar stulits till ett värde av närmare 
108,9 miljoner kronor. Det kan jämföras 
med hela förra året då värdet av allt 
stulet var 104,5 miljoner. Skadekostna-
derna är därmed betydligt högre i år. 

Antal stölder är också betydligt fler 
än tidigare. Under hela 2015 skedde 
1 926 stölder. Till och med maj i år har 

det registerats 1 723 stölder, alltså 
nästan lika många som under hela 
förra året.

De vanligaste stöldobjekten är 
rattar/airbags, fabriksmonterade 
navigationssystem samt huvudstrål-
kastare (xenon). 

I Stockholm sker de allra flesta 
stölderna. Under första kvartalet sked-

de över 1 000 stölder i Stockholms 
län, var femte i Täby kommun. 

Det är, enligt Täbypolisen, främst 
ägare av Audi och BMW som drabbats 
men även ägare till andra märken. 
Polisen tror att de stulna bildelarna 
säljs vidare på andrahandsmarknader 
utomlands för att monteras i krock-
skadade bilar. Enligt polisen är det inte 

ovanligt att en attraktiv ratt kan ge 
upp till 30 000 kronor på andrahands-
marknaden. 

I slutet av maj föll de första 
domarna mot två av dem som greps 
under vårens insatser. De fick ett 
respektive ett år och fyra månaders 
fängelse samt ska betala skadestånd. 
Fler domar väntas framöver. 2

Stockholm är värst drabbat

Bildelsstölderna ökar och minskar 
Under 2016 har antalet bildelsstölder varit avsevärt större än tidigare år. Det visar sta-
tistik från Larmtjänst. Men lyckade polisinsatser kan ha vänt trenden. Från april till maj 
minskade bildelsstölderna med 47 procent. Flera personer har gripits och ett stort an-
tal bildelar har hittats. Men ännu är inte antalet stölder nere på tidigare års nivåer. 

STATISTIK
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”Att vilja VW:s konkurs är ett utslag av barns-
liga egenskaper att vilja andras olycka”

TIDNINGEN FOKUS, känd för sin grävande journalistik, gottar sig i 
att skriva ”insiktsfullt” och spekulera i att VW nog inte överlever 
som en följd av Dieselgate … med referens till den av mina tyska 
kolleger föga respekterade professor Dudenhöffer som hävdar att 
VW nog inte klarar skadeståndsanspråken.

KÄRNFRÅGAN BORDE vara varför VW anses ha tillfogat bilköpare 
så stor skada att bilen ska återlösas. Till skillnad från 175 miljoner 
bilar med farliga Takata-airbags har ju VW-bilarna inte utsatt sina 
ägare för någon fara alls. Miljön har drabbats, så vi har alla drab-
bats, men inte bilägarna specifikt. VW återställer nu bilarna till 
utlovat skick. Värt att notera är att så sent som i september 2016 
visade Renault, Volvo och Mazda åtta till femton gånger högre 
värden än de godkända i ett NOx-test i tyska auto motor & sport.

HUR HAR VW skött Dieselgate? Kommersiellt – utmärkt: de 
säljer mer än någonsin. Tekniskt – utmärkt; AutoBild har testat 
uppgraderingen och bilarna är rena, lika starka som tidigare och 
drar mindre. Medialt – ungefär som väntat, det vill säga blandat. 
Utskicken till bilägarna, att åtgärden är gratis oberoende av var  
bilen servas, kunde varit tydligare. Ingen vet vad Müller och  
andra visste. Om några år, när VW-ingenjörerna går i pension 
och börja prata, kommer nog flera böcker med avslöjanden.

KANSKE KOMMER Dieselgate i längden att vara bra för bilbran-
schen, förhoppningsvis påskynda verkliga förbrukningstester  
och skärpa utsläppen i verklig trafik. Det om något sparar män-
niskoliv och har ett konsumentintresse. Att vilja VW:s konkurs  
är oförenligt med konsumentintresset, bara ett utslag av barnsliga 
och obehagliga mänskliga egenskaper att vilja andras olycka.

EN INTRESSANT PARALLELL – med den väsentliga skillnaden att 
Mercedes-Benz inte medvetet försökte lura någon – är A-klassen 
som välte i älgtestet 1997. Robert Collins vurpa har sparat 
tusentals människoliv; den bidrog till att antisladd blev standard 

snabbare. Om MB gått i konkurs efteråt hade det 
inte blivit någon Merca CLS, kanske därmed 

inte heller VW CC och BMW 6-serie. Ingen 
Tiguan, ingen Touran. Inga solidsvarta B180 
NGT hade skjutsat oss till flyget, inga Merca 

Fleet Edition hade hotat Volvos dominans 
på tjänstebilsmarknaden. Ingen Maybach, 

ingen S-klass-cab. Till nytta för vem? Inte för 
konsumenten, det är en sak som är säker!

Dieselgate – det räcker nu!

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

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

031-788 42 00 • INFO@OPUS.SE • OPUSEQUIPMENT.SE

VÅRT MÅL ÄR ALLTID ATT SÄTTA  
DIN VERKSTAD I POLE POSITION! 
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Källa: LarmtjänstAntal stölder per månad under åren 2011-2016. 
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Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal

Copyright © 2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved. All trademarks used herein are trademarks 
or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless otherwise noted.  
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Motorplock

Volvo för naturälskare
Lagom till vintern börjar tillverkningen av tredje model-
len i Volvos 90-serie. Kombin har fått beteckningen 
Cross Country, vilket betyder att den är fyrhjulsdriven, 
har högre frigångshöjd och utstyrd med fältmässigt 
designad plastdekor. I standardutrustningen ingår 
bland annat en uppdaterad version av autobromsversio-
nen city safe, som inte bara reagerar för fotgängare och 
cyklister utan även för djur. Om bilen ofrivilligt riskerar 
att hamna i naturen aktiveras ”Run off road mitigation” 
och bilen styr själv tillbaka på vägen. 

JUBILEUM MED 
MOTORSÅNG
VI SOM STOD i rallyskogen på 80-talet kommer 
nog aldrig att glömma det djupa, melodiska 
råmandet som vibrerade genom luften när en 
Audi Quattro kom. Den femcylindriga tur-
bomotorn hade en alldeles unik och väldigt 
vacker sång. 

NU FIRAR AUDIS femcylindriga ma-
skiner 40-årsjubileum. Den första, 
som gav 136 hästkrafter, montera-
des in i Audi 100, år 1976 för att ge 
modellen lite mer exklusiv prägel. 
Första femcylindriga motorn drevs 
med bensin och två år senare kom 

en dieselversion med 170 hästkrafter. 
Det var dock inte förrän 1980, då fem-

morna hamnade i Quattromodellerna – och 
i rallybilarna – som motortekniken blev 
vittberömd. Audi Quattro vann Svenska 
Rallyt fyra år i rad (1981–1984) och tog hem 
två världsmästartitlar i rally (Hannu Mikkola 
1983 och Stig Blomqvist 1984). 

TYVÄRR SAMMANFALLER den femcylindriga 
motorns jubileumsår med ett annat jämnt 
årtal: Det är 30 år sedan Audis fabriksteam 
drog sig ur rally-VM. Men Quattrobilarna 
och motorerna fortsatte sitt segertåg i andra 
tävlingar. I den amerikanska IMSA-serien 
(International Motor sports association) vann 
1989 en Audi 90 Quattro med en motor på 
720 hästkrafter!

I dag sitter femcylindriga motorer i få 
bilmodeller, men Audi RS3 är en. 

Ännu en unik motorkonstruktion som 
skördat lagrar i rally firar jämna år: Subarus 
boxer. Det är 50 år sedan första bilen med 
den platta motorn kom. Till dags dato har 
Subaru tillverkat över 16 miljoner boxermo-
torer och är den enda motortyp som används 
av den japanska fabriken. Åren 1995-97 tog 
Subaru hem VM-titeln i rally för konstruk-
törer, bland annat genom Kenneth Erikssons 
seger i Svenska Rallyt 1997. Som det ser ut i 
dag tycks han bli den siste svensk att vinna 
VM-tävlingen i Värmlandsskogarna. 

Tar många och långa
En kaross som förlängts med elva centimeter gör 
nya Peugeot 5008 till en mångsidig suv. Förutom 
sju åkande i separata säten rymmer den massor 
av last. Med de två bakersta stolarna nedfällda 
i golvet går det in över en kubikmeter prylar och 
om passagerarstolen fram dessutom fälls ihop 
blir lastlängden hela 3,2 meter. Motorprogrammet 
omfattar fyra bensinare och sex dieslar, varav den 
snålaste – på 100 hk – bara släpper ut 105 gram 
koldioxid/kilometer. 

Helt och hållet vässad
Både elegansen och egenskaperna har vässats 
hos andra generationen Audi A5 Sportback som 
börjar säljas tidigt nästa år. Nya karossen, som 
identifieras på en lägre och bredare grill, är 15 
kilo lättare än föregångaren. Innerutrymmena 
har däremot blivit större. Åkande erbjuds alla 
tänkbara uppkopplingar och föraren kan välja 
mellan analoga eller digitala instrument och 
flera avancerade assistentsystem. Motorerna 
är upp till 22 procent snålare än tidigare. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”I dag sitter femcylindriga motorer 
        i få bilmodeller, men Audi RS3 är en”

40-årsjubileum för  
Audis Quattro-modell.

Sprinter med räckvidd
Femsitsiga Opel Ampera-e blir en duglig konkur-
rent till elbilarna i mellanklassen. Den klarar att 
rulla uppåt 40 mil mellan laddningarna och så 
långt når ingen av rivalerna. I bottenplattan lig-
ger tio batterimoduler med 288 lithium-jonceller 
som driver en elmotor på 204 hk. Vid rödljusen 
är Ampera-e en svårslagen sprinter. Elmotorn 
på 204 hk slungar i väg den till 50 km/tim på 3,2 
sekunder. Försäljningen startar till våren. 

Storsäljare i ny kostym
Kias näst minsta modell, Rio, står inför sitt tredje 
generationsbyte. Den nya karossen är lite bredare, 
lägre och längre än föregångaren och har fått en front 
som Kias designers menar ser kraftfull ut. Interiören 
är moderniserad och ett antal knappar har ersatts 
med den nästan obligatoriska pekskärmen. Rio är Kias 
mest sålda modell i världen och i Sverige ligger den 
femma, med 6,5 procents marknadsandel, i klassen 
som toppas av VW Polo. 

Kia Rio.

Elbilen Opel 
Ampera-e.

Audi A5 
Sportback.

Ny suv från Peugeot.

Volvos tredje 90-seriemodell.
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Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com

Vi bygger din bilhall
Temahallen står för hög kvalitet och gediget branschkunnande.
Tillsammans designar vi och bygger din bilhall enligt dina behov.
Kontakta oss så hjälper vi er komma vidare med era byggplaner.

Biltjänsten Håkan Serrander, KIA-återförsäljare Eskilstuna, inflytt dec-15

Henric Martell 073-800 83 70    I    Sven Wiklund 070-555 19 46

hr motor Ljusdal, inflytt dec-15

Nytankat2

Pumpa 
prydligt
Hantlarna i ek med skinn-
handtag pryder sin plats i 
bokhyllan. Och vill man kan 
man ju alltid lyfta ner dem 

för en stunds biceps- eller 
tricepsträning, Lite väl lätta 

möjligen med sina fyra kilo 
vardera, men det går kanske 

att lägga båda i en hand och 
köra en arm i taget. Säljs på www.

theoakmen.com för cirka 300 kronor 
paret plus moms.

Nytt hyllsystem     
Sortimo lanserar det robusta 

hyllsystemet Flexrack för 
fordonsinredning som sägs 
vara utrymmesbesparande, 
starkt och lätt tack vare en 

hög andel fiberkomposit. 
Flexibelt med vikbara hyllor. 
Priset ligger på runt 20 000 

kronor plus installation för 
en komplett bil, men kan 

variera mellan bilmodeller 
och -storlekar.

Återvunnet
Förra numret ägnade vi hela Nytankat åt 
biltillbehör som fått ett andra liv. Här två 
ytterligare exempel från polska Rec.on som 
specialiserat sig på att återvinna gamla bil-
delar. I sortimentet finns allt mellan lampor, 
klädhängare, stolar, vin- och paraplyställ. 
Även special-
beställningar 
efter önskemål. 
Priserna 
börjar på 1 100 
kronor. På 
bilderna, dels 
en golvlampa 
av ett avgasrör 
med ljuddäm-
pare, dels en 
bordslampa 
med vinställ 
från en kolv med 
vevstake som 
suttit på en stor 
dieselmotor. Fler 
produkter finns på 
www.rec-on.eu

Miljövänligare motorolja
Nya motoroljan med det 
tungvrickande namnet 
Mobil 1™ ESP x2 0W-20 från 
Exxon Mobil gör anspråk 
på att vara den första med 
låg viskositet som inte kom-
promissar med prestanda. 
Den sägs kunna bidra till ett 
långtgående motorskydd 
och upp till fyra procents 
förbättrad bränsleef-
fektivitet. Anpassad efter 
prestandakrav hos Jaguar 
Landrover, Volkswagen och 
Porsche. Cirkapriset, inkl 
moms, är 126 kronor litern.

Vinnare …
… av Anders Parments bok ”90-talister – som  
medborgare, medarbetare och konsumenter” blev 
Cecilia Gustafsson, Magnus Holmgren, Malin Olsson, 
Helena Riihiaho och Carina Wiberg. 

Kompakt smörjpump
Lincoln P502 är 
en ny central-
smörjpump med 
en-kilos-behållare 
som passar mindre 
grävmaskiner, hjul-
lastare och större 
åkgräsklippare 
med begränsad 
plats. Pumptiden 
ställs in med enkla 
vridomkopplare, 
extra smörjcykler 
startas med en 
knapp. Från SKF. Bruttopris, cirka 8 000 kronor. 
Ett helt smörjsystem, monterat och klart, kostar 
uppemot 25 000 kronor brutto.

Ny adaptiv laddning
Den nya rejäla verkstadsladdaren PRO60 från CTEK är steglös och fläkt-
lös och blir allt mer stabil medan laddningen fortgår. Klarar alla fordon 
och batterityper, även djupt urladdade batterier. Bra vid uppdateringar 
som kräver hög spänning. Säljs av KGK för 12 000 kronor plus moms.

Elegant på skrivbordet
Den här häfttången har något av ”heavy duty” över 
sig. Rejäl, och ligger tungt i handen. Tillika snygg med 
mässing kombinerat med matt strukturlack. Säljs  
på www.deskstore.com för 389 kronor ink moms.

Där finns också den guldfärgade saxen, för  
139 kronor. Både den och häfttången tål ögats  
slitage framme på skrivbord.

http://www.theoakmen.com
http://www.theoakmen.com
http://www.deskstore.com
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Friska fläktar från Örebro, Sveriges demografiska mitt-
punkt, gjorde oss nyfikna på den forna skostaden som 
förvandlats till en motorstad. Vi for dit för att kolla vad 
som sker mellan event och mängder av byggnationer.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO KICKI NILSSON, JAMES HOLM  (BILD FRÅN RACE DAY)

2  I  F R A M K A N T  I  Ö R E B R O

Pedalen i botten      

 20 MOTORBRANSCHEN 11 .2016

F1- och racingbilar utan ljudrestriktioner 
gasade fullt mitt i city under Örebro race day.

I Öbabs ”orderklocka”. 
rings det varje gång en 
order tecknats. I år har 
det ringts cirka tusen 
gånger hittills. Full fart 
framåt för bilbranschen 
i Örebro. 
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I     
Örebro, Sveriges sjätte största stad 
med 145 000 invånare märks bil-
branschen! Härförleden, väldigt 
centralt, då elva MRF-handlare 
intog ströget i centrum med röda 
mattan utrullad och 55 bilar be-
skådades av cirka 15 000 besökare.

Möjligen har branschen lite hjälp på tra-
ven av att kommunen har väldigt framgångs-
rika racerförare, Formel 1-föraren Marcus 
Ericsson till exempel, som spred största 
mullret när Race day gick av stapeln, mitt i 
stan, ett par veckor innan bilhandlarna visade 
upp sig. Det ska ju sägas att bilhandlarna 

Röda mattan är utrullad under ”Bilar på stan”, ett framgångsrikt och populärt event som arrangerats tre år i rad av Motorbranschföreningen tillsammans med 
City Örebro. Assistancekåren medverkade i år med en maffig bärgare och följebil. Brandkår, ambulans och polis fejkade en olycka.

Arver lastbilar var första ÅF på 
Berglunda där ett kluster för 

tunga sidan växer fram.

”DET ÄR HÄR DE FLESTA  
AV VÅRA KUNDER FINNS”
 FREDRIK JANSSON  ARVER LASTBILAR

I fotostudion på Rejmes 
härskar Dennis Ramberg. 
Han betonar ljusets betydel-
se och beklagar att golvet 
ännu inte har hunnit läggas 
om till en ljusare nyans.

– Rena bilder som framhäver 
bilen och bra ljus som inte 
speglar sig i karossen!

Dennis Rambergs bästa fototips:

jaren på plats och det var kanske ingen tillfäl-
lighet att Scania on tour hade Berglunda som 
slutdestination häromveckan.

PÅ BOGLUNDSÄNGEN, i nordväst, inviger Möl-
ler Bil i dagarna sin nya Skoda- och Seatanlägg-
ning och en extravagant hall för Audi.

MEN STÖRSTA bilcentrumet Bettorp ligger 
”norr om svampen”. Med bästa skyltläge. Där 
förbi passerar 25 000 bilar dagligen på R60. 
Där har Honda tagit ett första spadtag för en ny 
försäljningshall. Andra är nybyggda, rymliga 
och sjangdobla.
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hade mer miljövänliga fordon och hade slopat 
sin kortege.

BLAND ÅTERFÖRSÄLJARNA och verkstäderna 
finns Sveriges äldsta Toyotahandlare, Örebro 
Bilcenter, och Sveriges äldsta Kiahandlare, 
Öbab. Där finns en av landets största skade-
verkstäder, som nu ingår i Werksta-gruppen 
och många framgångsrika handlare, flera 
med egna plåtverkstäder.

Och det tycks som om de som inte redan 
är nyinflyttade i moderna anläggningar är på 
gång; det byggs som sjutton i Örebro.

– Så har det varit de senaste fem sex åren, 

det satsas och sjuder överallt, säger MBF:s 
distriktschef Arne Berg som samlar mycket folk 
till möten och har ett synnerligen aktivt skol-
engagemang.

I TRE KLUSTER har återförsäljare och verk-
städer klasat sig samman och drar folk till 
varandra.

Det senaste, Berglunda i väster, håller på 
att bli ett högsäte för den tunga sidan. Här 
finns redan gummiverkstäder, reservdelsle-
verantörer och inhägnad säkerhetsparkering. 
Volvo Lastbilar flyttar in i en jätteanläggning 
här till sommaren. Arver var första återförsäl-



 24 MOTORBRANSCHEN 11 .2016   MOTORBRANSCHEN 11 .2016 25

EN TITT I Rejmes paradanläggning och vi 
hittar en extravagant rekond med ett smart 
flöde till testplatserna. Vi faller speciellt för 
”fotoateljén” som förbinder avdelningarna. 
Där, bakom vita draperier, fotas alla till-salu-
bilar och det är Dennis Ramberg som gör det 
jobbet. Rekond-chefen David Edgren säger 
att ”vi kan nog skryta med att vara bäst i 
koncernen på foto”.

”MAN MÅSTE HITTA INCITAMENT 
SOM ANDRA INTE HAR”

JOAKIM EKLUND, VD PÅ ÖBAB

Jokim Eklund på Öbab har tagit ut svängarna i den administrativa delen med extravgant kök 
och en spa-avdelning i personalrummet.

ÖREBRO BILCENTER
ÄGARE: Curt Gruvaeus.
VD: David Svanborg.
SÄLJER: Toyota, Lexus och 
transportbilar, cirka 1 100 bilar 
per år, varav hälften nya.
OMSÄTTER: Drygt 200 miljoner.
VINSTMARGINAL: Cirka tre 
procent.
ANTAL MEDARBETARE: 39 
personer.

2  I  F R A M K A N T  I  Ö R E B R O

”TILLSAMMANS HAR MEDARBETARNA 
ARBETAT 420 ÅR I FÖRETAGET”

DAVID SVANBORG  VD PÅ ÖREBRO BILCENTER

– Gör kundupplevelsen större 
– för att behålla lojaliteten! 
Det är den största utmaning-
en och ett kollektivt ansvar, 
svarar David Svanborg.

Vi bad vd:n om ett tips till läsarna …

Ägaren Curt Gruvaeus 
och vd:n David 
Svanborg på Örebro 
Bilcenter. Under det 
välvda takutsprånget 
av värmebehandlad 
lärk kan spekulanter 
gå ombord torrskodda 
vid provkörning. 

ÖBAB
GRUNDARE, VD: Joakim Eklund.
AUKTORISATION: Kia och Subaru.
SÄLJER: Cirka 1 200 bilar per år, 
varav cirka 40 procent nya.
ANTAL MEDARBETARE: 30 personer.
OMSÄTTER: Cirka 220 miljoner.
VINSTMARGINAL: Sju procent.

ÖREBRO BILCENTER. Störst i Bettorp, med sina 
6 000 kvadrat, är nog Toyota/Lexus-anlägg-
ningen som lyser som ett landat rymdskepp 
mörka kvällar med välvd glasvägg under ett 
takutsprång som är både vackert och praktiskt.

EN TITT LÄNGRE in i husets hjärta och man 
finner ett hypermodern energibesparande kyl-, 
värmesystem, så kallad sorptiv kyla; anlägg-

ningen drivs av fjärrvärme som torkar luften 
och sedan kyler ner den effektivt.

Om Toyota, enligt en rankning nyligen, har 
Sveriges nöjdaste verkstadskunder så har Öre-
bro Bilcenter varit med och bidragit till det. 

Medarbetarna är också lojala: tillsammans 
har de arbetat 420 år i företaget, det är mer än 
tio år i snitt per anställd. Kända ansikten för 
kunderna onekligen.

Luftballongen 
med Öbabs  
logga, en grym  
reklamplats, 
enligt Joakim 
Eklund.
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Här samlas branschens alla specialister kring det senaste inom digitalisering, verkstadsutrustning, delar och tillbehör,  
däck och fälg, plåt och lack. Branschens främsta visar nya produkter och innovationer. I det späckade  
seminarie programmet får du veta mer om framtidensteknik, tung verkstad och uppkopplad trafik.

Se den senaste tekniken  
och framtidens verkstad  
på Automässan

Nordens största mötesplats för fordons- och verkstads branschens  
service- och eftermarknad.

Automässan 18–21 januari 2017  Svenska Mässan Göteborg 

18 –21 januari 2017 Svenska Mässan, Göteborg 
www.automassan.se

En av Sveriges största skadecen-
ter, Örebro Billackering, anslöt sig 
till Werksta-gruppen förra året 
och ser framtiden med tillförsikt.

Johan Rennerfelt har drivit Örebro 
Billackering sedan 1995. Känneteck-
nande för hans driftighet är den här 
milstolpen: År 2006, då års-
omsättningen var 6 miljoner, 
investerade Johan och hans 
kompanjon 18 miljoner för 
att bygga ut. Det var friskt 
satsat och det har lönat sig. 
I dag omsätter verksamhe-
ten 43 miljoner.

En separat plåtverkstad 
startades upp 2011, som i 
dag sysselsätter 
tio medarbetare. 
Vid senaste års-
skiftet köptes en 
befintlig billackering, 
som införlivades 

i verksamheten och nu betjänar 
bland andra skadeverkstäderna hos 
Hedin, Rejmes, Möller Bil och Örebro 
Bilcenter.

I fjol var Johan Rennerfelt en  
av dem som anslöt sig till Werksta-
gruppen.

