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

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

Front

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

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

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

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

Mats Qvi-
berg är av en 
annan åsikt.

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

Källa MRF statistik

10 000 000

– Det är inte aktuellt att kliva 
av, det här åtalet är totalt obefo-

gat. Men ytterst är det förstås 
en ägarfråga.

Hur skulle du agera 
om det blir en fråga på 

Bilias bolagsstäm-
ma 14 april?

– Det finns inte 
i min sinnebild 
att det skulle 
bli det, men 
om det skulle 

komma upp, kommer jag att ge 
samma svar som jag ger nu – det 
är inte aktuellt, säger Mats Qvi-
berg som inte känner sig särskilt 
besvärad av åtalet.

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

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

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

Sannolikt startar domstolsför-
handlingarna först nästa år. 2 na

Mats Qviberg 
själv har inga  
tankar på att avgå.

HQ-ÅTALET

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

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

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

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

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

Ny försäljnings- och marknads-
chef är Michael Bengtsson.

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

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

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

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

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

FOTO KARIN TÖRNBLOM/
IBL BILDBYRÅ

2  F O K U S  I  I N L Ö S E N B I L A R

En krockskadad inlöst bil. Som repareras och kommer ut i trafik igen. 
Någonstans på vägen dunstar kravet att delge bilens historik till köparen. 

KBV har skärskådat en sådan bil, vars körjournal sannolikt är förfalskad och 
köparen varit ovetande om att bilen varit krockad. Frågan är hur 

stor den här gråzonen är, hur många inlösta bilar som rullar och solkar 
branschens rykte – och om de över huvud taget ska få göra det?

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETTER COHEN

A
tt utländska ska-
dade bilar fusk-
repareras och 
förs in i landet 
är ett bekymmer 
för den seriösa 
branschen som 
vi har belyst 
tidigare. Men 

hur vanligt är det att bilar som svenska försäk-
ringsbolag har löst in kommer ut igen?

Det ska sägas med en gång att det i dagslä-
get inte är olagligt att reparera och sälja inlös-
ta bilar under förutsättning att reparationen 
är fackmannamässigt utförd efter tillverkarens 
anvisningar och att kunden upplyses om att 
bilen varit krockskadad när så har varit fallet.

Inte olagligt alltså, men när Kontrollerad 
bilverkstad (KBV) nagelfor en reparation, 

framkom hur lätt skyldigheten att informera 
en köpare försvinner i transaktionerna mel-
lan flera juridiska mellanhänder. Och i det 
här fallet var även serviceboken troligtvis 
förfalskad.

BAKGRUNDEN
Vi tar den här storyn från början. Eller snara-
re från relativ nutid. Det var i somras som his-
torien om den röda Renault Clion från 2007 
började. En fin liten sedan, den allra första av 
sin modell som kom till Sverige. En så kallad 
pressbil som Ulf Österberg, som då jobbade 
på Volvo, fick köpa för sin frus räkning.

Clion rullade komplikationsfritt tills dot-
tern en junidag lånade bilen och blev påkörd 
bakifrån vid ett rödljus och inknuffad i fram-
förvarande bil. 

Försäkringsbolaget anmodade Ulf att åka 

Ska inlösen-
bilar tillåtas 

ett andra liv?
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Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.

Kunden Fredrik Norell 
får veta av KBV:s Conny 
Söderlund vilket skick 
hans nyköpta bil är i.

10 Fokus jan.indd   33 2016-01-26   09:20
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Garantiersättningen som verkstadskedjorna betalar till sina service- 
verkstäder är inte bättre än vad märkesverkstäder får för 

garantijobb från generalagenterna. Den är faktiskt betydligt sämre! 
Joachim Due-Boje på MRF har gått vidare med sina utredningar 

till de fria verkstäderna. Här är det nedslående resultatet!
 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO CAMILLA LINDQVIST

S
nittförlusten är 51 
procent! När reservdelar 
från någon av de fyra 
största verkstadskedjorna 
pajar får verkstäderna 
som byter dem bara 
hälften av den debitering 

de normalt behöver ta ut av kund. Här är 
garantijobben en ännu större förlust än för 
märkesverkstäderna.

Det är drygt ett år sedan MRF:s servi-
cemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 
började granska garantiersättningarna från 
generalagenterna. Efter märkesverkstä-
derna har han gått vidare tillsammans med 
en ny oberoende konsult och kollat vad de 
fria verkstäderna får för garantibyten av 
reservdelar och konstaterar:

– Det är inte bara auktoriserade verkstä-
der som kuvas under godtyckliga garanti-

beslut, säger Joachim Due-Boje.

I DEN NYA studien ingår verkstäder an-
slutna till Autoexperten, BDS, Meca och 
Mekonomen. Ofta är reklamationstiden på 
kedjornas reservdelar tre år. Håller de inte 
vad de lovar är det verkstäderna som får 
byta dem.

Det ska sägas att de jobben är en förhål-
landevis liten del av kedjeverkstädernas 
totala affär men de få gånger det är pro-
blem skiljer det väldigt mycket mellan den 
utbetalade ersättningen och verkstädernas 
ordinarie debitering.

– De blir bara ersatta med hälften vad 
de begär, det är helt uppåt väggarna, säger 
Due-Boje.

Det är ett snitt vi talar om. 48 jobb hos 
17 verkstäder granskades och den utbeta-
lade ersättningen jämfördes med den totala 

tidsåtgången för kundmötet, beställning av 
ny reservdel, teknikerjobbet och garanti-
avvecklingen. Den tid som verkstäderna 
skulle ha fått full ersättning av från kund, 
fick de alltså bara ut halvt arvode för av 
kedjorna. Oftast bara för arbetskostnaden 
och knappt den.

– I granskningen av generalagenternas 
ersättning för nybilsgarantier var förlusten 
38 procent, här är det 50 procent. I regel 
har verkstäderna fått betalt för reparations-
tiden strikt, men sällan för felsökning, till 
exempel koll om bromsskivorna är skeva 
eller inte, vilket kan ta tre kvart. Och ingen-
ting alls för administrationstiden.

– Våra tidsstudier är snällt räknade, och 
det framgår att mörkertalen, på grund av 
grossisternas oklara riktlinjer, är stora, så i 
realiteten spenderar nog verkstäderna ännu 
mer tid, säger Due-Boje.

Allbilsverkstäder
förlorar hälften
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GARANTIPROTESTEN

2  F O K U S  I  GA R A N T I E R

Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.
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CHRISTOPHER LUNDSTRÖM SKELLEFTEÅ BIL  LARS RIBBINGSTRÖM BILIA JÄGERSRO  ÅKE ARNELL AN BÄRGNING  CAJ LOUMA 

MYN  CLAES SKOGLÖF SKÖGLÖFS BIL  FREDRIK JOHANSSON MOTOR AB HALLAND  PETTER JANCKE BAVARIA STOCKHOLM   

PETER NYBOM NYBOMS DÄCK- OCH BILSERVICE  PÅL SYVERSEN MØLLER BIL  TOM-EGIL WENNERBERG BERGS AUTOMATSERVICE

Vässar affärenmed asiatisk blick
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NorgesvepAnalytikern, stor-säljaren, verkstaden
Bästa ÅF i fjolSkoglöfs Bil hadenöjdaste kunderna

SIDOR
FRAMTIDA

TEKNIK

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

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

Hotell- och resebranschen, där digitala bok-

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

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

Flera av initiativen är ambitiösa och knyter 

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

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

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

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

Välgörare eller snyltare?

BOKNINGS-
SAJTERNA

FÖLJ OSS 

PÅ WEBBEN!

Du läser väl 

redaktionsbloggen?

 www.mrf.se/

motorbranschen

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

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

Hur kan vi hjälpa dig att öka försäljningen?  
Ring oss på 08 – 732 28 00 eller maila till  
sales@bytbil.com så berättar vi mer.
 
Vi hörs!
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Året 2016  
– en riktig HÖJDARE!
MÅNGA AV OSS sitter nu och summerar året. 
Många har företagets bokslut som huvudkompass 
för den samlade bedömningen. Andra kan kom-
plettera med enskilda prestationer eller uppnådda 
mål som självklara milstolpar för bedömningen. 
Ytterligare andra tar med sin samlade personliga 
bild av hälsa, kärlek, familj och vänskap. 

Vad som ska väga tyngst är upp till var och en. 
Min egen summering av året är nog: En riktig 
höjdare!

Som bransch kan vi se tillbaka på en all time 
high gällande volym; aldrig har så många nya 
fordon kommit ut till kunderna som i år. Troligen 
landar vi på cirka 375 000 personbilar, 52 000 
transportbilar och 5 700 lastbilar. Tillsammans 
med bra begagnatförsäljning och stark service-
marknad har det gett förutsättningar för bokslut 
som ger möjligheter för framtida satsningar.

INOM MRF har vi under året lyckats lansera en helt 
ny kommunikationsstrategi med en ny webbsida 
som nav för all information. Vi har ökat upplagan 
på vår tidning, synts mycket i press/medier och 
sociala medier, samt fått ut nyhetsbrev som aldrig 
förr. Vi har tillsammans med våra kollegor i bran-
schen fått till några av dom ack så svåra politiska 
opinionsfrågorna, till och med åstadkommit 
synliga resultat i frågor som körkort, tonnage och 
resurser till kontroll av cabotage.  

VI HAR OCKSÅ fått i gång en dialog med myn-
digheter och försäkringsbolag för att belysa 

branschens arbete gällande kvalitet, jobbmöjlig-
heter, skolsatsningar och nödvändig lönsamhet. 
Och aldrig har vi haft så många olika uppskattade 
utbildningar och event som gett direkt nytta till 
vardagen.

TILL DETTA har jag under året fått se hur min 
hustru blivit allt bättre och nu kunnat gå tillbaka 
till arbetet efter en jobbig bröstcancerperiod. Jag 
har fått umgås med min familj och mina vänner 
och blivit farfar till en liten Agnes!

Sammanfattningen måste bli ”en riktig höjdare”. 
Det gör mig stark att fortsätta ta i dom svåra 

frågorna som ligger framför oss – informations-
ägandet, politiska hot, rekryteringsmöjligheter 
men också alla dom potentialer som ligger i 
digitalisering, mobilitet och samarbete.

JAG VILL ÖNSKA ER alla en riktigt god jul och ett 
gott nytt år då vi tillsammans fortsätter vår resa 
”för bilbranschens bästa” och där våra kunder 
känner sig i trygga händer hos oss. 

Vi har bra orderböcker som skvallrar om höga 
nybilsvolymer även nästa år vilket ger förutsätt-
ningar för att även 2017 kan bli ”en riktig höjdare”. 

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

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

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

Rekordvolymer, fram-
steg och utveckling – 

men också en hustrus 
tillfrisknande och ett 
förstfött barnbarn …

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

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

Vår fotograf CAMILLA LINDQVIST har rötter i 
Medelpad men är stockholmare sedan tjugo år. 
Hon jobbar med porträtt, resereportage, inredning 
och design för tidningar, magasin och kommersi-
ella kunder, och gör en och annan kokbok. ”Länge 
sedan jag ägde en bil eftersom jag bor mitt i stan, 

det blir kommunalt och taxi. Men nyligen fick jag chansen att köra 
en Ferrari 458 Italia på en racerbana i Las Vegas på jobb, bland det 
roligaste jag gjort, en svårslagen känsla att komma upp i 230 km/h.”

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR Anna Rehnberg, 
Annika Creutzer, Louise Molander, 
Maria Eriksson, Marianne Sterner, 
Nellie Pilsetnek, Peter Lorin, Rickard 
Jakbo, Roland Wirstedt, Thomas 
Drakenfors

FOTOGRAFER Kicki Nilsson,  
Lars Allwin, Bo Lundvang

KRÖNIKÖR Nils-Eric Sandberg 

KORREKTUR Hans Bister

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

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se
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NÄR VW ÅTERKALLADE gastrans-
portbilar efter den omtalade 
explosionen vid en gasmack i 
Göteborg i somras drabbades vissa 
orter hårdare än andra, Stockholm 
och Örebro i synnerhet där kom-
munerna satsat hårt på biogas.

I Örebro är målet att 75 procent 
av kommunens och kommunala 
bolags personbilsflotta ska utgöras 
av biogasbilar år 2020. Här berör 
VW:s återkallelse ett 50-tal kom-
munala bilar och det har drabbat 
de anställda.

Volkswagen råder att inte tanka 
Touranbilarna alls med gas förrän 
de har återkallats och bilarna får 
därför bara köras på bensin. Det 
visade sig att gastankarna påver-
kas av väder, vind och stenskott, 
vilket kan skada höljet och ge kor-
rosion. VW har återkallat gasbilar 
i omgångar. Senaste återkallelsen 
berör 6 200 bilar.

PÅ MØLLER BIL i Örebro är 
trycket i verkstaden högt med 150 

berörda bilar i närområdet. Alla 
bilar ska besiktigas och vid behov 
ska tankarna bytas ut.

– Det är bra beläggning på verk-
staden, men det har inte berört öv-
riga kunder med längre väntetider. 
Vi har en egen lina för gasbilarna, 
säger platschef Per-Arne Lööv.

Hur har återkallelsen påverkat 
verksamheten?
– Vi har många kunder som har 
hörsammat att man ska vända sig 
till en VW-återförsäljare för att få 
hjälp med sin bil och vi har klarat 
av att hantera det inom ramen för 
vår verksamhet.

Vilka reaktioner har ni fått?
– Kunderna har varit förstående 
för återkallelsen och vi har löst de 
behov som kunden har haft.

I Sverige kontrolleras inte 
gastankarna på besiktningen, 
vilket görs i bland annat  
Tyskland. Tycker ni att de 

borde kontrolleras i Sverige? 
– I dag har vår organisation som 
rutin att inspektera gastankarna 
i samband med service. Vi tycker 
ändå att det skulle vara en ökad 
trygghet för kunderna om det 
kunde ske en regelmässig kontroll 
av gastankarna vid bilbesiktning-
en också, säger Per-Arne Lööv.

MAGNUS ANDERSSON, enhetschef 
för vagnpark på Örebro kommun 
säger:

– För dem som kör bilarna 
kortare sträckor, som hemtjänsten 
till exempel, uppstår det irritation 
när personalen får lägga tid på 
att tanka bilen varje dag. Det är 
också krångligare för dem som 
behöver åka längre sträckor.

– Lite bekymmer har det också 
varit med att bilar som är på 
verkstad skapar ett naturligt stil-
lestånd, men vi har ett bra samar-
bete med Møller Bil och våra bilar 
står i kö för att få gastankarna 
utbytta. 2  me

Veho växer i Smista
Veho Bil bygger ut sin anläggning vid 
Smista Allé i södra Stockholm med yt-
terligare 6 700 kvadrat. Den nya bygg-
naden, som byggs samman med den 
existerande med en glasad gång, ska 
stå klar under 2017. Veho etablerade sig 
i området 2007, säljer Mercedes, Nissan 
och Smart och har även verksamhet i 
Örebro och Karlstad sedan 2011.

Ny Kia-ÅF i Västerås
Björkmans Bil-koncernen ska med 
start hösten 2017 börja sälja Kia i Väs-
terås och satsar på en helt ny anlägg-
ning på 3 500 kvadrat vid Erikslunds 
affärscentrum nära E18. Man räknar 
med att sälja runt 1 000 bilar per år 
vid nyetableringen som väntas ge 
20-25 nya jobb. Sedan februari 2016 
har Björkmans sålt Kia vid ett par av 
koncernens anläggningar i Dalarna.

I dag är det Aros Auto och Win-
dahls Bil som säljer Kia i Västerås. När 
Björkmans nya Kia-anläggning står 
klar kommer Windahls att sluta sälja 
Kia i Västerås, men fortsätter i Nora.

Opel-stora i Värmland
Trettioårsjubilerande Nordmarkens Mo-
tor i Årjäng i västra Värmland lanserar 
under 2017 ett nytt komplett Opel-Cen-
ter i Karlstad med såväl bilförsäljning 
som serviceverkstad och reservdels-
försäljning. Sedan 1992 har företaget 
varit Opel-ÅF och numera är Opel det 
största bilmärket i Årjängs-området.

Bakgrunden till storsatsningen i 
Karlstad är att den nuvarande Opelsäl-
jaren i Karlstad, Wafab Bil, ska sluta 
att sälja och serva Opel personbilar 
och senare även upphöra med auktori-
sationen för Opel transportbilar.

Wafab Bil representerar i dag 
även Kia, Fiat, Jeep och Isuzu med 
verksamhet i förutom Karlstad även i 
Kristinehamn och Sunne.

– I våras fick vi frågan från Opel 
Sverige AB om vi var intresserade av 
att utveckla Nordmarkens Motor och 
Opel genom att ta över Karlstad-di-
striktet. En utmaning och en fantastisk 
chans, konstaterar Nordmarkens 
Motors VD Urban Stockesjö.

– I Karlstad-anläggningen kommer 
vi enbart att jobba med Opel, inga fler 
märken. Uppstarten pågår för fullt och 
vi öppnar våren 2017.

I sin anläggning i Årjäng säljer och 
servar Nordmarkens Motor förutom 
Opel även Suzuki och Isuzu. Man är 
även auktoriserad serviceverkstad för 
Saab och Chevrolet.

”Efter 24 år sålde
vi till Holmgrens”

GJORT VADÅ?

HÄNDER I BRANSCHEN

Front Mikael Johnson har 
sålt sitt livsverk till 

Holmgrens.
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Platschef Per-Arne Lööv 
tror att kunderna skulle 
känna sig tryggare om 
gastankar kollades av 
bilbesiktningen.

Hur kom det sig?
– Vi tänkte ta fram ett bra resultat 
efter nybyggnationen och sälja 
efter ett par år. Men så knackade 
Holmgrens på dörren …

Benny Holmgren själv?
– Ja, han och hans styrelseord-
förande Bosse Sandberg som är 
örebroare och som vi känner.

Blev du överraskad?
– Sanningen att säga hade jag lekt 
med tanken att Holmgrens skulle 
vara en perfekt köpare, men, ja, jag 
blev lite överraskad.

Vad fick ni betalt?
– Pengar (skratt). Viktigast när 
man säljer sitt livsverk är bra be-
talt, att personalen får det bra och 
företaget tas väl om hand.

Hur blir det?
– Våra företagskulturer och värde-
ringar sammanflätas väldigt väl.

Gjorde Holmgrens ett bra köp?
– Det tycker jag förstås. Vi säljer 

runt 1 000 bilar per år, omsätter 
mellan 120 och 150 miljoner, gör 
mellan två och fem procent på 
sista raden och är ett sammansvet-
sat team. Vi har alltid haft högre 
marknadsandelar än Sverigesnittet 
och blivit Dealer of the year för 
Mitsubishi.

Får ni bättre priser från GA nu?
– Det är ingen skillnad i bonus i 
år, men det kommer nog att bli. 
Det görs ju samköp i koncernen – 
större volymer, bättre priser. Vi ser 
igenom alla avtal också. 

– Vi har tagit det bästa av var-
andra. Det finns så många hot och 
möjligheter för branschen fram 
över som blir svårare att möta för 
små. Är man stor är man stark.      

Var det en förutsättning att du 
skulle stanna som vd?
– Ja, i minst tre år. Det är väldigt 
roligt. Jag har fria tyglar att driva 
företaget som tidigare. Och jag 
är invald i ledningsgruppen för 
Holmgrens, så jag far nedåt Jönkö-
ping med jämna mellanrum. 2 icn

GA STÄTA KOMMUNER

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

En rEvolution 
i motorolja
DesignaD från naturgas

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

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

Presterar unDer 
extreMa förhållanDen,4

MinDre
Påfyllning2

Bättre 
BränsleekonoMi1

Återkallade gastankar
belastar Örebro hårt

Bilexpo, som säljer Mitsubishi och Hyundai i  
Örebro, blev Holmgrens nordligaste utpost när 
Bengt Holmgren och Mikael Johnson sålde  
rörelsen. Vi frågar Mikael:

KRISTIAN ELVEFORS, VD VOLVO CARS SVERIGE

”Säljsidan är alldeles för lite processtyrd. 
Jag tror, att om man ska klara framtidens 

utmaningar måste man ta hjälp av system 
som likriktade säljprocesser.”
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Knappt har julen dansats ut 
förrän det är dags för den stora 
begivenheten för eftermarknaden 
– Automässan 2017 tilldrar sig 
18–21 januari. 

Vi frågade nya mässgeneralen 
Anna Jarnö:

Vad kan vi vänta oss?
– Det häftiga med Automässan är att 
det är branschens egen mötesplats; vi 
gör den på uppdrag av och tillsam-
mans med Sveriges Bildelsgrossister 
och Fordonsverkstadsutrustarna. 

Hur mycket folk räknar ni med?
– Förra gången var det 15 190 
besökare och det lär inte bli färre 
den här gången. 250 företag ställer 
ut, de representerar mer än 1 000 
varumärken och 40 länder. De 
mest långväga utställarna kommer 
från Spanien och Italien.

Någon nyhet?
– Programmet har ett framtids-
fokus och nya fräcka lösningar pre-
senteras på mässgolvet, bland annat 
av Tesla. Vi fortsätter att fokusera 
på tunga sidan och markerar med 
skyltar och 
ballonger vilka 
utställare som har 
kompetens inom 
den genren. 

Någon fest?
– Det blir två fester. 
Dels en exklusivare 
invigningsfest på 
onsdagskvällen 
i skybar-restau-
rangen på 29:e 
våningen med 
fantastisk mat och 
jazzig underhåll-
ning. Dels en stor 
branschfest på 

fredagskvällen med mingelbuffé, 
barhäng och grym underhållning.  

Vad mer?
– Orion kommer att ha en spän-
nande utställning, ”Saab – past to 

present”. Och många 
utställare arrangerar 
egna aktiviteter och 
seminarier i sina 
montrar.

– MRF har ett 
välpackat seminarie-
program. MAF tar hand 
om alla studenter med 
introduktioner och 
aktiviteter. Och många 
grupperingar, Volvos 
återförsäljarförening 
och MRF:s lack- och 
skadesektion exem-
pelvis, kommer att ha 
träffar i anslutning till 
mässan. 2 icn

BilMånsson expanderar
nordost till Värnamo
BilMånsson i Halland har tecknat 
en avsiktsförklaring tillsammans 
med Ford Motor Company för en ny 
etablering i Värnamo. Som i Halmstad 
ska hallen bli en Ford store, Fords 
flaggskeppsbutiker, som säljer och 
visar hela modellprogrammet av 
både personbilar och transportbilar, 
med exklusiva köpkonceptet Vignale, 
muskelbilarna Mustang och Focus RS.

När BilMånsson startade i Halm-
stad 2008 var det få som trodde att 
Ford personbilar bara åtta år senare 
skulle ha elva procents marknadsan-
del i distriktet och vara en av landets 
absolut Fordtätaste orter. Nu etable-
rar sig Clas O Månsson vid E4:an vid 
trafikplats Värnamo södra och bildar 
bolaget BilMånsson i Småland.

– Vi har från början försökt lyfta 
Ford som varumärke. Vår fräscha 
anläggning tillsammans med model-
ler som Mustang har satt oss på 
kartan lokalt, men även nationellt. 
Personal med stor kunskap och 
dedikerade säljare är vårt fram-
gångskoncept, berättar han.

– Det var dags för en ny satsning 
och det känns lovande och roligt 
att dra i gång något nytt. Småland 
och Värnamo ligger nära oss och 
hade under 80- och 90-talet en 
riktig framgångsperiod med Ford, så 
varumärket finns med sedan länge. 
Den nya anläggningen planeras att 
öppna senast 2018. 

Växer i Västervik
Holmgrens bygger närmast ut verk-
staden i Västervik från 50 kvadrat till 
240 kvadrat. Därefter görs en sats-
ning på en ny bilhall för nya bilar, 
medan de nuvarande säljlokalerna 
blir begagnathall. I Västervik repre-
senterar Holmgrens Opel, Hyundai 
och Mitsubishi.

städer i Västsverige är Toveks bil 
verksamma i. Nu har de invigt en ny 

Audi-anläggning i Lund, en 5 200 
kvadrat stor fullserviceanläggning. 

– Vi har satsat på de senaste 
digitala lösningarna för att göra 

bilvalet så enkelt som möjligt  
för kunderna, säger platschefen 

Nicklas Erlandsson. 
Anläggningen har utställnings-

plats för 18 nya bilar och ett 35-tal 
begagnade samt 15 fullutrustade 

verkstadsplatser. Audi har därmed 
46 återförsäljare och 87 service-

ställen i Sverige.

Göteborg nästa anhalt

15

Automässan är Nordens största begivenhet för eftermarknaden.

Werkstagruppen är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. 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 Finlands ledande skadeverkstadskedja, Autoklinikka, 
med 14 egna verkstäder och ytterligare 15 franchise- och partnerverkstäder. 
Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas och de f.d. verkstadsägarna. 

VILL DU VARA MED? 
Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen förvärvat 25 skade-
verkstäder i Sverige och Finland och fi nns nu i bl.a. Stockholm, Örebro, 
Norrköping, Linköping och Helsingborg. Målet är att inom några år vara 
en kedja med 40 – 50 anläggningar i Sverige.

Vill du bli del av ett större sammanhang och utveckla din verkstad tillsammans 
med oss? Kanske går du i sälj- eller pensionstankar och funderar på vem som ska ta över? 
Oavsett fas i karriären eller livet vill vi gärna diskutera hur du blir en del av Werksta. Hör av dig så berättar  
vi vad Werkstagruppen kan erbjuda.

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

VI BYGGER SVERIGES LEDANDE 
SKADEVERKSTADSKEDJA!

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA

Vill du bli del av ett större sammanhang och utveckla din verkstad tillsammans 
med oss? Kanske går du i sälj- eller pensionstankar och funderar på vem som ska ta över? 

BESÖK OSS PÅ MÄSSAN I GÖTEBORG, 18 – 21 JANUARI,MONTER G03:10OCH G04:01
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• Godkänd bilverkstad – allt för att 
slippa lagstiftning. 
Lättsamt om hur projektet Godkänd 
bilverkstad kan ge ökad kvalitet, bättre 
ordning på verksamheten och ekonomin.
• Framtidens tungmekaniker – 
yrkesrollen, utmaningar och möjligheter 
Tekniska utmaningar för framtidens 
tungmekaniker.
• Tung verkstad – konkurrens på lika 
villkor.
Så kan konkurrenskraften stärkas på en 
allt mer europeisk logistikmarknad!

• Elbil – vilka krav ställs på verkstäderna 
Generellt underhåll, infrastrukturmäs-
siga uppdrag och kommande standards.
• Bildelsstölder och säkerhet.
Sveriges mest rånade man berättar om 
att förebygga och minimera riskerna.
• Lär dig mer om däcken – en av 
bilens viktigaste komponenter 
Alla frågeställningar som finns runt 
däck.
• Kundpopulär verkstad – kvalitet i 
det dagliga arbetet.
Smarta rutiner och god ordning som leder 

till nöjda kunder och bättre lönsamhet.
• Nya föreskrifter för bromstest för 
tunga fordon.
Bakgrunden till de nya föreskrifterna 
och vad de innebär.
• Framtidens mobilitet och service – 
paneldebatt. 
En aktivitet kring vad digitaliseringen kan 
innebära rent konkret för verkstäder. 

Läs mer om mässan på  
www.automässan.se och om seminarie-
programmet på www.mrf.se

MRF arrangerar nio kostnadsfria seminarier, i korthet:

Anna Jarnö utlovar 
en omfattande och 
spännande mässa.

AUTOMÄ SSAN

http://www.automässan.se
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HÄNDER  FRAMÖVER
Plastutbildning Bojo, Mjölby
12–16 december
20–23 februari 2017
6–9 mars 2017
Grundutbildning bilplastreparatör i MRF:s regi. Innefattar bland annat föreskrif-
ter och riskbedömning, reparationsteknik, materiallära och strukturmålning, 
svetsteknik och de nyaste rönen om nya plastsorter. Examination och diplome-
ring ”Godkänd plastreparatör”. Läs mer på www.mrf.se/boka kurser och tjänster

Halvdagskurser i bilhandelsjuridik
(Endast för MRF-medlemmar i respektive distrikt)
15 december 2016 Umeå
25 januari 2017 Skellefteå
Anmälan till Lars G Carlsson 0910-180 10, larsg@telia.com
31 januari 2017, Borlänge
1 februari 2017, Borlänge
Anmälan till Bengt Hjalmarsson 070-543 83 73, mrf.dalarna@gmail.com
Riktar sig till kundmottagare, mekaniker, verkstadschefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare. Leds av MRF:s jurist David Norrbohm.

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

MRF:s Lack- och skadekonferens
21 januari, Göteborg i samband med Automässan
Årligt seminarium för plåt-, lack- och plastföretag, öppen för alla.

Caravan Stockholm 
16–19 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och pro-
dukter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, husbilsskola, 
föreläsningar och artister med Pernilla Wahlgren som dragplåster på lördagen.
www.easyfairs.com/sv/caravan-stockholm-2017

Genèvesalongen
9–19 mars, Palexpo Genève
Schweiz årliga internationella bilsalong arrangeras i år för 
87:e gången. Årets grafiska symbol är avtäckt och visar en 
trekvarts vy av en konceptbil.
www.salon-auto.ch

Automechanika
31 januari-2 februari, Jeddah
14–16 mars, Sankt Petersburg 
15–18 mars, Madrid
15–17 mars, Ho Chi Minh city
21–24 mars, New Delhi
23–25 mars, Kuala Lumpur 
Närmaste stoppen för den världsomspännande verkstadsmässan Autome-
chanika sker i Saudiarabien, Ryssland, Spanien, Vietnam, Indien, Malaysia och 
Turkiet. Återkommande höjdpunkter är bland annat Automechanika Innova-
tion Award och föreläsnings-programmet Aftermarket Forum.

New York International autoshow
14–23 april Jacob Javits Convention Center
Mer än fyra våningar med de nyaste fordonen och senaste futuristiska kon-
ceptbilarna från världens biltillverkare. Nästan 1 000 bilar och lastbilar visas 
på Nordamerikas första och största välbesökta bilmässa med anor från 1900. 
En gigantisk samling av toppmodern design och extraordinär innovation.  
www.autoshowny.com 
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I BÖRJAN AV SEPTEMBER i år 
började den nya Giulia-modellen 
säljas i Sverige och kompletterar 
Giulietta, 4C i två versioner. Nya 
suven Stelvio, är nästa nya modell 
på gång under 2017.

– Nylanseringen innebär totalt 
sex nya modeller, baserade på en 
helt nyutvecklad och variabel platt-
form, varav nya Giulia är den 
första, berättar Bjarne Petersen, 
pr- och informationschef vid FCA 
Sweden.

– Med rekonstruktionen i Sve-
rige är målet cirka 20 återförsäl-

jare och 30-35 serviceverkstäder. I 
dag har vi 14 återförsäljare och 25 
servicepunkter. 

FRÅN ÅTERFÖRSÄLJARSIDAN säger 
Stephan Ellefors, vd för Björkmans 
Bil-koncernen med säte i Västerås:

– Vi är glada att Alfa Romeo 
Giulia äntligen kan visas i våra hal-
lar. Bilen är efterfrågad. Det är rik-
tigt spännande att se hur den kan 
slå sig in på marknaden. Det är 
ju första gången på mycket länge 
som Alfa visar upp en bil i det här 
segmentet. Många besökare, som i 

dag kör andra märken i premium-
segmentet, är nyfikna på den nya 
Giulian och de som provkör tycker 
att det är kul att köra en bil som 
sticker ut lite från mängden. Vi 
förväntar oss att merparten av våra 
nya kunder är tjänstebilsägare som 
byter bil regelbundet och som vill 
prova något nytt och spännande.

– Nu gäller det för oss och 
generalagenten att fortsätta 
marknadsföra Giulian. Att lansera 
en ny bil, som tidigare inte fun-
nits i segmentet, tar alltid tid och 
konkurrensen är stenhård. 2  pl

Alfa Romeos återkomst

Modernaste Kiahallen
I Fosieområdet i Malmö har KC Motors 
nyligen invigt Sveriges modernaste 
Kia-anläggning, den första enligt det så 
kallade ”Red Cupe-konceptet” som har 
utvecklats för att förstärka varumär-
kets fokus på design, och ge besökarna 
en ny typ av upplevelse. KC Motors mål 
är att sälja 1 000 bilar per år i Malmö.

Nytt Porsche Center
och ett som lämnar 
Din Bil, som sedan tidigare driver 
Porsche Center Stockholm och en ser-
viceanläggning på Östermalm, öppnar 
en ny fullserviceanläggning i Danderyd 
med utställningsplats för tolv nya bilar 
och tolv begagnade, samt tio fullutrus-
tade verkstadsplatser. Din Bil räknar 
med inom ett par år efter öppnandet 
att kunna sälja 600–700 bilar totalt 
från anläggningen, där cirka 25 nya 
arbetsplatser skapas. Anläggningen be-
räknas ha full verksamhet under slutet 
av 2017 och rekrytering av personal till 
nyckelpositioner har börjat.

Försäljningen av Porsche ökar mest 
i Stockholmsområdet och framför allt 
efterfrågan på Porsche 911.

Men Nordslingan Bil i Eskilstuna 
– dotterbolag till Motorcentralen i Es-
kilstuna och återförsäljare för Ford och 
Mazda – har upphört som auktoriserad 
serviceverkstad för Porsche efter sex år.

– Vi beslutade oss för att inte göra 
de investeringar som krävdes för en 
fortsatt auktorisation, säger vd:n Johan 
Oscarsson till Eskilstuna-Kuriren.

Nordslingan fortsätter att självständigt 
sälja nyare, begagnade Porsche-bilar och 
svara för service och reservdelar till dem.

Auktoriserade Porschecenter med 
ny-bilsförsäljning finn sju svenska orter.

Nya Alfa Romeo Giulia, Årets bil i Italien 2017, ska vara start- 
skottet för märkets re-lansering i Sverige efter flera år med sjunkande 
försäljningssiffror. 

Stephan Ellefors tror att andrahandsvärdet kommer att 
stå sig väl i förhållande till konkurrenterna.

 Jobba smartare 
med DäckData
DäckData är affärssystemet som ger dig  
snabbare flöden med full kontroll över  
däckhotell, tidbokning, fakturering,  
förvaring, lager, inventering, med mera. 

Programmet arbetar via internet, på våra 
servrar, så du behöver inte bekymra dig  
om varken installation eller back-up.  
Systemet har marknadens bästa upptid  
och är mycket enkelt och säkert att använda. 

Du kommer snabbt igång utan krångel  
eftersom DäckData använder begrepp och  
arbetsflöden som är naturliga i din vardag. 

Boka en demo. Ring 040 672 88 88
www.compilator.com

   

       

Besök oss  
i vår monter  

A02:72  
på Automässan
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http://www.mrf.se/boka
mailto:larsg@telia.com
mailto:mrf.dalarna@gmail.com
http://www.salon-auto.ch


En SOLROShistoria
Det här berättades av en plåtslagare som gjorde ett extraknäck 
hemmavid, ett litet jobb av den art hen sällan åtar sig. Kunden 
var en farbror, vars bil hade repats på en framskärm. Skärmen 
fick lossas och där bakom låg ett skikt av jord under halvt för-
multnade solrosor. Mitt i alltihop växte … en solros som sträckte 
sig mot ljuset! Snacka om att nära liv under karossen.
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Folk i branschen
Ny chef för Lexus Sverige är Dick 
Zachrisson, 41, en bilentusiast 
som började i branschen redan 
som 22-åring och har jobbat med 
Lexus i olika roller sedan 2003.

Sanna Kaipia 
tillträdde i höstas 
som Sverigechef för 
Nissan efter Stefan 
Andström som blivit 
försäljningsdirektör 

för Nissan Nordic Europe. Sanna 
har tidigare varit bland annat 
landschef för Nissans verksamhet i 
Finland och senast dealer principal 
på Autokeskus i Konala.

Lennart Lindblad, 
86, som utvecklat och 
förfinat bilbälten och 
grundat Autoliv, har 
tilldelats Polhems-
priset, en guldmedalj 
och 250 000 kronor, av Sveriges 
Ingenjörer. ”Resan från den första 
tillverkningen i villan i Vårgårda 
till dagens globala företag saknar 
motstycke i modern svensk indu-
strihistoria”, lyder motiveringen. 
Lennart Lindblad utvecklar fortfa-
rande säkerhetsteknik, just nu ett 
system för automatiskt spänning 
av lastbilars spännband.  

Antalet elever som söker For-
donsprogrammet som första-
handsval fortsätter att sjunka. 
Branschen satsar på att höja 
kvaliteten på utbildningen för att 
vända den nedåtgående trenden.

TROTS ATT ANTALET elever som 
sökte gymnasiet ökade i år, sjönk 
antalet som valde Fordons- och 
transportprogrammet i första 
hand. På Transportföretagen ses 
det sviktande intresset som en del 
av en internationell strömning. 

– Det är en global och euro-
peisk trend att yrkesutbildningar 
väljs i lägre utsträckning, säger Caj 
Luoma, som är chef för utbild-
nings- och arbetsmarknadsfrågor 
på Transportföretagen.

 
HÄLFTEN AV niondeklassarna i 
Sverige säger att de kan tänka sig 
att gå ett yrkesprogram, men det 
är långt ifrån hälften som faktiskt 
gör det. Mellan 2008 och 2015 har 
andelen som väljer att söka yrkes-
utbildningar till gymnasiet sjunkit 
kraftigt. I dag är det bara en av 
fyra, enligt Transportföretagen.

– I princip var tredje yrkeselev 
har försvunnit. Men vi är bland de 
yrkesutbildningar som har tappat 
minst över tiden, säger Caj Luoma 
som också företräder Motorbran-
schens yrkesnämnd, MYN.

Han räknar upp andra vanliga 
förklaringar till utvecklingen: att 
utbildningsreformen 2011 tog bort 
högskolebehörigheten från många 
yrkesutbildningar och att studie-
vägledarnas kunskaper brister. 

Men enligt Caj Luoma är det 
mest ett informationsproblem.

– I första hand handlar det om 
ett informationsunderskott, där 

UTBILDNING

Fortsatt sjunkande intresse
för Fordonsprogrammet 

många uppfattar att de ska förbli 
fordonsmekaniker hela livet. Na-
turligtvis stämmer inte det, men så 
uppfattas det.

ÄNDÅ ANSES inte mer information 
vara receptet.
– Vi skulle kunna köra stora kam-
panjer, men vi tror att det skulle ha 
en kortsiktig effekt i fall kvaliteten 
på utbildningarna skulle brista; det 
skulle sprida sig bland de unga och 
slå tillbaka. 

Lösningen är i stället kvalitets-
förbättring.

– Kvalitet i utbildningen driver 
fram status och med statusen 
ökar intresset för utbildningen. 
Därför har vi nyligen lanserat ett 
pilotprojekt med kvalitetssäkrade 
motorbranschcollege.

Satsningen innebär att for-
donstekniska skolor certifieras till 
Motorbranschcollege enligt sex 
kvalitetskriterier. Områdena som 

granskas är bland annat arbetsplats-
förlagt lärande, lärarnas kompetens-
utveckling, utrustning, elevernas 
nöjdhet och samverkan mellan 
skola och bransch. Se mer på sidan 
37 i det här numret. 2  rj

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

Se den senaste tekniken  
och framtidens verkstad  
på Automässan

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

Automässan 18–21 januari 2017  Svenska Mässan Göteborg 

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

Två av tre väljer bort yrkesprogrammen
Intresset för Fordons- och transportprogrammet sjönk från 4 958 till 4 800 
förstahandssökande elever, mellan läsåret 2015/16 och 2016/17. Bland yrkes- 
programmen ökade Bygg- och anläggningsprogrammet mest, med 500 fler  
sökande jämfört med föregående år. I procent ökade Handels- och  
administrationsprogrammet mest, med 14 procent. Källa Skolverket

Fordon tappar, medan Bygg ökar.
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Åtta ÅF för SsangYong
Koreanska SsangYong fick för en tid 
sedan en ny GA i Sverige, Malmö-
baserade SsangYong Import, som 
ägs av danska Nic. Christiansen-kon-
cernen, också för importör av Jaguar 
och Land Rover i Sverige och GA för 
Hyundai i Danmark sedan 1992.

Avsikten är att successivt bygga 
upp ett starkt ÅF- och servicenät för 
SsangYong i Sverige. I månadsskiftet 
augusti-september hade märket 
åtta återförsäljare och fem separata 
serviceverkstäder i Sverige. Återför-
säljarna är Strömbergs Bil i Kalmar, 
Inlags Bil i Kungsbacka, Pålsson 
& Palmqvist i Malmö, Öhmans Bil i 
Sundsvall, All-Bilar i Umeå, Auto-
Select i Uppsala, IA Bil i Vänersborg 
samt Sport & Motor i Östersund.

Servicenätet består av Autome-
kano Ringön i Göteborg, Larsson Bil 
i Kalmar, Autoklinik i Malmö, Stock-
holm Bil i Skärholmen/Stockholm Syd 
och Bromma Bil & Motor i Stockholm.

Vd:n Jakob Lundin säger att man 
inom kort ska börja kontraktera ÅF och 
serviceverkstäder även norr om Umeå.

– Målet för 2016 är 15–20 återför-
säljare och 2017 totalt 25–30.

Förhoppningen är att försäljningen 
ska öka från ett 50-tal bilar årligen 
till uppemot 2 000 om ett antal år.

Motorbranschcollege är en 
satsning för att höja fordons-
utbildningarnas kvalitet.
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EN PERSONBIL registrerad under 2015 
gav i snitt ett utsläpp på 127 gram kol-
dioxid per kilometer (g CO2/km). Det 
kan jämföras med bilar registrerade 
2014 som släppte ut i snitt 132 gram. 

Preliminär statistik från Trafikver-
kets Klimatbarometer för första halv-
året i år visar på att de genomsnittliga 
koldioxidutsläppen för nya personbilar 
fortsätter att sjunka. 

