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Clas Ljungqvist
Auto Commercial Director Sverige

santanderconsumer.se

Santander Consumer Bank kombinerar den lokala bankens 
engagemang och den stora bankens resurser. 
Varje dag drivs vi framåt av människor och företag som har 
viljan att förverkliga idéer och skapa affärer. Vi är en del av en av 
världens största banker, Banco Santander, vilket ger oss styrkan 

att erbjuda de bästa finansiella lösningarna som hjälper dig i 
din försäljning. Med vår höga kompetens, långa erfarenhet och 
personliga engagemang ger vi kraft åt människor och företag
att utvecklas och nå sina mål.
Välkommen till Santander Consumer Bank.

Tillsammans
gör vi bra
affärer
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I DET HÄR NUMRET berörs ämnen som vi som 
bransch nog till viss del jobbar med, men som vi 
faktiskt inte lyfter fram eller förstår kan vara helt 
avgörande för att få framtidens kompetenta med-
arbetare att vilja jobba hos oss.

I MÅNGA ÅR har jag haft förmånen att få anställa per-
soner in i verksamheter, från att välja ut kandidater 
till intervjuer utifrån ett stort antal cv:n och brev,  
till den så viktiga sista delen om personlighet och 
kemi i en grupp. Då har jag fått uppleva att intervju-
personer, som verkat bra på pappret och gett ett bra 
första intryck, helt har tagit över och någon minut in 
i intervjun och ställt frågor, som jag märker har legat 
och pockat på: ”Hur ser ert CSR-arbete och er sustai-
nability policy ut?” Spännande kullerbyttor!

När jag då lite trevande har pratat om satsningar 
på Bris och miljöcertifiering så har en intervjuperson 
kunnat stoppa och säga: ”Jag tror inte det här företa-
get för närvarande är något för mig.”

Som tur var lyckades jag i det här specifika fallet 
hålla kvar personen i fråga för vidare diskussion,  
inte för anställning utan för att diskutera värderingar 
och bredd på dessa frågor.

VI MÅSTE SOM bransch ta dessa frågor på allvar och 
lägga ett längre ledningsmöte för att diskutera vad  
vi vill med företagets arbete. Och då menar jag riktigt 
arbete, inte en kampanj som vi kanske är vanast vid  
i branschen. 

Vad vill vi stå för och hur hänger det ihop med 
den ledningsfilosofi vi har eller vill ha på jobbet? 

Vi måste vara en attraktiv bransch om vi ska 
lyckas fånga dom kompetenser som vi så väl behöver. 
Ta inte för stora stycken utan fundera på vad ni vill 
och kan jobba med som är knutet till vår bransch 
eller som det lokalt finns anledning att lyfta.

VI HAR MÄRKT PÅ världsscenen att stora företags-
ledare med åldern som rätt (och i vissa fall med  
bra regler i skattesystem) ger stora belopp till  
välgörenhet, i så hög grad att de med rätta kan  
kallas filantroper. Så långt har vi kanske inte i  
Sverige möjlighet att gå med dagens skattesystem  
och den hårda konkurrens vi verkar i, men man  
kan alltid göra något!

JAG KAN INTE låta bli att igen citera scoutrörelsens 
grundare Robert Baden-Powell: ”Försök att en gång 
lämna denna värld en smula bättre än den var när du 
kom in i den.”

SE TILL ATT HA en fortsatt stark höst och förbered/
planera för ett intensivt första halvår 2018 så som 
effekten verkar bli av regeringens förslag inom Bonus 
malus som ska träda i kraft från första juli 2018!

MRF:s vd har ordet
2

Ingrid – din coach 
inom bilfinansiering

Ingrid Malmström
Partner Support 
Tel: 010-156 14 76

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

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Vi måste fråga 
oss: Vad vill vi stå 

för och hur hänger 
det ihop med vår 

ledningsfilosofi?”

Ingen fluga, ingen kampanj

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

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

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: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

Bilderna från FlashAuto i det här numret 
är tagna av ANDERS ANDERSSON som 
är journalist i grunden men som sedan 
sexton år tillbaka nästan uteslutande 
jobbar som fotograf, huvudsakligen med 
människor som motiv. På senare år har 
kameran allt oftare åkt upp i luften med drönare. ”Eftersom jag har världens 
bästa jobb arbetar jag nästan alltid på ett eller annat sätt, vilket mina båda 
barn och sambo kan ha åsikter om”, säger Anders som här syns i den lilla blå 
hundkoja han impulsköpte för några år sedan men ganska snart tröttnade på.

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.

REPORTRAR: Annika Creutzer, 
Maria Eriksson, Marianne Sterner, 
Nellie Pilsetnek, Peter Lorin, 
Rickard Jakbo, Roland Wirstedt, 
Thomas Drakenfors

FOTOGRAFER: Jakke Röntynen, 
Petter Cohen, Åke Ericson
KRÖNIKÖRER: Anders Parment, 
Joachim Due-Boje
KORREKTUR: Hans Bister

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE
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Det senaste året har storstäder 
runt om i Europa drabbats av 
blodiga terroristattacker. I flera 
fall har förövarna använt hyrda 
bilar som vapen. Vi ställde 
några frågor om den här otäcka 
trenden till Anders Trollsås,  
vd för Biluthyrarna Sverige. 

I både Barcelona och London 
har terrorister använt hyrbilar 
som vapen. Har händelserna 
väckt några nya diskussioner  
i branschen?
– För oss känns det här inte som 
någon nyhet eftersom vi alltid levt 
med den verkligheten, att kunna 
verifiera våra kunder. Det ligger 
i sakens natur att alltid vara nog-
granna eftersom vi lånar ut mate-
rial för höga värden. Långt innan 
de här händelserna har vi alltid 
försökt ta reda på vem vi har att 
göra med, vem som är hyrestagare. 

I Storbritannien har säkerhets-
experter och politiker krävt 
hårdare regler för biluthyrning …
– Jag har hört talas om diskussio-
nen i Storbritannien, men vad jag 

vet så har det inte framförts några 
specifika krav. 

Vilka diskussioner har förts i 
Sverige när det gäller hyrbilar 
och säkerhet?
– Det är inga särskilda regler på 
gång men tekniken utvecklas hela 
tiden. Förhoppningsvis kommer 
det fram nya metoder som gör det 
möjligt att säkerställa att körkort 
är giltiga. 

Några andra nyheter på gång? 
– Den största förändringen blir 
den svenska anpassningen av  
personuppgiftslagen till nya EU-
lagar som ska vara klar redan i  
maj nästa år. 2  mj

Priset gäller för en exempelinstallation med en sug för upp  
till sju samtidiga användare med inverterteknologi, HE901I,  
tio satelliter med spjäll och start- och stoppautomatik,  
P3PS-2 samt rör och böjar för installation av en lokal som  
är cirka 900 m2. Gäller både installation och driftsättning.

*Pris: 195 000 kr.  Första förhöjd leasingavgift om 10 procent samt 
lösenvärde på 10 procent. Leasingen sker i samarbete med  
Nordic Finance.

LEASA DIN  
CENTRALSUG

ENKELT OCH FLEXIBELT! 

2 990 KR/MÅN*

Ett centralt slipsugsystem från RUPES gör din verkstad ännu mer 
effektiv. Samtidigt minskar energiförbrukningen och arbetsmiljön 
blir bättre. I RUPES system finns produkter för sugning av slip-
damm från trä, metall eller Atex-klassade material. Du kan enkelt 
skräddarsy en helt egen systemlösning. 

Vi på WER kan ansvara för hela arbetsgången: från ritbord  
till driftsättning av din nya anläggning.  
Sugen? Ring oss.

WER, Box 434, SE-701 48 Örebro   
Telefon: +46 19 20 73 30 
E-post: info@wer.se
Web: www.wer.se

AV DE 31 LÄNDER som säljer Isuzu i 
Europa ökar Sverige mest av alla. 

– Jag är nöjd. Vi har krossat  
alla tidigare försäljningsrekord i 
Sverige, säger Gustav Freij, varu-
märkesdirektör på Isuzu Sverige.

Under första halvåret sålde 
Isuzu drygt 300 pickuper. Målet  
för 2017 är 900 fordon.

– Vi håller takten, särskilt med 
tanke på att vi började vår lanse-
ring av det nya modellprogrammet 
först i april månad, och därmed 
missade de första tre månaderna 
på året, säger han.

Jämfört med samma period 
förra året har Isuzu ökat försälj-
ningen med 63 procent.

DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN på  
Isuzus pickuper kommer från  
både större och mindre företag, 
jämnt spridda över landet.

– Vi ser att vårt modellprogram 
underlättar för företagare, helhets-

Nya modellpro-
grammet som kom i 
våras var efterlängtat 
bland handlarna.

lösningen är i många fall redan gjord. 
Vår toppmodell, Viking, har också 
öppnat dörrar där vi tidigare inte var 
representerade, säger Gustav Freij.

Han pekar på skogsbruk och en-
treprenad där Isuzu vuxit sig speciellt 
starka, men även gruvdrift är ett 
historiskt stark segment. Samtidigt 
framhåller han att bredden på mär-
kets modellprogram gör att det finns 
något för alla som söker en pickup.

DET ÄR NU två år sedan som IM 
Nordic tog över agenturen från Olle 
Olsson-bolagen. Under 
2015 såldes 458 Isuzu i 
Sverige, vilket ökade till 
591 i fjol. Når man målet 
på 900 bilar i år är det ett 
bra resultat. Det skulle 
innebära en fördubbling 
på två år, men också en bit 

från den tredubbling som dåvarande 
vd:n för IM Nordic, Torbjörn Lillrud, 
hyste förhoppningar om under GA-
enkäts-intervjun våren 2016. 

– Vi fortsätter vår kraftiga för-
säljningsökning, men när vi kom-
mer upp i de siffror som Torbjörn 
nämnde vågar jag inte sia om, säger 
Gustav Freij.

 
MARKNADEN FÖR LÄTTA lastbilar är 
en smula avvaktande för tillfället, 
menar han.

– Vi får många förfrågningar, men 
ser också att flera företag väljer att 
vänta in hösten, säger han.

Han är trots allt optimistisk och 
ser nu marknaden komma igång 
efter sommarens stiltje. Nu ska de 

50 återförsäljarna upp 
på tårna och sälja så 
mycket det bara går.

– Nu går vår nylan-
seringsfas över i en mer 
normal försäljnings-
fas då det gäller att 
bibehålla motivationen. 
Det kommer vi absolut 
att klara, säger Gustav 
Freij. 2  na

Seglar i svensk  
medvind

”Biluthyrarna 
lever med den
verkligheten”

TERRORISTHOT?

Måttbeställ personal!
Svårigheten att hitta bra medar-
betare till verkstäderna har de 
flesta erfarenhet av. Här öppnas 
en ny möjlighet när arbetssökande 
hos Arbetsförmedlingen och 
nyanlända erbjuds skräddarsydda 
utbildningar till bilmekaniker, 
skadereparatörer, lackerare, last-
bils- och maskinmekaniker som 
de statliga utbildningsföretagen 
Lernia och Movant står för.

Det krävs att branschföretagen 
ställer upp med praktikplatser och 
engagerar sig i urvalet. Härförleden 
samlades några av de intresserade 
verkstäderna hos Arbetsförmed-
lingen i Stockholm tillsammans 
med MRF och MAF som gjort en in-
tresseinventering i Stockholms och 
Gotlands län; 22 företag svarade 
att de inom kort kommer att ha ett 
rekryteringsbehov om 80 personer.

Det fina i den här rekryterings-
satsningen är att band knyts 
mellan presumtiva medarbetare 
och företag på ett tidigt stadium. 
Dessutom kan verkstäderna vara 
med och påverka antagningen av 
sökande och kvalitetssäkra själva 
utbildningen. Tanken är att utbild-
ningarna ska locka personer som 
inte nödvändigtvis har branscher-
farenhet men kan vara nog så 
lämpade ändå genom teknik- och 
biintresse och handlag.

– Vi har goda erfarenheter av 
den här typen av branschsamarbe-
ten och specifik rekrytering, säger 
Arbetsförmedlingens Moi Aden.

Han hälsar fler företag från 
motorbranschen välkomna att 
delta. Nästa omgång drar i gång 
i november. Upplands Motor var 
först med att anlita Lernia för 
liknande rekrytering och redan nu 
testkör Din Bil och Bilia ett projekt.

Starten sker i Stockholm och 
Gotland. Intresse finns från minst 
tio andra regioner. 

– Vi ska successivt sprida den 
här möjligheten, säger MRF:s kon-
taktperson Joachim Due-Boje.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

ISUZU 

Försäljningen har gått spikrakt uppåt sedan agen-
turen för Isuzu övertogs av International Motors 
Nordic som också är generalagent för Subaru.

Gustav Freij närmar sig en 
fördubbling av försäljningen 
i Sverige som är Europabäst.
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Dan Björnefors från Wist Last 
& Buss i Arlandastad och Ann 
Östmar från Werksta anmälde 
direkt till Moi Aden (i mitten) på 
Arbetsförmedlingen att de vill 
delta i nästa projekt.

Miljöpriser duggar tätt
Visst känns det lite extra roligt när 
miljöpriser går till bilbranschen? 
Tidigare i år gick Ystads kommuns 
miljöpris till Bil-Bengtsson i Skåne; vi 
skriver om deras satsningar på sidan 
42 i det här numret.

I förra numret berättade vi om 
Berners miljöbesparande biltvättar. Häromveckan 
stod det klart att de vann Sundsvalls kommuns miljöpris ”Miljöäpplet” som 
har delats ut sedan 1992 till företag och organisationer som på egna initiativ 
har satsat på miljöfrågor. 

Berners tvättanläggning tog alltså hem priset i år i konkurrens med en Ica 
Supermarket-butik och en Krav-certifierad restaurang.

– Det känns fantastiskt roligt. Vi har under det senaste året gjort ett flertal 
investeringar inom miljö och hållbarhet. På vår tvättanläggning i Sundsvall åter-
används vattnet och vi släpper inte ut några kemikalier i avloppsystemet, hundra 
procent av vattnet återvinns, säger Berners koncernchef Stefan Rasteby.

Priset delades ut på Sundsvall Business Awards 21 september. 
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2  I  F R A M K A N T  I  M I L J Ö T V Ä T T

Det är kul när bilföretag uppmärksammas för miljöarbete, som Berners, 
vars biltvätt i Sundsvall är nominerad till kommunens ”Miljöäpple”. Tvätten 
är ett helslutet kretslopp där vattnet renas och återanvänds – en destilla-
tionsprocess likt i en hembränningsapparat, fast utan alkohol förstås.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Miljötvätten  fungerar somEN HEMBRÄNNINGSAPPARAT
S tora flöden vatten förbrukas i traditionella biltvättar. Den här innovationen, som byg-ger på vetenskaplig forskning, är svensk. I tvätten Aguarama renas vattnet, inga tung-metaller går ut i något avlopp – och det är bilhandlare som nappar och investerar mångmiljonbe-lopp. Berners var först med en installation i Östersund, sedan i Sundsvall där satsningen nu har uppmärksam-mats med en nominering till årets miljöpris.– Det känns ju som ett återgäldande eftersom många av kommunens fordon tvättas här och vi därmed tar hand om restprodukterna de för med sig, säger Krister Melin skämtsamt. 

Han är tekniskt ansvarig för tvätten och berättar att mellan 100 och 200 liter vatten per bil förbrukas i en vanlig automattvätt, 150–300 kubik per år, men här bara 15, 20 liter, eller 18 kubik. Förbrukningen är ”svinnet”, det som följer med bilarna ut i däck och navkapslar.
– Det här känns så rätt, att vi har en ansvarstagande policy som attraherar både kunder och medarbetare, säger Berners koncernchef Stefan Rasteby.Vd:n Peter Stenberg tillägger:– Vår biltvätt kanske kan inspirera fler i branschen och framför allt privatpersoner att tvätta rätt. Att spara på dricksvatten är ju en viktig miljöfråga

ARTIKELN I  KORTHET
2 Berners har gått i bräschen för en unik miljöbesparande biltvätt i ett slutet system utan avlopp där i stort sett allt  

vatten återvinns. Utsläppet av tungmetaller är minimalt, vatten sparas, men också energi. Som en bonus är tvättvattnet 

ljummet och inga vita fläckar lämnas kvar på mörka bilar. Driften är petroleumfri och produkterna Svanenmärkta.

Krister Melin är tekniskt ansvarig för driften och därtill ”återbruksambassadör”.

Om en vecka avgörs om Berners ska belönas med kommunens Miljöäpple för sin biltvätt.



 8 MOTORBRANSCHEN 10 .2017

NOTISER

  

Front 
2

… har Nybergs Bils koncernchef  
Mats Nyberg drivit ett ambitiöst 
stadsutvecklings-projekt i Jön- 
köping. Han har velat uppföra  
två höghus på 16 respektive  
24 våningar och totalt 150  

lägenheter ovanpå en ny bilhall. 
Men nu uppger Mats Nyberg för 

Jönköpings-Posten att hans tålamod 
med kommunens ointresse för pro-

jektet är slut sedan han fått beskedet 
att en ny detaljplan för de nya bostä-
derna skulle ta tre fyra år i anspråk. 
I stället satsar han nu på att enbart 
bygga en ny bilhall, där sannolikt 

en del av den nuvarande bilanlägg-
ningen rivs. Det blir en anläggning 
på två eller tre våningar som Mats 
Nyberg hoppas ska stå klar 2020. 
Nybergs Bil är återförsäljare för 

Volvo, Dacia, Renault och Ford och 
har anläggningar i Jönköping, Eksjö 

och Nässjö. pl

2,5år

Dahlqvists Bil …
… har flyttat in sin nybyggda full-
serviceanläggning i Hässleholm, där 
Fords personvagnar och transportbi-
lar säljs och servas. Dahlqvists finns 
också i Kristianstad och Ängelholm 
som återförsäljare för Ford samt 
serviceverkstad för Ford och Mazda. 
Företaget grundades 1948 och är 
i dag en av de större Ford-säljarna 
utanför storstadsområdena.

Ford finns nu även representerade 
i Kungsbacka i södra Storgöteborg, 
sedan Hedin Bil nyligen öppnat en 
fullserviceanläggning där. I det nya 
bilhuset kommer enbart Ford att 
säljas och servas.

Holmgrens Bils …
… nya anläggning i Växjö har invigts 
efter arton månaders byggtid. 
Tidigare har Holmgrens haft 
verksamhet på orten på två olika 
platser. Nu är allt samlat i det nya 
bilhuset på två våningar och totalt 
7 000 kvadrat. Den nya fullservice-
anläggningen erbjuder försäljning 
och service för BMW Mini, Nissan, 
Peugeot, Mitsubishi och Hyundai.

Bilbyters …
… anläggningar i Norrköping och Lin-
köping har nyligen tagit upp Nissan 
på programmet som komplement 
till Hyundai.

Molin Bil …
… i Sundsvall och Bilia Group i Borås 
tog för en tid sedan även upp Mini. 
Båda företagen representerar sedan 
tidigare även BMW.

KONSOLIDERING

Höstens snackis har varit Hedin 
Bils förvärv av Miklagruppen, 
tidigare Bavaria Nordic, som 
innebär att Anders Hedin Invest-
koncernen kommer att sälja runt 
75 000 fordon årligen.

KONKURRENSVERKETS bedömning 
av affären är inte slutförd och inte 
heller har Toyota Sweden godkänt 
övertagandet av Burlin Motors 
återförsäljaragentur än, men den 
största affären på länge inom 
svenskt bilhandel är ändå signerad.

Hedin Bil stärker ytterligare sin 
position på svenska marknaden 
och går samtidigt in i Norge, ett 
första steg över gränsen för bilhan-
delsrörelsen. Ytterligare två kvali-
tetsmärken införlivas i diademet 
där det är lättare att räkna vilka 
märken som inte är representerade 
än vilka som är det; av de större är 
det bara Volvo och VW:s märken 
som saknas.

BMW kommer till i och med 
köpet av Miklagruppen där Bavaria 
Motor ingår och gissningsvis också 
Toyota genom Burlin Motor som 
Miklagruppen förvärvade tidigare 
i år.

Totalt, när förvärvet är slutfört, 
kommer Hedin Bil att represen-
tera mer än 30 varumärken, ha 
cirka 3 300 anställda och omsätta 
si så där 21 miljarder kronor.

ENLIGT SISSEL WIEDENMANN, 
kommunikationsansvarig på 
Miklagruppen, var det Anders 
Hedin som knackade på med  
en offert.

– Som branschen utvecklas 
kände vi att det skulle ha stora 
fördelar med en industriell ägare 
i ryggen. Hedin Bil har varit i 
branschen i många år och har 
kompetent och finansiell kraft att 
göra de förändringar som kom-
mer att krävas, säger hon.

Koncernchefen Jacob Tveraa-
bak har tidigare framhållit Hedins 
storskalighet och synergier, fram-
åtblick och digitala fokus.

SJÄLV SÄGER ANDERS HEDIN att 
han drivs av att utveckla bilhan-
deln och ligga i framkant, inte 
minst digitalt, och att förvärvet 
följer bolagets starka tillväxtam-
bitioner på den europeiska mark-
naden där koncernen tidigare är 

etablerad på reservdelssidan. Han 
har inget svar på frågan om hur 
stor koncernen kan bli.

Vad blir nästa steg?
– Det blir att konsolidera bolagen 
och trimma samman dem. Vi får ta 
skeden i vacker mun och anpassa 
oss till kulturerna i Miklagruppens 
välskötta anläggningar som följer 
sina respektive varumärken. Det 
förpliktigar.

Men hur odlar ni er egen kultur 
med så många varumärken och 
hur håller ni i sär alla?
– Genom att vi är så stora på varje 
märke, ofta största aktören, drivs 
var och ett exklusivt av respektive 
varumärkeschef. Vi ser oss snarast 
som single brand-återförsäljare än 
multi brand, åtminstone för Ford, 
Mercedes-Benz och BMW. 

KÖPESKILLINGEN ÄR, föga över-
raskande, inget som någon av 
parterna vill yppa. Anders Hedin 
vill inte figurera på bild, och säger 
att han helst skulle avstå att uttala 
sig också – men respekterar att 
allmänintresset kräver det. 2� icn

Storaffären alla pratar om

Hedin utökar sitt territorium 
rejält. Här är deras parad-
anläggning i Jönköping.

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

Om du inte har tid att leta runt på ett eget lager efter däck och fälgar i rätt dimension, utan vill 
ha en e  ektivare däckhantering i företaget, kan vi förenkla din vardag betydligt. På vår webb-

plats surfar du in, anger reg-nummer eller modellkod, väljer i resultatlistan med bilder och priser, 
klickar in beställningen och tar sen emot leveransen – oftast dagen efter – på lastkajen. 

Välkommen att höra av dig så får du ett testinlogg så du själv kan klicka runt och prova. 

DET GÖR VI OCKSÅ!

GLASÖGON FÖRENKLADE 
JOBBET FÖR MÅNGA

Man tror att glasögonen uppfanns i Italien på 1200-talet. I Sverige omnämns glasögon – eller 
”brillor” som de då kallades – först i ett brev från en munk i Vadstena, i början på 1400-talet. 

Glasögon blev snart var mans egendom och har sedan förenklat livet för massor av människor 
över hela världen. Man kunde göra saker snabbare och e  ektivare helt enkelt därför att man 

plötsligt såg vad man håller på med. 
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MRFs 
Plast-, Lack &  
Skadekonferens

2 februari 2018

Möt framtidens förändringar

LÄS ALLT & BOKA PÅ MRF.SE

Clarion Hotel Stockholm

Heldagskonferens om framtiden 

Medföljandeprogram

Prisutdelningar

Bankettmiddag med underhållning 

Boka-tidigt-rabatt fram till 15/11

Besök Autogloben 31/1-1/2
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Scania- och VW-återförsäljaren 
Börjessons Bil utökar sitt territo-
rium genom ett pågående förvärv 
av Jeppssons Bil i Blekinge.

BÖRJESSONS och Jeppssons har 
mycket gemensamt som familje-
företag och haft ett kollegialt sam-
arbete länge. Båda företagen säljer 
i dag VW-koncernens märken, 
såväl personbilar som transport-
bilar och tunga lastbilar.

Nu är Jeppssons på gång att 
sälja hela företaget till Börjessons 
som tänker sig att inkorporera 
lastbilssidan i det egna företaget 
men köra personbilsbolaget vidare 
som tidigare.

– Vi har haft målsättningen 
att försöka växa lite till med egna 
medel om det skulle dyka upp nå-
gonting. Det går ju mot allt större 
enheter och det kan ju sätta lite 
tryck på Scania också. Vi har haft 
ett bra år, det är rätt tid investera 
och samtidigt få ner overhead-
kostnaderna, säger Börjessons 
koncernchef Lennart Börjesson. 

Jeppssons Bil grundades 1937, 
omsätter cirka 420 miljoner, har 
ett 90-tal anställda och säljer 800 
nya bilar, 1 000 begagnade bilar 
och cirka 20 lastbilar per år. De 
har anläggningar i Karlshamn, 
Karlskrona och Ronneby, och 
har expanderat kraftigt under de 
senaste åren.

Börjessons Bil omsätter cirka  
1,1 miljard och har cirka 300 
anställda med anläggningar i Äng-
elholm, Helsingborg, Klippan och 
Alingsås.  2  icn

Scaniagigant blir större HÄNDER  FRAMÖVER
Familjedag 
14 oktober Gelleråsens motorbana, Karlskoga
Legendariska Volvohandlaren Kajsa Jansson i 
Karlskoga har allt sedan sonen dog, 32 år gammal, 
dragit in pengar till cancerforskningen genom 
Johan Janssons stiftelse. På lördag blir det en 
mullrande motordag till 20-årsminnet med racer-
förare, föredrag, tävlingar med mera.

Equip auto
17–21 oktober, Expo Porte de Versailles, Paris
Dags igen för den stora franska vart-annat-års-mässan för eftermarknaden 
som sätter strålkastarljus på innovationer, marknadens utveckling och 
tillväxtmöjligheter. equipauto.com

Vinterfestival med Volkswagen Supersprint 2017
27–29 oktober, Berners Östersund
Skidpremiär och SVT-utsänd 
internationell supersprint. Också 
ungdomstävling, företags- och 
parasprint. Parallellt pågår 
skidmässa med utställningar 
och föreläsningar, allt inramat 
av bankett, underhållning och 
lokalproducerad mat.