– Det känns väldigt motiverande 
att jobba i den konstellatio-
nen, i ett sammanhang med 
nya kolleger. Drivkraften att 
göra något bra finns alltjämt 
i botten. Jag ser fram emot 
att vi blir fler i Werksta och 
verkligen kan få ut synergi-
effekter. Jag är övertygad om 
att samverkan är rätt väg, 

säger Johan.
Det som numera 

heter Werksta Bilska-
decenter i Örebro är 
en stor och välskött 

verksamhet med två 
anläggningar.2

”Samverkan är rätt väg”
S T Ö R S TA  S K A D EV E R K S TA D E N

VD: Johan Rennerfelt.
OMSÄTTNING: 43 miljoner.
VINSTMARGINAL: I år, sju procent.
MEDARBETARE: 35 totalt.

FLÖDE: 130-140 objekt i veckan på 
lackeringen.
AUKTORISATION: BMW, Honda, Hyundai, 
Kia, Mitsubishi, Subaru och Porsche.

WERKSTA BILSKADECENTER ÖREBRO

Närmast kameran jobbar 
Björn Pettersson Broo.

– Planering, ordning 
och reda. Det är a och 
o, svarar han.

Har Johan Rennerfelt 
något tips till andra?

ÖBABS GRUNDARE och ägare Joakim Eklund 
är entreprenören personifierad. Han var bara 
arton år när han startade företaget 1987 och är 
i dag Sveriges äldste Kia-handlare – och riktigt 
lönsam. Han har legat länge i Bettorp, byggde 
3 000 kvadrat nytt och flådigt för 45 miljoner 
för fyra år sedan för Kia och flyttade Subaru en 
bit längre bort i nyrenoverade lokaler i området.

Joakim Eklund sticker ut. Han är riskvillig 
och driftig och gör annorlunda saker (se till 

– Börja om och gör rätt. Det 
råder stor brist på nytänk i 
branschen, de flesta går efter 
gamla nyckeltal och är nöjda 
med en procent på sista raden 
när det ibland kunde räcka med 
en lagerjustering. Det skulle 
behövas en licensiering av 
bilhandlare, likt den av mäklare, 
även om jag inte skulle gå den, 
svarar Joakim Eklund kaxigt.

Vilket är ditt råd till branschen?

Joakim Eklund 
sponsrar Örebro 
hockey, vilket fram-
går av matchtröjan 
han har dragit på 
sig.

exempel hans luftballong på bilderna).
– Det måste vara lite show. Man måste hitta 

incitament som andra inte har och man måste 
vara snabb.

Ett axplock av Joakim Eklunds kreativitet 
framgår av bilderna. Han har järnkoll, ett 
räkneverk som noterar hur många kunder som 
går in genom dörrarna och hans begagnatenga-
gemang imponerar.

Joakim Eklund köper in, minst 300 bilar per 

år och har rekordhög omsättningshastighet på 
lagret. Han hänger över datorn om kvällarna 
och letar ”framför allt främmande märken för 
att få bredd och fler bilar”.

Och han är ofta själv med och värderar 
inbyten, för att han ”vill ha koll på bolaget”. Han 
är på firman varje lördag ”inte för att kolla med-
arbetarna utan för att kunna ge snabba beslut” 
och han tvättar, hämtar, och tankar bilar själv 
om än inte varje dag, ”för att hålla sig à jour”. 2
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Dags sätta sig i baksätet?
Hur många konsumenter känner flåset i nacken från de förarlösa bilarna. 
”Flytta på dig mänska, jag kör!” Skönt eller ett hot? Vår reporter Thomas 
Drakenfors checkade med några analoga bilförare på stan.

Förarlös bil, är det något för dig?
– Det låter ju väldigt bekvämt, men jag har ju precis 
tagit körkort. Jag gillar känslan av att ha kontroll 
över bilen. Så för mig känns det inte så lockande. 
Kanske är det mer intressant för de unga i framtiden 
som får vänja sig vid förarlöst direkt från början.

Du är själv ung, men låter som en stofil  
när det gäller den här saken?
– Ha, ha, tyvärr. Men det är en skön känsla att köra 
själv.

Har du aldrig känt att en maskin hade gjort  
ett bättre jobb?
– Jo, här om dagen skulle jag svänga och missade 
att jag hade väjningsplikt. Jag fick några arga tut-
ningar på mig. En förarlös bil kanske inte hade gjort 
det misstaget, den hade säkert haft bättre koll och 
stannat i stället. 

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Vad tycker du om förarlösa bilar?
– Nej.

Nej?
– Nej, jag tycker att människor ska köra bilen. Tekni-
ken ska inte ta över.

Vad skulle kunna hända?
– Det slutar med att vi inte gör någonting. Dessutom 
tycker jag inte att effektiviseringen hjälper till där  
den behövs som mest. Har allt det här gjort det bättre 
för exempelvis våra äldre? Har det blivit bättre i 
sjukvården? Nej.

Glöm det här med självkörande kärra för  
din del, alltså?
– Tja … det är ju i och för sig rätt avkopplande att åka tåg.

Har du aldrig varit i en situation som förare där 
en dator skulle göra ett bättre jobb?
– Kanske någon gång när jag har varit tvungen att 
köra i städer där jag inte känner mig hemma. Men  
i så fall tar jag hellre en taxi.

ÅSA SJÖBERG

GÖR: Verksamhetsutvecklare. 
BOR: Asarum.
KÖR: Ford Focus 2008.

Skulle du kunna tänka dig att byta till en 
förarlös bil?
– Nej, det skulle jag inte. Och jag tror att det är 
känslan av att inte ha kontroll som stör mig. Jag 
skulle inte kunna tänka mig att sätta mig i ett 
flygplan utan pilot heller.

Du gillar inte idén?
– Jo, det gör jag. Jag är inte teknik- eller utveck-
lingsfientlig. Det är mer personligt; jag vill inte 
ha en förarlös bil, men andra får gärna ha en, det 
verkar vara en bra idé.

Inte ens om du ska köra till Frankfurt?
– En av anledningarna till att jag över huvud 
taget har bil är att jag vill kunna köra till mina 
föräldrar som bor rätt långt bort, annars står den 
mest och rostar. Men om jag skulle tröttna på att 
köra dit kan jag ju lika gärna ta tåget.

ERIK LARSSON

GÖR: Förlagsredaktör.
BOR: Stockholm
KÖR: VW Polo 2011.

EMMA AXELSSON

GÖR: Studerande.
BOR: Göteborg.
KÖR: Min pappas Toyota.

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

En ergonomisk och bekväm lågstol
som skonar och avlastar
rygg, knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem
svängbara hjul gör det
lätt att förflytta sig.
En praktisk verktygshylla
under sitsen, åkstolen kan
även förses med ryggstöd
för ytterligare bekvämlighet.

Nu500.000sålda!

FÖR DIG SOM VILL HA ALLT 
PÅ ETT STÄLLE!

Träffa oss på BegBil-2016 10-11 November, Clarion Hotel Arlanda.

 bilpriser.se
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Skriver arbetsorder 
oftare nu.

Fick vägledning från 
MRF. Sedan dök hjälp 
upp från kronofogden.

Efter ett år löste det sig:
Fogden sålde fordonet

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Kunden ville inte 
betala slutlikviden 
på 75 000 kronor 
plus moms.

”JAG FICK ETT SNABBSPÅR till medlemskap i MRF för att få hjälp. 
Juristen sa att jag hade rätt att hålla kvar traktorn till dess att jag fått 
betalt. Jag fick rådet att skicka en kontantnota i ett rekommenderat 
brev till kunden. Han löste aldrig ut det. 

Det kom ett brev från hans advokat, ett försök att skrämma mig 
att lämna ut traktorn. MRF:s jurist skrev en förlaga till ett svar som 
jag skickade. Sedan blev det tyst.

Jag ringde kronofogden, fick veta att de hade andra fordringar 
på kunden och sa att de aldrig åkte till denne kund utan poliseskort. 
Polisen kunde följa med mig, mot en avgift, om jag ville lämna över 
brevet personligen. Men det kändes lite olustig, faktum var att jag 
ogärna vistades ensam i verkstan på kvällarna den här tiden. 

Jag fick veta från MRF att jag kunde sälja traktorn på en offentlig 
sajt. Men i den vevan, när det hade gått mer än ett år, fick jag hjälp 
från oväntat håll.

Kronofogden ville sälja traktorn. Återigen fick jag vägledning 
från MRF, att begära skriftligt på att jag stod först bland fordrings-
ägarna. En trailer kom och hämtade traktorn, fogden sålde den för 
125 000 kronor och jag fick mina pengar.”

”EN NY KUND ville ha hjälp att renovera motorn på en äldre traktor-
grävare, en Hymas. Efter hans beskrivningar gissade jag att det var 
fodertätningarna som felade, det är ju vanligt på gamla traktorer. 
Det visade det sig också vara när vi rivit den gamla Valmet-motorn. 

Kunden ville att vi skulle gå över toppen samtidigt. Han hängde 
över mekanikern när motorn revs. Vevaxeln hade visserligen slipats 
i omgångar tidigare, men varken jag eller min mekaniker kunde se 
något fel på den. Kunden insisterade dock på att få den utbytt. Jakten 
på en ny startade och under den resan blev jag varnad av kolleger för 
att lämna ut traktorn utan att ha fått betalt av denne kund.

Jag gjorde något som jag inte brukar göra, skrev en noggrant 
uppspaltat arbetsorder med ”retentionsrätt och betalning på löpande 
räkning” som kunden gladeligen undertecknade.

Letandet efter en vevaxel blev en långdragen historia innan en 
hittades i Finland för 22 000 kronor. Under tiden ville kunden ha allt 
fler grejer fixade, bland annat vattenpumpen bytt. Vid två tillfällen 
lämnade han postväxlar om totalt 40 000 kronor. Men när traktorn 
var färdig och fungerade tipptopp och jag ville ha återstoden av be-
talningen, 75 000 kronor plus moms, blev kunden mulen. Han ville 
inte betala. Traktorn blev stående kvar hos oss, inlåst.”

Problemet

Lösningen

Resultatet

KUNDEN VILLE INTE BETALA

”SLUTET GOTT, allting gott. 
Kolleger gör stora ögon när jag berättar att fogden hämtade och 

sålde traktorn. Många verkar inte heller veta att man har rätt att kvar-
hålla fordon och maskiner när kunder inte betalar, så det är ju bra att 
den kännedomen ökar.

Jag lärde mig läxan att skriva arbetsorder och få dem underskrivna, 
åtminstone för större jobb och nya kunder.

Som kuriosa kan jag nämna att jag härförleden hamnade rätt 
nära traktorkundens bostad när jag skulle hjälpa till att svetsa en 
dammlucka. Jag hade ju fått reda på var han bodde på ett ungefär och 
befarade att det var hans dammlucka som skulle repareras när vi var 
på väg dit. Som tur var, var det inte hos honom; det skulle ha känts 
kymigt.”

Kjell Wilhelmson på Fältservice i Bollnäs, som reparerar entreprenad- och 
skogsmaskiner, råkade ut för en ny kund som inte ville betala den återstående 
summan på 75 000 kronor plus moms för renovering av en traktorgrävare. Efter 
drygt ett år fick Kjell hjälp från oväntat håll: Kronofogden. 
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Kjell Wilhelmson reparerar bastanta 
fordon, men maskinen på bilden är en 
skördare som inte har något att göra 
med traktorn i artikeln.



2015 blev ett riktigt framgångsrikt år för bran-
schen. Det visar Motorbranschens årliga stora 
lönsamhetsundersökning av MRF-företagens 

resultat, den tionde i ordningen, som utförts av analysföretaget Bisnode. 
Vinstmarginalen för återförsäljare av bilar var den högsta någonsin 
under de åtta år som mätningarna gjorts – 2,4 procent.  

Resultatet för återförsäljare av tunga fordon är också något bättre. 
För verkstadsföretagen, som för andra året i rad särredovisas, är resulta-
tet blandat – upp totalt men kraftigt nedåt för de större verkstäderna.

SER VI TILL BRANSCHEN som helhet har siffrorna blivit allt bättre efter 
många strävsamma år. Fortfarande är det långt ifrån de vinstmarginaler 
som många andra branscher har, men det går i rätt riktning.
På två år har vinstmarginalen för MRF:s bilåterförsäljare fördubblats, 

från 1,2 till 2,4 procent. Det är den högsta som någonsin uppmätts  
i mätningarna som gjorts sedan 2006.

– 2015 var ett bra år då vår bransch kunde tjäna pengar både på  
nytt och begagnat och det är glädjande. Även också effekter av rationa-
liseringar i verksamheten, besparingar i personal, konsolideringar av 
verksamheter är faktorer som bidragit till resultatförbättringar, säger 
Tommy Letzén, vd för MRF.

Det mått som har används i undersökningen för företagens resultat 
är vinstmarginalen (se rutan till vänster). Mätningen har också gjorts 
utifrån företagens storlek i tre grupper, små (0–9 anställda), medelstora 
(10–29 anställda) och stora (30 eller fler anställda). Lyftet är allra störst 
hos de mindre företagen, från 0,9 till 2,1 procent på ett år. För medelstora 
företag är vinstmarginalen 2,3 procent och för stora företag 2,5 procent.

Tommy Letzén konstaterar att 2016 ser ut att kunna bli ett lika bra år 

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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Grattis till

Den svenska bilbranschen blomstrar. Aldrig har 
det varit roligare att presentera vår lönsamhets-
undersökning. Vinstmarginalen i fjol för MRF-
återförsäljare av bilar är den högsta uppmätta, 
lönsamheten har fördubblats på två år och so-
liditeten i företagen stärkts. Som körsbäret högst 
upp på grädden kvalar personbilshandeln in på 
listan över de femtio mest framgångsrika bran-
scherna. Omvärldsfaktorer spelar in, men bran-
schen har tveklöst vässat affären. Bra jobbat! 
TEXT  ANNIKA CREUTZER  / FOTO I STOCK

2015!
REKORDÅRET

Över 100 företag har försvunnit
PÅ ÅTTA ÅR har antalet återförsäljare av bilar blivit 100 färre, krympt från 539 år 2007 till 430 år 
2015. Minskningen sker över hela linjen och är ungefär densamma i alla storlekar på företag. De 
små företagen, med upp till 10 anställda har minskat med 47 stycken till 141, minus 25 procent. 
Vart fjärde småföretag har alltså försvunnit. De medelstora företagen, med 10-29 anställda, har bli-
vit 43 färre och är i dag 156, vilket är en nästan lika stor nedgång som för småföretagen, 22 procent.  
De största företagen, med 30 anställda eller fler, har minskat med 19 till 133, även det 22 procent. 

 
 

 
 

 

Antal företag år  0-9 anställda 10-29 anställda 30- anställda Totalt 
2015  141  156  122  430
2014  146  162  131  439 
2013  152  171  140  463 
2012  164  178  149  491 
2011  173  189  143  505 
2010  178  201  140  519 
2009  181  206  136  523 
2008  187  202  148  537 
2007  188  199  152  539 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD  
MOTORBRANSCHENS årliga lönsam-
hetsundersökning görs av affärsanalys-
företaget Bisnode som har sammanställt 
uppgifterna från medlemsföretagens 
bokslut för 2015. I undersökningen är 
bara verksamma aktiebolag räknade.

Det ingår 430 återförsäljare av bilar 
och 29 återförsäljare av lastbilar. För 
andra året ingår också verkstäder, i år  
198 företag. 

Lönsamhetsundersökningen baseras 
på företagens registrerade bokslutsupp-
gifter för 2015. I några få fall har bokslut 
för 2015 saknats. Då har föregående års 
bokslutsuppgifter använts för skattning 
av nyckeltalen under 2015, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsunder-
sökningar.

I GRAFIKEN visas samtliga uppmätta 
resultat sedan 2006 då undersökningen 
startade. Det mått på resultat som 
används är företagens vinstmarginal, dvs 
resultatet i förhållande till omsättningen, 
efter att kostnader för finansnettot är 
borträknade eftersom olika företag har 
olika kostnader för upplåning och olika 
inkomster av kapital. Genom att ta bort 
kostnader och intäkter på kapitalsidan, 
finansnettot, kan vi bortse från hur företa-
get finansierat sin verksamhet och enbart 
mäta verksamheten. Vinstmarginalen är 
angiven för medianen samt under och 
övre kvartilen (se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. 
Hade ett genomsnittligt värde använts 
hade ett extremt dåligt eller extremt bra 
värde kunna påverka snittet. Genom att 
välja medianen undviker vi att enstaka 
företag ger allt för stor påverkan på 
resultatet. Övre kvartilen är det mittersta 
värdet i gruppen över medianen, nedre 
kvartilen är det mittersta värdet i gruppen 
under medianen.  

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

GRANSKAR
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som 2015, även 2017 ser lovande ut. 
– Vi ser redan nu stora orderstockar, bilar 

som delvis kommer att levereras först 2017, 
som kan peka på registreringar i en topp-
tre-nivå. I år ser registreringarna ut att landa 
på 375 000 bilar eller till och med fler. Det 
innebär att för åren 2015-2017 får vi mer än 
en miljon nya bilar i det svenska personbils-
beståndet. Det är helt fantastiskt, säger han.

FÖRKLARINGARNA ÄR flera enligt Tommy 
Letzén.

– Efter många år av realinkomstökningar, 
inte minst med alliansregeringens jobbskat-
teavdrag, finns det mycket pengar i kassan 
hos många svenskar. Dessutom känner vi oss 
fiktivt rikare när vi ser hur den egen ägda 
bostaden stiger i värde. 

– Vi har också ett bra ränteläge som ser ut 
att hålla i sig under lång tid. På det hela taget 
framstår AB Sverige som mer lyckat än övriga 
Europa. 

Letzén tror att bilförsäljningen om ett par 

”FÖR ÅREN 2015-2017 ÖKAR DET SVENSKA PERSON-
BILSBESTÅNDET MED MER ÄN EN MILJON NYA BILAR, 
HELT FANTASTISKT!”

Efter fyra år kan Autolane i Göteborg konstatera att 
satsningen lyckats.

– Från dag ett har vi satsat på att leverera kva-
litetsfordon och ta väl hand om våra kunder – det 
lönar sig i längden, säger vd:n Daniel Kalyun.

– Det är ingen konst att få nöjda kunder, men det 
kräver arbete och engagemang och på bara fyra år 
har vi fått många återkommande 
kunder.

Autolanes affärsidé är att det 
ska vara lätt att byta in begagnade 
bilar så väl som motorcyklar och 
att allt finns under samma tak.  

– Vi vet att många som älskar 
bilar också älskar motorcyklar. 
Och den som byter in en bil kanske 
gör det mot en mc och tvärtom, 
säger Daniel Kalyun.

Det har också varit viktigt för Autolane att välja 
rätt samarbetspartners inom finansiering och 
garanti.

– Det ska vara tryggt, okomplicerat och förmån-
ligt att handla hos oss. 

För Autolane var det viktigt att bli medlem i MRF. 
– Det är ytterligare ett sätt för oss som relativt 

nya att visa att vi är seriösa och att vi uppfyller bran-
schens extra garantiåtaganden, säger Daniel Kalyun.

– Tyvärr så finns det många oseriösa handlare på 
marknaden.

Personalen på Autolane är motorentusiaster och 
deltar under året på flera motorsportevent. 

– Även kunderna är mer än välkomna att följa 
med!

Förra året omsatte Autolane 33 miljoner med en 
vinst på 3,8 miljoner. Med ytterligare ökningar ser 
det bra ut även för 2016. 

Autolane vill fortsätta att satsa på kombinationen 
bil-mc och expandera ytterligare.

– Nu står vi inför det roliga dilemmat att vi 
behöver hitta en större bilhall för vår verksamhet 
eftersom vi växt ur våra lokaler!

ÅF PERSONBIL

Autolane satsade rätt

Daniel Kalyun.

år kommer att plana ut på en hyfsat hög nivå; 
någon dipp 2018 befarar han inte. 

– Nej, då är det valår och det brukar öka op-
timismen och negativa besked får stå tillbaka.

Men det finns också mörka moln i närtid 
som kan dämpa köplusten. 

– Vi har till exempel bonus malus-förslaget 
som helt klart kan få stor påverkan på mobi-
liteten. Och vägslitageavgiften för den tunga 
sektorn som kan öka kostnaderna med 24-26 
kronor per mil. Det kommer inte bara dämpa 
transporterna utan skada hela flödet av varor 
för alla branscher, allt från e-handel till skog. 
Regeringen inser nog inte vilka förödande 
effekter det kan få för hela den svenska arbets-
marknaden och ekonomin.

– Det är definitivt inte bra när regeringen 
vill gå före hela EU och tidigarelägga lagstift-
ningen. Det snedvrider verkligen konkurren-
sen för Sverige som är så exportberoende.

TOMMY LETZÉN understryker samtidigt vikten 
av miljöarbete.

– Branschen och bränsleindustrin har 
lösningarna på plats och står beredda att 
kunna vara fossiloberoende, även fossilfri. 
Men initiativen från regeringen visar att man 
inte vet hur man ska lyckas göra skatteväx-
lingen. Bilbranschen är i dag en kassako för 
statsfinanserna. 

De bilar som byts ut kommer till stor del att 
få en ny målgrupp. Så även på begagnatsidan 
ser framtiden ljus ut, menar 
Tommy Letzén.

– Sveriges befolkning 
ökar, vi är snart tio miljo-
ner. Många är nyanlända 
och ska in på den svenska 
arbetsmarknaden och 
bland dem är det många 
som inser att det är 
lättare att få jobb och 
komma in i det 
svenska samhäl-
let med körkort 
och bil. 
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Tommy Letzén, vd MRF  
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– Hamnar man på en flyktingförläggning, 
säg utanför Ljusdal, inser man snabbt att man 
behöver ha bil för att kunna röra sig. Bilen är 
helt enkelt vägen till frihet och jobb. Och då 
duger till att börja med den enklaste begagna-
de bilen för att sedan byta upp sig steg för steg. 

Fler bilar på vägarna innebär också fler 
bilar att serva, säger Tommy Letzén. 

– Även om serviceintervallen ökar och 
behoven för elbilar är annorlunda så bör det 
ändå ge ett tillskott till verkstäderna.

LÖNSAMHETSUNDERSÖKNINGEN baseras 
på verksamma aktiebolag som är medlem-
mar i MRF och är återförsäljare av bilar. Det 
görs en separat mätning av återförsäljarna av 
tunga fordon och, sedan två år tillbaka, en 
undersökning av de fristående verkstäderna. 
Dessutom mäts olika fordonsbranscher mot 
andra branscher. 

För första gången sedan mätningarna 
startade 2006 är bilhandeln med på den övre 
delen av 100-listan, på plats 42.

– Det är bra, men vi behöver en ökad lön-
samhet med tanke på alla förändringar som 
branschen står inför när det gäller till exempel 
teknik, kompetens och att produktlivscykler-
na går allt fortare, säger Letzén.

Arbetskraftskostnaden har ökat under 
2015, från en median på 472 000 kronor till 
491 000 kronor. Men i förhållande till omsätt-
ningen har den sjunkit, från 9,5 procent av 

nettoomsättningen till 9 procent. 
– Detta trots att regeringen tog bort de 

sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. 
MRF-handlarna kan också glädja sig åt en 

bättre soliditet med en median på 34 procent. 
En ökning som varit stadigt uppåt sedan för-
sta mätåret 2006 med 27 procent. Soliditeten 
visar på hur stor del av verksamheten som är 
finansierad med eget kapital. 

SAMTIDIGT KOMMER den tekniska utveckling-
en att ställa större krav på både återförsäljare 
och verkstäder och då kan det vara bra att 
vara stadd vid kassa.

– Frågan är hur bilarna kommer att utrus-
tas fram över. Blir det Google och Apple som 
bestämmer innehållet? Kommer konsumenter 
att kunna köpa till 50 hästkrafter med mobi-
len? Det är sådant vi måste öka kunskapen  
om redan nu.

