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Nyregistreringar under maj

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
maj 2016

Nyregistrerade miljöbilar maj 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i maj

 Maj Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 2 684 2 177 12 311 11 163 8,14 8,22
2 VW Golf  2 149 1 932 8 272 8 305 5,47 6,12
3 VW Passat  1 676 1 096 6 418 6 788 4,24 5,00
4 Volvo s/V60 1 536 1 014 6 073 5 322 4,01 3,92
5 Volvo V40n 1 009 760 4 917 3 857 3,25 2,84
6 Volvo Xc60 1 106 1 379 4 633 5 727 3,06 4,22
7 toyota auris  689 545 3 249 2 699 2,15 1,99
8 Kia cee´d 747 651 3 016 2 486 1,99 1,83
9 VW Polo 566 284 2 488 1 449 1,64 1,07
10 audi a6 466 348 2 358 2 090 1,56 1,54

 Maj Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V40n miljödiesel Diesel  491 533 2 337 1 893 9,14 7,93
2 toyota auris hsD hybrid 470 242 2 324 1 394 9,09 5,84
3 Volvo V7oII Drive Diesel  292 652 2 182 2 864 8,54 12,00
4 Volvo V60n miljödiesel Diesel 565 468 1 774 2 635 6,94 11,04
5 VW Passat Gte Laddhybrid 365 0 1 170 0 4,58 0,00
6 toyota Yaris hybrid hybrid 199 194 1 148 865 4,49 3,62
7 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 240 56 1 032 325 4,04 1,36
8 VW Golf tGI bluemotion Gas  161 203 682 1 189 2,67 4,98
9 Volvo Xc60 Drive-e Diesel  123 171 553 650 2,16 2,72
10 nissan Qashqai DcI Diesel 48 0 501 0 1,96 0,00

Diesel 58,1 %

E85 1,1 % 

Elhybrid 17,9 %

El/laddhybrid 
16,4 %

Gas 6,5 %

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

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

 Maj Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 10 268 8 528 45 151 39 610 29,8
Västra Götalands län           5 932 5 308 26 087 23 447 17,2
skåne län                      4 569 3 930 20 085 18 546 13,3
Östergötlands län              1 427 1 181 5 993 5 276 4,0
Jönköpings län                 1 234 1 093 5 761 5 392 3,8
hallands län                   1 142 938 5 005 4 625 3,3
Uppsala län                    1 025 872 4 196 4 104 2,8
södermanlands län              811 731 3 632 3 219 2,4
Gävleborgs län                 821 751 3 561 3 107 2,4
Värmlands län                  775 741 3 515 3 095 2,3
Örebro län                     766 641 3 555 3 186 2,3
Västmanlands län               788 579 3 347 2 875 2,2
Västernorrlands län            793 628 3 354 2 825 2,2
Kalmar län                     807 567 3 183 2 811 2,1
Dalarnas län                   707 672 3 099 2 766 2,0
Kronobergs län                 615 532 2 899 2 585 1,9
Västerbottens län              623 535 2 905 2 725 1,9
norrbottens län                552 535 2 429 2 321 1,6
blekinge län                   380 318 1 742 1 541 1,2
Jämtlands län                  272 236 1 193 1 136 0,8
Gotlands län                   168 142 592 535 0,4
Landet totalt 34 475 29 458 151 284 135 727 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 371 730
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     44 14 254 84 0,16 0,06
  Land rover                 92 107 388 416 0,25 0,30
totalt bc sweden             136 121 642 500 0,42 0,36
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 971 1 544 9 146 8 076 6,04 5,95
  mini                       276 200 1 078 873 0,71 0,64
  rolls-royce                       1 0 1 0 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     2 248 1 744 10 225 8 949 6,75 6,59
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 8 7 40 51 0,02 0,03
  Fiat                       1 157 761 3 426 2 834 2,26 2,08
  Jeep                       151 97 433 437 0,28 0,32
  Lancia                     0 29 26 116 0,01 0,08
totalt Fiat Group automobiles 1 316 894 3 925 3 438 2,59 2,53
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 294 1 177 5 092 4 883 3,36 3,59
totalt Ford motor            1 294 1 177 5 092 4 883 3,36 3,59
GM Sverige                                                                           
  cadillac 8 6 27 45 0,01 0,03
  chevrolet                  11 19 47 35 0,03 0,02
  opel                       770 632 3 150 2 601 2,08 1,91
totalt Gm sverige             789 657 3 224 2 681 2,13 1,97
Honda Nordic                                                                        
  honda                      310 300 1 921 1 609 1,26 1,18
totalt honda nordic          310 300 1 921 1 609 1,26 1,18
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 2 18 13 0,01 0,00
totalt Iveco sweden     2 2 18 13 0,01 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 069 1 608 8 972 6 909 5,93 5,09
totalt KIa motors sweden     2 069 1 608 8 972 6 909 5,93 5,09
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    1 084 735 4 513 3 709 2,98 2,73
totalt KW bruun autoimport   1 084 735 4 513 3 709 2,98 2,73
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      742 445 3 021 1 937 1,99 1,42
totalt mazda motor sverige   742 445 3 021 1 937 1,99 1,42
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 528 1 123 7 002 5 547 4,62 4,08
  smart                      2 8 13 189 0,00 0,13
totalt mercedes-benz sverige 1 530 1 131 7 015 5 736 4,63 4,22
Nevs                                                                    
  saab                   0 7 2 118 0,00 0,08
totalt nevs      0 7 2 118 0,00 0,08
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    287 195 998 950 0,65 0,69
totalt nimag sverige      287 195 998 950 0,65 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     805 1 048 4 533 4 991 2,99 3,67
totalt nissan nordic         805 1 048 4 533 4 991 2,99 3,67
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      549 451 1 953 1 858 1,29 1,36
  renault                    1 155 1 090 5 287 4 481 3,49 3,30
totalt renault nordic sverige 1 704 1 541 7 240 6 339 4,78 4,67
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    423 442 1 914 2 075 1,26 1,52
  Ds                    11 0 48 0 0,03 0,00
  hyundai                    670 987 4 132 3 842 2,73 2,83
  mitsubishi                 333 512 1 462 2 016 0,96 1,48
totalt sc motors sweden ab   1 437 1 941 7 556 7 933 4,99 5,84
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     406 506 2 188 2 148 1,44 1,58
totalt subaru nordic         406 506 2 188 2 148 1,44 1,58
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      172 119 730 592 0,48 0,43
  toyota                     1 985 1 628 8 822 8 300 5,83 6,11
totalt toyota sweden         2 157 1 747 9 552 8 892 6,31 6,55
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 968 1 571 9 124 7 547 6,03 5,56
  Porsche                    176 143 612 622 0,40 0,45
  skoda                      1 682 1 491 6 863 6 270 4,53 4,61
  seat                       426 426 2 284 1 612 1,50 1,18
  Volkswagen                 5 296 4 226 21 847 20 745 14,44 15,28
totalt Volkswagen Group sverige 9 548 7 857 40 730 36 796 26,92 27,11
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 534 5 679 29 508 26 756 19,50 19,71
totalt Volvo Personbilar sverige 6 534 5 679 29 508 26 756 19,50 19,71
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       77 123 409 440 0,27 0,32
Totalt 34 475 29 458 151 284 135 727 100,00 100,00
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

KO M M E N TA R

REKORDTAKTEN FORTSÄTTER i maj, som blev 
den bästa majmånaden någonsin för personbi-
lar, med en ökning mot 2015 på 17 procent. maj 
i år hade två arbetsdagar mer än i fjol, vilket 
innebär cirka 10 procent. Det var 29:e månaden 
i rad med en ökning. hitintills i år är ökningen 
11 procent.

TRANSPORTBILAR ÖKADE med 12 procent i 
maj, vilket var 28:e månaden av de senaste 30 
som hade en ökning mot året före och hitintills 
i år är ökningen 13 procent. maj har endast varit 
bättre 2011.

TUNGA LASTBILAR ökade med hela 15 pro-
cent. Det var åttonde månaden i rad med en 
ökning. hitintills i år är ökningen 21 procent.

rekordtakten fortsätter!
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Maj  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 0 1 11 0,0 -90,9 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  253 285 1 167 1 191 -11,2 -2,0 5,6 6,5
Dacia  68 65 376 258 4,6 45,7 1,8 1,4
hyundai  3 2 35 16 50,0 118,8 0,2 0,1
Fiat  142 138 499 491 2,9 1,6 2,4 2,7
Ford  742 462 3 437 2 822 60,6 21,8 16,5 15,4
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  59 36 254 152 63,9 67,1 1,2 0,8
Isuzu  53 52 183 202 1,9 -9,4 0,9 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  414 341 1 836 1 415 21,4 29,8 8,8 7,7
mitsubishi  77 86 375 365 -10,5 2,7 1,8 2,0
nissan  234 204 1 169 1 007 14,7 16,1 5,6 5,5
Peugeot  392 261 1 654 1 236 50,2 33,8 8,0 6,7
opel  139 114 597 490 21,9 21,8 2,9 2,7
renault  424 479 2 091 1 993 -11,5 4,9 10,1 10,9
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 7 0 41 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  32 104 624 515 -69,2 21,2 3,0 2,8
Volkswagen  1 330 1 235 6 467 5 956 7,7 8,6 31,1 32,5
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  1 24 27 190 -95,8 -85,8 0,1 1,0
Totalt  4 363 3 895 20 792 18 351 12,0 13,3  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Maj  Ackumulerat  2016  2015
DaF  12 10 59 50 20,0 18,0 2,5 2,6
Iveco  1 0 4 2 0,0 100,0 0,2 0,1
man  22 10 84 78 120,0 7,7 3,6 4,0
mercedes-benz  51 27 194 132 88,9 47,0 8,2 6,8
scania  200 183 1 021 885 9,3 15,4 43,3 45,4
Volvo  201 194 985 800 3,6 23,1 41,8 41,0
Övriga  4 2 10 2 100,0 400,0 0,4 0,1
Totalt  491 426 2 357 1 949 15,3 20,9  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Maj Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 4 363 3 895 468 12,0 20 792 18 351 2 441 13,3
andel i % 88,9 87,7   88,9 87,7
3,5–10 ton 30 35 -5 -14,3 134 135 -1 -0,7
andel i %  0,6 0,7   0,6 0,7
10–16 ton  24 29 -5 -17,2 110 119 -9 -7,6
andel i %  0,5 0,3   0,5 0,3
>16 ton  491 426 65 15,3 2 357 1 949 408 20,9
andel i %  10,0 11,3   10,1 11,3
Totalt  4 908 4 385 523 11,9 23 393 20 554 2 839 13,8

Registrering av bussar Över 10 ton

 Maj Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Maj  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  12 5 32 22 140,0 45,5 12,0 6,6
man  0 3 11 21 -100,0 -47,6 4,1 6,3
mercedes-benz  13 18 38 48 -27,8 -20,8 14,3 14,4
neoplan  0 5 5 8 -100,0 -37,5 1,9 2,4
scania  2 13 23 41 -84,6 -43,9 8,6 12,3
Volvo  97 92 139 139 5,4 0,0 52,3 41,7
Övriga  4 6 18 54 -33,3 -66,7 6,8 16,2
Totalt  128 142 266 333 -9,9 -20,1  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

 April  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 

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

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

1 Volvo 3 812 20,04 3 976 14 644 20,92 15 208 7 411 19,67 6 751 6,2 6,7 5,8
2 Volkswagen 2 275 11,96 2 282 8 568 12,24 8 813 4 607 12,23 3 754 6,1 6,9 5,7
3 Toyota 1 626 8,55 1 475 6 024 8,60 5 772 2 666 7,07 2 886 7,5 6,3 6,5
4 Audi 1 162 6,11 1 016 4 241 6,06 4 142 2 327 6,18 1 808 6,2 6,2 5,4
5 BMW 1 104 5,81 1 126 3 968 5,67 3 988 1 669 4,43 1 599 7,8 8,3 7,0
6 Ford 999 5,25 1 013 3 669 5,24 3 754 2 483 6,59 2 417 5,0 5,4 4,7
7 KIA 789 4,15 652 2 813 4,02 2 399 1 332 3,53 1 045 7,2 7,2 6,4
8 Hyundai 766 4,03 590 2 696 3,85 2 373 1 615 4,29 1 382 5,6 4,8 5,0
9 Renault 741 3,90 640 2 557 3,65 2 470 1 543 4,09 1 271 5,7 5,7 4,9