De lätta lastbilarna, registrerade 
under 2015, gav 173 gram per kilome-
ter jämfört med 2014 då utsläppen låg 
på 176 gram. 

SVERIGE LYCKADES sänka utsläp-
pen mer än andra EU-länder fram 
till 2012. Men de två påföljande åren 
ökade avståndet och Sverige gled 
tillbaka från en 14:e plats till en 

19:onde bland 27 länder. Förklaringen 
är, enligt Trafikverket, fler fyrhjuls-
drivna, bränsletörstiga bilar och färre 
miljöbilar i nybilsförsäljningen. Under 
första halvåret utgjorde miljöbilarna 
16,7 procent mot 17,8 motsvarande 
period förra året. 

Men andelen supermiljöbilar (elbilar 
och laddhybrider) har däremot ökat 
från 2 procent första halvåret 2015 till 

3,1 procent samma period i år. 

VI SER HUR de båda kurvorna faller 
och hur kurvan för Sverige på nytt 
närmar sig den genomsnittliga EU-
nivån. Ska Parisavtalet om klimatmå-
len uppnås bör Sveriges utsläpp från 
vägtrafiken fortsätta att minska. Från 
2010 till 2030 bör de ner 80 procent, 
enligt Trafikverkets bedömning. 2 ac

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

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

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

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!
Scanna QR koden för en demovideo eller kom och

besök oss på Automässan 2017, Monter A02:22!

Oslagbar och unik flyttbar “extra-lyft” till 
verkstaden som gör domkrafter överflödiga!

Renare utsläpp från nya bilar
Nya bilar i Sverige släpper ut allt mindre koldioxid. På tio år har utsläppen minskat med i 
genomsnitt 35 procent. Det är en imponerade siffra jämfört med hela EU där utsläppen 
minskat med 26 procent i genomsnitt. Fortfarande ligger dock det svenska snittet något 
över EU-snittet. Även den totala mängden utsläpp har minskat kraftigt de senaste sex 
åren.

STATISTIK

Nya personbilars genomsnittliga CO2-utsläpp i Sverige och EU
1990-2015

Källa: BilSweden/Trafikverket/Transportstyrelsen. 

Er kraft och dynamik
är er stora tillgång!
VILKEN ROLIG TID DET ÄR! Omvälvande. Ett skifte står för dörren. Lite läs-
kigt också. Möjligheter och hot virvlar runt som maskrosbollar. I första 
skedet är det lätt att se hoten – onlineförsäljning, hårdare fabriksstyrning, 
nya aktörer …

På sidan 24 i det här numret skriver vi om en helt ny typ av online-
återförsäljare, som representerar ett märke – och bara säljer över nätet. 
Man vågar knappt tänka tanken på alla mångmiljon-investeringar i 
anläggningar som många av er har fått göra.

DIGITALT ÄR DET NYA, det spännande och det utmanande. Min tanke drar 
paralleller med tidningsvärlden där klassiska magasin av papper helt plöts-
ligt ynglar av sig med event, poddar och en massa digitala plattformar.

Påfallande är att tidningarna fortsätter att vara själva livmodern, varu-
märkenas nav, som får draghjälp av nya, rätt kul kommunikationskanaler 
med läsarna/kunderna.

På samma sätt vill jag se bilhallarna (verkstäderna är ju mer självklara 
offentliga lokaler) som flaggskeppen för era varumärken.

HÄR I TIDNINGEN, av papper, försöker vi ge er uppdatering och insikter 
om vad som händer i omvärlden.

Och faktum är, att mitt bland alla hotbilder, poppar också möjlig-
heter och innovationer upp som nytända lågor. Ni har rykte om er att 
vara sjutusan till entreprenörer och det är sådan dynamik och kraft som 
skapar tillväxt i förändringstider!

Vi har varit en övermogen bransch som rentutav håller på att förvandlas 
till en tillväxtbransch.

VI HAR SNAPPAT att många av er förverkligar nya idéer. En och annan säljer 
firmorna och utvecklar nya affärsidéer. Men många skapar också angränsan-
de sidoaktiviteter. Vi ska berätta om några i nästa nummer – för att sporra.

Berätta hjärtans gärna ni också vad ni gör så vi kan inspirera era kol-
leger! Bättre att dela med sig än att försöka hemlighålla; med digitalise-
ringen har transparensen kommit för att stanna.

SEDAN VET MAN ALDRIG med säkerhet hur det ska bli; det räcker ju att 
blicka en månad tillbaka på de amerikanska opinions-

institutens missbedömningar.
Och jag drar mig till minnes längre tillbaka, 

ett dagsverspoem av Alf Henrikson:
”När man minns hur tokigt man tänkt,
och hur fel man fått, och hur annorlunda 

det faktiskt i regel har gått.
Och hur världen har drabbats av sällsam-

ma metamorfoser, får man årligen mindre 
och mindre respekt för prognoser”

Gott nytt år!

”Vi har varit en övermogen bransch 
som rentutav håller på att förvandlas 
till en tillväxtbransch”
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nadsminister Per Bolund på det 
svenska lagförslaget. 

IDD är en av alla regleringar 
i kölvattnet på finanskrisen. En 
stor fråga är provisionsförbud på 
förmedling av försäkringssparande. 
Men i regleringen finns även för-
medling av sakförsäkringar och det 
innefattar återförsäljare av fordon, 
elektronik och mycket annat; de 
som erbjuder sakförsäkringar kom-
mer att räknas som sidoförmedlare. 

KRAVEN ÄR INTE LIKA HÅRDA som 
för dem som enbart ägnar sig åt 
försäkringsförmedling. I IDD anges 
de villkor som styr vilka återför-
säljare som kommer att behöva 
registrera sig som sidoförmedlare. 
Bland annat ska försäkringspremien 
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JA, VISST är det något speciellt med 
bilbranschen!

– Varje höst när nyintroduktioner-
na kommer har jag längtat tillbaka. 
Det har varit som en skolstart som 
börjat utan mig, säger vd:n Tobias 
Lundberg på Ulf Lundberg-företagen. 

Lika framgångsrikt som pappa 
Ulf sålde Saab, Opel, Kia och BMW 
i Falun och Borlänge, utvecklade 
sönerna Tobias och Linus Audi och 
VW på Bil-City i Piteå innan hela 
bilrörelsen såldes 2006 och företaget 
fokuserade på bygg och fastigheter, 
bärgning och maskinuthyrning.

Biintresset har parallellt odlats 
i Öruddens Klassiska bilar som på 
senare år varit en tummelplats för 
Tobias och Linus Lundbergs renove-
ring och underhåll av entusiastbilar. 
De är internationellt kända samlare 
av Porsche.

TILLBAKA TILL RÖTTERNA
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2

Vd:n Anders Larsson på K3 tillsammans med 
de nya ägarna Tobias och Linus Lundberg.

Även återförsäljare av bilar 
kommer att påverkas av de nya 
EU-reglerna för försäkringsför-
medling.

ALLA SOM SÄLJER eller förmedlar 
bilförsäkringar kan komma att 
behöva registrera sig som sido-
förmedlare och kraven på bland 
annat information till kunden blir 
större än i dag.

Det är det nya försäkringsdist-
ributionsdirektivet, IDD, som även 
omfattar alla som förmedlar sak-
försäkringar, ett så kallat minimi-
direktiv som innebär att reglerna 
håller den lägsta nivån som ett 
EU-land ska ha, men att varje land 
kan besluta om högre krav. Just nu 
arbetar juristerna hos finansmark-

Nya EU-krav på g för 
försäkringsförmedling

för en försäkring inte 
överstiga 600 euro per år 
(knappt 6 000 kronor) 
alternativt 200 euro 
under tre månader. Om 
återförsäljaren förmed-
lar en försäkring med högre premie 
är hen skyldig att informera kunden 
om vilken ersättning/provision som 
hen får. Sidoförmedlaren behöver 
inte uppge ersättningen i kronor; 
det räcker med att förklara vilken 
typ av ersättning det är. 

Sverige kan dock gå längre och 
kräva att informationen ska avse 
kronor och ören. Svaret får vi när 
det svenska lagförslaget är klart.

Det har länge diskuteras ett pro-
visionsförbud på försäljning av olika 
typer av försäkringar. Men IDD 

ställer inte något krav på förbud mot 
provisioner på sakförsäkringar.

Att en bilhandlare klassas som 
sidoförmedlare för med sig en rad 
skyldigheter – registrera sig som si-
doförmedlare, uppfylla utbildnings-
krav, lämna viss information till 
kund, agera i enlighet med kundens 
bästa intresse etcetera. Kraven är 
lägre än för en ”vanlig” förmedlare, 
men strängare jämfört med i dag.

De nya reglerna ska gälla  
från 23 februari 2018, enligt EU:s 
direktiv. 2   ac

Per Bolunds 
jurister jobbar
med frågan.

Suget blev för stort. 
Efter tio år utan egen 
box återvänder Ulf 
Lundberg-företagen 
till branschen och kö-
per K3 Autocenter.

Nu är de alltså tillbaka i bilbran-
schen och med köpet av Porsche 
Center i Haninge, anrika K3 Auto-
center. Förhandlingarna med sälja-
ren AutoCarrera började i höstas.

– K3 är ju en klenod, dessutom 
auktoriserad sedan tio år, det känns 
nästan som att köpa Operakällaren, 
säger Tobias vördnadsfullt.

– Varumärket är starkt, mark-

naden intressant och vi känner 
personalen.

SOM GRÄDDE på moset har 
bröderna också lyckats rekrytera 
namnkunnige Per Hansson som 
servicemarknadschef. Han har job-
bat inom Porscheorganisationen i 
många år, både i återförsäljarledet 
och hos generalagenten. I övrigt 
blir ledningen kvar med Anders 
Larsson som vd, och försäljningen 
av begagnade Porschar fortsätter.

Att Ulf Lundberg-företagen är 
alerta entreprenörer bevisas väl av 
att tretton företag numera finns 
under koncernens paraply, bland 
annat Laxtrappan som ger hjälp 
till nystartade bolag att växa och 
utvecklas till självgående bolag.

Embryot till koncernen finns att 
hitta i traktortjänster, anläggnings-
arbeten och järnhandel i Skellefte-
trakten på 1970-talet.

Ulf är entreprenör, ingen sam-
lare, och i högsta grad med som 
ägare och bollplank i företaget. 
Man kan gissa att han gärna bollar 
i fråga om K3, ett projekt som han 
stöttade efter två minuters före-
dragning och kommenterade som 
”en given affär”. 2   icn

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

Läs mer om oss på pivab.se

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

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

Nu500.000sålda!
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Christian Sandström 
forskar om hur teknikskif-
ten påverkar samhälle 
och företag. Ett hett forsk-
ningsområde med tanke 
på digitaliseringen som 
griper omkring sig överallt, 
inte minst i bilbranschen.

Hur omvälvande är Tesla för bilbranschen 
på en tiogradig skala?
– Det är väldigt mycket som är annorlunda. 
Produktarkitektur, säljmodell, infrastruktur 
med laddstolpar, bränslet och så vidare. Jag 
skulle säga åtta.

Tesla Motors använder egna sälj- och  
servicekanaler för att nå marknaden.  
Varför gör man det?
– Jag tror att Teslas strategi främst handlar om 
att ha kontroll över sin produkt. Det krävs en 
väldigt speciell kompetens i verkstads- och 
återförsäljarledet. 

– Det ska bli intressant att se vad som 

händer nu när konkurrensen hårdnar på 
marknaden för elbilar. Det tvingar även an-
dra tillverkare att tänka i nya banor. Frågan 
är om de kommer att följa Teslas exempel.

Tesla Motors ger sig in på massmarkna-
den med något enklare bilmodeller och 
siktar på att producera 500 000 bilar  
per år. Är det då möjligt att hålla fast  
vid strategin? 
– Då blir skalbarheten ett reellt problem. 
Hur ska man nå nya kunder och hur ska man 
kunna serva alla bilar? Rimligen kan inte Tesla 
Motors gör det själv, men jag vet inte.

Vad forskar du om just nu?
– Tillsammans med Christofer Laurell, Stock-
holms universitet, har jag tittat på om Uber i 
sociala medier uppfattas disruptivt teknolo-
giskt eller disruptivt institutionellt. Det visade 
sig att Uber framför allt uppfattas som kraftigt 
omvälvande ur ett samhälleligt perspektiv.

Du menar att begreppet ”tillit” är centralt 
för den kraftiga tillväxten av delnings- 
ekonomin. Kan du utveckla det? 
– Tekniken hittar sätt att skapa tillit vilket 
öppnar upp marknader. Genom Ubers betyg-

sättning av både förare och passagerare vågar 
jag åka med en förare som jag inte känner och 
han vågar ha mig i bilen. Även när det gäller 
bilpooler handlar det om tillit, men då till tek-
niken. När det blir enkelt och säkert att boka 
och använda en bil i bilpoolen finns det ingen 
anledning att äga ett fordon. 

Vad tror du är den mest underskattade 
digitala produkten eller tjänsten?
– Det är Facebook. Med över en miljard flitiga 
användare är dess potential som annonsmark-
nad kraftigt underskattad.

Mest överskattade?
– Det är 3D-printern. Den har blivit väldigt 
hajpad både när det gäller bolagsvärderingar 
och vad man kan göra med den, men när allt 
kommer omkring rör det sig om en tillverk-
ningsteknologi, snarare än science fiction som 
man ibland får intrycket av. 2
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Digitaliseringen

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!

CHRISTIAN SANDSTRÖM

ÅLDER: 34.
GÖR: Forskare på Chalmers och Ratio.
KARRIÄR: Civilingenjör 2007, disputerade 2010  
och blev docent 2014.
FRITID: Nybliven pappa – ”say no more”, spelar  
tennis och lyfter skrot.
MOTTO: Att titta inåt och bli vän med sig själv. 
”Varför ser du flisan i din broders öga, men märker 
inte bjälken i ditt eget?”

”Åtta av tio  
för Tesla”



Motorplock

Lyxig laståsna
Mercedes Concept X-klass är en ”Premium pick-
up”, det vill säga en lyxig laståsna som bär över 
ett ton på flaket. Den visades för första gången i 
Stockholm och att Mercedes valde den platsen 
för lanseringen beror på att Sverige anses bli 
en stor marknad för den första pickupen från 
Stuttgart. Dubbelhytten är elegant inredd, säker-
hetssystemen kompletta och vägegenskaperna 
kompetenta.  Fyrhjulsdriften blir extra effektiv 
med lågväxel och två diffspärrar. Försäljningen 
startar nästa höst.

LUNDAGRUPP
BYGGER ELBIL
ETT NYTT SVENSKT bilmärke håller på att 
skapas i Lund. Projekt Uniti drivs av ett 20-tal 
forskare vid Lunds universitet och började 
som en studie av vilken typ av fordon som 
kan behövas för att transportera folk i stads-
områden. 

Forskarna kom fram till att dagens bilar är 
otidsenliga i stadstrafiken; alltför stora, tunga 
och med komplicerad teknik. De orsakar 
trängsel och spyr ut avgaser som 
förstör människors hälsa.

I bilarna färdas i genomsnitt 
bara 1,2 personer, korta sträckor 
och i tämligen låga hastigheter. 
Dagens överdimensionerade 
bilar skulle kunna ersättas med 
betydligt mindre och renare fordon, ansåg 
forskarna. Därmed föddes idén till Uniti.   

Det är en liten bil som har två säten i rad. 
Drivkällan är en elmotor på 15 kW som ger en 
toppfart på 90 km/tim. Ett natriumjonbatteri 
på 11 kWh räcker för cirka 15 mils körning. 

INTERIÖREN ÄR rensad från allt som anses 
onödigt, till exempel knappar och paneler i 
plast. I stället används miljövänliga material. 
Tunga komponenter har rationaliserats bort. 
Bilen styrs med hjälp av elektroniska signaler. 
Instrumenten har ersatts med en stor head 
up-display. I Uniti ska smartphonegeneratio-
nen känna sig hemma.

Den lilla elbilen är tänkt att bli andrabil 
hos unga välbärgade storstadsbor. De kom-
mer inte att köpa sin Uniti hos en vanlig 
bilhandlare. 

”Uniti liknar mer konsumentelektronik 
än en traditionell bil. Med dess lätta vikt och 
kompakta storlek är den lämplig för online-
försäljning där fordonet kan levereras till 
dörren eller säljas på ett elektronikvaruhus”, 
menar Unitigruppen. 

Genom en så kallad crowfunding-kampanj 
försökte projektgruppen få ihop de fem miljo-
ner som behövs för att konstruera en prototyp. 
Det gick över förväntan. 570 investerare sköt 
till över tolv miljoner kronor och över 150 
intresserade köpare anmälde sig omgående. 

Fart för miljonen
Teslas andra modell, X, är ovanlig på de flesta sätt, 
men mest uppseende väcker bakdörrarna. De öppnar 
likt ”falkvingar” som Tesla kallar dem. Med stängda 
dörrar ser Model X mest ut som en stor suv – över 
fem meter lång och två meter bred. Den rymmer fem, 
sex eller sju säten, har lastrum i båda ändar och två 
elmotorer – fram på 263 hk och bak på 510 hk. Den 
nära 2,5 ton tunga bilen gör 0-100 km/tim på 3,9 sek 
och med stort batteri kan den gå nära 50 mil. Priserna 
börjar på strax över en miljon. 

Familjebil med höjd 
Den första Renault Scénic valdes till Årets Bil 
1997 för sitt familjevänliga nytänkande. Nu är 
det dags för fjärde generationen och i stil med 
dagens bilsmak har designen dragits lite åt det 
spänstiga suv-hållet. 20-tumshjul är standard, 
vilket har höjt markfrigången med fyra centime-
ter. Modellen finns i två versioner, men bara den 
förlängda Grand Scenic ska tas in till Sverige. 
Den har fem eller sju säten och bakstolarna kan 
enkelt fällas ned till ett plant lastgolv. 
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AV  MARIANNE STERNER

 ”Den lilla elbilen är tänkt att bli andrabil  
   hos unga välbärgade storstadsbor”

Tvåsitsiga 
elbilen Uniti 
skapas för 
stadsbor. 
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Ny Kina-bil är svensk
Kinas nyaste bilmärke heter Lynk & Co och sitter 
på en suv som baseras på Volvos flexibla plattform 
CMA (Compact modular architecture). Bilen har 
tagits fram på tre år av ett svenskt team i Volvos och 
Geelys gemensamma utvecklingsbolag CEVT (China 
Euro vehicle technology) i Göteborg. Målgruppen är 
ung. Bilen ska vara ständigt uppkopplad och erbjuda 
mängder av internetbaserade tjänster. Första bilen 
har modellnamn 01 och den ska följas av en serie 
bilar som baseras på Volvoteknik. 

Italiensk ikon-version
Det är 50 år sedan den tvåsitsiga sportbilen Fiat 
124 Spider lanserades. Den slutade tillverkas 1985 
men nu kommer modellnamnet igen. Fiat-emble-
men sitter på en bil som påminner om sportbils-
ikonen Mazda MX-5 Miata och det är en iakttagelse 
som stämmer. 124 Spider är resultatet av ett 
samarbete mellan Fiat och Mazda. Grundkonstruk-
tionen är densamma med längsmonterad motor 
och bakhjulsdrift, men designen är italiensk, liksom 
turbomotorn på 140 hk. 

Italiensk stil på 
japansk ikon.

Lynk & Co har skapats i Göteborg.

Sju kan åka i Renault Grand Scenic.

Dörrarna lyfter som falkvingar.

Mercedes X tar sig fram i svår terräng.

Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal

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

EXMO_ON_VINTER_AD_220x285_SE.indd   1 2015-09-17   15:50
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Vinn!

Tid för spel!
Sällskapsspelens period infaller väl nu och varför 
inte testa nutidskunskaper under bilresor – eller 
ge bort spelet som en festgåva. Det klassiska 
MIG-spelet är uppdaterat med 1 560 nyskrivna 
aktuella och utmanande frågor. Finns både som 
kartongspel och appar. Nya MIG Blå säljs av va-
ruhus, bokhandel, leksaksaffärer och Lagerhaus. 
Rekommenderat utpris är 299 kronor.

Vi har tre spel till utlottning. Vill du vinna,  
mejla namn och postadress till redaktionen@
motorbranschen.se senast 10 februari 2017. 
Skriv ”utlottning” i ämnesfältet. Ev vinstskatt 
betalas av vinnarna.

Coolt verktyg
Snyggt och slimmat är spärrskaftet Dust proof från 
Würth. Skyddar mekanikerns knogar och motstår fina 
dammpartiklar. Har ett 72-tandat spärrhuvud och 
finns som kvartstum, treåtting och halvtum. Priser 
mellan 595 och 795 kronor exkl moms.

Stajlad laddning
Den designade laddstationen POP-e för el-fordon/
hybrider är en komplett solanläggning som sam-
tidigt är kopplad till nätet, ett högpresterande all-
in-one solelssystem som tydligt skickar budskapet 
”att här strävar vi efter hållbarhet”. Kommer från 
österrikiska Smartflower. Uppseendeväckande 
med sina 18 kvadratmeter solfjäderformade pane-
ler som i genomsnitt genererar cirka 4 000 kWh 
per år. Elen kan använda antingen direkt, matas  
in det allmänna nätet eller för att ”tanka” elbilen/
elhybriden, e-cykeln eller e-gräsklipparen. Försedd 
med ett vanligt ladduttag och ett semisnabbt. Kan 
ladda med en spänning upp till 22kW, en hybridbil 
full på en halvtimme.

Finns i åtta färger, kan fås med logotype. I 
Sverige finns fyra återförsäljare. Priset är 164 000 kr 
plus moms. Mer på www.smartflower.com

Av bilglas
Ryds bilglas ligger bakom det vackra fatet 
Oändlighet som glaskonstnären Erika Lagerbielke 
har formgivit. Fatet är tillverkat i Kosta glasbruks 
hytta i en upplaga om hundra numrerade signe-
rade exemplar. Säljs exklusivt på Svenskt Tenn 
för 3 200 kronor. Allt annat bilglas från Ryds blir 
glasfiberisolering.

Det här är en däck- och 
balanseringsmaskin i ett,  
en kompakt utrymmes-
besparande SteyrTek-
maskin från Tyrelia. Passar 
verkstäder där däck är en 
mindre del av verksam-
heten. Sparar utrymme  
och är lätt att flytta. Kostar 
14 454 kronor exkl moms.

Originalet
Lådhurtsarna 
”Multidrawers” i industri-
design har tillverkats 
av engelska företaget 
Bisley sedan 1903. Rejäl 
plåtförvaring av högsta 
kvalitet som fungerar 
lika bra för papper som 
för verktyg. Finns i stor 
variation av färger och 
storlekar, både för bord 
och golv. Saluförs på 
www.deskstore.com från 
1 250 kr, inkl moms.

Sömlöst är en 
trend på foten som 
Jobi nu lanserar 
med den här smi-
diga skyddsskon, 
helt i slittålig 
halkhämmande 
och oljeresistent 

syntet. Försedd 
med tåhätta, 
spiktrampskydd, 
vadderad häl-
kappa. Kan tvättas 
i maskin. Färgen 
är grå med gröna 
och svarta detaljer, 
finns i storlekarna 
35–48. Pris 698 
kronor exkl moms.

Taggad mätning 
Den här lilla digitala dosan ersätter tumstockar, 
måttband och linjaler. Har dels en utdragbar 
tråd som beräknar längden direkt och tydligt i en 
display, dels ett infrarött läge som beräknar längd 
mellan punkterna som markeras. Mäter du många 
grejer på en gång kan du tagga varje mätning 
muntligt i den inbyggda mikrofonen och alltihop 
skickas till din mobil. Från Bagel, kostar cirka  
650 kronor plus frakt. Och kan köpas på  
www.bagel-labs.com

Gör två maskiners jobb

Lätt på foten

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

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

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

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

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

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
mailto:redaktionen@motorbranschen.se
http://www.smartflower.com
http://www.deskstore.com
http://www.bagel-labs.com
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John Merry, vad är du egentligen, digital åter-
försäljare eller säljare för biltillverkaren?
– Vi är något helt nytt och det finns ännu inte 
ett namn för det vi gör. Vi representerar ett 
bilmärke. Du kan kalla oss ”retail facilitater” 
(ungefär ”underlättar försäljning”).

Vad gör ni som skiljer er från andra  
återförsäljare?
– Vi har studerat kostnaden för biltillverkaren, 

inkluderat återförsäljarmarginalen och återför-
säljarens kostnader och investerar i stället på en 
digital försäljningsplattform och personal.

Hur går processen till?
– Våra kunder tar kontakt med vårt team, som  
vi kallar ”brand champions”, antingen via nätet, 
telefon, mejl eller chat. Kunden bestämmer var, 
när och vilken bil de vill provköra. Vi vägleder 
kunden för att få rätt bil för deras livsstil och be-

hov. Vi har inget showroom, inga anläggningar, 
inga säljare på kommission. Vi gör allt på kun-
dens villkor för att överträffa deras förväntningar.

– Kunderna älskar oss, marknadsandelarna 
ökar samtidigt som våra klienter får värdefull 
feedback om vad kunderna vill ha.

Hur får ni tillgång till bilar att sälja?
– Genom vårt samarbete med Mazdas nätverk 
har vi transparens i hela flödet. Vi vet vilka 

I digitaliseringens 
kölvatten nosar nya 
aktörer upp bilbran-
schen. I London säl-
jer John Merry nya 
Mazda-bilar online. 
Han är troligtvis den 
första onlineförsälja-
ren i Europa och han 
vill expandera. Motor-
branschens Maria 
Eriksson fick en inter-
vju med entreprenö-
ren som vill bli ”Ama-
zon.com” på bilar.
TEXT MARIA ERIKSSON

modeller som är tillgängliga, vad som finns i 
lager och vad som fungerar nationellt. 

– Vi erbjuder bilar till kunderna, vi forcerar 
inte. Branschens förtroende förstörs ofta genom 
att återförsäljarna tvingas sälja prisnedsatta 
lagerbilar för att minska balansräkningen. Det 
innebär tyvärr ofta att en säljare föreslår en 
kund en blå bil fast kunden egentligen vill ha 
en vit. Det kan påverka marginalerna negativt 
för både återförsäljaren och tillverkaren.

– Med vårt sätt att sälja får tillverkaren 
bättre insyn i vad kunderna verkligen vill ha, 
i stället för att basera säljandet på vad tillver-
karen har i lager. Det är inte nödvändigtvis 
samma sak. 

Har ni egna lager med bilar?
– Vi beställer direkt från tillverkaren eller från 
lagerbilar. Det kan ta tio dagar om kunden 
vill ha en streamline-bil och tre månader om 
kunden vill ha en mer individuell bil.

Vad har medarbetarna för bakgrund?
– Våra säljare är hälften kvinnor, hälften män, 
från alla socioekonomiska områden och till-
sammans talar de 16 språk.

– Det är viktigt att alla kunder känner sig 
bekväma både med processen kring provkör-
ningen och beställningen. När våra säljare 
inte har inbokad provkörning deltar de i olika 
marknadsaktiviteter på parkeringsplatser, utan-
för affärer och andra ställen. 

Är bilarna billigare hos er än hos en återför-
säljare i London? 
– Vi erbjuder ett tilltalande och konkurrens-
kraftigt pris.

Du beskriver företaget som en separat sälj-
kanal som ska fungera jämte traditionella 
återförsäljare, varför behövs det?
– Det beror på, är förstås från fall till fall. Med 
Tesla har vi inte samarbetat än, men med ett res-
pekterat märke som Volvo med hög marknadsan-
del och ett uppbyggt nätverk blir det mer logiskt 
att samarbeta. Det är faktiskt upp till biltillver-
karna att bestämma vilka tjänster som de vill ha. 

– Den modell som vi arbetar med har inga 
återförsäljare alls. Eftersom branschen under så 
lång tid har investerat i återförsäljarmodellen 
kommer den att ta tid att ändra. Vår modell 
har potential att bli billigare än den nuvarande 
nätverksmodellen.

Är det här ens lagligt?
– Vi studerade lagarna i USA, där Tesla säljer 
bilar i flera stater, men vår modell är annor-
lunda. Vi tror att branschen behöver ge service 
till kunderna. 

– Europeisk lag är designad för att skydda 
konkurrenslagarna, men det finns inga lagar 
som förbjuder innovationer. De europeiska 
lagarna är grundprinciper. 

Det finns inget olagligt i vår verksamhet alls.

Hur funderar du kring att expandera?
– Vi ska franchisa konceptet med en teknisk 
plattform till Europa. Och ja, vi hoppas komma 
till Sverige om GA bjuder in oss och om vi hit-
tar en lokal aktör som är tillräckligt motiverad 
och kompetent. Både Stockholm och Göteborg 
är intressant för oss.

Hur gör ni med eftermarknad och finans-
marknad?
– Vi har inga egna verkstäder utan hänvisar 
till verkstäder som biltillverkaren accepterar. 
Vi har inte ett eget finansbolag, men vi ger alla 
kunder bland annat marknadstester på den nya 
bilen och förslag på finansiella lösningar. 

Vad har du för vision? 
– Jag vill bli Amazon.com (en av världens 
största nätbutiker red anm) på bilar. Men  
jag kan bara växa så snabbt som marknaden 
tillåter. 

Ska svenska återförsäljare se dig som kon-
kurrent eller inspiratör?
– Jag hoppas att de ser mig som inspiratör. Jag 
tror att branschen måste förändras. Smarta per-
soner ser förtjänst, konsumentservice och ökad 
volym. Jag såg samma rädsla när ”Edmunds.
com” startade i USA och gjorde alla priser 
synliga. Men det här är något som kunderna 
vill ha. Vill man sälja produkter så får man göra 
det enkelt för konsumenten.

JOHN MERRY BERÄTTAR om stora showrooms 
i London som kostat många miljoner pund och 
som har få besökare på grund av den tunga 
London-trafiken. 

– Att åka hela vägen till ett showroom 
kräver väldigt mycket motivation. Medan bil-
tillverkare och återförsäljare fortsätter att spen-
dera pengar på showrooms, lägger vi pengar på 
människor och system. Jag tror att vi kan visa 
att vår vision leder till ett bättre samhälle och 
en bättre bransch. 2

”Vi hoppas komma 
till Sverige …”

”MEDAN DET SPENDERAS  
PÅ SHOWROOMS, LÄGGER VI PENGAR  

PÅ MÄNNISKOR OCH SYSTEM”

LONDON INTERACTIVE MARKETING 
LIML

SÄTE: Surrey, England.

WEBBPLATS: www.liml.co.uk

VD: John Merry med bakgrund i Autologic och 
Edmunds.com

GÖR: Säljer Mazda.

ANTAL SÄLJARE: 39.

MARKNADSANDEL: Konfidentiellt, men har 
tredubblat den ursprungliga marknadsandelen 
sedan starten i februari 2015.

ONLINE-FÖRSÄLJNING

John Merry beskrev sin 
internetförsäljning på 
ett möte med European 
Finished vehicles logis-
tics association (ECG) i 
Hamburg nyligen. Han 
berättade att det initialt 
tog tre dagar tills 
kunden fick ett förslag 
på köp, men att det i 
dag bara tar 24 timmar 
och inom sex månader 
förhoppningsvis är 
nere på 12 timmar. 
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Alentec & Orion AB   B05:61 KG Knutsson AB           C02:40 
Autocom Diagnostic Partners AB*   MECA Car Part AB* 
Autoverktyg I Borås AB   B08:22 Nederman Sverige AB          B04:20 
BA Fordonslyftar AB   B04:40 Opus Equipment AB          B03:22    
Berner Montageteknik   B06:42 Robert Bosch AB           C01:22
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Möt oss i mässhallen, vi har det ni söker! 

* Ställer ej ut på Automässan 2017 

Välkomnar dig till nordens största mötesplats 
för fordons- och verkstadsbranschens service- 
och eftermarknad.

FVU, Fordonsverkstadsutsrustarna ... 
... är en branschförening för leverantörer till fordonsverkstäder i Sverige
... agerar/medverkar i medlemsföretagens branschfrågor
... samordnar och arrangerar mässor
... är en samlad resurs för hela fordonsbranschen
... är en symbol för kompetens, support och trygghet
... är en remissinstans för Transportstyrelsen   

www.fvu.se  - Verkstadschefens favoriter.

Vi erbjuder allt du behöver för det perfekta 
mässbesöket under Automässan 2017.

Automässan 2017 
Svenska mässan i Göteborg, 18-21 januari 2017
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Kraschet som aldrig glöms
Den som en gång hört ljudet av plåt som knycklas ihop glömmer det inte. 
Första tanken är om det är personskador. Nästa: Hur ska den här kärran nå-
gonsin kunna bli sig själv igen? Tre kunder delger sina värsta krock-minnen.

Har du varit med om en krock någon gång?
– Det har hänt ett par gånger. Bland annat när jag 
var i Dalarna med min mamma för några år sedan.

Vad hände?
– Ett rådjur for rakt ut ur skogen och hamnade  
i fronten på bilen. Det blev en rätt rejäl smäll. 
Rådjuret dog direkt.

Kunde ni köra därifrån?
– Ja, som tur var. En vänlig lastbilschaufför stanna-
de och hjälpte oss att ordna upp situationen. Sedan 
kunde vi köra vidare, även om vi vart tvungna att 
köra rätt sakta. Fronten var intryckt, men det var 
egentligen inga strukturella fel. Det gick att köra.

Vad var det för bilmärke?
– En BMW. Och det gick bra med den. Skade-
verkstan gjorde ett utmärkt jobb, man såg faktiskt 
ingen skillnad alls när de var klara.

När krockade du med bilen senast?
– När jag bodde i USA för flera år sedan var jag nära 
att krocka en gång. Det gick rätt fort, och så dök det 
upp en vägtull. Jag fick inte ner hastigheten tillräck-
ligt snabbt och hade det inte varit för att bilen fram-
för kört ut i vägrenen så hade det blivit en kollision.

Så du har varit förskonad?
– Nja, jag har varit med om en rejäl krock när jag 
var liten. Jag var med mina föräldrar på Kreta och vi 
åkte taxi. Då blev det ett stort tumult. En buss körde 
ut och blockerade vägen för oss och taxichauffören 
körde rakt in i en stolpe.

Blev du rädd?
– Nej, jag hann inte riktigt fatta allvaret i det som 
hände. Vi fick snabbt hjälp och ingen skadade sig.

Bilen då?
– Inte så bra, den blev totalkvaddad.

Har du varit med om någon bilkrock?
– Det var länge sen, men visst har jag det. Typ för 
tjugo år sen.

Vad gjorde du?
– Nej, det var inte jag som körde, jag bara åkte 
med. Det var min pojkväns pappa som höll i  
ratten. Vi åkte på autobahn i Schweiz, på väg till 
Italien, i en Saab 900 turbo. En jättefin i två  
kulörer, svart och grå. Han körde i 200 när det 
plötsligt blev ”ein stau”, ett rejält stopp i trafiken.

– När han bromsade in blev vi påkörda baki-
från, en seriekrock med flera bilar inblandade. 
Det smällde till rejält, men gick ändå ganska bra. 
Kofångaren lossnade bland annat, men vi fick köra 
vidare för polisen.

Blev bilen någonsin sig själv?
– Ja då, han lämnade in den på verkstan och det 
blev bra.

CASPAR ANDRÉN

GÖR: Säljare och projektledare.
BOR: Göteborg.
KÖR: Mini Clubman 2016.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

MALIN SEBRING

GÖR: Innesäljare.
BOR: Malmö.
KÖR: Poolbil.

AMANDA NILSSON

GÖR: Ingenjör.
BOR: Hisingen.
KÖR: Inget just nu.

Carolina Brandtman
Managing Director Sverige

Tack för ett 
fantastiskt år

Tack för ett gott samarbete! 
I backspegeln ser vi ett år där bilförsäljningen gått 
mycket bra – stort tack för samarbetet med att finansiera 
affärerna. Dina goda idéer och våra lösningar gjorde att vi 
tillsammans överträffade målen under året som gick. 

Hos Santander Consumer Bank får du den lilla bankens 
engagemang och den stora bankens resurser. Vår drivkraft 
är att tillsammans med er skapa bra affärer. Vi är glada 
över framgångarna och ser fram emot ett fortsatt 
samarbete med dig.

Vi ses under 2017!

santanderconsumer.se

S80075_Motorbranschen_TACK_annons.indd   1 2016-11-17   14:59:52
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Det går bra för Din Bil. 
Försäljningen 2014 
slog nya rekord och 
det ser mycket ljust 
ut för 2015. Att mark-
naden i stort ökar är 
förstås en förklaring 
men inte hela. Vd:n 
Jens Wetterfors sats-
ning på ny organisation 
och bättre styrning har 
gett resultat. Plats-
chefsorganisation är 
det nya svarta.
TEXT LOUISE MOLANDER / FOTO RICKARD FORSBERG

D
en som kontorsjobbar stående 
lär öka produktiviteten med tio 
procent.

Din Bil Gruppen i Sverige 
hade i fjol en rekordomsättning 

på nästan tolv miljarder (+1.3 miljarder) och 
räknar med att passera tretton miljarder 2015. 
Redan första kvartalet i år har omsättningen 
ökat med 30 procent.

Vd för företaget är Jens Wetterfors. Inne på 
sitt ljusa kontor i Hammarby Sjöstad står han 
upp och arbetar.

Det är förstås inte trotset mot sittnormen 
som är förklaringen till den kraftiga tillväxten, 
men det säger något om Jens Wetterfors känsla 
för effektivitet.

I april 2012 tog han över som vd med 
visionen att 2018 vara Sveriges vassaste åter-
försäljare. Genom att skruva i organisation 
och styrning, införa tydliga mål och ramar har 
företaget kommit en bra bit på vägen.

– Jag upplevde inte 2012 att vi var ett bolag 
utan flera olika med egna kulturer. Det var det 
första jag ville ändra på när jag efter några må-
nader förstod hur organisationen fungerade.

ARTIKELN I  KORTHET
2 Din Bil Gruppen i Sverige har under vd Jens Wetterfors 
ledning gått från att vara en blandning av olika organisa-
tioner till att bli en enhetlig platschefsorganisation. En 
process som startade 2012 och som redan resulterat i ett 
mycket starkt 2014. Målet är att bli Sveriges vassaste åter-
försäljare 2018. För att komma dit ska det effektiviseras 
och tillväxten och kundnöjdheten öka.

Från GA till ÅF-ledet 
skaparJens Wetterfors 
en tävlingsorganisation 
i Din Bil-gruppen.

Platscheferna är 
Din Bils ”hjältar”

2  I  F R A M K A N T  I  D I N  B I L 
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FREDRIK BERGSTRÖM, affärsområdeschef på analys- och 
teknikkonsultföretaget WSP, vid ett seminarium på Almedalen

DEN GODA BILEN:

”Samhällsplanerarna borde utmana sig 
själva och titta på den goda bilens effekt 

på bostadsbyggande och transporter”

Flygande start för
Mustang i Halmstad
I ETT FÖRSÖK att vända marknads-
siffrorna och boosta Europaför-
säljningen inför Ford brand-sto-
res. Först i Sverige är BilMånsson 
i Halmstad där nya Mustangen är 
dragplåster.

Från 90-talets marknadsandelar 
över 10 procent kämpar Ford med 
3,69 procent. I GA-enkäten föll 
märket fyra steg i rankningen. Har 
den efterlängtade Mustangen till-
räckligt med krut för att köra ifatt?

En handfull Fordhandlare i Sve-
rige kan i dag kalla sig Fordstore 
och tillhör de 500 i Europa med 
exklusiv säljrätt för några av de 
nya modellerna. Kraven är höga. 
Anläggningarna måste ha högt i 
tak, stora fönster, tillräcklig yta 
och en etablerad marknad.

– För många skulle en sådan 
investering bli för dyr i förhål-
lande till så många fler bilar 
som måste säljas för att af-
fären ska gå ihop. Vi behövde 
bara köpa själva koncept-
inredningen, säger Clas O 
Månsson.

HAN ÄR optimistisk och det skym-
tar ett leende när vi pratar om 
sjätte generationen Mustang som 
pimpats med kvalitet för att passa 
européerna. Mustangen som är 
loket i konceptet.

– Den lanserades 1964 och har 
aldrig sålts i Europa. Idén var att 
göra en sportbil för medelklassen, 
okomplicerad och inte för dyr. 
Intresset är stort, säger Månsson.

Han välkomnar att Ford tagit 
lärdom av andra när det gäller 
styrning och koncept.

– Jag är positiv till att det börjar 
hända något. Vi har långt kvar på 
varumärkesresan. Sverige ligger 
bland de sämsta i Europa när det 
gäller marknadsandelar. 

I konceptet ingår även ”Vignale”.
– En helt ny ägarupplevelse för 

att spara tid för kunden. Bilarna 
har full utrustning med speciell 
design. Först ut är Mondeo men 
även andra modeller kommer 
inrymmas med samma koncept, 
säger Månsson.

FÖRSÄLJNINGEN AV Mustang har 
fått en flygande start.

– Trots att den inte har mark-
nadsförts och trots att vi öppnade 
orderböckerna först i januari har 
vi sålt 180 bilar. Kunderna har 
inte ens sett bilen eftersom första 
demo-bilen kom i augusti. Pro-
duktionen för Sveriges tilldelning 
är intecknad till våren 2016.

– Våra köp har, med några 
få undantag, skett via mejl och 
telefon. Priset har inte diskute-

rats. Köp har gjorts från hela 
Sverige. Det är tur att vi har 
gångavstånd till Halmstad 
flygplats, säger Clas O Måns-
son och skrattar. 2

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

Clas O Månsson, utsedd 
till Europas bästa 
Mustangsäljare. Han 
blev först med Fordstore 
i Sverige. Därefter kom 
Brandt i Vänersborg och 
Upplands Motor i Akalla.

Eftertraktad bil.

Rockad i Enköping
BMW-verkstaden Skälby Bil & Plåt i 
Enköping har köpts av Bilskadecenter 
som flyttar dit kommunens Yh-utbild-
ning. Samtidigt införlivas BMW-ser-
vicen i Bilskadecenters lokaler. Fyra 
anställda från Skälby följer med dit.