I det långa perspektivet, menar Letzén, 
handlar det om vem som ska ha tillgång till 
informationen som bilen och föraren genere-
rar. Den som har tillgång till informationen 
blir framtidens vinnare och kan skapa och 
erbjuda produkter och tjänster som man vet 
att föraren/ägaren behöver. Detta tillsammans 
med att vår vardag blir allt mer digital där 
handel och support förväntas ske dygnet runt 
alla dagar i veckan.

– Digitalisering och uppkoppling kommer 
att bli framtidens ödesfrågor. 2
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Snabb konsolidering
i verkstadsbranschen
För allbilverkstäderna var 2015 ett bra år. Vinstmarginalen fortsatte att stiga och hamnade 
på 3,2 procent. Men för de allra största verkstäderna blev resultatet sämre. Dessutom har 
många små verkstäder försvunnit. Och i snabb takt stiger nu kostnaderna både för teknisk 
utrustning och kompentens.

För andra året i rad granskar vi även 
allbilverkstäderna i Motorbran-
schens stora lönsamhetsundersök-

ning. Bland MRF-medlemmarna finns 197 
verksamma verkstadsmedlemmar som har 
aktiebolag. Det är en kraftig minskning från 
2014 då antalet företag var 215, samma som 
2013.

Det visar på att det sker en snabb konsoli-
dering i branschen. Flera mindre verkstäder 
har köpts upp, lagts ner eller gått samman. 

– Frågan är hur det kommer att gå för de 
små fristående verkstäderna kommer i fram-
tiden. Det ställs stora krav på dem samtidigt 
som de pressas av arbetskraftsbrist, prispress 
från försäkringsbolagen och låg garanti-
serviceersättning, säger Joachim Due-Boje, 
servicemarknadschef på MRF.

Men det går inte heller så bra för de allra 
största, med 30 eller fler anställda. Vinst-
marginalen har sjunkit till 1,4 procent från 

Hos Motordepån i Järfälla utanför Stockholm 
är det full fart.

– 2015 var ett bra år för oss. Bilverkstaden 
har vuxit med både mer arbete och fler meka-
niker, säger Sandra Ljunggren, vd.

– Och kundnöjdheten har också ökat, vilket 
är mycket viktigt för oss.

Motordepån utför i dag service, reparatio-
ner och hjulinställningar på alla modeller av 
personbilar, husbilar och lätta lastbilar. Sedan 
2005 är verkstaden ansluten till Meca. 

Här finns också en däckverkstad som är 
ansluten till DRF (Däckspecialisternas riksför-
bund) och medlem i kedjan Däckpartner (som 
består av över 250 verkstäder i Norge, Sverige 
och Finland). Dessutom har Motordepån bilut-
hyrning och är franchisetagare 
till Mabi Hyrbilar. 

– Vi jobbar hela tiden på att 
hålla oss i framkant. Men det 
är inte alltid så lätt som småfö-
retagare, säger Sandra Ljung-
gren som har sex anställda.

Familjeföretaget startade 
för 37 år sedan i ett villagarage 
i Veddesta. Nu ligger anlägg-
ningen i en del av Järfälla där 
det byggs många bostäder. 

– Vi ser en spännande framtid i området 
runt omkring oss. Det ska exploateras till en 
ny stadsdel.

Framtiden innebär ett ständigt lärande för 
Sandra Ljunggren och hennes medarbetare.

– Det gäller att följa med i utvecklingen 
både när det gäller det tekniska i branschen 
och vad det i sin tur ställer för krav på oss, 
menar hon.

– Det handlar också om vad kunden förvän-
tar sig, inte minst när det gäller den digitala 
utvecklingen. Och vinsten för oss är om kun-
derna fortsätter att vara lika nöjda med oss i 
framtiden som de är i dag. 

VERKSTAD

Det går bra för  
Motordepån i Järfälla
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Stabilt för lastbilsbranschen
Återförsäljare av tunga for-
don får kämpa lite hårdare 
än kollegerna på personbils-
sidan. Vinstmarginalen har 
visserligen ökat, men blyg-
samt från ett medianvärde 
på 3,8 till 4,1 procent.

Det är tredje året som Motorbran-
schens lönsamhetsundersökning 
även ser på återförsäljare av tunga 

fordon. Totalt är det 30 företag, ett mer än 
2014. Merparten är stora med 30 eller fler 
anställda. 

– Det har varit en tid med stora investe-
ringar för branschen. Flera av de stora återför-
säljarna har satsat på nya anläggningar, säger 
MRF:s vd Tommy Letzén.

Vinstmarginalen för alla företagen blev för 
i fjol 4,1 procent. Det är en svag uppgång från 
året innan då den var 3,8 procent. Den högsta 
noteringen var för 2011 då vinstmarginalen 
låg på 5,1 procent. Men inget av de 30 företa-
gen hade en negativ vinstmarginal.

– Det har också skett en konsolidering  
av åkeribranschen och vi har fått större upp-
köpare. Det har gett en prispress på lastbilar, 
förklarar Tommy Letzén.

Trots hård konkurrens har alltså lastbils-
återförsäljarna lyckats att inte bara behålla 
vinstmarginalen utan också öka den något.

Det är lite av katten på råttan och råttan på 
repet över Lastbilssverige just nu. Den tunga 
fjärrtransporten pressas hårt i den internatio-
nella konkurrensen och det ökar pressen i alla 
led. Dessutom slår cabotagetrafiken hårt mot 
den seriösa trafiken, säger Tommy Letzén.

– Jag sa samma sak förra året, men ingen-
ting händer. När jag frågar polisen som ska 
bevaka vägtrafiken vad de gör, svarar de att 
gränskontroll och statsbesök tar alla resurser.

Det får Tommy Letzén och MRF att, till-
sammans med andra aktörer, fortsätta driva 
på för att olika myndigheter ska utföra sina 
tillsynsuppdrag. En ljusglimt kom i regering-
ens budget där 25 miljoner avsätts för polisens 
arbete mot cabotagetrafiken (se också artikel 
på sidan 40).

– Viktigt är att klampning sker och stora 
böter tilldelas den oseriösa trafiken. Det måste 
finnas ett reellt hot att bli upptäckt.

Trots många bekymmer ser behovet av 
tunga fordon framöver gott ut. Stora in-

Anders Persson är mycket nöjd 
med både 2015 och 2016.

– Det går riktigt bra just nu. 
Både försäljning och verkstad går 
i rätt riktning, säger Bilbolaget 
Lastvagnars vd.

Han är i Kanada med svenska 
kunder på konferensresa när 
Motorbranschen når honom. Även 
där har företaget kunder som vill 
träffa Anders Persson.

Under 2015 såldes ungefär 
100 nya lastbilar och i år blir det 
ungefär lika många. 

– Sverige går bra just nu och 
då går vi också bra.

Bilbolaget Lastvagnar Persson 
& Co, som företagets fullständiga 
namn är, har i dag fem anlägg-
ningar i Sundsvall, Hudiksvall, 
Söderhamn, Ljusdal och Gävle. 
Totalt arbetar cirka 120 personer 
i företaget som är återförsäljare 
av Volvo lastvagnar, har service-
verkstäder, uthyrningsverksam-
het, utbildning och flera andra 
tjänster som stödjer åkerierna. 

Men allt är inte bara solsken. 
Anders Persson är djupt bekym-
rad över att det inte kommer 
några politiska beslut i flera 
viktiga frågor.

– Vilka max-
laster ska gälla 
framöver? Blir det 
någon vägslitage-
avgift? Det är bara 
några av alla frågor 
som snurrar runt 
men som vi inte 
får klarhet i, säger 
han.

– Det stora 
problemet för framtiden är inte 
om det blir olika regler och skat-
ter. Det är att vi inte vet vad som 
kommer att gälla framöver och 
kan planera för det.

ÅF L ASTBIL

Bilbolaget sålde hundra  nya lastbilar förra året 
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frastrukturinvesteringar och satsningar på 
bostadsbyggande ger en ökad efterfrågan. Den 
svenska skogen är också hett eftertraktad och 
det innebär ett ökat transportbehov. 

ANTAL NYREGISTRERINGAR av lastbilar ökade 
också under 2015 till 4 827 från 4 711 år 2014. 
Det är fortfarande en bit kvar till 2008 då 
drygt 6 000 lastbilar registrerades. 

Antal bilar i lager i förhållande till netto-
omsättningen har också ökat. Från ett snitt 
på 11 till 15. Det kan tyda på en lite för stor 
optimism. Men det är i nivå med andra goda 
år som 2008. 

Arbetskraftskostnaden fortsätter att stiga 

till ett snitt per anställd på 556 000 kronor 
mot föregående års 545 000. Det har varit en 
ökning med 27 procent på tio år. 

Hotet i närtid är den omdiskuterade 
vägslitageavgiften som bland andra MRF har 
kritiserat hårt. Men frågan är om den blir 
verklighet. För att införas och ge de förvänta-
de tre-fyra miljarderna krävs, enligt utredaren 
Vilhelm Andersson, omfattande administra-
tivt arbete, ett 40-tal kontrollstationer och att 
upp till 400 kameror installeras. 

– Det är inte snutet ur nästan, utan här 
talar vi om ganska höga belopp på mellan en 
halv och en miljard för att komma igång, säger 
Vilhelm Andersson till Dagens Industri. 2
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2014 års nivå på 2,1 procent, enligt lönsam-
hetsundersökningen. För de små, med färre 
än tio anställda, och medelstora men 10-29 
anställda, var vinstmarginalen i de båda 
grupperna 3,3. För de små var det en höj-
ning från föregående års nivå på 3,0 och för 
det medelstora samma nivå som 2014.

– Vi ser hur det blir allt tuffare för de 
fristående verkstäderna. De ska klara av allt 
mer komplexa problem samtidigt som det 
blir allt dyrare abonnemangsavgifter och 
att få del av tillverkarnas information, säger 
Joachim Due-Boje. 

UNDER 2015 och 2016 märks tydligt hur det 
bildats kluster av olika verkstäder. 

– Troligen kommer vi att få se ännu mer 
av uppköp, samgåenden och samarbeten 
framöver, säger Joachim Due-Boje. 

Utvecklingen av tekniken i bilarna kom-
mer att också ställa allt högre krav på de 
anställdas kunskaper och förmåga att hänga 
med. Enligt lönsamhetsundersökningen har 
arbetskraftskostnaden stigit med 3–5 pro-
cent, mest i de medelstora verkstäderna.

– Det blir svårare och svårare att reparera 
bilarna när det stoppas in så många finesser i 
dem och frågan är om konsumenten förstår 
vad alla finesser i slutändan kan komma att 
kosta.

– Ta som exempel felsökning på elektro-
nik som kommer att bli en stor utmaning 
för alla verkstäder och för de fristående i 
synnerhet. 

Joachim Due-Boje spår att det krävs allt 
mer av verkstäderna för att hålla all kunskap 
uppdaterad för alla årgångar av alla bilarmo-
deller. 

Och ny kunskap kommer inte att kunna 
ersätta gammal kunskap.

– Personalen måste fortfarande även 
kunna byta drivrem, topplockspackning och 
däck. 

Men specialistverkstäder inriktade på 
olika typer av reparationer tror inte Joachim 
Due-Boje kommer att bli verklighet i någon 
större utsträckning.  

– Nej, storstadskonsumenten kommer 

inte att vilja ta ledigt från jobbet för att 
åka runt till olika ställen med bilens olika 
problem. De vill ha ett ställe för allt. 

– Frågan i framtiden kommer sna-
rare att bli om felet kan åtgärdas genom 
molnet eller om bilen fysiskt måste till en 
verkstad. 2
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BRANSCH BRANSCH

Organisationskonsulter                   9405 23,0% 56,8% 8,5% 1 1 5
Arkitekt- och byggkonsultverksamhet      3786 23,7% 55,8% 7,1% 3 4 2
Datakonsulter                            7495 23,0% 55,2% 6,2% 5 3 6
Tekniska konsulter                       4769 21,3% 55,3% 6,1% 6 2 3
Övrig hälso- och sjukvård mm             3197 23,2% 51,5% 5,4% 7 11 9
Personalutbildning                       475 16,6% 52,5% 6,3% 11 7 10
Fastighetsmäklare                        1697 23,8% 42,9% 13,4% 12 59 57
Teknisk provning och analys              241 19,4% 49,7% 5,6% 18 8 4
Måleriarbeten                            1680 17,4% 47,3% 6,0% 13 17 15
Databehandling och andra datatjänster    486 16,6% 44,1% 9,3% 14 20 24
Advokatbyråer                            1810 24,4% 57,5% 4,4% 2 6 1
Utgivning av programvara                 718 15,4% 47,5% 6,4% 9 10 8
Öppen hälso- och sjukvård                2492 30,4% 66,2% 4,0% 4 18 12
Golv- och väggbeläggningsarbeten         1260 15,6% 44,4% 7,6% 19 15 19
Revisions- och redovisningsbyråer        3160 23,0% 53,4% 4,5% 20 14 7
Elinstallationer                         3706 15,9% 48,7% 5,1% 17 19 13
Film- och videoproduktion                839 14,9% 43,8% 6,5% 8 5 36
Ventilations- och övriga VVS-arbeten     1025 14,9% 44,8% 5,3% 16 23 16
Fasad- och byggnadssnickeriarbeten       3435 15,1% 38,7% 11,7% 27 32 32
Reklambyråer                             1865 15,4% 46,6% 4,5% 15 16 21
Takarbeten av plåt                       970 14,7% 46,3% 4,8% 21 9 11
Instrumentindustri                       214 11,5% 54,0% 4,7% 10 13 20
Värme- och sanitetsarbeten               2698 13,7% 45,4% 4,8% 37 28 37
Andra bygg- och anläggningsarbeten       2914 13,0% 41,6% 7,3% 29 24 26
Tandvård                                 1400 22,1% 64,1% 2,0% 25 31 14
Annonsförmedling, DR m m                  782 12,2% 41,7% 6,6% 41 35 53
Glasmästeriarbeten                       429 12,4% 46,7% 4,2% 42 37 17
Reparation av industriutrustning         1651 12,3% 46,8% 4,1% 22 21 28
Hårvård                                  1056 16,3% 42,8% 4,3% 30 53 50
Elektronikprodukter                      494 10,7% 42,8% 5,5% 26 12 41
Medicinsk teknik                         1097 11,5% 48,3% 3,7% 24 44 23
Optiker                                  548 16,8% 45,5% 2,9% 23 51 46
Säkerhetstjänster                        336 14,2% 34,2% 9,1% 39 50 44
Byggnadsindustri                         6730 11,3% 36,8% 8,4% 40 40 42
Färghandel                               360 10,1% 42,4% 5,2% 72 63 65
Kommunikationsutrustning                 279 9,8% 43,0% 5,0% 44 65 72
Partihandel med maskiner och utrustning  3364 9,8% 43,7% 4,8% 43 25 40
Lokalvård                                1350 14,4% 37,6% 4,9% 28 41 30
Detaljhandel på internet                 806 9,6% 36,1% 15,3% 49 52 68
Elteknisk industri                       447 11,4% 46,6% 3,2% 36 26 33
Förskoleutbildning                       409 15,4% 41,1% 3,6% 38 39 22
Handel med personbilar                   1700 9,1% 36,6% 8,6% 55 58 95
Telekommunikation                        365 10,8% 33,1% 8,7% 46 60 74
Gummi- och plastindustri                 781 10,0% 47,1% 3,1% 32 36 48
Kemiska basprodukter                     484 9,8% 46,3% 3,3% 33 33 45
Partihandel med insatsvaror mm           3882 9,5% 42,4% 4,8% 51 38 43
Handel med lastbilar och bussar          155 8,4% 36,5% 7,8% 54 47 59
Järnhandel och bygg- och VVS-varor       902 8,5% 37,7% 6,3% 59 69 77
Bilplåt- och billackreparationer         509 12,0% 44,3% 2,5% 31 27 39
Textilindustri                           350 9,1% 45,6% 3,2% 57 64 67

Handel med hushållsapparater             280 8,3% 43,0% 4,6% 65 82 63
Uthyrning av maskiner och utrustning     1017 9,5% 39,6% 4,8% 35 34 27
Schakt- och grundarbeten                 3820 8,7% 36,3% 5,3% 48 49 29
Bilreservdelar, partihandel              395 8,3% 41,0% 4,8% 69 42 58
Maskinindustri                           1546 8,7% 44,8% 3,1% 62 29 35
Datorer och elektroniska sällanköpsvaror 1121 10,3% 40,4% 3,5% 61 62 83
Metallvaruindustri                       4217 8,8% 43,9% 3,0% 53 22 25
Trävaruindustri                          1303 7,7% 41,3% 4,8% 50 73 62
Grund-, gymnasieskolor m m                377 11,7% 35,8% 3,5% 45 57 31
Restauranger                             7803 10,6% 34,4% 4,3% 64 78 92
Däckservice                              467 9,4% 40,5% 3,1% 60 55 56
Kemisk industri                          200 8,4% 43,6% 2,6% 47 45 38
Partihandel med livsmedel                1549 8,1% 32,4% 5,3% 77 72 71
Transportmedelsindustri                  717 7,1% 40,3% 4,4% 56 48 69
Partihandel med hushållsvaror            3868 7,8% 39,2% 3,9% 58 66 78
Möbelindustri                            412 7,1% 41,0% 3,9% 63 61 66
Handel med motorcyklar                   270 5,9% 31,1% 9,7% 70 99 100
Livsmedelshandel exkl stormarknader      2382 12,1% 36,4% 1,7% 67 70 49
Resebyråer                               711 7,5% 34,5% 4,8% 82 76 97
Rekreations-, kultur- och sportverks.    2327 6,7% 35,8% 5,0% 86 84 85
Bilservice, ej specialiserad             2552 9,0% 39,1% 2,9% 71 46 55
Stålindustri                             241 7,2% 41,7% 3,0% 68 30 47
Taxi                                     1397 10,2% 30,5% 3,3% 75 80 79
Hotell med restaurangrörelse             1022 6,8% 25,9% 5,8% 85 85 91
Gruvor                                   205 8,0% 41,9% 1,1% 52 54 18
Grafisk produktion                       898 8,2% 42,3% 0,8% 73 67 75
Callcenterverksamhet                     220 12,6% 32,3% 1,0% 34 56 76
Livsmedelsindustri                       1506 7,4% 35,5% 3,1% 76 81 64
Förlag                                   855 8,0% 39,4% 0,7% 81 71 60
Handel med radio- och TV                 338 6,3% 41,4% 1,3% 84 89 89
Bilreservdelar, detaljhandel             500 7,8% 30,5% 3,1% 79 68 88
Renhållning m m                           421 5,8% 35,4% 3,4% 66 43 52
Handel med möbler m m                     545 5,9% 35,4% 3,1% 88 97 94
Massa- och pappersindustri               223 6,4% 36,4% 1,8% 80 79 80
Blomsterhandel                           635 7,5% 33,2% 1,7% 89 87 87
Åkerier                                  6443 7,0% 33,9% 1,9% 87 74 51
Handel med glas, porslin m m              453 6,7% 33,2% 2,7% 90 88 99
Fastighetsförvaltning, privat            1162 5,8% 22,5% 3,5% 78 86 82
Detaljhandel med drivmedel               848 7,9% 33,2% 0,0% 92 93 61
Skogsbruk                                1826 6,2% 34,4% 1,2% 74 75 70
Kollektivtrafik                          457 6,3% 29,5% 2,2% 93 90 84
Handel med sport- och fritidsartiklar    758 5,3% 30,8% 2,8% 97 83 86
Jordbruk                                 3194 4,8% 35,1% 0,8% 91 77 34
Handel med skor                          297 4,7% 36,2% 0,0% 83 91 96
Bokhandel                                352 6,8% 29,4% 0,8% 94 94 93
Uthyrning av industrilokaler             4149 6,1% 17,9% 1,0% 95 92 73
Handel med kläder                        1831 5,4% 31,4% 0,7% 99 98 98
Uthyrning av bostäder                    5322 4,3% 12,6% 2,1% 96 96 90
Uthyrning av andra lokaler               5283 5,2% 13,6% 1,4% 98 95 81
El- och hetvattenförsörjning             988 3,1% 27,2% 0,6% 100 100 54

Rankning 
2015

Rankning 
2015

1. Organisationskonsulter (1)
2. Arkitekt- och byggkonsultverksamhet (3)
3. Datakonsulter (5)
4. Tekniska konsulter (6)
5. Övrig hälso- och sjukvård (7)
6. Personalutbildning (11)
7. Fastighetsmäklare (12)
8. Teknisk provning och analys (18)
9. Måleriarbeten (13)
10. Databehandling och andra datatjänster (14)

Högst upp på listan finner vi samma bransch som för ett år sedan, men 
därefter är det förändringar på alla platser. Fjolårets tvåa – advokatbyråer – 
har fallit ur listan och återfinns på plats 11. Konsulter i olika former toppar 
listan och det visar att det i många branscher går mer och mer mot att hyra 
in kompentens i stället för att anställa. På årets lista står nykomlingen 
fastighetsmäklare för den största tillväxten, +13,4 procent. Även hos de andra 
är tillväxten hög, 5,4–9,3 procent. Det kan jämföras med 2013 då den högsta 
tillväxten, i övrig hälso- och sjukvård, var 4,6 procent.

Avkastningen på det totala kapitalet under 2015 har också varit mycket god 
bland toppbranscherna. De flesta ligger kring 23 procent och sämst ut kommer 
personalutbildning samt databehandling m m med 16,6 procent. Soliditeten är 
stark i samtliga branscher, från 43 till närmare 57 procent. Det är dock något 
lägre än förra året då hälso- och sjukvård låg i topp med drygt 65 procent.

1. El- och hetvattenförsörjning (100)
2. Uthyrning av andra lokaler (98)
3. Uthyrning av bostäder (96)
4. Handel med kläder (99)
5. Uthyrning av industrilokaler (95)
6. Bokhandel (94)
7. Handel med skor (83)
8. Jordbruk (91)
9. Handel med sport- och fritidsartiklar (97)
10. Kollektivtrafik (93)

På listan över de tio svagaste branscherna hittar vi samma branscher 
som för ett år sedan, bara med några förändringar i placering. Allra 
svagast utveckling har båda åren el- och hetvattenförsörjning. Uthyrning 
av bostäder, industrilokaler och andra lokaler fortsätter att vara svaga, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på att bristen på både lokaler och 
bostäder är stor. Hyresregleringen begränsar dock lönsamheten för 
bostadsfastigheter. Jordbruket har fått det allt tuffare och har sjunkit från 
plats 10 till 8. 

Kollektivtrafiken har en liten förbättring och har gjort den omvända 
resan. Handel med skor står för den sämsta tillväxten, noll procent, men 
har den högsta soliditeten på drygt 36 procent. Handel med skor är också 
raketen in på listan över de svagaste branscherna. Den bransch som läm-
nat listan är detaljhandel med drivmedel som nu återfinns på plats 89.

DE 10 STARKASTE BRANSCHERNA DE 10 SVAGASTE BRANSCHERNA

Så går rankningen till

Lastbilshandeln 
klättrar sju steg 
uppåt i listan.

2  F O K U S  I  L Ö N S A M H E T
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”Bilhandeln har tagit
steget in i finrummet”
”En otrolig prestation av bilhandeln”, sa Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode, i fjol.  
I år säger han: ”Det senaste klivet är historiskt. För första gången har handel med personbilar 
kvalat in på den övre halvan av listan över de 100 mest framgångsrika branscherna. Bilhandeln 
har tagit klivet in i finrummet!”

B
ilförsäljningen hade ett lysande 
2015 och det märks också i 
listan över framgångsrika bran-
scher. 2012 hade handel med 
personbilar en inte så hedrande 

plats 94. Men sedan har det gått uppåt. Året 
därpå blev det plats 66, därefter 55 och nu – 
för 2015 – plats 42.