10 Skoda 668 3,51 681 2 545 3,64 2 598 1 283 3,40 1 220 6,3 6,4 5,6
11 Mercedes-Benz 650 3,42 621 2 322 3,32 2 216 1 380 3,66 1 262 5,7 5,9 5,2
12 Peugeot 581 3,06 685 2 265 3,24 2 650 1 351 3,59 1 567 5,2 5,6 5,1
13 Opel 534 2,81 517 1 820 2,60 1 996 1 253 3,33 1 359 5,1 4,8 4,4
14 Nissan 455 2,39 333 1 493 2,13 1 308 510 1,35 539 10,7 7,8 9,0
15 Citroen 365 1,92 361 1 321 1,89 1 451 889 2,36 998 4,9 4,6 4,3
16 Honda 355 1,87 298 1 385 1,98 1 231 765 2,03 678 5,7 5,4 5,7
17 Saab 346 1,82 426 1 384 1,98 1 685 850 2,26 1 120 4,9 4,8 4,5
18 Subaru 315 1,66 244 1 175 1,68 968 650 1,72 641 5,8 4,3 5,1
19 Mazda 229 1,20 208 789 1,13 757 490 1,30 535 5,5 4,6 4,7
20 Mitsubishi 187 0,98 197 726 1,04 883 437 1,16 453 5,3 5,4 5,0
21 Seat 185 0,97 183 652 0,93 645 438 1,16 406 5,3 5,7 4,6
22 Mini 144 0,76 81 421 0,60 291 180 0,48 130 9,4 6,5 7,2
23 Fiat 118 0,62 117 389 0,56 354 238 0,63 240 6,0 5,8 4,8
24 Suzuki 108 0,57 159 422 0,60 502 269 0,71 239 5,0 7,9 4,9
25 Chevrolet 79 0,42 94 318 0,45 352 233 0,62 287 4,0 4,2 4,0
Övriga                                            425 2,23 384 1 401 2,00 1 372 814 2,16 895 6,2 5,3 5,2

Totalt/Genomsnitt 19 018 100,0 18 359 70 008 100,0 70 178 37 683 100,0 35 482 6,1 6,1 5,5

01 - stocKhoLm                           10 632 10 862 -230 -2,12 39 443 40 176 -733 -1,82 21,56 21,96
03 - UPPsaLa                             1 918 1 727 191 11,06 6 638 6 399 239 3,73 3,63 3,50
04 - sÖDermanLanD                        1 576 1 568 8 0,51 5 829 5 629 200 3,55 3,19 3,08
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 229 2 629 -400 -15,21 8 104 8 612 -508 -5,90 4,43 4,71
06 - JÖnKÖPInG                           2 028 1 920 108 5,63 7 073 7 116 -43 -0,60 3,87 3,89
07 - KronoberG                           1 082 1 024 58 5,66 3 871 3 789 82 2,16 2,12 2,07
08 - KaLmar                              1 205 1 169 36 3,08 4 447 4 704 -257 -5,46 2,43 2,57
09 - GotLanD                             230 229 1 0,44 865 867 -2 -0,23 0,47 0,47
10 - bLeKInGe                            761 745 16 2,15 2 769 2 866 -97 -3,38 1,51 1,57
12 - sKÅne LÄn                           6 568 6 228 340 5,46 23 664 23 680 -16 -0,07 12,93 12,94
13 - haLLanD                             1 750 1 663 87 5,23 6 534 6 195 339 5,47 3,57 3,39
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                8 654 8 270 384 4,64 31 107 30 675 432 1,41 17,00 16,77
17 - VÄrmLanD                            1 498 1 474 24 1,63 5 254 5 396 -142 -2,63 2,87 2,95
18 - Örebro                              1 695 1 615 80 4,95 5 888 5 739 149 2,60 3,22 3,14
19 - VÄstmanLanD                         1 667 1 491 176 11,80 5 881 5 775 106 1,84 3,21 3,16
20 - DaLarnas LÄn                        1 547 1 464 83 5,67 5 369 5 227 142 2,72 2,93 2,86
21 - GÄVLeborG                           1 436 1 390 46 3,31 4 885 4 910 -25 -0,51 2,67 2,68
22 - VÄsternorrLanD                      1 294 1 237 57 4,61 4 509 4 462 47 1,05 2,46 2,44
23 - JÄmtLanD                            612 565 47 8,32 2 224 2 099 125 5,96 1,22 1,15
24 - VÄsterbotten                        1 127 1 040 87 8,37 4 098 4 051 47 1,16 2,24 2,21
25 - norrbotten                          1 245 1 238 7 0,57 4 472 4 544 -72 -1,58 2,44 2,48
Övrigt 21 9 12 133,33 60 40 20 50,00 0,03 0,02

hela landet 50 775 49 557 1 218 2,46 182 984 182 951 33 0,02 100,0 100,00

mrF 17 135 33,75 63 030 34,45 16 435 33,16 62 709 34,28 700 4,26 321 0,51
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 975 25,56 46 543 25,44 11 353 22,91 42 646 23,31 1 622 14,29 3 897 9,14
Bilhandel total 30 110 59,31 109 573 59,89 27 788 56,07 105 355 57,59 2 322 8,36 4 218 4,00
Privat bilhandel(fysisk person) 1 599 3,15 6 416 3,51 1 694 3,42 6 680 3,65 -95 -5,61 -264 -3,95
Juridisk person 5 480 10,79 19 974 10,92 6 036 12,18 21 589 11,80 -556 -9,21 -1 615 -7,48
Privat 13 100 25,80 45 546 24,89 13 536 27,31 47 694 26,07 -436 -3,22 -2 148 -4,50
Direktimport 478 0,94 1 454 0,79 503 1,01 1 633 0,89 -25 -4,97 -179 -10,96

Totalt 50 767 182 963 49 557 182 951 1 210 2,44 12 0,01

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

Nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Vi hjälper dig.
Hela vägen.

vroom
.nu

info@
vroom

.nu
08-55 60 35 90
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En bransch 
  i förändring

VI SER ATT vår bransch står inför förändringar, 
kanske större än någonsin tidigare, och då tänker 
jag i det fallet speciellt på ett par faktorer som 
påverkar mycket:
l Inflyttningen till svenska städer som sker i allt 
högre takt, och snabbare än i övriga Europa. Det 
driver på konsolidering av företagande och vi får 
en tydligare polarisering ”Stor och Liten”.
l Generationsväxlingar, både i företagsägande 
men även i branschyrken, där branschens att-
raktionskraft inte är tillräcklig för att trygga 
återväxten.
l Ett tekniksprång, drivet av den snabba elektro-
nik/data/informationsutvecklingen, som gör att 
kraven på kompetens, utrustning och arbetssätt 
förändras så snabbt att omställningströsklar där-
med kräver resurser och snabba beslut.

DETTA HAR INNEBURIT att vi för första gången nu 
också ser att vi får in nationella och internatio-
nella riskkapitalbolag på den svenska marknaden, 
samtidigt som vi ser brokers som försöker skära 
emellan i våra handelsled med bland annat olika 
bokningssajter och uppköpskluster.

Därför känns det extra intressant att tidningen i 
det här numret tittar på företeelsen med familjefö-
retagande inom bilbranschen, som vi i Sverige har 
en i många stycken snart hundraårig tradition av. 

Det är spännande att se den drivkraft som finns 
hos dessa bolag, allra mest mot bakgrund av ovan 
nämnda faktorer och mängden av beslut som står 
för dörren. 

ENTREPRENÖRSKAP SKAPAR arbetstillfällen. 
Bilbranschen är ryggraden för att mobiliteten ska 
fungera och därmed hela Sveriges utveckling. Vi 
måste tillsammans fortsätta vårt arbete med en 
röst driva frågor som skapar bra förutsättningar 
för bilbranschen och argumentera för förslag som 
inte begränsar mobilitet eller bilföretagande.

SOMMAREN STÅR FÖR dörren och därmed mycket 
planerande för den egna semestern, men också 
företagets kapacitet under sommaren för att 
motsvara kundförväntningarna. En grupp som 
har extra fullt just nu är våra husbilsföretag, en 
branschgren som också sett en positiv utveckling 
de senaste åren, vilket också belyses i detta num-
mer av tidningen.

SÅ, TILL ER alla, oavsett om ni är på landet eller 
planerar semester i husbil, vill vi önska en skön 
sommar.

Och till alla er som har Gotland som semes-
terort i början av sommaren hälsar vi varmt 
välkomna till Almedalsveckans alla seminarier 
och event – detaljer på mrf.se – som vi kommer 
att genomföra den 3–7 juli.

 

Henric Widén
Annonser & prenumerationer
08-701 63 17
marknad@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

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

”Branschen är 
rygg raden för 

mobiliteten och 
hela Sveriges 

utveckling”

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

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

THOMAS DRAKENFORS har medverkat som 
reporter i Motorbranschen sedan 2008. I dag 
intervjuar han bland annat tre konsumenter till 
varje nummer och levererar välformulerade ar
tiklar med finess, alltid i god tid. Thomas är göte
borgare, har jobbat som reporter sedan mitten av 

90talet och även varit professionell i bilbranschen – som montör 
av 900modellen på Saab i Trollhättan och chaufför på Posten. 

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR: Annika Creutzer, 
Louise Molander, Maria Eriksson, 
 Marianne Sterner, Mikael Jäger
brand, Nellie Pilsetnek, Pierre Eklund

KRÖNIKÖR: Olle F. Ringenson  

FOTOGRAFER: Anna Rehnberg, 
Christel Lind, Henrik Mill, Rickard 
Forsberg

KORREKTUR: Hans Bister  

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll
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CITROËN OCH DS blir sambo 
med Hyundai och Mitsubishi i 
nya kontoret i Infracity efter att 
Sumitomos svenska verksam
het SC Motors Sweden tagit över 
importen av de franska bilarna.

– De nya ägarna ger oss en 
mer långsiktig strategi. Den förra 
ledningen förstod inte hur den 
svenska marknaden fungerade. 
Förtroendet ska stabiliseras, sane
ras och byggas upp, säger Johan 
Westin.

Under vårens flytt och innan 
Magnus Monié tillträdde som ny 
vd har tidigare eftermarknadsche
fen Johan Westin varit tf vd för 
Citroën och DS i Skandinavien. 

Enligt honom kan det nya 
kontoret främja ett visst samar
bete, bland annat när det gäller 
garantifrågor. Målsättningen är att 
ge återförsäljarna bättre service. 

– Det blir ett visst samar
bete som är till nytta för ÅF och 

individen, vilket skapar trygghet 
och möjlighet att lära av varandra, 
säger han.

KONTORET SKA VARA så kallat 
situationsanpassat där ingen har 
någon fast arbetsplats utan enbart 
ett skåp och låda för sina saker. 
Tanken är att medarbetarna på 
förhand ska fundera över hur de 
vill jobba just den dagen.

– Om man behöver koncent
rera sig i tysthet väljer man den 
delen av kontoret, om man vill 
sitta mitt i och samarbeta gör man 
det och vill skapa relationer och 
spela pingis så gör man det, säger 
Hanna Brandström, projektledare 
för flytten på SC Motors.

– När Citroën kom in i bilden 
blev det tydligt att vi behövde stör
re kontor om vi ska sitta tillsam
mans. Genom att flytta ihop till en 
större grupp med fler kolleger blir 
det enklare att hitta samarbeten. 

Man kan sporra varandra och 
bidra till en hälsosam tävling i mån 
det finns behov av det.

Hur kommer ÅF märka att ni 
har ett gemensamt kontor?

– Vi kommer att jobba mer 
effektivt, ge bättre service och 
ge personalen backup. Man blir 
mindre ensam med samverkan 
och samarbete bakom kulisserna. 
Återförsäljarna kanske inte kom
mer märka av det direkt i någon 
större omfattning mer än att vi är 
fler som kan täcka upp om någon 
blir sjuk eller behöver teknisk 
support, säger Brandström.