Yrkeshögskolan i Enköping, som 
Sven Hivén är initiativtagare till, är 
Sveriges enda högskoleutbildning för 
bilskadetekniker och går in på tredje 
läsåret. Nu alltså i nya upprustade 
lokaler.

Förenade Bil expanderar
Björkmans Bil i Kristianstad – tidigare 
AutoPartner – förvärvades nyligen av 
Förenade Bil/Söderströmgruppen i 
Malmö. Såväl personal som verksam-
het och fastigheten ingick. Företaget 
heter numera Förenade Bil Kristian-
stad och säljer och servar BMW samt 
är auktoriserad verkstad för Mini. 
I Söderströmgruppen ingår i dag 
Förenade Bil i Malmö. Theanders Bil i 
Lund, Påhlssons Bil i Helsingborg och 
Ängelholm, Förenade Bil i Göteborg, 
Lexus Göteborg samt United Motors 
i Estland.

Ford GA till Stockholm
Ford flyttar sitt huvudkontor från Gö-
teborg till Stockholm nästa år. Skälet 
är att komma närmare beslutsfattande 
organ, både myndigheter, medier och 
företag. ”En stor del av vår företagsaf-
fär finns ju i Stockholm”, säger tillför-
ordnade informationschefen Fredrik 
Nilsson. Var i Stockholm kontoret kom-
mer att lokaliseras, eller hur många av 
de 40 medarbetarna som följer med, 
var inte klart när detta skrevs. Första 
april beräknas flytten vara genomförd. 

Nytt hus för transportbilar
Holmgrens Bil har öppnat en nybyggd 
transportbilshall vid sin existerande 
anläggning i Hisings Backa i Göteborg. 
Där säljs Opels och Peugeots person- 
och transportbilar.

Mer franskt vid Vänern
Klangs Bilservice i Lidköping i Väs-
tergötland blev för en tid sedan ny 
återförsäljare och auktoriserad servi-
ceverkstad för Peugeot. I Lidköping är 
även Gustaf E Bil auktoriserad service-
verkstad för Peugeot, liksom även för 
Opel, Kia, Chevrolet och Saab.
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LIDKÖPINGS CARPART • 0510-884 90 • INFO@CARPART.SE • WWW.CARPART.SE

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

FRÅN ENSTAKA OBJEKT  
TILL TOTALLÖSNINGAR

RIKSTÄCKANDE SERVICE
ACKREDITERAD KALIBRERING

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Hur gick det 
sé n?

Vi skriver om ambitiösa planer, satsningar och visioner. Har de  
lyckats eller floppat ut? Intervjupersoner lovar saker. Infriar de 
löftena? Problem som vi påtalat, protester som vi gett utrymme, 
… har det lett till någon ändring? Här följer vi upp en rad artiklar  

från ett par år tillbaka!
TE X TER ANNIK A CREUTZER, ING-CATHRIN NIL SSON, LOUISE MOL ANDER, MAGNUS CARL SSON, MARIA ERIKSSON, RICK ARD JAKBO
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Nya Ford Focus ST
Nya kontrollfunktioner för chassit med branschens första ETS-
system (Enhanced Transitional Stability) ska göra, tillsammans 
med finjusteringar av både upphängning och styrning, den nya 
ST-modellen ännu mer följsam, välbalanserad och tyst.

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

Front

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

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

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

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

Mats Qvi-
berg är av en 
annan åsikt.

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

Källa MRF statistik

10 000 000

– Det är inte aktuellt att kliva 
av, det här åtalet är totalt obefo-

gat. Men ytterst är det förstås 
en ägarfråga.

Hur skulle du agera 
om det blir en fråga på 

Bilias bolagsstäm-
ma 14 april?

– Det finns inte 
i min sinnebild 
att det skulle 
bli det, men 
om det skulle 

komma upp, kommer jag att ge 
samma svar som jag ger nu – det 
är inte aktuellt, säger Mats Qvi-
berg som inte känner sig särskilt 
besvärad av åtalet.

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

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

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

Sannolikt startar domstolsför-
handlingarna först nästa år. 2 na

Mats Qviberg 
själv har inga  
tankar på att avgå.

HQ-ÅTALET

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

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

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

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

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

Ny försäljnings- och marknads-
chef är Michael Bengtsson.

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

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

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

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

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

FOTO KARIN TÖRNBLOM/
IBL BILDBYRÅ
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MRF HAR SYNAT 
GARANTI- 

HANTERINGEN

Märkesverkstäderna har fått nog
Garantiersättningarna är ett hån

39 PROCENT OBETALD TID 
FÖR GARANTIJOBBEN
Tidsspillan 

Oskäliga  mekanikertider

Felsökning betalas inte alls
Domstolar utan rättegång
VERKSTÄDERNA SNUVAS PÅ 100 MILJONER

Medarbetarna går på knäna, 
pressade till bristningsgränsen

EN SKYMF MOT BRANSCHEN

Förlustaffär

1_Omslag jan.indd   1 2016-09-30   09:10

Svallvågor 
internationellt
AUSTRALIEN: Undersöker möjlighe-

ten till ett grupp-åtal.

ENGLAND: Utreder misstänkt 

bedrägeri.

FRANKRIKE: Utreder misstänkt 

grovt bedrägeri.

INDIEN: Statliga Automotive 

Research Association of India under-

söker förekomsten av manipulerad 

mjukvara.

ITALIEN: Utreder misstänkt 

 bedrägeri.

KANADA: Har inlett undersökning.

KINA: Utreder brott för de 1 950 

importerade VW-bilar som ska 

återkallas.

NORGE: Norska eko-myndigheter 

utreder brott.

SCHWEIZ: Inför säljstopp för VW-

bilar med EU5-motor.

SVERIGE: Åklagare vid Riksenheten 

mot korruption undersöker möjlighe-

ten till åtal.

SYDKOREA: Miljödepartementet har 

initierat en nationell utredning med 

egna tester av VW och Audi.

SYDAFRIKA: Har inlett undersök-

ning.

TYSKLAND: Utreder misstänkt 

bedrägeri. Flera husrannsakningar på 

kontor och i bostäder har genomförts. 

USA: Undersöks av EPA (Environme-

ntal Protection Agency), amerikan-

ska justitiedepartementet, FBI och 

grupptalan i 27 olika stater, privata 

stämningar genom en advokatfirma 

i Seattle.

 

FAKTA ÄR att 230 000 bilar ska 

återkallas. Alla väntar på besked 

om åtgärderna, ett svar som lovats 

i slutet av november.
Pontus Lövrup, vd för VGS 

återförsäljarförening, liknar stäm-

ningen vid ett totalt vakuum, som 

efter att ha kommit på att sin äkta 

hälft är otrogen. 
– Vår ÅF-kår har varit med 

länge och många är familjeföre-

tag. De känner förstås en oerhörd 

ilska och besvikelse. Det är inte 

bara ett brott mot miljö- och 

regelverk utan också ett medvetet 

fusk, säger han.
Effekterna av VW-fifflet är 

omöjliga att uppskatta. 

EU-organisationen Cecra 

beskriver krisen som en ”över-

väldigande utsläppsskandal” 

som kommer att påverka hela 

bilindustrin och kundernas 

förtroende. 
Återförsäljarna håller andan. 

Ännu verkar orderingången gå i 

takt med marknaden. 
– Vi har en dialog med GA om 

vilket stöd ÅF kan få. Ett problem 

är att vi inte vet konsekvenserna i 

förlorat anseende och förtroende 

än. Vi pratar om olika scenarier 

och lösningen av problem som 

kan inträffa.

LÅNEBILAR ser Lövrup som 

självklara. Kanske också extra 

personal som hämtar och kör 

ut och parkerar åtgärdade bilar, 

separata linor, specialcertifierade 

mekaniker.
Craig Smith, professor i etik 

och socialt ansvarstagande på 

Insead, har skrivit att det måste 

finnas en felaktig företagskultur i 

orsakssammanhanget. 

Just den kulturen vill Pontus 

Lövrup ändra. 
– Jag hoppas att det här är 

slutet för en i grunden alldeles 

för auktoritär och toppstyrd 

företagskultur i fabriken. De blev 

fartblinda och trodde att de kunde 

kommendera fram vad som helst 

utan att ha förmågan att invänta. 

Den typen av ledarskap är kontra-

produktiv. 
– Vi hoppas att det här ska leda 

till ett mjukare och mer lyhört 

förhållande till fabrikens tuffa 

krav och att även ÅF kommer 

märka av större pragmatism, 

lyhördhet och ödmjukhet. 2

”Hoppas konsekvensen
blir en mjukare kultur”

SVÅ:S VD PONTUS LÖVRUP

VW stod för kvalitet, pålitlighet och ansvarstagande, en perfekt blandning 

av tysk ingenjörskonst och miljövänlig omsorg. För dem som kanske var 

mest övertygade – återförsäljarna – känns fallet hårt. Men kriser förenar 

och det finns tillförsikt i leden.

På Motorhalland i Halmstad 

planeras tårtkalas, rullande 

band och om möjligt ett mobilt 

teknikteam som gör uppdatering 

hos kunden. ”Det gäller att ta 

till vara på möjligheten att knyta 

nya kunder till sig nu”, säger vd:n 

Roger Weman.

SOM FÖRE detta kommunal miljö-

chef har Weman en generös syn 

på de kunder som trots åtgärder 

ändå vill byta till en nyare bil med 

EU6-motor. Men en del vill inte 

få sina bilar åtgärdade alls. I alla 

händelser ska besöken göras till 

något extra.
– I bästa fall behövs bara en pro-

gramuppdatering. Då kanske det går 

att fixa ett löpande band där kunden 

kör in genom porten på ena sidan 

och bilen rullas till andra. Kaffe och 

tårta och bra kundvård. Eller att ta 

med en laptop hem till de kunder 

som har svårt att komma hit. 

Vi avbryts av ett telefonsamtal 

från ytterligare en ideell förening 

som hoppas att Motorhalland inser 

värdet av att förbättra sitt rykte. Ett 

rykte som GA är mån om.

– GA ringer säkert två gånger 

om dagen och kollar hur det går 

och om försäljningen mattats av. Vi 

har inte sett någon större föränd-

ring i orderingången. Det enda 

kunderna frågar om är om de nya 

bilarna är berörda, och det är de 

ju inte. 
Transportbilar med EU5-motor 

står kvar i bilhallen, men de släpps 

inte ut på marknaden. Däremot 

erbjuds kunderna lånebil, ny bil 

eller hyrbil. 
En viktig fråga är hur åtgärdsar-

betet ska bekostas av VW.

– Vi får en annan timersättning 

när vi jobbar med garantiärenden 

än när vi jobbar gentemot kund. 

Frågan är vad det här kommer att 

räknas som? 2

PÅ MOTORHALL ANDS AGENDA:

”Tårtkalas, 
 rullande band
och mobilt 
 teknikteam”

Vd:n Roger Weman på 

Motorhalland är inte 

oroad för försäljnings-

målen. Han ser framåt 

och hellre på elhybrider 

än på dieselbilar. 

FO
T

O
 C

H
R

IS
T

E
L 

LI
N

D

Hur ser försäljningen ut, informa

tionschef Marcus Thomasfolk på 

VGS?
– Orderingången verkar vara normal. 

Men det är klart att det som hänt har 

en negativ påverkan på varumärket. 

Avgörande är hur smidigt vi hanterar 

åtgärderna. Vi avvaktar information 

om vad de innebär mer tekniskt, men 

vi förbereder oss mentalt genom att 

ha en tät dialog med våra ÅF och hålla 

dem uppdaterade. 

Vilken ersättning kan ÅF förvänta 

sig få för utlägg, avbräck i försälj

ningen, hyrbilar?

– Vi får återkomma till det när vi vet 

mer om själva åtgärden och kan ge 

tydligare svar. Hyrbilar är en åtgärd 

som vi tittar på.

Stödjer ni ÅF om de hamnar i juri

diska tvister med kunder som vill 

häva köp eller byta bil?

– Vi kommer inte lämna några ÅF i 

sticket. Dialogen ska vara tät och vi 

kommer att göra det här så smidigt vi 

bara kan.

Hur ska ni få upp energin igen?

– Självklart påverkar det oss alla, inte 

bara ÅF, utan även oss på GA. Hela 

koncernen är berörd. Fokus måste 

ligga på att lösa omedelbara frågor. 

Samtidigt får jag säga att vi svetsas 

samman i det tuffa läget. Vi i Söder-

tälje försöker peppa och hålla ÅF in-

formerade. I gengäld har vi fått många 

uppmuntrande ord, mejl och support 

från våra ÅF. Vi är fast beslutna att fixa 

detta tillsammans. 

VGS:

”Vi lämnar inga 
handlare i sticket”

VW-AFFÄRENFront 

232 693
bilar med den manipulerade mjuk-

varan rullade i trafik i Sverige vid vår 

pressläggning. 

De var uppdelade enligt följande: 

VW PERSONBILAR: 107 219

VW TRANSPORTBILAR: 35 726

AUDI: 59 058

SKODA: 28 524

SEAT: 2 166 

Allt enligt VGS.

VGS informationschef

Marcus Thomasfolk

känner på hetluften.
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”Vi har inte märkt att försäljningen påverkats alls 

 hittills. Det viktiga är att GA och fabrikören är tydliga 

och informerar om vad som gäller och vilken åtgärd 

det handlar om. De reaktioner vi har fått från kunder 

är faktiskt bara några raljerande gliringar.”

Johan Aftén, vd Aftén bil, Åkersberga   

TEXT MARIA ERIKSSON
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A K T U E L LT  2

D
et pågår ett race mellan boknings-

sajterna som vill knyta till sig 

verkstäder. För konsumenterna 

ska det bli enklare att jämföra 

priser. 
Många verkstäder går med i bokningssajter 

för att inte ”hamna utanför”. Nätföretagen tror 

att tio procent av verkstadstiderna bokas digitalt 

inom ett år. Hur mycket de omsätter är svårt att 

uppskatta. Många är så nya att de inte hunnit få 

officiella siffror. Men sett till 2013 var det bara ett 

fåtal som lyckades ekonomiskt. 

Hotell- och resebranschen, där digitala bok-

ningssajter funnits länge, har tappat betydande 

intäkter till aktörer som samlat alla på en plats. 

Där är det vanligt med 20 procent i boknings-

avgift. Men sajter som booking.com har kriti-

serats för att ha lurat kunderna, eftersom hotell 

som betalat mer hamnade högre upp på listan.

I MOTORBRANSCHEN finns tre typer av nätbolag 

– de som bokar verkstadstider, de som säljer 

och köper bilar och de som jämför, analyserar 

och mäter. Autopedia, exempelvis, mäter hur 

nöjda nybilsköparna är.

Flera av initiativen är ambitiösa och knyter 

allt fler kvalitetsverkstäder till sig. Bland 

bokningssajterna finns Lasingoo, som bildades 

förra året av Mekonomen group, Autoexperten, 

AD Bildelar, Bosch CarService, Hedin bil och 

OKQ8 och i dag har 2 000 anslutna verkstäder.

– Vi är ett branschinitiativ som bildades för 

att bli ledande i en snabb digitalisering. Vi såg 

också en stor risk att verkstädernas marginaler, 

som redan är låga, kunde urholkas ytterligare, 

säger Martin Engberg, vd för Lasingoo och 

syftar på konkurrenternas rörliga priser.

Han ser stor kundnytta, men medger att det 

finns problem. Det har varit svårare att prissätta 

Plötsligt var de här, företagen som mäter, jämför, rejtar och analyse-

rar. För tio tolv procent av intäkterna erbjuder de verkstadstider, köp 

eller försäljning av bilar och analyser. Vissa säger att de fyller ett kon-

sumentbehov, andra att de profiterar på branschens affärsidéer. 

TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO THINKSTOCK

Välgörare eller snyltare?

BOKNINGS-
SAJTERNA
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”Almebäck 
laddar om!”

HANS-ERIC ALMEBÄCK

Ålder: 60.

Bor: Bromma.

Familj: Gift med Mona, har två egna barn, två bonusbarn och 

fem barnbarn.

Gör: Vd Europeiska Motor.

Karriär: Arbetade 15 år inom hemelektronikbranschen som 

ansvarig för Sony, var vd för Swedish Motors i Hongkong, har 

arbetat som återförsäljare på Svenska Motor, vd för Toyota 

Sweden under tio år, vd för Toyota Motor Asia Pacific´s region-

kontor i Singapore och vd för Toyota Nordic i Köpenhamn.

Fritid: Tar en golfrunda, åker skidor, spelar gitarr och fiol.

Toyotas tidigare GA-chef Hans Eric Almebäck är till-

baka i Sverige som ny vd på Europeiska Motor i Rissne. 

Från Asien till Sverige, från fabriksledet till ÅF. Så här 

pumpar han in återförsäljarblodet i sina ådror igen!

TEXT LOUISE MOLANDER  / FOTO THRON ULLBERG

Frågor till generalagenten
2
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 J
apanska Isuzu hade varit borta från den svenska 

marknaden ett tag när Olle Olsson Bolagen tog 

upp agenturen 2007. Märket blev ett litet ettrigt 

tillskott och har stretat sig upp till sju åtta procents 

marknadsandel på transportbilssidan genom bland 

annat ett aktivt deltagande på mässor och jord-
bruksevent. Återförsäljarna har inte varit nöjda 

med allt, men hyllat den snabbfotade organisationen.

Nu är agenturen såld till International Motors (IM) Nordic 

som har Subaru i Sverige och som länge varit hungrig efter 

expansion, inte minst ett pickupmärke. Olle Olsson Bolagen har 

uppvaktats ett par tre år om Isuzu. 
Och för en vecka sedan var affären 
i land. Köpeskillingen vill ingen av 
parterna tala om.

De nya ägarna har precis presen-
terat sig för återförsäljarna.

– Som Sveriges största Isuzu-
handlare sitter vi lugnt i båten. Olle 
Olsson Bolagen vässade marknads-
föringen rätt bra, men förhopp-
ningsvis kommer IM Nordic att 
satsa ännu hårdare på produkten, 
säger Ulf Rautila på Northcar.

Det kan nog kännas som att 

svenska Isuzu hamnat i goda händer; huvudägaren är redan ge-

neralagent för märket i England där andelen är drygt 15 procent 

av pickupbilsmarknaden.
– Marknadsandelarna ute i Europa är betydligt högre än i Sve-

rige. Vår ambition är att komma i samma nivå, minst 18 procent. 

Isuzu är en fantastisk produkt med gott renommé och vi ser jät-

testora potentialer, säger Torbjörn Lillrud som är vd både för IM 

Nordic och Subaru Sverige.

Det låter rätt kaxigt?

– Ja, vår vision är att bli Sveriges snabbast ökande bilmärke. Vi 
ska tredubbla försäljningen på två år, 
få Sveriges mest nöjda pickupägare 
och komma etta i GA-enkäten, säger 
Torbjörn Lillrud.

– Vi har ju gjort resan med Subaru 
tidigare. Har vi lyckats öka försälj-
ningsvolymen från 900 till   8 700 
bilar per år där, ska vi kunna ta Isuzu 
från 400 till 1 300 per år.
Vad kan ni göra som inte Olle Ols-

son Bolagen kunde?

– Framför allt har vi ju förmånen 
av en stark upparbetat Isuzukultur 
inom koncernen; i England blev 

Det är ingen hemlighet att International Motors Nordic, 

som är  generalagent för Subaru i Norden, länge varit på jakt 

efter att bredda portföljen. Nu har de kommit över den 

svenska importen av Isuzu som Olle Olsson Bolagen släpper 

efter åtta år. För IM-familjen är märket ett logiskt tillskott. 

Visionen är jättekaxig och det kan skönjas tillförsikt i ÅF-ledet. 
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  FOTO  BOBO OLSSON

”Vi ska tredubbla 
försäljningen 
och komma etta 
i GA-enkäten”

Den här D-Max Crew cab     

black edition är fotograferad 

hos J Bil som tagit upp 

 märket på tre anläggningar.

Affären avgjord. Torbjörn Lillrud från IM Nordic skakar 

hand med säljarna Pontus Olsson, tv, och Per Olsson, th.

2  F O K U S  I  I N L Ö S E N B I L A R

En krockskadad inlöst bil. Som repareras och kommer ut i trafik igen. 
Någonstans på vägen dunstar kravet att delge bilens historik till köparen. 

KBV har skärskådat en sådan bil, vars körjournal sannolikt är förfalskad och 
köparen varit ovetande om att bilen varit krockad. Frågan är hur 

stor den här gråzonen är, hur många inlösta bilar som rullar och solkar 
branschens rykte – och om de över huvud taget ska få göra det?

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETTER COHEN

A
tt utländska ska-
dade bilar fusk-
repareras och 
förs in i landet 
är ett bekymmer 
för den seriösa 
branschen som 
vi har belyst 
tidigare. Men 

hur vanligt är det att bilar som svenska försäk-
ringsbolag har löst in kommer ut igen?

Det ska sägas med en gång att det i dagslä-
get inte är olagligt att reparera och sälja inlös-
ta bilar under förutsättning att reparationen 
är fackmannamässigt utförd efter tillverkarens 
anvisningar och att kunden upplyses om att 
bilen varit krockskadad när så har varit fallet.

Inte olagligt alltså, men när Kontrollerad 
bilverkstad (KBV) nagelfor en reparation, 

framkom hur lätt skyldigheten att informera 
en köpare försvinner i transaktionerna mel-
lan flera juridiska mellanhänder. Och i det 
här fallet var även serviceboken troligtvis 
förfalskad.

BAKGRUNDEN
Vi tar den här storyn från början. Eller snara-
re från relativ nutid. Det var i somras som his-
torien om den röda Renault Clion från 2007 
började. En fin liten sedan, den allra första av 
sin modell som kom till Sverige. En så kallad 
pressbil som Ulf Österberg, som då jobbade 
på Volvo, fick köpa för sin frus räkning.

Clion rullade komplikationsfritt tills dot-
tern en junidag lånade bilen och blev påkörd 
bakifrån vid ett rödljus och inknuffad i fram-
förvarande bil. 

Försäkringsbolaget anmodade Ulf att åka 

Ska inlösen-
bilar tillåtas 

ett andra liv?

 32 MOTORBRANSCHEN 1-2 .2016

10 Fokus jan.indd   32 2016-01-26   09:20

  MOTORBRANSCHEN 12 .2015 33

Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.

Kunden Fredrik Norell 
får veta av KBV:s Conny 
Söderlund vilket skick 
hans nyköpta bil är i.

10 Fokus jan.indd   33 2016-01-26   09:20
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”Branschen 
     ska inte 
vara lagom”

2  P O R T R Ä T T E T  I  M AG N U S  B E N G T S S O N

M
agnus Bengtsson är 
rapp, rolig och bjuder 
på sig själv som inter-
vjuperson. Som chef 
kräver han resultat och 
att alla är med på tåget 

– och det verkar inte vara rälsbussen mellan 
Herrljunga och Uddevalla vi pratar om då utan 
franska höghastighetståget TGV.  

Klart att en del hoppar av. Alla är inte lika 
förtjusta i att köra så det ryker även om de 
arbetar i motorbranschen. 

Magnus säljdriv vaknade när han som sju-
åring skulle sälja jultidningar med ett alldeles 
speciellt mål i sikte – den digitala klockradion 

som jultidningsförlaget lockade med i premie. 
I snö och rusk drog han sin lastade pulka runt 
och sålde så bra att han fick två digitala radio-
apparater i premie. Där och då stod det klart 
att det var försäljning han skulle ägna sig åt. Att 
det blev just bilar berodde på att hans pappa 
var bilförsäljare. 

Magnus Bengtsson har gått genom ekluten 
och arbetat med det mesta i bilbranschen. Han 
började sin bana med att tvätta bilar och har 
sålt ett antal. Och han älskar försäljning, går i 
gång på problemtyngda organisationer. Som 
Mercedes-Benz i Akalla.

– Mercedes-Benz är ett av de starkaste varu-
märken som finns men anläggningen i Akalla 

Magnus Bengtsson åker 
lite jojo mellan ÅF och GA. 

Nu är han tillbaka i handlar
ledet som ny försäljningschef 

på fabriksägda Mercedes
Benz Stockholm sedan i 

somras. Han har greppat 
utmaningen; om ett år ska 

resultatet vara positivt.
TEXT  LOUISE MOLANDER / FOTO CAMILLA LINDQVIST

Magnus Bengtsson 
är tillbaka i ÅF-ledet.
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Efter två år har barna
skorna växts ur och det 
känns tryggare.

Personalen 
köpte bolaget.

Bolaget skulle säljas,
då tog personalen över
Inmejslat i det jämtländska skogslandskapet, specialiserat på skogsmaskiner och 
hjullastare, stod framtiden en dag oviss för Stuguns Svets & Mek. Då tog personalen 
över. Fem personer gick från anställning till eget företagande. Alla sitter i styrelsen, 
ingen är vd. Koordinatorn Monica Röstlund berättar om de två år som har gått.
TEXT OCH FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Ägarna skulle sälja – 
ingen självklar köpare 
fanns.

”DET BLEV SÅ. Fem av oss gick ihop och köpte företaget för 
snart två år sedan. Vi raggade ihop till köpeskillingen och 
gick från Metall till Unionen. 

Alla sitter i styrelsen, fikapauserna kan bli lite av styrel-
semöten. Vi har ingen vd, jag är koordinator. Alla har egna 
ansvarsområden. Vår verksamhet bygger på fyra grenar 
– den tunga sidan, personbilar, däck och så tillverkar och 
säljer vi hydraulslangar från råmaterial. Utöver det gör vi 
lite plåtjobb, har en tvätthall med självbetjäning, oljeförsälj-
ning, en servicebuss och är bussgodsombud på orten.

Vi är lite av tusenkonstnärer. Thomas Olsson tillverkade 
exempelvis härförleden en stödbalk till en skotare när den 
gamla hade vikt sig. Kranar och drivlinor belastas hårt. Ofta 
trilskas det långt ute i skogarna, det är ju inte precis så att 
fordonen står uppställda på plattan när de havererar.” (Nej, 
Tomas Sjöström vet att berätta om ”jämntjävliga” arbetsför-
hållanden på blötmyrar med två meter snö och tjugogradig 
kyla dit fyrtio liter olja och en verktygslåda ska bäras.)

”STUGUNS SVETS & MEK är ett gammalt företag, rätt 
självklart här i skogsbrukstrakterna där skogsmaskinerna 
havererar då och då. Det här är trakter där minst en hjul-
lastare är var mans egendom och många går och drömmer 
om en 941:a.

Men flertalet maskiner är gamla och Stuguns Svets & 
Mek tar över efter 2 000 arbetstimmar när garantistyr-
ningen gått ut.

När förra ägarna inte orkade driva firman vidare såg vi 
från medarbetarnas sida först bara två scenarier – nedlägg-
ning eller förvärv av någon som saknade branschkunskap. 
Då började en tredje framtidsbild växa fram – att vi själva 
skulle ta över.”

Gänget som blev egna 
företagare. Fr v Kristoffer 
Svensson. Thomas Olsson, 
Monica Röstlund, Tomas 
Sjöström och Urban Granlöf.

  

Historia

Lösningen

Utgången

STUGUNS SVETS & MEK
SÄTE: Stugun i Ragunda kommun.
ÄGARE: Tomas Sjöström, Monica Röstlund, Urban Gran-
löf, Thomas Olsson och Kristoffer Svensson.
ANSTÄLLDA: Jonny Finli och Patrik Sundberg.
OMSÄTTNING: 8,5 miljoner.
VERKSAMHET: Serviceverkstad för tunga fordon och per-
sonbilar, däckverkstad, egen tillverkning och försäljning 
av hydraulslangar, återförsäljare av olja, tvätthall, en 
del plåtjobb, bussgodsombud.

FRÅN METALL TILL UNIONEN

”VI GÅR MOT vårt andra bokslut. Det går ihop men är inga 
stora marginaler. 

Vi är vid gott mod, det känns tryggare och tryggare, 
även om det är lite darrigt vid nedgångar, orderingångarna 
styr ju väldigt mycket hur man känner sig. 

Men som grupp och som helhet har andra året känts 
lugnare; första året var det ju väldigt mycket som vi inte 
hade varit i kontakt med tidigare, nu har vi i alla fall hunnit 
nosa på det mesta. 

Det är definitivt roligare att jobba övertid åt sig själv.
En svårighet är att det nästan är omöjligt att beräkna 

hur lång tid det ska ta med skogsmaskinerna. Det är långa 
ledtider på leveranserna här uppe också, om en grej mellan-
landar i Sundsvall kan det ta en vecka innan den kommer 
hit via Östersund. Och så är det ju trassligt ibland att få 
tillverkarna att släppa till diagnosutrustning; vi jobbar med 
flera märken, har inte velat låsa oss vid ett.

Vår målsättning att öka omsättningen för varje år har 
inte uppnåtts, vi har stått stilla. Vi fick oväntad konkurrens 
när en av våra tidigare anställda öppnade eget och tog med 
sig flera kunder. Sedan har traktens maskiner varit på an-
nan ort på sistone och där har vi missat en del servicetim-
mar. Men å andra sidan har vi haft väldigt mycket vanliga 
bilsläpvagnar.

Vi jobbar alltjämt på att hitta fler insteg, kanske utöka 
geografiskt.”

Urban Granlöf basar över däckverkstaden.
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Det kom en tom lastpall med pallkrage till Jan Österbergs Bil i Mariestad. 
Ägare Jan trodde att det var ett skämt, men det var ett specialverktyg från general

agenten som skulle kosta honom 4 000 kronor. Det blev upptakten på hans avslut 
med Nissan och han hamnade i en situation som drabbar allt fler landsortshandlare.TEXT & FOTO   ING-CATHRIN NILSSON

Jan pallade inte      med lastpallen

E N  L A N D S O RT H A N D L A R E S  P R E M I S S :

A F F Ä R E N  2

J an Österberg blev auktoriserad Nissanverkstad 1979. Vid årsskiftet är han det inte längre. Ett 18 år långt (han hade uppehåll några år) samarbete går till ända på grund av att Jan inte kunde matcha kraven på verkstadsutrustning för elbilar.Han hade redan hunnit skaffa alla special-verktyg. Hans medarbetare hade gått alla erfor-derliga kurser, utan att egentligen få access till att jobba med komponenterna till elfordonen.Men de skulle kunna få lyfta ur ett batteri och i den händelse att de skulle behöva göra det 

skulle batteriet placeras just på ovan nämnda pall, visserligen förstärkt med några fästbultar, men i övrigt en helt vanlig pall.Nu rullar än så länge inga elbilar i västgötska Mariestad med 24 000 invånare.– Möjligen, möjligen en, säger Jan Österberg. 
NÄR FÖRSÄNDELSEN med lastpallen leverera-des till honom, behöver det sägas att han for i verkstadstaket då? Det var en tidig marsdag då solen speglade sig i isen på Vänern.– En tom kartong med en lastpall i. Trans-portfirman bad mig kolla, de trodde att inne-

hållet kunde ha trillat ut. Det trodde jag med.Men vid lite efterforskning visade det sig att pallen var ett specialverktyg för elbilar från generalagenten som Jan fick slanta upp 4 127 kronor för.
– Jag blev ganska upprörd, jag jobbar ju inte med elbilar, mina medarbetare får inte röra motorerna trots utbildning. Jag fick svaret att det kunde hända att det kom in en bil till skadeverkstan som batteriet måste plockas ut ur, säger Jan.

Han var inte direkt hovsam när han svarade att ”då kan jag plocka ner skylten och lägga den 

Måttet blev rågat när 
Jan Österberg fick ett paket med lastpallen, tv. Han trodde någon 

skämtade med honom, men pallen visade sig vara ett av Nissans 
specialverktyg.

Som liten verkstad på landsorten kan 
Jan inte hänga med 
i märkets elbilsrace. 
Men som återförsäljare har han kvar Honda 
och Suzuki.
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Skolverket har en ny webba-
serad handledarutbildning för 
dem som tar emot elever för ar-
betsplatsförlagd praktik (APL). 

Varför började ni med den?
– Två skolinspektioner visade att 
handledarutbildningen brast i 
innehåll, likvärdighet och kvalitet. 
Regeringen gav oss uppdraget 
att ta fram en nätutbildning för 
handledarna. En hel sektion i 
utbildningsfilmen utspelar sig i 
verkstadsmiljö, säger Per Kring-
berg på Skolverket.

Hur fungerar den?
– Utbildningen är öppen och 
gratis för alla. Hittills har 8 000 
registrerat sig och 2 000 genom-
fört utbildningen. Av dem är 418, 
åtta procent, från fordons- och 
transportbranschen. De som har 
gått utbildningen har rätt att söka 

verkstads-
handledare utbildade
418

GJORT VADÅ?

statsbidrag på 10 000 kronor. Jag 
träffade nyligen Autoropa och de-
ras handledare var alla utbildade.  

Vilka reaktioner har ni fått?
– Närmare 85 procent av dem som 
gått utbildningen är helt nöjda eller 
nästan nöjda med innehållet. Det 
ser riktigt bra ut!

Kan du ge exempel på tips  
som ges?
– Att träffa eleven i förväg och 
informera om exempelvis hygien- 
och säkerhetskrav. Att ha koll så 
eleven slipper höra ”oj, var det i 
dag du skulle komma?”. Att be-
rätta för kollegerna att en elev ska 
komma. 

– Och att tänka på att verk-
stadsmiljö i skolan skiljer sig från 
yrkeslivet där det är fler personer, 
högre tempo och fler arbetsmiljö-
risker. 2  me

Västmanland i täten
Distriktschefen för Västmanlands 
MBF, Börje Hultin, har i två omgångar 
fått en halv miljon kronor från Skol-
verket för att förbättra handledar-
utbildningen och utveckla APL på 
MRF:s verkstäder.

– Vi bjöd in verkstäder och berättade 
om Skolverkets utbildning och att vi 
bygger vidare på den. Handledarna kan 

få ersättning från 
oss både för ut-
bildningstiden och 
tiden de tar hand 
om eleverna. Ett 
tiotal handledare 
har genomfört 
utbildningen och fler är på gång,  
säger Hultin.
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D et började med Finansinspektio-
nens dramatiska stängning av 
HQ Bank för sex år sedan. Åtal 

väcktes. När det blåste som värst kring 
Qviberg och hans HQ Bank blev även Bilia 
indraget. Aktiespararnas dåvarande vd 
Carl Rosén var en av många som krävde 
att den brottsmisstänkte styrelseordfö-
randen skulle lämna sitt uppdrag för att 
inte företagets rykte skulle skadas och 
börskursen påverkas negativt.

I våras startade till slut rättegången 
och i mitten av juni kom domen. Mats 
Qviberg och de andra åtalade frikändes 
från samtliga anklagelser. Åklagaren 
beslöt att inte överklaga domen.  

– Inte helt oväntat, men ändå ett otro-
ligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd! 
twittrade Mats Qviberg efter domen. 

Under hela processen satt han kvar 
som styrelseordförande för Bilia och 
familjen har behållit sitt stora ägande av 
företaget, både genom direktägda aktier 
och genom att vara storägare i Invest-
ment AB Öresund, Bilias näst största 
ägare efter familjen. 

MEN FRÅGAN ÄR vad som händer fram-
över. I den nya valberedningen, som 
presenterades 3 oktober i år, har Mats 
Qviberg kvar sin plats som familjens 
representant och styrelseordförande. 
Men i Öresund har redan sönerna Jacob 
och Johan fått egna positioner bland de 
större ägarna. Förr eller senare är det 
mycket möjligt att det sitter en ny Qvi-
berg som styrelseordförande i Bilia.

Det sista ordet i HQ Bank-härvan är 
inte sagt i och med den friande domen. 
Nu återstår de civilrättsliga processerna. 
I november startar skadeståndspro-
cessen där aktiebolaget HQ har stämt 
Qviberg med flera för att de misskötte 
dotterbolaget HQ Bank och kravet är 
på fem miljarder. I somras deklarerade 
Mats Qviberg att han tänkte stämma 
Finansinspektionen för att myndigheten 
stängde banken på felaktiga grunder och 
därmed gjorde att han förlorade ett stort 

kapital. Det är ingen vild gissning att 
det även här kan komma att handla om 
miljardbelopp.

BILIA OCH MATS QVIBERG var också 
med på ett hörn i en annan av de stora 
finanshärvorna, men det avslöjades 
först i efterhand av nyhetssajten Realtid 
i slutet av april i år. Bilia behövde en ny 
finanschef och valet föll på en man som 
fick mycket fina rekommendationer av 
KF:s ordförande Anders Sundström, där 
personen i fråga tidigare haft en hög 
position. Vad Sundström inte berättade 
för Qviberg var att mannen egentligen 
hade fått sparken, bland annat för sina 
privata fastighetsaffärer. När Qviberg 
fick kännedom om det ville han veta mer 
om mannen. 

Vännen Christer Ager-Hanssen bör-
jade göra research och det visade sig 
att mannen ägde fastigheter i Hongkong 
tillsammans med ett fastighetsbolag, 
vars ägare var två Swedbankdirektörer. 
Enligt Realtid var det efter tips från Qvi-
berg som Dagens Industri började gräva 
i det som blev Swedbankhärvan och som 
ledde till att de båda direktörerna för-
svann från Swedbank, vd Michael Wolf 
fick sparken och att Anders Sundström 
inte fick vara kvar som styrelseordföran-
de för banken. Och givetvis fick mannen 
aldrig börja sitt jobb som finanschef på 
Bilia. 2  ac

Mats Qviberg 
frikändes, men 
krävs nu på fem 
miljarder av HQ.

Bilias huvudägare och 
styrelseordförande Mats 
Qviberg satt kvar i styrel-
sen, blev till slut frikänd 
– och kan ha skjutit start-
skottet för Swedbanks-
härvan … 
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Nya Ford Focus ST
Nya kontrollfunktioner för chassit med branschens första ETS-

system (Enhanced Transitional Stability) ska göra, tillsammans 

med finjusteringar av både upphängning och styrning, den nya 

ST-modellen ännu mer följsam, välbalanserad och tyst.

Ford introducerar en 185-hästars diesel med koldioxid-

utsläpp på 110 g/km vid sidan av en 250-hästars EcoBoost-

bensinmotor. Båda motorerna kan fås med automatisk start-/

stoppteknik.

Front

Finansmannen Mats Qviberg har 

åtalats av Ekobrottsmyndigheten 

för grovt svindleri. Aktiespa-

rarnas vd tycker att han bör ta 

time-out som styrelseordförande 

i börsnoterade Bilia. Det tycker 

inte Qviberg själv.

DET HAR TAGIT Ekobrottsmyn-

digheten mer än fyra år att utreda 

turerna kring HQ Banks konkurs. 

Mats Qviberg var styrelseordfö-

rande i moderbolaget HQ. Nu har 

han tillsammans med fyra andra 

personer åtalats för ekonomisk 

brottslighet. 
– Det är olyckligt att det har ta-

git så lång tid att utreda fallet. Men 

när nu Mats Qviberg har åtalats, 

tycker vi han ska ta en time-out i 

de bolag där han är styrelseordfö-

rande, det är en viktig markering. 

Däremot säger vi inte att han 

behöver avgå, säger Carl Rosén vd 

för Aktiespararna.

Börsnoterade MRF-företaget  

Bilia är ett av bolagen där  

Qviberg är ordförande.

– Vi tror inte att det är bra 

för affärerna att han är 

kvar som ordförande. Man 

kan tänka sig en affär med 

ett internationellt 
bolag som gör en 
bakgrundscheck 
och finner att 
ordföranden är 
åtalad för grovt 
svindleri, säger 
han.

Mats Qvi-
berg är av en 
annan åsikt.

kundbesök görs varje år på svenska serviceverkstäder, alltså 

cirka tio miljoner.

Källa MRF statistik

10 000 000

– Det är inte aktuellt att kliva 

av, det här åtalet är totalt obefo-

gat. Men ytterst är det förstås 

en ägarfråga.

Hur skulle du agera 

om det blir en fråga på 

Bilias bolagsstäm-

ma 14 april?

– Det finns inte 
i min sinnebild 
att det skulle 
bli det, men 
om det skulle 

komma upp, kommer jag att ge 

samma svar som jag ger nu – det 

är inte aktuellt, säger Mats Qvi-

berg som inte känner sig särskilt 

besvärad av åtalet.
– Verkligen inte, men jag 

tycker det är hemskt att skatte-

pengar används på detta sätt. Det 

vore bättre om det gick till vård, 

skola och omsorg i stället.

 Carl Rosén på Aktiespararna: 

– Vi har inte tagit ställning till 

hur vi ska agera i den här frågan 

vid bolagsstämman, men det är 

viktigt att vi är konsekventa i vår 

hållning, säger han.
Sannolikt startar domstolsför-

handlingarna först nästa år. 2 na
Mats Qviberg 

själv har inga  

tankar på att avgå.

HQ-ÅTALET

”Qviberg bör ta time-out

som ordförande för Bilia”
Carl Rosén, vd för 

Aktiespararna tycker 

att Mats Qviberg 

ska ta time-out som 

styrelseordförande.

FOLK
Stojan Padjen är ny 

servicemarknads- 

direktör för region  

väst på Bilia. På 

hans tidigare tjänst 

som servicemark-

nadschef har Lars 

Lundin tillsatts. Han var tidigare 

platschef för Bilias anläggning i Nord-

stan i Göteborg samt för service- 

verkstaden i Almedal i Mölndal.

Efter 42 framgångsrika år har för-

säljningschef Janne, ”Jompas”, 

Persson på BilMånsson i Halland 

trappat ner på halvtid. 

Ny försäljnings- och marknads-

chef är Michael Bengtsson.

Ulf Perbo är tillbaka som vice vd 

på Bil Sweden efter att ha varit 

tjänstledig under fyra år som stats-

sekreterare hos civil- och bostads-

minister Stefan Attefall (KD).