– Det är den bästa placeringen under de 
femton år som vi gjort lönsamhetsundersök-
ningen, säger Per Weidenman på Bisnode, 
som genomför undersökningen på uppdrag 
av Motorbranschen.

Och det finns fler glada nyheter:
– Tittar vi enbart på tillväxten hamnar 

både handel med personbilar och handel med 
motorcyklar bland de tio bästa branscherna! 
Det brukar vara branscher inom internet 
och fastigheter som kan visa på sådana fina 
tillväxttal som vi nu ser i fordonshandeln.

– När jag tittat närmare på MRF-med-
lemmarna kan jag också konstatera att både 
tillväxt och lönsamhet har varit riktigt bra 
under 2015 i förhållande till tidigare år.

Handeln med lastbilar har också klättrat på 
100-listan. 2009 var ett bottenår med placering 
94. Därefter kom några år som gick bättre 
fram till 2013 då lastbilarna sjönk ner till plats 
81. 2014 gick det bättre igen, plats 54 och 2015 
kom äntligen klivet över 50-linjen till plats 
47. Det var också kring denna nivå som 
handeln med lastbilar låg under första 
halvan av 00-talet.

– Vi kan se hur handeln med last-
bilar klättrat på listan totalt sett, men 
samtidigt ser vi också att förtjäns-
ten har blivit sämre, säger  
Per Weidenman.

BILPLÅT- OCH billackre-
parationer har gått bakåt 
på listan. Från plats 20 år 
2013, till plats 31 år 2014 
och nu plats 49. 

– Vi kan se att det skett 
omstruktureringar i den 
branschen. Det blir allt färre 
och större företag och vad jag 

förstår har lönsamheten pressats av allt mer 
garantijobb med lägre ersättningar. Det syns 
också på den låga tillväxten i branschen. Här 
kan också bristen på kvalificerad personal 
spela in, resonerar Per Weidenman.

LÅG TILLVÄXT gäller också för de cirka 2 500 
företag som sammanfattas under branschbe-
teckningen ”bilservice, ej specialiserad” med 
en placering 71 både för 2014 och 2015. 

Även däckservice har en förhållandevis 
låg tillväxt och håller sig kring plats 60 

sedan ett antal år tillbaka. 
– Att det gått så bra för handeln 

med fordon visar att det finns gott 
om pengar hos många företag och 
hushåll, säger per Weidenman som 
inte är lika optimistisk för framtiden.

– Frågan är om det kommer 
att hålla i sig efter 2016. Både den 

faktiska ekonomin framöver, men 
också prat om katastrofer som EU:s 
sönderfall, Brexit och Syrien, kan 
komma att dämpa efterfrågan. 2

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

Som grund för analysen har analysföretaget Bisnode använt de tre 
nyckeltalen avkastning på totalt kapital, soliditet och förändring av netto-
omsättning, det vill säga tillväxt.

2 Avkastning på kapital – visar hur effektivt de totala tillgångarna 
(balansomslutningen) har använts under året.

2 Soliditet – visar hur stor del av de totala tillgångarna som under  
företagets hittillsvarande verksamhet har finansierats med ägarnas 
satsade kapital och kvarhållna vinstmedel.

2 Förändringen av nettoomsättningen – visar den procentuella föränd-
ringen av nettoomsättningen jämfört med föregående år.

Inför rankningen sorteras branscherna i stigande ordning för respek-
tive nyckeltal. Den bransch med lägst värde för ett nyckeltal får 1 poäng, 
den med näst lägst värde får 2 och så vidare till den som får högst värde 
och 100 poäng. Därefter summeras de tre utdelade poängen och den med 
högst total poäng blir rankad högst på lönsamhetslistan.

(för 2015, placering 2014 inom parentes)
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M
ina tankar går till Jan 
Wallander nyss avlidne 
forskaren men också vd:n 
och styrelseordföranden 
för Handelsbanken under 

70-och 80-talen. Under alla år varnade han 
för att tro för mycket på budgetarbetet i 
företagen och i stället vässa organisationerna 
och förbereda för det oväntade. 

”Att göra upp planer för framtiden på det 
sätt som årsbudgetering innebär framstår 
för mig som antingen en improduktiv eller 
riskabel sysselsättning”, skriver han i boken 
”Budgeten – ett onödigt ont”.

Faran ligger bland annat i att vi gärna 
drar ut linjer från de punkter vi känner till. 

SER VI PÅ bilförsäljningen under tre år är det 
lätt att lockas att räkna med fortsatt hög, eller 
högre, försäljning kommande år. 

Men en sak är säker; förr eller senare hän-
der något oväntat. Och när det sker en stor 
förändring brukar det gå snabbt. Alla som 
varit med i branschen under många år kan 
lätt räkna upp händelser som bensinransone-
ringen på 70-talet. Plötsligt händer det …

Vi ser redan i dag ett antal mörka moln 
torna upp sig. Ett är beskattningen av bilar. 
Vi vet att det inte behövs några stora föränd-

ringar i exempelvis miljöbilsbeskattningen 
för att ändra köpbeteenden. I regerings-
förklaringen i september var statsminister 
Stefan Löfven tydlig med att järnvägen ska 
vara ”godstransportmedlet nummer ett”. Det 
kan innebära hårdare beskattning på lastbils-
transporter även om det verkar som om den 
aviserade vägslitageavgiften läggs på is.  

Även om hushållen ser ut att som helhet 
ha bra köpkraft även framöver, kan det bli 
problem på marginalen. Till exempel de nya 
amorteringsreglerna för bolån som gör det 
mindre lockande att ta ett ytterligare lån på 
huset för att köpa bil. Den låga räntan ser 
dock ut att kunna hålla i sig även under 2017 
och kanske ytterligare en tid. 65-plussarna 
får också allt bättre köpkraft i takt med att 
det kommer in nya årgångar med allt högre 
tjänstepensioner. 

NÅGOT SOM OCKSÅ kan påverka fordons-
branschen är de allt mer protektionistiska 
toner som hörs från USA, Storbritannien och 
många andra länder. Handelsavtal kan rivas 
upp och det stora frihandelsavtalet mellan 
EU och USA ser nu ut att inte bli av. Det 
leder i sin tur till dyrare import av bilar från 
länder utanför EU och svårigheter för export 
av bilar till exempelvis USA.

Oljepriset är en stor osäkerhetsfaktor. 
Försöken att begränsa produktionen, och 
därmed driva upp priserna, ser för tillfället 
ut att misslyckas. Oljan har inte bara direkt 
påverkan på bensin och diesel utan även på el 
på många håll i världen. En stor del av värl-
dens el produceras ju i oljeeldade kraftverk. 

Den svenska ekonomin ser ut att fortsätta 
att växa, om än inte med samma goda tillväxt 
som 2015. Främst är det byggsektorn och 
infrastrukturinvesteringar som växer och 
det bådar gott för transportfordon av olika 
slag. Arbetslösheten i Sverige fortsätter 
också att minska, vilket bör innebära att fler 
människor behöver ta sig till jobbet, ofta 
med bil. Hushållens köpkraft är fortsatt god 
enligt prognoser. Problemen med att hitta 
arbetskraft i vissa yrken växer och kommer 
troligen att leda till löneökningar utöver de 
centrala avtalen. Samtidigt kan stora grupper 
med låg eller ingen utbildning bidra till att 
lönerna i okvalificerade yrken pressas nedåt. 

Sänkningen av rot-avdraget till 30 pro-
cent har fått en viss effekt på beställningen 
av hantverkstjänster i hemmen. Samtidigt 
har efterfrågan på hantverkare i övrigt ökat. 
Utvidgningarna av rut-tjänster, med bland 
annat flyttjänster i augusti i år och maskinre-
parationer från 2017, kan också komma att 
öka efterfrågan på transportbilar. 

Många analytiker börjar tala om en 
optimism i Sverige som påminner om tiden 
före fastighets- och finanskrisen i början på 
90-talet, tiden före it-kraschen på 00-talet 
samt åren före finanskrisen 2008. Det är med 
andra ord en tidpunkt för att glädja sig åt alla 
fina siffror – men också hålla hårt i pengarna 
och träna sig för att klara det oväntade. 2

”Dags att träna  
för det oväntade”
2015 blev ett rekordår för bilbranschen, 2016 kan bli ännu bättre och även för 
2017 ser orderböckerna bra ut. 2018 är det valår och då brukar tillväxten få en 
extra skjuts. Det är lätt att vara optimist. Men ingen fest varar för evigt. Det är 
dags att börja förbereda sig för det oväntade.

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

”DET ÄR EN TIDPUNKT ATT GLÄDJA  
SIG ÅT ALLA FINA SIFFROR – MEN  
OCKSÅ HÅLLA HÅRT I PENGARNA”

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

Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

Vi hjälper 
dig gärna!

Hos oss finns lösningarna 
När du behöver kreditlösningar vill vi hjälpa dig.  
Våra innesäljare förstår branschen och vet vilka behov  
och utmaningar du möter i vardagen.

Genom att lära känna dig och din kund ser vi möjligheterna. 
Att förverkliga dina affärer är värdefullt för dig, för oss och 
våra gemensamma kunder.

Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. 
Varmt välkommen att höra av dig. 

santanderconsumer.se

S80074_Motorbranschen_innesälj_annons.indd   1 2016-10-19   15:40:15
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O
fficiella siffror från Trafik-
analys visar att utländska 
lastbilar står för en procent av 
alla inrikestransporter. Så ser 
inte verkligheten ut.

Skötsamma åkerier, spe-
ditörer och chaufförer är rasande över fusket 
som snedvrider konkurrensen. I höstas genom-
fördes en stor lastbilsmanifestation utanför 
riksdagen med kritiska röster om att trafikpo-
liserna är för få, att böter och sanktioner är för 
låga i förhållande till brottets karaktär och att 
åklagare saknar kompetens.

Regeringen vill ge mer pengar till trafikpo-
lisen för att bekämpa illegalt cabotage, alltså de 
som begår brott mot EU:s regler för gränsöver-
skridande lastbilstrafik, enligt vilka utländska 
förare får stanna i Sverige i en vecka och köra 
tre svenska inrikestransporter. Det har talats om 
en specialenhet som bara ska jobba med illegalt 
cabotage och om att anställa fler bilinspektörer. 
Sverige är långt ifrån EU:s minikrav om kontrol-
ler av yrkestrafik som gäller från 2018. 

De som bryter mot cabotagereglerna får en 
sanktionsavgift på 40 000 kronor, som ska betalas 
direkt, annars kan lastbilen klampas. Från det att 
lagen om klampning började gälla 1 mars 2015 
har bara 39 klampningar genomförts i Sverige. 

– Vi använder bara klampning om inget 
annat hjälper eftersom det oftast räcker att ta 
nycklar och frakthandlingar. Vi har 24 timmar 
på oss att få betalt, därefter måste vi låsa upp 
lastbilen. Oftast betalas sanktionsavgiften, men 
det händer att chaufförer smiter i väg utan att 

betala. Sedan skyller de på språkförbistringar, 
säger Kjell Andersson, gruppchef för trafikpoli-
sen i region väst.

Kjell Andersson säger att tidsfristen gör 
att klampningslagen är tandlös och att det är 
administrativt krångligt att få ett klampnings-
beslut eftersom både transportstyrelsen och 
vakthavande ska överpröva besluten.

– Chaufförerna blir rädda när de stoppas, 
men speditören vill ha fram sin last. Så länge vi 
har deras last har vi lättare att förhandla, säger 
Kjell Andersson.

Om transportbolaget inte betalar fortsätter 
transportstyrelsen (TS) att driva in pengarna. 
Under 2015 och 2016 har TS handlagt 88 ären-
den om drygt tre miljoner i sanktionsavgifter, 
vilket motsvarar 75 klampningar. 

CABOTAGETRAFIKEN ÄR en business i sig. För 
att tjäna på transporterna säljer åkerier upp-
dragen till andra som är villiga att genomföra 
transporten billigare. Det innebär att många 
chaufförer inte vet vem den ursprungliga upp-
dragsgivaren är. Det åkeriet som är ansvarigt 
har kanske uppdraget i tredje hand.

Till det kommer lastbilar i dåligt skick och 
chaufförer som tvingas fuska med vilotider 
och manipulera sina färdskrivare för att hålla 
tiderna. Många lastbilar stannar i Sverige och 
har aldrig rullat i det land där bilen är regist-
rerad. Mobila verkstäder, etablerade bland 
annat i Göteborg, rycker ut vid haverier för att 
lastbilen inte ska lämna Sverige. 

– Nyligen tog vi en chaufför som stannade 

på motorvägen när han såg vår kontroll. Det 
visade sig att färdskrivaren stod på vila när han 
egentligen körde, säger Kjell Andersson som 
också plockat ner hela utrustningar för att hitta 
fjärrkontroller som styr färdskrivare. 

Att fuska med reglerna är inte svårt.
– Speditörerna anpassar transporterna 

efter regelverket och sticker emellan med en 
utländsk transport till Oslo eller Köpenhamn. 
Dessutom lånar de förarkort av varandra när 
en chaufför åker hem. Sedan byter de kort igen. 
Bilarna stannar i Sverige. Det hade varit bra 
med ett krav på att lastbilen skulle till hemlan-
det regelbundet, säger Kjell Andersson.

I REGION VÄST jobbar 50 trafikpoliser. De är 
inordnade under den lokala polisen och måste 
i vissa fall göra annat. När gängkriminaliteten i 
Göteborg ställer till problem får även trafikpoli-
sen knacka dörr. Då lämnas vägarna obevakade.

Trafikpolisens uppdrag är inte bara det 
illegala cabotaget. En stor del är att kontrollera 
att fordon inte är bristfälliga och att förarna 
respekterar kör- och vilotider, har förarkort 
och att lasten är säkert lastad. Om inte riskerar 
chaufförerna böter. 

– Om det finns obetalda böter sedan tidi-
gare kräver vi betalt och kontaktar kronofog-
den, men vi har inte rätt att hålla dem kvar, 
säger Kjell Andersson. 

De senaste fem åren har 212 personer dött i 
trafikolyckor i Sverige där tunga lastbilar varit 
inblandade, enligt transportstyrelsen. Bara 
förra året dog 40 personer. 2
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Illegal cabotage-trafik är så etablerad att utländska chaufförer  
har fasta nätverk i Sverige av verkstäder och byte av förare och  

förarkort, om lastbilarna skulle stoppas. Polisens vapen är att ta nycklar, 
frakthandlingar och i sista hand klampa. Men sedan klampningslagen  

infördes har bara 39 lastbilar låsts fast. 
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO CHRISTEL LIND

SVENSKA SIFFROR
Antalet trafikpoliser: 343 trafikpoliser + cirka 100 poliser  
som organiseras i ”ingripande poliser” och som huvudsakligen  
jobbar med trafikbrott
Antalet klampningar 2015: 22 fordon (fr o m 1 mars).
Antalet klampningar 2016: 17 fordon (tom 31 augusti).
Antalet ärenden med sanktionsavgifter beslutade av trans-
portstyrelsen 2015-2016: 88 fall motsvarande 3 035 000 kronor.

Åkeribranschenär rasande
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Bilderna till vänster:
Lastbilschaufför Björn 
Andersson från Arvika 
är förbannad över hur 
situationen med 
fuskande chaufförer 
ser ut.

Det är tungt och 
krångligt att klampa en 
lastbil. Kjell Andersson 
visar hur utrustningen 
monteras.

Den här lastbilen ser okej 
ut, men bilinspektör Lennart 
Olsson minns ett sönderrostat 
lastbilsekipage med trasiga 
bromsskivor. Det var bland 
det värsta han sett.

En bulgarisk chaufför 
visar upp sin last för Kjell 
Andersson och bilinspek-
törerna Fredrik Tolebjer 
och Lennart Olsson.

Gruppchef 
Kjell Anders-
son tycker att 
klampningsla-
gen är tandlös.
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Kjell Andersson, gruppchef på trafik- 
polisen i region väst, är trött på att svara 
på frågor om varför inte polisen gör mer 
åt den illegala cabotagetrafiken?

Varför är du trött på det?
– Det är vi som får svara även om vi inte kan 
göra mer än vi gör, men vi känner ett större stöd 
än någonsin tidigare från svenska åkerier. 

Vad kan bli bättre?
– Grundproblemet är att vi är för få poliser  
som jobbar i yttre tjänst. Regionpolismästarna 
har fullt upp och utredningarna ligger på hög. 
Att i det läget skrika på folk till trafikpolisen får 
inget gehör.

Kjell Andersson menar också att åklagarna 
är för dåligt pålästa när det gäller trafikbrott.

– Vi behöver åklagare som är specialister 
på trafikbrott och det gäller inte bara de regler 
vi har om yrkestrafik. När vi går till domstol 
blir vi trafikpoliser sakkunniga och får förklara 
lagstiftningen för åklagarna. 

Vad är största utmaningen?
– Att behålla en trafikövervakning värd namnet. 
Vi har så få trafikpoliser och EU-kraven ökar 
hela tiden. Men vilken nyexaminerad polis vill 
jobba med farligt gods, vilotider och cabotage? 
Det är varken spännande eller har hög status.

Det har precis börjat regna på trafik-
platsen på Arendalsvägen i hamnen i 
Göteborg. En utländsk chaufför flaggas 

in till platsen och får visa lasten. Hans papper 
är i ordning, men ena spännbandet är slitet och 
han får en tillsägelse. 

Lastbilschaufför Björn Andersson från 
Arvika rullar in på kontrollstationen med sin 
lastbil med 130 pall Volvogods. Han har trött-
nat på hela branschen.

– Man blir bara förbannad. Det har blivit 
otrevligt på vägarna. Jag vet tre chauf-
förer som kör samma sträcka som jag 
som säger att de åker via Oslo, men 
jag ser ju på körtiden att det inte kan 
stämma. 

– Det värsta är att de inte bryr sig 
om trafik och säkerhet, de ska bara 

Många yrkeschaufförer är uppgivna inför den illegala konkurrensen.

Svenska chaufförer
blir förbannade
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POLISER KÄNNER
SIG VINGKLIPPTA

förbi. De har så bråttom, säger Björn Andersson.

LOVISA TORSTENSSON från Göteborg har bara 
kört i ett och ett halvt år och det här är första 
gången som hon blir stannad för kontroll. 
Lastbilen med släp är fylld med blålera från ett 
tunnelbygge.

– Det är bra att de kontrollerar. Jag ser ju 
fallfärdiga ekipage och trötta chaufförer på vä-
garna. Jag är ny i branschen och fick jobb direkt 
efter att ha varit med i Yrkes-SM så jag är noga 

med reglerna, säger Lovisa Torstensson.
Polisen vinkar i väg henne med fem 

ton tillgodo på lasten.
Flera utländska lastbilar är parkerade 

på trafikplatsen. De tror att det är en 
allmän parkeringsplats, men så länge de 
vilar låter polisen dem stå kvar. 2

Lovisa Torstensson 
fick jobb efter Yrkes-
SM och kör nu lastbil, 
men det är första 
gången hon stoppas 
av polisen.

Klampningsutrust-
ningen används 
sällan. Sedan lagen 
började gälla har den 
använts 39 gånger.



TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”Skickligt ledarskap är att hålla de fem 
som hatar dig åtskilda från de fem som 

ännu ej bestämt sig” 

Av alla anställda 
drömmer om en 
coachande chef 
visar en webbenkät 
som tidningen Chef 
och Manpower gro-
up har gjort.

Beröm dina  
medarbetare!
Beröm dina medarbetares insatser om du vill 
ha en hälsosam arbetsplats. Det kan tyckas 
vara en självklarhet, men forskare från danska 
nationella centrumet för arbetsmiljöforsk-
ning har fokuserat på hur sömnproblem och 
psykosociala arbetsförhållanden interagerar i 
sambandet med långtidssjukskrivningar. 

Risken att bli sjukskriven är enligt studien 
1,77 gånger större för personer med höga 
krav på jobbet med tillhörande sömnproblem, 
jämfört med dem som har lägre ställda krav 
på sig.

I studien ingick 10 000 slumpvis utvalda 
personer. När forskarna jämförde sambandet 
mellan sömnproblem och långtidssjukskriv-
ningar visade det sig i 2 313 fall att höga krav 
på jobbet, var en faktor som stärkte sambandet 
– medan det var svagare hos anställda som 
fick mycket uppskattning från chefen.

Bli ditt bästa jag – grunderna  
i självledarskap  
Författaren Andreas Odhage  
är i grunden sjökapten, men 
föreläser, inspirerar och coachar 
människor och organisationer 
numera. I den här boken vill han, 
som titeln säger, hjälpa dig att  
bli ditt bästa jag och den optimala 
självledaren genom att hitta ba-
lans i livet.

Boken beskrivs som mental styrketräning, 
som ska få läsaren att uppnå sina drömmar. Den 
blandas med fakta och egna övningar.

Tror du på en fossilfri 
fordonsflotta 2030?

BRITT ÖHMAN RAUTIO,  
Ägare/försäljningschef Öhmans bil  
i Sundsvall
– Inte helt fossilfri, det är nog långt fram 
i så fall, men utvecklingen har ju gått fort. 
Man måste kunna köra tillräckligt långt 
på alternativa bränslen och det krävs 
också att samhället kan erbjuda stationer 
där folk kan fylla på bränsle. När det blir 
attraktivt att äga en elbil och laddinfra-
strukturen byggs ut så ökar intresset. Här i 
Sundsvall har vi många laddstationer. Det 
är nog mycket upp till politikerna.

JAN KAY,  
vd och ägare för Torvalla Bil i Haninge
– Ja, om viljan finns. Ser vi på utvecklingen 
de senaste fem åren, så tror jag nog att det 
kan göras. Om bränslet går ner drastiskt 
i pris, så fortsätter de nog med fossila 
bränslen. Det kanske krävs ett lagstopp för 
det. Men om elen och hybriden fortsätter att 
efterfrågas så tror jag nog att visionen nås.

MATS NILSSON,  
försäljningschef, JL Bilar i Kalmar
– Jag hoppas, ja, hoppet är ju där i alla fall, 
men jag tror kanske inte att det kommer att 
gå så fort. Eller var, när och hur det kommer 
att ske.  Vi är ju ganska långt fram och  
möjligheten finns för fossiloberoende bilar, 
men materialet i bilarna är ju också intressant 
– det är ju motorer och batterier i bilar också. 

STACEY STENGEL

46 %

BOK- & APPTIPS

KBV har sedan 1995 granskat kvaliteten på landets bilverkstäder.
Nu tar vi nästa steg i att erbjuda branschen det vassaste utbudet av 
verksamhets utvecklande tjänster.
Vi söker personer med mångårig erfarenhet från service respektive 
skadereparation som vill bidra till att utveckla och stärka våra kunders kvalitetsnivå.
Som person ska du vara självgående, noggrann, målinriktad och kommunikativ.

Läs mer på www.kbv.nu/jobb

KBV SÖKER KVALITETSCOACHER!

JOBBA 
HOS 
  OSS!

Conny Söderlund, kvalitetscoach,
och Thomas Engström, vd.

Appen Ledartestet
Rekryterings- och beman-
ningsföretaget Adecco har 
släppt en app där du kan 
testa dina styrkor och få 
upp ögonen för vad du be-
höver utveckla. Ledarskaps-

testet pågår under tre dagar och sägs vara 
intensivt, men landar i en personlig resumé 
av din ledarprofil som kan vara användbart till 
ditt CV. Egenskaperna som testas är strate-
gisk förmåga, mognad, engagerande förmåga, 
coachande förmåga, mod, affärsfokus och 
målorientering.

Drömmer dina chefkolleger om snabba och 
snygga tjänstebilar? Nej, i stället är det hus-
hållsnära tjänster som lockar chefer mest om 
man får tro en undersökning som tidningen 
Chef har gjort bland 1 697 ledare. Hela fyra av 
tio chefer svarade hushållsnära tjänster när de 
listade sina drömförmåner. På plats nummer 
två kom extra semesterdagar; 31 procent av de 
svarande önskade sig mer ledighet.