Nyligen meddelades att det 
blir förändringar i importen av 
Citroën och DS även i Danmark 
där danska Interdan tar över im
porten. Magnus Monié tillträdde 
nyligen som vd för FSC Bilar som 
är generalagent för Citroën och 
DS i Sverige. 2 me

Mikaela Åhlin-Kottulinsky
har växlat upp
Efter en säsong i den internationella 
racingserien Audi Sport TT Cup har 
den svenska racingtalangen Mikaela 
Åhlin-Kottulinsky tagit ett nytt steg 
och klivit upp i tuffa GT3-klassen med 
en Audi R8 LMS. 

Hela Audis återförsäljarkår spons-
rar och stöttar värmländska Mikaela 
som också är förarinstruktör på ge-
neralagentens kurser för kunder och 
handlare. Och även om motorsport 
inte ligger inom Motorbranschens 
kärnområden så är det ju ändå kul 
att nämna en ung tjej som satsar i 
närliggande verksamhet. Mikaela har 
tidigare kört Volkswagen Scirocco R-
Cup, där hon som enda kvinna vunnit 
en deltävling, och Audi Sport TT Cup 
där hon som bäst varit trea. Nu byter 
hon alltså framhjulsdrift och 310 
hästkrafter till bakhjulsdrift och 585 
hästkrafter.

Lappländskt nybygge
Eriksson Bil började i april bygga 
ut sin bilhall i Gällivare med 1 500 
kvadrat. Företaget, som även har en 
anläggning i Kiruna, säljer och servar 
Volvo, Ford, Renault och Dacia.

ClearCar sålt till Besikta
Besikta bilprovning förvärvade 
härförleden ClearCar med ett 80-tal 
besiktningsstationer och 140 medar-
betare. Besiktas stationsnät uppgår 
därefter till cirka 160 stationer från 
Falun i norr till Ystad i söder. 

Ny hall i Karlskrona
Ahlberg Bil i Karlskrona öppnade i 
mitten på april Europas modernaste 
anläggning för Volvo, Renault och 
Dacia. Familjeföretaget har också an-
läggningar i Karlshamn, Sölvesborg, 
Olofström och Ljungby – totalt cirka 
100 anställda och en omsättning på 
cirka 550 miljoner.

Samboförhållandet ska
ge Citroëns ÅF fördelar

När andra levererar en bil, 
 levererar du tre på en gång. 
Hur går det till? 

– En köpare kom med flyg 
från Umeå. en annan med flyg 
från Stockholm. En tredje kom 
körandes från Malmö. Alla ville 
ha sina bilar vid samma tidpunkt 
så vi radade upp dem, täckte över 
och tog fram champagneflas
korna. Det viktiga är att skapa en 
speciell stund. Det är ju inte bara 
en stor affär för oss utan även 
för kunderna. Men det var ingen 
engångsföreteelse. Jag levererade 
tre Mustanger samtidigt en gång 
förra året också. 

Du jobbar lite mer än halvtid 
som säljare och har sålt unge-
fär 300 bilar senaste året. Hur 
gör du?

– En bra månad säljer jag 24 
Mustanger. Men det är viktigt 
att poängtera att vi hjälps åt. 
Mustangen är populär just nu. 

Konsumenten köper inte bara en 
bil, hon köper en känsla också. 

Vilken är din mest minnesvärda 
affär?

– Alla leveranser är speciella. 
För ett tag sedan sålde jag en röd 
Mustang cab till en 78årig man 
och hans fru som gav sig själva en 
bil i present. 

– Och häromdagen hämtade jag 
en kund från Härnösand som åkt 
tåg, buss och tåg igen hela natten 
för att hämta sin bil här.

Vad är ditt bästa sälj-knep?
– Vara sig själv, lyssna på kun

den och inte sälja på något som 
kunden inte vill ha.

Du jobbar halvtid som säljare – 
vad gör du annars?

– Jag har ett eget företag som 
säljer reservdelar till gamla 
Mustangmodeller och även en del 
gamla Mustanger. 2  me

6 leveranser 
på samma dag

HUR GÖR DU?

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

”I alla världens bilar finns någon del från Bosch. Vår 
 fordonsrelaterade omsättning är 40 miljarder dollar, vilket 
kan jämföras med 10 miljarder inom hemelektronik.”
Innovationschefen för eftermarknaden på Bosch Automotive, James Fish, 
på The Belron global client conference i Lissabon nyligen

FCA Sweden spirar
Generalagenten för Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia och Jeep fortsätter utbygg-
naden av ÅF-nätet. Holmgrens Bil säljer och servar numera Fiat och Fiat Profes-
sional i Skövde, Växjö, Kalmar och Karlskrona samt har även en serviceverkstad i 
Vimmerby. Holmgrens säljer även Jeep i Skövde och Växjö och Alfa Romeo i Växjö.
En omstrukturering av ÅF- och servicenätet för Alfa Romeo pågår som en förbere-
delse för de nya Alfa-modeller som introduceras i Sverige under året.
Sportbilsmärket Abarth, med prestanda-modeller baserade på Fiat 500, expan-
derar också så sakteliga i Sverige. I dagsläget har märket sex svenska återför-
säljare i Halmstad, Kista (norra Stockholm), Malmö, Västerås, Skärholmen (södra 
Stockholm) och Mölndal/Göteborg.

GA-ALLIANS

Torbjörn Croner, 
53, på BilMånsson 
i Halmstad älskar 
Mustang och älskar 
att sälja dem. 
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Johan Westin har ledsagat Citroën 
i övergången till nya ägare.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

CITERAT:

*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
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Front 
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PRODUKTION

Världen över har 36 miljoner 
bilar återkallats sedan 2008 på 
grund av farliga krockkuddar från 
Takata. Senast ut är Mitsubishi 
som nyligen skickade ut brev till 
3 000 Lancer-ägare i Sverige.

FÖRRA ÅRET BERÄTTADES i 
medierna om hur den japanska 
tillverkaren Takatas krockkuddar 
hade exploderat och skickat vassa 
projektiler in i ku
péer vid bilolyckor. 
Enligt Autonews har 
minst fyra dödsfall 
rapporterats. 

Värst drabbades 
Honda, Nissan och 
Toyota. Därefter 
rapporterades att krockkuddarna 
också fanns i Mazda, BMW, Volks
wagen, Audi, Saab,  Mercedes, 
Lexus, Ford, Chrysler, Infiniti, 
Subaru och Chevrolet.

Fler bilmärken läggs på listan 
över drabbade. Nyligen fick 
Mitsubishi Motors Sverige skriva 
till sina 3 000 Lancerägare med 
modeller från 2003 till 2008.

– En ren säkerhetsåtgärd efter
som Sverige inte är ett högriskland 
beroende på att vi inte har hög 
luftfuktighet, något som verkar 
vara en utlösande faktor till olyck
orna, säger Lotta Thulin, pr och 
informationsansvarig på Mitsu
bishi Motors Sverige.

Ett problem är att det råder 
brist på airbags. Det gör att 800 
Mitsubishiägare får börja byta 
ut den aktuella passagerarsidans 

krockkudde och 
resten av Lancer

ägarna får vänta.
– Vi kommer att göra det här 

bytet så fort det går. Hur lång tid 
det tar beror enbart på tillgången 
på airbags, säger Thulin.

Hur påverkar det här återför-
säljarna, Jonas Olsson, ÅFF-
ordförande?

– Inte speciellt mycket. Det 
handlar om ganska få bilar. Vi 
fokuserar på att ta hand om 
kunderna och vara informativa i 
kampanjerna.

SAMTIDIGT SOM krockkudde
skandalen breder ut sig, skakas 
Mitsubishi av motgångar i Japan. 
Efter att Nissan genomfört en 
internkontroll upptäcktes att 
även Mitsubishi använt felak
tiga testmetoder för att redovisa 

bättre bränsleförbrukning. Nyligen 
avgick Mitsubishis president och 
hans närmaste medarbetare.

– De felaktiga mätmetoderna 
har använts på fyra bilmodeller 
som enbart säljs i Japan. Inga bilar 
i Europa berörs. Mitsubishi har 
tillsatt en utredning som ska visa 
vad som hänt. Det påverkar förstås 
och är aldrig positivt, men svenska 
marknaden berörs som sagt inte. 
Genom bra kommunikation kan vi 
ge återförsäljarna svar som de kan ge 
till sina kunder, säger Lotta Thulin.

Samtidigt har Nissan och 
Mitsubishi enats om en affär där 
Nissan tar över 30 procent av 
aktierna, vilket gör att Nissan blir 
största aktieägare och får utse fyra 
ledamöter till Mitsubishis styrelse. 

– Vi sitter så långt borta och har 
bara hört om affären, men vi ser 
det enbart positivt. Ju starkare ett 
varumärke är, desto bättre för dem 
som ska handla med det. Affären 
måste betyda att vårt varumärke är 
intressant, säger Jonas Olsson. 2me

Bra, men ej märkvärdig
Av en slump hittade vår frilansme-
darbetare Mikael Jägerbrand en av 
de allra första tidningsartiklarna 
om Volvo, införd i DN 25 april 1927. 
Rubriken lyder: ”Den nya svenska 
bilen – ’bra, men ej märkvärdig’” 
och brödtexten berättar detaljerat 
om vilka fabriker alla komponenter 
kommer ifrån. ”Endast tändnings- 
och belysningsanordningarna äro 
av utländskt ursprung, nämligen av 
Boschs allra modernaste utrustning. 
I fråga om belysningen förtjänar 
anföras att den innefattar parke-
ringsljus även som det moderna 
bländarljuset, som möjliggör bilens 
framförande i oförminskad fart 
även sedan ljusets bländats. Ljuset 
avskärmas nämligen inte, utan 
strålknippet riktas bara nedåt, så att 
föraren har god sikt ett 30-tal meter 
framåt utan att ett mötande ekipage 
behöver generas av lyset.”

Vi har lagt ut hela artikeln på 
Motorbranschens webbplats.

Ny hall i Karlshamn
Eric Johanssons Bil i Karlshamn 
invigde sin nyrenoverade bilhall 
i april. Familjeföretaget, grundat 
1964, säljer och servar Toyota sedan 
1980 och expanderar för närvarande 
kraftigt; förra året nyanställdes tre 
personer.

miljoner kunduppdrag beräk-
nas svenska bil- och däck-
verkstäder ha varje år. Och 
varje år lägger svenska bil-

ägande konsumenter 50 mil-
jarder kronor på service och 

underhåll, reservdelar, biltill-
behör samt däck och fälg. Sett 
till de siffrorna tycker MRF:s 

jurist David Norrbohm inte att 
det är särskilt alarmerande 
att 0,000024 procent av alla 
verkstadsbesök fälls av ARN. 
Av de 46 fällande utslag avser 

fem MRF-anslutna företag.

Funktionsfel och fuffens 10 Fler far på bilsemester
Rekordmånga svenskar, 98 procent, 
har varit på bilsemester och inför årets 
högsäsong är intresset ännu högre än 
i fjol, enligt Stena Lines uppdaterade 
”bilsemesterrapport”, som baseras 
på en statistisk säkerställd undersök-
ning. Den senaste mätningen visar att 
42 procent av svenskarna planerar 
att ge sig ut på vägarna under årets 
semester. Majoriteten av dem säger 
att skälet är att det är trevligt och 
spontant. Varannan svensk sätter sig 
bakom ratten för att kunna ta sig till 
annars svåråtkomliga platser.

Stena Line har genomfört under-
sökningen i fem år och konstaterar 
själva att bokningsläget på deras linjer 
ut i Europa inför högsäsongen ligger 
i genomsnitt tio procent högre än vid 
samma tid förra året.

Danmark utmärker sig i år; intresset 
att åka dit är rekordstarkt. Exempelvis 
har bokningarna till Legoland ökat 
med nästan 50 procent från i fjol.