Charlie Ahlberg, 20, har fått 

priset Young technician award som 

Bilproffs.se och Svensk Bilsport årli-

gen delar ut till Sveriges bästa unga 

bilsportmekaniker. Charlie Ahlberg 

ingår i team BMW-Schnitzer.

Hedersutmärkelser gick till 

Kristian Ceder, mekaniker i Peu-

geot Red Bull Hansen junior team, 

och Rasmus Eriksson, Team My-

ran, Sveriges minsta formelteam. 

Therese Nyberg 

efterträder Niklas 

Nyström som ge-

neralsekreterare för 

Kungliga Automobil 

Klubben. Hon har 

en bakgrund från it-

branschen och haft olika chefspos-

ter inom Oracle. Hon blir den första 

kvinnliga generalsekreteraren i 

klubbens över 110-åriga historia.

Johan Regefalk är ny vd för KG 

Knutsson. Han har tidigare varit 

försäljningschef, divisionschef och 

vice vd för bolaget. Ägaren Håkan 

Knutsson kvarstår som styrelse-

ordförande för samtliga bolag.

FOTO KARIN TÖRNBLOM/
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CHRISTOPHER LUNDSTRÖM SKELLEFTEÅ BIL  LARS RIBBINGSTRÖM BILIA JÄGERSRO  ÅKE ARNELL AN BÄRGNING  CAJ LOUMA 

MYN  CLAES SKOGLÖF SKÖGLÖFS BIL  FREDRIK JOHANSSON MOTOR AB HALLAND  PETTER JANCKE BAVARIA STOCKHOLM   

PETER NYBOM NYBOMS DÄCK- OCH BILSERVICE  PÅL SYVERSEN MØLLER BIL  TOM-EGIL WENNERBERG BERGS AUTOMATSERVICE

Vässar affärenmed asiatisk blick
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Norgesvep
Analytikern, stor-
säljaren, verkstaden

Bästa ÅF i fjol
Skoglöfs Bil hade
nöjdaste kunderna

SIDOR
FRAMTIDA

TEKNIK

Hans-Eric Almebäck åter som ÅF:

1_Omslag april.indd   1

2016-09-30   09:09

Hans Eric Almebäck sa våren 2015 att 
han bytte sida för att han bland annat 
hade en önskan om att göra skillnad 

hemma, med tanke på hans internationella 
erfarenhet, och det tycks han ha lyckats med. 

– Jag blev ganska snabbt hundra procent 
återförsäljare igen för det fanns inget annat val. 
Att jobba i frontlinjen, nära kunden kräver fing-
ertoppskänsla och totalt fokus på alla detaljer.

Företaget hade 2015 en vinstmarginal på 
drygt 4 procent, i dag ligger den på 4,5 pro-
cent. Medianvärdet för Toyota Sverige ligger 
på 2,6 procent. 

– Systematisk proaktiv försäljning har varit 
vår viktigaste satsning som också gett resultat. 

Men som även kräver investe-
ringar som kortsiktigt drar ner 
resultatet, säger Almebäck.

MEN företagsbilsförsäljningen 
har inte ökat i den riktning som 
han hoppats på.

– Vi för diskussioner med 
Toyota Sverige om att förstärka aktiviteterna 
med vårt nya transportbilsprogram. 

Vid intervjun 2015 såg Hans Eric Alme-
bäck ett antal framtida utmaningar för bil-
branschen, bland annat behovet av säljare från 
andra branscher. Europeiska Motor har det 
senaste året rekryterat många nya från andra 

branscher, vilket inte varit helt problemfritt.
– De har å andra sidan inte samma kom-

petens vad gäller själva säljprocessen, affären, 
så det har varit en ofrånkomlig utmaning att 
utbilda de oerfarna, säger Hans Eric Alme-
bäck. 2  lm

”Jag blev snabbt
100 % ÅF igen”
Det gick fortare för Toyotas tidigare GA-chef Hans 
Eric Almebäck att pumpa in återförsäljarblodet i 
ådrorna än han hade trott som ny vd på Europeiska 
Motor i Rissne. 

Swedbankshärvan
i kölvattnet av HQ Bank

Turborekryteringen
var lyckosam
Sedan Håkan 
Pohl tillträdde 
som vd för 
Bavaria Nordics 
nystartade Kia-
handel KC Motors 
för ett år sedan, 
har han rekryte-
rat personalen 
i huvudsak via 
Youtube. Det ång-
rar han inte.

SÅ GOTT SOM alla tjugo medarbetare på 
nystartade KC Motors har rekryterats via 
Youtube eller interna kampanjer. Tydligen en 
framgångsrik väg.

– Det har varit snabbt, kostnadseffektivt 
och jag har haft egen kontroll över processen, 
säger Pohl som framför allt har anställt perso-
nal med tidigare branschvana.

I turbofart har också företaget expanderat. 
För ett år sedan var det bara anläggningen 
i Täby. Nu finns en i Nacka och en i Malmö 
också. Och tolkar vi Håkan Pohl rätt kan det 
finnas ytterligare en eller två vid presslägg-
ningen av den här tidningen.

Orderingången är 45 procent högre än 
föregående år. 2  icn
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Hyundai lanserar nya i20 Coupé 
Nya i20 Coupé har sin egen unika silhuett. De lutande 
A-, B- och C-stolparna skiljer sig markant från fem-
dörrarsmodellen, vilket ger coupén en annorlunda 
profil. Man kan välja mellan Euro6-motorer för bensin 
och diesel från 84 hk till 100 hk. En ny 1,4-liters Kappa-
bensinmotor kommer att finnas tillgänglig från lanse-
ringen och under 2015 tillkommer även en ny 1,0-liters 
turboladdad trecylindrig bensinmotor.

Greg May, bilhandlare i Texas, framröstad som  
bäste amerikanske ÅF att jobba för 2014

”Alla här som är chefer, 
har varit något annat 

här tidigare”

Vilken turborekrytering!

BAVARIA HAR startat aggressivt. 
Håkan Pohl (tidigare Svenska Bil) 
anställdes som vd och under två 
veckor före första invigningen i Täby 
hade han anställt fyra medarbetare i 
en annorlunda rekryteringskampanj. 
Det började med att han la ut en fråga 
på sin egen Facebooksida.

– Efter några timmar hade jag 
fått tio ansökningar och upptäckte 
potentialerna i sociala medier, jag 
vet ju hur långa rekryteringsför-
faranden kan vara på traditionella 
vägar, säger han.

– Så två timmar senare hade jag 
gjort en treminutersfilm med min 
egen kamera till Youtube. Efter två 
veckor hade den visats 4 000 gånger 
och jag hade mer än 300 ansökningar.

I filmen sitter Håkan Pohl i 
den tomma hallen, berättar att 
bilar och material är på väg och 
att han söker medarbetare av alla 
de sorter. Kreativa personer som 
gillar att jobba, inga surkartar. Och 
så säger han: ”Jag tänker inte tala 
om vad jag har för mejladress eller 
telefonnummer, är du en kreativ 
medarbetare hittar du mig.”

Och som slutkläm: ”Det är 
skittråkigt att vara helt själv”. Det 
behövde han inte vara länge.

FILMEN ÄR JÄTTEROLIG, rapp och 
lite improviserad. Nästan så att vi 
blev sugna att söka. Det kom en 
till, återkopplande, också. Då var 
det bilar i hallen.

– Jag ska sälja 600 bilar i Täby-
anläggningen i år, säger Håkan Pohl 
kaxigt.

När detta läses kanske ytterli-
gare en anläggning har öppnat i 
Nacka och de fortsatta expande-

ringsplanerna är expansiva.
– Hur vidsträckta vill jag inte  

se i tryck, säger Pohl.
Kia anser han har tillväxtpo-

tentialer.

DEN SVENSKA KIA-verksamheten 
drivs under namnet KC Stockholm 
Sverige som ett systerbolag till Ba-
varia Stockholm. KC i Täby har en 
liten verkstad; en större ska förläg-
gas vid en pendlingspunkt närmare 
Stockholms city. Till halvårsskiftet 
beräknas personalstyrkan ha växt 
till 30 personer.

– Det är kul som fan, slutar 
Håkan Pohl.

Ska bara tilläggas att han själv 
blev headhuntad. 2� icn

När norska BMW-handlaren Ba-
varia Nordic breddar sig med Kia i 
Sverige och Håkan Pohl vid rodret 
föddes en tuff rekryteringskam-
panj i turbofart på Youtube.

ARN-tvister i fjol
Under förra året kom cirka 
2 000 anmälningar till Allmän-
na reklamationsnämnden som 
rörde vår bransch, så kallade 
motorärenden. Av dem gällde 
cirka 300 verkstadsreparatio-
ner. Av dem riktades cirka 100 
mot MRF-medlemmar. Bland 
dem fick konsumenterna helt 
eller delvis bifall endast i 9 
fall.

Satsning i Arvidsjaur
Volkswagen och Skellefteå 
Bil har invigt en ny anläggning 
för försäljning och service i 
Arvidsjaur

– Arvidsjaur ligger stra-
tegiskt placerat i inlandet. Vi 
ser det stora upptagningsom-
rådet som en möjlighet och 
tror att det är många som vill 
köpa och serva bilen relativt 
nära, säger vd:n Christopher 
Lundström.

Här passerar alla tradare 
till de stora fordonstestom-
rådena.

– Vi ser också att vårt modell- 
program med flera fyrhjul drivna 
4Motion-modeller är väl anpas-
sat för den lokala marknaden, 
säger Sten Forsberg, chef för 
Volkswagen Sverige.

Anläggningen i Arvidsjaur 
säljer både VW:s person- och 
transportbilar, servar även Audi 
och Skoda och säljer begag-
nade bilar enligt koncepter Das 
welt auto.
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Fotnot 1: Bavaria Nordic säljer sedan 
tidigare BMW, Mini, Jaguar och Land-
rover samt i Norge även Porsche.
Fotnot II: Se Håkan Pohls filmer på 
Youtube genom att söka på ”Nytt jobb 
för dig”.

Apropå ”verkstadsfusket”

Christopher 
Lundström.

Pris för bästa
e-learning
Skolverkets webba-
serade utbildning för 
handledare som tar 
emot praktikanter har 
fått pris och använts av 
rekordmånga. 

Hur går det, Per Kring-
berg, Skolverket?

– Väldigt bra. Vi 
hoppades kunna utbilda 
10 000 handledare och i 
slutet av året har vi nått 
målet. Sajten har ungefär 
20 000 registrerade användare. Vi fick faktiskt 
pris för bästa e-learning 2015 hos Swedish 
learning awards för icke vinstdrivande verk-
samhet. 

– Utbildningen var otroligt efterlängtad och 
uppskattad. Handledarna känner sig säkrare, 
får en högre status och synliggjorda. 

Kringberg tror även att utbildningen gjort att 
lärarna besökt arbetsplatserna oftare. Nu hoppas 
han få pengar från utbildningsdepartementet för 
att jobba vidare med projektet. 2  me
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Skolverket har en ny webba-
serad handledarutbildning för 
dem som tar emot elever för ar-
betsplatsförlagd praktik (APL). 

Varför började ni med den?
– Två skolinspektioner visade att 
handledarutbildningen brast i 
innehåll, likvärdighet och kvalitet. 
Regeringen gav oss uppdraget 
att ta fram en nätutbildning för 
handledarna. En hel sektion i 
utbildningsfilmen utspelar sig i 
verkstadsmiljö, säger Per Kring-
berg på Skolverket.

Hur fungerar den?
– Utbildningen är öppen och 
gratis för alla. Hittills har 8 000 
registrerat sig och 2 000 genom-
fört utbildningen. Av dem är 418, 
åtta procent, från fordons- och 
transportbranschen. De som har 
gått utbildningen har rätt att söka 

verkstads-
handledare utbildade
418

GJORT VADÅ?

statsbidrag på 10 000 kronor. Jag 
träffade nyligen Autoropa och de-
ras handledare var alla utbildade.  

Vilka reaktioner har ni fått?
– Närmare 85 procent av dem som 
gått utbildningen är helt nöjda eller 
nästan nöjda med innehållet. Det 
ser riktigt bra ut!

Kan du ge exempel på tips  
som ges?
– Att träffa eleven i förväg och 
informera om exempelvis hygien- 
och säkerhetskrav. Att ha koll så 
eleven slipper höra ”oj, var det i 
dag du skulle komma?”. Att be-
rätta för kollegerna att en elev ska 
komma. 

– Och att tänka på att verk-
stadsmiljö i skolan skiljer sig från 
yrkeslivet där det är fler personer, 
högre tempo och fler arbetsmiljö-
risker. 2  me

Västmanland i täten
Distriktschefen för Västmanlands 
MBF, Börje Hultin, har i två omgångar 
fått en halv miljon kronor från Skol-
verket för att förbättra handledar-
utbildningen och utveckla APL på 
MRF:s verkstäder.

– Vi bjöd in verkstäder och berättade 
om Skolverkets utbildning och att vi 
bygger vidare på den. Handledarna kan 

få ersättning från 
oss både för ut-
bildningstiden och 
tiden de tar hand 
om eleverna. Ett 
tiotal handledare 
har genomfört 
utbildningen och fler är på gång,  
säger Hultin.

2  F O K U S  I  I N L Ö S E N B I L A R

En krockskadad inlöst bil. Som repareras och kommer ut i trafik igen. 
Någonstans på vägen dunstar kravet att delge bilens historik till köparen. 

KBV har skärskådat en sådan bil, vars körjournal sannolikt är förfalskad och 
köparen varit ovetande om att bilen varit krockad. Frågan är hur 

stor den här gråzonen är, hur många inlösta bilar som rullar och solkar 
branschens rykte – och om de över huvud taget ska få göra det?

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETTER COHEN

A
tt utländska ska-
dade bilar fusk-
repareras och 
förs in i landet 
är ett bekymmer 
för den seriösa 
branschen som 
vi har belyst 
tidigare. Men 

hur vanligt är det att bilar som svenska försäk-
ringsbolag har löst in kommer ut igen?

Det ska sägas med en gång att det i dagslä-
get inte är olagligt att reparera och sälja inlös-
ta bilar under förutsättning att reparationen 
är fackmannamässigt utförd efter tillverkarens 
anvisningar och att kunden upplyses om att 
bilen varit krockskadad när så har varit fallet.

Inte olagligt alltså, men när Kontrollerad 
bilverkstad (KBV) nagelfor en reparation, 

framkom hur lätt skyldigheten att informera 
en köpare försvinner i transaktionerna mel-
lan flera juridiska mellanhänder. Och i det 
här fallet var även serviceboken troligtvis 
förfalskad.

BAKGRUNDEN
Vi tar den här storyn från början. Eller snara-
re från relativ nutid. Det var i somras som his-
torien om den röda Renault Clion från 2007 
började. En fin liten sedan, den allra första av 
sin modell som kom till Sverige. En så kallad 
pressbil som Ulf Österberg, som då jobbade 
på Volvo, fick köpa för sin frus räkning.

Clion rullade komplikationsfritt tills dot-
tern en junidag lånade bilen och blev påkörd 
bakifrån vid ett rödljus och inknuffad i fram-
förvarande bil. 

Försäkringsbolaget anmodade Ulf att åka 

Ska inlösen-
bilar tillåtas 

ett andra liv?
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Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.

Kunden Fredrik Norell 
får veta av KBV:s Conny 
Söderlund vilket skick 
hans nyköpta bil är i.

10 Fokus jan.indd   33 2016-01-26   09:20

Det var en tillfällighet att KBV fick nys 
om och kunde besiktiga en inlöst 
krockskadad bil som kommit ut på 

marknaden igen via Yallotrade. Köparen Fred-
rik Norell blev aldrig informerad om att bilen 
varit krockskadad.

Eter publiceringen i Motorbranschen kon-
taktade han säljaren som var tillmötesgående.

– Vi nådde en uppgörelse som jag är mer än 
nöjd med. Dom gjorde rätt för sig och agerade 
mycket proffsigt, säger Fredrik och tillägger:

– Jag hoppas ändå att det blev lite eko i 
bilbranschen och att reglerna kommer att ses 
över.

Vår granskning visade att If var enda för-
säkringsbolaget som aldrig släpper ut krock-
skadade inlösta bilar på marknaden igen. 

Härförleden fick vi ett mejl från en skade-
verkstad som skrev så här:

”Vi har diskuterat hur det går till när försäk-
ringsbolagen säljer inlösta bilar. Vi har många 
inlösta bilar på vår gård och vissa av dem säljs 
genom Yallotrade. Enligt vår mening finns det 
liten eller obefintlig kontroll från bolagens sida 
till vem de inlösta objekten säljs; Yallotrade 
verkar i vart fall inte ha någon. Vi ser också 
vilka det är som hämtar bilarna och många av 
dem håller inte för att få avtal med försäkrings-

bolagen att reparera karosseriskador. 
En av mina medarbetare sa i dag: ”Kan du 

inte lägga ett mejl till Motorbranschen och 
föreslå att de tar upp detta?”. Det gör jag så 
gärna! Försäkringsbolagens jakt på kronor och 
ören och skygglappar för etik och moral är nå-
got vi måste strida mot. Säkerhet och kvalitet 
måste i alla lägen sättas först.”

All anledning att fortsatta granskningen 
alltså. Jan Olvenmo på MRF erfar att det långt 
ifrån alltid är seriösa verkstäder som köper 
bilarna utan att det fortfarande kan vara en 
”löneförmån” för plåtisar att köpa bilarna åt sig 
själva och laga dem i egen regi. 2  icn

Problemen tycks kvarstå
med många inlösenbilar
I och med att KBV och Motorbranschen granskade 
den fortsatta resan för en inbytesbil, blev köparen skäligt 
ersatt. Men problemet med rullande krockskadade bilar 
tycks fortsätta.
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Godkänd 
Bilverkstad 
rullar ut 
brett i år.
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2  F O K U S  I  Å T E R B L I C K A R

Enligt utländska medier tillåter nye 
vd:n Matthias Müller medarbetarna 
att ta egna initiativ i högre utsträck-
ning. 

Har företagets kultur ändrats, Pontus 
Lövrup, vd för SVÅ?
– Ja, kulturen har blivit mjukare. Tonläget är 
annat i dag.

Automotive News rapporterar att mindre 
än tio procent av bilarna i Europa blivit åtgär-
dade. Enligt VW har 14 000 av 228 000 bilar 
åtgärdats i Sverige. Det är bara sex procent.

Varför tar det sådan tid?
– Det beror på att tyska transportstyrelsen 
vill godkänna åtgärderna för alla modeller, vi 
tycker det är bra, även om tidsschemat för-
skjuts, säger Pontus Lövrup.

Vad får du för respons från återförsäljarna?
– Det är lite besvärande för ÅF eftersom de 
hade hoppats komma längre. Det händer att 
kunder kommer in med bilar och att verkstä-
derna inte fått den utrustning de behöver för 
att utföra åtgärderna, men de flesta kunder har 
överseende.

Åtgärden är inte av återkallelse-karaktär, 

utan det är ägaren som bestämmer när uppgra-
deringen eller reparationen ska göras.

Under året har VW utbildat 800 personer på 
verkstäderna för att kunna ta hand om bilarna. 

SAMTIDIGT UTREDS skandalen från många 
håll. I somras begärde en tysk aktieägarfören-
ing en oberoende granskning för att utreda om 
koncernledningen informerat marknaden för 
sent och om miljardförlusterna på börsen hade 
kunnat undvikas. Europaparlamentet och EU-
kommissionen utreder var för sig, och i kön 
till dem som kräver ersättning står investerare, 
tyska delstatsregeringar, USA:s regering och 
tyska konsumentföreningar.

Att VW skulle betala skadestånd till konsu-
menter i Europa verkar orimligt.

– VW har hanterat det här på ett godkänt 
sätt och har inte brutit mot några regler i Eu-
ropa. Att enskilda bilägare skulle få skadestånd 
i Europa är inte aktuellt. Det amerikanska 
systemet är helt annorlunda och de har flera 
gånger tuffare regler mot dieselutsläpp. Det 
innebär också att europeiska bilägare inte 
blir lika drabbade av sänkt andrahandsvärde 
som de amerikanska bilägarna blir, säger VGS 
informationschef Marcus Thomasfolk.

Medan utredningarna pågår fortsätter 
försäljningen att öka. 

– När alla utredningar är färdiga ska vi 
tillsammans med motsvarande förbund i andra 
länder göra en summering och titta på effek-
terna, men än så länge ser vi 
inga negativa effekter. Vi har 
ökat våra marknadsandelar 
och fått en positiv utveckling 
i Sverige, vilket givetvis hög-
konjunkturen bidragit till. Än 
så länge är vi positivt överras-
kade över utvecklingen, men 
visst var vi väldigt oroade, säger Pontus Lövrup.

ROGER WEMAN, vd på Motorhalland i Halm-
stad laddade inför åtgärdspaketet med planer 
på rullande band och tårtkalas. Hur gick det?

– Jag köpte fler tårtor än det kom folk. Upp-
graderingstakten går långsamt, men det beror 
förstås på att det inte handlar om en återkal-
lelse. Vi har hunnit åtgärda 15-20 procent av 
våra berörda bilar, säger Roger Weman.

– De kunder som kommit in självmant för 
att åtgärda felet har vi bjudit på en tvätt eller en 
lunch eller hämtat och lämnat bilen. Vi har fått 
bra hjälp från VW att hantera det här. 2  me

Svallvågor internationellt
AUSTRALIEN: Undersöker möjlighe-ten till ett grupp-åtal.
ENGLAND: Utreder misstänkt bedrägeri.

FRANKRIKE: Utreder misstänkt grovt bedrägeri.
INDIEN: Statliga Automotive Research Association of India under-söker förekomsten av manipulerad mjukvara.

ITALIEN: Utreder misstänkt  bedrägeri.

KANADA: Har inlett undersökning.
KINA: Utreder brott för de 1 950 importerade VW-bilar som ska återkallas.

NORGE: Norska eko-myndigheter utreder brott.

SCHWEIZ: Inför säljstopp för VW-bilar med EU5-motor.
SVERIGE: Åklagare vid Riksenheten mot korruption undersöker möjlighe-ten till åtal.

SYDKOREA: Miljödepartementet har initierat en nationell utredning med egna tester av VW och Audi.
SYDAFRIKA: Har inlett undersök-ning.

TYSKLAND: Utreder misstänkt bedrägeri. Flera husrannsakningar på kontor och i bostäder har genomförts. 
USA: Undersöks av EPA (Environme-ntal Protection Agency), amerikan-ska justitiedepartementet, FBI och grupptalan i 27 olika stater, privata stämningar genom en advokatfirma i Seattle.

 

FAKTA ÄR att 230 000 bilar ska återkallas. Alla väntar på besked om åtgärderna, ett svar som lovats i slutet av november.
Pontus Lövrup, vd för VGS återförsäljarförening, liknar stäm-ningen vid ett totalt vakuum, som efter att ha kommit på att sin äkta hälft är otrogen. 

– Vår ÅF-kår har varit med länge och många är familjeföre-tag. De känner förstås en oerhörd ilska och besvikelse. Det är inte bara ett brott mot miljö- och regelverk utan också ett medvetet fusk, säger han.
Effekterna av VW-fifflet är omöjliga att uppskatta. EU-organisationen Cecra beskriver krisen som en ”över-väldigande utsläppsskandal” 

som kommer att påverka hela bilindustrin och kundernas förtroende. 
Återförsäljarna håller andan. Ännu verkar orderingången gå i takt med marknaden. – Vi har en dialog med GA om vilket stöd ÅF kan få. Ett problem är att vi inte vet konsekvenserna i förlorat anseende och förtroende än. Vi pratar om olika scenarier och lösningen av problem som kan inträffa.

LÅNEBILAR ser Lövrup som självklara. Kanske också extra personal som hämtar och kör ut och parkerar åtgärdade bilar, separata linor, specialcertifierade mekaniker.
Craig Smith, professor i etik 

och socialt ansvarstagande på Insead, har skrivit att det måste finnas en felaktig företagskultur i orsakssammanhanget. Just den kulturen vill Pontus Lövrup ändra. 
– Jag hoppas att det här är slutet för en i grunden alldeles för auktoritär och toppstyrd företagskultur i fabriken. De blev fartblinda och trodde att de kunde kommendera fram vad som helst utan att ha förmågan att invänta. Den typen av ledarskap är kontra-produktiv. 

– Vi hoppas att det här ska leda till ett mjukare och mer lyhört förhållande till fabrikens tuffa krav och att även ÅF kommer märka av större pragmatism, lyhördhet och ödmjukhet. 2

”Hoppas konsekvensenblir en mjukare kultur”

SVÅ:S VD PONTUS LÖVRUP

VW stod för kvalitet, pålitlighet och ansvarstagande, en perfekt blandning 
av tysk ingenjörskonst och miljövänlig omsorg. För dem som kanske var 
mest övertygade – återförsäljarna – känns fallet hårt. Men kriser förenar 
och det finns tillförsikt i leden.

På Motorhalland i Halmstad planeras tårtkalas, rullande band och om möjligt ett mobilt teknikteam som gör uppdatering hos kunden. ”Det gäller att ta till vara på möjligheten att knyta nya kunder till sig nu”, säger vd:n Roger Weman.

SOM FÖRE detta kommunal miljö-chef har Weman en generös syn på de kunder som trots åtgärder ändå vill byta till en nyare bil med EU6-motor. Men en del vill inte få sina bilar åtgärdade alls. I alla händelser ska besöken göras till något extra.
– I bästa fall behövs bara en pro-gramuppdatering. Då kanske det går att fixa ett löpande band där kunden kör in genom porten på ena sidan och bilen rullas till andra. Kaffe och tårta och bra kundvård. Eller att ta med en laptop hem till de kunder som har svårt att komma hit. 

Vi avbryts av ett telefonsamtal från ytterligare en ideell förening som hoppas att Motorhalland inser värdet av att förbättra sitt rykte. Ett rykte som GA är mån om.– GA ringer säkert två gånger om dagen och kollar hur det går och om försäljningen mattats av. Vi har inte sett någon större föränd-ring i orderingången. Det enda kunderna frågar om är om de nya bilarna är berörda, och det är de ju inte. 
Transportbilar med EU5-motor står kvar i bilhallen, men de släpps inte ut på marknaden. Däremot erbjuds kunderna lånebil, ny bil eller hyrbil. 

En viktig fråga är hur åtgärdsar-betet ska bekostas av VW.– Vi får en annan timersättning när vi jobbar med garantiärenden än när vi jobbar gentemot kund. Frågan är vad det här kommer att räknas som? 2

PÅ MOTORHALL ANDS AGENDA:

”Tårtkalas,  rullande bandoch mobilt  teknikteam”

Vd:n Roger Weman på Motorhalland är inte oroad för försäljnings-målen. Han ser framåt och hellre på elhybrider än på dieselbilar. 
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Hur ser försäljningen ut, informationschef Marcus Thomasfolk på VGS?
– Orderingången verkar vara normal. Men det är klart att det som hänt har en negativ påverkan på varumärket. Avgörande är hur smidigt vi hanterar åtgärderna. Vi avvaktar information om vad de innebär mer tekniskt, men vi förbereder oss mentalt genom att ha en tät dialog med våra ÅF och hålla dem uppdaterade. 

Vilken ersättning kan ÅF förvänta sig få för utlägg, avbräck i försäljningen, hyrbilar?
– Vi får återkomma till det när vi vet mer om själva åtgärden och kan ge tydligare svar. Hyrbilar är en åtgärd som vi tittar på.

Stödjer ni ÅF om de hamnar i juridiska tvister med kunder som vill häva köp eller byta bil?– Vi kommer inte lämna några ÅF i sticket. Dialogen ska vara tät och vi kommer att göra det här så smidigt vi bara kan.

Hur ska ni få upp energin igen?– Självklart påverkar det oss alla, inte bara ÅF, utan även oss på GA. Hela koncernen är berörd. Fokus måste ligga på att lösa omedelbara frågor. Samtidigt får jag säga att vi svetsas samman i det tuffa läget. Vi i Söder-tälje försöker peppa och hålla ÅF in-formerade. I gengäld har vi fått många uppmuntrande ord, mejl och support från våra ÅF. Vi är fast beslutna att fixa detta tillsammans. 

VGS:

”Vi lämnar inga handlare i sticket”

VW-AFFÄREN

Front 

232 693bilar med den manipulerade mjuk-varan rullade i trafik i Sverige vid vår pressläggning. 
De var uppdelade enligt följande: VW PERSONBILAR: 107 219
VW TRANSPORTBILAR: 35 726AUDI: 59 058
SKODA: 28 524
SEAT: 2 166 
Allt enligt VGS.

VGS informationschefMarcus Thomasfolk
känner på hetluften.
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”Vi har inte märkt att försäljningen påverkats alls  hittills. Det viktiga är att GA och fabrikören är tydliga 
och informerar om vad som gäller och vilken åtgärd 
det handlar om. De reaktioner vi har fått från kunder 
är faktiskt bara några raljerande gliringar.”Johan Aftén, vd Aftén bil, Åkersberga   

TEXT MARIA ERIKSSON

Drygt ett år har 
gått sedan Diesel-
gate briserade och 
VW erkände ma-
nipulation av elva 
miljoner dieselbilar, 
de flesta inom EU. 

Efterdyningarna
av DIESELGATE

Många frågor och mycket diskussioner om 
”branschlicensen” Godkänd Bilverkstad har 
det varit senaste året.

SERVICEVERKSTÄDERNAS ÅTAGANDE att kvali-
tetssäkra sig själv med tredjepartskontroller 
närmar sig startläge.

Så här är läget:
En uppdaterad andra upplaga är ute på 

remiss hos Konsumentverket och Motormän-
nen. I början av nästa år väntas den finslipade 
versionen att vara tillgänglig. MRF ska genom-
föra sex nya pilotprojekt under 2017.

Tredjepartskontrollanterna, som Dekra och 
KBV, håller som bäst på att ISO-certifiera sig 
för uppdragen.

Innevarande år har MRF besökt arton orter 
och informerat 400 verkstäder om vikten att 
ansluta sig till Godkänd Bilverkstad.

– Jag bedömer att acceptansen för den 
frivilliga vägen är bred. Verkstäderna har varit 
glada för handledningen, vi har tillhandahållit 
57 hjälpdokument som underlag att använda 
vid de årliga kontrollerna.

Men det 
är under 
2017 som 
det kommer 
utkristallise-
ras hur många 
verkstäder 
som ansluter 
sig. 2  icn
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SLARV OCH MISSTAG i svenska 
bilverkstäder har debatterats – i 
branschen, i medierna och på 
Konsumentverket. TV-program-
met Kalla Faktas avslöjande 
reportage om bilverkstäder i 
oktober 2014 blev en larmklocka, 
med anklagelser om fusk, felaktiga 
reparationer och bristfälligt kund-
mottagande. Efter ett möte med 
konsumentministern var bud-
skapet krasst: Sanera branschen, 
annars väntar lagar och myndig-
hetskontroll.

Jämfört med övriga EU-länder 
har Sveriges verkstäder länge levt 
i en ovanlig tillvaro utan krav 
på verkstadscertifiering. Men i 
september lanseras alltså Godkänd 
bilverkstad, med branschorganisa-
tionerna MRF och SFVF i ryggen.

– Det handlar i grunden om att 
branschen har fått en chans till att 
rätta till bristerna i kvalitet och ru-
tiner. Myndighetsutövning borde 
vi se till att slippa. Och betalar 
kunden 100 procent ska kunden få 
100 procent, säger Tommy Letzén, 
vd på MRF.

NU VÄNTAR EN tid av inskolning 
och systematisering. Hela 24 
kravkategorier ska uppfyllas och 
prickas av. De är inordnade under 
huvudkategorierna:
1. Kvalitetsledningssystem
2. Organisation
3. Avtal
4. Lagar, förordningar, föreskrifter
5. Skatter
6. Personal
7. Teknik, struktur och rutiner
8. Revision av aktiviteter

MRF:s servicemarknadsansva-
rige Joachim Due-Boje har arbetat 
med utvecklingen av certifiering-
en och missionerat om Godkänd 
bilverkstad på en turné i Sverige. 
Han håller med om att det kan se 
ut som mycket på en gång.

Är det inte risk att verkstäderna 
nu upplever sig stressade av 
sina egna företrädare?

– Nja, jag ser punkterna sna-
rare som minimikrav för att driva 
professionella företag. Och det 
är bättre att börja förhålla sig till 
Godkänd bilverkstad än till myn-
dighetskontroller, för de skulle helt 
säkert vara mycket krångligare.

Enligt Joachim Due-Boje är må-
let att alla medlemsföretag I MRF 
ska vara anslutna till december 
2017. Han rekommenderar också 
verkstäderna att kontakta MRF 
för att få ett hjälpdokument för 
implementering.

– Sedan kan det vara klokt 
att börja med att exempelvis gå 

igenom rutinerna med stickprov, 
inventera vilken utbildning och 
kompetens företaget har. Men allt 
finns i vårt hjälpdokument, som är 
gratis för medlemmarna.

TOMMY LETZÉN FÖRKLARAR att 
Godkänd bilverkstad kan integre-
ras med befintliga certifieringar på 
företagen. 

– Har en verkstad redan stick-
prov på mekaniker via exempelvis 

Kontrollerad bilverkstad kan det 
användas också inom Godkänd 
bilverkstad, och finns redan en 
tredjeparts-revison kan den göras 
av samma firma, samma dag.

Tommy Letzén säger att 
Godkänd bilverkstad-certifiering 
är tänkt att bli en obligatorisk 
grundnivå för medlemskap i MRF. 
Men certifieringen innebär också 
kostnader.

Hur stora kan kostnaderna 
bli?

– Två externa kontroller per me-
kaniker och år ger en summa runt 
10 000 kronor. En revision på en li-
ten verkstad på mellan en halv och 
en dag, mellan 5 000 och 8 000. Då 
landar man på 18 000 kronor. Men 
har man redan stickprov och andra 
revisioner kan den extra direkta 
kostnaden bli så liten som någon 
tusenlapp. Den egna arbetsinsatsen 
tillkommer givetvis. 2 pf

Fotnot: Riktlinjerna finns att hämta 
på mrf.se/bilverkstad

I september rullas branschlicensen God-
känd bilverkstad ut i Sveriges bilverkstäder. 
Tiden för pilotprojekt, remissrundor och 
förberedelser är över – nu ska kvaliteten 
säkras på bred front.

GODKÄND BILVERKSTAD

Avspark för 
verkstads-
certifiering

Här, från informationsmötet i Hässleholm nyligen.

Branschen tar ett kvalitativt 
steg framåt i och med 
Godkänd bilverkstad.
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Godkänd Bilverkstad
finslipas och rullas ut

När vi skrev om integration i vår mångfalds-
smarta bransch i våras, berättade vi om 
Somalia bandys lagkapten Hassan Farah som 
utbildade sig till lastbilsmekaniker. Bran-
schen får vänta minst två år på honom.

BANDYSPELAREN HASSAN FARAH från Bor-
länge hade planer att gå ut i arbetslivet som 
färdig lastbilsmekaniker i somras. Men han 
ändrade sig.

– Jag saknade studierna 
och pappa rådde mig att 
plugga vidare innan jag 
fastnade i arbetslivet, säger 
han.

Hassan läser en tvåårig 
utbildning på yrkeshögsko-
lan till underhållstekniker.

– Jag har inte skrinlagt 

tankarna på att jobba som lastbils-
mekaniker i framtiden. Det är brist 
både på dem och underhållstekni-
ker så jag räknar med att få en bra 
grund att stå på.

Hassan sommarjobbade med 
rekond hos en återförsäljare och en 
husvagnsfirma, och har klarat kör-
kortsteorin för tung lastbil. 2  icn

Hassan valde att plugga vidare
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Hassan Farah
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H ar ni sett filmen 
”Trevligt folk” 
med Filip och 
Fredrik? Och 
den efterföljande dokumentären ”Trevligt folk deluxe” som gått på TV5 i vinter? Om inte, gör det!

Den handlar om dalmasarna Patrik Andersson och Hans Grandin som tyckte att något måste göras för att infödda Borlängebor och nyanlända somalier skulle börja närma sig varandra och kom på den makalösa idén att bilda ett somaliskt bandylandslag. Historien är underbar! En stollig idé som blev en framgångssaga utan dess like med massor svett, tårar och skratt i kölvattnet. Integration när den är som allra bäst.En av spelarna, tillika lagkaptenen, heter Hassan Farah och kom till Sverige från krigets Somalia för sex år sedan som trettonåring för att försöka bygga en meningsfull framtid. Han är på god väg; snart tjugo och färdigutbildad lastbilsmekaniker håller han på med körkortet.

Varför valde du att utbilda dig till lastbilsmekaniker?– Min pappa, som är lastbilschaufför, uppmuntrade mig. Han hade sett att behovet av tekniker vara jättestort i Somalia, där beståndet av lastbilar ökar men få kan laga dem. Själv hade jag helst velat gå bygg, jag är praktiskt lagd, men poängen räckte inte för det programmet.

Hur blev fordonsprogrammet då?
– Intresset växte successivt, jag har lärt mig jättemycket, roligast är hydrauliken.

Vad är du bäst på?
– Att lösa problem och förstå hur de uppkommer. Jag är bra på att sätta mig in i system och jag älskar att lösa problem, det gör jag liksom hela tiden osökt. 

Men är det inte ett tungt jobb?– Jag gillar att ta i, och ergonomin i skolan lärde oss mycket om hur man skonar kroppen från 

skador. Sedan tränar vi ju väldigt hårt i bandylandslaget, tre gånger i veckan på is, jättemycket styrketräning och så cyklar jag mycket.

SOMALIA BANDY HAR vuxit under Borlänge bandys paraply. Projektet har exploderat och medieintresset har varit enormt. Nu är säsongen över för den här gången, det har varit tajt mellan matcherna och tufft, men samtidigt historiskt; dagen innan vi får kontakt med Hassan via mejl har landslaget vunnit sin första match, mot Afghanistan vars lag också består av flyktingar som kommit till Sverige.
Hassan Farah är ett tungt namn i Somalia bandy, både som lagkapten och nu också som styrelsemedlem.

– Han är en stark person som tar stort ansvar, han har otroligt gott självförtroende och en tillit för samhället och har insett att hårt arbete lönar sig, säger klub

bens samordnare Mursal Isa.Så det här får väl bli något av en jobbansökan för Hassan. De mejl han har skrivit till mig är formulerade på nästan perfekt svenska. Han behärskar engelska, somaliska och lite arabiska.Hassan bor i Borlänge med sin pappa och två syskon som också tagit sig till Sverige. Mamman är försvunnen sedan kriget splittrade familjen i Somalia.
– Jag har inte bestämt mig än om jag vill flytta från Dalarna och lämna bandyn för ett jobb. Men det är fantastiskt att bo i Sverige, extra roligt sedan språket har satt sig och jag har blivit en del av samhället. Det finns mycket gott här, allt som behövs för att kunna bygga sig en framtid, säger han. 2

FOTNOT: Filmen "Trevlig folk" finns både som dvd och vod (Viaplay, SF Anytime och iTunes). Uppföljaren "Trevligt folk deluxe" från TV5 kommer att finnas tillgänglig på Dplay.se ända till 2021.

Vem anställer Hassan?Hassan Farah, 19, är mittfältare och lagkapten för ryktbara Somalia bandy i Borlänge. 

Han kom till Sverige för att bygga sig en framtid, och yrkesvalet landade på lastbils

mekaniker. När körkortet är klart ska han söka sig ut på arbetsmarknaden. Utsikterna är 

goda; behovet av lastbilsmekaniker är skriande.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PATRIK LINDSTRÖM

"PAPPA, SOM ÄR LASTBILS-CHAUFFÖR, UPPMUNTRADE MIG ATT BLI TEKNIKER"

Hassan Farah är 
bandyspelaren 
som blev teve- 
kändis som blev 
lastbilsmekaniker.

Somalia bandy.

O pel har ökat mer än marknaden.
– Då låg vi och sniffade kring 2 

procent, men de senaste siffrorna 
från augusti visade 2,7 procent, säger 
Martin Jonsson.

Han nämner flera orsaker: tydligare 
kommunikation, hårt jobb och fina betyg. 
Att Opel Astra utsågs till Årets Bil 2016 
har bidragit.

– Det är egentligen ingen reklamfråga. 
I grunden handlar det om att återförsäl-
jarna och vi har ett bra budskap om att vi 
har bra grejer. Det är tysk ingenjörskonst 
och inte så dyrt. Vi har varit konsekventa 

med det budskapet i snart två års tid. Vi 
vet vad vi är bra på och återförsäljarna är 
bra på att få ut det. 

MÅLET DÅ var att skapa en större nyfiken-
het, gärna i fler målgrupper än de traditio-
nella Opelköparna. 

– Det har vi lyckats med. Det är de unga 
mellan 18 och 35 som ökar mest när vi 
tittar på vilka som köper en ny Opel. Men 
även om snittåldern på en Opel-köpare har 
gått ner är huvuddelen av köparna fortfa-
rande medelålders och över, säger Martin 
Jonsson. 2  rj

UTMANAR 
KUNDERNAS
FORDOMAR
Förra året anställde Opel pr-gurun Martin Jonsson för att få in nytt 
tänk i marknadsföringen. Han har fått många ögonbryn att höjas. Men 
nöjdare handlare, bra reklam och uppåt på autoindex har inte ökat 
marknadsandelarna. Ge oss ett år, svarar den nye marknadschefen. 
TEXT  RICKARD JAKBO / FOTO  THRON ULLBERG

MARTIN JONSSON
Ålder: 53.
Gör: Marknadschef på Opel Sverige.
Bor: Täby.
Familj: Fru och två söner, 21 och 19 år..
Intressen: Skidor, cykel och segling.
Lyssnar på: Upptäcker just nu massor ny musik 
genom sönernas spellistor.
Läser: Tyvärr mindre än jag vill.
Åker: Opel Adam.