Att få coaching, mentorskap eller någon 
annan form av terapi var den tredje mest 
eftertraktade förmånen, något som 28 procent 
kryssat i att de önskar sig. Först därefter 
kommer ”vanliga” förmåner som tjänstebil 
och bonus. Deltagarna angav också träning på 
arbetstid och möjlighet att jobba på distans 
som attraktivt.

Chefers 
DRÖM- 

förmåner

Kommersiella fordon
Vi växer inom den kommersiella delen av 

motorbranschen där vi nu söker dig som vill jobba med 
försäljning eller eftermarknad.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Autorekrytering är rekryteringsföretaget för dem som redan jobbar, 
eller vill jobba, i motorbranschen

Jens Ström
08-409 144 46

jens.strom@autorekrytering.se

Susanna Haglund
08-409 144 49

susanna.haglund@autorekrytering.se
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L
ågsäsong nu. Men framåt våren då temperaturen 
stiger i Sydeuropa börjar det rycka i Per, ”Pir”, 
Olsson från Hagfors. Då har han hökögon på 
väderleksrapporterna, står i startgroparna för att 
bege sig söderut.

Pirs titel är PDR-tekniker som är en förkort-
ning av paintless dent repair. Lite vårdslöst kan det översättas till 
buckelfixare, i själva verket ett avancerat precisionsjobb.

Pir är välbekant i den sydeuropeiska motorbranschen. Han 
har ett kontaktnät över hela kontinenten. Och det är inte första 
gången han är omskriven; Schweiz största motortidning har haft 
ett stort reportage om honom.

Att Motorbranschen nu också har det bottnar i nyfikenhet på 

hans särpräglade yrke; Pir kan återställa en hagelskadad bil med 
hundratals små bucklor till ursprungsskick. Med originalskyddet 
kvar, utan att lacka.

– Inte ett enda strukturfel ska kunna hittas, det ska bli perfekt, 
säger han.

PIR HAR UTÖVAT sitt yrke sedan 1999, förfinar fortfarande och 
tycker hela tiden att han lär sig något nytt. Snart går han in på 
sin nittonde hagelsäsong. Man kan säga att han är väderbero-
ende, åt motsatt håll liksom.

Dit hagelbyarna har dragit fram beger han sig, ofta till 
Schweiz, tvåhundra mil hemifrån, och stannar tre veckor i 
stöten.
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Buckelfix, sägs det lite slarvigt. Fullt utvecklat heter det paintless 
dent repair och är plåtslageriets finlir. Vi har träffat Pir Olsson, 
som är en svensk fullfjädrad yrkesman. Han åtar sig i huvudsak  

hagelskador och jobbar i ovädrens efterdyningar. Han kan återställa 
en bil med hundratals små bucklor till ursprungsskick.

TE X T ING-CATHRIN NIL SSON  / FOTO  CAMILL A LINDQVIST

Pir hör  
vad plåt har  
att berätta

Pir Olsson älskar sitt jobb, ”det är van-
sinnigt roligt, oerhört tillfredsställande 
att förvandla en skadad bil till nyskick”.



PIRS 4 BÄSTA KOM-I-GÅNG-TIPS!
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Bilen är lastad med specialverktyg, de flesta 
tyska, schweiziska och amerikanska. Men allt 
fabrikstillverkat funkar inte. En del redskap 
svarvar och fräser Pir själv. Favoritverktyget 
heter Siewert, kallat ”Sivve”, och är namngivet 
efter tillverkaren som är en rörmokarkompis 
till Pir. Sivve är ett krokverktyg.

– Det har räddat mig många gånger. Egentli-
gen gjordes det specifikt för Volvo V70 som var 
lite svår i dörrarnas rundning, men det passar 
många andra märken också.

ALLT FRÅN BILAR med ett enda inslag till 
tusen i extremfallet har Pir tagit sig an, men de 
största mängdjobben avhåller han sig numera 
från. Bucklorna, eller inslagen, varierar förstås 
i storlek och det finns givetvis skador som är så 
stora att det måste lackeras om eller bytas ut. 
Men det mesta som hagel har åstadkommit går 
att fixa med Pirs metoder.

– Tak som är alldeles inkoppade, det är en 
djup tillfredsställelse att se dem som nya igen, 
bilar som ingen kunnat tro skulle kunna bli 
bilar igen. Betraktare kan faktiskt stå och gapa 
över resultatet. Jag hade inte själv, innan jag 
började, kunnat tro att resultaten kunde bli 
perfekta med struktur och allt, säger Pir.

Inte sällan korrigerar han små fabriksble-
syrer när han ändå håller på. Och justerar 
emellanåt fabriksnya bilar åt tillverkare, men 
då oftast innan de är lackerade.

NYA UTMANINGAR dyker upp hela tiden. En 
stor skada kan vara enkel, en liten jättesvår. En 
buckla i aluminiumet, som sitter långt bak på 
en Mercedes kan ställa till med stora bekym-
mer, men oftast är takbågar svårast.

Metallerna gäckar.
– De beter sig olika, beroende på var i värl-

den bilarna är tillverkade. Svenska och tyska 
bilar brukar vara enklast, men till exempel Sub-
aru och Mitsubishi är oftast väldigt svåra. Det 

experimenteras mycket med legeringar och det 
förekommer hårda metaller som är utmanande 
för att få rätt struktur på. Aluminium blir allt 
mer krävande, det är segare, förklarar Pir.

Plast fungerar inte hans teknik på.
Materialkännedomen kommer med erfaren-

heten; det är ställt utom allt tvivel att det här 
är ett hantverk som kräver fingertoppskänsla. 
Pir försöker tålmodigt förklara teoretiskt vad 
han åstadkommer, som att upptäcka mikrosmå 
spänningar.

– Det kräver riktigt bra ljus. Men det är 
också en konst att ställa om ögat och lyssna 
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vilket tonläge plåten sjunger i när man knackar 
på den, det tog mig åtta år att behärska.

Pir hämtar hantverksinspiration från tand-
läkare, guldsmeder och plastik-kirurger. Av en 
slump fann han ett schweiziskt speciallim, som 
inte kräver alkohol för att avlägsnas, och som 
underlättar mycket.

I BOTTEN ÄR Pir bilmekaniker och -plåtslagare. 
Dent repair-tekniken fick han höra talas om 
av en slump och gick en utbildning i Schweiz. 
Sedan följde en lärlingstid under två ”riktigt 
bra tekniker”, en schweizare och en sicilianare, 

innan han erbjöds jobb och hyrdes in under 
hagelsäsongerna.

Sedan många år driver han eget företag, kör 
oftast på ackord. Verkstäder anlitar honom, 
försäkringsbolag också och själv erbjuder han 
sina tjänster i trakter där han ser att hagelbyar 
dragit fram. Han har själv haft många lärlingar 
genom åren.

– När jag började var det stort hemlighets-
makeri kring tekniken, ingen fick se på när de 
skickligaste jobbade. De ville behålla sina trick 
för sig själva och gick in i verkstäderna iklädda 
brandgula rockar. Det finns fortfarande många 

primadonnor i branschen – också många 
guldgrävare.

NOG HAR PIR sina yrkeshemligheter han också, 
men inga divalater. Han delar erfarenheter med 
många kolleger runt om i världen.

– När vi träffas kan vi diskutera bucklor en 
hel helg, det är nördigt roligt, säger han och 
berättar att de flesta har egna specifika tekniker.

– En polsk gammal farbror, han använder 
bambupinnar med bilventiler i ändarna för att 
slå ut bucklorna med. Det tar lite längre tid, 
men det blir fantastiskt bra. 2

PER, ”PIR”,  OLSSON

ÅLDER: 44.

GÖR: PDR (paintless dent repair).

FÖRETAG: Pers Dent Repair AB.

OMSÄTTNING: Cirka 1 miljon.

DISTRIKT: Kunder i elva länder.

SÄSONG: Juni–december. Ligger ute mellan fyra–
åtta månader om året i treveckorsintervaller.

KARRIÄR: Bilmekaniker, plåtslagare, säljare, 
PDR-lärling.

FAVORITVERKTYG: Siewert, stabil med specialvin-
kel, kallad ”Sivve” efter tillverkaren.

FAMILJ: Sambon Sara Ziegler (schweiziska som 
Pir mötte under en av sina arbetsresor), sönerna 
Colin, 7 år, och Leon, 7 månader, katten Mimmi.

BOR: I Råda utanför Hagfors i Värmland.

”NÄR JAG TRÄFFAR 
KOLLEGER KAN  
VI DISKUTERA 
BUCKLOR EN HEL 
HELG, DET ÄR  
NÖRDIGT ROLIGT”

2 Bra ljus är a och o. Använd gärna stora ledlampor. Higlighta med två lampor från olika håll.

2 Starta med få verktyg och nöt in deras funktion för att successivt öka uppsättningen.

2 Börja med små, små bucklor! Ett vanligt misstag är att ge sig på för stora skador med 
vassa verktyg; det är lätt att bli frustrerad då.

2 Undvik stimmiga miljöer. Jobbet kräver koncentration.

2 Pir Olsson har stött på hagel i Holland 
som vägt 8 hekto och i Belgien som vägt 
7 hekto. Det största kända hagel som har 
fallit ner på jorden föll över Yüva Shansi 
i Kina 1902. De hagelkornen vägde cirka 
4 kilo. 

2 Den största förstörelsen på bilar på 
grund av hagel som Pir stött på är när 
30 000 fabriksnya bilar hagelskadades på 
depå för några år sedan. Tillverkaren vill 
tala tyst om det.

2 Pir Olsson erfar att hagelbyarna tilltar 
på nordliga breddgrader; han har på se-
nare år haft uppdrag i Sverige efter stora 
skadeverkningar i bland annat Kalmar, 
Hjo, Sollefteå och Piteå. 

SMHI har ingen tillförlitlig statistik som 
belägger det, men säger att dagar med 
kraftig nederbörd ökar och ju kraftigare 
nederbörd, desto större är risken för att 
det finns hagel i nederbörden.

3 sorters hagel
2 SNÖHAGEL – små, vita, spröda, snölik-
nande korn som främst faller under våren 
och studsar när de möter hårt underlag.

2 SMÅHAGEL – hårda runda iskorn, som 
går sönder mot hårt underlag och främst 
bildas under sommaren.

2 ISHAGEL – småhagel som vuxit sig 
större än 5 mm och består till minst hälf-
ten av kompakt is, kan bli mycket stora 
och vara både avlånga och oregelbundna i 
formen. Förekommer endast sällan i Sve-
rige och då oftast i samband med kraftiga 
åskskurar.

KÄLLA: LENNART WERN, KLIMATOLOG SMHI

REKORDHAGEL
& REKORDSKADOR

 ”Sivve”

Ett axplock ur Pirs verktygslåda. Vissa redskap är 
böjbara, andra egentillverkade. Här finns finurliga 
mellanlägg och mothåll med magneter som fäster 
på karosser och massor av rosetter. Några verktyg 
har Pir bytt skaft på hur många gånger som helst.

Hemmagjord ställning 
med en hållare där verk-
tygen kan hängas upp 
och armen lutas mot för 
att få hävstångseffekt.
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Skadesidan är splittrad; det finns verk-
städer som är själaglada över Pirs hjälp 
och hälsar honom välkommen tillbaka, 

men också de som ser honom som en osund 
konkurrent och befarar att försäkringsbolagen 
ska börja kräva att hans yrkesgrupp anlitas. 
Anhängare av den åsikten vill inte kritisera fö-
reteelsen offentligt i rädsla att bolagen ska styra 
om jobben någon annanstans.

Men invändningarna handlar i första hand 
om förlorade intäkter, minskat täckningsbidrag 
för alla investeringar som en verkstadsrörelse 
kräver och tveksamheter kring garantiansvaret. 

– Bilar ska lagas enligt gängse metoder med 
rikt och lackering på min verkstad. Vi har 
enorma investeringskrav, vi skickar in kalkylen, 
vi kanske måste plocka ur krockkuddar och 
annat. Vi har avtalen och måste behålla smör-
jobben för att få täckning. En ambulerande 
buckelfixare har ju kontoret på fickan men vill 
stå i våra lokaler, säger en skadeverkstadschef.

FÖR ATT LÅTA den positiva flanken komma 
till tals vände vi oss till skaderegleraren Björn 
Malm på Smålands Motor i Kalmar, som anlita-
de Pir Olsson efter att historiens värsta hagelby 
dragit fram och skadat massor av bilar.

– Det kunde vara ett par hundra 
bucklor på ett tak, såg ut som om 
någon gått fram med kulhammare 
och det skulle ha blivit jättedyrt att 
byta. Tak vill man ju helst inte byta 
alls. Många av bilarna hade sanno-
likt blivit inlösta, säger Björn.

Han berättar att både medar-
betare och försäkringsbolag var 
skeptiska till Pir Olssons förmåga 
till att börja med.

– Efter första bilen stod de bara 

och gapade. Jag var helt såld och en del kunder 
tyckte att de fått nya bilar.

Björn Malm skulle anlita Pir igen om något 
liknande oväder drog fram igen.

– Alla tjänar på det – vi, försäkringsbolagen, 
kunden och miljön, säger han.
Inte funderat på att utbilda någon anställd?

– Hade hagel varit vanligare förekommande 
hade vi kanske gjort det, men inte så länge det 
är så sällsynt som det är.

JAN OLVENMO, som är ansvarig för skadesidan 
på MRF, tycker att ”buckelfix” många gånger är 
ett utmärkt alternativ till byte.

– Så långt som möjligt ska man avstå från att 
”operera för mycket”. Bilen mår bättre och man 
slipper diskutera merytor, lackpåslag etcetera.

Han tycker att skadeverkstäderna själva 
borde utbilda dedikerade medarbetare.

– De skulle kunna tjäna pengar på att erbjuda 
den billigare hanteringen som ett alternativ till 

en dyr reparation, kostnaden för 
kunden understiger många gånger 
självrisken och det skulle under-
lätta kundrelationerna. Det är ju 
ett avancerat hantverk, men man 
kan ju träna regelbundet genom att 
använda metoderna vid parkerings-
skador och liknande.

– I en del fall har bolagen sagt 
att en verkstad ska upplåta en plats 
åt en extern buckelfixare, då ska 
antingen bolagen eller buckelfixaren 

betala lokalhyran, sådant bör tas med i diskus-
sionen innan dom skickas till verkstäderna. 
Det företag som utför reparationen ska stå för 
garantin, såvida inte verkstaden själv har anlitat 
konsulten, då kan vederbörande räknas som 
inhyrd personal.

NÄR PIR OLSSON hyrs in av en verkstad ersätter 
han uppdragsgivaren med mellan tio och tjugo 
procent av sina intäkter och verkstäderna tar 
själva betalt för demontering och dylikt. Pir 
lämnar två års garanti, men har hittills aldrig 
haft en reklamation.

– Minst en fjärdedel av mina objekt skulle 
ha blivit inlösta om jag inte hade tagit mig an 
dem och det skulle ju innebära helt förlorade 
intäkter.

Pir tycker att det är tråkigt att vissa svenska 
verkstäder upplever honom som ett hot. Det 
kunde hända att utländska också gjorde det för 
femton år sedan, men det händer aldrig numera.

– Ofta handlar det om samarbeten; är till 
exempel plåten utsträckt av skadan behöver den 
riktas och lackas. Få verkstäder kan mobilisera 
resurser för en sådan mångfald av skador efter 
en kraftig hagelstorm och för att behålla per-
fektionen i det här jobbet krävs nästan daglig 
träning.

Pir Olsson säger också att det råder stor brist 
på kvalitetsmedvetna PDR-tekniker i världen.

– Det är ett framtidsyrke som borde kunna 
locka ungdomar och utvecklas i samklang med 
skadeverkstäderna, slutar han. 2

Skadeverkstäderna
risar och rosar
Konsulterande PDR-tekniker 
ses inte alltid med blida ögon 
av svenska skadeverkstäder. 
En del tycker att de konkur-
rerar på oschysta villkor, andra 
tar emot dem med öppna ar-
mar. Pir Olsson har svårt att se 
sig själv som något hot.

Limteknik. När flera lager av 
plåt ligger på varandra är enda 
lösningen lim i kombination med 
rosetter. Pir limmar lite på roset-
ten, placerar den på bucklan och 
rycker upp bucklan med hjälp 
av en glidhammare, som en sug-
propp, mot rosetten. Plopp. Sedan 
måste rosetten snabbt avlägsnas 

innan limmet börjar fästa. 
Pir har hittat ett schweiziskt 
favoritlim och praktiserar en 
limteknik där han limmar rosetten 
precis i den nästan osynliga våg 
i plåtens spänning som bucklan 
har skapat. Rosetter finns i en 
uppsjö modeller, Pir föredrar 
släta.
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2. Här trycks bucklan upp un-
derifrån med den trubbiga sidan 
på en hagelbard. Som avslut-
ning vänder Pir på verktyget och 
använder den spetsiga sidan för 
att skapa rätt struktur.

3. Ska det säkerställas att fina 
lackeringar på insidan inte repas 
knackar Pir försiktigt med en 
plastplopp.

4. Induktion. Det 
här är en relativt ny, 
fiffig apparat, som 
kan användas på 
plana ytor. När de 
två spolarna värmer 
upp plåten bildas en 
kraftig magnetism 
med vilken bucklor 
kan sugas upp.

5 grundtekniska steg

1. Pir börjar 
alltid med att 
markera skadan.

Jan Olvenmo.

Så här kan en huv se ut när en 
hagelby dragit fram (rutmönstret är 
en spegling från ett stängsel..

5. 
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Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

E-signering tryggt 
med  Mobilt BankID
Vi erbjuder dina privatkunder möjligheten att e-signera sina avtal hos oss med Mobilt BankID. 

E-signering är ett tryggare och enklare sätt att göra affärer. Dessutom minskar det pappershanteringen för 
både dig och kunden. Vi ser gärna dig som framtida partner inom bilfinansiering. För nästa steg, ta kontakt 
med oss för ett personligt möte. 

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

Våra öppettider:
Måndag–fredag 9.00 – 19.00
Lördag  11.00 – 16.00
Söndag  11.00 – 15.00

för tredjepartslösning

IT-JÄTTAR 

banar väg 

Mest data vinner, löd rubriken i förra 
numret. Kampen om äganderätten av 
bilarnas telematik är dock inte avgjord. 
Bilindustrin möter hårt motstånd – 
bland annat Cecra lanserar en tredje-
partslösning och en stark opinion är 
under framväxt. Men processen blir 
sannolikt segsliten …
TEXT  ROLAND WIRSTEDT  / FOTO ISTOCK

ARTIKELSERIE
I några nummer riktar vi strålkastarljuset på den 

framtid som står för tröskeln. I den här artikeln synar 
vår reporter Roland Wirstedt maktbalansen i kampen 
om den digitala äganderätten.

2
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M
ed en blygsam start för 
några år sedan är den 
uppkopplade bilen i dag 
verklighet. Mängden data 
som strömmar från bi-
larna genom cyberspace 

till jättelika databaser ökar med svindlande fart. 
Det handlar om allt från vilken musik vi lyssnar 
på till hur bromsklossarna mår. Under tiden 
som databaserna sväller av information träter 
branschens aktörer i Bryssel om vem som ska 
ha tillgång till telematiken.

ENKELT UTTRYCKT kan man säga att det är 
biltillverkarna mot klabbet. 

Alla intresseorganisationer förenas i kampen 
mot bilindustrin. Bland motståndarna finner 
vi organisationer för bilhandeln, verkstäderna, 
konsumenterna, oberoende reservdelsförsälja-
re, hyrbilsföretag och fristående diagnosföretag.

Bilproducenterna står ensamma, men har 
självklart en stark ställning eftersom det är de 
som konstruerar och skruvar ihop sina pro-
dukter. De bestämmer vilken sorts information 
bilarna ska släppa ifrån sig. De har kontroll 
över telematiken och eftersom den är guld 
värd vill de ogärna dela med sig. Tillverkarna 
förhalar, blockerar och säger mer eller mindre 
reflexmässigt nej. 

MEN DET FINNS sprickor i muren. Redan i dag 
finns en förordning i EU om att alla bilar från 
och med 2018 ska vara utrustade med så kallad 
e-call, som innebär att bilen automatiskt larmar 
räddningstjänsten och kopplar upp en förbin-
delse över mobilnätet i samband med en olycka.

Innan beslutet om e-call fattades 2015 pågick 
överläggningar i drygt tio år – exempelvis skrev 
Sverige under ett förslag till avtal redan 2004.

– Detta är en förordning som räddar liv, vem 

kan vara emot det? Men trots det blev processen 
väldigt utdragen, säger Bernard Lycke, vd för 
den europeiska bilhandlarorganisationen Cecra.

I förordningen om e-call (EU 2015/758) 
finns en skrivning om att framtida dataplatt-
formar ska vara öppna, standardiserade och 
säkra. Den allmänna principen gör att Bernard 
Lycke är ganska säker på att biltillverkarna så 
småningom tvingas dela med sig av den ström-
mande datatrafiken.

Men risken är att det blir en ny segsliten 
process, som kanske tar tio år eller mer, innan 
EU-parlamentet antagit en ny förordning som 
ger bilhandel, verkstäder, leasingföretag och 
andra rätt att tal del av bilarnas datatrafik.

Under tiden kan bilproducenterna styra kun-
derna till sina egna verkstäder, återförsäljare och 
andra utvalda partners. När det dyker upp ett 
meddelande på bildisplayen som säger att det är 
dags för service och tiden för verkstadsbesöket 
redan är bokad är det frestande lätt för bilägaren 
att nappa på ett sådant erbjudande. 

– Medan förhandlingarna pågår och lagför-
slaget formuleras är det stor risk för att tusentals 
av våra medlemmar tvingas upphöra med sina 
verksamheter. De riskerar att förlora sina kun-
der till de företag som biltillverkarna utsett och 
gett tillgång till datan, säger Bernard Lycke.

FÖR ATT HITTA en snabbare väg framåt har 
Cecra utformat en ny handlingsplan. I sitt 
senaste strategidokument, som presenterades i 
början av oktober, lanserar Cecra tanken på en 
”Third-party-access solution”, alltså en lösning 
för tredjepartstillträde.

Den nya strategin tar rygg på Apple och 
Google. Båda dessa företag har redan tagit sig 
in i flera premiummärkens telematiksystem. 
Apple i form av ”Apple Carplay” och Google 
som ”Android Auto”.

– Eftersom tillverkarna har släppt in Apples 
och Googles appar i sina bilar måste det gå att 
öppna upp för fler ansvarsfulla tredjepartsföre-
tag. Om det inte hade varit säkert att använda 

Apple och Google hade bil-
industrin inte tillåtit det. Så 
därför faller argumentet om 
att fler tredjepartsföretag 
skulle äventyra säkerheten, 
säger Bernard Lycke.

En fördel med ”Third-
party-access solution” är att 
lösningen inte behöver dra 
med sig några extra kostna-
der vare sig för tillverkare 
eller konsumenter.

Dessutom krävs det 
ingen EU-förordning utan bilmärkena kan 
komma överens med nya företag om tillträde 
till telematiken på samma sätt som de har gjort 
med Apple och Google.

BERNARD LYCKE har goda förhoppningar om 
att den nya strategin blir framgångsrik. Inte 
minst sedan den danska EU-kommissionären 
för konkurrensfrågor Margrethe Vestager i ett 

tal i samband med en konferens om ”Big data” i 
slutet av september sagt att biltillverkarna själv-
klart avgör vem de vill samarbeta med, men att 
det beslutet inte får innebära att andra företag 
stängs ute från möjligheten att konkurrera. 

Margrethe Vestager har fått stjärnstatus i 
Bryssel sedan hon gått hårt åt flera av världens 
stora företag. Nu senast var det Apple som fick 
känna av hennes hårda nypor när hon krävde 
att företaget ska beskattas med 123 miljarder 
svenska kronor. Hon anser att Apple genom att 
ha sin europeiska verksamhet på Irland smiter 
undan skatt. Tidigare har Vestager satt åt Fiat, 
Starbucks, Chrysler och Gazprom av liknande 
skäl. Så när hon uttalar sig angående telemati-
ken och att den ska vara tillgänglig av konkur-
rensskäl lyssnar bilindustrin.