Bilens dag
28 oktober
Dagen då bilen manifesteras runt om i Sverige. Offentliggörande av MRF:s 
stora pris, som är nytt för i år och går till en person eller organisation/före-
tag som har främjat utvecklingen av bilbranschen för ökad mobilitet, bättre 
resursutnyttjande och hållbarhet eller förenklingar i bilvardagen.

Sema show, USA
31 oktober–3 november Las Vegas Convention center
En av världens främsta mässor för fordonskomponenter med seminarier, 
demonstrationer och många tävlingar och event.  www.semashow.com

Begbil-17
9–10 november Clarion hotel Arlanda
En- och en halvdagskonferens om begagnat i MRF:s regi. Belyser bland 
annat lönsamhet, marknadsföring, ledarskap, privatleasingens inverkan, 
elbilar och ger omvärldsperspektiv. Allt i relation till begagnatförsäljningen. 
Anmälan på www.mrf.se

eCarExpo
10–12 november Eriksbergshallen Göteborg
17–19 november Nacka strand, Stockholm
Premiärer för nya supermiljöbilar, effektiva lösningar och innovativa 
elbilsladdningar utlovas på den andra elbilsmässan i ordningen. Se mer på 
www.ecarexpo.se

                    Hållbara transporter 2017, Rival, Stockholm
                      16 november

Svenska miljöinstitutets årliga konferens med den 
senaste uppdatering om hållbara transporter 

– miljöpåverkan, drivmedel, parkering och 
mobilitetstjänster.

DI:s Stora bildagen
7 december Clarion hotel, Arlanda
Globala trender, förändrade behov, 
bilisters framtida prioriteringar, senaste 

framstegen diskuteras av beslutsfattare, 
experter och internationella aktörer. Mer på 

www.konferens.di.se

NOTISER
GJ Bil i Eskilstuna …
… satsar i höst på en totalrenove-
ring av sitt bilhus. GJ Bil, som är 
Eskilstunas äldsta bilföretag och 
varit i samma familjs ägo sedan 
1973 säljer Honda och Mitsubishi.

Bilvalet i Visby …
… planerar för expansion och en ny 
anläggning. En möjlighet är bygge 
av en ny hall om 1 600 kvadrat 
på Skarphälls-området nära den 
nuvarande anläggningen. Bilvalet 
är återförsäljare för Toyota och 
Hyundai.

Proauto …
… med anläggningar i Nyköping, 
Norrköping och Linköping bygger 
under 2016-2018 tre nya bilhus på 
samtliga orter. Förra året öppnades 
BMW-handlarens nya anläggning i 
Nyköping och i mitten av september 
i år var det dags för inflyttning i 
den nybyggda hallen på Mörtlösa-
området i Linköping. Där handlar det 
om en satsning på 75 miljoner och 
en yta på cirka 4 000 kvadrat.

I höst startar bygget av den nya 
anläggning en i Norrköping. Även 
där handlar det om en investering 
på cirka 75 miljoner och en yta på 
cirka 5 000 kvadrat. Proauto-kon-
cernen omsätter cirka 700 miljoner 
per år och har i dag 65 anställda.

Mårtenssons Bil …
… i Helsingborg är ny återförsäl-
jare för Peugeot. Peugeot Sverige 
förhandlar med ytterligare fyra nya 
intressenter på fyra olika orter.

J Bils … 
… anläggning i Upplands-Väsby i 
norra Stockholm har nyligen blivit 
fullservicealäggning för Mitsubishi 
som kompletterar Peugeot och 
Mazda. J Bils övriga bilhus finns i 
Haninge, Täby och Vällingby.

Barnen får bland annat 
möjlighet att provsitta 
Flash Cars 3 bil.

Första spadtaget i Kristianstad togs av 
Peabs grundare Mats Paulsson under 
beskådan av kommunalrådet Pierre 
Månsson, företagets vd Joacim Jäger 
och koncernchefen Lennart Börjesson.
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I Kristianstad byggs det nytt
Parallellt med förvärvet av Jeppssons 
bygger Börjessons Lastbilar en ny 
modern anläggning i Kristianstad där da-
gens hyrda lokaler har blivit trånga. Den 
nya anläggningen uppförs i Ängamöllans 
industriområde som är tillgängligare och 
ändamålsenligt för kunderna.

– En faktor som drivit utvecklingen 
är de nya dubbeldäckade bussarna som 
levererats ut i Kristianstad och som 
till stor del servas från oss. Vår nya 
anläggning blir 36 meter lång i stället 
för 32 meter och då får två bussar plats 
efter varandra. Vi skapar även en sepa-
rat arbetsplats dedikerad till arbeten 
med bussar, säger Joacim Jäger, vd på 
Börjessons Lastbilar.

Anläggningen blir cirka 3 700 kvadrat 
och ska rymma tre långa reparations-
platser, två långa serviceplatser samt 

två korta reparations- och utleverans-
platser. Byggtiden beräknas till ett år.

Rätt nyligen invigde Börjessons 
Lastbilar nya anläggningar i Alingsås,  
Östra Ljungby och Hässleholm.
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Christer 
Persson har 
gått i pension 
efter 31 år som 
ansvarig för 
försäljning 
av Volvo 
personvagnar 
på Volvohand-
larföreningen. 
Han ersätts av 
Per Höglund, 
som har en 
lång karriär på 
Bilia bakom sig.
Sista oktober pensionerar sig 
även Roger Lindström från 
VHF. Hans efterträdare som an-
svarig för operativ it blir Tomas 
Svensson, som närmast kom-
mer från Ångpanneföreningen.

Atteviks 
koncernchef 
och vd Dan 
Jonsson slutar 
sin tjänst nästa 
år men blir kvar 
i koncernen som 

arbetande styrelseordförande. 
Rekryteringen av en ny vd för 
både lastvagnar och personbils-
sidan pågår. Rollen som koncern-
chef kommer att försvinna.

Christian 
Norberg, 51, 
tidigare vice vd 
för Hyundai, 
Mitsubishi, 
Citroën och DS 
generalagent 
SC Motor Sweden, har utsetts 
till ny vd för Toyota Sweden. Där 
ersätter han Xavier Heylen som 
lämnar 2 oktober.

Försäljningschef Jonas Stjern-
löf har slutat på Mazda Motor 
Sverige och efterträds av Jan-
Olof Rydin som sedan 2010 har 
haft ansvaret för Mazdas före-
tagsförsäljning, först i Sverige 
och sedan i Skandinavien.

British Car import, generalagent 
för Jaguar och Land Rover i 
Danmark, Sverige och Norge, har 
förstärkt organisationen med en 
press- och pr-chef, Søren Hyl-
toft som närmast var kommuni-
kationschef på Renault Nordic.

Opus 
Equipment
 blir 
Allt är som förut,
möjligen bara lite bättre.
Samma starka team hittar 
du fortfarande i Mölndal.

info@preqas.se
www.preqas.se

FOLK I BRANSCHEN

I december väntas riksdagen 
klubba igenom bonus malus för 
nya lätta fordon. Både moroten 
och piskan i det nya systemet 
kommer att uppgå till betydande 
belopp. MRF är långt ifrån nöjda.

NÄSTA ÅR KAN bli ryckigt för 
bilhandlarna, tror Motorbranschens 
riksförbunds vd Tommy Letzén efter 
att ha tagit del av regeringens förslag 
för bilbranschen. Största föränd-
ringen är införandet av ett bonus 
malus-system1 juli. MRF-vd:n är 
inte nöjd, men anser samtidigt att 
förslaget kunde ha varit värre.

– Den tidigare versionen var en 
katastrof. Nu är det bara dåligt. Men 
vi har i viss mån blivit lyssnade på. 

SYSTEMET ÖKAR beskattningen på 
fordonsflottan totalt sett, även om 
bonusutbetalningarna räknas in. 
Överfinansieringen blir dock inte 
lika stor som i det tidigare förslaget.

– Men det är fortfarande ett 
lapptäcke av regler som införs och 
försvinner. Det blir svårt för hand-
laren att förklara vad som kommer 
att gälla för den bil som kunden 
ska köpa, säger Tommy Letzén.

Det kan bli en utmaning att 
beskriva systemet i bilhallarna. För 
det första beror skatt och bonus på 
när bilen säljs, för det andra beror 
beloppen på hur stort koldioxid-
utsläppet är samt hur det beräknas 
och för det tredje kommer denna 
beräkning att endast gälla i tre år. 
Därefter återgår beskattningen på 
den aktuella bilen till normalläget.

Dessutom uppstår en extra 
parameter för dem som säljer tjäns-
tebilar; de malusklassade bilarna 
kommer nämligen att få ett högre 
förmånsvärde än i dag. Bilförmånen 
kommer därmed att beskattas högre 
om tjänstebilen är en malusbil.

TIDPUNKTEN FÖR förslaget är dålig 
och det finns en rad kommande 

internationella förändringar som 
borde ha väntats in, anser Tommy 
Letzén. Till exempel kommer en 
ny global standard för hur CO2-
utsläppen ska mätas. Med denna 
förändring påverkas de uppmätta 
utsläppsvärdena och därmed bilens 
reella beskattning.

– Kanske klubbar man igenom 
det snabbt nu för att slippa frågan i 
valet, säger han.

Diskussionerna om vägen till en 
”fossiloberoende fordonsflotta” har 
visserligen pågått länge. Men Sverige 
har sedan lång tid regler som går i 
den riktningen, framhåller han.

– Vi har ju redan ett sorts 
bonus malus-system i och med att 
fordonskatten redan i dag CO2-
regleras. 2�� rj

MRF:

”Det blir en tuff uppgift för alla som jobbar operativt inom  
återförsäljarnätet att informera kunderna om var alla datum 

efter bonus- och malus-konsekvenserna landar. Det gäller  
för säljarna att hålla tungan rätt i mun och inte teckna en order 

på en bil som lite senare blir betydligt dyrare. Annars blir det nog  
rätt irriterade kunder och lite svettigt för säljaren.”

Ulf Svensson, teknisk samordnare på Bil Sweden
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Snårigt bonus malus nästa år

Motorbranschens reporter Rickard Jakbo intervjuar MRF:s vd 
Tommy Letzén och informationschef Charlie Magnusson.

Bonus malus- 
förslaget i korthet
Förordningen gäller nya lätta 
fordon. Bonusen hamnar på mel-
lan 10 000 och 60 000 kronor, 
där det högsta beloppet gäller 
rena elbilar. Bilar som släpper 
ut mer än 95 gram CO2/km 
börjar betala straffskatt. Ju mer 
utsläpp desto dyrare. 

En dieselbil som släpper ut 
150 gram beskattas med 7 398 
kronor per år, medan en bensinbil 
med samma utsläpp beskattas 
med 5 120 kronor. Skattehöj-
ningen blir som störst för lätta 
lastbilar. Supermiljöbilspremien 
och fordonsskattebefrielsen för 
miljöbilar utgår. 
 Källa: Bil Sweden/MRF

Så mycket malusbeskattning gäller vid respektive utsläppsnivå

BIL

Nissan Leaf

Kia Optima SW PHEV

Volvo XC90 
VW Golf TSI 125, aut, bensin

Volvo V90 T5, aut, bensin

VW Crafter 35 2.0 TDI, 177hk

CO2-UTSLÄPP 
GRAM/KM

0 gram

33 gram

49 gram

119 gram

154 gram

199 gram

BONUS (-) MALUS (+) 
(dagens fordonsskatt, kr)

+ 60 000 kr

+ 32 500 kr

+ 19 167 kr

- 2 328 kr (536)

- 5 548 kr (1 306)

- 13 303 kr (5 692)

Källa: Bil Sweden
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I VINTRAS TESTADE Folksam 
olika däck och bilar på special-
konstruerade backar i Nokias 
testhall i finska Lappland. Bilarna 
fick accelerera maximalt på en 
sextiometers-sträcka för att sedan 
bromsa till stopp. Utifrån värdena 
kunde forskarna räkna om till olika 
lutningar som bilarna kan klara. 

Den tvåhjulsdrivna bilen med 
budgetdubbdäck klarade sig lika  

Men fler personskador med fyrhjulsdrift

Verkstadschefens favoriter! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

På Autogloben samlas verkstadsägare, servicemarknadschefer,  
mekaniker, plåtslagare, lackerare, däck- och reservdelsspecialister.  
Se till att vara där du också.

Boka monter nu! Maila autogloben@svenskamassan.se eller ring 
031–708 80 92. Se vilka kollegor i branschen som redan har bokat: 
www.autogloben.se

Möt dina viktigaste kunder  
inom fordonsbranschens  
service- och eftermarknad

Autogloben 2018 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med FVU  
(Fordonsverkstadsutrustarna), MRF (Motorbranschens Riksförbund), DRF  

(Däckspecialisternas Riksförbund) och MYN, Motorbranschens Yrkesnämnder.

31 JAN – 1 FEB 2018, GLOBEN, STOCKHOLM

Nya affärs- 
möjligheter

Köpstarka  
besökare 

Enkelt 
och bekvämt  
- din monter  

står klar!

illa som den tvåhjulsdrivna med 
odubbade premiumdäck. Med  
premiumdubbdäck gick det bättre, 
upp till 13 procents lutning. Bäst 
gick det för de fyrhjulsdrivna bilarna. 
Det odubbade premiumdäcket slog 
dessutom det dubbade budgetdäcket 
med rejäl marginal. Till premium-
däck räknades i testet däck från 
Michelin, Bridgestone, Goodyear, 
Continental, Nokian samt Pirelli. 

Budgetdäcken var billigare däck  
från ”oetablerade tillverkare”.

Folksam har också gått igenom 
statistiken för 35 000 polisrapporte-
rade olyckor sedan 2003 och delat 
upp dem på olika typer av två- och 
fyrhjulsdrivna bilar (undantaget de 
med inkopplingsbar fyrhjulsdrift). 

På is och snö ökade fyrhjulsdrift 
personskadorna med 20-30 procent, 
oavsett bilens storlek. På torrt och 

vått underlag var olycksrisken 
densamma för två- och fyrhjuls-
drivna bilar. 

Folksam kunde också konsta-
tera att fyrhjulsdrivna bilar oftare 
var inblandade i krockar i högre 
hastigheter. Slutsatsen som dras 
är att  
förarna överskattar den fyrhjuls-
drivna bilens förmåga och därför  
kör i för höga hastigheter. 2�  ac

”Fyrhjulsdrivna bilar är inblandade  
i fler olyckor – och ofta skodda med  

kontinentala vinterdäck …”

SNART SÄSONG FÖR vinterdäck. Jag vill inte låta som en sur motorjourna-
list, men faktum är att allt fler kunder blir pålurade kontinentala vinterdäck.

Kontinentala vinterdäck är gjorda för kontinentalt väder! De fungerar 
utmärkt i snöfall, vid 10-15 plusgrader, i slask och på Autobahn i 190 
km/h. Just för att de fungerar så bra vår och höst låter tyskar vinterdäcken 
ligga på när temperaturen kryper under plus 8 grader; fenomenet att lägga 
på sommardäck för att få bättre väghållning (och utseende) är okänt där. 

MEN DE HÄR däcken är urusla i svenskt vinterväglag som fortfarande 
förekommer ibland. I tyska tidningar testas däcken inte ens på is, men 
det gör de i Sverige och då får de bästa kontinentala 4/20 jämfört med 
20/20 för bra nordiska friktionsdäck.

PÅ KORT TID HAR tre vänner till mig fått nya fyrhjulsdrivna premiumbilar 
levererade med kontinentala vinterdäck. ”Vad fint den går på motorväg, 
min nya GLC, trots vinterdäck”, berättade Josef som på min inrådan 
sagt att han ville ha nordiska däck av bra märke. 

Jag anade ugglor – för nordiska friktionsdäck är allt annat än trevliga 
vid snabb motorvägskörning – och mycket riktigt satt där kontinentala 
vinterdäck. 

Däcken är ofta av bra märken. Och mycket billigare för handlaren eller 
däckverkstaden – 20 till 30 procent billigare än nordiska friktionsdäck, och 
de kan köpas på originalfälg från fabriken i stora serier till lågt pris.

DET STORA PROBLEMET är att kunderna är helt ovetande. Det är lätt att 
förstå lockelsen för säljaren i att kunna ge några tusen kronor lägre 
pris på offerten, men genom att skriva ”Kontinentala friktionsdäck, 
GoodYear, 13 000 kr, tillägg för nordiska 4 000 kr” skulle kunderna 
uppmärksammas på vad de köper och ta med sig frågan till slarviga 
konkurrenter som inte informerar om däcktyp.

HÄR HAR BRANSCHEN ett ansvar – importörer, återförsäljare och däck-
verkstäder. De kontinentala däcken kan fungera okej i 

Skåne eller kanske för en sparsamt använd andrabil  
i storstadsregioner. Men att låta kunder, ovetandes  
om vad de har köpt, åka till fjällen med barn och hund 
är inte schyst. 

Det har nyligen rapporterats att fyrhjulsdrivna bilar 
är inblandade i fler olyckor än tvåhjulsdrivna. 

Och just fyrhjulsdrivna bilar är ovanligt ofta 
skodda med kontinentala vinterdäck. Kan 
det vara en del av förklaringen? 

Ska någon behöva förolyckas innan 
detta tas på allvar?

När snålheten  
bedrar visheten

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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Fyrhjulsdrivna bilar med 
dubbdäck av premieklass 
klarar vinterbackarna 
bäst. Upp till 23 procents 
lutning är inget problem, 
medan en tvåhjulsdriven 
med budgetdubbar bara 
klarar upp till 8 procents 
lutning. Det visar Folk-
sams studie av fyrhjuling-
ar. Olycksrisken ökar dock 
om bilen har fyrhjulsdrift. 
Förarens tilltro till den fyr-
hjulsdrivna bilens förmåga 
kan vara alltför stor. 

Fyrhjulsdrivet BÄST i backen
STATISTIK
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skolfronten. Strävan efter högsko-
lebehörighet för de gymnasiala 
transport- och fordonsprogram-
men fick ett positivt utfall när re-
geringen meddelade att alla yrkes-
linjer ges den behörigheten utan 
att yrkesämnena skärs ner, ”det 
kommer att attrahera fler till att 
välja gymnasieskolans yrkespro-
gram utan att behöva stänga några 

Slag i slag kom regeringsbeslutet 
att inkludera högskolebehörig-
het i gymnasiets yrkesutbild-
ningar, en fullbokad konferens 
för fordons-skolledare och tre 
certifierade motorbranschcollege.

DET HAR VARIT en rivstart för 
Transportföretagen och Motor-
branschens yrkesnämnder på 

Audi satsar på virtuellt säljande 
med hjälp av VR-teknik. Först ut 
i Sverige är Svenstigs i Halmstad 
där säljarna ser tekniken som ett 
välkommet säljverktyg. 

I SEPTEMBER invigde Svenstigs 
en helt ny Audi-anläggning i 
Halmstad. Här finns plats för färre 
bilar inomhus än normalt enligt 
generalagentens kvalitets- och 
standardkrav. I utställningshallen 
byggdes i stället ett tekniskt rum 
med VR-teknik där alla modeller 
och tillbehör kan visas och ses 
digitalt.

– VR-tekniken är framtiden 
och i branschen får vi vänja oss 
vid att kunder inte behöver sitta 
i en bil för att ta vissa beslut. Det är 
en teknik som vi måste ta till oss och 
som den nya generationen redan 
använder, säger vd:n Jonas Carpvik.

Det ställer en del krav på att 
säljarna vänjer sig vid tekniken och 
använder den aktivt för att kunderna 
ska känna sig bekväma. Det är bara 
återförsäljare i England och Spanien 
som fått tekniken installerad tidigare. 
Att Svenstigs blev först i Sverige var 

Svenstigs först i Audiledet
Säljaren Tobias 
Tann och platsche-
fen Johan Larsson 
visar hur VR-
tekniken fungerar.

dörrar”, säger Caj Luoma, chef för 
utbildning och kompetensförsörj-
ning på Transportföretagen.

NÅGON DAG EFTER det positiva 
beskedet kunde han hälsa ett 80-tal 
skolledare från fordonsgymnasier 
välkomna till en dialogkonferens 
i Stockholm, en dag av inspiration 
och utveckling för skolledare med 
koppling till de fordonstekniska ut-
bildningarna som nätverkade och 
diskuterade med branschorganisa-
tioner, politiker och kolleger från 
andra skolor. Här bollades många 
tankar om hur samarbetet mellan 
skola och bransch kan utvecklas.

En vecka senare möttes 300 

fordonslärare på tvådagarskonfe-
rensen Skolforum.

MEDAN ALLT OVAN pågick hann 
tre gymnasieskolor premiärcerti-
fieras som Motorbranschcollege: 
Jämtlands gymnasium Fyrvalla i 
Östersund, Tullängsgymnasiet i 
Örebro och Edströmska gymna-
siet i Västerås. 

För certifieringen krävs att sex 
kriterier uppfylls, bland annat kva-
litetssäkring, branschsamarbete och 
kompetensutveckling för lärarna. 
En skola som ansökt har underkänts 
eftersom kraven inte klarades av.

– Det är viktigt att lägga tid på 
certifieringsarbetet. Det kräver sitt 
jobb, även politisk vilja, säger pro-
jektledaren Jonas Hehrne som är 
övertygad om att en Motorbransch-
college-certifiering kommer att öka 
skolornas attraktionskraft avsevärt.

Fem ytterligare ansökningar lig-
ger i pipeline för certifiering i år. 2�

� icn

VR-TEKNIK

en slump eftersom invigningen av 
den nya anläggningen låg rätt i tid. 

TANKEN ÄR ATT kunderna ska kun-
na bygga och uppleva sin drömbil 
med hjälp av ett par VR-glasögon. 
Bilen kan visas i 360 grader med 
ljus- och ljudeffekter. Köparen kan 
också ”sitta i bilen” och titta på 
alla vinklar vilken tid på dygnet 
som helst.

– Med hjälp av glasögonen kan 
kunden få hjälp att välja mellan 
flera miljoner möjliga varianter 
av tillbehör. Vi kan ju inte ha all 
utrustning hemma så det här ger 
kunden möjlighet att själv se hur 
helheten blir med olika tillbehör, 
säger platschefen Johan Larsson.

Det kan också bli enklare att sälja 
fler tillbehör med hjälp av tekniken, 
tror säljarna. 

– Det är lyxigt att kunna erbjuda 
den här tekniken eftersom kunden 

får en helt annan känsla för vad hon 
eller han köper, säger Johan Larsson.

När kunden komponerat ihop 
sin bil kan den tas på en digital 
provtur så att kunden kan se bilen 
i stads- eller landsmiljö. De riktigt 
vetgiriga spekulanterna kan välja ett 
”röntgenläge” och se vad som finns 
bakom plåten och bilens grundkon-
struktion. 

Flera andra anläggningar kommer 
att erbjuda samma teknik under 
hösten och vintern. 2�� me

UTBILDNING

Livlig fart på skolfronten
Paneldebatt med fr v Caj Luoma, 

MAF/MYN, Tommy Letzén, MRF, skol-
politikerna Caroline Helmersson Ols-
son (S) och Mikael Svensson (M) samt 
Magnus Carlsson från Skolverket.
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Hörde dig säga härförleden att ”näthandeln 
kommer att styra oss i framtiden”, vill du 
utveckla …
– Det är en spekulation, men jag tror att rätt 
många nya bilar kommer att säljas via nätet 
framöver. Så ser ju begagnataffären till stor 
del ut redan; nästan alla kunder bestämmer 
sig på nätet. Skulle sedan en duktig säljare, via 
behovsanalys, övertyga kunden om en annan 
bil i samband med leveranstillfället, är det ju 
ändå på nätet som affären har initierats. Jag tror 
att en stor del av nybilsmarknaden kommer att 
gå samma väg.

Ofta framförs det här scenariot som ett 
önsketänkande från tillverkarsidan, men  
du representerar ju återförsäljarna …
– Det förekommer ju mycket tyckande och 
tänkande kring det här och jag vill inte vara 
någon domedagsprofet, men det är ju bara att 
titta på trenderna, exempelvis Lynk & Co:s syn 
på framtidens bilägande. Eller tjänstebilsförarna, 
som utgör mer än hälften av marknaden, och 
oftast beställer sina bilar via nätet.

2
I huvudet på en Volvoveteran

Vi bygger er bilhall
Funderar ni på en ny bilhall? Börjar era befintliga utrymmen bli för små? Vi har lösningen!
Storlek och design på er nya byggnad anpassas helt efter era aktuella krav och behov. 
Byggnaden kan även anpassas så att den enkelt kan utökas vid kommande expansioner.

Hos oss på Temahallen finns såväl teknisk kompetens som lång erfarenhet av hallbyggen. I över 
30 års tid har Temahallen tillverkat och levererat hallbyggnader i Sverige, Danmark och Norge. 
Med fokus på effektivitet, hög kvalitet och kundernas behov, har vi utvecklat ett vinnande koncept 
med svensktillverkade hallbyggnader med lång livslängd. Huvudkontoret och produktionen av våra 
stålstommar finns i Vinslöv i Skåne.

Temahallens specifika kunskap om just bilhandelns behov innebär att vi kan delta i ert byggprojekt 
oavsett om ni befinner er på tankestadiet eller redan står i begrepp att bygga en bilhall. 

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss för kostnadsfria design- och prisförslag, om ni har 
funderingar kring nybyggnation, eller om- och tillbyggnader! 

henric.martell@temahallen.com 073-800 83 70 I sveng.wiklund@gmail.com 070-555 19 46

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com
Årets företagare 2016 Hässleholms Kommun!

– Jag tror inte alla kommer att köpa bil över 
nätet, men kanske hälften. Jag pratar snarare 
om både ock än antingen eller. Och jag avser 
enklare billigare bilar, som köps som ett trans-
portmedel, och elbilar med mindre servicebe-
hov. I dag tittar konsumenter på månadskost-
nader och det är faktiskt inte så stor skillnad 
på ett mobilabonnemang eller ett månadskort 
med kollektivtrafiken än en bil längre. 

Dyrare bilar och specialmodeller då …?
– Dem kan nog kunderna även fortsättnings-
vis att vilja provköra och känna på, även om 
affärerna görs upp på nätet. Där är det mer 
upplevelse än transportlösning.