Här är topp 5-destinationerna:
1. Danmark, 27 procent
2. Tyskland, 26 procent
3. Frankrike, 12 procent
4. Norge, 11 procent
5. Italien, 10 procent

Ny nyhetssajt om elbilar
Recharge.se ska rapportera om 
fossilfria och smarta bilar, för en 
målgrupp konsumenter som beskrivs 
som miljömedvetna, välutbildade och 
teknikintresserade.

Nyhetssajten, som lanserats av 
Egmont Publishing, kommer att ha 
löpande nyhetsbevakning, biltester, 
reportage, guider och analyser. 

– Det är en sajt för den som vill 
veta vad som händer. Och varför det 
händer. Vi tror att tajmningen för en 
nyhetssajt om elbilar är helt rätt nu 
– därför har vi skapat Recharge.se, 
kommenterar Thomas Eriksson, digital 
förlagsredaktör på Egmont Publishing 
och fortsätter:

– Vi märker ett stort intresse från 
biltillverkarna. Utvecklingen i bran-
schen går oerhört fort och det är inte 
bara Tesla som producerar spännande 
saker.

Redaktör för elbilssajten blir Erik 
Söderholm, som kommer närmast 
från Automotorsport.
 Sett årets resultat i Vi Bilägares konsument-

undersökning AutoIndex som har genom-
förts för femtonde gången? Volvo klev upp 
på pallplats när 18 738 svenska privatägare 
satte betyg på bilinnehavet. Mest nöjda 
kunder har Lexus och Subaru . Lexus toppar 
för övrigt AutoIndex för femte året i rad.

Volvos framryckning innebar att en 
treårig japansk svit med tripplar spräcktes. Honda föll två 
platser tillbaka eftersom också tyska BMW trängde sig 
emellan till en fjärde plats.

Totalt sett var de svenska bilägarna något mer återhåll-
samma med betygen i år. Bara fem märken – Subaru, Volvo, 
Citroën, Peugeot och Dacia – av totalt 25 visade plusresul-

tat jämfört med undersökningen i fjol. 
Underlaget bygger på synpunkter från 

privata bilägare med bilar i årsmodell-
spannet 2009–2015. Frågorna handlar 
om bilkvalitet och egenskaper, bemötande 
hos återförsäljare och verkstäder samt 
om lojalitet och referenser till det egna 
märket. 

Så här blev årets resultat: 1. Lexus, 2. Subaru, 3. Volvo, 
4. BMW, 5. Honda, 6. Toyota, 7. Audi, 8. Mercedes, 9. 
Mazda, 10. Mini, 11. Citroën, 12. Opel, 13. Skoda, 14. Ford, 
15. Kia, 16. Peugeot, 17. Volkswagen, 18. Hyundai, 19. 
Nissan, 20. Renault, 21. Dacia, 22. Mitsubishi, 23. Suzuki, 
24. Fiat, 25. Seat.

I årets Autoindex överraskade Volvo

Volvo rycker fram.

Jonas Olsson från 
ÅFF har tillförsikt. 
Tv, felande airbags.

Får vi ge dig 
en personligare 
upplevelse?  

Stefan Bergström
Regionchef

Det börjar med kunskap 
Genom att känna branschen vet vi mer om din vardag och dina behov. 
Vi förstår hur du gör affärer och hur vår gemensamma kund tänker. 

Det fortsätter med relationen
Genom att lära känna dig ökar förståelsen och möjligheten att göra 
ännu bättre affärer tillsammans. Och det är dina utmaningar som blir 
vår drivkraft. Där ligger förutsättningen för ett lönsamt samarbete.

Det slutar med bekräftelse 
Våra partner gillar oss. Det visar resultatet i vår senaste handlar
undersökning. Och vi är glada att vår personliga service och 
kompetens uppskattas. 

Prata med oss för en personligare upplevelse. 

santanderconsumer.se
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HÄNDER  FRAMÖVER

Härdplastutbildning
20 juni Hisings Backa
21 juni Mölndal
Halvdagskurs i MRF:s regi som förmedlar den lagstadgade utbild-
ningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska 
produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder Bokning på 
www.mrf-bokning.se

Intelligent mobility-konferens
28–29 juni, House of Lords och 
Jumeirah Carlton hotel i London
En konferens som sätter strålkastarljus på visioner och affärsmöjlig-
heter i samband med morgondagens elfordon och autonoma körning. 
Var finns tillväxtpotentialerna och utmaningarna? Sex paneler och 
mer än hundra studier erbjuder ett brett spektrum av insikter och 
tankar.  ww2.frost.com/event/calendar/intelligent-mobility

Almedalsveckan
3–10 juli Visby
Politisk tummelplats där MRF och Bil Sweden deltar synligt på mil-
jöbilstorget och många seminarier. Alla evenemang under veckan är 
öppna och kostnadsfria. www.almedalsveckan.info

Classic car week
29 juli–7 augusti Rättvik
25-årsjubileum för Sveriges största bil- och familjeträff med ett 
fullspäckat veckoprogram. www.classiccarweek.com

Motorhistoriska marknaden
12–13 augusti, Stoxa, Märsta
Marknad som bjuder på bland annat tävlingen Vackraste Vraket, 
provkörning av T- och A-Ford, loppis, musik, fordonsparad, finbilspar-
kering, mat och dryck. Huvudarrangör är Motorhistoriska sällskapet. 
www.mhs.se

Elmia Lastbil
24–27 augusti Jönköping
Dags igen för varannatårsmässan för åkerinäringen och det tunga 
 gardet. Som vanligt smarta byggnationer, veteranbilshall och täv-
lingar, bland annat avgörs Nordic Trophy.

Caravan Salon, Düsseldorf
27 augusti–4 september
Världens ledande mässa för husbilar och husvagnar. Ett brett 
 spektrum av varumärken, trender, premiärer och tillbehör med 
 internationella utställare och ett stort underhållningsprogram.  
http://www.caravan-salon.com

Automechanika
13–17 september Frankfurt
Den ledande mässan för efter-
marknaden. Förra året slogs ut-
ställarrekord med 4 660 företag 
från 74 länder. Trycket är minst 
lika stort i år. Morgondagens servicemarknad och mobilitet är samlat 
under ett paraply och allt som rör den tunga flottan är öronmärkt. 
www.utomechanika.com
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FRÅN ATT HA legat på 8:e och 9:e 
plats i flera år hamnar nybilsför
säljarna på 29:e plats.

– Jämfört med tidigare år har 
förtroendet för säljare av nya 
bilar sjunkit ganska dramatiskt. 
Gissningsvis beror det på VW
skandalen för de här siffrorna rör 
sig normalt inte så mycket år till 
år, säger Johan Jarelin, utredare på 
Konsumentverket.

Det tycks som om återförsäljar
na får betala priset för dieselgate i 
Sverige. Varken försäljningsstatis
tiken eller resultatet i GAenkäten 
visar på något missnöje. Tvärtom. 

PONTUS LÖVRUP, SVÅ:S vd, ute

sluter inte att det låga förtroende 
hänger samman med dieseldiskus
sionerna.

– Utlösande faktor var säkert 
vår grupps fuskande som följdes 
av debatten om att bilar av alla 
märken släpper ut mer än vad 
som anges. Jag tror att det är en 
attitydfråga, att konsumenterna är 
lite besvikna på biltillverkarna och 
testmetoderna, och att det smittar 
av sig på nybilssäljarna.

– I realiteten har vi haft 
flera kunder som inte velat få 
åtgärden utförd, tycker bilen går 
bra ändå. De måste skriva på ett 
papper som visar att vi erbjudit 
tjänsten.

ÅTERKALLELSERNA HAR TAGIT 
längre tid än väntat eftersom verk
städerna fortfarande inte fått alla 
nödvändiga programvaror.

– De tyska myndigheterna 
dubbelkollar och säkerställer att 
den nya programvaran uppfyller 
tidigare angivna värden, inklusive 
förbrukning och prestanda. Det 
handlar om hundratals program
varor. Men vi är också nöjda 
med att det inte blev en våldsam 
tidspress med långa köer. Ett 
normalt flöde är att föredra, säger 
Lövrup. 2 me

Fotnot: Läs mer om årets konsu-
mentrapport på nästa uppslag! 

Kundförtroendet dalar

Ford i Linköping
David Burman, ägare och vd för 
Bonnorpen som är moderbolag till 
Hyundai-återförsäljaren Bilbyter i 
Linköping, har fått Fordagenturen i 
Linköping.

– Jag räknar med att öppna en 
ny Fordstore senast i maj i Tornby-
området. Det blir en fullservicean-
läggning för Fords alla modeller, 
från Ka till Mustang Vignale och ett 
komplett transportbilsutbud, säger 
David Burman. 

I förra numret berättade vi att 
nuvarande Fordhandlaren i Linköping, 
Tage Rejmes, sagt upp återförsäl-
jaravtalen, inte bara i Linköping utan 
även i Norrköping och Örebro.

– Uppsägningen omfattar alla 
verksamhetsområden. Målsättningen 
är att erbjuda Rejmes Fordkunder 
samma fina service som tidigare 
inom alla våra verksamhetsområden 
under uppsägningstiden. Alla våra 
medarbetare som i dag är engage-
rade i Fordverksamheten kommer 
att erbjudas nya arbetsuppgifter i 
koncernen, skriver koncernchefen 
Gunnar Sanderup.

Kamux växer i Sverige
Den finska begagnatkedjan Kamux, 
som etablerade sig i Sverige för tre år 
sedan, har precis öppnat sin nionde 
anläggning, nära Barkarby handels-
plats i Järfälla dit sex säljare har 
rekryterats.

Sedan starten 2003 har 44 bilhal-
lar öppnats i Finland, Sverige och 
Tyskland, och mer än 110 000 bilar 
sålts. 

En grundläggande del av konceptet 
är att hela Kamux utbud är inom 
kundens räckvidd. Om en bil befinner 
sig i en annan anläggning på en an-
nan ort så levererar Kamux bilen till 
närmaste bilhall eller direkt hem till 
kunden om så önskas. Kamux erbju-
der även försäkringar, finansiering och 
service.

Förtroendet för nybilsförsäljarna störtdyker i Konsumentverkets 
nya årsrapport om köp av produkter och tjänster. 

Automechanika i Frankfurt igen.

Dieselgate 
tros ha skadat 
konsument-
förtroendet.

        Växla upp din däckaffär
 

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

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

Ring 040-672 88 88 
www.compilator.com
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Folk i branschen

Mathias 
Nilsson, 44, 
tidigare regi-
ondirektör på 
Bilia region 
Stockholm, 
har utsetts 
till ny vd på Bilia personbilar 
efter Stefan Nordström som 
blir vice koncernchef i Bilia-
koncernen. Mathias Nilsson 
ersätts av Niklas Norén.

David Lilja blir ny som press- 
och kommunikationschef på 
Kia efter Cecilia Gustafsson 
som går i pension.

Anders Trollsås, 52, är ny vd 
för Biluthyrarna Sverige Han 
har varit försäljningsdirektör 
på Scandic hotels och vd/
klubbdirektör för Modo hockey 
och har närmare tjugo års er-
farenhet från hyrbilsbranschen 
– Hertz, Europcar, Avis och 
Budget. Han efterträder Roger 
Ekdahl som går i pension.
 
I och med SC 
Motors förvärv 
av Citroën 
Sverige har 
Magnus Monié 
tillträtt som vd. 
Hans efterträdare som vd för 

Mitsubishi heter 
Henrik Ede-
malm, tidigare 
försäljningschef 
på Mitsubishi 
Motors Sverige.

Mercedes-Benz har en ny 
besättning i ledningen sedan 
de båda Sverigecheferna 
Frank Braband och Marc Bo-
derke har gått till nya roller 
utomlands. Inom kommersi-
ella fordon är Martin Hink ny 
chef för lastbilar och Martin 
Lindell för transportbilar. För 
personbilar är Björn Hauber 
ny vd. 

Anders Karlander efterträ-
der Roland Appelskog som 
vd på Peugeotrådet.

Fredrik Ahlström är ny 
inköpschef på Nevs. Han 
efterträder stegvis Per Svan-
tesson som tar ansvaret för 
Strategi och affärsutveckling 
samt ledningen för Project 
management office.