NU ÄR DET DOCK inte Margrethe Vestager 
som sköter frågan om telematiken utan det 
är den polska EU-kommissionären Elżbieta 

Bieńkowska, som ansvarar 
för inre marknaden, industri, 
entreprenörskap och små och 
medelstora företag.

Men allt avgörs inte i Brys-
sel. Det finns även andra krafter 
som så att säga jobbar för 
tredjepartslösningar. En sådan 
är marknaden.

Det har visat sig vara svårt 
att inte använda kundkanaler 
som byggts upp under flera 
årtionden. Vill en bilproducent 
nå ett stort antal kunder på ett 
professionellt sätt är bilhandeln 
en förträfflig lösning. För de 

etablerade bilmärkena innebär det en konflikt 
att försöka gå förbi handeln och sälja direkt till 
kund. En konflikt och motsättning som man 
självklart vill undvika. Att kriga med sina åter-
försäljare är ingen bra idé.

Även för uppstickare har det visat sig vara 
svårt att helt undvika de upptrampade stigarna.

Tesla har av många beskrivits som en iphone 
på hjul, spjutspetsen in i framtiden, som har 

skakat om bilindustrin. Och visst finns det flera 
likheter med Apples smartphone. Tesla har 
egna showrooms i gallerior, nätförsäljning, egna 
verkstäder och uppdaterar mjukvaran via nätet. 
Affärsmodellen i sin ursprungliga form rundar 
både bilhandeln och fristående verkstäder. Jag 
skriver "ursprungliga" därför forskarvärlden 
börjar allt mer ifrågasätta hur omstörtande, eller 
disruptiv, Tesla egentligen har blivit.

– Affärsmodellen håller på att erodera. 
Jag skulle vilja uttrycka det som att Tesla och 
etablerade premiumbilmärken, möter varandra 
från var sitt håll, säger Anders Parment, som 
är forskare och lärare vid företagsekonomiska 
institutionen på Stockholms universitet.

Det som händer är att Tesla blir allt mer lik 
vanlig bilhandel. Märket tar emot inbyten och 
har testcenter, servicecenter och skadecenter. 
Allt eftersom Tesla får lika många bilar i om-
lopp som de etablerade märkena krävs det en 
liknande struktur.

– Antagligen missar Tesla massor med för-
säljning genom sitt sätt att agera. De skulle för-
modligen sälja mycket mer om de hade vanlig 
traditionell bilhandel, säger Anders Parment.

Sedan har biljättarna tagit efter en del Tesla-
innovationer, som att ha showrooms i gallerior.

ÄVEN CHRISTIAN SANDSTRÖM, docent vid 
Chalmers, har liknande tankegångar.

– Skalbarheten blir begränsad när Tesla väl-
jer att göra allting själv. Det är ju ytterst därför 
som bilföretag använder sig av återförsäljare 
och fristående verkstäder, för att nå fler kunder. 
Det är en avvägning mellan kontroll och skal-
barhet, säger han.

I en essä i den vetenskapliga tidskriften 
”MIT, Technology Review” diskuterar Christian 
Sandström hur omvälvande Teslas affärsmodell 
egentligen är.

Hans slutsats är att den nya affärslogiken 
skapar huvudbry hos den etablerade bilindu-
strin av två orsaker. Kompetensbasen är delvis 
annorlunda för Teslas bilar och den nya, kon-
troversiella affärsmodellen hade varit svår att 
introducera för den mogna bilindustrin. 2

”NÄR DANSKA EU-KOMMISSIONÄREN 
MARGRETHE VESTAGER UTTALAR ATT  
TELEMATIKEN SKA VARA TILLGÄNGLIG 
AV KONKURRENSSKÄL LYSSNAR BIL- 
INDUSTRIN”

Dyker ett meddelande 
om att det är dags för 
service upp på displayen 
kan det ju vara frestande 
för bilägaren att nappa på 
tillverkarens erbjudande.

Danska 
EU-kommis-
sionären-
Margarethe 
Vestager har 
gått hårt åt 
både Google 
och Fiat.
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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

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Björn Olsson 
på 08-701 63 25 eller marknad@motorbranschen.se.

MARKNADS- 
TORGET

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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

”Ett verktyg du inte kan vara utan”
www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner
• Ekonomi/Bokföring

ger dig kontroll över bilaffären!

NYHET!

Vi gör det tråkiga åt dig! 
Låt oss sköta din löpande bokföring.
Effektiva rutiner gör det billigare för dig.

Läs mer på vår hemsida.

Winassist Redovisningsbyrå

Vi har agenturen i Sverige för ett internationellt företag
som tillverkar läderklädslar till fordonsindustrin. Vi har
levererat över 8000 klädslar till nöjda kunder - Svenska
Volkswagen, Toyota, Mercedes med flera.

● Klädslarna är tillverkade i 100% läder från Italien som
är tåligt och anpassat för bilar.

● Vi har över 3000 mallar. Och över 20 färger att välja
mellan - kombinera som du vill.

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

Bilskräddarna i Skandinavien AB/ Standard Leather I Fräsarvägen 7B 142 50 SKOGÅS I 08-830102

Vill du också erbjuda dina kunder en personligare klädsel?
Kontakta oss på 08-830102 eller läs mer på
www.standardleather.se



Bilplåtslageri | Malmö 
Bra läge på industriområde i Malmö, företaget har en lång 
historik. 4 arbetsplatser med verktyg och liftar. Hyrda lokaler. 
Auktorisation och avtal med samtliga försäkringsbolag. 
Oms ca 4,2 milj. 2,5 personal + ägare. Pris 1,5 milj. 

Anders Kårfeldt | 040-671 42 00

--------------------------------

Mekonomen bilverkstad | Ängelholm 
Bilverkstad i hyrda lokaler. Tre liftar med kompletta verktygs-
uppsättningar. Väl inarbetad. Oms. 3,0 milj. Pris 1,1 milj.

Johan Krönmark | 042-16 04 00

Du kan läsa mer om varje objekt
på www.nexxt.se 

Kontakta oss för en
förutsättningslös
diskussion. 

Diskret | Rakt | Enkelt 

Företag till salu

Vi hjälper dig att sälja ditt företag!

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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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

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

Medlem i

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

EzCalipre
Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

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

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

Se vår pågående 
vinterkampanj på 
hemsidan!

Besök oss den 
18-21/1 -17 i monter B05:22

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

Så 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.seVi ses på 

Automässan, 

18-21 jan 2017 

Butik

Försäljning

Verkstad

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se



TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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. 741kr/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:

 37.900 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.

Modell 524  4 ton 38.500 kr
Modell 526C*    5 ton 49.500 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 kr
Modell 526LT  5 ton 82.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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 

geodyna
7850p

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 488kr/mån.

23.300 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

geodyna 7100
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

geodyna 7100
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 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 490kr/mån.
24.500 kr

leasing fr. 549kr/mån.

27.800 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

Breddäcksmaskin komplett 
utrustad med easymont PRO 
hjälparmar 
10-24 tums fälgdiametrar
Upp till 14" breda fälgar
Integrerat chockluftsystem
Två hastigheter
Ställbar clinchlossare

monty 3300 RACING GP 

monty 8300P smartSpeed
monty 8300p smartSpeed 
är en däckmonterings-
maskin som kombinerar 
funktionerna alla är vana 
att använda med skonsam 
automatisk centrumlåsning 
och inbyggd hjullyft.

Långa lyftgummiblock
"Limpor" istället för små gummiblock är myck-
et bekvämt och praktiskt, fi nns i två tjocklekar, 
45 mm och 70 mm.

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

2.850 kr

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.leasing fr. 844kr/mån.

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

1.800 kr/sats

Modell 505C - fundamentfri 
tvåpelarlyft
Speciellt för dig med en verkstad som har be-
gränsad 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

SÄSONGS-
ERBJUDANDE!
94.500 kr

Ordinarie pris: 104,900 kr

Nu fi nns balanserings- 
maskinen från Hofmann som 
alla har väntat på - med 
inbyggd automatisk hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav naturligt-
vis och all den övriga senaste 
tekniken.
• Pekskärmsprogram som är 

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

Nordlift UC-4000K SB
Smidig körbanelyft som i detta utförande är speciellt anpassad för besiktningsjobb. 
- Inbyggd glapptestfunktion 
- Snabb, endast 20s lyfttid
- Testad 50.000 lyftrörelser, har smörjnipplar på lederna

MRF 11-2016.indd   1 2016-10-20   11:55:07
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”Måste vi kolla att  
bilar är påställda?”

JURIDIK

FRÅGA En firma lämnade in en 
bil till oss för felsökning, det 
ryckte i växellådan på mo-
torväg. Men de talade aldrig 
om att bilen var avställd och 
oförsäkrad. Vad skulle ha hänt 
om vi blivit stoppade av polisen 
vid provkörning? Vems vore 
ansvaret? Har en kund skyldig-
het att informera om att en bil är 
avställd, eller är det vårt ansvar 
att säkerställa att alla bilar vi 
provkör är besiktade, påställda 
och försäkrade? 

Fredrik K.

SVAR  ETT AVSTÄLLT FORDON FÅR 
endast köras närmaste lämpligaste 
väg till besiktning och måste under 
alla förhållanden vara minst tra-
fikförsäkrat. Även om fordonet har 
körförbud får det användas för färd 
kortaste lämpliga väg från den plats 
där reparation har utförts till besikt-

ning. I fråga om andra 
körförbud än vid flygande 
besiktning, får fordonet 
även användas för färd 
kortaste lämpliga väg till en 
verkstad för reparation. 

Både ägaransvar och 
föraransvar finns. Ägaren 
(vd om bolag) döms till ansvar om 
han eller hon uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har underlåtit att göra 
vad som skäligen har kunnat krä-
vas för att  hindra  att fordonet an-
vänds i strid mot dels körförbud, 
dels bestämmelserna om fordons 
beskaffenhet och utrustning. 

Föraren döms till penningbot 
(1 500 kronor) om denne av uppsåt 
eller oaktsamhet brukar ett avställt 
fordon, oförsäkrat eller för den 
delen ett fordon med körförbud.

Enligt min mening är det långt 
ifrån säkert att en provkörande 
mekaniker är skyldig att kontrol-

Höftledsproblem visavi kopplingar
VERKSTAD

FRÅGA Suck vad ska jag göra? 
Vi har en äldre herre som är 
kund sedan flera år tillbaka, 
han har alltid vårdat sin bil med 
årlig service. Minns att jag hade 
saknat farbrorn en tid när han 
plötsligt dök upp i våras. Stolt 
berättade han då att sjukvården 
hade gett honom en ny höft, och 
att han var på bättringsvägen. 
Dock inte hans Renault, ”kopp-
lingen slirar”, sa mannen. 

Med 12 000 mil på mätaren 
är det inte ovanligt, svarade jag 
och räknade på ett byte. Veckan 
efter bytte vi kopplingen på Re-
naulten. Cirka två veckor senare 
kom bilägaren tillbaka och sade 
att kopplingen slirade igen! 

Efter en snabb test konstate-
rade jag det samma. Jag lovade 
att vi skulle titta på vad som 
hade hänt. Vi tog ner lådan och 
konstaterade att lamellen var 
slut igen. Reklamation var det 
inte tal om, men jag hade inte 
hjärta att ta betalt av mannen 
en gång till. 

Vi bjöd på kopplingsbyte 
nummer två. Kort efter detta 
kom Renaultägaren in ytter-
ligare en gång med samma 
problem – kopplingen slirade. 
Nu har jag ingen lust att bjuda 
på ett kopplingsbyte till, vad 
skulle du ha gjort?

Lars-Erik med fri verkstad  
i Halland

SVAR  HEJ LARS-ERIK, lustigt att 
samma sak hände mig med det 
äldre paret Sture och Maj. De 
vårdade sin Astra som ett barn. 
Det roligaste Sture visste var att ta 
ur sitt emaljöga och polera det när 
han skulle titta på verkstadsnotan. 
”Blir det så mycket”, sa han och 
skrattade. 

Det var dock alltid Maj som 
bestämde. Deras koppling tog slut 
två gånger med kort mellanrum 
efter en höftledsoperation på 
Sture. 

Som lösning på problemet 
erbjöd jag Sture att provköra en 
automatväxlad lånebil. Maj var 
mycket bestämd över att hon 
skulle åka med, fast det alltid var 

FRÅGA Jag driver verkstad i 
Växjö, både auktoriserad och 
allbil. För en tid sedan ringde en 
medelålders man och ville boka 
tid för sin mopedbil. Det är ju 
inte det vanligaste fordonet man 
håller på med, så vi tänkte att 
”visst kan vi hjälpa till med det”.

För att få tag i rätt delar bad 
jag mopedbilsägaren komma 
förbi, vi var tvungna att identi-
fiera motornumret för att få rätt 
delar. Ägaren visade upp sitt 
fordon och vi antecknade mo-
tornumret. Det var inte oklart på 
något sätt att denna beställning 
bara var till för mannens moped 
och att delarna inte skulle 
passa till vilken bil som helst, 
underförstått ingen retur på 
dem. Vi informerade muntligt 
att reservdelarna inte skulle gå 
att returnera, mannen nickade 
åt detta.

”DU SKA FAKTURERA KUNDEN”
VERKSTAD

Några dagar innan moped-
bilen skulle lämnas in ringde 
ägaren och ville avbeställa 
servicen på sitt fordon, ”jag har 
bokat in den på en annan verk-
stad som är billigare än er”, sa 
mannen. Jag informerade om 
att vi inte kunde returnera de-
larna, det intresserade honom 
över huvudet taget inte alls. Vi 
föreslog också att han kunde ta 
med sig delarna till den andra 
verkstaden, men, nej, det ville 
han inte heller. ”Jag har rätt att 
avbeställa jobbet”, sa han med 
tillägget att vi inte kan hindra 
honom från det. Vad är det som 
gäller?
Roger, Sjölins Elektro-Diesel, Växjö

SVAR MOPEDKILLEN har rätt att 
avbeställa jobbet, du kan inte hin-
dra honom från det. Men du har 
också rättigheter. Skicka en faktura 

på alla delarna! 
Du har även rätt till en skälig 

ersättning för särskilda kostnader 
på grund av avbeställningen med 
hänsyn till; priset för varan, om-
fattningen av nedlagt arbete och 
omständigheterna i övrigt. 

Var snabb med inkasso om 
betalningsdatum passeras! Om 
kunden ändå inte betalar, gå 
in på domstol.se och skriv ut 
blanketten ”Enkelt domstolsför-
farande”. (Är ett ärende i domstol 
kan inte kunden vända sig till 
Allmänna reklamationsnämn-
den.) Stämningsansökning kostar 
cirka 1 500 kronor oavsett utfall. 

DET BÄSTA och enklaste hade 
naturligtvis varit att du vid 
förbeställningen av reservdelarna 
noterat på arbetsordern/beställ-
ningsunderlaget ”Ingen returrätt 
på förbeställda reservdelar, 

hennes man som körde. Jag satte 
mig i passagerarsätet bredvid 
Sture och Maj satte sig i baksä-
tet. När vi svängde vänster ut 
på Margretelundsvägen hörde 
jag hur Maj viskade ”mer höger, 
rakt nu, lite vänster”. Efter 300 
meter förstod jag att Sture inte 
bara hade en dålig höft, han hade 
dålig syn också, knappt ledsyn. 
Jag tog över ratten och tillbaka på 
verkstaden beställde jag en taxi 
till paret.

Mitt svar är alltså: Rekom-
mendera automatväxlat till äldre 
kunder med höftproblem! Och 
överväg att avråda från bilkör-
ning vid förekommen anledning!

Joachim Due-Boje

JURIDIK

David 
 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-
den och har lång 
branscherfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD

Joachim 
 Due-Boje
är ansvarig för 
service-marknads-
frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL

Johan 
 Holmqvist
är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden. 
08-701 63 22

LACK, PLAST 
& SK ADE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 
lack- och skadefrå-
gor på MRF. Har mer 
än 30 års branscher-
farenhet.
08-701 63 21

SK ATTER

Helene 
Engman 
har bl a arbetat på 
Skatteverket och 
som chefsjurist. I 
dag är hon skatte-
konsult på PwC:s 
kontor i Gävleborg.

BILUTHYRNING

Anders 
 Trollsås
är vd på bransch-
organisationen 
 Bil uthyrarna 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

verkstaden debiterar beställaren 
full ersättning” med tillhörande 
underskrift. Ett annat alternativ är 
så klart att ta betalt i förskott.

Joachim Due-Boje

”I DE FLESTA FALL ÄR DET ÄGARENS 
ANSVAR ATT INFORMERA …”

”KUNDEN AVBOKADE JOBBET NÄR SPECIALDELARNA,  
SOM INTE KAN RETURNERAS, REDAN VAR BESTÄLLDA …”

JURIDIK

SKILLNAD AVBESTÄLLA LEASING ÄN KÖP
FRÅGA En kund beställde 
för en månad sen en privat-
leasingbil (lagerbil). Nu har 
kunden fått arbete utomlands 
och vill hoppa av affären. 
Enligt MRF:s leveransvillkor 
räknade vi ut att det skulle 
kosta sju procent av bilens 
pris (137 000 kronor) för 
kunden att avbryta affären. 
Kunden menar dock att 
avbeställningskostnaden på 
sju procent ska beräknas på 
den totala leasingkostnaden 
(2 046 kr x 36 månader =  
73 656 kr). Är leasingskostna-
den eller bilens pris utgångs-
punkt för beräkningen? 

Leasingnovis

SVAR  HAR KUNDEN skrivit på 
leasingavtalet, är det avtalets regler 
om uppsägning som gäller (förvå-
nande nog tycks sällan leasingavtal 
skrivas på förrän i samband med 
leverans). Enligt leasingvillkoren 
finns normalt ingen allmän rätt till 
avbeställning, men med medgi-
vande från finansbolaget brukar 
den vara två procent av bilens 
nybilspris samt leasinggivarens 
avbeställningskostnad till leveran-
tören/bilhandlaren.  

Har kunden inte skrivit på, har 
han ändå beställt en bil hos er som 
leverantör. Eftersom det inte är frå-
ga om köp, vilket MRF:s leverans-
villkor är avsedda för, kan varken 
de eller konsumentköplagens regler 
om avbeställning tillämpas. Däre-

ARBETSRÄTT

Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportgruppen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för ar-
betsrättsliga tvister i 
domstol. 

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

Låt kunden 
betala 
delarna du 
beställde 
till honom!

mot gäller vanliga skadeståndsregler 
och kunden blir skyldig att betala er 
för de faktiska kostnader som ni haft 
med anledning av avbeställningen; 
eftersom det här var en lagerbil kan-
ske kostnaderna inte blir så höga.

MITT RÅD i detta villkorslösa läge 
är att godta kundens beräknings-
underlag. Ett annat råd är att alltid, 
vid beställning av en leasing, skicka 
en orderbekräftelse med MRF:s 
leveransvillkor till finansbolaget 
(dvs köparen). Avslutningsvis vill 
jag nämna att MRF håller på att 
utarbeta en orderbekräftelse vid 
beställning av leasing med samma 
avbeställningsregler som i MRF:s 
leveransvillkor för personbilar.

David Norrbohm

lera körförbud, försäkring eller 
avställning, däremot om exem-
pelvis ”spanska flaggan” sitter på 
vindrutan eller det handlar om en 
entusiastbil inne på reparation.

I DE FLESTA FALL är det därför 
ägarens ansvar att informera om 
omständigheterna. 

Min bedömning är att ni inte 
rutinmässigt behöver kolla om 
kundbilar är oförsäkrade, oskat-
tade, avställda eller har körförbud. 
Men finns misstanke måste ni kolla 
upp saken. 

David Norrbohm

Tummen upp för att köra, 
nej, inget ni rutinmässigt 
behöver kolla.
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BILHANDEL

FRÅGA Vår kund, som har köpt 
en ny bil från oss, hade oturen 
att bilen fick ett så allvarligt 
fel att motorn var tvungen 
att bytas bara sex månader 
och 600 mil efter leverans. Vi 
finns i Helsingborg, men bilen 
hade lämnats in i Lund på en 
auktoriserad verkstad för 
märket. Tyvärr reklamerade 
inte kunden, och inte heller 
verkstaden, skadan till oss. 

När bilen nu har varit på 
verkstaden i fem månader 
kommer kunden till oss och 
berättar att han inte är nöjd 
med hanteringen av skadan 
och vill häva köpet. Bilen kom-

mer att vara färdig om några 
veckor, berättade verkstaden 
när vi nu kom i kontakt med 
dem. 

Kunden har haft en del 
problem, framför allt med 
brist på bra lånebil under tiden 
bilen har varit på verkstaden. 
Han har berättat att verksta-
den inte hade möjlighet att 
låna ut en motsvarande bil till 
honom och inte heller någon 
med dragkrok. Lånebilen har 
varit en mindre bil, där man 
inte gärna åker fyra personer 
längre sträckor. Eftersom 
kunden är en inbiten fiskare 
och har en exklusiv trollingut-

rustad båt, som han och hans 
tre fiskarvänner är ute med 
var och varannan helg, har 
den lilla bilen utan dragkrok 
inneburit en stor olägenhet  
för honom. 

Kunden menar på att han 
är berättigad till hävning av 
köpet. Stämmer det?

Erik, Helsingborg

SVAR EN TRÅKIG situation som 
här har drabbat och drabbar kun-
den. Kunden måste reklamera sitt 
problem till er som säljande fö-
retag, och det räcker inte med att 
komma i efterhand och påtala att 
han inte är nöjd med lånebilen. 

Kunden har inte rätt att häva 
köpet för att motorn behöver 
bytas, inte heller för att det, tyvärr 
alltför ofta, tar lång tid att få det 
gjort. 

DÄREMOT HAR kunden rätt till en 
bil som passar honom och hans 
behov. Han borde ha erbjudits en 
bil i samma storlek som den som 
stått på verkstaden och naturligt-
vis med dragkrok. 

Alternativet hade varit att kun-
den hyrt en bil och gjort upp med 
er om fördelningen av kostna-
derna, så att kunden hade en bil 
som motsvarade hans behov. 

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”FÖR ATT BYTA IN VISSA PROBLEMMODELLER, KAN 
DET VARA IDÉ ATT VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER”

FRÅGA I maj bytte vi in en Audi 
A4 av 2010 års modell med 
en TFSI-bensinmotor på 1,8 
liter. Vi sålde den i augusti till 
en nöjd kund. Men när kunden 
nu kört 400 mil kommer han 
in och reklamerar bilen då den 
enligt honom drar cirka en liter 
olja per 100 mil. Han hävdar 
att det är ett ”ursprungligt fel”, 
att felet fanns vid leveransen, 
vilket vi nog håller med om.

Hur ska vi undvika dessa 
bilar? Det kostar ju extrema be-
lopp att åtgärda dem; offererat 
pris för reparation är i detta fall 
78 000 kronor.

Efter reklamationen kon-
taktade vi kunden som vi hade 
bytt in bilen från. Det visade 
sig då att hon hade anmält hög 
oljeförbrukning som en skada 
till sitt försäkringsbolag och att 
ärendet fortfarande låg öppet.

”Hur undviker jag inbyten 
med för hög oljeförbrukning?”

Kunden sa aldrig något om 
den höga oljeförbrukningen el-
ler om skadeanmälan till oss vid 
bilaffären. 

Vad är ditt råd för att slippa 
den här sortens problem?