 U
nder de senaste åren har Opel 
gjort den största framryck-
ningen av alla märken i au-
toindex och ligger nu ungefär i 
mitten. Märket har en succéar-

tad reklamkampanj i ryggen. Ändå lyfter det 
inte. Utgångsläget är tufft. Martin Jonsson 
skräder inte orden om Opels marknadskom-
munikation förr i tiden.

– Det vi har gjort fel i många år är att vi 
har kommunicerat som om vi har varit ett 
starkt varumärke. Det har inte fungerat. Det 
har varit en katastrof.

Tidningen Motorbranschen träffar honom 
på Fotografiska museet nära Viking Line-
terminalen i Stockholm. Iklädd grå kostym 
och lila skjorta går han och småpratar med 

journalister och fotografer som tagit sig till 
smygpremiären för Nya Opel Astra K. Med 
oförändrad reklambudget ska Martin och 
hans team lyfta Opel.

– Det handlar om att hitta rätt personer 
och nå dem där de är. Vi ska ta reda på vilka 
tv-kanaler, bloggar och tidningar de använ-
der sig av.

Han blir extra entusiastisk när frågor om 
bra och dålig kommunikation kommer upp. 
Dålig är marknadsföring som utan grund 
signalerar att produkten är störst, bäst och 
vackrast.

– Många säger ”vi ska in i premiumseg-
mentet”. Det gör inte vi. Vi säger att vi står 
för tysk kvalitet och ingenjörskonst som 
kunden har råd med.

GM:s tyska gren i Europa ska alltså inte nå 
alla med sitt budskap, betonar Opels mark-
nadschef. De nöjer sig med att komma med 
sitt erbjudande till rätt personer. 

– I dag har vi två procent av marknaden i 
Sverige, och om vi dubblar till fyra procent 
så är det ju fortfarande många som ändå inte 
har oss som favorit, och det är okej.

Han förtydligar med att måla upp en till-
spetsad bild av några kundgrupper.

– Äldre Opelkunder älskar oss. Sedan 
har vi” tjänstebilsgänget” som vill ha dyra 
statusbilar. De skulle dö om de sågs i en 
Opel, men vi har också en annan grupp, vi 
kan kalla dem ”under 35”, fast det egentligen 
inte handlar om ålder. De har inga fördomar 
om Opel. De blir jätteintresserade när vi till 

Frågor till generalagenten
2
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För ett år sedan skrev vi att Opel stod och  
stampade trots fina betyg.

Martin Jonsson, som då varit marknadschef  
i cirka ett år, gissade att marknadsandelarna skulle  

ha ökat fram tills i dag. Han gissade rätt.

Opels Martin Jonsson 
gissade rätt

Proaktiva Proauto

Proauto, med BMW- och Mini-verk-

samhet i Nyköping, Norrköping och 

Linköping, ska bygga en ny BMW-

anläggning på Kallerstad-området 

i östra Linköping. Därmed flyttar 

man från det nuvarande bilhuset på 

Tornby-området.

Den nya fullserviceanläggningen 

ska stå klar under 2017.

 

Ahlberg utökar

Ahlberg Bil, återförsäljare av Volvo, 

Renault och Dacia och med anlägg-

ningar i Karlskrona, Karlshamn, Söl-

vesborg och Ljungby, öppnar under 

året sitt ut- och ombyggda bilhus i 

Karlskrona och Ljungby. Företaget 

omsätter cirka 550 miljoner och har 

runt 100 anställda.

Nybergs bygger högt

Nybergs Bil planerar en stor utbygg-

nad av sin nuvarande anläggning 

i utkanten av centrala Jönköping. 

Förutom en ny bilhall med butik och 

kafé kan det även bli ett höghus med 

20–25 våningar och cirka 100 lägen-

heter ovanpå det nya bilhuset.

Fler Isuzu-ÅF

Tofta Bil i Kristianstad, grundat 1970, 

har blivit ny återförsäljare för Isuzu, 

som komplement till Citroën, Iveco 

och Suzuki. Bilbörsen i Linköping har 

också nyligen börjat sälja Isuzu som 

komplement till Subaru och Kia.

Finspångsfilial

80-årsjubilerande Zetterbloms Bil i 

Norrköping, återförsäljare för Citroën 

och Mitsubishi, har öppnat en filial i 

grannkommunen Finspång. Zetter-

bloms ägs ännu av grundarfamiljen 

med Fredrik Zetterblom som vd. De 

har ett 20-tal anställda och omsätter 

närmare 200 miljoner.

Nya Kiahandlare

KC Motors, återförsäljare för Kia i 

Täby, har nyligen öppnat en anlägg-

ning i Nacka. Det innebär att Kia för 

närvarande har åtta återförsäljare i 

Storstockholm.

I Skövde har Gustaf E Bil börjat 

sälja Kia som komplementmärke 

till Opel och Mitsubishi och har en 

fullserviceanläggning för Kia på 

orten. Gustaf E Bil har sedan drygt 

ett år även sålt Kia i Mariestad och 

Lidköping. Företaget ägs av Midway 

Holding och grundades 1947 som 

Gustaf E Johansson Bil. de har i 

dag cirka 80 anställda i Skövde, 

Mariestad, Lidköping och Vara och 

omsätter cirka 300 miljoner.

Avstamp för

Godkänd 
bilverkstad 

MRF:S JOACHIM DUE-BOJE och KBV:s Thomas Eng-

ström är ute på en landsomfattande informations-

turné med närmare 30 destinationer och sjösätter de 

nya riktlinjerna ”Godkänd bilverkstad”. 

Här är bilder från mötet i Skåne där 28 verkstadsre-

presentanter slöt upp på Bröderna Karlssons Bilverk-

stad i Hässleholm. Verkstaden är också en av pilot-

verkstäderna. Om ett år kommer det att visa sig hur 

många som följt dokumentet, anlitat tredjeparts-

kontrollanter och klarar en revision för att bli just 

Godkänd bilverkstad.

TEXT & FOTO PAUL FRIGYES   

STEFAN KARLSSON

vd, Bröderna Karlssons 

Bilverkstad, Hässleholm:

– Vi har varit med i pilot-

projektet, och det känns 

bra att vara värd för dagens 

möte. Branschen behöver 

gemensamma riktlinjer; det 

finns för många oseriösa 

bilverkstäder. 

Rekordmånga skåningar kom till informations-

mötet i Hässleholm som leddes av Joachim 

 Due-Boje, tv, och Thomas Engström, th.
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OLA HAMPE-OLSEN

Verkstadsrådgivare,  

Bilcity, Kristianstad:

– Jag kan tänka mig att 

en certifiering också kan 

komma att fungera som en 

konkurrensfördel. Många 

kunder vill känna att de an-

litar ett seriöst företag. Som 

organisation tycker jag att 

MRF borde synas mer mot 

konsumenterna också.

JAN NILSSON

Servicechef, Paulssons Bil, 

Helsingborg & Ängelholm:

– Våra verkstäder har haft 

liknande kontroller i minst 

åtta år, normer på en nivå 

högre än dem som MRF tagit 

fram. Men de verkstäder 

som är här i dag är inte de 

som verkligen hade behövt 

vara det, de som slarvar med 

kvaliteten.

THORD ELIASSON

Verkstadschef, Skånebil, 

Ängelholm:

– Bra initiativ, men hur får 

man med småverkstäderna i 

det här? Om bara de som re-

dan har kvalitetssäkring går 

med är inte så mycket vun-

net. Viktigast för branschen 

är att få med alla.

JOACHIM DUE-BOJE

Ansvarig för service-

marknad på MRF:

– Turnén kan bli ett 

avstamp för en bred kvali-

tetssäkring. Det handlar om 

revisioner på verkstäderna, 

om att följa normer och 

regleringar men framför 

allt om att etablera ett nytt 

mindset hos mekanikerna, 

ett nytt sätt att tänka och 

följa rutiner. Branschen 

måste driva igenom det här, 

annars blir det lagstiftning 

och myndighetskontroll.

DAN NILSSON

Reservdelsrådgivare, 

Bilcity, Kristianstad:

– Certifiering är bra, 

absolut. Jag tycker att man 

borde kräva yrkescertifikat 

och kontroll av dem som 

arbetar som bilmekaniker 

också. Elektriker har det men 

inte bilmekaniker, trots att de 

hanterar teknik med mycket 

elektronik i fordon med 

människor i som far fram i 

hög hastighet.

THOMAS ENGSTRÖM

Vd, Kontrollerad 

 bilverkstad (KBV):

– Granskningen av Kalla 

Fakta i TV4 blev en skarp 

signal för förändring, och 

det här är första gången 

branschen tagit fram tydliga 

gemensamma direktiv. Det 

handlar om att lyfta lägsta-

nivån. Framför allt kommer 

det att göra att kunderna 

kan känna sig trygga med 

verkstäderna.

JERRY SVENSSON

Servicerådgivare, Dahl-

qvists Bil, Hässleholm/

Kristianstad/Ängelholm:

– Vi följer riktlinjerna 

redan i dag. Jag är här för 

att orientera mig om vad det 

innebär att certifiera sig, vad 

det kostar, vilka kriterierna 

är. Men hittills har faktiskt 

aldrig någon kund frågat 

efter kvalitetscertifiering. 

Kunderna lär nog känna 

kvaliteten på verkstäderna 

genom egna erfarenheter.
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Många undrar nog om det blev någon 
förändring sedan Joachim Due-Boje 
påtalat hur mycket verkstäderna 

förlorade på att göra garantijobb åt general-
agenter och verkstadskedjor, hur byråkratiska 
och stressiga processerna kan vara och hur lätt 
verkstäderna kunde bli snuvade på arvode över 
huvud taget.

DETTA HAR HÄNT SEDAN:

– På den auktoriserade sidan har det många 
håll blivit bättre med bland annat förstärkt 
garantiutbildning, förenklade rutiner och en 
översyn av extrapoleringarna, säger Joachim 
Due-Boje.

Flera återförsäljarföreningar är fortfarande 
engagerade och diskuterar förbättringar med 
sina generalagenter. 

– Flera summeringar har kommit in, jag 
väntar på de sista.

På allbilssidan har MRF 
haft möten med fyra kedje-
företrädare som har lovat att 
ta fram nya underlag och se 
över ledtiderna.

– De är fortfarande på 
tok för långa och ersätt-
ning för regressen saknas 
ofta, alternativt att verkstä-
derna är oinformerade eller 
okunniga, säger Joachim 
Due-Boje.

Men det ska också sägas 
att han, vid besök vid två av 
Mekonomens och Autoex-
pertens centrallager, kon-
staterat att verkstädernas rapportering också 
lämnar mycket att önska.

– Det brister i många underlag och arbe-
tena har inte alltid varit fackmässiga.

SUMMA SUMMARUM: 

– Några förbättringar har hittills kommit ut 
av granskningarna, men det tar för lång tid, 
tycker Due-Boje. 2  icn

Garantiersättningen som verkstadskedjorna betalar till sina service- 
verkstäder är inte bättre än vad märkesverkstäder får för 

garantijobb från generalagenterna. Den är faktiskt betydligt sämre! 
Joachim Due-Boje på MRF har gått vidare med sina utredningar 

till de fria verkstäderna. Här är det nedslående resultatet!
 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO CAMILLA LINDQVIST

S
nittförlusten är 51 
procent! När reservdelar 
från någon av de fyra 
största verkstadskedjorna 
pajar får verkstäderna 
som byter dem bara 
hälften av den debitering 

de normalt behöver ta ut av kund. Här är 
garantijobben en ännu större förlust än för 
märkesverkstäderna.

Det är drygt ett år sedan MRF:s servi-
cemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 
började granska garantiersättningarna från 
generalagenterna. Efter märkesverkstä-
derna har han gått vidare tillsammans med 
en ny oberoende konsult och kollat vad de 
fria verkstäderna får för garantibyten av 
reservdelar och konstaterar:

– Det är inte bara auktoriserade verkstä-
der som kuvas under godtyckliga garanti-

beslut, säger Joachim Due-Boje.

I DEN NYA studien ingår verkstäder an-
slutna till Autoexperten, BDS, Meca och 
Mekonomen. Ofta är reklamationstiden på 
kedjornas reservdelar tre år. Håller de inte 
vad de lovar är det verkstäderna som får 
byta dem.

Det ska sägas att de jobben är en förhål-
landevis liten del av kedjeverkstädernas 
totala affär men de få gånger det är pro-
blem skiljer det väldigt mycket mellan den 
utbetalade ersättningen och verkstädernas 
ordinarie debitering.

– De blir bara ersatta med hälften vad 
de begär, det är helt uppåt väggarna, säger 
Due-Boje.

Det är ett snitt vi talar om. 48 jobb hos 
17 verkstäder granskades och den utbeta-
lade ersättningen jämfördes med den totala 

tidsåtgången för kundmötet, beställning av 
ny reservdel, teknikerjobbet och garanti-
avvecklingen. Den tid som verkstäderna 
skulle ha fått full ersättning av från kund, 
fick de alltså bara ut halvt arvode för av 
kedjorna. Oftast bara för arbetskostnaden 
och knappt den.

– I granskningen av generalagenternas 
ersättning för nybilsgarantier var förlusten 
38 procent, här är det 50 procent. I regel 
har verkstäderna fått betalt för reparations-
tiden strikt, men sällan för felsökning, till 
exempel koll om bromsskivorna är skeva 
eller inte, vilket kan ta tre kvart. Och ingen-
ting alls för administrationstiden.

– Våra tidsstudier är snällt räknade, och 
det framgår att mörkertalen, på grund av 
grossisternas oklara riktlinjer, är stora, så i 
realiteten spenderar nog verkstäderna ännu 
mer tid, säger Due-Boje.

Allbilsverkstäder
förlorar hälften
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GARANTIPROTESTEN
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Den här gången 
har Joachim Due-
Boje skärskådat 
verkstadskedjornas 
ersättning för rekla-
mationsjobb.
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MRF HAR SYNAT GARANTI- HANTERINGEN

Märkesverkstäderna har fått nogGarantiersättningarna är ett hån
39 PROCENT OBETALD TID FÖR GARANTIJOBBENTidsspillan 

Oskäliga  mekanikertider

Felsökning betalas inte alls
Domstolar utan rättegångVERKSTÄDERNA SNUVAS PÅ 100 MILJONER

Medarbetarna går på knäna, pressade till bristningsgränsenEN SKYMF MOT BRANSCHEN
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Garantiprotesten
– vad kom ut av den?
Förra året granskade MRF:s Joachim Due-Boje garantier-
sättningarna till verkstäder, både auktoriserade och fristå-
ende, och basunerade ut ett nedslående resultat med pukor 
och trumpeter.

Nu säljer Jan hela rörelsen
Handlare på små orter har det inte lätt med alla generalagenter. 
Jan Österberg i Mariestad tröttnade på Nissans ohemula krav 
och avslutade samarbetet. Nu har han fått nog av hela bran-
schen och säljer efter 37 år.

VI BERÄTTADE om lastpallen som generalagen-
ten för Nissan skickade till Jan Österberg och 
begärde 4 000 kronor för. En pall att ställa bat-
terier på, batterier till elbilar som över huvud 
taget inte rullar i Mariestad. Där fick Jan nog.

Han fortsatte att sälja Suzuki och Honda 
och driva verkstaden. Men nu säljer han hela 
rörelsen till den yngre kollegan Mikael Lund 
som driver Mariestads Billackering och Götene 
Autoservice.

– Små har svårt att slåss mot större som bara 
säljer på volymer. Kraven från generalagenterna 
hårdnar hela tiden, det tittas bara på månads-
resultatet, inte långsiktigt. Och det blir mer och 
mer administration, inget roligt klimat.

– Det kan vara skönt att släppa personalan-
svaret också, och oron den svajiga intjäningen. 
Jag fyller sextio nästa år och tittar jag på 
tumstocken hur mycket tid som återstår inser 
jag att det inte finns mycket spelutrymme för 
att skjuta upp allt annat jag vill 
hinna göra. 

JAN ÖSTERBERG har andra 
företag att ägna sig åt, fastigheter 
och golvslipmaskiner bland an-
nat. Han erbjöd medarbetarna att 
köpa Jan Österbergs Bil, men de 
backade.

Överlåtelsen till Mikael Lund 

har inte gått som på snöre. Fiat sa okej till 
överlåtelseavtal för den auktoriserade servicen 
direkt. Suzuki, som Mikael vill fortsätta att säl-
ja tillsammans med nyupptagna Peugeot, har 
medgett ett ettårigt avtal med försäljningskrav 

på femtio bilar. Avtalet med Honda, 
som Jan har sålt men Mikael bara 
vill fortsätta att serva, är inte klart.

Jan Österberg kommer att stötta 
verksamheten det kommande året, 
”i bakgrunden” som han säger.

– Då kan jag se över alla otaliga 
avtal som jag inte hunnit under lö-
pande verksamhet. Det finns mycket 
att göra utan att vara operativ. 2  icn
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Det kom en tom lastpall med pallkrage till Jan Österbergs Bil i Mariestad. 
Ägare Jan trodde att det var ett skämt, men det var ett specialverktyg från general

agenten som skulle kosta honom 4 000 kronor. Det blev upptakten på hans avslut 
med Nissan och han hamnade i en situation som drabbar allt fler landsortshandlare.

TEXT & FOTO   ING-CATHRIN NILSSON

Jan pallade inte 
     med lastpallen

E N  L A N D S O RT H A N D L A R E S  P R E M I S S :

A F F Ä R E N  2

J
an Österberg blev auktoriserad 
Nissanverkstad 1979. Vid årsskiftet 
är han det inte längre. Ett 18 år 
långt (han hade uppehåll några år) 
samarbete går till ända på grund av 
att Jan inte kunde matcha kraven 

på verkstadsutrustning för elbilar.
Han hade redan hunnit skaffa alla special-

verktyg. Hans medarbetare hade gått alla erfor-
derliga kurser, utan att egentligen få access till 
att jobba med komponenterna till elfordonen.

Men de skulle kunna få lyfta ur ett batteri 
och i den händelse att de skulle behöva göra det 

skulle batteriet placeras just på ovan nämnda 
pall, visserligen förstärkt med några fästbultar, 
men i övrigt en helt vanlig pall.

Nu rullar än så länge inga elbilar i västgötska 
Mariestad med 24 000 invånare.

– Möjligen, möjligen en, säger Jan Österberg. 

NÄR FÖRSÄNDELSEN med lastpallen leverera-
des till honom, behöver det sägas att han for i 
verkstadstaket då? Det var en tidig marsdag då 
solen speglade sig i isen på Vänern.

– En tom kartong med en lastpall i. Trans-
portfirman bad mig kolla, de trodde att inne-

hållet kunde ha trillat ut. Det trodde jag med.
Men vid lite efterforskning visade det sig 

att pallen var ett specialverktyg för elbilar från 
generalagenten som Jan fick slanta upp 4 127 
kronor för.

– Jag blev ganska upprörd, jag jobbar ju inte 
med elbilar, mina medarbetare får inte röra 
motorerna trots utbildning. Jag fick svaret 
att det kunde hända att det kom in en bil till 
skadeverkstan som batteriet måste plockas ut 
ur, säger Jan.

Han var inte direkt hovsam när han svarade 
att ”då kan jag plocka ner skylten och lägga den 

Måttet blev rågat när 
Jan Österberg fick ett 
paket med lastpallen, 
tv. Han trodde någon 
skämtade med honom, 
men pallen visade sig 
vara ett av Nissans 
specialverktyg.

Som liten verkstad 
på landsorten kan 
Jan inte hänga med 
i märkets elbilsrace. 
Men som återförsäljare 
har han kvar Honda 
och Suzuki.

Jan Österberg (till vänster) med 
sin efterträdare Mikael Lund.

Välgörare eller snyltare, frågade vi oss 
om alla nya bokningssajter som poppade 
upp på nätet. Visst kommer fortfarande 
nya, men tillväxten verkar ha dämpats.

SAJTER som 
köpte och 
sålde bilar och 
webbplatser 
som analyserade 
och delade ut 
priser till bästa 
bilmärke; vi fick 
vänja oss vid 
massiv reklam 
från företag 
som Caromba, 
Autobutler, 
Autouncle, Lasingoo och Autopedia.

De flesta av nätföretagen verkar känna 
en tuffare marknad. Caromba ökade om-
sättningen under 2015 men redovisade 
förlust i resultat, Autobutler fick betydligt 
lägre omsättning och ett negativt resultat 
under förra året, Lasingoo ökade omsätt-
ningen rejält men landade på röda siffror i 
resultatet, enligt statistik från Alla bolag.

– MRF sa redan i början att branschen 
inte hade bett om den här utvecklingen. 
Företagen slår sig in själva och försöker 
skära emellan. Det finns mycket att studera 
noggrant innan man skriver under något 
kontrakt, säger Joachim Due-Boje, ansvarig 
för servicemarknadsfrågor på MRF.

Han menar att sajterna tar pengar från 
verkstädernas verksamhet.

– De påstår att de skapar en relation 
med verkstaden, men frågan är om det är 
sådana relationer som man ska lägga kraft 
på. Konsumenterna som anlitar dem vill 
bara serva bilen billigt, få sin stämpel i 
boken. Priset är enda incitamentet, säger 
Joachim Due-Boje.

Hur ser marknaden ut i dag?
– Jag hör ingenting, ingen pratar om det. 
Jag ser knappt reklam, förutom från Lasin-
goo. Jag hör inga verkstäder som berättar 
att de fått kunder genom sajterna. Nystar-
tade verkstäder kanske anlitar dem för att få 
upp volym, eftersom de inte vet något annat 
sätt att marknadsföra sig på. 

Due-Boje påminner om försöket med 
företag som sålde däck online, som leve-
rerades hem till kunden och som kunden 
sedan fick ta till en verkstad för montering. 

– Det var få verkstäder som ville hjälpa 
till eftersom monteringskostnaderna från 
början var så subventionerade. Det var en 
dålig idé. 2  me

För precis ett år sedan sa 
Caj Luoma att de första 
gymnasieskolorna med 
transport- och fordons-
program kan bli motor-
branschcollege nästa år. 
Visionen uppfylldes. För en 
månad sedan startade ett 
pilotprojekt.
 
CERTIFIERADE MOTOR-

BRANSCHCOLLEGE ska höja 
utbildningskvaliteten. I 
november drog en försöks-
verksamhet i gång på fyra skolor:
✔ Edströmska gymnasiet i Västerås
✔ Jämtlands gymnasium i Östersund
✔ Stockholms transport- och fordonstek-

niska gymnasium
✔ Tullängsgymnasiet i Örebro

– De är progressiva väl-
skötta skolor som vi känner väl. 
Alla är jättetaggade. Ambitio-
nen är att testa av kriterierna 
i det kvalitetssystem som har 
upprättats och vi är lyhörda 
för skolornas åsikter, säger Caj 
Luoma, verksamhetschef för 
MYN och chef för utbildning 
och arbetsmarknad på MAF.

Pilotprojektet är slut i maj. 
Höstterminen 2017 är förhoppningen att 
verksamheten ska permanentas och breddas 
till många fler transport- och fordonspro-
gram. 2  icn

N ågon ny Europastatistik har inte 
kommit men sedan säljstarten 
har det sålts 707 Mustanger i 

Sverige
– Vi har sålt 315 av dem, vilket är dub-

belt så många som den som sålt näst mest 
i Sverige, säger en stolt Clas Månsson.

Hur gör ni?
– Kanske viktigaste är att vi har en väldigt 
dedikerad säljare, Torbjörn Croner, som 
jobbar halvtid som säljare och halvtid 
med gamla Mustanger i ett eget företag. 
Han kan allt om Mustangen och kan svara 
på alla tänkbara frågor, vilket gör kun-
derna trygga och skapar förtroende.

– Sedan annonserar vi i Mustang- 
klubbens tidning och på nätet. Googlas 

det på Mustang hamnar vi högt upp.
Månsson menar att märkets goda rykte 

också har haft betydelse.
– Vi tror att Mustang-intresset kom-

mer att hålla i sig. Det är Europas mest 
sålda sportbil och så länge vi har ett pris 
som är överkomligt för många kommer 
Mustangen fortsätta att hitta nya köpare 
utöver entusiasterna, säger Månsson.

Trots att det inte finns något som be-
kräftar att Europa ska börja ta in värsting-
Mustangen 350R har BilMånsson redan 
en lista över intresserade köpare. 2  me

Fotnot: Till onödigt vetande kan tilläggas att 
den mest populära färgen på svensksålda 
Mustanger varit ”race red”. 

Clas O Månsson utsågs till Europas bästa Mustangsäljare. 
BilMånsson verkar behålla platsen på tronen.

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

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

Hotell- och resebranschen, där digitala bok-

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

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

Flera av initiativen är ambitiösa och knyter 

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

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

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

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

Välgörare eller snyltare?

BOKNINGS-
SAJTERNA

Dämpad tillväxt
av nya aktörer?
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In elit pratumsan ea 
faciduisit in henibh exerci 
et, sim zzrilismod
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DET HAR STÅTT på önskelistan 
länge, nu har Motorbranschens 
arbetsgivarförbund (MAF) gett 
klartecken för att förbereda skolor 
med kvalitetssäkrad utbildning. I 
trådarna håller Caj Luoma, vd för 
MYN och chef för utbildning och 
arbetsmarknad, MAF. Han säger:

– Det känns jättespännande att 
få ta steget in i skolans värld och 
kunna bidra till höjd utbildnings-
kvalitet.

Första steget blir att upprätta att 
kvalitetssystem, en projektledare 
söks.

– Att mäta kvalitet i ett utbild-
ningssystem kan naturligtvis vara 
delikat. Vi har inte slagit fast vilka 
kriterier som ska gälla, men tek-
nikutveckling och fortbildning för 
lärare kommer att bli viktiga delar. 
Och systemet ska kontinuerligt 
utvecklas i takt med branschen.

– Vi har redan kommit rätt 
långt i vårt tänk, bland annat när 

vi tittat på de kvalitetsdrivna col-
lagekoncept som finns inom bland 
annat teknik, el och VVS, så vi 
börjar inte från noll.

DET HANDLAR förstås inlednings-
vis mycket om att implementera 
systemet hos skolorna. Nästa 
hösttermin räknar Caj Luoma 
med att en handfull skolor ska ha 
certifierat sig enligt konceptet. 

– Det kanske inte är realistiskt 
att få med alla skolor, men på sikt 
en majoritet.

MAF har anslagit medel för 
att bygga upp systemet ett par år 
framåt.

Certifieringen blir frivillig, flera 
skolor ska ha anmält intresse. Caj 

Luoma ser två utmaningar: Dels 
att skolorna ser kvalitetssystemet 
som ett stöd och inte som något 
som träs över huvudet på dem. 
Dels att branschen anammar och 
stöttar regionalt och lokalt.

– Systemet ska vara transparent 
och öppet, och utformas i nära 
samarbete med både skolorna och 
branschen. Jag ser gärna att MRF, 
Bil Sweden och återförsäljarför-
eningarna får naturliga roller. 
Och så hoppas jag att den dialog 
om samverkan vi inlett med If 
Metall landar på ett bra sätt, säger 
Luoma.

Begreppet Motorbranschcollege 
är tills vidare ett arbetsnamn. 2  

  icn

Motor-
college 
nära

Sörmlandsnytt
Biltjänsten Håkan Serrander, Kia-
säljare i Eskilstuna, flyttar i decem-
ber till nya större lokaler i Eskilstuna. 
Man lämnar därmed Mobacksgatan 
där den enda kvarvarande bilfirman 
nu blir Peugeothuset/Bilgruppen i 
Mälardalen.

I Håkan Serranders nya bilhus 
blir det som tidigare försäljning av 
Kia, medan Kia-servicen i Eskilstuna 
sköts av Tunavallens Bilservice.

Nytt rekordår för J Bil
Expansiva J Bil aviserar att alla siff-
ror pekar mot ett nytt rekordår.

– Vi har satt en väldigt ”tuff” 
budget för 2015 och ser ut att slå den 
med råge. Mest stolt är jag över att vi 
lyckas uppnå prestationerna genom 
att vara ett värderingsstyrt företag 
där medarbetarnas välmående sätts i 
första rummet. Genom vinstdelnings-
systemet får all personal som gjort 
framgången möjlig också skörda 
frukterna av resultatet, säger vd:n 
John Marnell.

Det har väl inte undgått många 
att företagets kärnvärden stavas 
”Kärlek, energi och dynamik”. Under 
de senaste åren har J Bil gått från ett 
till sex varumärken, från två till fyra 
anläggningar, mer än fördubblat per-
sonalstyrkan och nästan tredubblat 
omsättningen.

Autobutler inför videor
Verkstadsportalen Autobutler börjar 
publicera presentationsvideor för alla 
verkstäder. Via en app och på Youtube 
ska anslutna verkstäder kunna visa 
upp sig via filmer.

Nästa år kan de 
första gymnasiesko-
lorna med transport- 
och fordonsprogram 
bli certifierade mo-
torbranschcollege. 
En efterlängtad sats-
ning från MAF.

J Bils vd 
John  Marnell.

Caj Luoma har nått en milstolpe.
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FREDRIK BERGSTRÖM, affärsområdeschef på analys- och 

teknikkonsultföretaget WSP, vid ett seminarium på Almedalen

DEN GODA BILEN:

”Samhällsplanerarna borde utmana sig 

själva och titta på den goda bilens effekt 

på bostadsbyggande och transporter”

Flygande start för

Mustang i Halmstad
I ETT FÖRSÖK att vända marknads-

siffrorna och boosta Europaför-

säljningen inför Ford brand-sto-

res. Först i Sverige är BilMånsson 

i Halmstad där nya Mustangen är 

dragplåster.
Från 90-talets marknadsandelar 

över 10 procent kämpar Ford med 

3,69 procent. I GA-enkäten föll 

märket fyra steg i rankningen. Har 

den efterlängtade Mustangen till-

räckligt med krut för att köra ifatt?

En handfull Fordhandlare i Sve-

rige kan i dag kalla sig Fordstore 

och tillhör de 500 i Europa med 

exklusiv säljrätt för några av de 

nya modellerna. Kraven är höga. 

Anläggningarna måste ha högt i 

tak, stora fönster, tillräcklig yta 

och en etablerad marknad.

– För många skulle en sådan 

investering bli för dyr i förhål-

lande till så många fler bilar 

som måste säljas för att af-

fären ska gå ihop. Vi behövde 

bara köpa själva koncept-

inredningen, säger Clas O 

Månsson.

HAN ÄR optimistisk och det skym-

tar ett leende när vi pratar om 

sjätte generationen Mustang som 

pimpats med kvalitet för att passa 

européerna. Mustangen som är 

loket i konceptet.
– Den lanserades 1964 och har 

aldrig sålts i Europa. Idén var att 

göra en sportbil för medelklassen, 

okomplicerad och inte för dyr. 

Intresset är stort, säger Månsson.

Han välkomnar att Ford tagit 

lärdom av andra när det gäller 

styrning och koncept.

– Jag är positiv till att det börjar 

hända något. Vi har långt kvar på 

varumärkesresan. Sverige ligger 

bland de sämsta i Europa när det 

gäller marknadsandelar. 

I konceptet ingår även ”Vignale”.

– En helt ny ägarupplevelse för 

att spara tid för kunden. Bilarna 

har full utrustning med speciell 

design. Först ut är Mondeo men 

även andra modeller kommer 

inrymmas med samma koncept, 

säger Månsson.

FÖRSÄLJNINGEN AV Mustang har 

fått en flygande start.

– Trots att den inte har mark-

nadsförts och trots att vi öppnade 

orderböckerna först i januari har 

vi sålt 180 bilar. Kunderna har 

inte ens sett bilen eftersom första 

demo-bilen kom i augusti. Pro-

duktionen för Sveriges tilldelning 

är intecknad till våren 2016.

– Våra köp har, med några 

få undantag, skett via mejl och 

telefon. Priset har inte diskute-

rats. Köp har gjorts från hela 

Sverige. Det är tur att vi har 

gångavstånd till Halmstad 

flygplats, säger Clas O Måns-

son och skrattar. 2

HÄNDER I BRANSCHENFront 
Clas O Månsson, utsedd 

till Europas bästa 

Mustangsäljare. Han 

blev först med Fordstore 

i Sverige. Därefter kom 

Brandt i Vänersborg och 

Upplands Motor i Akalla.

Eftertraktad bil.

Rockad i Enköping

BMW-verkstaden Skälby Bil & Plåt i 

Enköping har köpts av Bilskadecenter 

som flyttar dit kommunens Yh-utbild-

ning. Samtidigt införlivas BMW-ser-

vicen i Bilskadecenters lokaler. Fyra 

anställda från Skälby följer med dit.

Yrkeshögskolan i Enköping, som 

Sven Hivén är initiativtagare till, är 

Sveriges enda högskoleutbildning för 

bilskadetekniker och går in på tredje 

läsåret. Nu alltså i nya upprustade 

lokaler.

Förenade Bil expanderar

Björkmans Bil i Kristianstad – tidigare 

AutoPartner – förvärvades nyligen av 

Förenade Bil/Söderströmgruppen i 

Malmö. Såväl personal som verksam-

het och fastigheten ingick. Företaget 

heter numera Förenade Bil Kristian-

stad och säljer och servar BMW samt 

är auktoriserad verkstad för Mini. 

I Söderströmgruppen ingår i dag 

Förenade Bil i Malmö. Theanders Bil i 

Lund, Påhlssons Bil i Helsingborg och 

Ängelholm, Förenade Bil i Göteborg, 

Lexus Göteborg samt United Motors 

i Estland.

Ford GA till Stockholm

Ford flyttar sitt huvudkontor från Gö-

teborg till Stockholm nästa år. Skälet 

är att komma närmare beslutsfattande 

organ, både myndigheter, medier och 

företag. ”En stor del av vår företagsaf-

fär finns ju i Stockholm”, säger tillför-

ordnade informationschefen Fredrik 

Nilsson. Var i Stockholm kontoret kom-

mer att lokaliseras, eller hur många av 

de 40 medarbetarna som följer med, 

var inte klart när detta skrevs. Första 

april beräknas flytten vara genomförd. 

Nytt hus för transportbilar

Holmgrens Bil har öppnat en nybyggd 

transportbilshall vid sin existerande 

anläggning i Hisings Backa i Göteborg. 

Där säljs Opels och Peugeots person- 

och transportbilar.

Mer franskt vid Vänern

Klangs Bilservice i Lidköping i Väs-

tergötland blev för en tid sedan ny 

återförsäljare och auktoriserad servi-

ceverkstad för Peugeot. I Lidköping är 

även Gustaf E Bil auktoriserad service-

verkstad för Peugeot, liksom även för 

Opel, Kia, Chevrolet och Saab.

Fortsatt Mustang-feber
hos BilMånsson i Halmstad
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1

2

3 Efter två år har barna
skorna växts ur och det 
känns tryggare.

Personalen 
köpte bolaget.

Bolaget skulle säljas,
då tog personalen över
Inmejslat i det jämtländska skogslandskapet, specialiserat på skogsmaskiner och 
hjullastare, stod framtiden en dag oviss för Stuguns Svets & Mek. Då tog personalen 
över. Fem personer gick från anställning till eget företagande. Alla sitter i styrelsen, 
ingen är vd. Koordinatorn Monica Röstlund berättar om de två år som har gått.
TEXT OCH FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Ägarna skulle sälja – 
ingen självklar köpare 
fanns.

”DET BLEV SÅ. Fem av oss gick ihop och köpte företaget för 
snart två år sedan. Vi raggade ihop till köpeskillingen och 
gick från Metall till Unionen. 

Alla sitter i styrelsen, fikapauserna kan bli lite av styrel-
semöten. Vi har ingen vd, jag är koordinator. Alla har egna 
ansvarsområden. Vår verksamhet bygger på fyra grenar 
– den tunga sidan, personbilar, däck och så tillverkar och 
säljer vi hydraulslangar från råmaterial. Utöver det gör vi 
lite plåtjobb, har en tvätthall med självbetjäning, oljeförsälj-
ning, en servicebuss och är bussgodsombud på orten.

Vi är lite av tusenkonstnärer. Thomas Olsson tillverkade 
exempelvis härförleden en stödbalk till en skotare när den 
gamla hade vikt sig. Kranar och drivlinor belastas hårt. Ofta 
trilskas det långt ute i skogarna, det är ju inte precis så att 
fordonen står uppställda på plattan när de havererar.” (Nej, 
Tomas Sjöström vet att berätta om ”jämntjävliga” arbetsför-
hållanden på blötmyrar med två meter snö och tjugogradig 
kyla dit fyrtio liter olja och en verktygslåda ska bäras.)

”STUGUNS SVETS & MEK är ett gammalt företag, rätt 
självklart här i skogsbrukstrakterna där skogsmaskinerna 
havererar då och då. Det här är trakter där minst en hjul-
lastare är var mans egendom och många går och drömmer 
om en 941:a.

Men flertalet maskiner är gamla och Stuguns Svets & 
Mek tar över efter 2 000 arbetstimmar när garantistyr-
ningen gått ut.

När förra ägarna inte orkade driva firman vidare såg vi 
från medarbetarnas sida först bara två scenarier – nedlägg-
ning eller förvärv av någon som saknade branschkunskap. 
Då började en tredje framtidsbild växa fram – att vi själva 
skulle ta över.”

Gänget som blev egna 
företagare. Fr v Kristoffer 
Svensson. Thomas Olsson, 
Monica Röstlund, Tomas 
Sjöström och Urban Granlöf.

  

Historia

Lösningen

Utgången

STUGUNS SVETS & MEK
SÄTE: Stugun i Ragunda kommun.
ÄGARE: Tomas Sjöström, Monica Röstlund, Urban Gran-
löf, Thomas Olsson och Kristoffer Svensson.
ANSTÄLLDA: Jonny Finli och Patrik Sundberg.
OMSÄTTNING: 8,5 miljoner.
VERKSAMHET: Serviceverkstad för tunga fordon och per-
sonbilar, däckverkstad, egen tillverkning och försäljning 
av hydraulslangar, återförsäljare av olja, tvätthall, en 
del plåtjobb, bussgodsombud.

FRÅN METALL TILL UNIONEN

”VI GÅR MOT vårt andra bokslut. Det går ihop men är inga 
stora marginaler. 

Vi är vid gott mod, det känns tryggare och tryggare, 
även om det är lite darrigt vid nedgångar, orderingångarna 
styr ju väldigt mycket hur man känner sig. 

Men som grupp och som helhet har andra året känts 
lugnare; första året var det ju väldigt mycket som vi inte 
hade varit i kontakt med tidigare, nu har vi i alla fall hunnit 
nosa på det mesta. 

Det är definitivt roligare att jobba övertid åt sig själv.
En svårighet är att det nästan är omöjligt att beräkna 

hur lång tid det ska ta med skogsmaskinerna. Det är långa 
ledtider på leveranserna här uppe också, om en grej mellan-
landar i Sundsvall kan det ta en vecka innan den kommer 
hit via Östersund. Och så är det ju trassligt ibland att få 
tillverkarna att släppa till diagnosutrustning; vi jobbar med 
flera märken, har inte velat låsa oss vid ett.

Vår målsättning att öka omsättningen för varje år har 
inte uppnåtts, vi har stått stilla. Vi fick oväntad konkurrens 
när en av våra tidigare anställda öppnade eget och tog med 
sig flera kunder. Sedan har traktens maskiner varit på an-
nan ort på sistone och där har vi missat en del servicetim-
mar. Men å andra sidan har vi haft väldigt mycket vanliga 
bilsläpvagnar.

Vi jobbar alltjämt på att hitta fler insteg, kanske utöka 
geografiskt.”

Urban Granlöf basar över däckverkstaden.

 

På ett år vändes mångåriga förluster till 
riktigt svarta siffror.

– Till och med på nedersta raden 
efter avskrivningar, löner och overheadkostna-
der. Nästa år förväntar vi oss att den positiva 
trenden håller i sig och att siffran fortsätter att 
stiga, säger Magnus Bengtsson.

NÅGON VINSTMARGINAL i procent vill han inte 
uppge, men berättar att den nu är i linje med 
snittet i branschen och stigande.

Han har prioriterat bilaffären med lager-
hantering, åldersstrukturer och omsättnings-
hastighet i nya och begagnade bilar.

– Vi har aktivt jobbat med att ha rätt bilar 
i pipeline och inte en massa ”bra-att-ha-bilar” 
på bakgården eller i hamn. Vi har också fått 
bort problemet med egna uttag av bilar som 
är tagna i trafik men inte kundsålda. För att 
korta ledtiderna har vi färre modeller i lager 
och satsar i stället på våra specialpaketerade 
tjänstebilar. De som vill beställa Mercedes 

specialmodell kan fortfarande göra det men då 
med längre leveranstid.

FÖRETAGET HAR UTÖKAT personalbemanning-
en på helgerna och försökt öka teamkänslan i 
organisationen.

– I början av varje kvartal samlas alla i 
”Akalla Fast Start 2016” för att få information 
om säljsiffror, kampanjer och kommande event. 
Det har resulterat i att vi nått målen gentemot 
GA för både kvartal ett och två i år. 2 lm

Magnus Bengtssons upp-
drag som ny försäljnings-
chef på Mercedes-Benz i 
Akalla var att vända ett ne-
gativt resultat för bilförsälj-
ningen till ett positivt senast 
år 2017. Han lyckades.