Hur långt borta tror du att en ketchupeffekt 
för nätförsäljningen kan vara?
– Svårt att säga, det blir nog snarare en lång 
process än en ketchupeffekt, men inom en 
femårsperiod kanske trenden börjar bli märk-
bar i storstadsområdena. Jag gissar att den 
kommer att växa successivt, precis som försälj-
ningen av Tesla gör, sakteliga men stadigt.

Vad kan det kom-
ma att innebära för 
återförsäljarna?
– Speciellt på 
landsorten tror jag 
att handlarna ska 
börja fundera på 
hur mycket de ska 
investera i märkes-
styrda hallar. Men 
showrooms och 
försäljnings-områden kommer att behövas 
även i framtiden.

Hur parerar ni scenariot inom Volvohandeln?
– Än så länge är det ju inga volymer, men 
handlarna som levererar de bilar som säljs 
digitalt av generalagenten får en skälig leve-
ransersättning.

Hur har det gått för generalagentens direkt-
försäljning Care by Volvo?
– Det är väl ingen våldsamt lysande affär hit-
tills, det senaste jag hörde var ett tjugotal sålda 
bilar via det konceptet. 2

”Nätvolymerna 
kommer att öka”

ROGER LINDSTRÖM

ÅLDER: 64.
GÖR: It-ansvarig på Volvo-
handlarföreningen.
KARRIÄR: Jobbat inom Volvo 
hela livet, som produktions-
tekniker på bland annat Volvo 
LV, Volvobil och Volvohandelns 
Affärssystem, på ledande 
poster inom Volvohandelns 
Utvecklings AB och Volvo-
handlarnas Service AB. 
KÖR: En Volvo V60 laddhybrid.
BOR: På Orust.
FAMILJ: Gift med Monica, 
gemensamma barnen Camilla, 
39, Rickard, 36, och Patrik, 29.



Motorplock

Superlätt  
och superdyr

Extra exklusiva fälgar går nu att köpa 
till Porsche 911 Turbo S Exclusive 

Series. De är gjorda av kolfiber, väger 
8,5 kilo mindre än lättmetallsfälgar 
och är 20 procent starkare. Tillverk-

ningsprocessen är unik. Cirka 18 
kilometer kolfibertråd flätas ihop till 
åtta kvadratmeter ”tyg” som skärs 

till i över 200 bitar som fälgens 
elegant designade centrumdel 

med nav och ekrar byggs upp av. 
Fälgens yttre körbana flätas av 

kolfiber i en enorm maskin med en 
diameter på cirka nio meter. Efter 
ihopsättning impregneras fälgen 

med harts och härdas vid hög 
temperatur. En omgång 20-tums-

fälgar kostar – i Tyskland – 15 232 
Euro eller 145 250 kronor. 

Redan i höst kan en liten självkö-
rande buss vara i trafik i Göteborg. 
Det danska företaget Autonomous 
Mobility vill bedriva försöksverksamhet 
med persontransporter på Chalmers 
område. Bussen är eldriven och kom-
mer från franska Navya. Den kan ta 
upp till 15 passagerare och köra i 45 
km/tim. Tidigare i år har den använts 
vid evenemang i såväl Paris som Stras-
bourg. Någon förarplats finns inte, men 
det kommer att finnas en ”bussvärd” 
ombord. Försöksperioden inleds med 
en bil men senare planeras skyttel- 
trafik med två bussar mellan en avläg-
sen p-plats och Chalmers Lindholmen. 

Suv med sväng 
Nyheterna från Volkswagen radar upp sig som en lång bilkö. 
Efter nyår kommer de första bilarna med namnet T-Roc ut  
på svenska vägar. Det är en kompakt suv. Karossen mäter  
423 centimeter, vilket är 25 centimeter kortare än VW Tiguan. 
T:et i namnet syftar på de två större VW-suv:arna, Tiguan  
och Touareg. Roc” är fritt att tolka men det är en bil som  
ser både stark och svängig ut. Designen är personlig med lite 
bakåtsluttande tak, vilket kan lackas i avvikande färg. Digitala 
instrument, oändliga uppkopplingsmöjligheter och avancerade 
assistanssystem står till buds. Fem motorer från 115 till 190 
hk finns och de flesta driver alla fyra hjulen. 

Motorplock2

AV  MARIANNE STERNER

VAGN MED VARIATIONER
Fabriken i Köln har ställts om för att i rask takt kunna tillverka den åttonde 
generationen av Ford Fiesta. En bil lämnar bandet var 68:e sekund. Fortfa-
rande är Fiesta en småbil med en längd på 404 centimeter, men inuti har 

den graderats upp ett par klasser, med nya material och inte minst med en 
stor pekskärm vars funktioner kan styras med gester. Från början finns fyra 

grundversioner och två till visas nästa år. Med olika lacker och tillval kan 
Fiesta varieras på cirka 20 000 olika sätt. 

Sålde snabbt slut
Ibland är det extra lätt att sälja 
Toyotabilar. På två timmar och sexton 
minuter såldes hela svenska kvoten 
på fem Yaris GRMN. Bilarna kunde 
bara köpas via Toyotas hemsida, för 
priset 308 900 kronor. Högprestanda-
versionen av lilla Yaris har inspirerats 
av Toyotas satsning på Rally-VM 
och är lackad i Gazoo Racing teams 
tävlingsfärger. Motorn är på 1,8 liter, 
kompressormatad och 212 hästkrafter 
stark. Den driver upp bilen till 100 km/
tim på 6,5 sekunder. Väghållningen, 
med förstärkt chassi och 17-tumshjul, 
har testats fram under många racing-
varv och beteckningen GRMN står för 
Gazoo Racing Maestro of Nürburgring. 

Längre och lägre, med fyrhjulsstyrning och bredare däck bak än fram lyfter 
Porsche Cayenne det sportiga suv-livet till en högre nivå. I sin ”enklaste” 
version, med en sexcylindrig motor på 340 hk accelererar den 492 centimeter 
långa bilen till 100 km/tim på 6,2 sek och slutar inte öka farten förrän vid 
245 km/tim. En ny, åttastegad automatlåda växlar blixtsnabbt och anpassar 
motorvarvet för såväl långsam terrängkörning som snabba motorvägsavsnitt. 
För turer utanför asfalten finns off road-inställningarna grus, lera, sand eller 
stenig terräng. 

Sport på hög nivå
Från och med 
lanseringen av 
nya Audi A8 i höst 
kommer modellbeteck-
ningarna att ändras. I stället för att 
ange siffror för cylindervolym kommer 
ett tvåsiffrigt nummer att visa vilken 
effekt den aktuella motorn har. På bak-
stammen till Audi A8 3,0 TDI kommer 
det i fortsättningen att stå Audi A8 50 
TDI. Det betyder dock inte 50 hk utan 
286. Motorerna grupperas i effektnivå-
er. Siffran 30 ska sitta på alla motorer 
mellan 110 och 130 hk, siffran 45 står 
för effekter mellan 230 och 252 hk 
och så vidare. Högsta effektsiffran blir 
70. Audi menar att reformen gör det 
lättare för omvärlden att hålla reda på 
motorernas effekt. Må det?

Nya Ford Fiesta är liten men lyxig.

Porsche Cayenne accelererar 
till minst 245 km/tim.

Navya Arma har 15 passagerar-
säten men ingen förarstol.

Kolfiber-
fälgen 
består av 
mer än 
200 kom-
ponenter.Taket sluttar i bakkant, men det 

finns ändå ett stort lastutrymme. 

Bara 500 ska tillverkas av Toyotas 
lilla rallybil för gatbruk. 
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Audi byter siffror

Hittar själv hållplatsen

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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.

Nu520.000exemplar
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Vinn!
Att jämföra modell, specifikation och pris på nätet

är enkelt för kunden. Men att priset är ok är sällan tillräckligt. 
 Våra begagnat garantier hjälper till att skapa trygghet som  

påverkar kundernas beslutsprocess och att driva lojalitet till er  
under hela garantitiden.  

Var, när och hur skapas känslan av 
en tillit som avgör kundens val?     

Vinnare
Utlottningen av CTEK-laddare i juninumret lockade rekordmånga 
tävlingsdeltagare. Första pris, en CTEK MXS 25, gick till Jörgen 
Stenberg i Trelleborg. Andra och tredje pris, CTEK MXS 10EC, 
gick till Magnus Holmgren i Växjö och Oskar Wiklund i Hägersten.

Vi har fått 1 väggur att 
lotta ut. Vill du vinna, mejla namn och 
postadress till redaktionen@motorbranschen.
se senast 10 november 2017. Skriv ”Utlottning Väggur” i 
ämnesfältet. Tidningens medarbetare och anställda på MRF:s 
kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nostalgi i kubik
Nostalgishopen.se har hundratals sköna 
retroprylar, många med bil- och motor-
cykelanknytning i allmänhet och VW-, 
BMW- och Mini-loggorna i synnerhet, 
allt hundraprocentigt licensierat och 
Tysklandstillverkat. Väggklockan på 
bilden har ett högklassigt metall-
hölje i krom, välvd glasfront och ett 
precisionsurverk. Kostar 350 kronor 
inkl moms i webbshopen.

Till dina leasingkunder!
Privatleasingens fallgropar är många – förvisso både för handlare och konsumenter. Men för 
att återförsäljare inte ska riskera att missa någon information till kunden har MRF tagit fram en 
behändig liten broschyr att sätta i händerna på privatleasingtagarna. Det är en genomarbetad 
pedagogisk skrift som är välsignad av samtliga finansbolag som representerar nybilsmärken. 
Här är konsumentens skyldigheter och rättigheter redigt beskrivna och bilder visar exempel på 
normalt och onormalt slitage. Kan beställas från MRF:s webbshop. Priser mellan 7 och 15 kronor 
styck plus moms och porto.

A touch of Volvo
Sedan Orrefors blev inkopp-
lade på exklusiva växel-
spaksknoppar åt Volvo har 
deras glasblåsare fortsatt 
samarbetet med Volvo Cars 
designteam. Den nya kristall-
serien Sarek har influenser 
av norrländskt hantverk. Men 
visst kan man väl ana ett bil-
formspråk också i exempelvis 
den här fina flaskproppen som 
kostar cirka 399 kronor inkl 
moms. Sarek finns också som 
skålar, vas och ljuslykta.

Ta dän skiten!
Ett pentry har väl de flesta företag – och med 
allt av ordningsdispyter som sådana brukar 
innebära. Kul uppmaningar på disktrasor och 
andra köksprylar har designern Erika Tubbin 
i sin östgötska kollektion där alla budskap 
är skrivna på, just ”öschöttska”. Disktrasorna 
kostar 40 kronor inkl moms. Kanske något för 
Almevik Bil i Linköping, Lönestams i Mantorp 
eller Walls Bilplåt i Söderköping kanske.

Fint på 
skrivbordet
Fastän ytskiktet ser 
ut som trä är det 
faktiskt återvunnen 
fiberpapp i nya skriv-
bordsserien Wood 
från Bigso Box. Finns 
i ”blek ek” eller ”svart 
ek” och levereras i 
kit om tre fyra boxar. 
Priset för en ligger 
runt femtiolappen 
plus moms.

PrivatleasingAtt tänka på när du leasar bil

Sprakar i höstfärg
Inte ofta arbetsskor är lika färgglada som 
den här glimrande walkingskon från Jobi, 
inspirerad av naturens höstfärger. Varken 
försedd med stålhätta eller spiktramps-
skydd dock, och bara i damstorlekar upp till 
42 i den här färgställningen. I herrstorlekar 
är skon blå. En stadig, vattentät sneaker 
med halksäker stötdämpande sula som 
fungerar både inom- och utomhus. Priset är 
679 kronor plus moms.

Liten & smidig    
Flex har kompletterat sitt sortiment av 
polermaskiner med en liten kompakt fri- 
roterande maskin som heter XFE 7-12 80 
och kommer åt i de flesta skrymslen och 
vinklar. Är utrustad med VR-mikroprocessor- 
elektronik, omstarts- och överbelastnings-
skydd, varvtalsreglering, temperatur-
övervakning och har ergonomiskt handtag. 
Priset är 3 495 kr inkl moms. Finns också 
som set för väska för 4 295 kr inkl moms.
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Efter två år som återför-
säljare i Karlstad, först 
för Peugeot och nu också 
för Nissan med Sveriges 
första GTR-center, har 
Janne, ”Flash”, Nilsson 
kommit fram till att han 
är en bättre marknads-
förare än säljare. Så han 
fortsätter vara legenda-
ren som vunnit 36 STCC-
tävlingar i Sverige och 
som fortfarande får skri-
va autografer till barnen 
– fast nu som karaktären 
”Janne Flash” i filmen 
Cars 2 och 3.
TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO  ANDERS ANDERSSON
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Köpte 
BILANLÄGGNING      för prispengarna



 26 MOTORBRANSCHEN 10 .2017   MOTORBRANSCHEN 10 .2017 27

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

J
anne Nilsson är nog inte den typiske 
återförsäljaren och verkstadsägaren. 
Han är, enligt egen utsago, en dålig 
säljare som lätt kunnat ge bort en 
bil gratis. Han har lite svårt att sitta 

stilla; racing-nerven stillas av åkturerna på 
motorcykeln mellan verkstaden och bilhallen 
och när han behöver tänka tar han hojen och 
drar i väg.

Otaliga är hans SM-medaljer. 36 STCC-titlar 
bara i Sverige. Hyllan med pokaler täcker två 
hela väggar. Den minsta är av tenn och från 
en gokart-tävling 1977. Janne Nilsson hade 
under sin aktiva tid 70 ”pallprocent” och 30 
procent vinst. I medierna beskrevs han som het 
och temperamentsfull, men hans kolleger ger 
en bild av en varm kille full av upptåg, lätt till 
skratt och bus.

NÄR JANNE VALDE att sluta med racingen för 
två år sedan satte han sig ner och skrev en lista 
över möjliga jobb. 

– Jag kom fram till att det nog var tryggast 
att jobba med bilar, säger han på klingande 
värmländska och skrattar.

Han satsade alla sina prispengar och köpte 
två verksamheter: Gunnar Andersson Bil och 
en verkstad några hundra meter bort. 

Nu letar han efter en tomt för att bygga ett 
mindre showroom på.

– Jag tror att försäljningsställena blir mindre 
framöver och då vill jag inte behöva stå med för 
stor lokal. Om tio år kommer det inte att vara 
lika mycket folk i lokalen som det är i dag. Sät-
tet att sälja bilar på förändras, säger han.

Janne vill bli ”lagom stor” med hög kund-
höjdhet. Lagomheten har kommit med tiden. 
För bara något år sedan var han i Örebro och 
tittade på lokaler för en utvidgning, men hej-
dade sig efter en åktur med motorcykeln.

– Jag är väldigt nöjd i dag med beslutet att 
inte satsa på Örebro, säger Janne Nilsson.

I VERKSAMHETEN I KARLSTAD ingick kontrakt 
med Peugeot och tidigare i år anslöts Nissan. På 
ett och ett halvt år har omsättningen fördubb-
lats och Janne Nilsson säger att han upplever 

växtvärk. Han är kvar i etableringsfasen.
– Vi var lite för nya och för små för att växa 

så snabbt. Växtvärken märktes på likviditet och 
arbetsbörda. Det är för mycket att göra och 
svårt att hitta all den kompetens vi behöver.

Med sitt rykte har han lätt att hitta personal 
till verkstaden, något han är tacksam för. Att 
han även satsar på att personalen ska ha roligt 
på jobbet är säkert också en viktig faktor.

– Många söker sig till oss, främst yngre 
killar, eftersom de har hört att det är roligt att 
jobba i mitt bolag. Vi hittar också på mycket 
kul. Vi vill ha roligt, som att åka vattenskoter.

Ett exempel på ett typiskt Janne Flash-
projekt är den Peugeot 206 med 200 hästkrafter 
som står parkerad i ena fastigheten under ett 
täcke intill en STCC-trailer. Bilen har strajpats 
till racingbil för att kunna lånas ut till anställda 
och kunder. 

”RACINGMEKANIKER BEHÖVER INTE  
MOTIVERAS, PÅ SERVICEVERKSTADEN  
ÄR DET VIKTIGT ATT PERSONALEN TRIVS”

JANNE, ”FL ASH”, NILSSON

ÅLDER: 56.

GÖR: Äger och driver Flash Auto, verkstad 
och återförsäljare av Peugeot och Nissan.

FAMILJ: Hustrun René som sköter ekonomin 
på företaget, tre barn, 28, 24 och 17 år.

JANNE, ”FLASH”, NILSSON

Modell av racerbilen som figurerar i filmerna 
Cars 2 och 3, med viss möda ålade sig Janne 
Nilsson in i bilens trånga säte.

Janne Nilsson är nu-
mera återförsäljare 
och verkstadsägare, 
fast han undviker att 
själv sälja bilar.

FL ASH AUTO

GÖR: Verkstad och återförsäljare för 
Peugeot och Nissan och även för 
Nissan G-TR 

OMSÄTTNING: 2012-13 omsatte  
företaget cirka 14 miljoner. 2015, 
första året Janne Nilsson ägde bola-
get ett helt verksamhetsår, omsatte 
företaget 60 miljoner. Första halvåret 
2017 omsattes 52 miljoner kronor.

ANTALET ANSTÄLLDA: 13 i verkstaden, 
5 i försäljningen.

GRUNDADES: 2015 efter att ha köpt 
verksamheterna av två olika företag.
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– Allt jag gör blir dyrt, säger Janne som upp-
skattar kostnaden för bilen till 250 000 kronor.

HAN HAR HAFT många duktiga racing-namn i 
sitt företag, bland annat Lennart Nodby, före 
detta vd för Volvo personbilar Sverige, Volvos 
eftermarknadsbolag Bima, ansvarig för Volvos 
motorsportssatsning och även tidigare styrelse-
ordförande i STCC.

– Många från racingvärlden upplever 
det svårare att jobba på en verkstad än i ett 
racingteam. Inom racingen jobbar vi inte med 
marginalkostnader på däck. Dessutom behöver 
racingmekaniker inte motiveras. Här är det 
viktigt att personalen trivs.

Legendaren Janne Nilsson fick racingintres-
set från sin pappa som körde på skoj utan stora 
resurser. Janne ville mer, han ville ha resurserna 
och bli bäst. Han började köra moppe som 
tioåring och bilar som tretton-åring i de värm-
ländska skogarna – eller ännu hellre på is.

Livet med racingen var ett helt annat liv än 

det han lever i dag. Hustrun och arbetskamra-
ten René har aldrig varit speciellt intresserad 
av racing. Jannes motto att hellre åka från en 
tävling i ambulans än att komma tvåa var inget 
hon uppskattade.

När Janne Nilsson var aktiv åkte han över 
hela världen i privatplan och helikoptrar, bodde 
i lyxiga hotellsviter och åt middagar där bara 
förrätten kunde kosta 10 000 kronor. ”En galen 
värld”, säger han i dag.

Vad saknar du från racingen?
– Tillfredsställelsen av att göra något perfekt. 
När man åker stadsbanor och kör 240 kilome-
ter i timmen och åker med millimeterprecision 
mellan murarna får man en enorm adrenalin-
kick. I racingbilen kände jag mig hemma. Jag 
saknar det perfekta och att vinna. 

Finns det fördelar med att ha racingen i 
blodet när man jobbar med bilförsäljning 
och verkstad?

– Nej, mest nackdelar faktiskt. Jag var på elit-
nivå och levde i en bubbla. Bokstavligt. Det 
kunde bli 60-70 grader varmt i bilen. Jag hade 
drillat mitt team så att jag bara behövde sträcka 
ut ena handen så fick jag en vattenflaska. Det är 
en speciell miljö, allt måste klaffa.

Har du drillat dina anställda till att serva dig 
på samma sätt?
– Nej, inte på det sättet, ha ha. Men kanske 
ändå. I racingbilteamet har alla viktiga funk-
tioner. Alla jobbar med eget ansvar. Om mina 
nuvarande medarbetare frågar mig vad de ska 
göra svarar jag ”Vad tycker du?” Jag vill att de 
ska känna eget ansvar. Jag litar mycket på mina 
medarbetare.

Din bakgrund, betyder den något för dina 
medarbetare?
– Jag är inte så pengafixerad. Jag vill inte 
maximera vinst, men är inte dummare än att jag 
förstår att det måste gå ihop. Jag vill generera ett 

stabilt företag. När vi började sälja Peugeot hade 
de just släppt 308 som blev Årets bil. Vi kom in 
perfekt. Peugeot har bra bilar som gör att jag 
kan se folk i ögonen. Det är nog som represen-
tant för hela märket som jag fungerar bäst.

SEDAN BÖRJAN AV ÅRET säljer FlashAuto även 
Nissan och var Sveriges första GTR-center som 
säljer Nissans värsting med 570-630 hästkrafter. 

Men Janne försöker hålla sig borta från 
försäljningen, är hellre visionären och väljer 
pålitliga medarbetare för försäljningen.    

Även om han är givmild och generös vill 
han att det ska vara rättvist.

– Jag ligger i tvist just nu med en kund som 
vill ha ersättning för ett uteblivet garantijobb 
eftersom vi haft bilen på vår verkstad under 
utredningen. Han medger att vi inte gjort något 
fel och han har fått avslag på garantiärende. Vi 
har försökt gå honom till mötes, men nu ses 
vi i rätten i stället. Han har fel och ska inte ha 
betalt.

Betyder din bakgrund något för kundernas 
tillit?
– Ganska mycket tror jag. Kunderna frågar 
ofta efter mig och jag känner att de har höga 
förväntningar. 

Framtiden då? Vad tror du om självkörande 
bilar?
– Det är ju inget för mig förstås. Och jag hade 
aldrig velat sitta bredvid. Det är heller inget 
som jag känner att kunderna efterfrågar. Däre-
mot är det bra med självbromsande bilar. 

Vad händer framöver hos dig?
– Jag ska jobba lite mindre och bli lite lugnare. 
Det är en sak att vara först över mållinjen, 
men i det här jobbet blir jag avbruten varje 
kvart. Det är frustrerande. Jag vill i stället ägna 
mig mer åt marknadsföring av företaget vid 
sidan av mina uppdrag som expertkommenta-
tor på radio och ”Janne Flash” i Disneyfilmen 
”Bilar”. 2

När Disneys Pixar-film ”Cars” 
kom ut 2006 gjorde den succé 
och Blixten McQueen blev en 
älskad karaktär i hela världen. 
Uppföljaren Cars 2, som hade 
premiär 2011, hade för första 
gången en svensk bil med, 
spelad av Janne Flash.

– Det är rätt fräckt egent-
ligen. Filmmakarna valde 
att göra fyra bilar från USA, 
England, Tyskland och 
sedan en från Sverige, säger Janne Nilsson. 

FlashAuto har haft event med Cars-tema 
och den blå bilen ”Janne Flash” från Serie-
museet i Stockholm lånades in. 

När vi nu tar bilder av Janne Nilsson fram-
för bilen kommer Anton, 9, och Jesper, 5, fram 
och frågar om en idolbild och chansen att få 
provsitta bilen.

Janne Nilsson hjälper Anton att krypa in i 
förarsätet och ögonen lyser när han får posera 
vid motorhuven med sin hjälte, fotograferad av 
mamma Caroline Guttke.

– Att vara med i Cars har varit väldigt roligt 
och det har gjort att jag har kommit i kontakt 
med en annan målgrupp. I går fick jag ett 
meddelande från en mamma i Skåne med två 
barn som haft det svårt i skolan och ene sonen 
ville ha en autograf. Sedan berättade mamman 
att han gråtit sig till sömns av glädje. Sådant 
värmer, säger Janne Nilsson.

Ny karriär i barnfilm”SJÄLVKÖRANDE BILAR ÄR JU INGET FÖR 
MIG FÖRSTÅS, OCH JAG SKULLE ALDRIG 
VILJA SITTA BREDVID”

JANNE, ”FLASH”, NILSSON

Verkstadsreceptionen prunkar med ett urval av Janne Nilssons 
medaljer och pokaler och små modeller av alla de racingbilar 
som han kört bland annat på STCC.

Janne Nilsson blir ofta 
tillkallad av personalen när 
kunderna frågar efter honom.

Verkstaden ligger ett par hundra meter från bilhallen, 
är 1 500 kvadrat stor och har tretton anställda.

Anton, 9, och Jesper, 5, 
är själaglada över att få 
träffa Janne Flash. Mö-
tet förevigas av mamma 
Caroline Guttke från 
Forshaga, norr om 
Karlstad.

Janne Flash affärsidé
✔ RÄKNA MELLANRUMMEN! Om tjugo bilar 
tävlar in i samma kurva i 200 kilometer i 
timmen vet man att någon kommer att bli 
påkörd, att någon kör på någon, att någon 
mekaniker gjort fel och att föraren tvingas 
bryta. Det händer alltid. Det är vad som 
händer där emellan som räknas. Samma 
är det på en verkstad. Det händer alla 
verkstäder och bilhandlare att mekaniker 
mekar fel, att säljaren säljer ett måndags-
exemplar, att kunden missuppfattar. Det 
är det som görs där emellan som gäller. 

✔ HÅLL DIN MORALISKA KOMPASS! Kunden 
har inte alltid rätt – ge bara kunden rätt 
när han eller hon har rätt, inte annars, då 
somnar du inte gott om kvällarna. 

✔ HÅLL EN HÖG HÖGSTANIVÅ PÅ JOBBET! 
Men ha förståelse för att alla kan göra fel 
och ha en dålig dag.
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Den 16 oktober 
går vi live!

Inför den 16 oktober, kom ihåg att:

• Lägg upp era bilar i god tid innan konsumentlanseringen
• Ta hjälp av vår kundservice för att underlätta arbetet

www.wayke.se 

info@wake.se, 0770-18 62 62
Chatta med oss på dealer.wayke.se

Sveriges nya  
marknadsplats för bilar

Skapat av MRF och svensk bilhandel för  
en bättre andrahandsmarknad.

Otrolig respons: över 750 anläggningar. 
Ni har väl tecknat avtal? 

Om inte, passa på innan den 16/10 för att få 50% rabatt.
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”TRYGGAST KÖPA BIL  
AV EN HANDLARE”

Som i den gamla Magnus Uggla-låten, ”Vem kan man lita på?”. Här,  
i fråga om valet att köpa bil av en privatperson eller en återförsäljare. 