Körkortet fyller 100 år
Redan 1902 beviljades det första svenska tillståndet att framföra automobilvagn, dock utan 
någon reglerande lag. Först 1916 kom lagen om hur ett svenskt körkort skulle se ut och 
villkoren för att få ett. Innehavaren skulle vara ”fullt förtrogen med automobilens konstruk-
tion, skötsel och manövrering samt äga nödig kännedom om gällande författningsföreskrifter 
gällande automobiltrafik”. 

1924 förseddes körkortet med foto. 1973 fick vi det första inplastade körkortet. Sedan dess 
har det varit en uppsjö av ändringar av beteckningar och krav för olika kategorier. 

EFTERLYSNING! Vem av våra läsare har det äldsta körkortet? Mejla oss, gärna med en bild av körkortet på   
redaktionen@motorbranschen.se

KONSUMENTVERKET (KV) GÖR varje 
år Konsumentrapporten som 
ger för handen hur konsumenter 
upplever köp av varor och tjänster 
på 45 olika marknader. I fjol, visar 
det sig, att näst flest klagomål hos 
den nationella vägledningstjäns
ten Hallå konsument och den 
kommunala konsumentvägled
ningen gällde köp av begagnade 
bilar. 

I ÅR HAR KV valt att fokusera på bi
len – allt från köp och finansiering 
till reparationer och service.

– Nytt för i år är att bilvärde
ringstjänster gick upp som en raket 
i vår problemstatistik med många 
konsumenter som upplever sig 
lurade, säger Johan Jarelin, projekt
ledare för rapporten. 

– Det är framför allt två estniska 
företag som marknadsfört sig hårt 
mot svenska konsumenter. 

De seriösa bilvärderingssidor 
som funnits i flera år omfattas 
dock inte av klagomålsstormen.

– De aktuella aktörernas an
nonser ger intryck av att tjänsten är 
gratis. Sedan skickar de en räkning 
på flera hundra kronor och hotar 
med inkasso. Det är lätt att förstå 
de konsumenter som känner sig 
lurade.  

– Mycket talar för att det är kal
kylerat, att man rör sig i en gråzon 
i lagstiftningen. Många svenska 
konsumenter drabbas men KV har 
svårt att agera mot dessa utländska 
företag. 

Det är inte längre bara köp av begagnade bilar och tjänster på verkstäder 
som får svaga betyg av konsumenterna – nu är det också bilvärderings-
tjänster på nätet.

KONSUMENTRAPPORTEN

Fokus på bilar i år

De 8 marknader med flest klagomål 
TILL NATIONELL OCH KOMMUNAL KONSUMENTVÄGLEDNING 2015
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I DET SAMMANVÄGDA resultatet får 
bilverkstäder och köp av begag
nade bilar tummen ner. Bilverk
städer hamnar bland de tio mest 
problematiska marknaderna. När 
det gäller försäljning av nya bilar 
visar rapporten däremot inte att 
konsumenterna upplevt några 
större problem. 

När det gäller begagnade bilar är 
klagomålen många på företag som 
säljer utan varudeklarationer och 
rätt information till kunden. Men 
konsumenterna får inte alltid rätt. 
Hos Allmänna reklamationsnämn
den fick ungefär hälften av de som 
klagade på ett köp av begagnad 
bil rätt.

ETT ANNAT OMRÅDE som KV tittat 
närmare på är privatleasingen som 
under 2015 ökade med 70 procent. 
KV bedömer att det är svårt för 
konsumenter att överblicka och 
förstå villkoren samt att bedöma 
vad som är normalt slitage på bilen 
vid återlämnandet.

– Vi konstaterar att privatleasing 
ökat och att vi inte vet hur det 
går när alla leasingkontrakt som 
tecknas löper ut. Därför försöker vi 
agera förebyggande, säger Jarelin. 
2 me

Fotnot: Hela rapporten finns på 
Konsumentverkets hemsida under 
”Forskning och rapporter”. 

10 000

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!

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

Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela 
din verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Kontakta oss för mer information. 

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

Så lyfter du lönsamheten! 

Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela 
din verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Kontakta oss för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.  

Så lyfter du lönsamheten! Så lyfter du lönsamheten! 

Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela 
din verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Verkstad Butik

Försäljning
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SEDAN ÅRSSKIFTET HAR det registre-
rats totalt 2 110 nya laddhybrider, 
vilket är en fördubbling mot förra årets 
1 003. Totalt har det registrerats 972 
elbilar mot förra årets 866. 

Ser vi till alla typer av miljöbilar är 
däremot dieselbilarna vinnare. Under 
årets fyra första månader stod de 
för 58,3 procent av alla nyregistre-

rade miljöbilar. Elhybriden tog 18,3 
procent av marknaden, elbilen och 
laddhybriden 15,5 procent, gasbilen 
6,8 procent och E85 1,1 procent. Totalt 
står miljöbilar, enligt den hårdare 
definitionen från 2013, för 17 procent 
av nybilsmarknaden. 

På lastbilssidan har utvecklingen 
för elen inte varit lika god. Under 

januari-april registrerades 86 eldrivna 
lätta lastbilarna. Det är en kraftig 
nedgång jämfört med förra året då 138 
registrerades.  

I april kom till sist den omdisku-
terade bonus malus-utredningen om 
beskattning av lätta fordon. Förslaget 
är nu ute på remiss och lagändring-
arna kan tidigast gälla för fordon som 

registreras efter 1 januari 2018. I 
förslaget ingår en supermiljöbilspremie 
på som högst 60 000 kronor. Samtidigt 
har regeringen aviserat att nuvarande 
regler för förmånsbeskattning av 
miljöbilar, som upphör vid årsskiftet, 
ska förlängas till och med inkomståret 
2019 dock med reducering av maxbe-

lopp med 10 000 kronor.  ac

Laddhybriderna drar ifrån elbilarna.

Superfart på supermiljöbilar
I april registrerades 1 187 supermiljöbilar. Det är en ökning med 180 procent jämfört 
med april 2015. Sedan årsskiftet har det registrerats över 3 000 supermiljöbilar 
och två av tre av dem är laddhybrider. I topp ligger laddhybriden VW Passat följt av  
elbilen Nissan Leaf. Den enda som minskat under året är Mitsubishi Outlander som 
under årets fyra första månader hade 258 nyregistreringar mot 604 förra året.

STATISTIK
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VW Passat GTE
laddhybrid

Nissan Leaf  
el

Volvo V60 N 
laddhybrid

Volvo XC90 II 
laddhybrid

Mitsubishi 
Outlander

Tesla model S
el

Renault Zoe
el

VW Golf GTE 
laddhybrid

BMW I3 (Rex)
laddhybrid

BMW 330E
laddhybrid

Nyregistrerade supermiljöbilar

Fokus på kundnöjdhet, 
halleluja

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen

DET FANNS ETT uttryck som florerade mellan min mamma och hen
nes systrar: ”Dit det bär så bär det”. Något i stil med att en ny idé 
slår rot och tar över allt som tidigare tänkts och gjorts, att vågskålen 
kantrar över helt åt det nya hållet och all jämvikt går förlorad.

Så känns det att det blivit med allt ”fokus på kundnöjdhet”. Vi 
skulle kunna sätta den rubriken på i stort sett varje GAartikel. Det 
rabblas som mantran … fokus på kundnöjdhet, fokus på kundnöjd
het, på kundnöjdhet halleluja.

Två slitna ord, ”fokus” och ”kundnöjdhet”, med någon överty
gelse om att försäljningen går bäst, inte om en vara eller tjänst är 
riktigt bra, utan om kunden känner sig riktigt belåten, helst utom
ordentligt nöjd.

Nästa gång någon säger ”fokus på kundnöjdhet” far jag i taket.
Vem har någonsin velat ha missnöjda kunder?

I EN AFFÄRSTIDNING säger en ekonomisk expert att nöjda kunder är 
viktigare än någonsin, att det innebär att konsumenterna är på väg 
att ta makten i många företag och ger rådet att maximera servicen, 
uppmuntra kunderna, göra dem till ambassadörer.

Jag håller inte med om att konsumenterna har tagit någon makt, 
jag tror att dom låter sig luras. För övrigt tycker jag att makten ska 
ligga hos specialister och fackmän som är experter på det dom gör; 
att det är dom som har kvalifikationerna att överträffa kundernas 
förväntningar.

FÖR HALLÅ, ÄVEN om många kunder är superstressade och önskar 
ögonblicklig behovstillfredsställelse är dom ju inte helt pantade. 
De allra flesta, om de hade tvingats välja, skulle föredra en tvär och 
butter mekaniker som utstrålade kompetens och pondus, än en 
genomtrevlig och slarvig. 

Nöjdhetsfokuset tenderar att bli en fernissa som kunderna 
en dag ska genomskåda. Och då ska det väl 

bära av åt ett annat håll, förhoppningsvis så 
att fokus hamnar på väl utförda jobb och 
förträffliga produkter. Eller allra helst på alla 
små kvaliteter som tillsammans resulterar i 
förstklassiga varor och tjänster. Då kanske 
yrkesskicklighet och yrkesstolthet blir 

ord som kommer till heders igen och 
servicemindet kompletteras med något 
habilt kvalitativt till kundernas fromma 
i långa loppet.

 

”Nöjdhetsfokuset  blir fernissa
som kunderna ska genomskåda”

laddhybrid
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The world’s leading trade fair 
for the automotive service industry

Välkommen till Automechanika i Frankfurt! 
Här träffar du beslutsfattare från eftermarknadens 
alla delar: från industri och handel till verkstad, 
underhåll och service. Ta del av nyheter och 
innovationer som för branschen framåt. 
Automechanika är en unik internationell 
mötesplats och världsledande vad gäller bredden 
av produkter och tjänster som visas på mässan. 
 
www.automechanika-frankfurt.com
info@messefrankfurt.se
Tel. 08-660 00 45

Inträdeskort till 

förköpspris online!

13/9 – 17/9 2016 

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

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

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

VW Passat GTE laddhybrid.



 16 MOTORBRANSCHEN 6 -7.2016

Långdragna och segslitna, men 
inte desto mindre brännande är 
diskussionerna i Cecras sektioner 
om framtida ägande av informa-
tion i uppkopplade bilar.

TOMMY LETZÉN, VD i MRF, var 
nyligen på ett möte med ECD, 
sektionen för den auktoriserade 
handeln, och han säger:

– Det är viktigt att sära på de 
olika typerna av information i mor
gondagens bilar. Säkerhetsinforma
tionen är en sak, allt som hör till den 
autonoma driften en annan, men 
det allra viktigaste för branschen, 
både den auktoriserade och den fria, 
är nog telematiken, kommunikatio
nen om hur bilen nyttjas.

Kommer tillverkarna att lägga 
beslag på rättigheten?

– Alla vet att den som får rätten 
till informationen blir vinnare och 
att tillverkarna kommer att göra allt 
för att få ensamrätten. Min spaning 
säger att det finns rimliga utsikter 
om att fler får del av den, åtmins
tone en part till som förhoppnings
vis bilägarna får bestämma vem det 
ska vara.

På vilka grunder tror du det?
– Utifrån EU:s intention om fri 

och rättvis konkurrens. Och det 
faktum att inte mindre än sju olika 
grupperingar inom EU:s organisa
tion har anmält intresse att delta 
i frågornas beredning. Det är hot 

stuff och bevakas från många 
synvinklar. Man kan också gissa att 
det blir någon form av övergångs
lösning där ÅF kan ge sina kunder 
bra erbjudanden utifrån diagnos
kontakten.

Hotbilder?
– Det blir stora förändringar fram 

över, exempelvis betydligt färre 
kundbesök i hallarna. Och telema
tikutvecklingen måste övervakas. 
Tesla har ju redan rationaliserat 
bilarnas info direkt från fabrik till 
brukare, och hoppat över både 
importör och ÅF. Det finns minst 
ytterligare en tillverkare som har 
tekniken för det. På lastbilssidan 
finns den ju redan. 2 icn

Spaning mot framtiden
En annan viktig …
… del av bilars datorstyrda 
vetande, handlar om de fria verk-
städernas tillgång till infon. MRF:s 
Joachim Due-Boje konstaterar att 
allbil tveklöst har full rätt till åt-
komst av reparationsanvisningar 
och säkerhetsrelaterade koder.