Åke i Norrköping

SVAR  DET HÄR ÄR tyvärr en fråga 
som jag inte allt för sällan får. Det 
är ju dessvärre en del bilmärken 
som har problem med för hög 
oljeförbrukning. Till att börja med 
ska ni givetvis fråga kunder som ni 
byter in bilen från om det är, eller 
har varit, något fel på bilen. För de 
bilar på marknaden, där det finns 
en del exemplar med onormalt hög 
oljeförbrukning, bör ni också ställa 
raka frågor om hur hög oljeför-
brukning just kundens bil har. 

Jag känner till att det finns 
handlare som vid inbytet skriver 
på köpeavtalet att den inbytta bilen 

inte har någon känd förhöjd olje-
förbrukning. När kunden sedan 
skrivit under, så finns det ju en 
klar möjlighet att regressa skadan 
senare om det visar sig att kunden 
inte har berättat som det är.

DET FINNS OCKSÅ handlare som, 
för att byta in vissa bilmodeller, 
kräver ett intyg på ett oljeför-
brukningstest från auktoriserad 
verkstad. Vid ett sådant test 
brukar motorn dräneras på all olja, 
varefter en viss mängd fylls på och 

motorn därefter plomberas. Sedan 
vägs oljan efter att kunden kört 
bilen 100 mil.

Har kunden, som i ert fall, anmält 
den höga oljeförbrukningen till sitt 
försäkringsbolag som en skada, kan 
det verkligen diskuteras om inte 
kunden står skyldig till att ha un-
danhållit väsentlig information till 
er vid affären. Dessutom är det i det 
här fallet givetvis värt att kontrollera 
om skadan är ersättningsbar, vilket 
är möjligt, men alls inte säkert.

Johan Holmqvist

JA, NI KAN UNDGÅ HÄVNING! 

BEGDELEN SKULLE  
VARA AV A-KVALITET  
– MEN VAR INTE DET

L ACK & SKADE

FRÅGA Vi har reparerat en äldre bil där vi bytt dörr. Bilen 
klarade dock inte av en så kostnadskrävande reparation, så 
för och kunna reparera den köpte vi begagnade delar av en 
bildemonterare. 

Vi köpte begagnade delar av A-kvalitet och synade även 
dörren när den kom, då upptäckte vi att falsförseglingen 
(kittningen) var åtgärdad, men för övrigt hittade vi inte några 
fel. Vi påtalade falsförseglingen för bildemonteraren som sa 
att dom hade åtgärdat dörren och att det nu inte var någon 
fara med den. 

Vi reparerade bilen åt kunden som blev väldigt glad och få 
tillbaka sin fina bil ännu finare. Nu har det gått sju månader 
sedan reparationen och det börjar komma rostbubblor i 
kanten på den utbytta dörren. Naturligtvis har det kom-
mit smygandes precis där demonterarna varit och fixat till 
falsförseglingen.

Eftersom vi följer MRF:s villkor gällande reparationer så 
blir vi nu tvungna och ta reklamationen; det känns så där 
när man köpt en dörr med A-kvalitet utan anmärkning från 

bildemonteraren. 
Hur ska vi hantera detta, kan 
bildemonteraren ta rekla-

mationen, ska vi dela på 
kostnaden, eller får vi stå 
för hela kalaset själva? 

Besviken verkstadsägare

SVAR DET ÄR ALDRIG 
roligt och göra om jobb där 

delarna inte håller måttet. 
Det är kunderna ni lever på 

och blir de misstänksamma mot 
er som verkstad ger det dålig pr. 

I det här fallet så tycker jag att det är 
solklart, eftersom bildemonteraren säger att de-
len är av A-kvalitet och att de har åtgärdat den så 

ska de stå för hela kalaset. Finns det inte en begagnad del så måste 
demonteraren betala för en ny. 

Dom ska även stå för arbets- och lackeringskostnader samt 
hyrbilskostnader. 

Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST
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JAN OLVENMO

En del bilmärken har problem med 
alltför hög oljeförbrukning, till  
många kunders förtret.

Allt fl er kör Tesla, och med allt fl er Teslor på vägarna 
ökar sannolikheten för skador. Vi söker därför omgå-
ende en skadetekniker samt en skadeberäknare för 
Tesla. Sökande är givetvis både erfaren, begåvad och 
ambitiös, men då det inte fi nns några specialistutbild-
ade skadetekniker eller beräknare för Tesla i Sverige 
så kommer ni att genomgå en omfattande vidareut-
bildning hos oss.

Maila din ansökan till arbete@werksta.se.

Skriv gärna ”Teslatekniker” respektive ”Tesla- 
beräknare” i ämnesraden. 

Läs mer om vad vi gör och vilka vi är på werksta.se.

VI SÖKER ÄVEN ANDRA MEDARBETARE. 
Läs mer på www.werksta.se/jobba-har/
 
VERKSTADSÄGARE - BLI EN DEL AV WERKSTA.
Werksta expanderar kraftigt och har f n tolv verkstäder i 
Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping och Helsingborg. 
Våra specialister inom plåt, plast, lack, konstruktion, teknik och 
glas jobbar under bästa tänkbara förutsättningar. 
Vårt kunnande har gjort oss till en väl sedd partner av Tesla, 
Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes Benz, Audi, Jaguar, VW, 
Land Rover. Men även övriga bilmärken förstås. Vill du och   
din verkstad utvecklas och bli del av ett större sammanhang? 
Maila till urban.magnusson@werksta.se

SKADETEKNIKER & 
SKADEBERÄKNARE 
FÖR TESLA TILL 
WERKSTA DANDERYD.

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA

WERKSTA.SE

Den begag-
nade dörren 
höll inte 
måttet.
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OKTOBER BLEV 34:E månaden i rad med en 
ökning. Ökningen var visserligen bara en procent, 
men det är den bästa oktobermånaden någonsin! 
ackumulerat är ökningen 8 procent och att vi i år 
når ett nytt rekordår med cirka 375 000 personbi-
lar råder inget tvivel om.

TRANSPORTBILAR TAPPAR 7 procent i oktober, 
men det har registrerats rekordvolymer de senaste 
månaderna, så tappe t var väntat. ackumulerat 
är uppgången starka 15 procent och även för 
transportbilar får vi ett rekordår, med troligen runt 
52 000 transportbilar.

TUNGA LASTBILAR ångar på. Ökningen i oktober 
blev 12 procent, vilket är trettonde månaden i rad 
med en ökning. hitintills i år är ökningen impone-
rande 22 procent. 

ny rekordmånad igen!
KO M M E N TA R

Nyregistreringar under oktober

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
oktober 2016

Nyregistrerade miljöbilar oktober 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i oktober

 Oktober Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 1 428 2 918 19 134 21 975 6,31 7,84
2 VW Golf  2 050 2 521 17 671 18 637 5,83 6,65
3 VW Passat  1 489 1 205 12 872 11 689 4,24 4,17
4 Volvo s/V60 1 756 1 510 12 141 11 038 4,00 3,94
5 Volvo Xc60  1 852 1 302 11 982 11 843 3,95 4,23
6 Volvo V40n 1 403 905 10 174 7 749 3,36 2,77
7 toyota auris  583 533 6 306 5 300 2,08 1,89
8 Kia cee´d 575 673 6 029 5 492 1,99 1,96
9 VW Polo 653 229 5 743 3 734 1,89 1,33
10 skoda octavia 561 505 4 786 4 732 1,58 1,69

 Oktober Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V40n miljödiesel Diesel  515 487 4 447 3 831 8,88 7,99
2 toyota auris hsD hybrid 406 341 4 406 3 210 8,79 6,70
3 Volvo V60n miljödiesel Diesel  432 508 3 399 4 346 6,78 9,07
4 VW Passat Gte Laddhybrid 474 0 3 359 6,70 0,00
5 Volvo V7oII Drive Diesel 9 714 2 422 5 998 4,83 12,51
6 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 366 148 2 111 1 012 4,21 2,11
7 toyota Yaris hybrid hybrid 201 236 2 104 1 890 4,20 3,94
8 mercedes e-Klass (213) Diesel  319 0 1 413 0 2,82 0,00
9 VW Golf tGI bluemotion Gas  114 269 1 382 2 394 2,76 4,99
10 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 182 276 1 276 1 828 2,55 3,81

Diesel 51,8 %

E85 1,2 % 

Elhybrid 21,1 %

El/laddhybrid 
19,6 %

Gas 6,3 %

2 s tat i s t i k  i  P e r s O n b i l a r

 Oktober Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

 Oktober Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 9 888 9 071 89 334 81 209 29,5
Västra Götalands län           5 347 5 832 52 169 48 890 17,2
skåne län                      4 360 3 933 40 713 37 158 13,4
Östergötlands län              1 228 1 253 12 240 11 233 4,0
Jönköpings län                 1 160 1 240 11 424 11 050 3,8
hallands län                   949 1 083 9 880 9 470 3,3
Uppsala län                    853 821 8 291 8 059 2,7
södermanlands län              766 755 7 477 6 707 2,5
Örebro län                     744 792 7 251 6 794 2,4
Gävleborgs län                 730 772 7 187 6 513 2,4
Värmlands län                  711 727 7 049 6 405 2,3
Västmanlands län               733 691 6 859 6 151 2,3
Kalmar län                     733 608 6 551 5 823 2,2
Västernorrlands län            635 691 6 623 6 159 2,2
Dalarnas län                   695 787 6 431 6 095 2,1
Västerbottens län              570 616 5 993 5 590 2,0
Kronobergs län                 597 631 5 717 5 405 1,9
norrbottens län                423 495 4 717 4 718 1,6
blekinge län                   358 398 3 598 3 207 1,2
Jämtlands län                  254 260 2 533 2 464 0,8
Gotlands län                   106 107 1 199 1 116 0,4
Landet totalt 31 840 31 563 303 236 280 216 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 368 980

 2015      2016

1

5

3

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     36 10 473 138 0,15 0,04
  Land rover                 65 80 747 782 0,24 0,27
totalt bc sweden             101 90 1 220 920 0,40 0,32
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 789 1 971 18 161 16 458 5,98 5,87
  mini                       292 383 2 351 2 464 0,77 0,87
  rolls-royce                       0 0 5 2 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     2 081 2 354 20 517 18 924 6,76 6,75
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 17 8 122 104 0,04 0,03
  Fiat                       331 431 6 383 5 911 2,10 2,10
  Jeep                       72 142 833 1 026 0,27 0,36
  Lancia                     0 21 26 238 0,00 0,08
totalt Fiat Group automobiles 420 602 7 364 7 279 2,42 2,59
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 011 1 171 10 294 10 475 3,39 3,73
totalt Ford motor            1 011 1 171 10 294 10 475 3,39 3,73
GM Sverige                                                                           
  cadillac 5 8 48 66 0,01 0,02
  chevrolet                  5 15 94 115 0,03 0,04
  opel                       771 537 6 818 5 556 2,24 1,98
totalt Gm sverige             781 560 6 960 5 737 2,29 2,04
Honda Nordic                                                                        
  honda                      218 286 3 299 2 915 1,08 1,04
totalt honda nordic          218 286 3 299 2 915 1,08 1,04
Iveco                                                                 
  Iveco                        5 0 37 31 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     5 0 37 31 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 978 1 832 18 339 15 162 6,04 5,41
totalt KIa motors sweden     1 978 1 832 18 339 15 162 6,04 5,41
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    891 862 8 932 7 684 2,94 2,74
totalt KW bruun autoimport   891 862 8 932 7 684 2,94 2,74
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      511 595 5 722 4 471 1,88 1,59
totalt mazda motor sverige   511 595 5 722 4 471 1,88 1,59
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 489 1 195 14 146 11 357 4,66 4,05
  smart                      6 5 44 226 0,01 0,08
totalt mercedes-benz sverige 1 495 1 200 14 190 11 583 4,67 4,13
Nevs                                                                    
  saab                   0 7 2 128 0,00 0,04
totalt nevs      0 7 2 128 0,00 0,04
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    326 254 2 215 1 975 0,73 0,70
totalt nimag sverige      326 254 2 215 1 975 0,73 0,70
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     901 783 8 254 9 180 2,72 3,27
totalt nissan nordic         901 783 8 254 9 180 2,72 3,27
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      306 407 4 059 3 615 1,33 1,29
  renault                    998 785 10 728 8 807 3,53 3,14
totalt renault nordic sverige 1 304 1 192 14 787 12 422 4,87 4,43
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    505 427 4 036 4 439 1,33 1,58
  Ds                    8 5 93 11 0,03 0,00
  hyundai                    433 730 7 679 7 749 2,53 2,76
  mitsubishi                 421 582 3 497 4 463 1,15 1,59
totalt sc motors sweden ab   1 367 1 744 15 305 16 662 5,04 5,94
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     458 523 4 270 4 436 1,40 1,58
totalt subaru nordic         458 523 4 270 4 436 1,40 1,58
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      119 164 1 396 1 224 0,46 0,43
  toyota                     1 818 1 920 18 191 16 993 5,99 6,06
totalt toyota sweden         1 937 2 084 19 587 18 217 6,45 6,50
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       2 166 2 075 18 114 16 905 5,97 6,03
  Porsche                    85 81 1 121 1 101 0,36 0,39
  skoda                      1 383 1 298 13 502 12 584 4,45 4,49
  seat                       590 360 4 717 3 388 1,55 1,20
  Volkswagen                 5 005 4 611 46 616 42 353 15,37 15,11
totalt Volkswagen Group sverige 9 229 8 425 84 070 76 331 27,72 27,24
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 723 6 910 56 615 54 512 18,67 19,45
totalt Volvo Personbilar sverige 6 723 6 910 56 615 54 512 18,67 19,45
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       103 89 1 257 1 172 0,41 0,41
Totalt 31 840 31 563 303 236 280 216 100,00 100,00

100 47 373 91
202 194 545 588
302 241 918 679

2 909 2 568 15 252 13 890
1 021 935 1 330 1 529

0 0 0 0
3 930 3 503 16 582 15 519

29 24 93 80
4 273 3 453 2 110 2 458

147 195 686 831
7 39 19 199

4 456 3 711 2 908 3 568

2 867 2 615 7 427 7 860
2 867 2 615 7 427 7 860

9 36 39 30
68 95 37 82

2 808 1 702 4 010 3 854
2 885 1 833 4 086 3 966

1 528 915 1 771 2 000
1 528 915 1 771 2 000

26 22 11 9
26 22 11 9

10 905 9 383 7 434 5 779
10 905 9 383 7 434 5 779

5 400 4 305 3 532 3 379
5 400 4 305 3 532 3 379

4 144 2 867 1 578 1 604
4 144 2 867 1 578 1 604

3 418 2 911 10 685 8 405
12 46 32 180

3 430 2 957 10 717 8 585

0 113 2 15
0 113 2 15

1 454 1 433 761 542
1 454 1 433 761 542

4 659 5 498 3 595 3 682
4 659 5 498 3 595 3 682

3 111 2 880 948 735
5 587 4 467 5 141 4 340
8 698 7 347 6 089 5 075

2 292 2 266 1 744 2 173
0 0 0 0

3 692 3 870 3 987 3 879
1 276 1 757 2 221 2 706
7 260 7 893 7 952 8 758

2 473 2 454 1 797 1 982
2 473 2 454 1 797 1 982

313 231 1 083 993
9 224 7 808 8 967 9 185
9 537 8 039 10 050 10 178

4 737 3 875 13 377 13 030
574 589 547 512

6 183 5 613 7 319 6 971
3 239 2 086 1 478 1 302

15 956 13 627 30 660 28 726
30 689 25 790 53 381 50 541

16 509 14 632 40 106 39 880
16 509 14 632 40 106 39 880

400 397 987 767
121 552 105 948 181 684 174 268

Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Okt  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 8 2 45 -100,0 -95,6 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  234 304 2 313 2 392 -23,0 -3,3 5,5 6,5
Dacia  52 35 703 526 48,6 33,7 1,7 1,4
hyundai  4 1 52 25 300,0 108,0 0,1 0,1
Fiat  108 390 1 122 1 445 -72,3 -22,4 2,7 4,0
Ford  762 671 7 199 5 546 13,6 29,8 17,1 15,2
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  23 41 497 340 -43,9 46,2 1,2 0,9
Isuzu  58 51 513 396 13,7 29,5 1,2 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  365 393 3 730 3 015 -7,1 23,7 8,9 8,3
mitsubishi  60 92 767 709 -34,8 8,2 1,8 1,9
nissan  156 242 2 550 2 148 -35,5 18,7 6,1 5,9
Peugeot  366 286 3 416 2 450 28,0 39,4 8,1 6,7
opel  109 118 1 270 1 019 -7,6 24,6 3,0 2,8
renault  405 414 4 166 3 976 -2,2 4,8 9,9 10,9
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 1 0 62 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  200 147 1 350 1 132 36,1 19,3 3,2 3,1
Volkswagen  1 085 1 055 12 414 10 878 2,8 14,1 29,5 29,8
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  3 50 58 429 -94,0 -86,5 0,1 1,2
Totalt  3 990 4 299 42 122 36 533 -7,2 15,3  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Okt  Ackumulerat  2016  2015
DaF  7 7 110 8 0,0 27,9 2,3 2,2
Iveco  1 3 7 7 -66,7 0,0 0,1 0,2
man  30 21 215 169 42,9 27,2 4,6 4,4
mercedes-benz  61 53 450 327 15,1 37,6 9,5 8,4
scania  204 227 1 982 1 764 -10,1 12,4 42,0 45,6
Volvo  236 175 1 929 1 506 34,9 28,1 40,9 38,9
Övriga  5 0 28 11 0,0 154,5 0,6 0,3
Totalt  544 486 4 721 3 870 11,9 22,0  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Oktober Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 3 990 4 299 -309 -7,2 42 122 36 533 5 589 15,3
andel i % 87,0 87,7   89,1 87,7
3,5–10 ton 28 37 -9 -24,3 256 279 -23 -8,2
andel i %  0,6 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  26 24 2 8,3 198 204 -6 -2,9
andel i %  0,6 0,3   0,4 0,3
>16 ton  544 486 58 11,9 4 7221 3 870 851 22,0
andel i %  11,9 11,3   10,0 11,3
Totalt  4 588 4 846 -258 -5,3 47 297 40 886 6 411 15,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 Oktober Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Okt  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  12 5 79 54 140,0 46,3 9,7 7,0
man  16 0 55 72 0,0 -23,6 6,8 9,4
mercedes-benz  4 4 125 105 0,0 19,0 15,4 13,7
neoplan  0 0 9 12 0,0 -25,0 1,1 1,6
scania  4 10 164 138 -60,0 18,8 20,1 18,0
Volvo  0 66 287 299 -100,0 -4,0 35,3 38,9
Övriga  5 15 95 88 -66,7 8,0 11,7 11,5
Totalt  41 100 814 768 -59,0 6,0  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

 2016  2015 2016  2015  2016  2015  2016 2015 2016
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 September  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2016 2015   2016 2015   2016 2015
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

 September   Ackumulerat  September Ackumulerat  Förändring
 2016 2016 2015 2015 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

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

1 Volvo 3 505 18,90 3 684 33 650 20,68 34 960 6 259 17,88 6 077 6,8 6,6 6,4
2 Volkswagen 2 340 12,62 2 182 19 934 12,25 19 854 4 745 13,56 3 630 5,9 6,7 5,8
3 Toyota 1 694 9,13 1 685 13 972 8,58 13 714 2 501 7,15 2 380 8,0 7,9 6,9
4 Audi 1 160 6,26 1 118 9 867 6,06 9 438 2 142 6,12 2 045 6,4 6,5 5,9
5 Ford 1 032 5,56 1 000 8 554 5,26 8 889 2 213 6,32 2 043 5,5 5,8 5,1
6 BMW 964 5,20 989 9 083 5,58 9 025 1 654 4,73 1 490 7,0 7,5 7,1
7 KIA 755 4,07 669 6 536 4,02 5 744 1 261 3,60 908 7,2 7,9 6,8
8 Hyundai 701 3,78 724 6 109 3,75 5 848 1 319 3,77 1 408 6,2 5,8 5,5
9 Skoda 693 3,74 715 5 913 3,63 6 094 1 312 3,75 1 177 6,3 6,8 5,7

10 Renault 663 3,58 646 5 894 3,62 5 618 1 298 3,71 1 257 6,0 5,8 5,4
11 Mercedes-Benz 629 3,39 550 5 386 3,31 5 152 1 269 3,63 1 111 5,9 5,5 5,6
12 Peugeot 617 3,33 719 5 356 3,29 6 231 1 243 3,55 1 354 5,8 6,4 5,5
13 Opel 522 2,81 529 4 478 2,75 4 729 1 239 3,54 1 246 5,0 5,2 4,8
14 Nissan 416 2,24 514 3 515 2,16 3 275 487 1,39 500 10,2 12,5 9,6
15 Honda 356 1,92 316 3 313 2,04 2 979 724 2,07 638 6,0 5,9 6,3
16 Citroen 355 1,91 427 3 008 1,85 3 355 896 2,56 944 4,7 5,6 4,4
17 Subaru 338 1,82 289 2 651 1,63 2 398 615 1,76 733 6,4 4,8 5,2
18 SAAB 303 1,63 438 3 067 1,88 4 000 757 2,16 995 4,8 5,3 4,7
19 Mazda 217 1,17 224 1 870 1,15 1 865 449 1,28 496 5,7 5,1 5,1
20 Mitsubishi 207 1,12 227 1 783 1,10 1 977 434 1,24 436 5,8 6,3 5,5
21 Seat 188 1,01 159 1 551 0,95 1 559 420 1,20 378 5,4 5,1 5,0
22 Suzuki 158 0,85 134 1 111 0,68 1 136 297 0,85 244 6,1 6,6 5,4
23 Fiat 119 0,64 100 995 0,61 939 211 0,60 215 6,9 5,2 5,8
24 Mini 116 0,63 98 1 047 0,64 757 157 0,45 128 8,8 7,9 8,5
25 Chevrolet 91 0,49 97 748 0,46 840 225 0,64 236 4,8 4,8 4,2
Övriga                                            406 2,19 366 3 358 2,06 3 304 872 2,49 826 5,7 5,2 5,3

Totalt/Genomsnitt 18 545 100,0 18 599 162 749 100,0 163 680 34 999 100,0 32 895 6,3 6,4 5,9

01 - stocKhoLm                           9 923 10 719 -796 -7,43 89 134 92 332 -3 198 -3,46 20,97 21,67
03 - UPPsaLa                             1 677 1 743 -66 -3,79 15 320 15 001 319 2,13 3,60 3,52
04 - sÖDermanLanD                        1 576 1 545 31 2,01 13 609 13 215 394 2,98 3,20 3,10
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 215 2 086 129 6,18 18 905 19 440 -535 -2,75 4,45 4,56
06 - JÖnKÖPInG                           1 799 1 884 -85 -4,51 16 340 16 425 -85 -0,52 3,84 3,86
07 - KronoberG                           1 107 1 057 50 4,73 9 121 8 925 196 2,20 2,15 2,10
08 - KaLmar                              1 282 1 183 99 8,37 10 449 10 576 -127 -1,20 2,46 2,48
09 - GotLanD                             244 256 -12 -4,69 2 014 2 037 -23 -1,13 0,47 0,48
10 - bLeKInGe                            760 715 45 6,29 6 594 6 665 -71 -1,07 1,55 1,56
12 - sKÅne LÄn                           6 074 6 061 13 0,21 54 206 53 792 414 0,77 12,75 12,63
13 - haLLanD                             1 634 1 625 9 0,55 14 755 14 397 358 2,49 3,47 3,38
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 897 8 073 -176 -2,18 71 444 70 651 793 1,12 16,81 16,58
17 - VÄrmLanD                            1 460 1 466 -6 -0,41 12 683 12 903 -220 -1,71 2,98 3,03
18 - Örebro                              1 536 1 558 -22 -1,41 13 918 13 550 368 2,72 3,27 3,18
19 - VÄstmanLanD                         1 570 1 639 -69 -4,21 13 585 13 524 61 0,45 3,20 3,17
20 - DaLarnas LÄn                        1 539 1 468 71 4,84 13 144 12 858 286 2,22 3,09 3,02
21 - GÄVLeborG                           1 401 1 400 1 0,07 12 176 11 980 196 1,64 2,86 2,81
22 - VÄsternorrLanD                      1 264 1 289 -25 -1,94 10 801 10 859 -58 -0,53 2,54 2,55
23 - JÄmtLanD                            588 597 -9 -1,51 5 347 5 156 191 3,70 1,26 1,21
24 - VÄsterbotten                        1 158 1 195 -37 -3,10 10 104 10 061 43 0,43 2,38 2,36
25 - norrbotten                          1 339 1 345 -6 -0,45 11 342 11 535 -193 -1,67 2,67 2,71
Övrigt 13 16 -3 -18,75 125 114 11 9,65 0,03 0,03

hela landet 48 056 48 920 -864 -1,77 425 116 425 996 -880 -0,21 100,0 100,00

mrF 16 485 34,31 145 574 34,25 16 256 33,23 145 052 34,05 229 1,41 522 0,36
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 714 26,46 111 249 26,17 11 647 23,81 101 749 23,88 1 067 9,16 9 500 9,34
Bilhandel total 29 199 60,77 256 823 60,42 27 903 57,04 246 801 57,94 1 296 4,64 10 022 4,06
Privat bilhandel(fysisk person) 1 475 3,07 13 939 3,28 1 695 3,46 15 176 3,56 -220 -12,98 -1 237 -8,15
Juridisk person 4 420 9,20 41 183 9,69 4 803 9,82 43 837 10,29 -383 -7,97 -2 654 -6,05
Privat 12 509 26,04 109 492 25,76 14 046 28,71 116 161 27,27 -1 537 -10,94 -6 669 -5,74
Direktimport 443 0,92 3 602 0,85 473 0,97 4 021 0,94 -30 -6,34 -419 -10,42

Totalt 48 046 425 039 48 920 425 996 -874 -1,79 -957 -0,22

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

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

Stockholm • Göteborg

Nu har vi kontor i 
Göteborg med 

goa medarbetare 
& en pigg regionare 

mitt i Skåne!