Säkrast anlita en handlare, tycker den här trion. 

Handlare eller privatperson – var köper du 
helst din bil?
– Hos en handlare!

Varför det?
– Det blir mer personligt. Säkrare? Ja, det skulle jag 
säga. En handlare … det blir en mer säker relation. 
Men sajter för privatförsäljning är ju bra för att upp-
datera sig om prisläget och för att se vad som finns. 

Blocket och BytBil är inget för dig?
– Jo, jag använder gärna dem för mycket annat,  
men inte för att köpa bil. Det är för många saker 
som kan gå fel. 

Köper du alltid begagnat när det är dags  
att byta bil?
– Jag har köpt både nytt och begagnat. Men bilen 
är inget stort intresse för mig, jag har den för att  
ta mig från punkt A till punkt B, det är allt.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Köper du bil på Blocket eller andra sajter?
– Alltså, jag kan använda olika sajter för att  
se efter prisläget, men jag vill köpa den av en 
handlare. Fast en del av dem finns ju också på  
de digitala marknadsplatserna.

Varför är det så viktigt att det är en  
handlare?
– För att jag förlitar mig mer på ett företag än 
en person. Det känns lite pålitligare. Men det var 
min kille som skötte om köpet senast. 

Har du blivit bränd någon gång? 
– Nej, det har jag inte, jag har inga dåliga  
erfarenheter av bilköp.

När köper du bil nästa gång?
– Inom ett år skulle jag tro, och det blir nog 
samma varumärke igen. Jag älskar Audi, det  
är mitt favoritmärke.

JENNIFER BENJAMINSSON

GÖR: Säljare i klädbutik.
BOR: Lindome.
KÖR: Jag ha precis sålt min Audi 
Q5, 2014.

Kan du tänka dig att köpa en bil av en  
privatperson?
– Visst, om det är någon jag känner, en trusted 
partner. Exempelvis en familjemedlem. I övrigt 
när det gäller den typen av affärer litar jag inte 
på människor.

Varför inte, har du gått på någon nit?
– Ja, när jag precis hade tagit körkort köpte  
jag en Alfa Romeo på Blocket. Efter ett par dagar 
kom det fram att katalysatorn var trasig, den 
skulle kosta 15 000 att laga. Säljaren ville inte  
ta ansvar. En annan gång köpte jag en Volvo 
S60 till min mamma, då var det flera småfel. 
Inga stora grejer, men ändå. Det var saker som 
behövde fixas.

Så du vill helst köpa av en handlare?
– Så är det, jag vill handla av någon som visar 
förståelse och som jag kan lita på.

MAXIMUS RADHI

GÖR: Studerande.
BOR: Trollhättan.
KÖR: VW Golf, plus, 2015.

LOUISE ROOS

GÖR: Logistiker.
BOR: Helsingborg.
KÖR: Audi Q5, 2013.

OPTIMERA
DIN VERKSTAD.

RELEASE THE FULL POTENTIAL

Anslut dig till ett vinnarteam. CHAMPION handlar 
inte bara om att öka motorns prestanda, utan 
också för att utveckla och göra jobbet enklare i 
din bilverkstad. Ta din bilverkstad till nästa nivå 

och håll konkurrenterna bakom dig. Gör arbetet 
enklare med Champions oljeskåp, ett redskap där 
rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.
Varför inte skaff a ett till din verkstad? 

Ta din verkstad till nästa nivå. 
För mer info: championlubes.com/olielagring
Eller ring Widik Distr. AB på tel. 035-10 10 21

Gör arbetet 
, ett redskap där 

rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.

CH_Oil_all_languages_220x285.indd   1 10/05/17   08:34
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TEXT RICKARD JAKBO  / FOTO  ÅKE ERICSON

Om miljözoner införs i städer och stänger ute äldre dieselbilar, hur kommer det att 
påverka begagnataffären? Vi har pejlat stämningsläget hos sex återförsäljare.
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FÖR ETT PAR ÅR sedan pratade politiker, kunder och 
branschfolk om miljövänliga dieselbilar. En dieselbil som 
köptes 2014 med Euro 5-klassning släppte ut under 95 gram 
CO2 per kilometer. Därför klassades den som miljöbil och 
fick fordonskattebefrielse i fem år.

Men nu har diskussionen svängt, och politikernas inrikt-
ning är ett förbud i stadskärnorna för äldre dieselbilar. Kom-
munerna har fått klartecken av regeringen att de får införa 
stopp för äldre dieselbilar i speciella miljözoner. 

I Stockholm blir det troligtvis redan 2020 ett förbud. Alla 
dieselbilar som inte har den senaste reningen – Euro 6 – 
förbjuds i så fall att köras i speciella miljözoner. 

Kommer återförsäljarna ens att ta in äldre dieselbilar som 
inbytesbilar i framtiden? 

Fredric Hagbergh, vd, Norrbilar, Eskilstuna
Kommer ni att ta in äldre dieselbilar 
som inbyten och hur kommer det att 
påverka era affärer?
– Vi märker redan nu av att vi har jät-
tesvårt att sälja dieselbilar. Vi säljer inte 
en enda ny dieselbil förutom transport-
bilarna. Men vi är ju tvungna att ta in 
dieselbilarna. Varför? Jo, för att reger-
ingen med diverse rabatter har gjort att 
det finns en massa dieslar på marknaden. Men kunden får ju 
mindre betalt, och det gör dem besvikna.

Vad hoppas du på ska hända i dieselfrågan?
– Den är en storm i ett vattenglas. Kunderna är alldeles för 
uppskrämda och tror att det inte kommer att köras med 
dieselbilar i framtiden, men det är ju inte i hela städer utan i 
vissa zoner som det kan bli ett förbud. Det behövs tydligare 
och bättre information.

Maria Olofsson, vd Olofsson bil, Haninge,  
Stockholms län

Kommer regeringens beslut att påverka era affärer?
– Jag tror helt klart att det kommer att leda till konsekvenser 
eftersom beslutet kommer att påverka efterfrågan på dessa 
bilar. 

Kommer ni sluta att ta in äldre dieselbilar?
– Vi kommer inte att sluta att byta in bilarna, men däremot 
kommer nog prisbilden att påverkas. De här bilarna kom-
mer inte att få rulla som tidigare och då kommer de inte att 
vara lika intressanta på marknaden. Men det är jättesvårt att 
säga något om hur mycket av prisbilden som kommer att 
påverkas då det också kommer att bero på omfattningen av 
miljözonerna. 

Johan Aftén, Aftén bil, Åkersberga, Stockholms län
Kommer regeringens beslut att 
påverka era affärer?
– Det kommer definitivt att påverka 
oss. Framför allt sprider det en osäker-
het om vad kunden ska välja för fordon 
ur bränslesynpunkt. Konsumenterna 
kommer att avvakta och det tycker jag 
mig se redan nu hos vissa kunder. Vi 
resonerar om priserna men vi kan inte 

agera ännu, då vi inte vet hur andrahandsvärdena utvecklar 
sig. 

Vad hoppas du på nu?
– Att reglerna ska bli konkreta och konstruktiva, och att de 
införs under en längre tidsperiod. Det får inte bli ett abrupt 
stopp för en viss typ av bil i Stockholms innerstad, utan vi 
måste få tid till att hantera detta.

Roland Rosenholtz, vd, Rosenholtz bil, Stockholm
Kommer regeringens beslut att påverka era affärer, och 
er inställning till att ta in äldre dieselbilar som inbyten 
i framtiden?
– De påverkar oss redan i dag. 90 procent av kunderna 
som kommer hit med en inbytesbil vill byta från diesel till 
bensin. Som det är nu tror folk att alla dieslar kommer att 
bli förbjudna. Vi kommer att bli försiktigare med att ta in 
dieslar. 

Vem kommer att påverkas mest, handlare eller kund?
– Om bara Euro 6-bilar blir tillåtna kommer det att bli kata-
strof för både handlare och ägare. Vi kan ju inte byta in bilar 
som inte går att sälja. Men om det blir tillåtet även med Euro 
5 i miljözonerna blir det lättare att hantera. Oavsett hur det 
blir är det en rysare, utom kanske för dem som bor i skogen 
i Norrland. De får en chans att köpa väldigt billigt.

Lukas Orrby, vd Orrbys, Örebro
Hur kommer regeringens beslut att påver-
ka era affärer, och er inställning till att ta in 
äldre dieselbilar som inbyten i framtiden?
– För oss har det redan blivit en prisfråga, där 
vi har sett till att få bort de äldsta dieslarna 
genom prissättningen. Vi har sålt många av 
Mazdas dieselbilar med Euro 4- och 5-klass-
ning från slutet av 00-talet då det var ett skattesubventione-
rat miljöalternativ med utsläpp under 120 gram CO2. 

–Att de blir förbjudna att köra i Stockholm är nästan som 
att politikerna har lurat köparna, tycker jag. Vissa kunder 
blir ledsna när vi förklarar för dem hur läget ser ut. Från 
vår sida får vi se till att det redan finns köpare, till exempel 
bland begagnathandlarna, innan vi tar in bilarna. 

Om man vänder på det då: Är det inte bra att politikerna 
agerar mot de äldre dieselbilarna?
– Om frågan är om det är bra att förbjuda något som poli-
tikerna promotade som miljöbilar så sent som 2012 är det 
inte bra. Det är ju att sparka på dem med små resurser som 
är beroende av sina bilar. De som har pengar kan byta in 
sina Euro 5-klassade bilar, trots att det kostar mer för dem. 
Det är inte rätt. Man borde ha gjort det gradvis och med 
längre framförhållning.

Christian Johansson, verkstadschef KC Motors, 
Malmö

Hur kommer förslaget att påverka er?
– Jag undrar om politikerna verkligen kommer att få igenom 
detta, men om de får igenom det så tror jag att tillverkarna 
kommer att lösa det genom att införa en bättre teknik, 
kanske genom ett partikelfilter eller någon sorts tillsats i 
bränslet.

Vad tycker du om de nya reglerna?
– Jag bor i Trelleborg och färjorna som åker här släpper nog 
ut bra mycket mer än dieselbilarna. Jag tycker att politikerna 
borde rikta in sig på de andra saker i stället. 2

Fotnot Enligt försla-
get ska dieselbilar 
tidigare än Euro 6, 
men även bensinbilar 
före Euro 5, förbjudas 
inom miljözon II-
ormåden.
EU:s miljökrav Euro 
6 för dieslar, har varit 
obligatoriskt på nya 
bilar sedan september 
2015. Då skärpte EU 
kravet på kväveoxidut-
släpp till max 80 mil-
ligram per kilometer 
för nya bilar.

Ilskan och osäkerheten
inför miljözoner är stor

Maria Olofsson befarar att äldre 
begagnade dieselbilar kommer 
att tappa värde.
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Med 20 verkstäder är Werkstagruppen Sveriges ledande fristående skadeverkstads-
kedja. Med hög tillgänglighet och god service vill vi leverera branschens högsta 
kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval 
vid skada. I Werkstagruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverk-
stadskedja, med 16 egna verkstäder och 15 franchise- och partnerverkstäder. Werksta-
gruppen ägs av investeringsfonden Procuritas och de f.d. verkstadsägarna.

Tag chansen att bli del av ett större sammanhang och utveckla din verksamhet. Upplev kraften och 
glädjen i det större. Sedan starten 2015 har Werkstagruppen förvärvat 20 skadeverkstäder i Sverige och 
finns nu representerade i bl.a. Stockholm, Göteborg, Örebro, Norrköping, Linköping och Helsingborg. 
Målet är att bli 40 – 50 anläggningar i Sverige.

Går du i sälj- eller pensionstankar och funderar på karriär och framtid, hör av dig till oss. Vi vill gärna 
diskutera hur du blir en del av Werksta och vad Werkstagruppen kan erbjuda.

LÄS MER PÅ WERKSTA.SE 
Vill du veta mer? Kontakta urban.magnusson@werksta.se eller läs mer på werksta.se

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA

WERKSTA VÄXER!
VILL DU VARA MED?

DOING WELL
BY DOING GOOD

C S R  2

Företag pratar allt oftare om att lyckas genom att göra 
goda gärningar – delar med sig av vinsterna, skänker 
pengar till välgörande ändamål och försöker hitta hållbara 
värden för såväl miljön, samhället och företaget. Det kallas 
CSR och handlar om hållbarhet. Är du med på banan?
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO  ANDERS ANDERSSON, MOSTPHOTOS

Bil-Bengtsson fick i somras 
Ystads kommuns miljöpris för sitt 
samhällsansvar. Här, ägarna Olov 
Bengtsson och Gisela Bengtsson 
samt vd:n Percy Gustavsson.



 38 MOTORBRANSCHEN 10 .2017   MOTORBRANSCHEN 10 .2017 39

2C S R

V
ad har ni för CSR-policy?

Har ni ingen alls kan det 
vara hög tid att börja fundera på 
era grundläggande värderingar. 
Kunderna frågar allt oftare efter 

hållbart företagande och forskning visar att 
marknader som har engagerat sig socialt och 
miljömässigt har gått ekonomiskt bättre än de 
som inte tagit med CSR i policyn.

CSR, en förkortning av corporate social 
responsibility, företagens samhällsansvar, blev 
ett vidare känt begrepp efter avslöjanden om 
barnarbete och konsumenterna började ställa 
krav på hur och av vem produkter produceras.

Hållbara investeringar och ett socialt ansvar 
för samhälle och miljö är inget självändamål: 
om de anställda mår bra blir de mer produktiva 
och om fabrikerna är miljömässigt rena blir 
produktionen mer effektiv. 

Det är också vetenskapligt belagt att företag 
som inkorporerar socialt ansvar står bättre 
förberedda inför ekonomiska nedgångar och 
politiska utspel än de som inte engagerar sig i 
samhällsfrågor. 

Tanken är enkel. Om en företagsledning 
vinner förtroende från sin personal, sina leve-
rantörer och kunder så kommer de att stå kvar 
även vid ekonomisk nedgång.

SAMHÄLLSANSVAR KAN TAS på en mängd olika 
sätt. Det handlar inte bara om ISO-certifiering-
ar, utan också om klimat, energi, mänskliga rät-
tigheter, jämställdhet och andra sociala frågor. 

FN har antagit sjutton globala delmål som 

ska öka hållbarheten till år 2030. Övergripande 
är att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga 
rättigheter och värdiga liv och skydda planeten 
och naturresurserna. 

Fords motorfabrik i Dagenham, i nordöstra 
London, har exempelvis lyckats halvera vattenåt-
gången vid tillverkningen av motorer – och låtit 
allt mellan pilgrimsfalkar och ovanliga nyckel-
pigor få en fristad i fabriksparken som medar-
betarna hjälper till att underhålla, bland annat 
genom att plantera fler än tiotusentals träd.

Miljöorganisationer kan hävda att företag 
ibland lovar okontrollerat och försöker verka 
mer miljövänliga än de egentligen är och pratar 
då om ”grönmålning” (greenwashing). Ut-

trycket myntades när hotell började sätta upp 
lappar i badrummen som uppmuntrade återan-
vändande av handdukar som en miljöåtgärd.

SAMTIDSANALYTIKERN och författaren till 
”CSR-handboken”, Per Grankvist, säger att det 
är viktigt att hålla löften och att se till att initia-
tiv uppfyller de här tre faktorerna:

● Ekonomisk hållbarhet.
● Miljömässig hållbarhet.
● Social hållbarhet. 
– Alla tre måste gå ihop. Har du en produkt 

som är miljövänlig men tråkig så kommer du 
inte att lyckas, säger han. 

De stora hållbarhetsfrågorna inom branschen 
utgörs främst av klimatpåverkan och fokuserar på 
företag som lyckats minska energiförbrukning, 
bränsleförbrukning och utsläpp. För att återigen 
ta Ford som exempel, visar de i sin artonde 
hållbarhetsredovisning att fabrikernas koldioxid-
utsläpp minskat med 31 procent på tio år. 

DET VAR DOCK inte allt för länge sedan som 
”miljövänligt” hade en negativ klang. Markus 
Ekelund, vd för konsultbolaget 2050 som ägnar 
sig åt hållbarhetsfrågor, minns tjugo år bakåt i 
tiden.

– Då ansågs miljövänliga produkter lite 
sämre just för att de var miljövänliga. Dess-
utom var de ofta betydligt dyrare. Det var ingen 
lyckosam kombination. I dag är det annorlun-
da. Ibland kan eko-produkter vara dyrare, men 
då är de också oftast bättre än icke ekomärkta 
produkter, säger han.

Ekelund utbildar företagsledningar i att 
räkna ut hållbarhetslönsamhet. 

– För att få lönsamhet krävs att man bakar in 
hållbarhetsarbetet i sin affärsstrategi. Då kan man 
få alla fördelar i termer av mjukare saker som 
varumärke, attraktiv arbetsgivare och riskhan-
tering. Men man kan också få direkt lönsamhet 
som ökad försäljning, nå nya målgrupper och 
öppna nya marknader, säger Markus Ekelund.

Han menar att hållbarhet är en förutsätt-
ning för att kunna driva ett lönsamt företag i 
framtiden.

– Än så länge är det ett fönster på fem, tio 
år då man får konkurrensfördelar och kan ligga 
lite före konkurrenterna. Om tio år kommer 
det vara en förutsättning för att över huvud 
taget finnas till, säger Markus Ekelund.

DET FINNS FALLGROPAR när hållbarhet ska 
inkorporeras i en företagsstrategi.

– Risken är att man försöker ställa om hela 
sin affärsmodell på en gång. Det finns flera ex-
empel på företag som varit före sin tid, gått för 
hårt in i hållbarhetsagendan och där produkten 
inte blivit tillräckligt konkurrenskraftig, säger 
Markus Ekelund.

Han pekar på flera enkla åtgärder som verk-
städer och återförsäljare kan tipsa sina kunder 
om, bland annat att tanka HVO i dieselbilen, att 

ha rätt däcktryck och att jobba med eco-driving.
– Det skulle vara ett rätt kul tävlingsmoment 

att se hur långt man kan köra med en el-laddning 
– eller det kanske bara är för oss nördiga hållbar-
hetsexperter, säger Markus Ekelund och skrattar.

Samtidsanalytikern Per Grankvist tar BMW 
som ett exempel på ett företag som fått miljö-
vänlighet att bli trendigt genom att döpa om det.

– BMW började jobba med miljöfrågan 
tidigt men pratade inte om det eftersom det 
kunde tolkas som att en miljövänlig BMW var 
en dålig BMW. Nu kallar man miljövänligheten 
”efficient dynamics” i stället och uppnår samma 
resultat. Det ligger mer i linje med varumärket. 
Det kallar jag innovativt, säger Per Grankvist.

BMW:s projekt Drive now, där bilförare 
delar bilar med varandra, är enligt Grankvist 
ett annat bra hållbarhetsinitiativ.

Men vad kan handlarna göra? 
– De har en viktig uppgift att hjälpa kunder att 
välja bilar. Det är känslomässigá val, men de 
kan ta fram laddbilar som attraktiva alternativ, 
säger Per Grankvist.

ATT PÅVERKA människors beteenden genom 
att visa kunderna alternativa produkter kallas 
”nudging” (= knuffa) och syftar till att hjälpa 
kunderna att göra mer hållbara val. Nudging 
ingår i beteendeekonomin och visar att kunder 

påverkas olika vid ett val beroende på hur valet 
presenteras. Ett exempel på effektiv nudging är 
när en dansk kommun klistrade gröna fotsteg 
på trottoaren nära papperskorgar, vilket mins-
kade nedskräpningen.

Grankvist tipsar om de små sakerna. Är 
det tänt i hela bilhallen om nätterna – räcker 
det med att ha tänt närmast vägen? Enligt 
Energimyndigheten kan energiförbrukningen 
minskas med 20-30 procent.

Men godhjärtade initiativ utan lönsamhet är 
inget som Per Grankvist rekommenderar.

– Det spelar ingen roll hur snäll du är om du 
inte tjänar pengar. Då funkar det inte. Du ska 
inte göra något av moraliska skäl, men så fort 
du kan omsätta ett förslag i pengar kommer det 
vara enklare att genomföra. 

– Att ha samarbete med en organisation 
som barncancerfonden och skänka pengar vid 
provkörning är ett sätt att signalera att man 
bryr sig om samma saker som sina kunder och 
det är positivt, men inte kopplat till affären. 
I grund och botten är det viktigt att engage-
manget driver lönsamhet i den egna verksam-
heten, säger Grankvist.

Hur ligger bilbranschen till i förhållande till 
andra branscher beträffande CSR-arbetet?
– Fordonsbranschen är påpassad eftersom det 
är en sådan känslomässig produkt. De har drab-

”OM TIO ÅR KOMMER HÅLLBARHET  
ATT VARA EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT 
ÖVER HUVUD TAGET FINNAS TILL”

MARKUS EKELUND, HÅLLBARHETSKONSULT

”TESLA HAR EN BRA SYMBOL MEN ÄR ING-
EN HÅLLBAR PRODUKT; DET FINNS DIESEL-
BILAR SOM ÄR BETYDLIGT MER HÅLLBARA”

PER GRANKVIST, SAMTIDSANALYTIKER

Per Grankvist har gett ut CSR-
handboken och studerat flera bil-
producenter och deras hållbarhet.
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bats av flera bakslag, men hållbarhet är numera 
på agendan i de flesta företag, säger Grankvist.

Fast alla produkter är inte hållbara bara för 
att de är miljövänligare.

– Jag gjorde en granskning av Tesla i våras 
och, visst har de en bra symbol och en bra 
vision, men det är ingen hållbar produkt. Det 
finns dieselbilar som är betydligt mer hållbara 
än Tesla, säger Grankvist. 

LIN LERPOLD, FORSKARE på CSR och hållbar-
het vid Handelshögskolan i Stockholm, har 
också reagerat över hållbarheten hos Tesla. 

– Tar man ett värdekedjeperspektiv och 
räknar på utsläpp för att producera en bil är det 
mer kostsamt ur ett hållbarhetsperspektiv att 
köra en Tesla än en dieselbil de första 40 000–
50 000 kilometrarna med tanke på hållbarhet. 

– Därmed inte sagt att elbilar inte kan bli bra, 
men de kräver en bättre produktion. Man måste 
beakta utvinningen av mineralerna till batte-
rierna från konfliktområden och inte bara se till 
utsläpp vid användandet. Även där måste man 
ha ett hållbarhetsperspektiv, säger Lin Lerpold.

Hon undervisar företag som vill börja jobba 
med hållbarhetsfrågor och menar att det måste 
börja med ett antal analyser för att identifiera 
och prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna, 
och att ge ett beslutsunderlag för vilka hållbar-

Många vill vara ambitiösa, säger kategoriskt att ”vi har inga mil-
jöavgifter, barnarbete, schysta villkor i alla led”. Sedan kollar 
en mediekanal upp det och hittar en underleverantör som inte 

lever upp till det som lovats.
– Då blir marknadsföringen minst sagt problematisk, säger Christina 

Ramberg.
Därför är det viktigt att inte lova något du inte kan kontrollera. Ris-

ken är att det välvilliga löftet slår tillbaka negativt eftersom det inte går 
att skylla ifrån sig när löftet väl är givet. Det kan bli dyrt.

Christina Ramberg nämner ett fall från Kalifornien där en kille, 
som heter Kasey, köpte produkter från Nike. När det senare avslöjades 
att Nike i ett led, långt ner, hade anlitat barnarbetare, trots att det stod 
i deras CSR-policy att barnarbete inte förekom, krävde Kasey att få 
pengarna tillbaka. 

Till saken hör att företagets styrelseordförande, grundare och dåva-
rande vd Phil Knight hade förklarat att Nike inte sålde skor utan känsla: 
”The Nike feeling”. Frågan var om Kasey hade rätt till ersättning när ”the 
feeling was gone”. 

– Tyvärr avgjordes det här fallet inte av domstol eftersom Nike gjorde 
upp med Kasey, men vissa paralleller kan göras med Dieselgate-affären; 
har en kund köpt en VW för att få känslan av att åka i en miljövänlig bil 
kan kunden kanske hävda att den känslan är borta. 

– Kunder som har ”köpt en känsla” kanske därför inte nöjer sig med 
att själva förbrukningsproblemet åtgärdas. Vi ser alltså att det i tillägg 
till de svåra problemen med att rädda varumärket framåt, kan bli dyra 
juridiska problem retroaktivt, säger Christina Ramberg.

FRÅGAN KOKAR NER till hur känslofel ska behandlas juridiskt. Saken har 
varken varit uppe i amerikansk eller svensk domstol, troligen eftersom 
företag hellre ser en förlikning än ett prejudikat.

Det finns ett enda gammalt fall från Sverige som inträffade innan 
Sverige gick med i EU. En person sålde en segelbåt som var ”tillverkad 
enligt svensk hantverkstradition”. Efter en tid upptäckte köparen att 
båtens inredning var tillverkad i Polen. Köparen menade att båten inte 
längre var lika värdefull, även om det inte fanns något fel på inred-
ningen.

Fallet gick till Högsta domstolen som medgav nedsättning i priset. 
– Den domen är fruktansvärd, enligt mitt sätt att se. Det var inget fel 

på inredningen utan handlade bara om nationaliteten på dem som har 
hållit i skruvmejseln. Men andra jurister menar att HD dömde rätt efter-

som marknaden prissatte de olika båtarna olika beroende på ursprung, 
säger Ramberg. 

– Är tillverkningen av barn en erkänd negativ känsla på samma sätt 
som tillverkning av polska hantverkare? Jag skulle personligen föredra 
att barnarbete är relevant, men att hantverkare från Polen inte är det. 
Alltså att en köpare kan få ersättning för fel i en vara som tillverkats av 
barn, men inte för att den tillverkats av personer med visst geografiskt 
ursprung. Fallet är intressant eftersom det kanske kan visa lite hur HD 
skulle bedöma ett fall där ett företag inte levt upp till sina CSR-regler, 
säger Christina Ramberg. 

Att en känsla försvinner kan alltså ge rätt till att häva avtal. Frågan är 
vilka känslor som är godtagbara för att ett avtal ska kunna sägas upp.