– Det finns redan verktyg 
som guidar teknikerna genom 
felsökningen och kan kopplas 
ihop med andra multibrandverk-
tyg. Men det kommer brokers, 
teknologiföretag, emellan som 
erbjuder prenumerationer av 
programvaran. Nu förbereds det 
med bra översättningar och kali-
breringar med olika webbläsare 
och diskuteras fortfarande med 
tillverkarna om vem som ska äga 
plattformarna.

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

INFÖR 22 000 BESÖKARE, varav 
kungen var en, gjorde fler än 200 
ungdomar upp om mästerskapstit
lar inom 38 yrken. 

Det verkar som om deltagarna 
presterar bättre för varje år?

– Ja, det blir svårare och alla är 
fokuserade. Det gäller att kunna 
prestera inför publik och det är 
något vi märker att många blivit 
bättre på efter att verkstäderna blir 
mer öppna och jobbar synligt för 
kunderna, säger Christina Liljekvist, 
projektledare för YrkesSM på 
Bilproffs.

Vilken roll har tävlingarna för 
Bilproffs arbete att rekrytera 
unga till branschen?

– Den har en stor 
roll eftersom det 
handlar om att höja 
statusen på utbildning
arna och visa att här 
finns det jobb. Och att 
visa att de som jobbar 
inom teknik och el 
också kan välja ett jobb 
inom motorbranschen.

– Efter tävlingen jobbar delta
garna vidare som våra ambassadö
rer på sina hemorter och via sociala 
medier. De besöker skolor för att få 
fler unga in i branschen.

Är det några deltagare från 
mindre verkstäder, eller är det 
mest från större som har lättare 
att släppa i väg personal?

– Vi hade faktiskt några från 
mindre verkstäder. Visst är det så 
att det är kännbart att bli av med en 
anställd under ett par dagar, men de 
flesta arbetsgivare ser fördelarna av 
att ha kompetent personal och att 
kunna berätta för sina kunder hur 
duktiga deras anställda är.

Årets guldmedaljörer i bran
schens grenar var Elias Karlsson 

från Varbergsbildepot (bilskade
teknik), Andreas Sjöberg, Wist Last 
och Buss i Örnsköldsvik (lastbils
teknik), Olle Karlsson, RM Bilser
vice i Danderyd (fordonslackering) 
och Jonathan Rydberg, Lennart 
Rönn Bil i Tyresö (personbilstek
nik).

YrkesSM arrangeras av World
Skills Sweden som är ett samarbete 
mellan LO, Svenskt Näringsliv och 
staten genom utbildningsdeparte
mentet, Skolverket och Myndighe
ten för yrkeshögskolan. 2 me

Vassa insatser  
i Yrkes-SM

Front 
2

Under Yrkes-SM i Malmö tävlade deltagarna 
bland annat på engelska, social kompetens 
och att jobba inför människor. Inför självaste 
kungen till och med.

Ett 
verktyg.

Therese Carlsson från 
BC Bilplåt & Lackering 
i Borlänge tog silver i 
fordonslackering.

Tävlingsarena i Malmö.

Tom Cross 
Painter
McLaren Body shop

Sikkens proudly presents

SIKKENS AUTOCLEAR 2.0

”Den här nya 
klarlacken gör verk- 
ligen stor skillnad. 
Den är snabb, flexibel 
och ger Dig en finish 
av toppkvalitet”

www.sikkens.se
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TEXT & FOTO  THOMAS DRAKENFORS

Jimmy Mossan 
kan kutymen med 
kunder som vill 
slå av på priset.

Prutning är ett av dina expertområden. Men 
varför behöver en företagssäljare vara så 
skicklig på det?
– Jag säljer mycket till taxiåkare, många av 
dem är invandrare. Från Irak, Iran, Syrien. 
En del från Somalia och några andra länder i 
Afrika. Och en del från Libanon där jag själv 
växte upp innan jag flyttade hit på 1980-talet. 
Många av dem är vana vid ett annat sätt än det 
vanliga för att göra upp priset på nya bilar. 

De vill pruta?
– Ja, och de förväntar sig att säljaren ska 
behärska hur det funkar. Inte för att komma 
fram till ett skamligt lågt pris. Nej, de vill bara 
känna sig fram till rätt pris. Med lagom margi-
naler för att alla ska bli nöjda.

Kan du ge ett exempel på hur det kan gå 
till?
– En taxiåkare kommer in och tittar på en ny 
V70 för 330 000. Han säger ”du får 310 000”. 
Men han förväntar sig inte 20 000 i rabatt, han 
vill bara hitta nivån. 

Är det alltid så här?
– Nej, det här handlar mest om nya 
kunder. Andra eller tredje bilen, 
då vet de flesta att jag fixar en så 
bra deal jag kan. Men att bygga 
upp en långvarig relation handlar 
om att lyckas även första gången 
någon kommer in i hallen. En sak 
som kan förvirra är rabatterna från 
generalagenten. Som 30 000 i rabatt 
plus vinterhjul på köpet ena gången 
och nästa gång kan jag inte ens 
bjuda på däck. Det kan vara svårt 
att förstå.

Minns du någon riktigt tuff 
 förhandlare?
– Ett av mina värsta fall var en företagskund 
som ville kapa en tredjedel av priset. Han 
körde det gamla tricket att lämna lokalen i 

vredesmod … och återvända tio minuter se-
nare med ett nytt bud. Man ser inte det så ofta 
längre. Men han gjorde det tre gånger, sedan 
köpte han bilen till priset jag först sagt.

Såg du honom någonsin igen?
– I dag är han en av mina bästa kunder. 2

JIMMY MOSSAN 

ÅLDER: 50.
GÖR: Företagssäljare på Bilia Sisjön.
BOR: Bostadsrätt i Björkekärr.
FAMILJ: Gift.
SPRÅK: Talar flytande svenska, franska och 
arabiska.
INTRESSEN: Bollspel, spelar fotboll och badminton.
LÄSER: John Grisham, Tom Clancy.
LYSSNAR PÅ: Libanesiska sångerskan Fairuz.
KÖR: XC 60 D4, 2016.

2

Proffsig 
mot prutare

Jimmy Mossan, säljare på Bilia Sisjön, är 
själv från Libanon och behärskar systemet 
med prutning som många invandrade taxi-
åkare förväntar sig att en säljare ska förstå. 

I huvudet på ett prutarproffs

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com

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

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

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

hr motor Ljusdal, inflytt dec-15



Motorplock

Öppen för lyxresor
Den som har råd att skaffa en Audi R8 Spyder 
får det mesta man kan önska sig i bilväg; bakom 
sittbrunnen hänger en V10-motor med ljuvlig 
sångröst och 540 hästkrafter som – via en 
sjuväxlad dubbelkopplingslåda – kan sparka i väg 
aluminiumkarossen till 100 km/tim på 3,6 sek-
under.  I lugnare tempo stängs fem cylindrar av. 
Alla fyra hjulen driver och i ratten sitter knappar 
till körprogrammen som förvandlar R8 Spyder till 
racerbil eller bekväm långfärdsvagn. Tygtaket tar 
20 sekunder att få på plats.

BIL PÅ VATTEN
SLIPPER KÖER
STOCKHOLM ÄR EN stad byggd på öar och 
som omges av vackert glittrande vatten. 
Om böljorna kunde användas för biltrafik 
skulle många transporter bli kortare 
och trängseln minska på gatorna. En 
sådan framtid har varit förutsättningen 
för ett projekt där studenter från ma-
rina programmet på KTH och blivande 
industriformgivare på Konstfack 
har tagit fram sex förslag på 
amfibiebilar som skulle kunna 
lämna Stockholms gator och ta 
genvägar över vattenstråken. 

Amfibiebilarna ingår i en täv-
ling som arrangeras av Efficient 
urban light vehicles (EU-Live) och som 
går ut på att skapa mera hållbara stads-
transporter.  Alla svenska konceptbilar är 
eldrivna och har små yttre dimensioner. 
Tre av bilarna är tänkta för passagerare och 
tre för godstransporter. Av de fantasifulla 
förslagen framstår Aquair som det mest 
realistiska, anser handledaren, lektor 
Anders Rosén vid institutionen för farkost 
och flyg vid KTH. 

AQUAIR ÄR ETT högt knubbigt fordon som 
bland annat är tänkt att användas för 
provtagning av Stockholms luft och vatten. 
När bilen ska ge sig ut på böljan fälls delar 
av taket ner och bildar pontoner. Resultatet 
av provtagningarna kan visas på sidorna, 
så stadens invånare omedelbart får tydlig 
information om kvaliteten på luften och 
vattnet.

Studenterna som arbetat med Aquair 
har varit i kontakt med Stockholms stad 
som har efterlyst ett smidigt fordon för 
provtagningar. Men om stadsborna någon-
sin får se amfibiebilen guppa omkring på 
Riddarfjärden eller Nybroviken är osäkert. 

Konceptet är fullt möjligt att realisera, 
men vilket företag som skulle vilja tillverka 
en modern amfibiebil är en fråga vars svar 
nog ligger långt fram i tiden. Ingen av de 
svenska amfibiebilarna gick till final i EU-
tävlingen. 

Större men mindre
Veckan innan midsommar rullar de första seriepro-
ducerade exemplaren av Volvos lyxiga kombi V90 av 
bandet i Torslanda. Det är en stor bil, 4,94 centimeter 
lång och över en decimeter längre än gamla V70.  
Men den strömlinjeformade karossen med starkt 
sluttande bakruta ger ett lastutrymme som är några 
liter mindre än föregångarens. Försäljningen startar 
med två dieslar och två bensinmotorer och senare 
kommer en laddhybrid. Volvo räknar med att sälja 
cirka 15 000 V90 per år i Sverige.

Tre sorters eldrift
Namnet är en sammanslagning av engelska 
”ion” och ”unique” och Hyundai Ioniq är förvisso 
unik i sitt slag. Det är en halvkombi som bygger 
på en helt ny teknisk bas och som redan till 
hösten börjar säljas med tre olika elektriska 
drivsystem: först som hybrid med en 1,6 liters 
bensinmotor ihopkopplad med en 44 hk stark 
elmotor, senare som plug in-modell med en 50 
kilometers räckvidd på el samt med enbart en 
120 hästars elmotor som går upp till 25 mil på 
en laddning.

2

AV  MARIANNE STERNER

”När bilen ska ut på böljan fälls delar
av taket ner och bildar pontoner”

Aquair heter den här knubbiga amfibien.

  MOTORBRANSCHEN 6 -7.2016 21

Nissan Leaf lyser upp kontor
Hur elbilar kan användas när de står stilla visar 
Nissan på sitt nya kontor i Frankrike. Via hundra så 
kallade vehicle-to-grid-laddare ska bilarna kunna bi-
dra med energi till nätet. Batterierna laddas med billig 
el när nätet är lågt belastat och under dyr högtrafik 
återförs strömmen. Kontoret är också försett med ett 
energilagringssystem som baseras på 64 gamla bat-
terier från Leaf. Dessa laddas med solenergi och kan 
lagra upp till en Megawattimme.

Designkvinnans drömbil
I en ny fabrik i Marysville, Ohio, har produktionen 
börjat av Hondas nya version av supersportbilen NSX, 
drygt tio år efter att den första modellen lades ner. 
Det är en värdig efterträdare, till stora delar byggd av 
aluminium och späckad med avancerad teknik. Den 
vackra karossen har formgivits av en kvinna, Michelle 
Christensen. På 2,9 sek når den fyrhjulsdrivna bilen 
100 km/tim med hjälp av en mittmonterad V6:a och 
tre elmotorer som tillsammans utvecklar 573 hk. 

Honda NSX.

Vehicle-to-grid-laddare.

Hyundai Ioniq.

Volvo V90.

Audi R8 Spyder.

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

 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



Vaktpost
WER-agenturer i Örebro lanserade för en tid 
sedan Tool monitoring system (TMS), ett snillrikt 
övervakningssystem för handhållna trycklufts- och 
elverktyg. 