VÄNDE FÖRLUST
till svarta siffror
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”Branschen      ska inte vara lagom”

2  P O R T R Ä T T E T  I  M AG N U S  B E N G T S S O N

M agnus Bengtsson är rapp, rolig och bjuder på sig själv som inter-vjuperson. Som chef kräver han resultat och att alla är med på tåget 
– och det verkar inte vara rälsbussen mellan 
Herrljunga och Uddevalla vi pratar om då utan 
franska höghastighetståget TGV.  Klart att en del hoppar av. Alla är inte lika 

förtjusta i att köra så det ryker även om de 
arbetar i motorbranschen. Magnus säljdriv vaknade när han som sju-

åring skulle sälja jultidningar med ett alldeles 
speciellt mål i sikte – den digitala klockradion 

som jultidningsförlaget lockade med i premie. 
I snö och rusk drog han sin lastade pulka runt 
och sålde så bra att han fick två digitala radio-
apparater i premie. Där och då stod det klart 
att det var försäljning han skulle ägna sig åt. Att 
det blev just bilar berodde på att hans pappa 
var bilförsäljare. Magnus Bengtsson har gått genom ekluten 

och arbetat med det mesta i bilbranschen. Han 
började sin bana med att tvätta bilar och har 
sålt ett antal. Och han älskar försäljning, går i 
gång på problemtyngda organisationer. Som 
Mercedes-Benz i Akalla.– Mercedes-Benz är ett av de starkaste varu-

märken som finns men anläggningen i Akalla 

Magnus Bengtsson åker lite jojo mellan ÅF och GA. Nu är han tillbaka i handlarledet som ny försäljningschef på fabriksägda MercedesBenz Stockholm sedan i somras. Han har greppat utmaningen; om ett år ska resultatet vara positivt.TEXT  LOUISE MOLANDER / FOTO CAMILLA LINDQVIST

Magnus Bengtsson är tillbaka i ÅF-ledet.
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När jämtländska Stuguns Svets & Mek skulle 
säljas tog personalen över. Snart tre år har 
gått och de håller näsan över vattenlinjen, 
vädrar faktiskt lite morgonluft.

FEM MEDARBETARE gick från anställning till 
eget företagande och står på många ben – 
entreprenadmaskiner, personbilar, däck och 
tillverkning av hydraulslangar, plus lite till.

När Motorbranschen besökte dem för ett år 
sedan jobbade de på att hitta ännu fler insteg. 
Det ser de ut att ha kunnat gjort.

– Vi har faktiskt upptäckt att väldigt få i 
Sverige renoverar transmissioner på entre-
prenadmaskiner och har börjat slå oss in där, 
säger koordinatorn Monica Röstlund.

– I stället för att byta en växellåda för, säg 

220 000 kronor, kan vi renovera för 
kanske 75 000 kronor.

Kundunderlaget ökar så sakte-
liga. Personbilshanteringen ökar 
också lite, liksom däckhotellet. Men 
skogsmaskinerna känner fortfaran-
de av en oväntad konkurrens då en 
tidigare anställd öppnade eget och 
tog med sig flera kunder.

Kvintetten som köpte Stuguns 
Svets & Mek kämpar på, fortfa-
rande med rätt höga lån och samma 
omsättning. Årets resultat kommer sannolikt 
att visa ”aningen” röda siffor. Renoveringen av 
transmissioner känns som en utvecklingspo-
tential.

– Vi står för enormt mycket samlat kun-
nande och det är aldrig sura miner. En skillnad 
nu som ägare, är att man aldrig släpper jobbet, 
det finns alltid någon tanke på bolaget på friti-
den, säger Monica Röstlund. 2 icn

Personalägt bolag har hittat ny nisch

Det gick ännu bättre för Porsche än  
vad Raine Wermelin förutspådde i början 
av 2015. Märket slog sitt försäljnings-
rekord två år i rad och på är god väg att 
göra det igen.

RAINE WERMELIN 

trodde att Porsche 
skulle öka med mel-
lan 30 och 40 procent 
under 2014. Men 
försäljningen ökade 
med omkring 50 
procent – och ännu 
en gång med cirka 
50 procent 2015 då 
rekordmånga nya 
bilar såldes, 1 215 stycken. 

– Delvis beror det på en växande 
totalmarknad. Men vi har också starka 
produkterbjudanden i flera segment, säger 
märkeschefen.

Volymerna har hållit i sig under 2016 
och det är ungefär dubbelt så många nya 
Porsche som rullar ut på vägarna i dag än 
vad som var under 2013.

PORSCHE MACAN var en framgångsfaktor 
då. Vad förklarar den fortsatta medvinden?

– Macan är en del, men utmaningen är 
att sälja andra modeller samtidigt som vi 
har en storsäljare. Det går bra för oss på 
grund av att vi säljer bra i alla segment. Iko-
nen, Porsche 911, går till exempel jättebra, 
säger Raine Wermelin.

Han tippar att försäljningen fortsätter att 
öka för att hamna på strax över 1 250 sålda 
bilar i år. Blir det så kommer rekordet att 
slås för det tredje året i rad. 2 rj
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2  DET HÄNDER I  BRANSCHEN

Självkörande Audi A7Audi inleder sitt deltagande i CES 2015, en av världens viktigaste elektronikmässor, med en uppvisning i auto-nom körning. Under två dagar kommer journalister för första gången att få sitta bakom ratten på en självköran-de Audi A7 på amerikansk highway. Med en teststräcka på 90 mil, från starten vid Stanford i Silicon Valley till målet, Consumer Electronics show i Las Vegas.

Panamera går fortfarande bra, liksom Cayenne, äldre märken 
som fick draghjälp av Porsche Macan och tillsammans har 
ökat försäljningen storligen.

Front 

Bräcker säljrekordetPorsche utklassar sitt tidigare försäljnings- rekord. Nya modeller är bara en delförklaring. Men det är inte säkert att antalet ÅF blir fler.
NÄR PORSCHE SVERIGE presenterade sin volymplan för 2014 var det många som höjde på ögonbrynen. Hur skulle importören kunna öka försäljningen 27 procent, när mär-ket slog rekord 2013? Vid årets slut såg märkeschefen Raine Wermelin att ökningen skulle hamna någon-stans mellan 35 och 40 procent. Den svenska bilmarknaden går  visserligen bra, men inte så bra som Porsche. Så vad har hänt under det dryga år som Raine Wermelin har varit märkeschef?– Att Porsche Macan kom var en stor sak. Men den stora utmaningen var inte att sälja den, eftersom det är en bra modell som i princip alla pratade om. Det var att inte tappa fokus på de andra modellerna. Framgången handlade till stor del om att andra model-ler också gått bra, som den äldre modellen av suven Cayenne som 

Johan Oscarsson, Porsche Service center, Eskilstuna 
Varför ökar Porsche-intresset?– Fler modeller har tagits fram. Nu finns tre familjebilar och märket har fått en breddad kundgrupp. Det pratas mer Porsche också. Förut var det mer en sportbil.

Gäller intresset också  begagnat?
– Ja, intresset har gått upp framför allt i år. Det är fler nya kunder som 

uppdaterades i oktober och lyxbilen Panamera.
– Vi hade ett bra erbjudande på den utgående Cayenne, fram till att den nya versionen kom i oktober. Men det handlade inte om någon aggressiv prispolitik.

En god svensk ekonomi gynnar också försäljningen.
– I grunden handlar försälj-ningsarbetet om 

bilmodellerna samt 
bemötande och mål-
medvetenhet hos ÅF. Även om ett noggrant förarbete där vi för-

sökt få fram rätt bilar. Är utrustningen fel 
blir bilarna stående.

Vad betyder fram-
gångarna för era 
åtta återförsäljare?
– Vi jobbar hela tiden med små 

förändringar inom 
till exempel försälj-
ningssupport. Vi 
ser nu över hur stor försäljnings- och servicekapacitet som behövs. Det handlar inte nöd-

vändigtvis om att vi behöver fler Porsche Center på Sverigekartan. Porsches ÅF-nät fick också bästa omdöme av Autopedias kunder i fjol och belönades med utmärkelsen Guldknappen.2� rj

kommer och vi har sålt bättre, även om det har varit lite lugnare på slutet.
Finns det fler orsaker?– Man har kommit ner i pris lite grann. Det handlar nog också om att folk tycker att bra varumärken är viktigare än någonsin. Det gäller mat, kläder och hela samhället. 

– Antingen bryr man sig inte alls, eller så ska varumärket vara bra. 

Hallå där

ANTAL SÅLDA PORSCHAR PER HELÅR I SVERIGE2008: 370   2009: 294  2010: 4772011: 490  2012: 522  2013: 5542014: 819

Mittemellan är inte så intressant.

Blir det mer att göra för  verkstaden? 
– Vi har att göra. Vårt systerbolag  Motorcentralen har andra märken så  vi kan möta de flesta behov.

Hur funkar relationen med Porsche?– Jättebra. Det märks att de har  förstärkt sin kapacitet. 2

Raine Wermelin.

Frågor till generalagenten
2
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 J
apanska Isuzu hade varit borta från den svenska 
marknaden ett tag när Olle Olsson Bolagen tog 
upp agenturen 2007. Märket blev ett litet ettrigt 
tillskott och har stretat sig upp till sju åtta procents 
marknadsandel på transportbilssidan genom bland 
annat ett aktivt deltagande på mässor och jord-
bruksevent. Återförsäljarna har inte varit nöjda 

med allt, men hyllat den snabbfotade organisationen.
Nu är agenturen såld till International Motors (IM) Nordic 

som har Subaru i Sverige och som länge varit hungrig efter 
expansion, inte minst ett pickupmärke. Olle Olsson Bolagen har 
uppvaktats ett par tre år om Isuzu. 
Och för en vecka sedan var affären 
i land. Köpeskillingen vill ingen av 
parterna tala om.

De nya ägarna har precis presen-
terat sig för återförsäljarna.

– Som Sveriges största Isuzu-
handlare sitter vi lugnt i båten. Olle 
Olsson Bolagen vässade marknads-
föringen rätt bra, men förhopp-
ningsvis kommer IM Nordic att 
satsa ännu hårdare på produkten, 
säger Ulf Rautila på Northcar.

Det kan nog kännas som att 

svenska Isuzu hamnat i goda händer; huvudägaren är redan ge-
neralagent för märket i England där andelen är drygt 15 procent 
av pickupbilsmarknaden.

– Marknadsandelarna ute i Europa är betydligt högre än i Sve-
rige. Vår ambition är att komma i samma nivå, minst 18 procent. 
Isuzu är en fantastisk produkt med gott renommé och vi ser jät-
testora potentialer, säger Torbjörn Lillrud som är vd både för IM 
Nordic och Subaru Sverige.

Det låter rätt kaxigt?
– Ja, vår vision är att bli Sveriges snabbast ökande bilmärke. Vi 

ska tredubbla försäljningen på två år, 
få Sveriges mest nöjda pickupägare 
och komma etta i GA-enkäten, säger 
Torbjörn Lillrud.

– Vi har ju gjort resan med Subaru 
tidigare. Har vi lyckats öka försälj-
ningsvolymen från 900 till   8 700 
bilar per år där, ska vi kunna ta Isuzu 
från 400 till 1 300 per år.
Vad kan ni göra som inte Olle Ols-
son Bolagen kunde?
– Framför allt har vi ju förmånen 
av en stark upparbetat Isuzukultur 
inom koncernen; i England blev 

Det är ingen hemlighet att International Motors Nordic, 
som är  generalagent för Subaru i Norden, länge varit på jakt 
efter att bredda portföljen. Nu har de kommit över den 
svenska importen av Isuzu som Olle Olsson Bolagen släpper 
efter åtta år. För IM-familjen är märket ett logiskt tillskott. 
Visionen är jättekaxig och det kan skönjas tillförsikt i ÅF-ledet. 
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  FOTO  BOBO OLSSON

”Vi ska tredubbla 
försäljningen 
och komma etta 
i GA-enkäten”

Den här D-Max Crew cab     
black edition är fotograferad 
hos J Bil som tagit upp 
 märket på tre anläggningar.

Affären avgjord. Torbjörn Lillrud från IM Nordic skakar 
hand med säljarna Pontus Olsson, tv, och Per Olsson, th.

E fter ett år är det raka svaret att 
försäljningen har ökat från cirka 
350 bilar till 600 och målet att sälja 

mellan 1 200 och 1 300 nästa år verkar 
inte ouppnåeligt.

Nöjdheten bland pickupägare är svå-
rare att mäta.

– Vi har inte hittat något institut som 
mäter så, men behandlar vi Isuzukun-
derna på samma sätt som Subaruägarna, 
borde ju sannolikheten vara stor att de 
också tillhör Sveriges nöjdaste, säger 

Torbjörn Lillrud.
Snabbast växande bilmärke är nog inte 

Isuzu ännu; det finns säkert personbils-
märken med nya modeller som ligger 
bättre till.

Placeringen i GA-enkäten återstår att se 
till våren.

– Men bara efter ett par månader åkte 
vi upp tre pinnhål i rankningen så vi ser 
utsikterna som goda, säger Lillrud.

Tre placeringar framåt i GA-enkäten, 
efter bara ett par månader. 2 icn

Isuzu halvvägs  
att infria löftena

Svarthandeln består
Svarthandeln av bilar ökar, skrev vi förra 
sommaren.

MATS BERNTSSON på Skatteverket räknade 
ut att momsförlusterna 
för fusk med bilim-
port uppgick till 100 
miljoner kronor om 
året. Uppemot 40 000 
begagnade fordon, mes-
tadels premiumbilar och 
husbilar. togs in olagligt 
av mindre importörer i 
Sverige varje år.

SVARTA MARKNADEN består, enligt Ann Marie 
Johansson Nimmå, som nu ansvarar för kon-
trollen av införsel och import av motorfordon 

på Skatteverket.
– Momsfusket inom 

bilimporten är fortfarande 
ett jättestort problem och 
orsakar stort skattebort-
fall. Vi har flera pågående 
utredningar. Svarthandel 
med importerade bilar är en 
lukrativ marknad eftersom 
det handlar om stora belopp 
och man kan få in en bil till 
25 procents lägre pris, vilket 
gör att man kan sälja bilen 
billigare, säger hon.

Aktörerna är påhittiga 
och hittar ständigt nya sätt 
att lura myndigheten på.

– I dag är bedrägerierna betydligt mer 
sofistikerade med svenska och utländska 

målvaktsbolag där bilen 
ibland går genom flera 
europeiska länder innan 
den kommer till Sverige. 
Vi har också problem med 
krockskadade bilar från 
USA som säljs till Sverige 
via Litauen.

Johansson Nimmå be-
rättar att det finns tyska, 
helt lagliga, registrerings-
bolag som nästan enbart 
jobbar med att registrera 
bilar. De ger bilen ett tyskt 
registreringsbevis, vilket 
utnyttjas av bedragare 

som vill dölja bilens ursprung. Bulvaner anlitas 
också, personer i och utanför Sverige, till och 
med personer som inte existerar. 2 me
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SKATTEMILJONER UNDANHÅLL S

Svarthandeln ökar stort
VI ÄGNAR stor plats åt skumrask-
handlarna i det här numret. En 
del i den brottsliga verksamheten 
är momsbedrägerierna i samband 
med fordonsimporter – som eska-
lerar och utförs synnerligen durk-
drivet. Skatteverket har en särskild 
avdelning som jagar skattesmitare 
som för in motorfordon i Sverige. 
Mats Berntsson, som ansvarar för 
avdelningen, säger:

– Skojarna håller på att slå ut den 
sunda konkurrensen helt och hållet!

Det handlar ofta om hela härvor 
av skal- och målvaktsbolag, om 
bulvaner och fejkade privatperso-
ner och kvitton. Metoderna blir allt 
mer raffinerade.

– Allvarligast är momsbedräge-
rierna som ofta utförs med hjälp av 
målvaktsföretag, missing traders, 
och de ökar hela tiden, säger Mats 
Berntsson.

Han har gjort en kartläggning 
som visar att målvaktsbolag använts 
vid köp av fordon för närmare 400 
miljoner svenska kronor under de 
senaste tre åren. Det motsvarar un-
danhållen moms för 100 miljoner.

DET ÄR ENKELT att bli registrerad 
som importör hos Transportsty-
relsen; det räcker med att vara 

Uppemot 40 000 
fordon tas in ”svart”  
i Sverige varje år.

momsregistrerad och ha sålt några 
bilar tidigare. Uppemot 40 000 
begagnade fordon tas in av mindre 
importörer i Sverige varje år, ofta 
exklusivare bilar, husbilar och 
motorcyklar som köpts momsfritt 
på kontinenten. Ibland får de rulla 
vidare till Finland för att där säljas 
svart och bli svårare att upptäcka.

Målvaktsbolagen har bildats och 
används enbart för att kunna köpa 
fordon momsfritt i andra länder. 

– Ofta säljs fordonen vidare 
med fakturerad moms som inte 
redovisas men som köparen drar 
av.

SKATTEVERKETS, ibland otacksam-
ma, uppgift är att störa den osunda 
konkurrensen och brottsliga verk-
samheten, beskatta de bakomlig-

gande aktörerna och avregistrera 
deras verktyg, målvaktsbolagen, 
från momsregistret. I fjol avre-
gistrerades 60 bolag som sysslade 
med gränsöverskridande handel 
av motorfordon. Ett av dem var 
en bilverkstad i södra Sverige som 
hade köpt husvagnar i Tyskland för 
40 miljoner kronor och sålt dem 
vidare till Belgien – där målvakts-
bolaget visade sig vara geografiskt 
registrerat på en rivningstomt.

Cirka 40 procent av utredning-
arna ledde till brottsanmälan.

– Hur många som ledde till åtal 
vet jag inte, kanske hälften eller ett 
tio-tal. Vi såg nyligen en dom på en 
kille som sålt husbilar svart för 50 
miljoner under ett par år. Han fick 
ett år och sex månader plus närings-
förbud, säger Berntsson. 2� icn

Holmgrens däck-
center i nya lokaler
Holmgrens Däckcenter i Jönköping 
har flyttat in i nybyggda lokaler. 

– Det är många fördelar både eko-
nomiskt, miljömässigt och kvalitativt. 
Från närheten till lager, inga trappor, 
tvätt i anslutning till hotellet och luft-
slussar vid varje port. Plus en behaglig 
miljö med ljudplattor på väggar och 
tak. All berörd personal har varit del-
aktig i besluten, säger regionchef Mats 
Johansson som varit projektledare.

Det är konceptet Wheelsys-
tem360 med modern mobil däckstap-
ling som köpts. En däcktruck hanterar 
alla fyra hjulen samtidigt och hjulen 
kan hämtas och köras fram till skiftes-
platsen utan manuella lyft.

– Vi kunde öka antalet förvarings-
platser från 890 till 2 277 genom att 
välja ett kompaktare lager med mobila 
vagnar, och vi fick bort alla tunga lyft. 
Gångarna där hjulen hämtas öppnas 
med en knapptryckning, berättar Mats 
Johansson.   

bilmodeller antogs i Stockholms stads 
och Vattenfalls elbilsupphandling i 
fjol. Saab hann gå i konkurs, Chevrolet 
lyftes bort från Europa och Vantage/
Avancefick kom aldrig till skott med 
konverterade Nissanbilar. Kvar blev  
Citroën, Mitsubishi, Renault och 
Renault trp som tillsammans har 
levererat 900 laddfordon hittills.

9
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Så kan du försvåra för skattesmitarna:
1. Köp inte en begbil om priset är 
orimligt lågt!
2. Carfaxa bilen och kolla så mycket 
du kan om historiken!
3. Googla bilen och säljaren!
4. Begär id och/eller fullmakt från 
bolagsstyrelsen!
5. Fråga, fråga, fråga till exempel 
varför bilen säljs så billigt!

6. Var extra vaken vid stora kontant-
affärer eller om pengar ska föras till 
utländska konton!

Ja, du kan ringa Skatteverket också 
och fråga om omprövningsbeslut på en 
(juridisk) person angående momsfiffel, 
men du måste kunna precisera vilket 
beslut du vill se och därmed veta att 
det varit en kontroll som är avslutad.
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Volvohandlarna
– bäst på service?
Ja, åtminstone om man får tro en 
undersökning gjord av ServiceScore 
bland 3 500 svenskar. Volvohandlarna 
kommer på sjunde plats bland 21 olika 
branscher och är därmed bäst inom 
bilbranschen där 15 märken mättes. 

Mats Johansson från Holmgrens 
tillsammans med Fredrik Lindskog 
från däckförvaringsleverantören.

”Vi ska tredubbla försäljningen på två år, bli Sveriges snabbast väx-
ande bilmärke, få Sveriges mest nöjda pickupägare och komma 

etta i GA-enkäten”, sa Torbjörn Lillrud när International Motors 
Nordic tog över importen av Isuzu. Halvvägs – hur har det gått?

Porsche fortsatte 
spikrakt uppåt
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I vårt verkstadskoncept finns 
märkes- och allbilsverkstäder anslutna.
Som Verkstadspartner är man en fullt kompetent bilverkstad med ett 
brett serviceutbud som servar alla bilmärken och erbjuder ett heltäckande 
serviceåtagande gentemot verkstadskunden. Som Verkstadspartner kan 
du alltid erbjuda kunden service och reparationer enligt tillverkarens 
rekommendationer. Läs mer på verkstadspartner.se

Bli en av oss!

2  F O K U S  I  Å T E R B L I C K A R

Så här säger Jens Wetterfors i dag:
– Vi kanske aldrig blir den lönsam-

maste återförsäljaren i termer av vinst-
procent eftersom vi agerar i dyra storstäder 
och har en hög andel försäljning, men kommer 
vi över tre procent och fortsätter att växa i 
storstäderna, är vi nöjda. Tillsammans med 
bra prestationer i marknadsandelar, kundnöjd-
het och lojalitet - så kanske vi kan titulera oss 
Sveriges vassaste återförsäljare…

– Vi håller samma röda tråd och växer kraf-
tigt. Vi närmar oss tre procent i vinstmarginal, 
säger Jens Wetterfors.

Omsättningen i år kommer att landa på 
cirka 17 miljarder kronor, 7 miljarder mer 
än 2013. Årsförsäljningen har gått från cirka 
40 000 bilar 2013 till att bli mer än 70 000 i 
år. Även servicemarknaden växer stabilt. En 
majoritet av tillväxten har skett i Stockholm 
som nu står för cirka 65 procent av den totala 
verksamheten. 

STOCKHOLM HAR precis delats in i två regioner. 
Volkswagen personbilar och transportbilar, 
Skoda och Seat blir ett område med Tobias 
Rückert som ny regionchef. Jens Wetterfors 
fortsätter att vara ansvarig för den andra regio-
nen som består av Audi och Porsche.

Tidigare förlorade Din Bil mer än varan-
nan kund. I dag kommer 60-65 procent 
tillbaka.

– Lojala kunder har vi satsat mest på. Nästa 
år sjösätter vi ett lojalitetsprogram för att 
behålla ännu fler, säger Jens Wetterfors. 2  lm
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Det går bra för Din Bil. 
Försäljningen 2014 
slog nya rekord och 
det ser mycket ljust 
ut för 2015. Att mark-
naden i stort ökar är 
förstås en förklaring 
men inte hela. Vd:n 
Jens Wetterfors sats-
ning på ny organisation 
och bättre styrning har 
gett resultat. Plats-
chefsorganisation är 
det nya svarta.
TEXT LOUISE MOLANDER / FOTO RICKARD FORSBERG

D
en som kontorsjobbar stående 
lär öka produktiviteten med tio 
procent.

Din Bil Gruppen i Sverige 
hade i fjol en rekordomsättning 

på nästan tolv miljarder (+1.3 miljarder) och 
räknar med att passera tretton miljarder 2015. 
Redan första kvartalet i år har omsättningen 
ökat med 30 procent.

Vd för företaget är Jens Wetterfors. Inne på 
sitt ljusa kontor i Hammarby Sjöstad står han 
upp och arbetar.

Det är förstås inte trotset mot sittnormen 
som är förklaringen till den kraftiga tillväxten, 
men det säger något om Jens Wetterfors känsla 
för effektivitet.

I april 2012 tog han över som vd med 
visionen att 2018 vara Sveriges vassaste åter-
försäljare. Genom att skruva i organisation 
och styrning, införa tydliga mål och ramar har 
företaget kommit en bra bit på vägen.

– Jag upplevde inte 2012 att vi var ett bolag 
utan flera olika med egna kulturer. Det var det 
första jag ville ändra på när jag efter några må-
nader förstod hur organisationen fungerade.

ARTIKELN I  KORTHET
2 Din Bil Gruppen i Sverige har under vd Jens Wetterfors 
ledning gått från att vara en blandning av olika organisa-
tioner till att bli en enhetlig platschefsorganisation. En 
process som startade 2012 och som redan resulterat i ett 
mycket starkt 2014. Målet är att bli Sveriges vassaste åter-
försäljare 2018. För att komma dit ska det effektiviseras 
och tillväxten och kundnöjdheten öka.

Från GA till ÅF-ledet 
skaparJens Wetterfors 
en tävlingsorganisation 
i Din Bil-gruppen.

Platscheferna är 
Din Bils ”hjältar”

2  I  F R A M K A N T  I  D I N  B I L 
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Riktlinjer i hamn
med påbyggarna
Den tunga sidan har länge försökt 
hitta gemensamma riktlinjer i avtalen 
med Lastfordonsgruppen påbyggarna. 
I somras kom parterna överens.

ÅKARNA HAR det tufft och förväntar sig 
att lastvagnsåterförsäljarna ska stå på tå. 
Marknaden kräver en effektivisering av 

hela kedjan ner till påbyg-
garna. Nu har den tunga 
sidan tillsammans MRF 
tagit fram ”Gemensamma 
riktlinjer” för hur det så 
kallade LFG-avtalet ska 
användas och tagit fram 
dokument som ska un-
derlätta och förtydliga 
de avtal som träffas.

– Det är framför allt 
tydligare, bland annat 

när det gäller orderbekräftelser, sista dag för 
ändringar av specifikationer och omhänderta-
gen egendom, säger Axel von Essen, ansvarig 
för lastbil och buss på Svensk Volvohandel.

– Dock har tillämpningen inte riktigt 
kommit i gång. Både vi återförsäljarföreningar 
och MRF påminner våra medlemmar om att 
använda LFG-10 med de nya riktlinjerna ihop 
med de nya dokumenten. 2  icn

Fotnot: Formulär finns att ladda ner på MRF:s 
webbplats www.mrf.se/lfg10
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I huvudet på en lastbilsaktör

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO ANNA REHNBERG

”Våra kunder kan inte vänta”

Tunga lastbilssidan vill spänna servicekedjan till påbyggarna.

Varför rådslår ni med påbyggarna/ 

lastfordonsgruppen?

– I tider då åkarna har det tufft och hektiskt 

ökar kraven. Hela kedjan, som påbyggarna blir 

allt viktigare del av, måste effektiviseras. Allt 

fler lastbilstillverkare, GA och ÅF går ju ut  

med olika typer av tillgänglighetslöften till slut-

kunden, stilleståndsersättning och ersättnings-

fordon till exempel. Det gäller att påbyggarna 

hänger med.

Gör dom inte det?

– Det handlar om att gemensamt effektivisera 

och förenkla samarbetsformerna och proces-

serna, förbättra rutiner och vässa tillämpningen 

av det som står i LFG 10-avtalet. Från båda 

håll. Vi måste bli tydligare med beställnings-

underlagen; ibland är vi inte överens om vad 

som är beställt. Och påbyggarna tycker att vi 

kan bli tydligare om timpriserna för garanti-

arbeten och när chassier kommer att stå på 

deras gårdar.

Vad önskar ni mer av dem?

– Vi vill att garantirutinerna ska bli enhetligare 

AXEL VON ESSEN

Ålder: 52.

Gör: Ansvarig lastbil och 

buss på Svensk Volvohandel, 

ledamot i Styrelsen för tunga 

fordon, MRF.

Karriär: Drygt tjugo år inom 

logistik och materialhantering, 

under tre år ÅF-chef för Scania 

i Västsverige, snart två år på 

Svensk Volvohandel. 

och enklare, liksom policyerna om hur bland 

annat reservdelar ska ersättas. De måste vara 

tillgängliga när våra kunder behöver hjälp. Vi 

kan ju inte ge en tidsgaranti om vi inte vet om 

exempelvis en unik packning till en bakgavel-

lyft, en timmerkran eller en pump till en slam-

sugare är åtkomlig på studs. Kundsupporten 

måste hålla hela vägen.

Ni vill alltså speeda upp?

– Det är ett måste. Alla ökar tillgängligheten 

och servicen successivt. Flertalet återförsäljare 

kör redan tvåskift, en del treskift. De stora har 

ofta öppet från sju på morgnarna till midnatt 

måndag till torsdag, flera har helgöppet. Det 

går inte längre att stänga fyra på fredagen för 

att öppna igen sju på måndagsmorgonen.

Ska ni förhandla om LGF-avtalet från 2010?

– Nej, det handlar snarare om att göra ett om-

tag. Att lära sig tolka och använda avtalet bättre.

Är det stora motsättningar?

– Det är inga motsättningar alls, vi diskute-

rar i bästa samförstånd med våra respektive 

jurister och det har faktiskt redan lett till att 

vi samtalar mycket bättre med varandra.

Några stötestenar?

– Det finns mycket att göra. Det jag tycker 

kan vara svårt är att många av påbyggarna är 

små företag som det är svårt att ställa förvänt-

ningar på dygnet-runt-jour på. Vi tar det i 

ödmjuka försiktiga steg från vår sida.

Hur går ni vidare?

– Närmast ska MRF:s jurist lägga en sista 

hand på ett förslag på hur en sista specifika-

tionsändringsdag ska kunna införas bland 

påbyggarna och hur standarden för orde-

rerkännande ska kunna bli tydligare och 

enhetligare. Och så diskuterar vi om rabatter 

vid förskottsbetalningar kan vara tillämpbara, 

och om dokumenterade och systematiska 

rutiner kan införas vid mottagningskontroller 

av chassin hos påbyggarna. 2

Fotnot: Lastfordonsgruppen (LFG) organiserar ett 

50-tal svenska påbyggare.

KANSKE VASSAST …?
Sveriges vassaste återförsäl-
jare 2018 uttalade Jens Wet-
terfors som mål för Din Bil-
gruppen Sverige. Hur går det?

MRF:s Plast-, Lack- 
& Skadekonferens

Lördag 21 januari 2017 
Göteborg

VÄLKOMNA, OAVSETT MEDLEMSKAP I MRF ELLER INTE.
www.mrf-bokning.se

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

Läs mer på www.kbv.nu/jobb

KBV SÖKER KVALITETSCOACHER!

JOBBA 
HOS 
  OSS!

Conny Söderlund, kvalitetscoach,
och Thomas Engström, vd.

http://www.mrf.se/lfg10


TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”Hur skapar chefer rättvisa då någon är 
snabb och den andra långsam, någon ny-
kär och energisk och någon nyskild och 
trött? Eller när de kreativa faserna hos 
medarbetarna kommer i olika takt.”

av chefer och skyddsom-
bud behöver lära sig mer 
om psykosociala frågor, 
enligt Prevents Arbets-
miljöindikator där drygt 
2 000 chefer och skydds-
ombud svarat på frågor.

Svårt hitta rätt 
person till rätt plats
I tidningen Chefs rekryteringsundersökning  
uppger 78 procent av 971 deltagare att de har 
svårt eller mycket svårt att hitta rätt person  
och orsakerna sägs vara brist på kandidater, 
yrkeserfarenheter och rätt personlighetstyp. 
Hälften av cheferna i undersökningen anger  
att kompetenskraven på deras medarbetare 
förändrats mycket de senaste fem åren.

Datorkunskaper, it-kompetens och digital 
kompetens är också vanligt förekommande 
ord i undersökningens frisvar på frågan om hur 
kompetenskraven förändrats. Men även högre 
utbildningskrav samt både bredare och mer 
spetsinriktad kompetens är nytt i specifikatio-
nerna för den anställdas färdigheter.

Tidningen Chef lyfter också att många som 
söker jobb i dag, är kräsna och vill jobba för en 
bättre värld.

Bortom Lean – 12 steg 
för en verksamhet i 
världsklass 
Författaren Joakim Bjurström 
menar att det krävs fördjupning-
ar och arbete på bredare nivå för 
att Lean ska fungera. Sedan 25 år har många  
verksamheter försökt implementera Lean utan att 
nå riktig framgång. Enligt studien ”50 nyanser av 
Lean” (2013) visar sig endast tio procent av de  
satsningar som gjorts i Sverige ha lyckats fullt ut.

Enligt Joakim finns det ett antal steg som alla 
företag bör gå igenom för att lyckas med sin föränd-
ringsresa och beskriver i sin bok hur man praktiskt 
kan gå till väga.

Hur tror du bilbranschen 
kommer att se ut 2025? 

ALEXANDER ORMÉUS,  
vd och koncernchef på Bra Bil i 
Göteborg
– Jag tror att vi är betydligt mer mogna 
digitalt där övergången från det digitala 
till det fysiska är naturligt sömlöst. Nytt-
jande- och ägandeformen har också bytt 
skepnad och är klart mer behovsanpassad 
än den är i dag.

KARIN BARTON,  
säljchef för Volvo på Rejmes Bil i Örebro
– Jag tror att det kommer att vara stor 
skillnad på hur kunderna kontaktar oss, jag 
tror att försäljningen kommer att ske mer 
interaktivt och kanske via sociala medier. 
Bilarna kommer att gå på el i stor utsträck-
ning. Utvecklingen går snabbt nu och 2025 
är nästan för långt fram för att jag ska kunna 
sia om den.

HENRIK LESSEL,  
vd på Bernats Bil i Skogås
– Jag tror att elbilarna har tagit mer 
marknad och att eventuella skador kom-
mer att lagas på ett annat sätt. Verksta-
den kommer att kunna laga bilen under 
natten, så står den klar på morgonen i 
garaget. Jag tror att försäljningen kom-
mer att vara mer digital. När vi närmar oss 
2030 tror jag att läget är mer bekymmer-
samt och att vi står för större utmaningar.

Tidskriften The Atlantic har använt AFL-CIO, ett av USA:s största  
fackförbund, som exempel för att visa skillnaderna mellan en anställds  
och en vd:s lön. En genomsnittlig direktör tjänade 373 gånger mer än  
en vanlig medarbetare, enligt fackförbundet. 

Men tidskriften The Atlantic menar att de flesta rapporter och artiklar 
om löner för de bäst betalda direktörerna bygger på fel statistik. I stället 
för att titta på vad som kallas ARG i ett företags bokslut (”actual realized 
gains”) är det den uppskattade EFV:et (”estimated fair value”) som 
använts av den amerikanska finansinspektionen SEC.

Skulle fackförbundet i stället ha jämfört ARG-lönen med en  
genomsnittlig lön för medarbetarna år 2014 hade direktörerna  
i stället haft 949 gånger så hög lön som sina anställda.

70 %CDK Global Sverige AB rekryterar
CDK Global är världsledande på affärssystem (Autoline Drive, AutoMaster, 
DRACAR+) till återförsäljare, verkstäder och importörer i fordonsbranschen. Vi har 
9 000 anställda över hela världen och över 26 000 kunder som arbetar med våra 
produkter och lösningar, vilket gör oss marknadsledande också i Norden.

Vi förstärker vår svenska organisation och söker därför till vårt kontor i Sollentuna 
följande roller :

Technical support analyst
Implementation consultant
Business Consultant

för att kunna svara på behovet på vår växande marknad. 

Mer information får du på www.CDKCareersinSweden.com
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Jobb i motorbranschen
Vi rekryterar många spännande tjänster och 
söker bl.a. 
•	 	Regionchefer till generalagent
•	 	LCV-ansvarig till generalagent
•	 	Platschef till Oxelösund	
•	 	Lastvagnssäljare till Stockholm. 

Hör av dig så berättar vi med!
Jens Ström

08-409 144 46
jens.strom@autorekrytering.se

Susanna Haglund
08-409 144 49

susanna.haglund@autorekrytering.se
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STOR skillnad mellan chefs-
och medarbetarlöner i USA

Chefen som kom  
ut ur sitt rum
Författaren Nicolas Jacquemot 
visar hur chefen kan skapa 
goda relationer på arbets-
platsen. Det gäller relationen 
mellan ledare och medarbe-
tare. Den tar upp frågor  
om samarbetsproblem och  
hur man som chef kan leda 

sina medarbetare så att de kan arbeta bra 
tillsammans.

Relationsproblem riskerar att bli organi-
sationsproblem – motivationen urholkas och 
prestationen i arbetsgruppen blir lidande.

BOK- & APPTIPS

REKRYTERING

PIA ABRAHAMSSON, PROGRAMLEDARE PÅ RADIOKANALEN YLE VEGA
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WERKSTA
Next step level, säger Urban Magnusson, vd och front-

figur för nybildade skadekedjan Werksta. Under trettio 
år har han regelmässigt tagit rejäla kliv framåt med sina 
verkstadsrörelser. Alltid med ett lyckligt leende på läp-
parna. Här ges en glimt av hans drivkrafter och visioner.

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  CAMILLA LINDQVIST

WERKSTA I  DANDERYD

Fd RM Bilservice

OMSÄTTER: Drygt 100 miljoner.

VINSTMARGINAL: Fem procent 
på sista raden.

ANTAL MEDARBETARE: 65 
personer (längst anställd är 
platschefen Kai Auvinen som 
började 1997 och tidigare varit 
Urbans chef på en Gulf-mack.)

ANTAL OBJEKT PER ÅR: Cirka 
5 500.

AUKTORISATION: Fullservice-
anläggning för Audi och VW 
(två medarbetare är dedikerade 
för strukturskador på Audis 
aluminiumkarosser), direkt-
auktoriserad för Tesla. Under-
auktoriserad för Aston Martin, 
BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, 
Mercedes-Benz och Smart. (Är 
en av 21 europeiska verkstäder, 
den enda i Norden, som är 
godkänd för strukturskador på 
Tesla.)

MER: RM Bilservice har haft 
många framgångsrika adepter 
i tävlingssammanhang. Olle 
Karlsson vann Yrkes-SM 2016, 
Emelie Dammare 2013 och 
kom tvåa i VM året därpå. 2010 
blev Malin Jonsson tvåa i SM.

E
n stor banderoll med texten ”Sveriges 
ledande skadereparationskedja” hänger 
utanför Werksta i Danderyd, det som 
för inte så länge sedan hette RM Bilser-
vice och som har byggts upp av Urban 
Magnusson.

Det känns inte som någon tillfällig-
het att det var just han som blev frontfigur för den landvin-
nande kedjan Werksta med muskelkraft från investment-
bolaget Procuritas.

Det är ingen tillfällighet heller att det står, faktiskt 
många, Teslor och andra premiumbilar på hans verkstad; 
det är ett högst medvetet val.

– På större bilar lagas småskador, de tål samtidigt större 
reparationer och det är attraktivt att jobba med dem, säger 
han.

Urban Magnusson är känd som en vesslesnabb terrier, 
nästan alltid med ett stort leende i fejan. Han är av sorten 
som tycks född med ett karriärmässigt sprängstoff, som 
tidigt bestämde sig för att ligga i framkant och bygga upp 
en modern verkstad. Han var först bland svenska skade-
verkstäder med ISO- och miljöcertifiering. Han har rest 
runt hela Europa på studiebesök med Mercedes och samlat 
på sig bra idéer.

– Alla har någon unik grej som går att imitera, om det 
så bara är ett fiffigt sätt att förvara urplockade delar på.

Urban Magnusson är pro-
jektmakaren bakom skade-
kedjan Werksta, här på 
hemmaverkstaden framför 
en Mercedes E-klass, mel-
lanslipad före lack.
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Hemma på gården finns 
både häst- och fordons-
stall, här är en Ford -46 

cabriolet framkörd.

I slutet av 1990-talet slutade 
Urban Magnusson jobba aktivt 
på golvet för att starta en ut-
vecklingsresa av stora mått.
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”NU ÄR DET VI SOM SAT-
SAR, SPÄNNANDE OCH KUL, 
NEXT STEP LEVEL”

DET VAR FÖRRA sommaren. RM Bilservice 
närmade sig förvaltningsstadiet. Investerings-
fonden Procuritas Capital Investor, som bland 
annat har ägt och utvecklat Däckia, knackade 
på. Det var rätt hemligt när 29 andra skade-
verkstäder sedan bjöds in och riktlinjerna för 
blivande kedjan Werksta började dras.

I dag har elva företag gått med, senast Berga 
Bilrikt i Helsingborg. Urban Magnusson är 
ansvarig för uppbyggnaden och utvecklingen 
av Werksta.

– Tillsammans omsätter vi mer än en halv 
miljard och vår omsättning har ökat med 15 pro-
cent – i organisk tillväxt – sedan vi gick samman.

Urban tycker att samgåendet var självklart.
– Enda möjligheten är att expandera. Det är 

tufft för små att driva skadeverksamhet, svårt 
att hänga med i allt och klara de investeringar 
som krävs, säger han.

Hur kändes det att sälja livsverket?
– Det tog väldigt lång tid att komma över trös-
keln, men nu känns det väldigt bra. 

Men hur känns det att sitta i klorna på risk-
kapitalister?
– Jag upplever det inte alls som vi sitter i klorna 
på någon, vi är ju alla delägare tillsammans med 
Procuritas.

RM INVESTERADE över 40 miljoner i verksam-
heten innan RM gick upp i Werksta. Fastighe-
ten i Danderyd byggdes för nästan 100 miljoner 
och ägs av Urban i dag.

En stark ”vi-känsla” har vuxit fram i 
Werksta-gruppen.

– Nu är det vi som satsar. Det är spännande 
och kul att göra resan, få möjlighet att bygga 
upp en stor nationell enhet, next step level. Vi 
är rätt säkra på jobb lång, lång tid framöver.

Hur kom ni på namnet … Werksta?
– Det är ju en slags felstavning i namnet, sån´t 
som inte är riktigt vedertaget sägs lura hjärnan 
och bli något som läggs på minnet. Men samtidigt 
anknyter det till det vi håller på med och loggan 
har ju också en bild av en avbockad checkbox.

Werksta har nyligen gått in i Finland, hur 
stora kan ni bli?
– Vi ska bli den ledande skadereparationsked-
jan i Sverige, Norge och Finland.

Målet är att vara rikstäckande i dessa länder, 
vilket innebär cirka 40-50 verkstäder i Sverige 
och 30 vardera i Finland och Norge.

Finns planer på att börsnotera Werksta?
– Just nu fokuserar vi enbart på uppbyggnad 
och expansion av Werksta. När det så småning-
om ska säljas så kan även en börsintroduktion 
vara aktuellt.