– Det finns många exempel. Tänk dig att du köpt en matta och får 
veta att barn har tillverkat den. Varje gång du går på mattan ser du 
framför dig barn som lider. Eller dunkuddarna som för några år sedan 
avslöjades vara tillverkade av dun som dragits från levande fåglar. Vem 
vill lägga huvudet på en sådan kudde?

De löften som företag lämnar om CSR-säkrade produkter kräver 
kontroll.

– Det är oerhört dyrt för företagen att lova saker. Påståenden om CSR 
handlar vanligtvis inte bara om sådant som företaget själv gör, utan om 
allt som varenda underleverantör gör ner till minsta lilla komponent 
eller ingrediens. Ett företag som utlovar CSR-säkrade produkter måste 
ha noga kontroll på alla led i produktionskedjan. De större företagen har 
egna kontrollanter som åker runt i fabriker och utför inspektioner, säger 
Christina Ramberg. 2

Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stock-
holms universitet, tittar på CSR från ett juridiskt 
och marknadsföringsmässigt perspektiv. Hon ser 
att många företag lovar för mycket.

Kom ihåg att du 
faktiskt har lovat!

hetsåtgärder som är viktigast:
● Vilka aktiviteter görs (en så kallad värde-

kedjeanalys).
● Vilka är företagets intressenter och vilka 

aktiviteter som påverkar dem (en så kallad 
intressentanalys). 

– En bilhandlare kanske tittar på hur 
företaget köper in material, hur det lagar bilar 
på verkstaden och säljer i hallen. Därifrån kan 
man gå igenom kostnaden i varje led, vilka vär-

den som skapas utifrån miljö och socialt tänk 
och sedan fundera över vad som betyder mest 
och för vem, säger Lin Lerpold.

Är det inte svårt för en bilhandlare i Sverige 
att upprätta en CSR-policy när bilproducen-
terna är så starka?
– Man kan alltid försöka påverka sina leverantö-
rer, det är inte annorlunda än i andra branscher. 
Det viktigaste är att företag förstår att de kan ha 
mycket större påverkan på samhället och den 
egna lönsamheten genom att jobba igenom hur 
de tjänar pengar i förhållande till att enbart ge 
på ett filantropiskt sätt, säger Lerpold.

Hur börjar man då?
– Det viktigaste är analysen av hur verksamhe-
ten påverkar samhället ur ett hållbarhetsper-
spektiv parallellt med vad som är viktigt för 
producenter, leverantörer, kunder och medier. 
Sedan får ledningen titta på vad den kan ändra 
på, med de resurser som står till förfogande, för 
att få bättre påverkan.

– Man ska också tänka på jämställdhet, och 
vilka material som används i bilen – kan man 
påverka producenterna? Det är ingen ”rocket 
science”, helt genomförbar i alla branscher, men 
det kräver god förståelse för branschen, kun-
derna och intressenten, säger Lin Lerpold. 2

Christina Ramberg, professor i civil-
rätt vid Stockholms universitet.

"DET ÄR INGEN 
'ROCKET SCIENCE', 
HELT GENOM- 
FÖRBAR I ALLA 
BRANSCHER, MEN 
KRÄVER GOD FÖR-
STÅELSE FÖR  
BRANSCHEN"

Lin Lerpold är forskare inom 
CSR vid Handelshögskolan i 
Stockholm och föreläser om 
hur företag kan bli bättre på 
hållbarhet.

Skriv en CSR-policy som du kan leva med!
● Påstå inte något som du inte har kontroll över. Det gäller även 
   underleverantörers verksamhet.

● Undvik ord som ”lova” och ”garantera” – skriv i stället ”verkar för”, 
   ”ha som ambition att”.

● Skriv uttryckligen att brott mot CSR-policyn inte är grund för hävning 
   av ett avtal.

● Ta gärna med rättelseklausuler i avtal med kunder så att du som 
   företagare har en chans att rätta till problem innan kunden kan kräva 
   ersättning eller häva ett köp.

● När det gäller avtal, tänk på att all text gäller – inte bara själva 
   avtalet utan all text i marknadsföringen, broschyrer, slogan. Alla 
   texter är lika bindande. 
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E
ngagemanget gav Bil-Bengtsson 
ett miljöpris från kommunsty-
relsen i Ystad i somras. Priset 
uppmärksammade det stora 
samhällsansvar som företaget gjort 

genom att sprida kunskap och medvetenhet om 
miljön i sin kommunikation. 

– Det är jätteroligt! Vi tävlade med företag i 
andra branscher så det gjorde priset extra fint. 
Det har också gett oss publicitet. Våra kunder 
har blivit informerade om hur miljömedvetna 
vi är. De påtalar ofta hur imponerade de är över 
vårt miljöengagemang, säger marknadsansva-

På Bil-Bengtsson i Skåne är miljötänket djupt inbyggt i 
företagets kultur tack vare ett stort engagemang från 
ägarna. Gisela och Olov Bengtsson har satsat på allt från 
solceller till regnvattenstankar och letar hela tiden efter 
nya miljömässiga förbättringar.

– När de ska byta bil blir det många och långa 
diskussioner om diesel och bränsle och när vi 
visar runt dem i anläggningen blir de impone-
rade. Jag upplever det också som att kunderna 
blivit mer miljömedvetna senaste åren och det 
är positivt, säger Percy Gustavsson.

– Ibland är det någon som undrar – är det 
lönt att kämpa för miljön när Sverige är en 
sådan liten marknad, men om alla gör lite och 
försöker hjälpa till så kommer det att ge effekt. 
Om man inte tror på det friskriver man sig från 
ansvar, menar Gustavsson.

Miljöinriktningen började egentligen redan 
med Gisela och Olovs far Gjert-Rolf som var 
innovativ och hittade tidiga miljövänliga lös-
ningar. Därefter har Gisela tagit på sig att vara 
drivkraften bakom förändringarna.

– Miljöfrågan är framtiden. Dessutom spa-
rar vi energi och får avkastning på investering-
en så att den betalar sig, säger Olov Bengtsson.

– Vårt solcellstak i Tomelilla är betalt om tio 
år om man skulle betala det i ström och livsläng-
den är 25 år. Det garanterar avkastning i 15 år. 
Dessutom står solcellerna redan i dag för 30 pro-
cent av vår förbrukning, säger Olov Bengtsson.

Han påminner också om att elpriserna 
sannolikt kommer att höjas i framtiden, liksom 
priset för vatten.

riga delägaren Gisela Bengtsson när vi klättrar 
uppför stegarna till solcellstaket i Tomelilla.

Här ligger 900 kvadrat solceller vinklade åt 
öster, väster och söder för att fånga solen både 
morgon, middag och kväll. 

– Solcellerna i Tomelilla producerar 6 000 
kilowatt på en vecka. Det är vad en normal villa 
gör av med på ett år. Det motsvarar också två 
ton reducerat koldioxidutsläpp, förklarar Olov 
Bengtsson, fastighetsansvarig och den andre 
delägaren.

Ett liknande solcellstak finns monterat på 
anläggningen i Ystad och där står solens el 

för en femtedel av den egna förbrukningen. I 
Ystad har syskonen Bengtsson även monterat 
carports drivna med solenergi för att visa upp 
sitt miljöengagemang ut mot kunderna.

MILJÖTÄNKET BÖRJADE redan på 90-talet 
i samband med en miljöutbildning för alla 
anställda i Volvosfären. Tanken att driva ett 
miljövänligt företag föddes.

– Då var det en del anställda som hade 
svårare att ta till sig idéer om sortering på verk-
staden. I dag är det helt naturligt, säger Gisela 
Bengtsson.

Vd:n Percy Gustavsson säger att ägarnas 
engagemang och initiativ underlättar miljöar-
betet betydligt.

– Det gör att vi tänker miljö i varje investe-
ring. Eftersom branschen bidrar till miljöför-
störing blir våra investeringar än mer viktiga. 
Mottot är att vårt miljötänk alltid ska ligga i 
framkant, säger Percy Gustavsson.

Bryr sig kunderna om ert engagemang?

Miljösatsar lönsamt

Varje nybyggnation, ombyggnad och 
förändring planeras utifrån ett miljötänk. Alla 
investeringar ska vara bra för företaget, gynna 
medarbetarna och vara positiva för miljön. 

När det planeras för en nybyggnation i 
Simrishamn är solpaneler ett självklart krav. På 
anläggningen i Sjöbo pågår ansökningar om 
tillstånd för solpaneler.

Ett annat initiativ är de nedgrävda vatten-
tankarna som rymmer regnvatten. 

2  C S R

”ALLA INVESTE-
RINGAR SKA VARA 
BRA FÖR FÖRETA-
GET, GYNNA MED-
ARBETARNA OCH 
VARA POSITIVA 
FÖR MILJÖN”

I det här rummet växlas likström 
till växelström. Olov Bengtsson 
visar hur elen samlas i en låda 
och leds ut till en huvudcentral. 
Eventuellt överskott går till van-
liga elnätet och återanvänds.

BIL-BENGTSSON

– Vi tar bara regnvatten från taket för att få 
med så lite smuts som möjligt, sedan går vatt-
net igenom flera filter. När våra kunder tvättar 
sina bilar i våra Tvätta-anläggningar används 
i första hand regnvatten. Det är dessutom 
mjukare än vanligt dricksvatten, vilket gör att 
tvätten inte kräver lika mycket kemikalier, säger 
Percy Gustavsson. 2

Här, några av Bil-Bengtssons  
miljövänliga åtgärder:
● Samtliga kemikalier kontrolleras så att  
   de är så miljövänliga som möjligt.

● Alla anställda manglas regelbundet   
   genom miljöcertifieringarna.

● Årliga ledningsmål sätts för förbrukning 
   av el och vatten.

● Solpaneler finns på anläggningarna i 
   Ystad och Tomelilla. 

● Solenergi-drivna carports i Ystad.

● Nedgrävda vattentankar i Ystad, Sjöbo och 
   Dalbo som rymmer 30 000 liter (30 kubik).

● Elstolpar, försäljning av miljövänliga 
   bränslen som gas och etanol.

● Kunder upplyses om att tankning av  
   spolarvätska sparar emballage.

● Kunder, som kan tänkas passa för poolbil,  
   informeras om det alternativet. 

BilBengtssons dotterbolag 
Österlens Lastvagnar i 
Tomelilla kan steka sig i 
den skånska solen, men 
även när det är molnigt 
produceras solenergi. 
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Bilia har lyft CSR-frågan till ledningsnivå genom nio miljö- och 
kvalitetssamordnare som jobbar direkt under ledningen men sitter 
regionalt utspridda i landet. 

BILIAS KVALITETSSAMORDNARE jobbar med flera områden. 
– Ett prioriterat område syftar till nöjda medarbetare och en 

öppen dialog på arbetsplatserna, säger Jessika Johansson, miljö- och 
kvalitetschef Sverige.

För att säkra en god arbetsmiljö har Bilia planer inte bara för 
jämställdhet utan också för likabehandling, och HR-avdelningen 
garanterar anonymitet för medarbetare som vill anmäla något som 
inte fungerar.

Bilia har, som de flesta återförsäljare, också ett brett samarbete 
med skolor. Inköpsavdelningen säkrar att CSR efterföljs även vid 
inköpen och säkerställer att alla leverantörer håller sig till reglerna. 2

På Berners inbegrips begreppet 
hållbarhet i nästan alla frågor 
– inte bara i deras miljövänliga 
biltvättar.

SATSNINGEN PÅ medarbetarna 
började för två år sedan och har 
lett till stora som små förbättrings-
projekt som de anställda själva dri-
vit för att underlätta vardagen för mekanikerna 
med bättre flöde och färre flaskhalsar.

– Vi vill att våra medarbetare ska hålla för 
mer än ett långt arbetsliv, säger HR-ansvariga 
Agneta Andersson på Berners.

Det har bland annat lett till en chat-funk-

tion. Mekanikerna kan kommuni-
cera direkt med lagret och behöver 
inte springa dit och fråga efter 
reservdelar. 

På så vis får servicerådgivarna 
direkt information om vad som 
händer med bilen, om nödvändiga 
reservdelar finns hemma och kan ge 
kunden kostnadsförslag omedelbart.

– Vi har också en arbetsgrupp kring våra 
kärnvärden där både styrelse, ägare, vd och 
medarbetare ingår. Där diskuteras övergri-
pande frågor som varför Berners finns, varför 
man jobbar här. Dessa kärnvärden ska genom-
syra hela företaget för att lyfta och utveckla 

viktiga delar och se till att vi lägger energi på 
rätt saker, säger Agneta Andersson.

Syftet med fokus på den anställde kommer 
från den växande konkurrensen om arbets-
kraft framöver och att de anställda ska se 
Berners som en attraktiv arbetsgivare.

– Jag tror att de mjuka värdena blir ännu 
viktigare i framtiden. Därför är det viktigt att 
skapa delaktighet och förståelse för vad som 
är viktigt för våra anställda, säger Agneta 
Andersson.

Vartannat år får Berners medarbetare häl-
soundersökningar med livsstilsanalyser som 
en del av företagets hållbarhetsperspektiv. Det 
är mycket uppskattat. 2

Upplands Motor har valt att jobba med håll-
barhet utifrån ett samhällsnyttigt perspektiv, 
nämligen att snabbt få nyanlända i jobb på 
verkstäderna. Personalen blir tillfredsställd 
av att kunna hjälpa till och företaget får fler 
nya tekniker.

FÖR UPPLANDS MOTOR är mångfald en viktig 
fråga.

– Vårt allra största CSR-projekt just nu är 
att få nyanlända snabbt i arbete och samtidigt 
fylla vårt behov av att hitta tekniker till våra 
anläggningar, säger vd:n Kent Jonsson.

Nyanlända får uppehållstillstånd och hjälp 
via Lernia att komma in på arbetsplatsen och 
får jobba ihop med någon som har samma 
hemspråk.

– Det innebär att den nyanlända kan jobba 
från dag ett. I början får ”parkompisen” sköta 
kontakten med kunden, men efter att ha 
kombinerat svenska-utbildning med arbetet 
kan båda sköta kundkontakten, säger Kent 
Jonsson.

Projektet har fallit bra ut. Just nu ingår 
tjugo personer i programmet med nyanlända 

som annars kan få vänta länge 
på ett jobb.

De som får chansen till tekni-
kerjobb är i första hand de som 
visar intresse och har erfarenhet 
av liknande jobb tidigare, men 
specialkunskaper krävs inte.

Tidigare medarbetare upple-
ver det positivt att få bidra.

– Det här är något som vi 
hoppas kan bli en långsiktig lös-
ning för att fylla våra långsiktiga 
mål. Samtidigt får vi en stark 
organisation med 
mångfald, säger  
Kent Jonsson.

Hur marknadsför 
ni det här mot 
kunderna?
– Det gör vi 
faktiskt inte alls. 
Det enda kunderna märker är att servicen tar 
hälften så lång tid med två tekniker på varje 
bil. Det här är ingen marknadsgrej. Vi vill göra 

en bra sak och vi behöver tekniker. 
En bonus är att Upplands Motor numera 

kan erbjuda service på flertalet av kundernas 
modersmål. 2

UPPLANDS MOTOR

BERNERS

”Vi ivrar för mångfald”
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”Vi vårdar mjuka värden”

Skyddar visselblåsare
BILIA

Nu kan alla dieseldrivna fordon köras tryggt på fossilfritt bränsle. 
Det kan vi garantera. Skulle en plötslig skada mot förmodan uppstå, 
som orsakats av miljöbränslet HVO100 (EN 15940), så omfattas den 
av vår HVO100-garanti.

HVO100-garantin kan tecknas på alla dieseldrivna fordon oavsett 
märke fram till tre månader innan fabriksgarantin löper ut.  
Max garantitid 5 år eller 150 000 km – vilket som kommer först.

Miljöeffekten blir omedelbar och kostnaden oförändrad med kommande 
lägre skatt på miljöbränsle och högre dieselskatt. Något som efterfrågas 
av alla vagnparksägare med krav på fossilfritt bränsle. 

För produktbeskrivning och villkor se autoconcept.se/produkter

No more ”dieselgate”…

AutoConcept insurance Tel: 0300-521000 autoconcept.se

Träffa oss på:

YOUR INSURANCE PROVIDER



2 L Ö S N I N G E N

  MOTORBRANSCHEN 10 .2017 47 46 MOTORBRANSCHEN 10 .2017

2 O P I N I O N

e politiker som vill hålla sig väl 
med svenska folket bör inte 
höja bensin- eller dieselskatten 
eller införa så kallad kilometer-
skatt på lastbilstransporter. Inte 
heller dra ner på parkerings-

möjligheterna i anslutning till bostäder och affä-
rer. Allt detta är klart impopulärt enligt rapporten. 

Två av tre, 67 procent, gillar inte att reger-
ingen höjer skatten på bensin och diesel till allt 
högre nivåer och en klar majoritet, 59 procent, 
tycker även att det är fel att införa en kilometer-
skatt för lastbilar. 

En överväldigande majoritet, 79 procent, 
anser att det är angeläget med parkeringsplatser 

vid bostaden och nästan alla, 86 procent, tycker  
att det är viktigt med parkeringsplatser i anslut-
ning till butiker och annan service.

FÖRKLARINGEN TILL att svenskar värnar och 
omhuldar bilen i så stor utsträckning är inte 
särskilt märklig. Som kollektiv är vi ganska 
överens om att bilen höjer livskvaliteten och gör 
vardagen lättare. Dessutom är den helt avgö-
rande för många när det gäller att ta sig till och 
från jobbet, särskilt för dem som bor på landet.

En majoritet, 65 procent, anser att deras 
levnadsstandard skulle försämras markant 
om familjen inte hade bil. Jämfört med siffror 
från 2013 är det en betydande ökning med åtta 

procentenheter. De som bor utanför storstads-
områdena och som bor i småhus anser att deras 
livskvalitet är mer beroende av bilen än de som 
bor i storstaden. 

Hela 83 procent av dem som bor småhus 
tycker att de är helt eller ganska beroende av bi-
len för att få vardagen att fungera på ett bra sätt. 
Och nästan hälften, 49 procent, hade haft det 
svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

 
NÄR DET GÄLLER JOBBET menar mer än hälf-
ten, 53 procent, att de skulle få det svårare att 
arbeta utan bil och något mindre än en tredjedel 
anser att det skulle vara närmast omöjligt. Mest 
problem med att ta sig till och från arbetet eller 

Marknaden är  
URSTARK;
      svenskar  
ÄLSKAR  
sina BILAR
Svenskarna gillar sina bilar och tror inte att vardagen skulle fungera särskilt 
bra utan dem. Inte nog med att antalet registrerade fordon ökar stadigt, an-
talet invånare som anser sig vara beroende av bil stiger också. Det framgår av 
en undersökning av opinionsföretaget Skop och statistik från Statens Väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI). 
 
TEXT ROLAND WIRSTEDT  / FOTO MOSTPHOTOS

sköta det utan bil skulle det bli för småföretaga-
re och jordbrukare; av dem svarade 84 procent 
att det skulle bli bekymmer i varierande grad.

Bilen tar oss inte bara till jobbet, den skapar 
också arbete. Bilindustrin sysselsätter 135 000 
personer. I bilhallar och verkstäder arbetar 
ytterligare 45 000 personer. Det är något som 
allmänheten är väl medveten om. Över 90 
procent av svenskarna anser att bilen har stor 
betydelse for sysselsättningen i landet.

Av de tillfrågade menade 63 procent att det 
skulle bli betydligt krångligare att göra sina 
nödvändiga inköp utan bil. Angående fritidsak-
tiviteter trodde 41 procent att det nästan skulle 
bli omöjligt att utöva dessa utan bil och ytterli-
gare 22 procent att det skulle bli ganska svårt.

FÖGA ÖVERRASKANDE ÄR det genomgående 
gruppen som kallas för ”icke storstadsbor” i un-
dersökningen som tror att de får mest problem 
med ett liv utan bil.

Av de som inte har någon bil alls så bor de 

flesta i våra storstäder, där drygt en femtedel 
saknar bil. Flest billösa bor i Stockholm, där en 
fjärdedel saknar bil.

Av dem som inte har bil är den främsta 
anledningen, för drygt hälften, att man inte 
behöver någon bil. Var femte tycker att det är 
för dyrt och nästan lika många saknar körkort.

Undersökningsföretaget frågade dem som 
inte hade bil: ”Om du hade tillgång till bil, vad 
av följande skulle då fungera bättre för dig?”. 
Intervjuaren läste upp åtta alternativ och inter-
vjupersonerna fick ange flera svar.

De två svar om hamnade högst berörde in-
köp och fritid. En majoritet, 65 procent, trodde 
att inköpen skulle fungera bättre om de hade 
tillgång till bil och något mer än hälften, 54 
procent, menade att de egna fritidsaktiviteterna 
skulle fungera bättre med bil.

SVENSKARNA GILLAR sina bilar, så mycket att 
flera familjer har två stycken. De allra flesta 
familjer, 85 procent, har minst en bil i hushål-

let. Mer än var tredje hushåll, 37 procent, har 
två bilar och sju procent har tre eller fler. Flest 
bilar har de som bor i småhus, där 57 procent 
har minst två bilar. Bland de som bor i lägenhet 
är det vanligare att bara ha en bil.

OCH ÅTERIGEN VISAR undersökningen att livet 
på landet blir väldigt krångligt utan bil. Av 
de boende utanför storstadsområdena har så 
många som 91 procent minst en bil i hushållet.

Behovet av bil är något som syns i försälj-
ningsstatistiken. I slutet på 2016 fanns nästan 
4,8 miljoner bilar i trafik i Sverige. Det innebar 
en uppgång med runt hundratusen fordon. De 
senaste tio åren har bilbeståndet ökat med i 
snitt 57 000 bilar per år.

Mest ökar bilägandet bland kvinnor. Sedan 
mitten av åttiotalet har antalet kvinnor som 
äger bil ökat med 95 procent jämfört med anta-
let män som äger bil, som ökat med 26 procent. 
Fortfarande är det dock fler män än kvinnor 
som äger bil. 2
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Skulle din levnadsstandard försämras 
om hushållet inte hade bil?
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Ja, väldigt mycket Ja, ganska mycket



FIRST LINE 
SUPPORT
Klintberg & Way söker en tysktalande 
medarbetare till First Line Support.
Du ingår i vårt tekniska team med 
placering på vårt huvudkontor i Kista. 
Vi arbetar mot hela Europa och är länken 
mellan generalagent och verkstad.
Sök redan idag via www.autorekryering.se

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

KONTAKT
För mer information 
kontakta Jens Ström 
på: 08-409 144 46
jens.strom@ 
autorekrytering.se

KONTROLLERAD BILVERKSTAD
– VERKSTADSKVALITET OCH KUNDTRYGGHET SEDAN 1995

Vi 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

BLI EN DEL
AV VÅRT
TEAM!

Kvalitetscoacher  
över hela landet.

Marknads kommunikatör  
med bas i Stockholm.

Besök www.kbv.nu 
för mer information.
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… av 2 000 aktuella jobb-
annonser vid chefs- 

rekryteringar, som sajten 
utbildning.se har granskat, 
hade önskemål om att den 

som sökte chefstjänsten 
skulle vara erfaren. 

HÄR ÄR SEX RÅD: 

1 LYSSNA på dina anställda! Att lyssna på dina medarbe-
tare är en förutsättning för att driva ett framgångsrikt 

och blomstrande företag. 

2VISA EMPATI! Människor dras till empati, vilket också är 
nyckeln till goda relationer på jobbet och förtroende.

3 GLÖM INTE BORT belöningar och erkännanden! Det 
behöver inte handla om stora och genomtänka gester – 

det räcker ofta med något litet. 

4 GE MÄNNISKOR TID att ladda batterierna! Om du bryr 
dig om dina anställda sätter du ner foten om det har 

skapats en arbetsbelastning som börjar bli skadlig. 

5 DELA både bra och dåliga nyheter! Vill du bli respek-
terad ser du till att informera dina medarbetare när 

förändringar står för dörren. 

6 VAR RÄTTVIS! Bra chefer delar med sig av sin makt och 
arbetar sida vid sida med sina anställda.

 Källa: Inc.com

En utebliven inbjudan till jobbets afterwork 
eller obesvarade mejl är exempel på nätmobb-
ning, skriver Dagens Nyheter. En forskargrupp 
vid Malmö högskola har undersökt hur vanligt 
fenomenet är på våra arbetsplatser: Nära tio 
procent är utsatta! 

Forskargruppen har även kollat hur förekom-
sten av nätmobbning skiljer sig beroende på 
kön och position i organisationen. Resultaten 
visar att män utsätts mer än kvinnor och att 
chefer är mer utsatta än anställda. Rebecka 
Cowen Forssell, forskare vid Malmö högskola, 
menar att mobbning på nätet – liksom vanlig 
arbetsplatsmobbning – handlar om maktut-
övning. I traditionell mobbning befinner sig 
förövaren ofta på en chefsposition och många 
gånger handlar mobbning om en nedåtgående 
process.

Chefer nätmobbas ofta

”HAN ÄR JU INTE DUM EGENTLIGEN,  
HAN HAR BARA OTUR NÄR HAN TÄNKER” 

Bert, ”Skara-Bert”, Karlsson om skolkamraten Bosse Ringholm

CHEFSTIPS

Vässa ditt ledarskap!

FRÅGA TRE

LOUISE MATTSSON, 
kundrelationsansvarig på Bilia  
i Stockholm
– Jätteviktigt, jag behöver mycket struktur 
för att ha en dag som funkar. Jag får gan-
ska mycket jobb från olika håll och har jag 
inte struktur på vad som ska göras och när, 
blir det lätt så att något missas eller tappas 
bort. Oftast är jag ganska bra på att hålla 
struktur, men blir det för mycket är det lätt 
att just strukturen fallerar. 

JÖRGEN HJERPENSKÖLD, 
servicemarknadschef, Carstedts bil  
i Örnsköldsvik
– Det är viktigt, det vill jag påstå. Det går inte 
att göra lite hipp som happ. Jag tror på att 
man behöver ha struktur för att göra ett bra 
jobb – har du en plan är det lättare att im-
provisera när oväntade situationer uppstår. 