Små sensorer som ansluts till verktygen 
skickar trådlös info till en portal som berättar 
om verktygens driftstid, luft- och energiförbruk-
ning, vibrationsnivåer och mycket annat. Kan även 
övervaka underhåll av verktygen. Ger överblick av 
verktygsparken och minimerar risken för ”vita fing-
rar”. Startkit med kontrollenhet och fem sensorer 
kostar 7 900 kronor netto.

Senaste Porschen …
… i Playmobils modellprogram är en saphirblåmetallisk 911 Targa 45. Den har en nydesignad bakdel, batteri-
drivna fram- och baklampor och ett Targa-tak som går att fälla upp och ner. Kaross och konstruktion uppges 
vara identiska med originalet. På Playmobils webbplats kostar leksaksbilen 549 kronor inkl moms.

Parkeringshjälp
Bosch satsar på en mängd system inom par-
keringsassistans, teknik som både förenklar 
parkeringen och guidar till lediga platser. Ett steg 
närmare automatiserad parkering. 

Systemet baseras på ultraljudssensorer som 
upptäcker lediga platser och genererar också di-
gitala kartor. Sensorerna finns som standard i fler 
bilmodeller men kan också installeras separat.

Nytankat2
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Vinn!

Vi har 5 böcker 
till utlottning. 
Vill du vinna 
en, mejla 
namn och 
postadress till 
redaktionen@
motorbran-
schen senast 
10 september 
2016. Skriv 
”Utlottning” i 
ämnesfältet. 
Ev vinstskatt 
betalas av 
vinnarna.

Lär känna
nästa kull
90-talister som 
medborgare, med-
arbetare och kon-
sumenter. Så heter, 
och det handlar den 
här nya boken om. 
Författare än Motorbranschens krönikör, 
Anders Parment som inte bara forskar om 
bilbranschen utan också om framtidens 
bilköpare och generationsskillnader. För 
den omvärldsmedvetna, kolla vad som är 
utmärkande för 90-talisterna och hur det 
kommer sig!

Gemmagnet
En magnetisk gem-
hållare i form av 
en silverformad 
bil kan väl passa på 
bilhandlarens skrivbord. Produkten är tysktillver-
kad av Emform, modellen icke identifierbar. På 
nätshopen Deskstore var priset nedsatt till 149 
kronor nyligen.

Kraftig doning
Den nya italienska monteringsmaskinen för de tuf-
faste hjulen drivs med oljehydraulik och är digital 
och beröringsfri. Säljs av Boab Hjuldelar. Pris från 
143 000 kronor och uppåt.

Ny lillebror.

Komplex 
klocka
Övervaka din 
träning med 
stegräknare, 
distansberäk-
ning, träningstid 
och kaloriförbrukning. Bli väckt på morgonen, kolla 
din sömn och om du fått sms under natten. Nya CL 
Easyfit touch är en fitnessklocka och aktivitetsmä-
tare som håller koll på mycket. Kompatibel med 
smarta mobiler, italiensk design. Kostar 827 kronor 
exkl. moms.

Rekonda kroppen
Tvätta och skrubba skinnet, så lär solbrännan ta 
jämnare. Och varför inte använda det här verktyget, 
format som ett bildäck med svamp på ena sidan 
och skrubb på den andra, därtill med ett ergono-
miskt grepp. Axe Detailer shower tool finns på flera 
nätsajter och kostar runt 125 kronor för ett fyrpack.

En riktig 
kaxe.

Skrubb-
verktyg.

AutoConcept Insurance AB  I  0300-56 38 10  I  info@autoconcept.se  I  autoconcept.se 

Ring
0300-56 38 10så berättar vi mer!

Till alla fordon där du tecknar en garantiförsäkring
bjuder vi på vår nyckelförsäkring Key Protect.

Återfås inte nyckeln ersätter vi ny nyckel och omkodning upp till
5 000 SEK exkl moms. Försäkringen gäller inom EU/EES – utan självrisk. 

Var rädd om din egen bilnyckel, hör av dig så skickar vi en KeyProtect
till dig också.

Trevlig sommar!

Hittad i Båstad

Your Insurance Provider



Att komma åt skador 
på husbilar och hus-
vagnar, byggda av plåt 
och plast med lim-
made lister, kräver 
sina konstnärer. Vinyl 
make up i Tenhult har 
två sådana experter 
på ”spot repair” som 
smått magiskt trollar 
bort skadorna.
TEXT  MARIA ERIKSSON FOTO  CHRISTEL LIND

T
enhult, söder om Huskvar-
na, är lite av husbilarnas 
och husvagnarnas mecka. 
Här finns Kabes huvudkon-
tor och tillverkning, Hobby 
fritids stora husvagnshall 
och Adrias importverksam-

het av husbilar och husvagnar. Här ligger också 
numera Vinyl make up, huvudentreprenör för 
Kabes eventuella plast- och lackskador för kun-
der i Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

– Det som gör oss unika är att vi har nischat 
in oss på att just reparera husvagnar och husbi-
lar. Periodvis hade jag nog kunnat anställa två 
personer till, men då hade jag behövt större yta. 
I dag får jag plats med fem objekt samtidigt och 
det är lagom, säger Anders Wihlborg.

Han var verktygsmakare på Husqvarna 
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2  I  F R A M K A N T  I  V I N Y L  M A K E  U P

Stefan Andersson och Joakim 
Thorell från Kabe bänder bort 
en limmad list med hjälp av 
en kniv och muskelkraft för 
att en liten buckla ska kunna 
repareras. En liten pil i tusch 
markerar där bucklan finns. 

Finlirarna

ARTIKELN I  KORTHET

2  Att reparera husbilar och husvagnar kan vara knepigt; det 
är svårt att komma åt skadorna. Många delar är limmade 
och att byta en del kan innebära en viss demontering. Det har 
gjort att Anders Wihlborg och Hans Damberg på Vinyl make 
up i Tenhult blivit experter på att laga skador på plats, så 
kallad spot repair. Företaget är huvudentreprenör för Kabes 
lack och plastskador som upptäcks i produktionen.

Anders Wihlborg 

är verktygs-
makare i botten.
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symaskiner när han blev inlockad i bilbran-
schen och började reparera billinredningar 
under 1980-talet med många inbrottsstölder 
av stereoapparater i bilar. I början av karriä-
ren jobbade han från sin bil och åkte runt till 
kunder med verktyg i bakluckan.

– Jag fick snabbt en förfrågan från en 
lackverkstad i Jönköping som behövde hjälp 
med plastreparationer och lackering. Sedan 
kontaktades jag av Kabe husvagnar som be-

hövde hjälp med produktionsrelaterade skador 
på husbilar.

SVÅRIGHETEN MED ATT tillverka husbilar och 
husvagnar ligger i de stora partierna plast och 
plåt, samtidigt som antalet skruvar ska vara 
så få som möjligt för att minska risken för 
genomsläpp av fukt, vilket verkar vara en av de 
största skadeorsakerna. Det räcker med att en 
mekaniker sluntit med kniven när tätningsfo-

gen skurits eller att en skruv gått rakt igenom 
för att Anders Wihlborg behövs på plats.

– Runt 2010 tog det ordentlig fart med 
husbilar och vi fick allt mer att göra. Hans 
Damberg anställdes och tre år senare flyttade 
vi in i vår verkstadslokal i Tenhult. Då började 
vi också ta in försäkringsskador och andra 
större skador. 

I dag består verksamheten till 90 procent av 
reparationer av alla märken på nya och begag-
nade husbilar och husvagnar. Resten är inred-
ning av bilar och karosskador, även på båtar 
och bilar. I en liten verkstad i Gränna sköts 
flockningen, fiberbeläggning med nylonfiber 
som bildar en sammetsyta och som används i 
inredningssammanhang. Det efterfrågas också 
i rallybilar som material på instrumentpane-
len för att få bort reflexer.

I VERKSTADEN I Tenhult finns ingen stängd 
lackbox; en sådan skulle behöva vara lika stor 
som en husbil och det kan ju innebära en 
längd om tio meter. I stället drar Vinyl make 
up för draperier och styr utsugen och friskluft 
med ventilation. 

Anders och Hans ser alla skador som utma-
ningar eftersom en reparation måste föregås av 
en smidig demontering.

– Husbilar är ologiskt byggda för efter-
marknaden. Att plocka bort en bakljusramp 
kräver ofta att hela bakpartiet med sidostycken 
måste tas bort och de är ofta limmande med 
Sikaflex (vit fogmassa). Det finns inte många 
skruvar i en husbil, säger Anders Wihlborg.

Att avlägsna hela stycken blir ofta kostsamt. 
Genom att i stället reparera skadan på plats 
blir kostnaden lägre och Anders och Hans har 
blivit riktiga konstnärer på ”spot repair”. 

– Det gäller att tänka utanför boxen. Jag 
har haft god hjälp av min utbildning inom 
inredning. Reparationstekniken är hämtad från 
Bilplastteknik, men det finns skillnader. När 
vi armerar en spricka värmer vi in nät från utsi-
dan inte från två håll som vi lärt oss på bilar. 
Det svåra är att göra det hållbart.

ALLA SKADOR BÄTTRINGSLACKERAS och då 
helst på så små ytor som möjligt.

– Det gäller att blanda till färgen rätt. Vi 
målar en fläck och dimmar ut med ”dimutjäm-
ningsvätska”. När det härdats polerar vi ihop 
färgerna. 

– Fler borde jobba med att reparera skadan i 
stället för att lackera hela delar, men det kräver 
att man har någon som jobbar med det hela 
tiden. Det tar tid att lära sig att se färgskillna-
der. Vi har modern utrustning också men det 
är långt ifrån alltid som det stämmer. 

Just nu är det högtryck i produktionen. 
Bucklor och reparation av plåt är de vanligaste 
skadorna. 

– Vi jobbar också med HBC-teknik som 
handlar om att reparera kulhamrad plåt, ett 
system där man kopierar en fasad som har en 
struktur. Man gör avtryck en bit ifrån eftersom 
mönstret upprepas, typ mönsteranpassning. 
Sedan riktar man ut en linjal, känner av och 
mäter sig fram i mönstret.

– Därefter görs en avgjutning, vi sprutar 
in gummimassa som bildar rätt mönster. När 
vi sedan flyttar reparationsfixturen till skadan 
sprutar vi in filler och formar skadeområdet.

H A N S  DA M B E R G

”Entusiast bilarna är min
pensions försäkring”

”ALLT VI GÖR ÄR EN UTMANING; DET ÄR 
INTE ALLTID VÅRA UPPDRAGSGIVARE 
TROR ATT VI KOMMER ATT KLARA DET.”

VINYL MAKE UP använder både sprutor och 
kanyler för att få in fillern i skadan. Det är ett 
tidskrävande hantverksarbete. Efter att skadan 
är reparerad grundmålas området, bättrings-
lackeras och poleras.

– Det är svårt för många verkstäder att an-
vända sig av spot repair, eftersom billackerar-
branschen är så hårt uppstyrd tidsmässigt från 
försäkringsbolagen. Arbetet har effektiviserats 
och det finns inte mycket tid till att mixa färger 
och göra färgprover.

Men det lönar sig. Anders Wihlborg berät-
tar om en reparation av en husvagn som fått 
en krockskada. Att byta hela väggen på vagnen 
hade kostat 200 000 kronor. Efter att Anders 
och Hans hade reparerat skadan på plats slu-
tade kostnaden på 35 000 kronor.

– Allt vi gör är en utmaning. Det är inte 
alltid som våra uppdragsgivare tror att vi kom-
mer att klara det. Det är det som driver oss, 
säger Anders Wihlborg. 2

Fotnot: Läs mer om husbilar på sidan 38!

Printade husbilar innebär mer-
arbete för Anders och Hans. 
Här inspekteras skador.

MC-bilen Heinkel 
Trojan är en av Hans 
Dambergs ögonstenar. 

VINYL MAKE UP
ÄGARE: Anders Wihlborg.
SÄTE: Tenhult utanför Huskvarna och Gränna.
OMSÄTTNING: 2,2 miljoner kronor (2015).
ANTAL ANSTÄLLDA: 1 person.
HUSVAGN ELLER HUSBIL: Varken eller. Åker 
hellre flyg till varmare ställen med familjen.