STHLM

GBG

ESLÖV
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IAA 22-29/9-16

IAA Lastbilar 
STÖRST i världen
MER ÄN 2 000 UTSTÄLLARE, varav många från Skandinavien, visade upp sina produkter för över en 
kvarts miljon besökare under de åtta dagar på IAA i Hannover, världens största lastbilsutställning. 
Scanias nya R- och S-serier korades till Årets lastbil 2017. Nya generationen VW Crafter blev 
Årets skåpbil.

Från svenska återförsäljare kom en ström bussar fyllda av kunder och medarbetare med 
sikte på att kolla in det senaste. Att Daimler är störst i världen på nyttofordon återspeglades av 
Mercedes-Benz ”monter” bestående av två sammanslagna hallar med runt 50 fordon. 

Startskottet gick för VW Truck & Bus. I jobbet att integrera VW Nutzfahrzeuge, MAN och Scania 
ingår två svenskar, Henrik Henriksson, vd för Scania, och Anders Nielsen, som är teknisk chef. 

För två år sedan gjorde kinesiska DongFeng ett stort nummer av sina lastbilar inför Volvos 
inträde i företaget. Denna gång var det påfallande tyst från öster, inte en Kinalastbil i sikte.

TEXT & FOTO  SVEN-ERIK LINDSTRAND

Hiab Virtual Reality demonstrerades av Henrik 
Strömbäck som till vardags kör skogsbil för 
JS Frakt i Sundsvall.

Londonbuss på avvägar med ny Euro 6-diesel-
motor från Cummins.

Mercedes Actros tungdragare för upp till 250 tons 
tågvikter med kyltorn bakom hytten.

Volvos världsrekordbil Iron Knight på 2 400 hk 
toppar 276 km/h rattad av Boije Ovebrink med 
specialdäck från Goodyear.

MAN:s lätt-
lastare TGE 
är snarlik nya 
Crafter från 
systerbolaget 
VW.

Martin Hink är ny lastbilschef i Sverige för 
Mercedes, här framför 20-årsfirande Actros 
som tillverkats i över 700 000 exemplar.

Hammarlift från Olsfors lastar och 
lossar containrar på egen hand.

Anna-Lena  
Jacobsson rektor 
för Viskastrands 
transportgymnasium 
i Borås med lärarna 
Jörgen Jacobsson, 
Sören Karlsson, 
Tommie Rönnblad, 
Niklas Svedberg 
och JOST:s vd Lars 
Brorsen.

Niklas Svedberg från Viskastrands Transportgymnasium pratar 
helautomatisk trailertillkoppling med JOST vd Lars Brorsen.

Utdragbar bomkran för skåp från 
finska Haulerman i Åbo. Kommer 
som byggsats i platt paket.

Xxxx

Andreas 
Renschler, 
toppchef för 
Volkswagen 
Truck & Bus, 
delgav planer 
för VW-MAN-
Scania-trium-
viratet.

Acrylhytt vid ZF 
TRW – aktuella i 
Haldexbudgivningen 
– en publikknipare.

Isuzu N-serie tillhörde 
minstingarna på mässan.

Daimler – med två ihopbyggda  
hallar och 50-talet nytto-bilar,  
främst Mercedes-Benz.

Truck of the Year 2017 – 
Scania R- och S-serie.
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DAGS ATT LÄRA SIG ETT NYTT ORD: Gräsrotsfinansiering. Ett sätt att finan-
siera satsningar utan att någon byråkrat flåsar dig i nacken, perfekt för 
lite halvgalna satsningar som kan nydana ditt varumärke.

Gräsrotsfinansiering går ut på att locka mindre summor från hund-
ratals, eller tusentals, personer som tycker att projektet låter spännande. 
Genom internet och allt smidigare sätt att betala är det enklare än 
någonsin att hitta entusiastiska investerare.

Många projekt som finansierats av gräsrötter är små, men spännvidden 
är enorm. Hollywood-filmen ”Veronica Mars”, med en budget på cirka  
50 miljoner kronor, finansierades med hjälp av pengar från tusentals fans.

Det kanske mest spännande bilrelaterade projektet har amerikanska 

Dodge skapat. Genom sajten Dart Registry uppmuntrades ungdomar 
att gräsrotsfinansiera sitt bilköp. På sajten kunde vänner och släktingar 
gå in och sponsra valfri bildel, motorn, skärmar etcetera. På bara några 
månader fick Dodge flera miljoner webbesökare och 6 800 personer som 
anmälde sig till kampanjen.

Återförsäljare skulle kunna starta ett gräsrotsprojekt som går ut  
på att skänka en bil till ett behjärtansvärt ändamål – finansierat av tio-
tusentals människor som ger en tia var.

Men lämpligast är kanske iögonfallande bi-aktiviteter som uppmärk-
sammas och stärker ditt varumärke.
TEXT  MIKAEL JÄGERBRAND

Gräsrotsfinansiera

1. Ficklampan startar bilen
Namn: VIS Hummer underwater flash light.
Mål: 266 000 kronor  
(drog in 560 000 kronor).
Ficklampan VIS Hummer är vattentät och 
fungerar som ett rejält nödbatteri. Den 
klarar att ladda flera mobiltelefoner och går 
även att koppla in till bilbatteriet och dra i 
gång bilen.
Mer info: www.jumperpowerbanks.com

2. Kaffebryggare för bilen
Namn: Mojoe coffe maker.
Mål: 177 000 kronor (drog in 760 000 kronor).
Ser ut som en termos men är en kaffemugg – med en 
inbyggd bryggare. Mojoe-apparaten laddas med kaffepulver 
och vatten. Den kan kopplas till datorn med USB, till ciga-
rettändaren i bilen eller det uppladdningsbara batteriet.
Mer info: www.mojoebrewing.com

3. Knappen hittar bilen
Namn: AwareCar.
Mål: 133 000 kronor (drog in 650 000 kronor).
När den här lilla knappen läggs i handskfacket, kommer en mobil-app automatiskt 
ihåg parkeringsplatsen. Knappen kostar bara en dryg hundralapp eftersom tekni-
ken som används framför allt finns i mobilen. Appen kan också automatiskt ställa 
in mobilen till ”stör ej-läge” när den märker att bilen rör sig.
Mer info: www.awarestack.com

– DEN NYA TRENDEN

9 inspirerande exempel
Förmodligen har du diskuterat nya idéer med kolleger för att 
utveckla företaget, ibland kanske för udda, galna eller osäkra 
idéer för att kunna presentera för banken. Med en gräsrots-
kampanj gäller andra regler. Här är tio framgångsrika bil- 
relaterade exempel där tusentals personer skänkt pengar. 
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Bilmekani-
kern Nick 
fick en 
egen tv-
serie med 
pengar 
från Kick-
starter.

4. Tv-serie om verkstaden
Namn: Gearhead Garage
Mål: 88 000 kronor (drog in 91 000 kronor).
Gör som bilmekanikern Nick och gänget Gearhead Garage i Texas, de startade 
en kampanj och drog in pengar till en tv-serie. De fem tv-avsnitten visar reno-
veringen av olika bilar och kommer att publiceras på webben.
Mer info: www.gearhdgarage.com

DEKRA ökar farten
DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen.

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner som vill hjälpa oss att utveckla och fortsätta  
framgången med vår verksamhet runt om i landet. Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner! 

Regiontekniker 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalifi-
cerade och opartiska kvalitetskontroller för aktörer 
inom fordonsbranschen. Ett intressant och omväx-
lande uppdrag där Du ansvarar för din region med 
resultat- och driftsansvar. 
Uppdraget är förenat med resor. 

Luleå l Skellefteå l Umeå l Sundsvall l Stockholm  

Örebro l Linköping l Jönköping l Göteborg

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.

Din personlighet De utåtriktade arbetsuppgifter-
na 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 
och en spännande framtid väntar dig.

För mer info. 
Välkommen kontakta Johan Hultman på tel.  
010-455 1811 eller läs mer på www.dekra.se 

Din ansökan skickar du snarast till:  
johan.hultman@dekra.com alt. brev till 
DEKRA Quality Management AB,  
Drottninggatan 8,  
632 20 Eskilstuna
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8. En omvänd bilsälj-app
Namn: Roundabout.
Mål: 8 800 kronor  
(drog in 9 300 kronor).
Den här appen var tänkt att vända upp 
och ner på hela återförsäljarledet. 
Spekulanter skulle få betala för att titta 
på bilar; tanken var att den som betalar 
tittar på fler till-salu-bilar. Appen hade 
ett mycket kort liv och finns inte längre.
Mer info: www.kickstarter.com

5. Datorspel om bilmekaniker
Namn: Car Mechanic Simulator.
Mål: 175 000 kronor (drog in 200 000 kronor).
Det kan nog vara svårt att övertala banken om ett 
lån till ett datorspel som går ut på att reparera bilar. 
Företaget bakom spelet Car Mechanic Simulator fick 
hjälp av 1 285 personer när de ville utveckla spelet.
Mer info: www.playway.com

9. Koppla bilen till molnet
Namn: Fuse.
Mål: 520 000 kronor (drog in 680 000 kronor).
Fuse är ett ambitiöst projekt där en sensor med 
inbyggd GPS och internetuppkoppling skickar 
all information om en bil till en skyddad server, 
eller ”molnet”. Med en app kan föraren sedan  
få tillgång till all info, exempelvis hur fort  
barnen kör eller hur hög bränslekostnaden 
för årets jobbresor varit.
Mer info: www.joinfuse.com

6. Konsert i bilhallen kanske?
Namn: Multi-Story Orchestra.
Mål: 100 000 kronor (drog in 115 000 kronor).
Kickstarter hjälpte till att hålla biljettpriset kring 
femtiolappen. Det tilldrog sig i ett engelskt parke-
ringshus, men som lika väl skulle kunna ske i en 
bilanläggning. 
Mer info: multi-story.org.uk

7. Teckningsbok  
för bilälskare
Namn: I draw cars.
Mål: 90 000 kronor  
(drog in 490 000 kronor).
Idéboken, med instruktioner och 
skisser, hjälper innehavaren att 
teckna och måla sin favoritbil. Det 
finns också stödlinjer i ljusblått som 
inte syns när teckningen skannas in.
Mer info: www.idraw.co

8 steg för att starta en gräsrotskampanj

1. VÄLJ RÄTT SAJT
Det finns tusentals sajter för gräsrotsfinansiering. 
De har olika avgifter, olika regler och olika mål-
grupper. De största är kickstarter.com och indiego-
go.com. Leta upp den som passar ditt projekt bäst.

2. KOLLA HUR DET GICK FÖR ANDRA
Innan du lägger ner massor av tid på din idé, kolla 
om någon annan gjort något liknande tidigare. 
Ibland är det mindre bra om det redan finns  
dussintals identiska projekt, som exempelvis 
tillverkning av en ny produkt, men i andra fall 
spelar det ingen roll, då kan du i stället studera 
hur liknande blev framgångsrika. Dra dig inte för 
att kontakta andra som startat ett gräsrotsprojekt 
som liknar ditt, i de flesta fall kommer de att ge 
dig både hjälp, tips och några uppmuntrande ord.

3. GÖR EN NOGGRANN BUDGET
Du ska ange en bestämd summa som målet för din 
kampanj. På vissa sajter får du heller inte ett öre 
om målet inte uppnås. Om summan du begär är 
rena fantasibelopp kommer du inte att locka inves-
terare. Å andra sidan är det nästan ännu viktigare 
att inte begära för lite; det är svårt att förklara för 
investerarna varför de inte kan lita på din budget. 
Beräkna kostnaderna så noggrant du bara kan. Var 
också ärlig och uppge vad som ska finansieras.  

4. FIXA EN SÄLJANDE BESKRIVNING
Glöm trista affärsplaner och powerpoint-presen-
tationer. Det är inte affärsmän eller byråkrater du 
ska övertala utan helt vanliga svenskar, ameri-
kaner eller indoneser. Din text bör vara lättläst, 
faktafylld och med en färgsprakande beskrivning 
av målet med ditt projekt. Och det är mycket 
viktigt med någon typ av bild.

Det behöver inte vara en påkostad profes-
sionell 3D-illustration; det viktiga är att bilden 
åtminstone ger en fingervisning om vad du 
vill åstadkomma.

5. PLANERA FÖR MÅNGA TACKNIVÅER
För att gräsrotsprojektet ska bli framgångsrikt be-
höver du ha många ”tacknivåer”. Vissa finansiärer 
skänker bara en tia medan andra skänker tusen-
lappar. Planera redan från början hur du ska tacka 
de olika nivåerna.

De som ger en tia gör det troligen enbart för 
att visa sitt stöd och nöjer sig med ett tack-mejl. 
Till dem som ger mer uppskattas förstatjing på 
en produkt, ett personligt tack via telefon eller en 
personlig visning av din arbetsplats.

6. BESTÄM EN DEADLINE
Ett av dina svåraste beslut är att sätta ett slut-

datum för insamlingskampanjen. På de flesta  
sajter är det kört om du inte når det belopp du  
satt som mål.

Sätter du ett datum för långt bort i tid finns 
risken att potentiella finansiärer tänker ”jag  
kollar det sen” och glömmer bort det. Är dead-
line för kort kanske inte alla intresserade hinner 
hitta din kampanj.

7. ENGAGERA DITT NÄTVERK
Du har planerat, räknat, skrivit och klickat på 
”publicera”. Men det räcker inte med det. Nu  
ska du engagera alla tänkbara kontakter för  
att ditt projekt ska bli känt – och locka finan-
siärer. 

Mejla alla du känner, lägg ut information  
på alla dina andra sociala nätverk. Försök också  
få uppmärksamhet i lokala tidningar och radio-
stationer.

8. VAD FUNKADE?
Om allt har funkat perfekt är det bara att sätta i 
gång med nästa projekt. Men gick det fel gäller 
det att försöka lära sig så mycket som möj-
ligt. Var det fel årstid? Fel pris? För dålig text? 
För många liknande konkurrerande projekt?

Kanske kan du lära av misstagen och göra en 
omstart direkt.

Det är enklare än du tror. Här är en mini-guide för en lyckad kampanj.

Färre besökare i hallen, 
men det viktigaste skyltfönstret 

är öppet 24 timmar per dygn.
Skapa trygghet som påverkar den digitala  

beslutsprocessen och driver lojalitet  
till er under hela garantitiden.  

www.svenskbilgaranti.com
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NÄSTAN ALLA i vuxen ålder kommer ihåg den lille gubben på hjul. ”Näs-
man”, brukade vi kalla honom. Ingen missade hans budskap: Utan bilen 
stannar Sverige. Din käraste och dyrbaraste ägodel är i fara.

Kampanjen hade ingen budget, ingen avsändare. Under ett par år 
användes symbolen av alla som hade en kopiator – av ledarskribenter på 
stora tidningar, på klistermärken av bilsäljare, på lyktstolpar, som passbitar 
i små och stora annonser och dånande från en och annan stortavla. Bil-
ägare och användare i land och stad, ungdomar i Bilfront likaväl som 
pensionärer, alla kände hur beroende de var av sina bilar – och 
att dramatiskt höjda bilkostnader och begränsningar av bilan-
vändningen skulle drabba dem hårt. Vilket varken myndig-
heter eller bilismens motståndare förstod eller ville erkänna.

SEDAN DESS har bilen rullat vidare. Under de senaste 25 åren 
har en normal svensk bilägares kostnader för sitt bilresande 
ökat med 117 procent, enligt SCB. Inflationen under samma tid 
är 51 procent. Det innebär att hen inte har tvingats avstå från att 
äga/använda bilen, bara snåla rejält på milen. Bilarnas genomsnittsålder 
har samtidigt stigit från åtta till tio år. (Förr körde jag själv mina bilar tre 
fyra år, men den senaste fyller tolv fram på vårkanten. En Suzuki Ignis 
2004, jag säljer den ogärna.)

Hittills har den som nyttokör haft det drägligt. Däremot har ytterst få 
garantipensionärer och deltidsarbetande längre råd att behålla bilen. Då 
hjälper inga handikappkort i världen. I andra änden av vårdkedjan hittar 
vi de ökande skaror av ungdomar som inte kan få jobb i hemtjänsten där-
för att de inte har körkort; att hemtjänstens nya organisation skulle bygga 
på snabb mobilitet, det kunde väl ingen samhällsingenjör förutse. 

DET DRAR IHOP SIG. Snart kan vi vänta oss kilometerskatter på lastbils-
transporter som kan drabba skogsnäringen så hårt att flottare ter sig 
som ett framtidsyrke. Svenska företag köper långa landsvägstransporter i 
Sverige och på kontinenten som om de ville utrota det svenska åkarsläk-
tet, annars klarar de inte sin konkurrenssituation. Och i snabbväxande 
svenska städer byggs nya bostäder med ett minimum av garage och 
p-platser utan att någon har sagt ett muck, förutom den i en del fall små-
tappra Norrtelje Tidning. Tanken är ju att folk ska köpa lägenheterna.

Det har glömts, eller tappats bort, eller struntats i att Sverige stannar 
utan bilen. Varför kan inte fan förklara.

Om Sverige lägger på extra tyngder på lasset … om vi sågar av den axel 
som vi rullar på, med ädelt mål att minska bilanvändningen, hur ska vi då 
få råd att betala vad det kostar när det verkligen gäller … alltså närmare år 
2030?

UNDER DE ÅR som har gått sedan Utan bilen stan-
nar Sverige har omvälvande förändringar skett på 
mediesidan. Facebook, bloggutgivning, instagram 

och allt fler sociala medier tar över mer av män-
niskors tid och uppmärksamhet. Enkla, slagkraftiga 

budskap behöver inga märkvärdiga ekonomiska resurser för 
att väcka människor till gemenskap och handling. Många, framför allt 
ungdomar, ställer med entusiasm upp för att ta emot och vidarebefordra 
budskap med krut i. Till exempel Utan bilen stannar Sverige. UBSS.

Vad som krävs är att få ihop ett stort gäng som delar upp ansvaret för 
kontakt och kommunikation, som kan följa politiker på riksplanet och 
lokalt och engagera sig i chatgrupper som värvar vävare och en och annan 
giftspindel till de växande näten och förser dem med trådrullar.

Alla kan vara med och försvara sina intressen utan att skriva på några 
petitioner. Bilbranschen och bilisterna har ungefär samma förståelse för 
behovet av miljöförbättringar som Svenskt Näringsliv eller näringsutskot-
tet. Nu gäller det att kämpa mot symbolgester och snobbambitioner och 
stödja realistiska lösningar på de svåra luftmiljöproblem som väntar.

Det är dags att släppa Näsman fri med UBSS! Om ett år, sedan kan det 
vara för sent.

Krönika

SLÄPP  
NÄSMAN FRI!

AV OLLE F. RINGENSON

”Det har glömts, eller tappats bort, 
eller struntats i att Sverige stannar 

utan bilen, varför kan inte  
fan förklara”

OLLE F. RINGENSON, MARKNADSFÖRINGS- OCH KOMMUNIKATIONSKONSULT, F D 
STYRELSELEDAMOT I SIFO OCH KRÖNIKÖR I SVENSKA DAGBLADET, HAR MED-
VERKAT SOM KRÖNIKÖR EN GÅNG TIDIGARE I MOTORBRANSCHEN. TILL VARDAGS 
BLOGGAR HAN PÅ OLLERINGENSON.WORDPRESS.COM. 

Sax-/Hjulinställningslyft
MAHA DUO CM 4.2 alt. 5.0 ton
DUO CM är en nyutvecklad extremt stabil saxlyft vilken tillgo-
doser de senaste behoven för arbete på fordon. Lyften är låg i 
nedsänkt läge vilket är en fördel vid montering ovan golv. Kan 
även förses med automatisk eller manuell tiltfunktion för att  
underlätta påkörning av låga fordon.

DUO CM är helt öppen mellan körbanorna och passar såväl 
som inspektionslyft i en testline, som en reparationslyft och 
uppfyller de högt ställda krav som gäller vid hjulinställning. 
Finns i OEM utförande.

När endast det bästa är gott nog.  
ZS-Square är en extremt stabil ingroundlyft 
med en lyftkapacitet på 3.5, 5 och 6.5 ton.
Perfekt på dialogplatser, som inspektionslyft eller 
som hjulinställningslyft. Ger ett rent och snyggt 
intryck i verkstaden med en golvslät montering. 
Finns i OEM utförande.

MAHA Ingroundlyft

Verkstadsdesign
Våra professionella säljare har goda kunskaper om kundens förutsättningar och behov. Med många års 
erfarenhet av små och stora byggprojekt kan vi bistå med layout och idéer av din nya verkstadsplats. Med 
användar- och produktutbildningar hjälper vi din organisation att ligga i framkant så ni kan erbjuda era kun-
der prisvärd och professionell service.

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

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. 

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Medlem av



 

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

AHCON  Speedline är vårt system för 
däckmontering på ett löpande band. Filosofin bakom 
AHCON Speedline är att förena ergonomi, säkerhet och arbetsflöde. De optimerade 
förhållandena innebär stor tidsbesparing, högkvalitativt arbete och därmed större vinst för verkstaden. 
En AHCON linje består av speciella lyftanordningar, ergonomisk clinchlossare, säkerhetsstation för luftpåfyllning av däck 
och olika typer av rullbord. En speedline kan byggas exakt efter behoven för respektive verkstad - från mycket enkel linje till den 
mer avancerade linjen med fokus på att optimera alla moment som rör ett däckbyte.

Continova kan erbjuda dig som kund en unik lösning när du ska bygga om eller utveckla din verkstad. Vi utgår från din verkstadsritning och går gemensamt igenom 
dina behov. Utifrån dem möblerar vi med allt från liftar, hjultvättar, speedlines, hjulinställningsmaskiner och däckmonteringsmaskiner med mera. 
På det sättet kan vi förverkliga din drömverkstad samt maximera er arbetsyta och tidsbesparing.

TID ÄR PENGAR 
ARBETA ERGONOMISKT, SÄKERT & EFFEKTIVT
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