Det känns inte riktigt som att alla stordrifts-
fördelar har börjat klicka in än … ?
– Nej, det är utvecklingspotentialer när vi blir 
fler och kan flytta runt bilar, kanske också per-
sonal. En personalpool är inte otänkbar.

– Vi har startat ledarskapsutbildningar 
också, måhända kan vi producera chefsämnen 
till mindre företag när ägarna går i pension och 
inte har någon självskriven övertagare.

Men oroas ni inte på skadesidan för att 
morgondagens automatiserade bilar aldrig 
kommer att krocka eller repas?
– Jag tror inte att jobben kommer att minska. Det 
kommer att ta lång tid innan vagnparken är ut-
bytt. Det kommer också att bli trängre i storstads-
områdena. I och med alla sensorer i nya bilar 
kommer reparationerna att bli mer tidskrävande 
och nya material i karosserna, som aluminiumet i 
Tesla, kräver specialverktyg och -utrustning. 

– Tekniken i sig kommer att kräva repara-
tioner och eftersom priset på bilarna ökar, ökar 
också viljan att reparera dem. Dessutom kanske 
inte den växande skaran pool-bils- och hyresta-
gare har samma incitament att vara aktsamma 
om fordonen som dem som själva äger sina bilar.

Urban Magnusson förutspår ökade repara-
tionskostnader. 

– Men branschen måste kostnadseffekti-
visera, reparera mera i stället för att byta och 
också se till få möjlighet att få jobben. Försäk-
ringsbolagen är ju rätt njugga med att dela med 
sig av intjäningen.

URBAN FIRAR jubileum som verkstadsägare 
snart. Det är trettio år sedan han drog i gång 
och startade serviceverkstad på Tulegatan i 
Stockholms city, tog över en plåtverkstad med 
fyra anställda, och köpte Sveriges äldsta billack-

ering, Bröderna Anderssons. Urban var tredje 
ägaren av Bröderna Anderssons sedan 1867. 

1986 bildades RM Bilservice och fjorton år 
senare gick flytten till Danderyd där Urban suc-
cessivt har byggt ut till 5 000 kvadrat.

Där har de vassaste plåtslagarna 20-30 dagar 
vidareutbildning per år. 

– Tesla kräver åtta veckors utbildning utom-
lands av teknikerna. Audi, 600 utbildningsda-
gar för att bli auktoriserad, men än har vi inte 
bytt en enda liter olja, eftersom denna auktori-
sation gjorts endast för att reparera skador.

Nu är Urban just hemkommen från en tur 
till USA, till Teslafabriken och Sema show i Las 
Vegas.

Han vilar inte på hanen, är uppe före tup-
pen halvfem på morgnarna och hinner med 
två arbetsdagar medan andra gör en. Han är 
avundsvärt bränslesnål vad gäller sömntimmar 
och bokar gärna in telefonmöten klockan sex 
med andra morgontidiga. Kvällar och helger 
hjälper han till hemma på gården där hustrun 
hyser in tretton hästar förutom sina egna tolv. 
Och han har föreningsuppdrag och har alltid 
varit engagerad i barnens skolor och aktiviteter.

– Nej, jag är ingen soffpotatis, säger Urban 
och skrattar åt benämningen som just trillat ur 
hans mun.

Den tål dock att upprepas: Urban Magnus-
son är ingen soffpotatis!

Jag försöker locka fram någon tabbe, något 
mindre smickrande, för att göra bilden av ho-
nom mer kolorerad, men lyckas bara sådär. Den 
öppna bildörren som fastnade i garageporten 
var väl ingen större fadäs. En obetald köpeskil-
ling av en kompis, eller för detta kompis, för ett 
bilköp var tristare. Ännu mer sved det att förlora 
en miljon på verktygsimport tillsammans med 
kompanjon när finanskrisen kom, men vinnare 
riskerar ju oftast att förlora ibland också.

Jag ber Urban om ett råd till andra och 
svaret blir:
– Våga satsa! Investera! Häng med! Tro på er 
själva! 2

URBAN MAGNUSSON

ÅLDER: 55.

FAMILJ: Gift med Iréne, barnen 
Johan 36, Stephanie 35, Stefan, 31, 
Jessica, 27, Simon, 24, Robin, 21, fyra 
barnbarn, golden retrievern Bamse.

BOR: På gård på Ekerö, 28 hektar 
ägd och arrenderad mark, 25 hästar, 
varav 12 egna islandshästar. Fritids-
hus i Dalarna.

KÖR: Till vardags BMW. Har också ve-
teranbilarna Mercury -60 cabriolet, 
Ford -46 cabriolet och en Plymouth 
-36 sedan. en kafé-racer plus några 
grävare och traktorer samt en Fair-
line Squadron motorbåt. Hustrun kör 
Mercedes SLK och BMW i 5-serien.

KARRIÄR: Maskiningenjör, extrajobb 
på mack och verkstad, drifttekniker, 
drivit egna verkstadsrörelser i 30 år. 
Aktiv i MRF:s Lack- och skadesty-
relse i mer än tjugo år, inne på sitt 
tionde år som ordförande.

FRITID: Gården, snöskoteråkning, 
båtliv, delade barnens intresse för 
cross under många år och har varit 
aktiv i föräldraföreningar.

KURIÖST: Delägare och styrel-
seordförande i friskolan Marina 
Läroverket i Stocksund som bland 
annat äger flera segelfartyg som 
eleverna seglar i Medelhavet och 
runt Kanarieöarna.
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Vår utsända kom till en svenskägd Saabnostalgisk bil-
verkstad utanför Toronto. Där, i ett vidsträckt land där 
bilar körs långt men aldrig besiktigas och där mekani-
kerna får betalt per utfört jobb, driver Christian Skov-
bjerg Kanadas största självständiga Saabverkstad.

TE X T & FOTO  ANNA REHNBERG

”Vi är kända som
Saabkillarna  

i Kanada”

Nytt affärssystem för 
skadereparationsverkstäder!

MRF VIM
Verkstaden i molnet

Ett modernt affärssystem för dig som arbetar med lack- och skadeverkstäder,  
lätta- och tunga fordon. MRF VIM, det nya verkstadssystemet i molnet ersätter  
tidiagre MRF PRO. 

MRF VIM - en del i framtidens servicemarknad.

Mer information om MRF VIM, framtidens affärssystem på  
www.mrf.se

Christian och kol-
legan Sam tar sig 
en titt i en P1800 S 
från 1968.



C
hristian Skovbjerg sitter vid 
skrivbordet på sitt lilla gråmålade 
kontor. Det kunde vara hämtat 
ur en Roy Andersson-film om 
det inte vore för det egenhändigt 

rödmålade emblemet på väggen med texten ”I 
love Saab”. Att Christian, som lämnade Sverige 
för Kanada 1980 vid 22 års ålder, har ett hjärta 
som klappar för Saab går inte att ta miste på.

I Oakville strax utanför Toronto ligger 
hans bilverkstad Aktive Motors, som speciali-
serat sig på just det – Saab. 

– Folk påpekar att ”Aktive” är felstavat, 
men de kommer ihåg det!

Sedan Saabtillverkningens frånfälle – en 
katastrof enligt Christian – kan han inte 
längre enbart serva sitt favoritmärke och 
därför finner man även Volvo, Audi och 
andra europeiska bilmärken i hans verkstad 
på Winston Churchill boulevard. Loggan 
pryds av en svensk flagga med en röd grip, 

spegelvänd med Saab/Scanias version.
– Vi är kända som Saab-killarna i Kanada, 

säger Christian med stolthet. Vi är Kanadas 
största självständiga Saabverkstad. Tidigare 
hade vi även bilförsäljning, men att sitta på 
ett stort antal bilar ledde till problem med 
kassaflödet.

Verkstaden har gått bra – ända tills de 
sjunkande världsmarknadspriserna på råolja 
fick den kanadensiska dollarn att tappa 
andan (Kanada har de största oljereserverna i 
världen efter Saudiarabien). Det var 2009 och 
återhämtningen har tagit tid; arbetslösheten 
är fortfarande hög och inte minst bilindu-
strin har det tufft med låga försäljningssiffror.

– Men nu går det bättre igen, säger Chris-
tian optimistiskt.

HAN ÄR BONDSONEN från Skåne som tidigt 
blev varse att allt måste tas väl om hand för 
att det ska växa och frodas. Att maskiner 

måste skötas med omsorg för att fungera 
länge och effektivt var något han tog med sig 
in i verkstadsbranschen. 

– Här i Kanada finns en köp- och slängat-
tityd till bilar, kanske för att bilar är relativt 
billiga. Folk köper en bil och kör den tufft i 
tre fyra år, sedan köper de en ny.

De flesta kör mellan 2 500 och 5 000 mil 
per år. Bilarna slits. Men är skatten och för-
säkringen betald finns inga krav på att bilen 
någonsin ska besiktigas.

– Vi får in bilar som har körts i ett år utan 
att olja har fyllts på. Avgasrör som trillar av, 
stora rosthål och sneda däck förekommer. 
Klimatet här är fuktigt och temperaturen kan 
variera från minus trettio till plus tio på en 
och samma vinterdag. Ändå kör bara hälften 
med vinterdäck, även lastbilschaufförerna.

Aktive Motors försöker ”plant a seed”, 
plantera frön för bättre underhåll. Det kan 
ta tid för sådana frön att gro men Christian 
menar att just Saab-ägare har ett så passione-
rat förhållande till sina bilar att de är redo att 
lyssna och lära nytt, att de inte vill byta bilar 
stup i kvarten utan tar hand om sina älsklingar 
för att få en hållbar och angenäm relation.

– Saab-ägare vill inte ha en vanlig bil. De 
skulle aldrig sätta sig i en fantasilös Volvo. 
De vill ha wow-känslan som Saab ger, hävdar 
Christian bestämt.
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ATT DET BLEV just Saab för Christian 
Skovbjerg är ingen tillfällighet. Föräld-
rarna hade en Saab 96 årgång -68, ”en 
kraftig, tung, välbyggd bil med harmonisk 
balans”. 

– Redan som pojke förstod jag att det 
här inte var vilken bil som helst, det var en 
bil med själ. Den var långt före sin tid tek-
nologiskt och utvecklingsmässigt. Kanske 
för att det var flygplansingenjörer som 
skapade den. Den var genialisk, precis 
som alla Saabmodeller, menar Christian.

Under hela intervjun återkommer han 
till bilens själ. Hur ska han beskriva den 
så att andra förstår? 

– Det är som att möta en ny spännande 
flickvän som du blir handlöst förälskad 
i. Det är så självklart och behagligt som 
om du känt henne hela ditt liv. Svårt att 
förklara men det är Saab.

Artikelförfattaren drog sig till minnes 
en episod från Zimbabwe1988, där föra-
ren av en flakbil utbrast om Sverige: ”The 
country with the worlds ugliest and most 
safest car, Volvo, and the worlds most 
beautiful car, Saab.”

I KANADA 2016, 28 år senare, håller 
Christian Skovbjerg delvis med. 

– Det är alldeles rätt att Volvo är 
världens säkraste bil – så länge den inte 
krockar med en Saab. Då åker Volvon ut!

Han jämför gärna de två svenska kon-
kurrenterna, säger att det finns inga som 
klagar så mycket som tidigare Saabägare 
som tvingats byta till en Volvo, Audi eller 
BMW.

– Volvo har alltid lyckats tala om hur 
säker bilen är. Det har trängt in hos alla. 
I Trollhättan ägnade man alla krafter 
att bygga världens bästa, säkraste och 
vackraste bil – men man glömde berätta 
om det! 

CHRISTIAN SKOVBJERG

ÅLDER: 58.

FAMILJ: Fru och två vuxna döttrar. Blandrashunden 
Jasper.

KARRIÄR: Fyra års studier i dataprogrammering vid Mc 
Gill university i Montreal. Arbetat som bilmekaniker 
i Helsingborg, Montreal och hos Saabåterförsäljare i 
Toronto och med serviceutbildning för importörer på 
Saab i Trollhättan. General service manager för Saab och 
Porsche i Singapore. Startade Aktive Motors i Oakville, 
utanför Toronto 2005.

KÖR: Saab 9-5 sportkupé combi. Har ett par Sonetter 
som han ”leker med”. Alla i familjen kör Saab.

KURIÖST: Född i Ängelholm, där namnen Christian Koe-
nigsegg tillverkar snabba bilar och (kanske) nästan köpte 
Saab innan han drog sig ur.

Christian Skovbjerg 
redo för nya äventyr,
i sin 1974 års Sonett.

Christian övervakar 
att bilarna servas
med kärlek och 
omsorg.

Mekanikern Sebastian får en 
främre upphängningsfjäder  
av Nasser, som sköter reserv-
delslagret.

Den spegelvända gripen på svenska flaggan 
är Aktive Motors patriotiska logga som  pryder 
både företaget och licensskyltarna.
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Nostalgisnack  
i Nordamerika

mer. Tyvärr kan det också medföra att en del 
frestas att inte göra mer än nödvändigt för att 
kunderna ska komma en extra gång. Men så 
jobbar vi inte här, slår han fast. 

ETT OROSMOLN i Kanada, liksom i Sverige, 
är bristen på duktiga bilmekaniker. Christian 
har fyra mekaniker. Två är erfarna och har 
samma passionerade och noggranna inställ-
ning till yrket som han själv, två är relativt 
nyanställda och under upplärning. 

– Det finns ingen bra utbildning till 
bilmekaniker här. Yrket har låg status och 
det saknas yrkesstolthet. Men det finns hopp 
för mina unga mekaniker, säger Christian. 
Annars hade de inte varit kvar efter provan-
ställningen. 

Det finns väl annat att grunna över också 
nu när Saab inte längre tillverkas, till slut eb-
bar väl kundunderlaget ut …? 

– Det ser ganska ljust ut, tycker jag. Det är 
faktiskt både lättare och billigare att få tag i 
reservdelar sedan GM lade ner.

Dessutom anas ett envist hopp hos Chris-
tian, en kampvilja som han menar finns hos 
många Saabälskare världen över. 

– Finns det en kundkrets av något annat 
bilmärke som gått ut i demonstrationer som 
Saabförare gjorde när beskedet om nedlägg-
ning kom från GM, frågar han retoriskt.

– Det var rallyn och protester över hela 
världen. Jag samlade själv 65 Saabägare som 
startade här och körde via Ikea till GM:s 
kundkontor i Oshawa.

– En kundkrets med de egenskaperna ska 
man inte släppa! 2

– Därför rekommenderar jag dem att 
komma in tre fyra gånger per år och få bi-
larna omsedda. De flesta av våra Saabkunder 
gör faktiskt det. 

I ETT LAND som är 22 gånger större än 
Sverige kör många kunder långväga för att 
komma till hans verkstad i Oakville. 

– Jag har kunder som kör i tre dagar för 
att serva sin Saab här, konstaterar Christian.

Utan mer marknadsföring än en hemsida 
är det främst mun-till-munmetoden som har 
spridit ryktet om Aktive Motors. Christian 
är mån om att varje bil tas om hand på bästa 
sätt. Det var han även som anställd hos Saabs 
återförsäljare i Toronto. När han startade eget 
för elva år sedan följde kunderna med, den 
ena efter den andre. Den första återförsäljaren 
har nu stängt.

– Hög profil och ett väl genomfört arbete 
är självklart. I Kanada är det lite si och så 
med kvalitetssynen på service även från verk-
städernas sida, menar Christian.

– Här får mekanikerna inte betalt per 
timme utan per jobb. Effektiva killar som 
är bra på att planera sitt arbete tjänar alltså 

AKTIVE MOTORS

SÄTE: Oakville, utanför Toronto i Kanada. 

Verksamhet: Bilverkstad som erbjuder 
service och reparationer. En del av lokalen 
hyrs ut till en lack- och plåtverkstad. Finns 
även samarbete med en poleringsfirma 
mitt emot.

ANTAL ANSTÄLLDA: Sju, varav fyra tekniker.

ANTAL KUNDER: Cirka 3 000 registrerade, 
varav 80 procent är återkommande.



MODERN KVALITETSLACKERING 

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

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

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

MARKNADS- 
TORGET

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%)  

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

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

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

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

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

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

För din trygghet. Vi hjälper dig 
ta rätt beslut. 
Nu är nyheterna här bland våra 
varumärken. Kom till vår monter, 
vi guidar dig rätt i vårt sortiment. 

Växla upp din business.

Kva l itét sproduk ter se dan 19 87 Viaredsvägen 35 D, 504 64 Borås  |  033-10 01 75  |  info@autoverktyg.se  |  www.autoverktyg.se

18-21 januari

Svenska Mässan 

Göteborg

Monter B04:40

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



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

Anders Kårfeldt | 040-671 42 00

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

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

Johan Krönmark | 042-16 04 00

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

Kontakta oss för en
förutsättningslös
diskussion. 

Diskret | Rakt | Enkelt 

Företag till salu

Vi hjälper dig att sälja ditt företag!

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner
• Ekonomi/Bokföring

ger dig kontroll över bilaffären!

NYHET!

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

Läs mer på vår hemsida.

Winassist Redovisningsbyrå

Affärssystem för fordonsbranschen  

Med våra affärssystem täcker vi in hela din 
verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Kontakta oss för mer information. 

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

Så lyfter du lönsamheten! 

Med våra affärssystem täcker vi in hela din 
verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Kontakta oss för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.  

Så lyfter du lönsamheten! Så lyfter du lönsamheten! 

verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 
Verkstad Butik

Försäljning

Infofl ex Data AB   |   08-792 64 60 
Stockholm   |   Luleå   |   Lund   |   Örebro   |   Östersund

18-21 januari 

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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Kan man över huvud taget sälja 
reparationsobjekt med ryggen fri?

JURIDIK

FRÅGA Vi sålde en 17 år gammal 
Alfa Romeo som gått 18 000 
mil för 29 900 kronor. Vid köpet 
skrev vi i varudeklarationen, 
som kunden signerade, att bilen 
såldes som ett reparations- 
objekt. Efter två veckor rekla-
merade kunden att bakaxeln  
var trasig på grund av rost och 
att bakaxelbulten behövde 
bytas. Vi vägrade att stå för det 
eftersom bilen hade 18 000 mil 
på mätaren och var såld som ett 
reparationsobjekt. Kunden gick 
vidare till ARN, som gjorde be-
dömningen att felet på bakaxeln 
ändå utgjorde ett fel eftersom 
”reparationsobjekt” inte fanns 
med tydligt i kontraktet och 
att förbehållet var för allmänt 
hållet. Hur ska vi kunna sälja 
riktigt gamla bilar utan att alltid 
riskera att stå för alla tänkbara 
fel?

Nils

SVAR FRÅGAN ÄR TUDELAD. Den 
första är vad som egentligen kan 
anses utgöra ett fel på en begagnad 
bil. Den andra, vilka möjligheter 
som finns att avtala om en varas 
skick, utan att för den skull avtala 
bort konsumentköplagen (som 
inte är möjligt). 

Gällande första frågan så före-
skriver KKL att ett fel ska anses 
föreligga om det vid en prövning 
avviker från vad köparen med 
hänsyn till samtliga omständig-
heter inte haft fog att förvänta sig. 
Hänsyn tas då till bilens ålder, 
körsträcka, typ av fel samt vilken 
information i övrigt köparen 
erhöll vid köpet. Det finns ett par 
praxisavgöranden från ARN som 
just uttrycker denna sak: ”Denna 
prövning kan leda till slutsatsen att 
varan överensstämmer med avtalet 
och/eller de förvänt-
ningar som köparen har 
haft anledning att ställa 
på varans beskaffenhet. 
I sådana fall förelig-
ger inte något fel som 
medför ett köprättsligt 
ansvar för säljaren”. 

SOM REPRESENTANT i ARN får jag 
ständigt poängtera att alla fel som 
inträffar på en bil inte är köprätts-
liga, utan kan tillföras normalt 
slitage med hänsyn till bilens ålder 
och körsträcka. Exakt var denna 
gräns går är givetvis svårt att säga, 
men ibland kan ett intyg från en 
tekniker, som beskriver att felet är 
normalt med hänsyn till ålder och 
slitage, avgöra saken i ARN. Ett 
viktigt undantag finns däremot och 
det är att en bil alltid måste säljas 
i ett trafiksäkert skick om inte en 
tydlig reservation finns.

NÄSTA FRÅGA ÄR då möjlighe-
terna att avtala om en varas skick. 
I samma avgörande som ovan står 
det också tydligt att ”det råder i 
princip avtalsfrihet när det gäller 
att avtala om en varans beskaffen-
het”. En förutsättning är då att den 
information som kunden erhåller 
kan anses utgöra ett avtalsinne-
håll, som i den aktuella bilaffären, 
och som inte heller anses oskälig. 
Informationen bör därför tydligt 
lämnas i både avtalet och varu-
deklarationen, varefter kunden 
undertecknar båda dokumenten.

En generell friskrivning som 
reparationsobjekt är tyvärr allmänt 
hållen och saknar konkretion, 
varför det långt ifrån håller i alla 
lägen. I 17 § KKL beskrivs just den 
frågan: ”Även om en vara har sålts 
i ”befintligt skick” eller med ett lik-
nande allmänt förbehåll, skall den 
anses felaktig, om den är i sämre 
skick än köparen med hänsyn till 
varans pris och övriga omständighe-
ter med fog har kunnat förutsätta.”

Jag har sett i ARN att företag 
medger att de varken undersökt 
den aktuella bilen eller gör det 
regelmässigt, men ändå skriver  
”reparationsobjekt”. Det är att 

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

”PARADOXALT INNEBÄR MITT RÅD 
ATT BILLIGARE BILAR MÅSTE  
TESTAS I STÖRRE UTSTRÄCKNING …”

ARBETSRÄTT

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

binda ris åt egen rygg eftersom det 
då med önskvärd tydlighet framgår 
att handlaren inte kände till i vilket 
skick bilen var vid försäljnings-
tillfället – och då framstår det rätt 
tydligt att friskrivningen ”repara-
tionsobjekt” inte återspeglar bilens 
verkliga skick.

DÄRFÖR ÄR MITT RÅD – vilket 
paradoxalt innebär att man ofta 
måste testa/undersöka billigare 
bilar i större utsträckning – att på 
ett mer konkret sätt friskriva sig 
från ett fel på en bil. 

Vet man exempelvis att en mo-
dell tenderar att drabbas av växel-
lådshaverier tidigare än normalt 
eller att AC:n eller stolsvärmen inte 
är testad och man inte vill eller kan 
reservera sig för motorns skick, till 
exempel på grund av att service-
historiken är osäker, ska man 
skriva det! 

Vill man sälja bilar som man 
misstänker inte skulle klara en 
besiktning ska man tydligt ange det 
eftersom KKL ställer än större krav 
på säkerhetsrelaterade fel. Skriv då 
exempelvis ”Säljarens reserverar 
sig för trafiksäkerhetsrelaterade 
fel och bilen säljs obesiktigad. 
Köparen är därför införstådd med 
att bilen ska transporteras från 
säljaren.”

David Norrbohm

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”Tala alltid inkl moms till konsument!”
VERKSTAD

FRÅGA  Vi har en skade- och 
lackverkstad med auktorisation 
på flertalet märken och även 
allbil. Vårt jobb är att återställa 
bilar i ursprunglig längd, bredd 
och höjd enligt tillverkarens 
anvisningar. Under åren har vi 
fått lära oss att vid ett skade-
ärende är kunden beställare, 
försäkringsbolaget betalare och 
verkstäderna kvalitetsgaranter. 
Det händer inte särskilt ofta att 
beställare och betalare är en 
privatperson. 

Nu till mitt ärende: En kvinna 
kom förbi för en tid sedan med 
en skadad höger framskärm och 

dörr på en Toyota. Bilen låg utan-
för vagnskadegarantin. Skade-
anmälan var redan inskickad 
så vi gjorde en Cabasvärdering 
som slutade på 62 000 kronor.

Bilägaren godkände arbets-
ordern och signerade den. När 
vi senare skulle starta arbetet 
ringde Toyotaägaren och sa att 
försäkringbolaget hade dragit 
tillbaka sitt åtagande. Jag hann 
inte ens fråga kvinnan varför, 
innan hon sa att bilen skulle 
fixas ändå och att hon skulle 
betala själv. 

En vecka senare ringde vi 
bilen klar och talade om priset, 

62 000 kronor, ”men så tillkom-
mer momsen”, sa jag.

”Vilken moms”, frågade 
damen. Jag förklarade att priset 
till bolag alltid är utan moms och 
att bilägaren får betala momsen 
om ärendet blir avslaget. Nu är 
det diskussion om detta, hur ska 
jag göra?

Christina och Göran,  
skadeverkstad Stockholm

SVAR  TITTAR MAN PÅ hur detta har 
gått till så är det är en ny förutsätt-
ning i och med att bolaget inte ska 
betala skadan. MRF:s jurist David 
Norrbohm har berättat att det finns 

FRÅGA  Hej Fråga experten, hur 
ska jag göra? Det kom en bärgad 
VW Caddy till vår anläggning 
några veckor efter industri-
semestern. Bilen, en bensi-
nare, var feltankad och körd en 
liten bit. Inget ovanligt fel, och 
relativt enkla åtgärder på en 
bensindriven bil. 

Bilägaren skulle kontakta sitt 
försäkringsbolag innan vi bör-
jade med bilen. Sedan återkom 
han med ett negativ besked från 
bolaget men ville att vi skulle fixa 
bilen ändå. Några dagar senare 
gav vi kunden ett kostnadsför-
slag på cirka 9 000 plus moms. Vi 
tömde och rengjorde tanken och 
kollade för säkerhets skull även 
stiften som också byttes. Under 
provkörningen konstaterade 
teknikern att bilen gick illa i alla 
fall, vi tog in Caddyn och felsökte 
ytterligare. Det lät ojämnt när vi 
körde på startmotorn, vi utförde 

VERKSTAD

ett kompprov som visade för lågt 
på treans cylinder. Ny kontakt 
med bilägaren, med information 
att ett motorbyte skulle bli det 
billigaste alternativet. 

Kunden blev nu sur på oss, 
något motorbyte fanns inte på 
hans agenda. Dessutom påstod 
han att vi borde ha upptäck detta 
när vi åtgärdade feltankningen. 

Vi förklarade att bilen kom in 
som feltankad och blev åtgär-
dad för just det, i ett sådant läge 
misstänker ingen att motorn 
skulle vara dålig. Kunden ville 

inte betala för våra tjänster har 
ännu, efter långt tid, inte hämtat 
bilen. Vad ska jag göra?

Annelie, verkstadschef  
norra Stockholm

SVAR HEJ ANNELIE, skicka 
fakturan på bränsletömningen i 
rekommenderat brev med tillägg 
på parkeringsavgift från den dagen 
ert arbete var slutfört, normalt 150 
kronor per dag. Bifoga i samma ku-
vert information om att ni kommer 
att fortsätta debitera parkerings- 
avgift tills bilen är betald och 

ett juridiskt begrepp som heter 
”Förutsättningsläran”. Det är precis 
som det låter, en ny förutsättning. 

Utifrån mina erfarenheter från 
motormöten på Allmänna rekla-
mationsnämnden minns jag ett 
tillfälle då jag skrev mig skiljaktig 
i ett liknande ärende.

Konsumentsidan, inklusive 
ordföranden, ansåg att en verk-
stad ska känna till att infor-
mera att moms tillkommer när en 
privatperson ska betala, oavsett 
vilken typ av arbetsorder som har 
skapats. Ta för vana att alltid tala 
”inklusive moms” till konsument.

Joachim Due-Boje

avhämtad. Lägg vidare till i texten 
att ni har stöd av lagen ”Närings-
idkares rätt att sälja saker som 
inte hämtas” (1985:982). Risken 
är ju stor att bilen kommer att stå 
hos dig ett tag och 150 kronor om 
dagen blir snabbt mycket pengar. 

ETT ANNAT ALTERNATIV är ”för-
enklat domstolsförfarande” (belopp 
upp till 22 150 kronor). Du stämmer 
bilägaren (maxkostnad cirka 1 500 
kronor oavsett utfall). Information 
och blankett finns på domstol.se. 

Feltankningar har ökat drama-
tiskt de senaste åren; dieselbilar 
framförs numera inte bara av 
entreprenadmaskinägare och 
taxiåkare som hade koll på vilket 
bränsle som ska hällas i tanken. 
Känns som det är rena vilda väs-
tern på mackarna, de kanske skulle 
ha bränslerådgivare? 

Joachim Due-Boje

”FAKTURERA PARKERINGSAVGIFT FRÅN 
DAGEN ARBETET VAR SLUTFÖRT, NORMALT 
150 KRONOR PER DAG!”

JOACHIM DUE-BOIJE

Feltankningarna ökar.

EFTERRÄK-
NINGAR AV EN 
FELTANKNING
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BILHANDEL

FRÅGA Vi sålde en Ford 
Focus -15 med 1 300 mil på 
mätaren till en kund från 
Strömsund. När han och vår 
säljare gjorde upp affären 
framkom det att sommar-
däcken inte satt på fälg 
utan tidigare ägare hade 
monterat vinterdäcken på 
originalfälgarna. Det gjordes 
då upp att i affären skulle vi 
montera tillbaka sommar-
däcken på originalfälgarna 
och vinterdäcken på nya 
plåtfälgar. Eftersom bilen 
levererades vid vinterväglag, 
var sommarhjulen inlagda i 
bilen i plastpåsar och kunden 
tittade inte närmare på dem 
vid leveransen.

Kunden hörde av sig i mit-
ten av april och berättade att 
han var på en däckverkstad 
i Strömsund för att skifta till 
sommarhjul. När hjulen togs 

ut ur påsarna hade han och 
verkstaden just upptäckt att 
det var en stor bula på ett 
av sommardäcken. Kunden 
menade att bulan var så stor 
att vi borde ha upptäckt det vid 
omläggningen. Jag meddela-
de då kunden att han borde ha 
reklamerat redan vid leveran-
sen, då han som kund har en 
skyldighet att inspektera det 
köpta fordonet inklusive extra-
hjulen. Det hade ju varit enkelt 
att ta fram sommarhjulen ur 
påsarna.

Nu köpte kunden två nya 
sommardäck från däckfirman 
(det behövdes dessvärre två 
eftersom däckmodellen var 
ovanlig) och fick dem påmon-
terade. 

Nu har kunden anmält oss 
till Allmänna reklamations-
nämnden och menar på att vi 
måste betala honom för de 

två däcken, 4 500 kronor. 
Har han rätt till det?

Åke i Luleå

SVAR  NI HAR EN skyldighet att 
leverera en bil i det skick som 
motsvarar det ni har angett vid 
försäljningen. Finns det ingen 
invändning om skicket på det 
berörda sommardäcket från 
exempelvis varudeklarationen, 
så förväntar sig kunden inte att 
hitta något fel på bilen. 

KUNDEN HAR INGEN 
undersökningsplikt vid 
leveransen av bilen. 
Sannolikheten 
för att kunden 
själv har gjort 
åverkan på 
däcket, låter 
inte troligt. 
Eftersom ni har 
avvisat kundens 

reklamation, får ni nu betala 
hans kostnad för åtgärdande 
samt för två nya däck. Något 
avdrag för att kunden nu får nya 
däck i stället för de som satt på är 
heller inte aktuellt denna gång, 
eftersom bilen har körts så få mil 
och dessutom både på sommar- 
och vinterhjul.

Johan Holmqvist 

BILHANDEL

”KUNDEN KAN VARKEN REKLAMERA  
PARTIKELFILTRET SOM GARANTI ELLER  
URSPRUNGLIGT FEL”

FRÅGA  Vi levererade en be-
gagnad XC70-10 med 16 500 
mil på mätaren 1:a juni och 
lämnade tre månaders trafik-
säkerhetsgaranti, dock högst 
300 mil. 

Den 26 augusti lämnades 
bilen in hos vår kollega Volvo-
handlarens verkstad för byte 
av partikelfiltret. Felet var att 
tempgivaren hade slutat att 
fungera och den kan inte bytas 
utan att man även byter ut hela 
filtret då infästningen till giva-
ren hade gett vika. Kostnaden 
var dryga 15 000 kronor.

Den 31 augusti, när arbetet 
var utfört och kunden hade fått 
betala fakturan, reklamerade 
kunden felet till oss och ville 
ha ersättning för bytet av par-
tikelfiltret. Bilen hade då körts 
290 mil efter leverans.

Felet fanns inte vid vårt 
inbytestest och inte heller vid 
leveransen av bilen. Dessutom 

I det här fallet har ni rätt …
har kunden skrivit under VDN-
blanketten, där det inte finns 
något sådant fel eller osäker-
het angiven. 

Inte ingår väl partikelfiltret i 
trafiksäkerhetsgarantin?

Peter i Karlshamn

SVAR HELT RÄTT PETER, avgas-
systemets samtliga delar är 
undantagna från MRF:s trafiksä-
kerhetsgaranti. 

Men kan kunden i stället anses 
ha rätt att reklamera detta fel som 
ett ursprungligt fel? Det är alltid 
en fråga som du måste ställa dig. 
Kunden har ju rätt att rekla-

mera för ursprungliga fel i tre år, 
oavsett körsträcka. De första sex 
månaderna är det ni, säljföreta-
get, som ska visa att det inte är 
ett ursprungligt fel. Därefter är 
det kunden som ska visa att det 
är ett ursprungligt fel. 

JAG VET ATT denna typ av fel 
inte är helt ovanligt för bilmodel-
len i fråga, med tanke på dess 
ålder och körsträcka. När felet 
uppträder märks det dessutom 
genom en varningslampa och det 
går inte heller att förutse. Bilen 
har fungerat i nästan tre månader 
i 290 mil, utan att felet funnits. 

Man kan inte hävda att felet 
fanns vid leveransen och alltså inte 
är ett ursprungligt fel.

JAG VILL PÅMINNA om att kunden 
måste reklamera felet till er så att ni 
får besluta var åtgärdandet ska ske. 
Denna gång lät kunden reparera 
felet innan han reklamerade det  
till er. Det innebär att, även om 
detta hade varit ett fel som ni varit 
skyldig att åtgärda, hade inte kun-
den haft rätt till någon ersättning 
av er. 

Johan Holmqvist

… MEN HÄR HAR KUNDEN RÄTT 

HÖJD SKATT HOTAR
FÅMANSFÖRETAGEN

SKATTERÄTT

FRÅGA Senaste dagarna har tidningar skrivit om att det blir  
kraftiga skatteökningar för oss som bedriver fåmansföretag.  
Vad är det som är på gång?

Dan i Sörmland

SVAR SOM AKTIV DELÄGARE i ett fåmansägt företag beräknas möjlig-
heten till kapitalbeskattad utdelning/kapitalvinst enligt vissa regler. Det 
ena beräkningssättet utgår ifrån en schablon som innebär att ett företag 
kan dela ut motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp (cirka 160 000 kronor)  
till ägarkretsen. Det andra är huvudregeln som säger att det kapital- 
beskattade utrymmet beräknas utifrån kontant utbetalda löner (löne-
underlaget) – häften av lönerna blir ett kapitalbeskattat utrymme under 
förutsättning att delägaren/na tagit ut egen (eller närståendes) lön i en 
viss nivå.

REGLERNA HAR från politiskt håll börjat betraktas som för förmånliga 
för många företagare. Regeringen har nu kommit med en utredning, 
som i praktiken innebär en klar försämring både för företag som inte har 
andra anställda än ägaren/ägarna (de som driver bolaget själv eller med 
andra arbetande delägare) och för delägare i löneintensiva bolag där 
verksamheten inte har råd att betala en hög lön till delägaren om löneut-
tagskravet ska kunna uppfyllas (lönerna ligger till grund för beräkning 
av den del som kan tas som lågt beskattad utdelning). 

För övriga fåmansdelägare torde förändringen innebära försämringar 
främst avseende storleken på löneunderlaget, som för många haft stor 
effekt vid beräkningen av det lågbeskattade utrymmet. 

Dagens regel om att 50 procent av lönerna utgör löneunderlag föreslås 
förändras till en trappa som innebär att löneunderlaget kommer att bli 
betydligt lägre.  

MEN FÖR EN DEL kan de nya reglerna faktiskt innebära en förbättring; 
nuvarande spärr, att man måste äga mer än 4 procent av aktierna för att 
få beräkna lågbeskattat utrymme utifrån bolagets löner, föreslås tas bort. 
Liksom att vid generationsskiften ska närstående behandlas skattemäs-
sigt likadant som när ett företag säljs till en extern köpare (i dag kan 
skatten till och med slå hårdare om företaget överlåts till närstående).

I UTREDNINGENS UPPDRAG har det funnits en avsikt att öka skatteintäk-
terna. Därför innebär förslaget, föga förvånande, ett begränsat lågbe-
skattat utrymme och högre skattetryck för många. Man kan konstatera 
att förslaget ligger i linje med de avväganden som gjordes när reglerna en 
gång skapades. Förslaget har dock fått motta en hel del kritik i medierna 
och det återstår att avvakta remissinstansernas yttranden samt eventuellt 
ett slutligt förslag.

Helene Engman

JOHAN HOLMQVIST
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HELENE ENGMAN

Frågeställaren 
måste betala 
kundens två  

nya däck.

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

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

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

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

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
november 2016

Nyregistrerade miljöbilar november 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i november

 November Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 865 3 047 19 999 25 022 5,97 8,03
2 VW Golf  2 109 2 473 19 780 21 110 5,90 6,78
3 Volvo s/V60  2 414 1 560 14 555 12 598 4,34 4,04
4 VW Passat 1 456 1 257 14 328 12 946 4,28 4,16
5 Volvo Xc60  1 976 1 566 13 958 12 946 4,17 4,30
6 Volvo V40n 1 012 1 122 11 186 8 871 3,34 2,85
7 toyota auris  590 704 6 896 6 004 2,06 1,93
8 Kia cee´d 441 726 6 470 6 218 1,93 2,00
9 VW Polo 632 278 6 375 4 012 1,90 1,29
10 skoda octavia 601 440 6 387 5 172 1,61 1,66

 November Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 toyota auris hsD hybrid  406 358 4 812 3 568 8,69 6,70
2 Volvo V40n miljödiesel Diesel 265 524 4 712 4 355 8,51 8,17
3 Volvo V60n miljödiesel Diesel  457 581 3 856 4 927 6,96 9,25
4 VW Passat Gte Laddhybrid 295 117 3 654 117 6,60 0,22
5 Volvo V7oII Drive Diesel 11 681 2 433 6 679 4,39 12,54
6 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 291 227 2 402 1 239 4,34 2,33
7 toyota Yaris hybrid hybrid 203 181 2 307 2 071 4,16 3,89
8 mercedes e-Klass (213) Diesel  304 0 1 717 0 3,10 0,00
9 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid  280 220 1 556 2 048 2,81 3,84
10 VW Golf tGI bluemotion Gas 138 109 1 520 2 503 2,74 4,70

Diesel 51,1 %

E85 1,2 % 

Elhybrid 24,4 %

El/laddhybrid 
16,8 %

Gas 6,5 %

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

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

 November Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 9 397 9 025 98 731 90 234 29,5
Västra Götalands län           5 730 5 342 57 899 54 232 17,3
skåne län                      4 167 3 968 44 880 41 126 13,4
Östergötlands län              1 230 1 325 13 470 12 558 4,0
Jönköpings län                 1 172 1 321 12 596 12 371 3,8
hallands län                   949 1 032 10 829 10 502 3,2
Uppsala län                    762 894 9 053 8 953 2,7
södermanlands län              784 695 8 261 7 402 2,5
Örebro län                     720 703 7 971 7 497 2,4
Gävleborgs län                 796 767 7 983 7 280 2,4
Värmlands län                  761 777 7 810 7 182 2,3
Västmanlands län               721 752 7 580 6 903 2,3
Kalmar län                     721 644 7 272 6 467 2,2
Västernorrlands län            680 716 7 303 6 875 2,2
Dalarnas län                   659 748 7 090 6 843 2,1
Västerbottens län              642 664 6 635 6 254 2,0
Kronobergs län                 618 587 6 335 5 992 1,9
norrbottens län                526 611 5 243 5 329 1,6
blekinge län                   404 367 4 002 3 574 1,2
Jämtlands län                  287 295 2 820 2 759 0,8
Gotlands län                   75 119 1 274 1 235 0,4
Landet totalt 31 801 31 352 335 037 311 568 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 368 264

 2015      2016

1

3

2

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     46 67 519 205 0,15 0,06
  Land rover                 81 99 828 881 0,24 0,28
totalt bc sweden             127 166 1 347 1 086 0,40 0,34
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 938 1 789 20 099 18 247 5,99 5,85
  mini                       223 191 2 574 2 655 0,76 0,85
  rolls-royce                       1 0 6 2 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     2 162 1 980 22 679 20 904 6,76 6,70
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 11 5 133 109 0,03 0,03
  Fiat                       323 325 6 706 6 236 2,00 2,00
  Jeep                       74 102 907 1 128 0,27 0,36
  Lancia                     0 88 26 326 0,00 0,10
totalt Fiat Group automobiles 408 520 7 772 7 799 2,31 2,50
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 203 818 11 497 11 293 3,43 3,62
totalt Ford motor            1 203 818 11 497 11 293 3,43 3,62
GM Sverige                                                                           
  cadillac 3 1 51 67 0,01 0,02
  chevrolet                  3 5 97 120 0,02 0,03
  opel                       576 492 7 394 6 048 2,20 1,94
totalt Gm sverige             582 498 7 542 6 235 2,25 2,00
Honda Nordic                                                                        
  honda                      227 347 3 526 3 262 1,05 1,04
totalt honda nordic          227 347 3 526 3 262 1,05 1,04
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 1 37 32 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     0 1 37 32 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 815 1 640 20 154 16 802 6,01 5,39
totalt KIa motors sweden     1 815 1 640 20 154 16 802 6,01 5,39
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    848 854 9 780 8 538 2,91 2,74
totalt KW bruun autoimport   848 854 9 780 8 538 2,91 2,74
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      446 630 6 168 5 101 1,84 1,63
totalt mazda motor sverige   446 630 6 168 5 101 1,84 1,63
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 316 1 273 15 462 12 630 4,61 4,05
  smart                      1 3 45 229 0,01 0,07
totalt mercedes-benz sverige 1 317 1 276 15 507 12 859 4,62 4,12
Nevs                                                                    
  saab                   0 0 2 128 0,00 0,04
totalt nevs      0 0 2 128 0,00 0,04
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    281 277 2 496 2 252 0,74 0,72
totalt nimag sverige      281 277 2 496 2 252 0,74 0,72
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     675 664 8 929 9 844 2,66 3,15
totalt nissan nordic         675 664 8 929 9 844 2,66 3,15
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      417 323 4 476 3 938 1,33 1,26
  renault                    1 348 1 044 12 076 9 851 3,60 3,16
totalt renault nordic sverige 1 765 1 367 16 552 13 789 4,94 4,42
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    463 489 4 499 4 928 1,34 1,58
  Ds                    11 21 104 32 0,03 0,01
  hyundai                    626 644 8 305 8 393 2,47 2,69
  mitsubishi                 496 525 3 993 4 988 1,19 1,60
totalt sc motors sweden ab   1 596 1 679 16 901 18 341 5,04 5,88
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     419 501 4 689 4 937 1,39 1,58
totalt subaru nordic         419 501 4 689 4 937 1,39 1,58
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      127 144 1 523 1 368 0,45 0,43
  toyota                     1 884 1 692 20 075 18 685 5,99 5,99
totalt toyota sweden         2 011 1 836 21 598 20 053 6,44 6,43
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 813 1 790 19 927 18 695 5,94 6,00
  Porsche                    112 53 1 233 1 154 0,36 0,37
  skoda                      1 369 1 410 14 871 13 994 4,43 4,49
  seat                       502 472 5 219 3 860 1,55 1,23
  Volkswagen                 5 369 4 887 51 985 47 240 15,51 15,16
totalt Volkswagen Group sverige 9 165 8 612 93 235 84 943 27,82 27,26
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 612 7 616 63 227 62 128 18,87 19,94
totalt Volvo Personbilar sverige 6 612 7 616 63 227 62 128 18,87 19,94
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       142 70 1 399 1 242 0,41 0,39
Totalt 31 801 31 352 335 037 311 568 100,00 100,00

113 60 406 145
215 227 613 654
328 287 1019 799

3 269 2 878 16 830 15 369
1 131 1 038 1 443 1 617

0 0 0 0
4 400 3 916 18 273 16 986

35 26 98 83
4 441 3 585 2 265 2 651

169 206 738 922
7 43 19 283

4 652 3 860 3 120 3 939

3 120 2 824 8 377 8 469
3 120 2 824 8 377 8 469

11 37 40 30
70 100 40 82

3 047 1 843 4 347 4 205
3 128 1 980 4 427 4 317

1 626 1 062 1 900 2 200
1 626 1 062 1 900 2 200

26 23 11 9
26 23 11 9

11 930 10 347 8 224 6 455
11 930 10 347 8 224 6 455

5 912 4 759 3 868 3 779
5 912 4 759 3 868 3 779

4 433 3 334 1 735 1 767
4 433 3 334 1 735 1 767

3 713 3 206 11 706 9 382
12 49 33 180

3725 3255 11739 9562

0 113 2 15
0 113 2 15

1 646 1 644 850 608
1 646 1 644 850 608

5 110 5 968 3 819 3 876
5 110 5 968 3 819 3 876

3 456 3 130 1 020 808
6 232 4 963 5 844 4 888
9 688 8 093 6 864 5 696

2 570 2 547 1 929 2 381
0 0 0 0

4 084 4 284 4 221 4 109
1 422 1 958 2 571 3 030
8 076 8 789 8 721 9 520

2 733 2 772 1 956 2 165
2 733 2 772 1 956 2 165

330 255 1 193 1 113
10 433 8 810 9 642 9 875
10 763 9 065 10 835 10 988

5 321 4 268 14 606 14 427
621 611 612 543

6 859 6 251 8 012 7 743
3 575 2 464 1 644 1 396

18 018 15 298 33 967 31 942
34 394 28 892 58 841 56 051

18 875 17 192 44 352 44 936
18 875 17 192 44 352 44 936

441 429 1 098 828
135 006 118 603 200 031 192 965

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

rekorden fortsätter!
KO M M E N TA R

BÄSTA NOVEMBERMÅNAD någonsin och den 
35:e månaden i rad med en ökning för personbilar! 
Ökningen var bara en procent, fastän november 
hade en arbetsdag mer i år än i fjol. ackumulerat 
är ökningen 8 procent och vi går nu snarare mot 
en 370 000-bilsmarknad än 375 000, vilket blir 
ett fantastiskt rekordår även det.