PATRIK ONSTEN, 
säljare nya bilar Bil3:an i Uppsala
– Det är viktigt för att kunna planera in  
leveranser och kundbesök, ibland kom-
mer kunderna lite oförutsett, för sent 
eller för tidigt – då gäller det att vara 
bestämd och understryka att det är en 
avtalad tid och att de håller den. Ibland 
är man lite händelsestyrd, tre kunder på 
samma gång kan bli lite forcerat, man vill 
ju alltid hjälpa alla kunder som kommer.

Chef med känsla och 
förnuft – om profes-
sionalism och etik i 
ledarskapet
Andra upplagan har släppts av 
den klassiska boken som fokuse-
rar på känsla och förnuft. Förfat-
tarna, Christer Sandahl, Erica 
Falkenström och Mia von Knorring vänder sig 
framför allt till chefer, men också till personalvetare 
och andra som arbetar med relationen mellan chefer 
och medarbetare. Författarna menar att allt mer 
forskning visar att förmågan att fånga upp och förstå 
känslor utgör en viktig förutsättning för att kunna 
vara professionell och ta ansvar i rollen som chef.

Biskop Lewi Pethrus –  
Biografi över ett  
ledarskap 
Lewi Pethrus (1884–1974) har  
kallats den främsta religiösa  
ledaren i 1900-talets Sverige.  
I biografin analyseras Pethrus 
ledarskap för Pingströrelsen, av 
författaren Joel Halldorf –  
visionen för en ny slags kyrka 

bortom 1800-talets folkrörelser, extasen som 
risk och som möjlighet, de kyrkopolitiska 
övervägandena och drömmen om en kristen 
nation. Målet var inte att passa in i det sekulära 
folkhemmet, utan drömmen var att förvandla 
det till ett Guds hus.

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

FOTO MOSTPHOTOS

82 %

Hur viktig är 
struktur i arbetet?
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Här är vår   VM-trupp!

Elias Karlsson, Jonathan Ryd-
berg och Olle Karlsson packar i 
dagarna för att bege sig till För-
enade Arabemiraten och försvara 
våra verkstadsgrenar i Yrkes-VM. 
De sprider kunskap och glans åt 
hantverksyrkena.
TE X T ING-CATHRIN NIL SSON  / FOTO PETTER COHEN

OLLE KARLSSON  

ÅLDER: 21.

GREN: Fordonslackerare.

GÖR: Lackerare på Werksta i Danderyd.

STARKASTE DISCIPLIN: Spot repair.

COACH I VM: Frida Gustafsson.

BOR: Kallhäll.

FAMILJ: Flickvän, mamma, pappa och bror i Mora.

e är billackerare, bilskadetekniker och plåtslaga-
re, alla unga och ambitiösa och har tagit chansen 
att mäta sina hantverkskunskaper på tävlings-
arenor. Efter yrkesproven gick de vidare till SM, 
vann sina respektive discipliner och fick biljetter 
till Yrkes-VM 14-19 i Abu Dhabi där de ska mäta 

sina kunskaper mot kolleger från 67 länder.
Ni ska veta att de har legat i; på några sidor framåt följer vi Olle 

och hans coach Frida Gustafsson under en träningsdag.
Att jobba med kundbilar daglig dags kan vara nog så stressigt. 

Att tävla är snärjigare, en kamp mot klockan inför en jättepublik och 
kritisk jury. Det kräver goda nerver, planering och noggrannhet. De 
unga tävlingsdeltagarna är branschens spjutspetsar och förebilder.

– All förberedelse och träning ger en erfarenhet och förkovran 
som man inte kan tillägna sig på annat sätt, sa personbilsteknikern 
Jonathan Rydberg när vi träffade laget under en teambuilding-helg 
på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön.

Det var en avspark med coachning, mental träning, presskonfe-
rens och kunskaps- och gymnasieminister Anna Ekström på plats 
som välfunnet beskrev hantverksyrkena som ”kvalificerade jobb 
som ingen kan bli skicklig i utan ihärdig träning”.

Förutom de tre professionerna i bilbranschen tävlar 47 andra  
yrkesgrenar, från hudterapeuter och grafiska formgivare till industri-
elektriker och VVS-installatörer. Allt fler yrkesgrenar tillkommer 
och det är bara att hoppas att lastbilsmekaniker också ska släppas in.

Sverige har deltagit i grenar från motorbranschen sedan 1995 
och Yrkes-VM genomförs vartannat år i olika länder i världen. Ar-
rangören WorldSkills har förgreningar i hela världen. WorldSkills 
Sweden är ett partssamarbete mellan bland andra Svenskt Närings-
liv, LO och staten och stöttas av Motorbranschens yrkesnämnder. 2

 
Fotnot: Yrkes-VM, WorldSkills avgörs i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten 
14–19 oktober 2017. Följ tävlingen på Motorbranschens webb! 

ELIAS KARLSSON

ÅLDER: 22.

GREN: Bilskadereparatör.

GÖR: Plåtslagare på Bildepån i 
Varberg.

STARKASTE DISCIPLIN: Svetsning.

COACH I VM: Mattias Roth.

BOR: Varberg.

FAMILJ: Mamma Sirkka, pappa 
Magnus och systern Matilda.

JONATHAN RYDBERG

ÅLDER: 21.

GREN: Personbilstekniker.

GÖR: Tekniker på Volvosidan på 
Bilia i Nacka.

STARKASTE DISCIPLIN: Felsök, 
kaross och elektronik.

COACH I VM: Jan Norsell.

BOR: Tyresö.

FAMILJ: Mamma Anna, pappa 
Anders och lillebror Tobias.

Elias Karls-
son, Jonathan 
Rydberg och 
Olle Karlsson 
ska visa på 
Yrkes-VM vad 
yrkesskicklighet 
i världsklass 
innebär.
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TIDIGARE MEDALJER

De här medaljerna har Sverige kammat hem i for-
donsklasserna, som synes enbart i lackering:

2001 – Roine Röjås, brons i fordonslackering.

2003 – Johnny Djäken, silver i fordonslackering.

2011 – Erik Groth, brons i fordonslackering.

2013 – Emelie Dammare, silver i fordonslackering.

2015 – Frida Gustafsson, silver i fordonslackering.

Därtill flera hedersmedaljer vid flera tillfällen för for-
donslackerare, bilmekaniker och bilskadereparatörer. 
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Olle lackar för GULD!
Billackering är den motorgren där svenskarnas har varit fram-
gångsrikast i Yrkes-VM. Vi följde årets hopp, Olle Karlsson, och 
hans coach Frida Gustafsson en träningsdag.

et är lördag och en av sommarens sista soliga dagar. I ett 
industriområde i Haninge, söder om Stockholm, i skadeverk-
staden som tillhör Olofssons Bil tränar Olle Karlsson under 
ledning av sin coach Frida Gustafsson och det är inte första 

gången de ägnar helgdagar åt att ladda inför Yrkes-VM:et.
De har tränat hundratals timmar under ett och ett halvt år och varit 

på lagträffar. När arbetskamraterna på Werksta i Danderyd gått hem för 
dagen har Olle stannat kvar och nött. Han har deltagit i träningstävlingar 
utomlands, gått intensivkurser hos färgleverantören, varit på Haraldsbo-
gymnasiet i Falun och slipat designuppgiften. 

Som körsbäret högst uppe på grädden drog Frida i somras med sin 
adept på ett grymt krävande terräng- och hinderbanelopp åtta kilometer 
över myrar och vattendrag. Olle kroknar nästan fortfarande vid minnet. 

Trots att han hade laddat fysiskt och sprungit med viktväst innan var  
det en riktigt tuff utmaning.

Från Fridas sida var det både fysisk och mental träning.
– Konditionen krävs för att palla fyra tävlingsdagar, jäklar anamma 

krävs för att inte ge upp när det är motigt.
Säg hur många billackerare som är så vältränade.
Frida är själv billackerare, den gren i Yrkes-VM där det gått konkur-

renslöst bäst för Sverige. Frida tog hem silvermedaljen för två år sedan. 
Det är förpliktigande för Olle.

– Det är tryggt att ha en coach som själv har tävlat i VM och är inför-
stådd i förutsättningarna, säger Olle.

Det är inte riktigt sluttävlat för Frida heller; som coach kommer hon 
också att agera domare under VM:et och för att bli godkänd som sådan 

ska hon avlägga ett teoretiskt och praktiskt prov och bland annat visa 
sina kunskaper i engelska. Det är nog liten risk att hon ska köra på det; 
om inget oförutsett inträffar blir hon den enda kvinnliga domaren för 
motorbranschens yrken.

TILLBAKA TILL OLOFSSONS BIL, som är en av tävlingssponsorerna och 
arbetsgivare åt Frida. Träningen har gått in i slutfasen, nya testprojekt har 
släppts, nya produkter ska nötas in och tiderna vässas. Det är blodigt allvar.

– Det svåraste är att hinna, tiderna är knappa, säger Olle och skjuter 
upp visiret efter en målningsuppgift.

– Inte varje dag man målar både in- och utvändigt, inte så ofta man 
gör en design heller.

Designuppgiften är svår, intygar Frida.
– Är uppgiften rätt utförd kan bilden ändå se skev ut. 
Olle måttar designen precist med stabila mått på en dörr och målar 

med rätt vald färg.
Frida ger godkänt.

– Olle är driven och snappar instruktioner snabbt.
I Abu Dhabi kommer han att möta tävlande från 29 andra länder, 
– Jag är inte orolig för Olle, möjligen för att konkurrenterna ska vara 

bättre, japanerna lär träna på heltid ett helt år innan, säger Frida.
Hur som helst är tävlandet, och kanske framför allt förberedelserna, 

berikande. Som en spetskunskap.
– Att ha tagit sig ända till Yrkes-VM är en merit, oavsett resultat. Det 

berättar hur målmedveten och driven den tävlande är. Att man är redo att 
prioritera för att följa sin vilja i mål. Sen gäller det att nerverna håller, man 
kan vara otroligt yrkesskicklig, men kanske inte lika duktig under press.

Olle, han är färdigtränad vid det här laget, taggad inför den stora fina-
len. Inte orolig för hantverket, mer för att tävlingsnerverna ska spela spratt.

– Det ska bli kul. Jag är lite trött, trött på ett positivt sätt, säger han.
Både mamma, pappa och mormor kommer att finnas bland support-

rarna på läktarplats i Förenade Arabemiraten. 2
Fotnot: Olle Karlssons träning bekostas av Motorbranschens yrkesnämnder och 
sponsras av VW, Glasurit, Werksta och Olofsson Bil.

FRIDA GUSTAFSSON

ÅLDER: 24.

BOR: Kallhäll.

FAMILJ: Sambo.

GÖR: Anställd som lackerare på Olofsson Bil i 
Haninge, domare i Yrkes-VM, coach åt deltagaren 
Olle Karlsson, 

TÄVLINGSKARRIÄR: Ett guld och ett silver i Yrkes-
SM i lackering, silver i VM 2015.

BILL ACKERARNAS 
TÄVLINGSMOMENT

✔ Spot repair

✔ Plastreparation

✔ Maskeringsteknik

✔ Färgbrytning

✔ Lackuppbyggnad

✔ Dörruppgift med spackling,  
    grundning och olika färger  
    in- och utvändigt

Terräng- och hinderbaneloppet tidigare i år tillhörde 
också uppladdningen.

Olle Karlsson har mycket att försvara i VM:et 
och har tränat hundratals timmar under ledning 
av sin coach Frida Gustafsson.

Designuppgiften är 
ett av de svåraste 
momenten. Fridas 

förlaga ska Olle 
återskapa så exakt 
det går, millimeter-

passa, tejpa och 
måla med rätt 

färgnyans.

Här handlar det om treskiktsuppbygg-
nad. Frida mäter skikttjockleken efter 
spackling och slipning.
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Förra året i början av november 
larmade kvällstidningarna om ett 
annalkande snökaos. Visserligen bara 
i Stockholmstrakten, om man läste 

hela texten, men krigsrubrikerna på löpsedlar 
och första sidan satte fart på Malmöborna 
också. 

– Över en natt fick vi tvåtusen bokningar, 
vilket motsvarar åtta arbetsdagar. Något som vi 
aldrig riktigt hann i fatt. Och de vi inte kunde 
hjälpa kom hit och ville ha ut sina däck för 
att själva lägga på dem innan ovädret skulle 
slå till. Jag var här mellan fem på morgonen 
till elva på kvällen sju dagar i veckan. Det var 
rena rama cirkusen, säger Marcus Ek, som är 
chef för Bilias Däckcenter som ligger i Malmös 
bilkluster i Fosie.

PÅ ANDRA SIDAN Agnesfridsvägen ligger kon-
cernens Toyotahandel och längre ner längs ga-
tan Bilias stora Volvobutik. Allt väl samlat, till 
skillnad mot tidigare. Då låg däckverksamheten 
utspridd på tre olika lokaler i staden, något 
som innebar en hel del avancerad logistik.

Fosieanläggningen, som har varit i drift i ett 
och halvt år, är den första i raden av däckcenter 

Lugnet före stormen råder på Bilias Däckcenter i Malmö. 
Just nu sköter tre medarbetare norra Europas största 
däckhotell med vidhängande däckverkstad. I november 
kommer tio gånger så många anställda att kämpa här för 
att hinna med hjulskiften på runt 250 bilar om dagen. Om 
allt går som planerat, vill säga, vilket det inte alltid gör. 
TEXT & FOTO ROLAND WIRSTEDT

Stormvarning 
på största 
däckhotellet

”DÄCKCENTRET 
HAR BLIVIT LITE 
PLANTSKOLA; EN 
HANDFULL AV 
DEM SOM PALLAR 
TRYCKET UNDER EN 
SÄSONG BRUKAR 
ERBJUDAS FASTA 
JOBB I FÖRETAGET”

som Bilia satsar på. Stockholm, Göteborg och 
Oslo står på tur. I Stockholm bygger företaget 
ett helt nytt center i Eriksberg. När den anlägg-
ningen är i full drift knuffar den ner Malmö 
från förstaplatsen. Däckcentret i Eriksberg får 
plats för 60 000 hjul mot Malmös 44 000.

Bilias strategi är väl utmejslad. Affärsom-
rådet ”Däck” är ett prioriterat område och en 
utvidgning av kundrelationen från köp, leasing, 
verkstad och service.

– Den som köper en ny bil hos Bilia måste 
ju skaffa vinterhjul någonstans. Där har vi en 
naturlig kontakt och vi försöker så klart fånga 
in dessa kunder, säger Marcus Ek.

DÄCKBRANSCHEN ÄNDRADE helt karaktär 1999 
då det blev lag på att ha vinterdäck från och 
med första december till och med sista april, en 
period som senare – år 2009 – kortades till 15 
april. Med lagstadgade tider av hjulbyten har 
det blivit en extremt säsongsbetonad bransch, 
med två utpräglade arbetspucklar under sen-
höst och tidig vår.

Den verkliga prövningen infaller på våren 
då tidsfönstret för dem som kör dubbat endast 
är två veckor. Enligt lag måste vinterdäck 

vara på till och med sista mars om det råder 
”vinterväglag”. Och senast den 15 april måste 
dubbdäcken av. Detta drabbar framför allt 
norra Sverige där de flesta, omkring 90 pro-
cent, enligt Däckspecialisternas riksförbund 
(DRF), kör dubbat.

DRF har under flera år kämpat för att 
återställa tiden för dubbdäck till sista april, 
men än har förbundet inte fått något gehör. 
Man slåss även för att förbjuda odubbade 
vinterdäck under sommarhalvåret, eftersom 
det finns en trend att allt fler kör året om 
med vinterdäck. Något som inte är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt eftersom främst 
bromssträckan blir betydligt längre än för en 
bil med sommardäck.
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Däckhotellet ligger i Malmös bilkluster i Fosie.

Störst i norra Europa. I däckhotellet ryms det hjul till 11 000 bilar. Marcus Ek tror att anläggningen 
är helt fylld om tre år. Under förra säsongen var han på jobbet mellan fem på morgonen till elva på 
kvällen sju dagar i veckan.
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CITK IT Konsult AB, 019-611 30 30, www.citk.se

CITK Däckhotell

• Kontakta era kunder via sms och 
låt kunden själv boka.

• Systemet är utvecklat av er i 
branschen med hjälp av oss. 

• Öka försäljningen av nya däck.

För mer information kontakta:
matthias.fischer@citk.se (0703-42 53 51) eller sigge.dufvander@citk.se (0730-91 26 67)

Har hantering 
av däck blivit 
mer än en
bisyssla?

Därför växer däckhotellen

FÖR MARCUS EK på Bilias däckcenter innebär 
de två utpräglade arbetstopparna att han får 
kalla in extrapersonal höst och vår. Det handlar 
om uppåt 30 personer som måste läras upp och 
skolas in.

– Vi brukar mjukstarta så att alla får lära sig 
rutinerna. Det är vi väldigt noga med. Och hit-
tills, ta i trä, har vi inte haft några tillbud.

I början försökte Marcus Ek sköta rekry-
teringen själv, men det tog alldeles för mycket 

”UNDER ARBETS-
TOPPARNA KALL-
LAR MARCUS EK 
IN UPPÅT 30 PER-
SONER SOM MÅS-
TE LÄRAS UPP 
OCH SKOLAS IN”

av hans tid, så numera anlitar han ett beman-
ningsföretag när det gäller produktionen. 

– Det har också det goda med sig att om 
en person inte fungerar så blir det beman-
ningsföretagets bekymmer att ordna fram en 
ny medarbetare. Tidigare satt jag fast med en 
sådan person under hela den avtalade tiden. 
Den administrativa personalen anställer jag 
fortfarande själv, säger Marcus Ek.

Jobbet kräver sin man. Det är stressigt och det 

är många och tunga lyft under långa arbetsdagar.
– I början ville jag helst ha bilmekaniker, 

men det fungerade inte så bra. Det är en ganska 
extrem miljö, så nu vill jag ha folk som kom-
mer i tid, som kan jobba och som tycker det är 
roligt att träffa kunder, säger Marcus Ek.

Däckcentret har blivit något av en plant-
skola för övriga Bilia. En handfull av dem som 
pallar trycket under en däcksäsong brukar 
erbjudas fasta jobb i företaget. 2

Utvecklingen mot fler och allt större däckhotell drivs 
på av ett antal samverkande faktorer. 

● En är att dagens bilar är så väl hopskruvade att 
de kräver allt mindre service och allt färre verkstads-
besök. För att hålla lönsamheten uppe gäller det för 
handeln och verkstäderna att vidga affären genom 
branschglidning, som att erbjuda däckhotell, däck-
verkstad, vindrutebyte, biltvätt, bränsle och andra 
tjänster. 

En utveckling som kommer att accentueras när 
elbilen, med ännu mindre servicebehov än dagens 
bensin- och dieselbilar, slår igenom på bred front. 
Konkurrensen om kunden hårdnar och däckhotellen 
lär växa både i storlek och omfattning för att hålla 
lönsamheten uppe.

På motsvarande sätt sker det en branschglidning 
hos de traditionella gummiverkstäderna, som utökar 
sin verksamhet med däckhotell och enklare bilservice.

● En stark trend som förskjuter däckmarknaden från 
de fria däckverkstäderna mot biltillverkare och deras 
återförsäljare är att däcken allt mer blir att likna vid en 
reservdel, så kallade OE-däck där OE står för ”original 
equipment”. Trycket på bilägaren att lägga på ett däck 
som enkom är framtaget för just det märket och just 
den modellen ökar. Även däcken blir märkesbundna.

● En annan omständighet som gör att efterfrågan på 
däckhotell växer är bekvämligheten. Många svenska 
bilägare har råd att kosta på sig lyxen att få däcken 
kontrollerade, hjulen rengjorda och skiftade. 

– Utvecklingen drivs även på av att dagens hjul blir 
allt större och tyngre. Att stå hemma på garageupp-
farten eller parkeringsplatsen och jonglera med ett hjul 
som väger drygt 40 kilo är inte så kul, säger Marcus Ek.

Lagerhyllorna är 8 
meter höga och 42 
meter djupa hos Bilia 
däckcenter i Malmö.



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

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%)  

Söker du en partner inom affärssystem med inriktning  
på återförsäljare, verkstäder och grossister i fordons
branschen? Vår affärsidé är att, med effektiva ITlösningar, 
bidra till ökad lönsamhet för våra kunder. Hör av dig! 

 

Jobba smartare, 
inte mer!

Affärssystem för fordonsbranschen  

08 - 792 64 60    |    infoflex.se    

MODERN KVALITETSLACKERING 

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

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

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

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

MARKNADS- 
TORGET

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se
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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.

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.

4,5 ton
- Hydraulisk

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!

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 

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

44.200 kr 

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

BEAD BAZOOKA

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

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 
däckmonteringsmaskin som kombi-
nerar 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.

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.

- NYHET!Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 67.900 kr
leasing fr. 1269kr/mån.

geodyna
7700p
Nu kommer den ultimata 
balanseringsmaskinen för 
alla med en däckverkstad. 
- Hofmann geodyna 7700p.
• Smidig pekskärm i lagom 

storlek - nya GeoTOUCH 
programmet gör att den 
är enklare än någonsin att 
använda

• Fokus på ergonomi och 
att alla funktioner ska fylla 
ett syfte - maximal pro-
duktivitet för pengarna!

• Finns även med inbyggd 
elektrisk hjullyft - geodyna 
7750p heter den då.

 

- NYHET!
63.900 kr

leasing fr. 1197kr/mån.

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

1.800 kr/sats

INDUKTIONSVÄRMARE
      -BUTTERFLY

• Bärbar 1-fas induktionsvärmare
• Vikt 7 kg med full tank
• Vattenkyld
• Mycket snabb och effektiv!

Ordinarie: 30.500 kr

3D fyrhjulsmätning:
- geoliner 650 xD
- geoliner 670 xD
- geoliner 790

• Smidiga 3D-hjulinställningsutrustningar från Hofmann med 
kamerasystem, som inte behöver underhållskalibrering och som 
ger maximal produktivitet.

• Med geoliner 650 xD är 3D-tekniken med alla sina fördelar dess-
utom tillgänglig till ett mycket attraktivt pris.

• Levereras med ett par premium-vridplattor (för framaxeln), 
rullningskit och rattvinkelmätare. 

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm, 

(mått 526C)*
5200 mm, 

(mått 526C)
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. 802kr/mån.
(modell 524)

23.300 kr

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

leasing fr. 587kr/mån.

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

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

Helt ny modell anpassad för både per-
sonbilar och medelstora transportbilar.

Versymmetric® armdesign med tre-
delade armar både fram och bak samt 
en extra vinkel på främre armarna ger 
maximal fl exibilitet.

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

5200 mm

2970 mm

Modell 542RA
Tryckluftsdriven frihjulsdomkraft med en 
lyfthöjd på 410 mm. Bra räckvidd på de 
utdragbara lyftarmarna. Kan även mon-
teras på körbanelyftar av andra märken. 

3 ton
14.900 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 41.900 kr
Modell 526C*    5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5 ton 84.900 kr
Modell 528C   8 ton 78.900 kr

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

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

Modell 505C
4 ton

duolift 
HL 3500
3,5 ton

Kampanj:

29.500 kr

leasing fr. 580kr/mån.

Kampanjpris:
24.950 kr

MRF 10-2017.indd   1 2017-09-20   15:46:03
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Vad gäller vid leveransförseningar?
JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA  Vi har en kund som 
beställde en ny Golf av oss 
fjärde mars. På grund av stora 
förseningar i produktionen har 
bilen ännu inte byggts. I början 
av juli krävde kunden fri lånebil 
och/eller kompensation som 
han påstår sig har rätt till enligt 
konsumentköplagen. Vet du hur 
det fungerar med det?

Olsson j:r

S VA R  OM INTE LEVERANSDAG 
har avtalats gäller, enligt MRF:s 
leveransvillkor, att en ny lagerbil 
ska levereras inom tolv veckor och 
ny specialleverans sexton veckor 
från den dag köparen underteck-
nade köpeavtalet. Eftersom detta 
är fråga om en specialleverans, en 
bil som tillverkats enligt köparens 
anvisningar så uppstod alltså leve-
ransförseningen först fjärde juli. 

Därefter, om kunden kan påvisa 
att leveransförseningen är av vä-
sentlig betydelse, kan han få häva 
köpet. Här har givetvis tidsaspekten 

stor betydelse; det krävs ett antal 
ytterligare veckors försening. Som 
alternativ kan kunden ge säljaren en 
tilläggstid om minst ytterligare fyra 
veckor. Först därefter har kunden 
rätt att häva köpet om inte någon 
leverans sker.

EN KÖPARE KAN, enligt kon-
sumentköplagen, ha rätt till 
skadestånd vid en leveransförse-
ning. Men enligt skadeståndsrät-
ten ska kunden då kunna visa att 
hon haft en adekvat merkostnad 
till följd av leveransförseningen. 

Blev punka under provkörningen
VERKSTAD

FRÅGA  Tidigt i juni bokade en 
dam service på sin fyra år gamla 
BMW 320. Hon skulle på långresa 
till Österrike på semestern och 
ville att allt på bilen skulle funka 
problemfritt. Veckan därpå läm-
nades bilen in och vi utförde en 
schemalagd underhållsservice. 
Enda tilläggsarbetet var torkar-
blad och nya klossar fram, vilket 
kunden ville att vi skulle fixa. 

Innan bilen skulle ringas klar 
provkörde teknikern BMW:n för 
att slita in bromsar med mera. 
Under provkörningen blev han 
trängd; en utlandsregistrerad 
buss bara dundrade vidare utan 
att stanna! Han gick emot en 
kantsten med punka som följd 
höger fram. 

Inte så kul att ringa upp kvin-
nan och berätta vad som hade 
hänt, samt att vi måste beställa 
däcket som var tillfällig slut på 
lager. Efter ytterligare förkla-
ringar och ursäkter om ”shit 
happens” och fix och trix med 
lånebil lugnade så småningom 
BMW-ägaren ner sig och godtog 
ursäkten.

Dagen efter bytte vi däcket 
och kollade fälgen noga. Vi 
hittade inget märke på fälgkan-
ten, men den kastades inte. Vi 
balanserade båda hjulen fram 
utan några problem. Vi utförde 
dessutom en fyrhjulsmätning för 
att vara på den säkra sidan. 