TRANSPORTBILAR ökade med starka 18 procent 
i november, vilket var den 33:e månaden av de 
36 senaste med en ökning. ackumulerat är upp-
gången 16 procent och rekordåret för transport-
bilar slutar nog på 52 000.

TUNGA LASTBILAR ökade med hela 25 procent 
i november och har en ackumulerad ökning på 
22 procent. Det är 1 4:e månaden i rad med en 
ökning. Det lutar åt att prognosen för 2016 över-
träffas med 100-200 tunga lastbilar.



 62 motorbranschen 12 .2016

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Nov  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 0 2 45 0,0 -95,6 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  257 260 2 570 2 652 -1,2 -3,1 5,5 6,6
Dacia  51 20 754 546 155,0 38,1 1,6 1,4
hyundai  2 2 54 27 0,0 100,0 0,1 0,1
Fiat  84 263 1 206 1 708 -68,1 -29,4 2,6 4,2
Ford  844 653 8 043 6 199 29,2 29,7 17,3 15,4
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  65 33 562 373 97,0 50,7 1,2 0,9
Isuzu  40 35 553 431 14,3 28,3 1,2 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  403 341 4 133 3 356 18,2 23,2 8,9 8,3
mitsubishi  69 92 836 801 -25,0 4,4 1,8 2,0
nissan  169 217 2 719 2 365 -22,1 15,0 5,8 5,9
Peugeot  388 282 3 804 2 732 37,6 39,2 8,2 6,8
opel  165 134 1 435 1 153 23,1 24,5 3,1 2,9
renault  409 382 4 575 4 358 7,1 5,0 9,8 10,8
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 1 0 63 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  215 171 1 565 1 303 25,7 20,1 3,4 3,2
Volkswagen  1 263 862 13 677 11 740 46,5 16,5 29,4 29,1
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  3 16 61 445 -81,3 -86,3 0,1 1,1
Totalt  4 427 3 764 46 549 40 297 17,6 15,5  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Nov  Ackumulerat  2016  2015
DaF  11 10 121 96 10,0 26,0 2,3 2,2
Iveco  0 0 7 7 0,0 0,0 0,1 0,2
man  18 18 233 187 0,0 24,6 4,4 4,3
mercedes-benz  77 46 527 373 67,4 41,3 10,0 8,6
scania  193 189 2 175 1 963 2,1 11,4 41,2 45,3
Volvo  253 178 2 182 1 684 42,1 29,6 41,4 39,0
Övriga  1 2 29 13 -50,0 123,1 0,5 0,3
Totalt  553 443 5 274 4 313 24,8 22,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass November Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 4 427 3 764 663 17,6 46 549 40 297 6 252 15,5
andel i % 88,0 87,7   89,0 87,7
3,5–10 ton 28 41 -13 -31,7 284 320 -36 -11,3
andel i %  0,6 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  22 44 -22 -50,0 220 248 -28 -11,3
andel i %  0,4 0,3   0,4 0,3
>16 ton  553 443 110 24,8 5 274 4 313 961 22,3
andel i %  11,0 11,3   10,1 11,3
Totalt  5 030 4 292 738 17,2 52 327 45 178 7 149 15,8

Registrering av bussar Över 10 ton

 November Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Nov  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  2 4 81 58 -50,0 39,7 9,3 6,6
man  10 7 65 79 42,9 -17,7 7,5 9,0
mercedes-benz  3 1 128 106 200,0 20,8 14,8 12,1
neoplan  0 1 9 13 -100,0 -30,8 1,0 1,5
scania  24 3 188 141 700,0 33,3 21,7 16,1
Volvo  10 92 297 391 -89,1 -24,0 34,3 44,5
Övriga  4 2 99 90 100,0 10,0 11,4 10,3
Totalt  53 110 867 878 -51,8 -1,3  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

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

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

Hela landet 

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

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

1 Volvo 3 310 18,66 3 883 36 948 20,48 38 843 6 834 18,76 6 620 6,1 6,6 6,1
2 Volkswagen 2 340 13,19 2 015 22 270 12,34 21 869 4 902 13,46 3 841 5,8 6,0 5,8
3 Toyota 1 582 8,92 1 584 15 553 8,62 15 298 2 568 7,05 2 492 7,5 7,3 6,8
4 Audi 1 041 5,87 1 085 10 904 6,04 10 523 2 211 6,07 2 127 5,8 6,2 5,7
5 BMW 950 5,36 986 10 032 5,56 10 011 1 730 4,75 1 536 6,8 7,4 6,9
6 Ford 871 4,91 1 008 9 420 5,22 9 897 2 198 6,04 2 007 4,7 5,9 5,1
7 Kia 773 4,36 700 7 308 4,05 6 444 1 322 3,63 970 7,2 8,0 6,7
8 Skoda 673 3,79 711 6 587 3,65 6 805 1 354 3,72 1 220 6,1 6,7 5,7
9 Renault 659 3,71 701 6 550 3,63 6 319 1 358 3,73 1 270 6,0 6,2 5,3

10 Hyundai 658 3,71 729 6 766 3,75 6 577 1 406 3,86 1 524 5,8 5,6 5,3
11 Mercedes-Benz 592 3,34 571 5 977 3,31 5 723 1 313 3,61 1 161 5,5 5,6 5,5
12 Peugeot 547 3,08 693 5 898 3,27 6 924 1 267 3,48 1 321 5,2 6,2 5,4
13 Opel 490 2,76 558 4 968 2,75 5 287 1 281 3,52 1 213 4,7 5,5 4,7
14 Nissan 488 2,75 450 4 002 2,22 3 725 512 1,41 473 11,7 11,3 9,6
15 Honda 380 2,14 378 3 693 2,05 3 357 730 2,00 625 6,3 7,1 6,2
16 Citroen 347 1,96 448 3 355 1,86 3 803 896 2,46 905 4,6 6,0 4,4
17 SAAB 337 1,90 440 3 397 1,88 4 440 752 2,06 1 040 5,4 5,2 4,7
18 Subaru 290 1,63 371 2 941 1,63 2 769 682 1,87 709 5,4 6,3 5,0
19 Mazda 206 1,16 218 2 075 1,15 2 083 451 1,24 513 5,5 4,9 5,1
20 Mitsubishi 198 1,12 233 1 981 1,10 2 210 464 1,27 419 5,4 6,6 5,3
21 Seat 192 1,08 163 1 743 0,97 1 722 420 1,15 379 5,5 5,2 5,0
22 Suzuki 150 0,85 144 1 261 0,70 1 280 297 0,82 245 6,1 7,1 5,5
23 Mini 104 0,59 109 1 151 0,64 866 156 0,43 151 8,0 8,2 8,4
24 Fiat 98 0,55 118 1 092 0,61 1 057 213 0,58 227 5,6 6,0 5,7
25 Chevrolet 94 0,53 93 842 0,47 933 216 0,59 232 5,1 4,7 4,4
Övriga                                            370 2,09 372 3 726 2,06 3 676 886 2,43 835 5,1 5,3 5,3

Totalt/Genomsnitt 17 740 100,0 18 761 180 440 100,0 182 441 36 419 100,0 34 055 6,0 6,4 5,8

01 - stocKhoLm                           9 940 10 865 -925 -8,51 99 234 103 197 -3 963 -3,84 20,88 21,70
03 - UPPsaLa                             1 738 1 695 43 2,54 17 067 16 696 371 2,22 3,59 3,51
04 - sÖDermanLanD                        1 543 1 579 -36 -2,28 15 176 14 794 382 2,58 3,19 3,11
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 157 2 242 -85 -3,79 21 081 21 682 -601 -2,77 4,44 4,56
06 - JÖnKÖPInG                           1 830 1 917 -87 -4,54 18 207 18 342 -135 -0,74 3,83 3,86
07 - KronoberG                           970 1 077 -107 -9,94 10 105 10 002 103 1,03 2,13 2,10
08 - KaLmar                              1 171 1 159 12 1,04 11 641 11 735 -94 -0,80 2,45 2,47
09 - GotLanD                             212 273 -61 -22,34 2 226 2 310 -84 -3,64 0,47 0,49
10 - bLeKInGe                            698 709 -11 -1,55 7 304 7 374 -70 -0,95 1,54 1,55
12 - sKÅne LÄn                           6 024 5 978 46 0,77 60 347 59 770 577 0,97 12,70 12,57
13 - haLLanD                             1 691 1 604 87 5,42 16 486 16 001 485 3,03 3,47 3,36
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                9 491 8 174 1 317 16,11 81 101 78 825 2 276 2,89 17,07 16,57
17 - VÄrmLanD                            1 463 1 527 -64 -4,19 14 202 14 430 -228 -1,58 2,99 3,03
18 - Örebro                              1 550 1 654 -104 -6,29 15 498 15 204 294 1,93 3,26 3,20
19 - VÄstmanLanD                         1 488 1 631 -143 -8,77 15 093 15 155 -62 -0,41 3,18 3,19
20 - DaLarnas LÄn                        1 506 1 538 -32 -2,08 14 667 14 396 271 1,88 3,09 3,03
21 - GÄVLeborG                           1 383 1 438 -55 -3,82 13 594 13 418 176 1,31 2,86 2,82
22 - VÄsternorrLanD                      1 263 1 316 -53 -4,03 12 083 12 175 -92 -0,76 2,54 2,56
23 - JÄmtLanD                            570 701 -131 -18,69 5 925 5 857 68 1,16 1,25 1,23
24 - VÄsterbotten                        1 228 1 183 45 3,80 11 359 11 244 115 1,02 2,39 2,36
25 - norrbotten                          1 282 1 347 -65 -4,83 12 651 12 882 -231 -1,79 2,66 2,71
Övrigt 18 19 -1 -5,26 144 133 11 8,27 0,03 0,03

hela landet 49 216 49 626 -410 -0,83 475 191 475 622 -431 -0,09 100,0 100,00

mrF 15 720 31,94 161 270 33,94 16 491 33,23 161 543 33,96 -771 -4,68 -273 -0,17
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 811 26,03 124 113 26,12 11 985 24,15 113 734 23,91 826 6,89 10 379 9,13
Bilhandel total 28 531 57,98 285 383 60,07 28 476 57,38 275 277 57,88 55 0,19 10 106 3,67
Privat bilhandel(fysisk person) 1 481 3,01 15 438 3,25 1 680 3,39 16 856 3,54 -199 -11,85 -1 418 -8,41
Juridisk person 5 913 12,02 47 170 9,93 4 836 9,74 48 673 10,23 1 077 22,27 -1 503 -3,09
Privat 12 894 26,20 123 125 25,92 14 187 28,59 130 348 27,41 -1 293 -9,11 -7 223 -5,54
Direktimport 392 0,80 3 993 0,84 447 0,90 4 468 0,94 -55 -12,30 -475 -10,63

Totalt 49 211 475 109 49 626 475 622 -415 -0,84 -513 -0,11

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

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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VI KAN SKATTA OSS LYCKLIGA för att ha inbyten! En alldeles egen affär, som faktiskt är flera gånger 
större totalt än nybilshandeln, och som kan tas om hand mycket bättre. Tvådagarskonferensen 

BegBil-16 på Clarion Hotel Arlanda blev ett inspirerande bevis.
Här lyftes varumärket Begagnat. Här hölls 17 föredrag, här minglades och festades det och 

här hölls en minimässa. 300 besökare var med när strålkastljuset riktades mot komplexiteten i 
begagnataffären och bredden i marknadsföringskanalerna. Det var en bra tid för MRF att starta 

konferensen när det är all time high för beg och bilhandelns andel av affären ökar.
Här, mingel från vimlet och ett urval av tipsen och idéerna som gavs! 

 
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO ANNA FRÖDELL

Ewa Käthner, Finnvedens Bil, Värnamo (på bilden 
med Johan Caesar från Nybergs Bil i Jönköping):
Vilken är din bästa beg-affär? – Det var nog när jag 
var helt ny och sålde en XC60 med en bruttovinst 
på 37 000 kronor. Jag minns att inbytaren blev 
imponerad.

Konferencieren 
Lennart Paulsson
ringer in.

Varje inbyte,  
en lönsamhetspotential
Som rubriken sa Magnus Nylander från 
Vroom och presenterade bland annat den här 
siffran: I fjol skeppades 82 000 begbilar från 
handlare till handlare! 

– Även om bilhandelns andel av begag-
natmarknaden har ökat är engagemanget 
för dåligt, sa han och levererade det här 
budskapet:
• Gör en årsplan!
• Sök ”spetsiga” målgrupper!
• Bearbeta via telefon och direktreklam.
• Basunera ut: Vi säljer din bil!

Auktionsmarknaden  
nu och framåt
Ett köp av en begbil föregås av 900 mikro-
beslut, enligt KVD:s marknadschef Benny 
Karlsson. 
Han ställde de här utmanande frågorna:
• Kan du skrika högre på nätet?
• Kan du tänka dig att sätta nätaktörer i arbete?

Ulrika Munro Jack, 
Bilcentergruppen 
Sörmland:
– Ett extremt bra 
föredrag, en påmin-
nelse om begaffärens 
potential. Jag håller 
med om att varje 
inbyte är en lönsam-
hetspotential, men 
bara om man arbetar 

rätt med affären; ofta tas det genvägar. Vi ska 
börja bearbeta begagnatkunderna klokare.

Patrik Compallo,  
Bilia, Segeltorp:
– Vi har kunnat vara bättre med 
marknadsföringen av begagnat 
på nätet. Men nu har vi fått ett 
bra system som går ut till de 
flesta sökmotorer och sociala 
medier, bland annat Instagram 
och Facebook.

Per Boquist, medierådgivare på 
Vizeum och kundansvarig för 
BMW Sverige snackade mycket 
om data-analys av kundernas 
mönster. Berättade om realtids-
optimering och programmatiska 
köp som kan rikta annonser mot 
utvalda grupper i troligt köpläge.

– På Facebook kan budskap 
exempelvis styras ner till individ-
nivå. Men glöm inte lokalteve och 
lokalradio. Och inte heller print; 
folk läser faktiskt på papper 
också.

– På dagspress.se finns alla 
räckviddssiffror. Men testa själva 
och kolla vilka kanaler som drar 
mest trafik!
Per Boqvist gav de här marknads-
föringstipsen:
• Se till att er webbsida är anpas-
sad till både mobiler och paddor!

• Ha ett tydligt marknadsförings-
mål!
• Fånga upp aktivt sökande  
spekulanter!
• Gå bredare och fånga intresset 
på Facebook!
• Kolla vilka medier som fungerar, 
testa och utvärdera!

Daniel Granefelt från Borås Bil och Jakob Lindén från 
Bilcentergruppen Sörmland möttes på BegBil efter ett 
gemensamt förflutet från BMW-världen. I dag jobbar 
de i Volvo- respektive Mercedessfärerna.

Zoran Hagert och Lorenz Hansen från BilPartner 
Skåne har utvecklingsplaner för att öka kundflödet 
i hallarna och kom till konferensen för att få tips.

ivenheten Martin Gustafs-
son, Motor Trend, 
Mariestad:
Visste du vad 
programmatiska 
annonsköp var?

– Nej, jag visste 
inte att det fanns 
något som hette 

så. Själva marknadsför vi oss främst 
på nätet, Facebook mest. Men också 
via sms, mejl och e-brev. Jag har 
blocket fullt med nya idéer nu.

”Testa vad som drar mest trafik!”

Rådet kom från Robin Beblein, 
marknads- och sökmotorspecialist 
på Vizeum. Här är frågor han tycker 
att vi ska ställa oss:
• Har jag angett rätt sökord på nätet?
• Har jag rätt budskap i mina an-
nonser?
• Får besökarna rätt budskap på 
mina landningssidor?
• Hur mycket är ett klick värt att 
spendera på?
Och fler av hans tips för att lyckas 
med annonseringen:
• Mät, utvärdera, anpassa och 
repetera!
• Dra ner på rätt ställen!
• Testa att gå ihop!
• Strukturera hemsidan efter kun-

derna, inte efter företaget!
• Våga outsourca marknadsföringen!

Mät hur lyckad annonseringen är!

Konferensgeneralen Johan Holm-
qvist var jättenöjd med premiär-
eventet och den positiva responsen 
och lovar att en upprepning kommer.

Peter Jonasson 
från Uppsala 
Bilgalleri, tv, berät-
tade att försälj-
ningen i ett köp-
centrum i Borlänge 
går jättebra och 
redan har spräckt 
Mazdas årsge-
nomsnitt. Jörgen 
Gavelin, th, från 
Bilia personbilar 
tyckte BegBil var 
bra, men saknade 
mer fördjupning.

Ann-Kristin Hansson, vd för Bil-
Månsson i Skåne som redan tidigare 
är stora och duktiga på beg, blev 
ytterligare taggad på konferensen. 
”Superkul och inspirerande – och lite 
stressande, jag måste hem och vässa 
begagnatkulturen ännu mer”.

Glenn Engelbrektson och Åke Stendahl från Stendahls Bil tycker 
att begaffären länge har varit undervärderad. Med på bilden 
även Erling Öström från Svensk Volvohandel.
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Går beghandeln tillräckligt bra?
– Nej, svarade Johan Kempas 

från Svensk Renaulthandel reto-
riskt. Det slarvas för mycket. Det 
svåraste med att göra bra affärer 
är att avstå från de dåliga.

– Men begagnat är en livsnerv, en 
egen affär med egen plånbok. Det 
här har konsumenterna fokus på:
• För 1–60-dagarsbilar: Kvalitet 
och trygghet.
• För 61–90-dagarsbilar: Pris och 
kvalitet.
• För 91–120-dagarsbilar: Lägsta 
pris.
Johan Kempas gav råden:
• Hitta en metod, en tydlig spel-
plan!

BEGBIL  10-11/11

Daniel Nils-
son, Burlin 
Motor, Luleå:
– Vi skulle nog 
kunna tjäna 
betydligt bätt-
re på beg; vi är 
ju en bransch 
som inte riktigt 
tror oss om 

att ta betalt. I grunden har vi en 
plan för varje bil som kommer in, 
men flödet kan ju lätt rubbas om 
oförutsedda saker dyker upp.

Gör digital succé!
Digitalisering. Ja, det pratas väldigt mycket digi-
talisering och det gjordes det på BegBil också. So-
ciala mediekonsulten Frida Boisen gjorde det med 
glödande energi. Hennes tips för att lyckas med 
sociala medier var 
de här:
• Har du en hjälte-
historia, berätta 
den!
• Hitta dina värde-
ringar och använd 
värdeord!
• Utgå från er 
passion och era 
kunskaper!
• Om du fastnar, 
inventera företa-
get!
• Skryt!
• Älska rörligt!
Och Frida Boisen 
gav de här  
4 nycklarna för 
digital puls:
• Ilska.
• Glädje.
• Värme.
• Rädsla.

Trendbrott om ett år?
”I begaffären krävs både hjärna och hjärta”, 
sa Jonas Björkman, vd för Bilpriser.
• Här lär man sig att göra affärer över  
märkesaffärerna.
• Här är fingertoppskänsla lyckosamt.
• Här krävs ett genuint intresse.

– Utvecklingen på begagnat efter finans-
krisen har varit helt otroligt stark. Men trots 
att det kommer ut 7,2 procent fler leasing-
bilar nästa år, tror jag att det blir en avmatt-
ning kring 2017/2018.

David Engdahl,  
Molin Bil, Sundsvall:
Du fick statuera 
exempel under Frida 
Boisens framträ-
dande, göra film 
och berömma både 
medarbetare och 
konkurrenter …

– Faktum är att jag 
gör det i verkligheten. 
Jag har berömt kolle-

gan Jonas Gralin och faktiskt även konkur-
renten Northcar efter en privat affär. Och vi 
är igång med rörligt, jag är en teaterapa.

Robert Waltari, Bilkompaniet 
Sigoro, Luleå:
– Vi har inte känt av någon 
avmattning ännu, ganska själv-
klart med tanke på hur många 
nya bilar som har gått ut. Vi är 
på väg mot all time high på beg.

Johan Andonov och Emil Bjuggren från MTO 
Bilcenter.

Förtäringen, 
inte minst 
viktig på 
en matig 
konferens.

David Batra och 
Kristoffer Appelquist 
rev ner storknande  
skratt under mid-
dagsunderhåll-
ningen.

Sälj som en stjärna!
Mästersäljaren Christer Månsson på scenen. 
Motorbranschen har porträtterat honom för 
hans enastående förmåga att vinna kunder-
nas förtroende och om hans ofattbara kamp 
att komma tillbaka efter en kraftig hjärnblöd-
ning. ”Vi är en priviligierad bransch som 
har inbyten, det har ju inte dom som säljer 
skjortor, dagligvaror eller köksutrustning”, 
sa han och gav sina tre viktigaste råd:
1. Kunden i fokus.
2. Kunden i fokus.
3. Kunden i fokus.

De kanske tror att de gör rätt, men filmas 
de lägger de ner betydligt mindre tid på 
värdeskapande aktiviteter, enligt affärsut-
vecklaren och föreläsaren Stefan Sebö som 
höll publiken i sin hand under en timmes 
entusiasmering på BegBil.

– Ledarskap och medarbetare som har  
rätt attityd och tar ansvar är nycklarna för 
att lyckas som företag.
• Coacha!
• Var nära medarbetarna!
• Våga sedan släppa taget!
Så löd Stefan Sebös råd. På hans webbplats 
www.sebo.se kan du göra både en ledar-
skaps- och medarbetarprofil som berättar 
vilka förbättringspotentialer du har.

Håkan Olsson, Bilmetro, 
Hudiksvall:
Har ni kunden i fokus? – Ja, det 
har vi faktiskt, vi håller klyschan 
vid liv (skratt). Och det var 
tänkvärt att Christer Månsson 
betonade teamets betydelse.

Niklas Johansson, Skobes Bil 
Mitt, Östergötland
Lägger ni tid på värdeskapande 
aktiviteter?
Blixtsnabbt: ”Ja, till 40 procent.”
Om ni skulle filmas? ”Då tror jag 
väl att vi hade kommit upp i 20, 
30 procent, hade varit kul att få 
veta.”

Är värdegrunder viktiga? ”Företaget är sina medar-
betare. Vårt ledord är ”personligt hela vägen”, det 
handlar om trivsel, engagemang och ledarskap.”

• Jobba djupare de första 30 
dagarna!
• Renodla beg!

”Vi tjänar inte tillräckligt på beg”

… men det finns skeptism 
mot det digitala också:
Jonas Björkman, vd  
Bilpriser: ”Att digitalisera  
en bilaffär fullt ut är livs-
farligt. Människor köper av 
människor.”

Johan Kempas, Svensk 
Renaulthandel: ”Allt som  
är digitalt kan kopieras  
väldigt snabbt.”

”De flesta  
chefer gör  
fel saker”

Leasingbilarna som går ut på löpan-
de band; snart blir de begbilar. Sam-
tidigt kan privatleasingen ses som 
största konkurrenten till beghandeln. 
I panelen för det här seminariet satt 
Johan Holmqvist, MRF, Björn Söder-
berg, Olofssons Bil, Johan Kempas, 
svensk Renaulthandel och Jonas 
Björkman från Bilpriser.
Alla var överens om att leasingpri-

serna måste upp. Några uttalanden:
Jonas Björkman: ”Begagnathandeln 
får städa efter privatleasingen; pris-
lappen måste upp.”
Johan Kempas: ”Det är mycket små-
bilar som leasas och det är något 
som beghandeln saknas.”
Johan Holmqvist: ”Många är oroliga 
över restvärdesrisken”

Här handlar det om privatleasing

Caroline Hedberg som är 
ansvarig för begproces-
sen på J Bil uppskattade 
de många korta intensiva 
passen.

Kul att träffas och få tankar 
om privatleasing med 
sig hem, tyckte Fredrik 
Johansson och Erik Cassan 
från Bilmetro som repre-
senterades av medarbetare 
från tio anläggningar.

Snart rullar 
Google ut 

”Store Visits”, mätbara 
kampanjer i sociala me-
dier ända till bilhallen. 
Klick på nätet matchas 
med antalet efterföljande 
besök i hallen.

Pst!

Sourcing och flöden: Vd:n Jens Wetter-
fors berättade bland annat hur framgångs-
rika Din Bil skapar flöden genom att inte 
ha alla lagerbilar i hallar, utan en del i 
hyrda parkeringshus.

Livechatt: Björn Söderberg, försäljningschef begagnat på Olofs-
sons Bil har skapat en realtidschatt där en säljare är heltidsdedi-
kerad med att kommunicera med besökare på nätet. Han …
   … säljer begagnade och nya bilar över chatten
   … säljer mervärdestjänster som service, reparationer m m den 
vägen
   … levererar leads till de övriga säljarna.
   – En fet grej. Det är viktigt att vara personlig, sa Björn Söderberg.

De här tre återförsäljarna bjöd på sina bästa beg-tips:
Digital marknadsföring: Marknadschef Marcus Johans-
son från Bendt Bil som ligger i framkant digitalt. Bland 
annat genom att nyttja sprängkraften i datadriven mark-
nadsföring till fullo och se till att spekulanter får svar på 
sina frågor i annonserna. Det har lett till, håll i er nu:
• Mer än fem miljoner exponeringar i månaden på digi-
tala plattformar.
• 33 037 besökare på den egna webbplatsen.
• 142 438 sidvisningar.

3 ÅF i framkant

http://www.sebo.se
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ECAR EXPO 

ECAREXPO – THE ELECTRIC CAR SHOW – tilldrog sig i november, först i Göteborg, sedan i Stock-
holm. En manifestation för teknikomställningen, för nog tycks det som det blir elbilen som 
står närmast till hands att ta över, även om Bil Swedens tekniske chef Anders Norén betonade 
att det måste jobbas med dessa tre områden parallellt:

Effektivisering, biodrivmedel och elektrifiering, på sikt bränsleceller.
Seminarier hölls, elbilsrallyn kördes. På mässgolven stod elbilar, hybrider, elcyklar och 

energiföretag som en försmak på vad som snart komma skall – en arena för nyfikenheten.
eCarExpo gav en samlad bild av den snabba utvecklingen av elbilar och hybrider, men 

också om hur laddinfrastrukturen förbättras och hur politikerna tänker.
Men många frågor återstår att 

lösa, till exempel vad som ska kom-
pensera den enorma skatteförlusten 
från fossila fordon.

Är svenskarna mogna för elbilar?
– Laddmöjligheter hemma och 

på jobbet är en förutsättning. Till-
verkarna är klara, dock är priserna 
på elbilar fortfarande för höga, 
köparna för få och utvecklingen går 
för långsamt, sa Bil Swedens vd Ber-
til Moldén som efterlyste politiska 
beslut.

Det ska bara tilläggas från denna 
första elbilsmässa, arrangerad av PT 
Umbrella, att det också fanns en hall 
med italienska sportvagnsskönheter 
– där doftade det bensin.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

ELektrifierat!

E-drive retro kon-
verterar veteran-

bilar till eldrift. ”Det 
kommer en ny  

generation som 
gillar klassikernas 

stuk men som  
varken uppskattar 

fossila bränslen 
eller vill meka”, 
förklarar Oskari 
Åvall från finska 

återförsäljaren 
Grips garage. Här 

vid en -72 Triumph 
GT6.

Att döma 
av den här 

mätaren, 
som Mer-

cedes ställt 
upp, är det 

många som 
överväger 

att köra 
elektriskt.

… och namnet Optima är för övrigt taget av Kia nu till den 
här plug-in-hybriden som också visades på mässan.

Det fanns en hall där det doftade bensin också, 

för att entusiastnördarna också skulle få sitt.

På ”bensin-
avdelningen” 

fanns den här, 
rätt blodisande, 
Alfa Romeon 6C 

2500 ”Freccia 
d´Oro” från 

1940-talet. Äga-
ren heter Mag-

nus Ahlqvist.

BMW i8 Protonic Red edition, en specialversion i begrän-
sad upplaga, visades som ”framtidens sportbil”. Aero-
dynamisk design och byggd i lätt kolfiber med inredning 
av återvinningsbara material. En plug-in-hybrid med en 
elmotor 131 hk monterad på framaxeln och en bensin-
motor 231 hk på bakaxeln. Pris 1,369 miljoner.

Laddföretagen var 
också på plats, liksom 
elcykeltillverkarna.

Industridesigner Hans Ehrich begrundar ”Farmor Anka-bilen” 
från 1918, en Detroit Electric som Erling Carlsson lånade ut 
till mässorna. Den framgångsrika elbilstillverkaren Anderson 
Carriage company i början av 1900-talet har återuppstått 
och bygger en Lotus Elise-baserad elbil i England. Hans 
Ehrich konstruerade också en eldriven tresitsig stadsbil 1967, 
”Optima”. ”Det var dålig tajming, bensinen var billig och ingen 
lyssnade på de fossila bränslenas negativa konsekvenser”.  
I dag konstaterar han att han var för tidigt ute …

I Stockholm tilldrog sig eCarExpo på Nacka Strandsmässan, passande 

kan det tyckas i J.V. Svenssons och Philipsons Automobils gamla bilfabrik.

DEKRA ökar farten
DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen.

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner som vill hjälpa oss att utveckla och fortsätta  
framgången med vår verksamhet runt om i landet. Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner! 

Regiontekniker 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalifi-
cerade och opartiska kvalitetskontroller för aktörer 
inom fordonsbranschen. Ett intressant och omväx-
lande uppdrag där Du ansvarar för din region med 
resultat- och driftsansvar. 
Uppdraget är förenat med resor. 

Luleå l Skellefteå l Umeå l Sundsvall l Stockholm  

Örebro l Linköping l Jönköping l Göteborg

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

Din personlighet De utåtriktade arbetsuppgifter-
na ställer krav på ett positivt och affärsmässigt sätt 
samt att du har lätt för att samarbeta och skapa 
nya kontakter. Som person är du självgående med 
god ordning och integritet. Trevliga arbetskamrater 
och en spännande framtid väntar dig.

För mer info. 
Välkommen kontakta Johan Hultman på tel.  
010-455 1811 eller läs mer på www.dekra.se 

Din ansökan skickar du snarast till:  
johan.hultman@dekra.com alt. brev till 
DEKRA Quality Management AB,  
Drottninggatan 8,  
632 20 Eskilstuna



VI SKA SLUTA köra bil och börja cykla. Vi ska också lägga ner kärnkraften 
för att få en mer effektiv energianvändning. Det är huvudslutsatserna ur 
budgetpropositionen och en artikel av 21 dominerande miljöpartister 
(SvD 8/7). Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå kraftigt 
höjd vägslitageskatt på tunga lastbilar (dir 2015-47). Till detta kommer 
en ny skatt på utsläpp, SOU:2016:33). Och: ”Regeringen vill ställa om 
till en fossilfri fordonsflotta (sid 45). Tanken bakom det måste vara att 
riksdagen inför ett förbud mot bensin och dieselolja.

Var finns analysen av konsekvenserna? Inte i budgeten. Där finns inga 
resonemang om hur de nya skatterna påverkar transportsystem, investe-
ringar, produktion, BNP, sysselsättning, inkomster. 

Några decenniers studier i ekonomi har lärt mej att man alltid ska ana-
lysera konsekvenserna, och alltid ställa den kritiska frågan: Vad innebär 
alternativanvändningen av de här resurserna?

VÄGSLITAGESKATTEN, rättare kallad kilometerskatten, tycks, att döma av 
miljöpartiets inflytande, redan vara beslutad. Det innebär att skatten på 
transporter höjs radikalt. Vad blir följden?

Sverige råkar vara ett stort avlångt land. Alltså är all ekonomisk verk-
samhet beroende av transport. Drygt 90 procent av transporterna går på 
väg, det vill säga med bilar. Cyklisterna svarar alltjämt för en marginell del 
av de tunga transporterna. Jag vet; jag har själv cykel, jag cyklar ofta och 
gärna, men jag har besvär med att dra en timmerlastad långtradare i 
uppförsbacke med min cykel. Miljöpartisterna får ursäkta.

De som med skatter vill stoppa lastbilarna bör tänka efter, åtminstone en 
gång. Stora delar av svensk exportindustri – som står för 50 procent av BNP 
– är beroende av transport. Och det gäller inte bara exporten. Ta bostäder-
na. Sedan skattechocken på byggande och bostäder 1991 har vi fått ett ras 
i byggandet. En studie jag nyligen gjorde för Murmestare Embetet visar att 
bostadsbyggandet, relaterat till befolkningen, har fallit brant. Förra året var 
det 42 procent av byggandet 1939, det senaste året vi hade hyresreglering. 

Det låga bostadsbyggandet är ett huvudproblem i ekonomin – vi måste 
driva upp byggandet enormt för att ge plats åt alla nya invandrare.

MEN, OM vi tar en titt på det tekniska: byggande är en sammansättnings-
industri. Det mesta handlar om att på byggplatsen skruva ihop material 
och komponenter som tillverkas på andra platser och som transporteras 
till byggplatsen. Byggandet – av både industrier och bostäder – är alltså 
helt beroende av transporter. Om höjda skatter slår ut en del av last-
bilsparken försvinner en stor del av byggandet, av företag och bostäder. 
Därmed faller sysselsättning, produktion, inkomster, levnadsstandard.

Lastbilarna står för nästan all del av det transportarbete som försörjer 
praktiskt taget allt byggande. Regeringen ser lastbilsarbetet som en belast-
ning på ekonomin, via slitaget. Men en bredare analys visar att lastbilarna 
är en oerhörd tillgång till den svenska ekonomin som på grund av avstån-
den inte skulle överlevt utan lastbilsbranschen.

Ska detta vara så svårt att förstå för experterna i finansdepartementet?
Jag ska snart gå ut och pumpa hjulen på min cykel. Den har tio växlar. 

Men jag tänker inte koppla den till den långtradare som på grund av slita-
geskatten saknar motor.

Krönika
AV NILS-ERIC SANDBERG

”En bredare analys visar att last-
bilarna är en oerhörd tillgång till den 

svenska ekonomin som inte skulle 
överlevt utan lastbilsbranschen”

NILS-ERIC SANDBERG, F D LEDARSKRIBENT I DN, UTREDARE I EKONOMISKA ÄMNEN 
SKREV SÅ HÄR NÄR HAN BIFOGADE KRÖNIKAN: ”JAG HAR NYLIGEN LÄST IGENOM 
BUDGETEN, OCH ETT ANTAL TIDNINGSARTIKLAR OM TRANSPORTPOLITIK. SEDAN JAG 
TORKAT TÅRARNA SKREV JAG DETTA OCH TILLÄMPADE LITE EKONOMISK ANALYS PÅ 
PROBLEMEN.”

UPP TILL
konsekvens- 
ANALYS!
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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

Vi är marknadsledande när det gäller service och montage. Vårt service- och montagenät är väl utbyggt och 
täcker in hela Sverige. Det innebär att du snabbt och effektivt får den service eller montage du behöver. 
Ständig utbildning ger våra tekniker bred kunskap som borgar för hög servicegrad.  
 

Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg.

Rikstäckande service/montage

Serviceavtal
Som kund hos Sun Maskin & Service kan du teckna ett förmånligt serviceavtal.
 

Fördelar med ett serviceavtal:
1. Du undviker risken för driftstopp med förebyggande service och samtidigt onödigt bortfall av intäkter.  
2. Enkelt och smidigt - Vi kommer till dig och servar din maskin, du behöver inte skicka maskinen.  
3. Rätt kalibrering - Du har hela tiden en fräsch och rätt justerad maskin. 
4. Dessutom spårbar kalibrering, vilket uppfyller kravet för ackrediterad och kontrollerad verkstad.

Vi ger dig som kund en stor trygghet i 
din strävan att tillgodose dina kunders 
ökade behov av avancerad och kundan-
passad service.

Sun Maskin & Service har sitt säte och huvud-
kontor i Karlstad där marknads-, ekonomi- och 
inköpsavdelning samt serviceverkstad och lager 
finns. Vi är också representerade i Stockholm 
och Göteborg med serviceverkstäder vars 
personal i huvudsak jobbar på fältet hos kunder 
över hela landet. Företaget bildades 1994 och 
har idag 13 anställda.  

Välkommen till oss! 



 

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

NU FINNS ETT STORT UTBUD FRÅN 
CORGHI HOS CONTINOVA

CORGHI EM 9980 C WN

Balanseringsmaskin med helt automatisk inläsning av hjuldata med laser, 
viktplaceringens position visas med en laserpunkt för exakt placering.
LED belysning lyser upp inuti fälgen för att ytterligare underlätta rengöring/placering.
Hjulet roterar och stannar automatiskt på rätt plan för viktplaceringen.
Hjulskyddet tar inte någon plats mot väggen bakom maskinen.
Maskinen mäter  hjulets radiella orundhet automatiskt och visar hur man kan rotera 
däcket i förhållande till fälgen för att få det komletta hjulet så runt som möjligt. 
Tydlig visning av viktplacering på Touch Screen display.
Elektromekanisk låsning av hjulet som trådlöst styrs via en knapp på låshylsan.

• Automatisk inmätning av hjuldata via laser
• Touchscreen
• Diagnos på fälg/däck för runout matchning 
• Lätt att placera klistervikter med laserpunkt
• LED lampa som belyser inuti fälgen
• Ellåsning som manövreras trådlöst via knapp på låshylsan
• Roterar hjulet till viktplaceringen automatiskt
• Hjulskydd som inte tar någon plats mot väggen

UNIKT TRÅDLÖST LÅSSYSTEM

Välkommen att besöka oss i monter B02:02
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