När kvinnan hämtade bilen 
var den nytvättad och dammsu-

gen. I kundmottagningen under 
själva betalningen frågade 
damen varför vi inte hade bytt 
fälgen, för det hade hennes sam-
bo sagt att ”det ska dom göra”. 
Mannen som hon bodde med var 
expert på bilar förklarade hon, 
och han visste att fälgar kunde 
spricka efter en påkörning. Kvin-
nan ville även ha ersättning för 
taxiresan till vår verkstad i och 
med att hon hämtade lånebilen.

Vad säger reglerna om detta? 
Måste jag byta fälgen, och er-
sätta henne för taxiresan?

Mårten, BMW verkstad

SVAR  JAG UTGÅR FRÅN att det inte 
var ”run flat” på bilen? Då hade 
troligen fälgen blivit skadad med 

FRÅGA  En nästan åtta år gam-
mal Passat var bokad för en 
skadereparation höger bak hos 
oss nyligen. Innan uppdaterade 
vår repverkstad bilens ABS. En 
av våra tekniker kom in till mig 
och sa att fönsterhissen troligen 
gick sönder när han hissade ner 
rutan vänster fram. Jag gick 
ut på verkstaden och kunde 
konstatera att rutan knappt 
var halvvägs nere i dörren. Vi 
kollade säkringen som var hel. 
Jag räknade snabbt på ett byte 
av hissmotor (som troligen varit 
defekt) och vad själva motorn 
kostade, för att erbjuda Passatä-
garen detta senare i ett telefon-
samtal.

Jag ringde upp kunden, som 
genast blev ganska upprörd 
över vad som hade hänt, och 
menade på att ”hissen fung-
erade när jag lämnade in bilen”. 
Mina förklaringar om att saker 

HISSMOTORN PAJADE UNDER REPARATIONEN
VERKSTAD

och ting plötsligt går sönder 
förstod han ingenting av. Man-
nen avlutade samtalet med att 
han skulle diskutera detta med 
sitt försäkringsbolag. Samma 
eftermiddag ringde han tillbaka 
och informerade oss om att 
försäkringsbolaget sagt att vi 
skulle stå för reparationen av 
hissen. Jag ringde upp samma 
bolag och fick till svar ”jo, det får 
ni stå för”.

Vad är det som händer!?
Martin, servar och reparerar VW i 

västra Sverige

SVAR  MYCKET SKA MAN HÖRA 
innan öronen trillar av. Nej, nej, 
nej! Tryckte er tekniker för hårt på 
hissknappen så att själva hisström-
ställaren pajade, ja, då kanske ni 
hade fått stå för själva knappen. 

Men i det här fallet, om ni hade 
bett kunden hissa ner rutan och 
elmotorn gått sönder samtidigt, 

vems fel hade det varit då? Som att 
du lånar dasset hos svärmor och 
lampan går när du tänder lyset 
samtidigt som du äntrar toan, 
skulle svärmor då kräva dig på 
lampan ska du inte gifta dig med 
dottern. 

Det som inte känns bra är att för-

ett byte som följd. Men ni hade 
ju kollat fälgen noga före balan-
seringen utan att upptäcka några 
skador. 

Så mitt svar är: Nej, ni är, enligt 
Konsumenttjänstlagen, inte skyl-
diga att förbättra bilen i form av 
en ny fälg. Men självklart skulle ni 
fixa bilen (avhjälpande av fel), och 
det gjorde ni ju. 

När det gäller taxiresan så har 
kvinnan rätt till ersättning mot 
uppvisande av kvitto, så betala den! 

I resonemanget kan man ju re-
toriskt fråga vems felet hade varit 
om mekanikern inte hade kunnat 
väja och hade krockat med bussen, 

Hoppas att kunden blev glad för 
heltvätten.

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

säkringsbolaget lägger sig i detta, 
vad har det med saken att göra? 
Vilken försäkring skulle möjligen 
täcka en trasig elhiss vänster fram 
på en gammal Passat?

Kunden får vända sig till ARN 
om dina förklaringar inte hjälper.

Joachim Due-Boje

”DET SOM INTE KÄNNS BRA ÄR ATT FÖRSÄKRINGS-
BOLAGET LÄGGER SIG I DETTA”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”KUNDEN KRÄVER FRI LÅNEBIL ALTERNATIVT 
KOMPENSATION FÖR LEVERANSFÖRSENINGEN, 
HAR HAN RÄTT TILL DET?”

DAVID NORRBOHM SVARAR

JOACHIM DUE-BOJE

DÄCKEN STALS PÅ EN KUNDBIL
FRÅGA Vi har ett litet trå-
kigt ärende, som jag önskar 
feedback på från din sida: En 
kund lämnar in sin bil till oss 
för felsökning och reparation. 
Under tiden vi har bilen står den 
på inhägnat område (verkstaden 
är alltid låst nattetid mellan 
18.30–06.00). Natten innan 
kunden ska hämta bilen bryter 
sig någon in på vårt område och 
tar alla hjul på kundbilen.

Vi är medvetna om att vi har 
ansvaret för kundens bil när 
den är lämnad hos oss, men 
eftersom vi har varit aktsamma 
så bör väl denna skada tas på 
kundens bilförsäkring? 

Är detta korrekt tolkat eller 
finns det några kryphål?

Torbjörn

S VA R  NI HAR ENLIGT skadestånds-
rätten ett presumtionsansvar. Det 
betyder att det presumeras (antas) 
att ni är ansvarig för skador eller 
stöld av omhändertagen egendom 
som tillhör kund. Men kan ni visa 
att ni vidtagit rimliga och skäliga åt-
gärder för att förhindra skadan eller 
i övrigt inte anses ha varit oaktsam-
ma, så är ni fria från ansvar.

ETT FLERTAL likande fall har 
avgjorts i ARN – där jag och 
ett par av mina kollegor sitter 

som ledamöter – där inte någon 
skadeståndsskyldighet har ansetts 
föreligga om verkstaden exem-
pelvis haft fordonet inhägnat och 
belyst. (Många verkstäder har i dag 
dessutom bevakning och till och 
med elstängsel.) 

Din bedömning är därför kor-
rekt! Försäkringsbolaget är skyldigt 
att reglera skadan på kundens 
bilförsäkring. Vissa medlemsfö-
retag i MRF väljer dock i liknande 
situationer att på goodwill ersätta 
kunden för självrisken, trots att det 
inte finns någon juridiskt skyldig-
het eftersom ansvaret inte är strikt 
sådant.

David Norrbohm

Har kunden inte haft någon bil 
tidigare eller en äldre bil (som 
troligen är billigare på grund av 
lägre värdeminskning med mera) 
anses kunden inte ha drabbats 
av någon skadeståndsgrundande 
merkostnad. Men skulle kunden 
ha sålt sin bil med utgångspunk-
ten att den nya skulle levereras 
på avtalad tid, brukar däremot 
många bilhandlare som goodwill 
tillhandahålla en lånebil mot en 
billig penning eller ibland rent av 
gratis.

David Norrbohm

Golf-köparen visade sitt missnöje
över leveransförseningen.

Passatägaren blev också missnöjd.
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”MANNEN KRÄVDE ATT JAG 
SKULLE SKICKA IN KALKYLEN 
MEDAN HAN SÅG PÅ”

BILHANDEL

FRÅGA  Vi har en tvist med en 
bilköpare som har köpt en 
begagnad bil av oss. Vi är inte 
överens om vad som ingick i 
köpet vad gäller serviceavtal. 
Vi har gett kunden ett förslag 
till lösning, men tyvärr accep-
terar inte kunden vårt erbju-
dande utan vill nu driva ärendet 
vidare till Allmänna reklama-
tionsnämnden. Om ärendet går 
vidare dit, måste vi då stå fast 
vid vårt erbjudande?

Klas, Halmstad

BILHANDEL

”DEN HÄR GÅNGEN GJORDE ER KUND  
ETT OVANLIGT FYND OCH NI GICK  
MISTE OM EN BRA BRUTTOVINST”

FRÅGA Vi bytte in en väldigt fin 
Volvo XC70. Den kom från en av 
våra gamla kunder som hade 
bestämt sig för att byta ner sig 
till en mindre bil. Vi fick in bilen 
till ett bra pris och eftersom 
bilmodellen i detta skick är 
mycket eftertraktad begagnad, 
såg vi fram emot en riktigt bra 
begagnataffär. 

Tyvärr råkade vår säljare skri-
va in försäljningspriset 245 000 
kronor i stället för 280 000 
kronor i vårt säljstödsprogram, 
varför bilen annonserades ut till 
ett pris som var 35 000 kronor 
för lågt. 

Redan inom ett par dagar 
efter att vi hade lagt ut bilen till 
försäljning på nätet kom det in 
en kund och köpte den. Först 
senare samma dag uppdagades 
felet och kunden kontaktades för 
att informeras om att vi tyvärr 
hade gjort fel och nu var tvungna 
att ändra priset. 

Kunden vägrade att gå med på 
ändringen; han krävde att köpet 
skulle fullföljas enligt avtalet 
och hänvisade till att orderse-
deln var underskriven av både 

Kan vi ändra priset i efterhand?

honom och vår säljare samt att 
våra villkor var bifogade.

Kunde vi ha krävt att få ändra 
på priset?

Karl-Erik, Malmö

SVAR TACK OCH LOV, måste jag 
skriva, är en order bindande när 
bägge parter har skrivit på den, 
vilket är bra för just bägge parter!

I detta fall har ni som säljare 
endast rätt att ändra avtalet om 
kunden insett eller borde ha insett 
misstaget. Det är ju inte så lätt att 
bevisa att så är fallet. Hade skrivfe-

let i stället avsett en felräkning av 
summan, hade chansen varit stor 
att ni hade fått ändra på ordern.

OBSERVERA ATT ni inte heller 
kan hänvisa till att endast säljaren 
skrivit på ordersedeln, om ni inte 
tydligt informerat om att även en 
försäljningschef skulle ha skrivit 
på för att ni skulle ha godkänt 
affären. 

Så denna gång gjorde er kund 
ett ovanligt fynd och ni gick 
miste om en bra bruttovinst.

Johan Holmqvis

MÅSTE VI STÅ FAST VID ERBJUDANDET I ARN?

L ACK & SKADE

FRÅGA  I dag råkade vi ut för något ovanligt traumatiskt. 
En man kom in på vår kundmottagning och viftade med en 
skadeanmälan. Han var inte trevlig och ville ha hjälp direkt. 
Vi bad honom vänta medan vi avslutade pågående kund-
ärenden. Mannen satte sig i vår besökssoffa och muttrade 
om dålig service. Tyvärr var det jag som blev klar först. Jag 
bad mannen berätta vad som hänt, varpå han sträckte över 
skadeanmälan och barskt sa: ”Du kan väl läsa, så läs!”. I 
skadeanmälan beskrevs att han kört av vägen.

Jag förklarade att vi måste ta in bilen och titta på skadorna. 
Då spände mannen blicken i mig och slängde över några 
utprintade bilder på en bil som låg på sidan i diket och sa: ”Det 
måste duga, bilen står ju för fan hemma på gården och går 
inte och köra, det stod ju i skadeanmälan, kunde du inte läsa”.

På bilderna syntes bara de oskadade delarna. Jag försökte 
förklara att jag måste kunna se skadorna för och kunna göra 
en skadeoffert till försäkringsbolaget. 

Då sa kunden hotfullt: ”Det kan jag berätta för dig, du 
behöver inte se”. Jag försökte slingra mig men mannen blev 
bara mer hotfull så jag gick honom till mötes och lyssnade på 
hans beskrivning av felen på bilen och skapade en skadeof-
fert utifrån hans ord. Ganska snart förstod jag att merparten 
av skadorna inte hörde hemma från detta skadetillfälle, men 
fyllde ändå i dem. 

Mannen krävde påstridigt att jag skulle skicka in kalkylen 
till försäkringsbolaget medan han stod bredvid och såg på, 
vilket jag gjorde. 

Nu känner jag mig villrådig; mannen var direkt hotfull och 
alla på kundmottagningen blev illa till mods. Hur ska jag 
agera gentemot bolaget? Om jag ringer dit kanske kunden 
kommer tillbaka och ställer till det för mig och företaget. Och 
ringer jag inte blir försäkringsbolaget förbannat …

Hasse villrådig 

SVAR  SÅDANA HÄr upplevelser hoppas jag att alla skulle slippa 
Hasse! Det är aldrig roligt med hotfulla kunder. Samtidigt kan 
man inte avfärda dem hur som helst. Det är tråkigt för er skade-
rådgivare som får första kontakten med sådana här ”typer”.

MEN NI MÅSTE kontakta försäkringsbolaget och berätta vad som 
hänt. Deras utredare måste få kika på ärendet. Ni ska föra en 
dialog med bolaget om hur hanteringen av ärendet ska fortgå, och 
jag tycker att bolaget ska ge er återkoppling på vad som händer i 
ärendet. Ni ska inte behöva hantera en kund som beter sig på det 
här sättet.

Jan Olvenmo

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

EcoWash hjultvätt rengör med högtryck 

och tvättmedel. Flera tvättprogram, inbyggd 

uppsamlare och konstruerad av rostfritt stål!

Reningsverk för hjultvättar och förorenat vatten, 

kan återcirkuleras och skapa ett miljö system!

JAN OLVENMO

”DEN HOTFULLA KUNDEN
TVINGADE MIG ATT BLUFFA”

JOHAN HOLMQVIST

SVAR  NEJ, NI BEHÖVER inte stå 
fast vid ert erbjudande. I och 
med att kunden inte har accepte-
rat ert förslag utan i stället väljer 
att gå till Allmänna reklama-
tionsnämnden (ARN) kan man 
likna det som att ”räkneverket 
nollställs”. Men, det är viktigt att 
ni i ert svar till ARN är tydliga 
med att ni gett kunden ett erbju-
dande innan han eller hon gick 
till dem och naturligtvis utförligt 
beskriver vad erbjudandet gick ut 
på. Dessutom måste ni meddela 

om ert erbjudande kvarstår eller 
inte. 

DOCK KAN VÄL läggas till att det 
vanligaste och mest sympatiska är 
att företag står fast vid sina erbju-
danden, även om kunden går till 
ARN. Observera att ARN:s beslut 
naturligtvis även kan bli att nämn-
den bifaller kundens yrkande, helt 
eller delvis, och anser ert förslag till 
lösning vara otillräckligt, oavsett 
om det kvarstår eller inte.

Johan Holmqvist

FRÅGA Vi sålde en ny V90 
till en kund. När bilen kom 
hem visade det sig att vi hade 
missat att beställa Volvo on 
call. Kunden blev inte helt 
nöjd, men valde ändå att ta ut 
bilen. Nu i efterhand (mer än 
två månader senare) kommer 
kunden tillbaka och kräver 
att vi ska göra ett återköp och 
beställa en ny bil med rätt 
specifikation. Kunden har 
vid det här laget kört cirka 
500 mil med bilen. Vi tycker 
att kunden på något vis har 
accepterat utrustningsmis-
sen genom att ta ut bilen. Vad 
gäller? 

PG Ådell

SVAR I detta fall finns flera skäl 
till varför kunden inte har rätt 
till omleverans. 

 l Dels för att kunden de 
facto valde att hämta ut bilen 
med vetskap om felet; man kan 
se det som att kunden genom 
den överenskommelsen, med 
vetskap om felet genom denna 
begränsade reklamation, förbru-
kade sin rätt till omleverans. 

l Dels valde kunden dessutom 
att vänta med sin slutliga rekla-
mation i mer än två månader, 
varför det kan ses som att kun-
den generellt sett har reklamerat 
för sent. Enligt konsumentköp-
lagen ska kunden reklamera 
inom skälig tid (absolut senast 
inom två månader). 

l Yttermera förvisso är felet 
inte så pass väsentligt, att det 
skulle berättiga till hävning av 
köpet. Det skulle snarast ha varit 
fråga om ett prisavdrag (liknan-
de fabriksmonterad utrustning 
är ofta omöjlig eller extremt dyr 
att eftermontera varför säljaren 
inte behöver avhjälpa felet). 

Min rekommendation är att 
lämna kunden ett prisavdrag 
som motsvarar vad utrustningen 
hade kostat, det vill säga 5 000 
kronor. 

David Norrbohm

JURIDIK

”VI MISSADE  
BESTÄLLA  
VOLVO ON CALL”

Volvoköparen var 
i alla fall nöjd.
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Nyregistreringar under september

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
september 2017

Nyregistrerade miljöbilar september 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i september

 September Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo XC60 2 683 1 509 19 110 10 130 6,83 3,73
2 Volvo S/V90N 1 276 567 16 226 997 5,80 0,37
3 VW Golf 2 361 1 910 14 722 15 621 5,26 5,76
4 VW Passat 1 329 1 318 10 173 11 383 3,64 4,19
5 Volvo S/V60 918 1 350 10 015 10 385 3,58 3,83
6 Volvo V40N 651 1 126 7 278 8 771 2,60 3,23
7 VW Tiguan 774 358 7 272 3 040 2,60 1,12
8 BMW 5-serie 481 472 5 331 4 009 1,91 1,48
9 Fiat Ducato 294 223 4 515 3 826 1,61 1,41
10 Toyota Auris 519 905 4 373 5 723 1,56 2,11

 September Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Toyota Auris HSD Hybrid 416 672 3 272 4 000 7,07 8,95
2 VW Passat GTE Laddhybrid 427 422 3 191 2 885 6,90 6,45
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 178 373 2 742 3 932 5,93 8,80
4 Mercedes E-Klass (213)  Diesel 257 158 2 483 1 094 5,37 2,45
5 Kia Niro Hybrid 332 156 2 143 161 4,63 0,36
6 Toyota C-HR Hybrid Hybrid 186 0 2 111 0 4,56 0,00
7 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 177 286 2 032 2 967 4,39 6,64
8 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 226 201 2 008 1 903 4,34 4,26
9 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 147 214 1 779 1 094 3,84 2,45
10 Volvo S/V90N Miljödiesel Diesel 200 21 1 715 30 3,71 0,07

Diesel 41,3 %

E85 1,0 % 

Elhybrid 25,5 %

El/laddhybrid 26,8 %

Gas 5,4 %

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

 September Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

 September Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
Stockholms län                 9 417 9 513 88 114 79 446 31,5
Västra Götalands län           5 261 5 531 46 731 46 822 16,7
Skåne län                      4 435 4 288 38 535 36 353 13,8
Östergötlands län              1 306 1 391 10 909 11 012 3,9
Jönköpings län                 1 146 1 124 10 321 10 264 3,7
Hallands län                   962 981 8 554 8 931 3,1
Uppsala län                    820 880 7 294 7 438 2,6
Södermanlands län              752 863 6 365 6 711 2,3
Gävleborgs län                 766 877 6 384 6 457 2,3
Värmlands län                  747 795 6 295 6 338 2,2
Örebro län                     750 822 6 226 6 507 2,2
Kalmar län                     700 684 5 917 5 818 2,1
Västmanlands län               703 814 5 777 6 126 2,1
Dalarnas län                   681 646 5 666 5 736 2,0
Västernorrlands län            726 671 5 681 5 988 2,0
Västerbottens län              655 648 5 372 5 423 1,9
Kronobergs län                 577 574 5 141 5 120 1,8
Norrbottens län                473 461 4 040 4 294 1,4
Blekinge län                   421 378 3 233 3 240 1,2
Jämtlands län                  262 254 2 283 2 279 0,8
Gotlands län                   112 97 1 001 1 093 0,4
Landet totalt 31 672 32 292 279 839 271 396 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     25 36 213 437 0,07 0,16
  Land Rover                 108 89 871 682 0,30 0,25
Totalt BC Sweden             133 125 1 084 1 119 0,38 0,41
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 867 1 865 16 292 16 372 5,82 6,03
  Mini                        257 293 2 241 2 059 0,80 0,75
Totalt BMW Northern Europe     2 124 2 158 18 533 18 431 6,62 6,79
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 40 41 392 105 0,14 0,03
  Fiat                       390 424 6 098 6 052 2,17 2,22
  Jeep                       87 95 650 761 0,23 0,28
  Lancia                     0 0 0 26 0,00 0,00
Totalt Fiat Group Automobiles 517 560 7 140 6 944 2,55 2,55
Ford Motor                                                                          
  Ford                       697 1 041 9 227 9 283 3,29 3,42
Totalt Ford Motor            697 1 041 9 227 9 283 3,29 3,42
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      279 315 2 480 3 081 0,88 1,13
Totalt Honda Nordic          279 315 2 480 3 081 0,88 1,13
Iveco                                                                 
  Iveco                        7 1 48 32 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     7 1 48 32 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 213 2 180 16 918 16 361 6,04 6,02
Totalt KIA Motors Sweden     2 213 2 180 16 918 16 361 6,04 6,02
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      483 550 4 422 5 211 1,58 1,92
Totalt Mazda Motor Sverige   483 550 4 422 5 211 1,58 1,92
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 757 1 519 14 771 12 657 5,27 4,66
  Smart                      7 4 56 38 0,02 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 764 1 523 14 827 12 695 5,29 4,67
Nevs                                                                    
  SAAB                    0 0 0 2 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    249 233 1 847 1 889 0,66 0,69
Totalt Nimag Sverige      249 233 1 847 1 889 0,66 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     864 795 7 503 7 353 2,68 2,70
Totalt Nissan Nordic         864 795 7 503 7 353 2,68 2,70
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     742 805 5 263 6 047 1,88 2,22
Totalt Opel Sverige         742 805 5 263 6 047 1,88 2,22
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      360 555 3 063 3 753 1,09 1,38
  Renault                    1 039 1 093 10 472 9 730 3,74 3,58
Totalt Renault Nordic Sverige 1 399 1 648 13 535 13 483 4,83 4,96
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    342 431 4 115 3 531 1,47 1,30
  DS                    6 11 58 85 0,02 0,03
  Hyundai                    711 1 171 6 281 7 246 2,24 2,66
  Mitsubishi                 359 485 3 288 3 076 1,17 1,13
Totalt SC Motors Sweden AB   1 418 2 098 13 742 13 938 4,91 5,13
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     84 20 384 50 0,13 0,01
Totalt Ssangyong Motor Sverige         84 20 384 50 0,13 0,01
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     506 423 3 727 3 812 1,33 1,40
Totalt Subaru Nordic         506 423 3 727 3 812 1,33 1,40
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      141 179 1 119 1 277 0,39 0,47
  Toyota                     1 697 2 256 16 655 16 373 5,95 6,03
Totalt Toyota Sweden         1 838 2 435 17 774 17 650 6,35 6,50
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 625 1 648 14 826 15 948 5,29 5,87
  Porsche                    79 91 1 215 1 036 0,43 0,38
  Skoda                      1 653 1 488 12 830 12 119 4,58 4,46
  Seat                       566 417 4 633 4 127 1,65 1,52
  Volkswagen                 5 487 4 989 41 936 41 611 14,98 15,33
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 410 8 633 75 440 74 841 26,95 27,57
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      5 821 5 394 54 899 49 892 19,61 18,38
Totalt Volvo Personbilar Sverige 5 821 5 394 54 899 49 892 19,61 18,38
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       1 124 1 355 11 046 9 282 3,94 3,42
Totalt 31 672 32 292 279 839 271 396 100,00 100,00

71 88 142 349
284 181 587 501
355 269 729 850

2 833 2 686 13 459 13 686
811 925 1 430 1 134

3 644 3 611 14 889 14 820

132 24 260 81
4 647 4 007 1 451 2 045

122 137 528 624
0 7 0 19

4 901 4 175 2 239 2 769

2 420 2 647 6 807 6 636
2 420 2 647 6 807 6 636

1 326 1 429 1 154 1 652
1 326 1 429 1 154 1 652

37 21 11 11
37 21 11 11

9 208 9 765 7 710 6 596
9 208 9 765 7 710 6 596

2 955 3 785 1 467 1 426
2 955 3 785 1 467 1 426

3 448 3 064 11 216 9 551
2 8 54 30

3 450 3 072 11 270 9 581

0 0 0 2
0 0 0 2

1 303 1 216 544 673
1 303 1 216 544 673

4 299 4 164 3 204 3 189
4 299 4 164 3 204 3 189

1 903 2 536 3 360 3 511
1 903 2 536 3 360 3 511

2 176 2 884 887 869
4 505 5 126 5 967 4 604

6 103 4 631

2 196 1 985 1 919 1 546
0 0 0 0

2 578 3 402 3 703 3 844
1 001 1 108 2 287 1 968
5 785 6 495 7 909 7 358

59 8 325 42
59 8 325 42

2 273 2 213 1 454 1 599
2 273 2 213 1 454 1 599

275 292 844 985
8 056 8 204 8 599 8 169
8 331 8 496 9 443 9 154

4 015 4 229 10 811 11 719
671 542 544 494

5 419 5 527 7 411 6 592
2 847 2 889 1 786 1 238

12 998 14 062 28 938 27 549
25 650 27 249 49 490 47 592

15 991 14 375 38 908 35 517
15 991 14 375 38 908 35 517

7 193 5 301 4 018 4 108
108 054 108 837 171 785 162 559

Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 383 130  

PERSONBILSREGISTRERINGARNA nådde i år 
den tredje bästa septembermånaden någonsin, 
endast slagen av 2016 med två procent och av 
1974. September hade i år en registreringsdag 
mindre än i fjol, vilket motsvarar cirka fem procent. 
Hitintills i år är vi tre procent över rekordåret 2016. 
Prognosen för personbilar 2017 är 375 000.

FÖR TRANSPORTBILAR hade vi den bästa sep-
tembermånaden någonsin och en ökning med en 
procent. Hitintills i år har vi en ökning med fyra 
procent över rekordåret 2016 och prognosen för 
2017 höjdes i septemb er från 52 000 till 55 000.

TUNGA LASTBILAR hade åter en stark månad i 
september med en ökning på fyra procent, vilket 
ackumulerat är sju procent bättre än fjolåret. 

Mycket höga volymer 
även i september!

KO M M E N TA R

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

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Sept  Ackumulerat  2017  2016
Chevrolet  0 0 1 2 0,0 -50,0 0,0 0,0
Citroen  217 261 2 485 2 079 -16,9 19,5 6,3 5,5
Dacia  69 106 491 651 -34,9 -24,6 1,2 1,7
Hyundai  4 4 37 48 0,0 -22,9 0,1 0,1
Fiat  125 161 1 327 1 014 -22,4 30,9 3,3 2,7
Ford  657 1 003 5 474 6 437 -34,5 -15,0 13,8 16,9
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  91 67 489 474 35,8 3,2 1,2 1,2
Isuzu  52 37 397 455 40,5 -12,7 1,0 1,2
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  501 446 3 565 3 365 12,3 5,9 9,0 8,8
Mitsubishi  63 99 679 707 -36,4 -4,0 1,7 1,9
Nissan  274 174 2 338 2 394 57,5 -2,3 5,9 6,3
Opel  134 116 1 201 1 161 15,5 3,4 3,0 3,0
Renault  519 425 3 957 3 761 22,1 5,2 10,0 9,9
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ssangyong  2 5 58 16 -60,0 262,5 0,1 0,0
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  133 160 1 674 1 150 -16,9 45,6 4,2 3,0
Volkswagen  1 425 1 235 12 167 11 329 15,4 7,4 30,6 29,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  457 355  3 365 3 089 28,7 8,9 8,5 8,1
Totalt  4 723  4 654 39 705 28 132 1,5 4,1 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Sept  Ackumulerat  2017  2016
DAF  14 12 107 103 16,7 3,9 2,4 2,5
Iveco  0 1 1 6 -100,0 -83,3 0,0 0,1
MAN  29 41 185 185 -29,3 0,0 4,1 4,4
Mercedes-Benz  73 66 512 389 10,6 31,6 11,5 9,3
Scania  233 212 1 795 1 778 9,9 1,0 40,2 42,6
Volvo  251 244 1 845 1 693 2,9 9,0 41,3 40,5
Övriga  4 5 24 23 -20,0 4,3 0,5 0,6
Totalt  604 581 4 469 4 177 4,0 7,0  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass September Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 4 723 4 654 69 1,5 39 705 38 132 1 573 4,1
andel i % 87,5 87,7   89,0 87,7 
3,5–10 ton 34 29 5 17,2 214 228 -14 -6,1
andel i %  0,6 0,7   0,5 0,3
10–16 ton  36 21 15 71,4 205 172 33 19,2
andel i %  0,7 0,3   0,5 0,3
>16 ton  604 581 23 4,0 4 469 4 177 292 7,0
andel i %  11,2 11,3   10,0 11,3
Totalt  5 397 5 285 112 2,1 44 593 42 709 1 884 4,4

Registrering av bussar Över 10 ton

 September Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Sept  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-Setra  10 6 113 67 66,7 68,7 14,4 8,7
MAN  19 15 111 40 26,7 177,5 14,1 5,2
Mercedes-Benz  11 13 248 121 -15,4 105,0 31,5 15,7
Neoplan  0 0 1 9 0,0 -88,9 0,1 1,2
Scania  15 64 163 160 -76,6 1,9 20,7 20,7
VDL  4 0 31 0 0,0 0,0 3,9 0,0
Volvo  7 11 74 287 -36,4 -74,2 9,4 37,1
Övriga  1 3 46 89 -66,7 -48,3 5,8 11,5
Totalt  67 112 787 773 -40,2 1,8  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

 2017  2016 2017  2016  2017  2016  2017 2016 2017
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 Augusti  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
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 
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1 Volvo 3 462 19,45 3 730 28 430 20,19 30 145 7 354 19,48 6 164 5,5 6,7 5,8
2 Volkswagen 2 454 13,78 2 310 20 116 14,29 17 594 4 372 11,58 4 832 6,5 5,6 6,1
3 Toyota 1 592 8,94 1 496 12 082 8,58 12 278 2 634 6,98 2 550 7,2 6,9 6,7
4 Audi 1 046 5,88 1 119 8 166 5,80 8 707 2 846 7,54 2 221 4,5 5,9 4,6
5 BMW 1 019 5,72 969 8 252 5,86 8 119 1 974 5,23 1 663 6,2 6,6 6,3
6 Ford 931 5,23 931 6 887 4,89 7 522 2 324 6,16 2 295 4,7 5,0 4,6
7 KIA 773 4,34 739 5 994 4,26 5 781 1 397 3,70 1 262 6,7 6,9 6,5
8 Skoda 712 4,00 683 5 214 3,70 5 220 1 538 4,07 1 337 5,5 6,0 5,4
9 Renault 658 3,70 665 5 212 3,70 5 231 1 316 3,49 1 337 5,7 5,7 5,4

10 Hyundai 645 3,62 679 4 874 3,46 5 408 1 410 3,74 1 400 5,4 5,7 5,1
11 Mercedes-Benz 548 3,08 587 4 723 3,35 4 757 1 598 4,23 1 270 4,3 5,4 4,7
12 Peugeot 526 2,95 639 4 268 3,03 4 739 1 253 3,32 1 291 5,0 5,9 4,8
13 Opel 439 2,47 549 3 505 2,49 3 956 1 150 3,05 1 289 4,4 5,2 4,5
14 Nissan 433 2,43 435 3 071 2,18 3 099 543 1,44 489 9,1 10,2 8,3
15 Honda 302 1,70 413 2 311 1,64 2 957 639 1,69 710 5,6 7,1 5,4
16 Citroen 297 1,67 320 2 530 1,80 2 653 821 2,18 907 4,3 4,2 4,5
17 Subaru 291 1,63 312 2 251 1,60 2 313 741 1,96 646 4,8 5,9 5,0
18 SAAB 223 1,25 308 1 795 1,27 2 764 586 1,55 768 4,4 5,0 4,2
19 Mazda 208 1,17 222 1 635 1,16 1 653 451 1,19 465 5,4 6,0 5,4
20 Mitsubishi 197 1,11 212 1 457 1,03 1 576 480 1,27 416 5,0 5,8 4,6
21 Seat 185 1,04 181 1 487 1,06 1 363 403 1,07 408 5,7 5,3 5,5
22 Mini 166 0,93 125 955 0,68 931 226 0,60 160 8,2 8,5 6,8
23 Suzuki 146 0,82 132 1 005 0,71 953 278 0,74 323 6,3 5,3 5,2
24 Dacia 118 0,66 84 842 0,60 594 206 0,55 93 6,7 9,7 7,9
25 Fiat 115 0,65 100 842 0,60 876 258 0,68 204 5,5 5,6 5,1
Övriga                                            317 1,78 364 2 907 2,06 3 015 949 2,51 978 4,0 4,4 4,4

Totalt/Genomsnitt 17 803 100,0 18 304 140 811 100,0 144 204 37 747 100,0 35 478 5,6 6,0 5,5

01 - STOCKHOLM                           9 502 9 591 -89 -0,93 80 095 79 211 884 1,12 21,16 21,01
03 - UPPSALA                             1 665 1 745 -80 -4,58 13 275 13 643 -368 -2,70 3,51 3,62
04 - SÖDERMANLAND                        1 498 1 507 -9 -0,60 11 877 12 033 -156 -1,30 3,14 3,19
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 045 2 075 -30 -1,45 16 888 16 690 198 1,19 4,46 4,43
06 - JÖNKÖPING                           1 835 1 813 22 1,21 14 699 14 541 158 1,09 3,88 3,86
07 - KRONOBERG                           1 021 1 070 -49 -4,58 8 257 8 014 243 3,03 2,18 2,13
08 - KALMAR                              1 168 1 131 37 3,27 9 713 9 167 546 5,96 2,57 2,43
09 - GOTLAND                             229 227 2 0,88 1 783 1 770 13 0,73 0,47 0,47
10 - BLEKINGE                            798 782 16 2,05 6 202 5 834 368 6,31 1,64 1,55
12 - SKÅNE LÄN                           6 151 6 130 21 0,34 50 051 48 132 1 919 3,99 13,22 12,77
13 - HALLAND                             1 681 1 537 144 9,37 13 019 13 121 -102 -0,78 3,44 3,48
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                7 484 7 719 -235 -3,04 62 688 63 547 -859 -1,35 16,56 16,85
17 - VÄRMLAND                            1 419 1 520 -101 -6,64 11 097 11 223 -126 -1,12 2,93 2,98
18 - ÖREBRO                              1 594 1 599 -5 -0,31 12 111 12 382 -271 -2,19 3,20 3,28
19 - VÄSTMANLAND                         1 519 1 508 11 0,73 11 879 12 015 -136 -1,13 3,14 3,19
20 - DALARNAS LÄN                        1 535 1 489 46 3,09 11 594 11 605 -11 -0,09 3,06 3,08
21 - GÄVLEBORG                           1 342 1 414 -72 -5,09 10 800 10 775 25 0,23 2,85 2,86
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 246 1 249 -3 -0,24 9 528 9 537 -9 -0,09 2,52 2,53
23 - JÄMTLAND                            586 630 -44 -6,98 4 465 4 759 -294 -6,18 1,18 1,26
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 100 1 202 -102 -8,49 8 691 8 946 -255 -2,85 2,30 2,37
25 - NORRBOTTEN                          1 270 1 366 -96 -7,03 9 559 10 003 -444 -4,44 2,53 2,65
Övrigt 15 14 1 7,14 188 112 76 67,86 0,05 0,03

Hela landet 46 703 47 318 -615 -1,30 378 459 377 060 1 399 0,37 100,0 100,00

MRF 15 880 34,01 127 429 33,68 16 165 34,17 129 089 34,24 -285 -1,76 -1 660 -1,29
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 517 28,95 106 618 28,18 12 832 27,13 98 535 26,14 685 5,34 8 083 8,20
Bilhandel total 29 397 62,97 234 047 61,86 28 997 61,30 227 624 60,38 400 1,38 6 423 2,82
Privat bilhandel(fysisk person) 1 428 3,06 11 733 3,10 1 568 3,31 12 464 3,31 -140 -8,93 -731 -5,86
Juridisk person 3 835 8,21 37 976 10,04 3 658 7,73 36 763 9,75 177 4,84 1 213 3,30
Privat 11 676 25,01 92 111 24,34 12 684 26,81 96 983 25,73 -1 008 -7,95 -4 872 -5,02
Direktimport 350 0,75 2 503 0,66 398 0,84 3 159 0,84 -48 -12,06 -656 -20,77

Totalt 46 686 378 370 47 305 376 993 -619 -1,31 1 377 0,37
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2 R A C I N G

Senaste STCC-säsongen har ett och 
annat ögonbryn höjts över stallet 
Mtechs två kvinnor i depån; prakti-
kanten My Lind har setts vid Mikkis 

Palsamäkis sida i sommar. Själv är Mikkis van 
att skruva med Porsche, efter sina fyra heltids-
säsonger i Carrera cup där hon inte har missat 
ett enda race.

Mikkis jobbar nästan enbart med racing-
bilarna hos Mtech, som också servar och mo-
difierar gatbilar. Hon har haft helhetsansvaret 

Mikaela, ”Mikkis”, Palsamäki har precis avslutat sin fjärde 
racingsäsong som mekaniker i Carrera cup. Som sådan  
är hon rätt ensam som kvinna och hon var enda tjejen 
både i sin studentklass från motorsportgymnasiet och  
i Formel III-stallet i Obersleben också.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO JAKKE RÖNTYNEN

för Mtechs tre bilar i Carrera cup och har som 
sådan järnkoll på vad som har bytts och inte.

– Bilarna blir som ens bebisar, man älskar 
dem, Porscharna är helt brutala, säger Mikkis.

I sin mage bär hon en annan bebis, sitt 
andra barn, och går snart mot föräldraledighet 
samtidigt som racingbilarna ställs på stall för 
att rustas och pjoltas med över vintern.

Mikkis hade befarat att det inte skulle gå  
att kombinera familj med jobbet som racing-
mekaniker, men det har funkat att arbeta 

mycket övertid och ett tiotal helger under 
säsong. Sambon tar hand om dottern då.

Som kvinna i denna rätt manliga bransch 
ställde vi några frågor till Mikkis:

Hur kom du in i racingen?
– Min pappa var motorintresserad och jag 
började tävla i roadracing, 125 junior, från 
tretton års ålder. Jag mekade mycket själv 
med hojen, började organisera mitt team och 
senare hjälpte jag till i olika team i Pro Super-
bike. Sedan gick jag motorsportsgymnasiet i 
Anderstorp och på den vägen blev det.

Vilka egenskaper krävs av en racing-
mekaniker?
– Noggrannhet skulle jag nog säga som  
nummer ett. Det finns inte utrymme för 
några missar, man har ju faktiskt ansvar för 
förarens liv.

– Och så får man inte vara rädd för att 
jobba; det kan bli mycket övertid under 
säsongerna.
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Hur är det att vara kvinna i racingvärlden?
– Det har inte alltid varit roligt, ingen lätt väg, 
men i dag är jag i ett jättebra team.

– Generellt tycker jag att racingen behöver 
kvinnor och passar kvinnor; man måste ha koll 
på många grejer samtidigt, god simultanförmå-
ga. Tungt kan det vara förstås, men samtidigt är 
det jätteroligt. 

Vad är det bästa med racing?
– Precis allt är roligt. Att byta kopplingar, 
hämta delar och tvätta bilarna till vardags. 
Det är härligt när försäsongstesterna startar 
på vårarna, då rycker det och drar. Känna hur 
teamworket utvecklas och förbättras, stå i pit 
lane och byta däck, se hur bilarna blir snabbare 
och snabbare och flyger ur kurvorna. Och be-
söka Tyskland där mullret är maffigast eftersom 
reglementet kan tillåta upp till 134 decibel 
jämfört med 95 här.

– Sedan kan det också vara skönt att gå in  
i en lugnare period när säsongerna är över och 
få lite mer ordnade arbetstider.

Hur har det gått för din förare Magnus 
Öhman i år?
– Det har varit väldigt utvecklande att ha jobbat 
med Magnus i år som slutade på en andraplats  
i Masters cup. Att tillsammans som team ut-
vecklas och bli bättre är det jag lever för.

Skulle du kunna tänka dig att jobba på en 
serviceverkstad
– Det kan vara kul under vintrarna att hoppa  
in och jobba med gatbilarna någon gång, men 
nej, inte för jämnan. Racingen är så mycket 
mer än att meka – den sammansvetsade team-
känslan med fullständig tillit, tävlandet, spän-
ningen, det är det som driver mig, vår anda är 
en livsstil. 

Får du aldrig dåligt miljösamvete av att 
jobba med racing?
– Det ger så väldigt lite avtryck jämfört med alla 
vägtransporter som rullar tusentals mil. Och det 
finns så mycket miljötänk i sporten på alla de sätt 
i dag och alla märken jobbar ju med att ta fram 

och utveckla miljövänligare motorer. En dag 
kanske vi tävlar med elmotorer i Carrera cup.

Hur länge kan man hålla på?
– Jag ser ingen åldersgräns. I min drömvärld 
är racingsporten jämställd mellan män och 
kvinnor, yngre och äldre. De äldres erfarenhet 
behövs. 

Är du aldrig sugen att köra själv?
[Mikkis tittar på mig med oförstående blick, för 
frågan torde vara överflödig och svaret givet:] 

– Självklart! 2

MIKAEL A, ”MIKKIS”, 
PALSAMÄKI

ÅLDER: 27.

GÖR: Cupbilsansvarig och chefs-
mekaniker åt Magnus Öhman i 
teamet Mtech.

MTECH WORKSHOP: Oberoende 
Porscheverkstad i Södertälje, ägs 
av Magnus Karlsson som driver 
fem bilar i Carrera cup och har 
fem anställda. 

KARRIÄR: Motorsportgymnasiet 
Anderstorp, praktiserat sex måna-
der åt Formel 3-teamet Motorpark 
i tyska Oschersleben, praktiserat 
och jobbat åt Halmstadsteamet 
WestCoast racing, mammaledig.

FAVORITBANA I SVERIGE: Anders-
torp. Är störst, bredast och har 
bäst kurvor.

FAMILJ: Sambon Daniel Andersson 
(säljare på bildelsfirma), gemen-
samma dottern Alice, 4, ytterligare 
ett barn på väg.

BOR: Vårsta i Grödinge, söder om 
Stockholm.

KÖR: BMW 530xd och en Yamaha 
R1.

DRÖMBIL: Porsche Panamera 
Turbo som familjebil.

Lineup. Mikaela med 
sin förare Magnus 
Öhman som väntar 
på att få åka ut på 
banan.

Mikaela Palsamäki i 
pit lane. Med kåporna 
på kan hon prata med 
både förare och team.



Perspektiv
2
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EGENTLIGEN ÄR den här lilla texten ett exempel på 
bilhandlarnas omtalade kreativitet. Den handlar 
om ordet ”utomordentligt” – föråldrat och 
otympligt, förhatligt och omstritt av handlarna 
i VW-sfären sedan fabriken framhärdade att det 
skulle stå för högsta betyget i de bonusgrundande 
kundnöjdhetsmätningarna.

UTOMORDENTLIGT NÖJDA skulle kunderna helst 
vara och det kanske tyskar kunde som kände sig 
mer bekväma med det direktöversatta ”ausge-
zeichnet”. Men för svenska kunder hade det nog 
känts bättre med ”fullständigt nöjd” eller 
något i den stilen, speciellt eftersom få läser 
tyska i dag och ett ord som ”utomordentlig” 
varken används i dagligt tal eller torde ge 
någon vibb om tysk kvalitet.

Vi vet att återförsäljarföreningen SVÅ slet 
med det här, bönade och bad och förhand-
lade, ja, till och med konsulterade en svensk 
språkvårdare. Allt förgäves.

MEN FYNDIGA HANDLARE gjorde det bästa av 
situationen. De la sig till med det språkliga 
maneret som en gimmick och gnuggade in 

ordet i kunderna medvetande. Fagersta Motorcentrum 
la ut kort med texten ”Utomordentligt tack!” i alla 
servade bilar. Motorcentralen i Umeå serverar ”utom-
ordentligt gott kaffe” och välkomnar till en ”utomor-
dentligt bra bilaffär”. ”Utomordentlig service” kom 
på hemsidor och den texten står på en jättebanderoll 
på fasaden mot efyran hos Volkswagen Stockholm i 
Smista.

EFTER DIESELGATE blev fabriken mer tillmötesgående 
och den europeiska handlarföreningen fick igenom vad 
den länge strävat efter, enklare digitala kundundersök-

ningar med ett femstjärnigt system som nu håller 
på att ersätta de gamla omständliga mätningarna.

– Vi är utomordentligt nöjda, säger SVÅ:s vd 
Pontus Lövrup, vad annat skulle han kunna säga.

ORDET ”UTOMORDENTLIG” hänger kvar i kund-
nöjdhetsmätningarna året ut hos ett par av VW-
gruppens märken. Sedan går det i graven – eller 
inte. Återstår att se om det kommer att leva kvar 
i den inre kretsen, dock troligtvis en för liten ex-
ponering för att ordet ska bita sig fast ordentligt 
i svenska språket igen, gissar lingvisten Mikael 
Parkvall. 2  icn

UTOMORDENTLIGT 
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MED BEKYMRAD min och sänkt blick undrade min fru var hon skulle 
lägga de nya fina dynorna till soffan på verandan.

– Vi måste ha en till dynbox!
– Mmm, svarade jag lite ointresserat eftersom jag just höll på att be-

ställa gasdämpare till locket på den nybyggda dynboxen till bryggan. 
Några semesterdagar tidigare hade jag upptäckt en fin ritning på just 

en sådan och nu var den färdigsnickrad. Så jag sa:
– Du får googla en box.

NÅGRA DAGAR SENARE åkte vi och tittade på en box i en butik som 
slutade med ”punkt se”.

I den stora butikslokalen gick gubbar med glansiga ögon och tittade 
på stora grupper i konstrotting och mätte med tumstock. Det gick inte 
undgå att höra en av herrarnas fruar oroat fråga:

– Men Gösta, var ska vi ha blomkrukorna? 
– Äh, skit i dom, jag ska kolla grillen där borta också, svarade maken. 
Min fru hittade till slut en låda till våra dynor. Vi gick till kassan för 

att, som vi trodde, betala, lasta och åka hem. Men så blev det inte.

– Det här är ett showroom, ni får beställa boxen, sa den unga damen  
i kassan, som också passade på att informera om att en administrations-
avgift på 195 kronor tillkom.

– För vad då, undrade min fru. 
Varpå vi fick en invecklad förklaring som vi inte orkade lyssna på.
– Ja, ja, vi tar det. När kan vi hämta den, undrade jag.
– Den kommer inte hit, vi skickar hem den till er nästa torsdag.
– Jaha, vilken tid kommer den?
– Mellan åtta och fem.

Två djupa suckar. Min fru och jag tittade uppgivet på varandra. Da-
men i kassan noterade det och gav oss ett alternativ, en annan leverans-
adress, för ytterligare 295 kronor. Men då måste hon ha ett namn på en 
godsmottagare för att kunna leverera.

– Jaha, och när kommer ni, undrade jag.
– Mellan åtta och fem.
– Om godsmottagaren inte är närvarande när ni ska leverera, hur  

blir det då? 
– Då kan vi inte lämna godset.

Det blev ingen dynbox, den gick helt enkelt inte att köpa.

YTTERLIGARE NÅGRA DAGAR senare uppsökte jag den stora Apple-
butiken för att få hjälp med ett trilskande mejlprogram i iMac-datorn 
hemma. En pigg tjej tog emot vid ingången och jag förklarade felet.

– Den produkten tillhör inte vårt sortiment, så vi kan inte hjälpa dig, 
fick jag till svar.

– Men den installerade ni när vi köpte datorn. Outlook 2011 fungerar 
i alla andra datorer, i Apple verkar det vara ett problem, försökte jag.

– Har du provat att ominstallera?
– Det törs jag inte.
På Apples hemsida hade jag några dagar tidigare noterat att en teknisk 

fråga kostade 249 kronor, men jag visste ju inte ens vad jag skulle fråga. 
Tjejen sade att det enda alternativet i så fall att lämna in hela datorn till 

Krönika

deras tekniker i butiken. Efter att noga ha gått igenom hela scenariot från 
kånkandet till bilen och genom halva köpcentrumet med en 27–tums 
iMac under armen, rynkade jag pannan och frågade:

– Måste jag boka tid eller är det bara att komma hit med den?
– Du måste boka tid.
– Okej, då gör vi så.
– Det får du göra via vår app.
– Men du står ju framför mig, kan jag inte boka direkt av dig?
– Nej, du får ladda ner vår app och boka via den.

Det blev ingen bokning, jag fick annan hjälp till slut.

FÖR NÅGON VECKA sedan började servicelampan på min BMW annon-
sera att det var dags. På väg hem en dag svängde jag in hos en av de 
större serviceanläggningarna för denna tyska kvalitetsprodukt, för att 
boka service och en koll av signalhornet som inte funkade.

– Servicen går ganska snabbt, den kan du vänta på, sa den trevlige 
servicerådgivaren Martin.

– Hinner du titta på tutan också, undrade jag.
– Javisst, men det tar en liten stund ytterligare så då är det bäst att  

du får frukost också.

Detaljhandeln verkar tro att kunderna vill göra allt digitalt och tycks 
också tro att kunderna gärna tar ut en semesterdag för att sitta hemma 
och vänta på en leverans mellan åtta och fem. Eller stå och köa vid en 
postutlämning där ingen har någon som helst standard eller krav på 
bemanning vid högtryck.

Men än så länge har ingen verkstad, vad jag vet, börjat tvinga kunden 
att boka sin service via en app, för att sedan sitta hemma mellan åtta och 
fem och vänta på en servicetid …

JOACHIM DUE-BOJE, MRF:S SERVICEMARKNADSANSVARIGE, HAR SJÄLV DRIVIT  
VERKSTAD I 30 ÅR OCH HAR SÅLUNDA PÅ FÖTTERNA FÖR ATT REFLEKTERA ÖVER 
SKILLNADERNA I KUNDMOTTAGANDET MELLAN OLIKA BRANSCHER.

AV  JOACHIM DUE-BOJE

SERVICE i jämförelse
”Detaljhan-
deln tycks 
tro att kun-
derna vill 
göra allt 
digitalt och 
gärna tar ut 
en semester-
dag för att 
vänta på en 
leverans”

MAPOWER II-familjen
består av 9 olika varianter
Elektromekanisk från 3,0 till 5,5 ton
Elektrohydraulisk från 3,5 till 7,5 ton
Finns även i OEM-utförande.

MAHA MAPOWER II 
Välkomna framtiden till din verkstad!
Den nya generationen av tysktillverkade 
MAPOWER är robusta och driftsäkra 2-pelarlyftar. 
Assymetrisk placering av pelarna gör att du lätt 
kan öppna dörrarna på fordonet då den står på 
lyften. Den kräver dessutom minimalt med utrym-
me i verkstaden. Den pulverlackade ytan ger ett 
bra skydd mot korrosion.
Nya uppgraderade MAPOWER är dessutom ut-
rustad med LED-belysning i pelarna och har kort 
sänknings/höjningstid - endast 40 sekunder.
Som tillval finns en IoT-modul (Internet of Things) 
som gör att lyften meddelar oss om något mot 
förmodan skulle krångla.

MAHA Tvåpelarlyft

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

CORGHI UNIFORMITY  
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!

Maskinen mäter ovalitet på både däck och fälg med en högprecisionslaser.
Via en kraftvariationsrulle som anpassar tryckkraften efter däckets belastningsindex mäts radiella och 
laterala krafter (höjd och sidokrafter), defekter samt deformationer på/i däcket registreras.
Med hjälp av matchningsprogrammet är det sedan enkelt att montera däcket på bästa sätt i förhållande 
till fälgen för att minimera vibrationer i bilen.

Denna matchning sker direkt på monteringsmaskinen utan att hjulet behöver flyttas till annan 
diagnosmaskin vilket gör matchningen till ett mycket snabbt arbetsmoment!
Allt visas via tydlig grafik på en LCD-skärm.
Däckets mönsterdjup mäts automatiskt i samma moment.
Baserat på mätningarna som utförts av de fyra hjulen, föreslår maskinen sedan bästa placering på bilen.
Corghi Uniformity är en maskin man ej behöver monteringsjärn till då den har en inbyggd krok för 
demontering av däcket.
Den dubbla clinchpressen kan användas vid såväl demontering som montering av däcket.
Maskinen är också utrustad med hjullyft för bästa ergonomi.

• Diagnostisk monteringsmaskin
• Matchning direkt på maskinen
• Multicore industriell PC
• Hjullyft 85 kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• 3 st lastkännande givare för analys av däcket
• 22” monitor
• Modern och användarvänlig grafik
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Hög precisions centrering och låsning av hjulet
• Finns som VAS 741 053 
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