Vinyl make up är huvud-
entreprenör till Kabe.

Hans Damberg är utbildad plåtslagare, 
före detta bilplastreparatör på Holm-
grens Bil, före detta företagare och med 
erfarenhet av pulverlackering från flera 
länder. Men han är också bilbyggare.

– Jag gillar allt gammalt, säger han.
Köpförbudet från sin sambo har han 

just brutit.
– Dagens bilköp blev en Saab 9-3 från 

-02 för 4 000 kronor. Nybesiktigad. Och 
en trädgårdstraktor, tillägger han och ser 
lite bekymrad ut över hur den nyheten ska 
tas hemmavid.

Sin första bil köpte Hans Damberg 
när han var tretton. I dag har han 
ungefär 35 bilar som står i flera garage 
och en lada.

– Det började kanske som idioti, men i 
dag är det min pensionsförsäkring.

Han bygger hot rods och använder 
gamla karosser och nya motorer.

– I min Chevy- 37 kupé har jag en motor 

från en Corvette- 02 med 425 hästkrafter. 
Den går snabbt kan jag lova, säger Hans 
Damberg.

– Jag köper bilar lite för ofta. Ibland kö-
per jag bilar bara för att få reservdelarna. 
Jag har nio Saab-bilar. 

Hans är en uppfinnarjocke och funderar 
just nu på en ny typ av krymp-maskin som 
vi inte får skriva mer om än så här. 

– När jag bygger mina bilar får jag 
forma mina egna karossdelar eftersom 
det inte finns några delar att få tag på. 
Det handlar om extrema bilar som får 
byggas med krymp- och sträckteknik och 
”engelska hjulet”.

Finaste bilen i hans samling ligger 
nedplockad i lådor. 

– Det är en Studebaker 1949 cab. Jag 
köpte den för mitt muckarbidrag en gång 
i tiden. Jag har fått en miljon kronor i bud 
på lådorna, men de är inte till salu, säger 
han.

Anders visar hur linjalen 
sugs fast med tryckluft. 
Med hjälp av en ventil 
bildas vakuum som 
vänder luften innan re-
parationsmallen fästs.
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Vår inställning till
att leasa bil privat
Att privatleasingen exploderar vet vi. Snart är tjugo procent av alla privatregistre-
rade personbilar leasade. Kvinnor och yngre bilförare leasar oftare än män och äldre. 
Så här lät tongångarna när Thomas Drakenfors gick ut på stan och frågade.

Kör du mycket bil?
– Ja, jag har alltid haft bil. När jag är ledig blir 

det en hel del utflykter. Sammanlagt kanske jag kör 
3 500 mil per år. I jobbet reser jag rätt mycket runt 
om i södra Sverige … Karlskrona, Växjö, Göteborg. 
Kanske även Malmö framöver. På en del resor tar 
jag tåget.

Privatleasing, är det något för dig?
– Nja … det är nog inget för mig, inte privat. Nej, 

jag har aldrig varit inne på tanken ens. Jag behöver 
ha min bil tillgänglig jämt.

Men med leasing har du den jämt?
– Jaha, jag tänkte nog på bilpool. Men om till-

gängligheten är den samma, då kanske det skulle 
kunna vara intressant. Men troligtvis blir det ändå 
betydligt dyrare än min vanliga lösning, jag brukar 
ha cirka tio år gamla bilar som inte är så dyra, runt 
30 000 i inköp.

Skulle du kunna tänka dig privatleasing?
– Ja, det skulle jag nog. Jag har inte undersökt 

så noga, men jag tror ändå att det skulle kunna 
vara intressant. Några kompisar var inne på det och 
när de berättade lät det som ett ganska bekvämt 
upplägg. 

Vad skulle vara fördelen?
– Det är bra med servicen, man slipper ångesten 

med att köpa ny bil och ta hand om den på olika 
sätt. Flexibelt. Det skulle passa min nuvarande 
livssituation. Men det kanske inte är den mest 
ekonomiska lösningen.

Vad skulle du välja för bil och vad skulle det 
få kosta?

– En bil som är bekväm att köra, men som inte 
är särskilt stor. En Volkswagen Golf till exempel. 
Kostnad? Tja, jag vet inte riktigt. Några tusen i 
månaden? 

Leasa bil privat, har du funderat på det?
– Ja, och jag gör faktiskt redan det. Det är otrolig 

smidigt, jag gillar det verkligen.

Har du ägt bilar tidigare?
– Det har jag, både gamla och helt nya bilar. 

Men jag kör inte så jättemycket, i leasingavtalet 
ingår 1 200 mil och det räcker för mig.

Vad fick dig att välja leasing?
– Jag bara läste om det i tidningen och tyckte 

att det verkade smidigt. Länge sedan? Nej, jag 
började leasa strax före jul. Jag betalar 1 500 i 
månaden, jag vet inte om det är billigt direkt, men 
det funkar bra. Behövs det någon service så är det 
bara att lämna in bilen. Jag är jättenöjd. Sedan vet 
jag inte om jag kommer att leasa jämt, men just nu 
känns det i alla fall bra.

TONNY ERIKSSON

Gör: Programutvecklare.
Bor: Ystad.
Kör: BMW 320 från 2002.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

LOLLO SANDBERG

Gör: Utbildningsansvarig.
Bor: Tyresö.
Kör: Seat Mii från 2015.

NILS-FREDRIK MÖRNER

Gör: Affärsutvecklare.
Bor: Stockholm.
Kör: Nissan Micra från 1998.

MRF Kalkyl - en del i framtidens servicemarknad.

Nu kommer utbildningen i MRF Kalkyl —
programvaran på köpet!

• MRF Kalkylprogram 
Lär dig arbeta i MRF Kalkyl

• Ekonomiutbildning 
Lär dig mer om företagsekonomi

• Nyckeltal i branschen 
Hur påverkar lönerna timpriset

• Bli en bättre förhandlare 
Hur påverkar olika ekonomiska förändringar timersättningen

• Ja eller Nej 
Ska du ta emot alla erbjudanden från en partner 

MRF Kalkylingår iutbildningen

Har du koll på
timkostnaden?

Anmäl dig till höstens utbildning i MRF Kalkyl och ekonomi. 
Under september och oktober håller vi endagarsutbildningar runt om i Sverige.
Utbildningen innefattar:  

Läs mer om MRF Kalkyl, kursens innehåll och anmäl er på 
www.mrf.se

Pris för utbildning inklusive MRF Kalkyl
Ordinarie pris: 7 950 kr
MRF-medlem: 2 850 kr 
Alla priser exkl. moms.   
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1

2

3 Branschen begåvas 
med fler kvinnliga 
lastbilsmekaniker.

Wist startade 
egen utbildning.

Enbart kvinnor i
senaste årskursen

TEXT  PIERRE EKLUND / FOTO  HENRIK MILL

Det är svårt att få 
tag på kompetenta 
lastbilsmekaniker.

”SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET TILLÄT inte en lärlingsutbild-
ning enligt norsk modell, men vi kunde anordna en vuxenutbild-
ning med inriktning mot lastbilsmekaniker. 2013 startade vi en 
utbildning på 20 veckor som fortfarande finns kvar. Den adminis-
treras av Vilhelmina lärcentrum som står för all teori. Praktikdelen, 
70 procent av utbildningstiden, sker på någon av Wist Last & Buss 
verkstäder i landet.

Eftersom branschen, och även vi, har en snedbelastning mel-
lan män och kvinnor började vi fundera över hur vi skulle kunna 
rekrytera fler kvinnor. När det var dags att marknadsföra ytterligare 
en utbildningsperiod i vintras kom idén att skapa en utbildning som 
enbart riktade sig till kvinnor. Marknadsföringen har bestått i ett 
antal artiklar på vår hemsida och i sociala medier, med perspektivet 
hur det är att arbeta i branschen som kvinna.” 

”ARBETSMARKNADEN KOMMER ALLTID ha behov av tekniker och 
mekaniker, men just nu är det svårt att hitta skickliga lastbilsmeka-
niker. Det finns en förlegad syn på mekanikeryrket i allmänhet och 
i synnerhet för arbete med tunga fordon. Många fördomar finns 
om att det är ett smutsigt och tungt arbete, också att det är ett hårt 
arbete som därmed inte skulle vara något för kvinnor. 

Inget kan vara mer fel. Det är inte mer fysiskt krävande att arbeta 
som lastbilsmekaniker än som undersköterska i dag. Den stora 
skillnaden är att lastbilsmekaniker har bättre arbetstider, -villkor och 
lönenivåer. 

Vi har aktivt försökt påverka och säkerställa återväxten genom att 
satsa på information och föreläsningar till ungdomar som ska välja 
inriktning till gymnasiet. För några år sedan började vi även under-
söka om vi själva kunde förstärka tillväxten och tittade på en modell 
som har använts på våra norska Wist-anläggningar och inledde ett 
samarbete med Vilhelmina lärcentrum.”

Mattias Dahlgren berättar
själv om utbildningssatsningen.

Problemet

Lösningen

Resultatet

WIST LAST & BUSS UTBILDAR TUNGMEKANIKER

”KAMPANJEN SLOG MYCKET väl ut och vi fick stor respons; vi hade 
20-talet sökande till endast sju utbildningsplatser. Vi gick från att tro 
att vi inte skulle få tillräckligt med sökande till att tyvärr behöva neka 
några. De kvinnor som sökte är just nu i full gång med utbildningen 
och blir färdigutbildade lagom till midsommar. 

Det är tredje gången vi genomför utbildningen och vi är mycket 
nöjda med resultatet. Samtliga elever har klarat sig och blivit garante-
rade tre månaders provanställning hos oss. Alla blir dock inte kvar hos 
oss; exempelvis har vi kanske inte behov att nyanställa just på elevens 
bostadsort direkt efter utbildningen.

Många av eleverna är dock verksamma inom branschen, i vissa fall 
hos konkurrenter till oss. Trots det är vi tillfreds med att få in nytt blod 
i branschen och förhoppningsvis har vi ett helt gäng med kvinnliga 
mekaniker som blir godkända till sommaren.

Vi kommer att utvärdera denna utbildningsomgång för att ta ställ-
ning till om vi ännu en gång ska köra enbart för kvinnor eller om det 
blir en blandad grupp nästa utbildningsomgång vårterminen 2017.”

Behovet av lastbilsmekaniker, och framför allt kvinnliga mekaniker, är som alla 
vet stort. För att ändra på det utbildar Nordens största privata återförsäljare 
av Volvo-lastbilar och -bussar – Wist Last & Buss – kvinnliga lastbilsmekaniker. 
Mattias Dahlgren, marknadsföringsansvarig, berättar om satsningen.
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Eleven Hanna Widén
och Mattias Dahlgren.

”ETT HELT GÄNG KVINNOR KAN 
VARA GODKÄNDA SNART”

MATTIAS DAHLGREN



Familje
företagets 
styrkor & 
svagheter
Familjeföretaget har sina styr-
kor – men också sina akilleshä-
lar. För- och nackdelar brukar 
listas så här:

POTENTIALER
l Aktivt ägande och engage-
mang. 
l Långsiktigt tänk, långsiktiga 
investeringar och uthållighet.
l Äldre familjeföretag har de 
stora, dyra investeringarna 
bakom sig.
l Äldre familjeföretag kan ha 
goda buffertar.
l Större förståelse för upp- och 
nedgångar .
l Kan få alla medarbetare i 
företaget att ”känna sig som en 
enda stor familj”.
l Stabil företagskultur och 
stolthet.
l Uppskattas av kunder, inger 
förtroende. Lång historia signa-
lerar stabilitet.
l Kan fatta snabba beslut inom 
en liten krets.
l Skapar familjegemenskap och 
engagerar flera generationer.

RISKER
l Ledningen kan sakna rätt 
kunskaper.
l Släktskap, inte kompetens, 
kan väga tyngst.
l Motsättningar mellan gene-
rationer.
l Svårigheter att förnya sig och 
”hänga med”.
l Svårt att hålla i sär rollerna 
familj, ägare och ledning.
l Syskonrivalitet och andra 
familjekonflikter kan påverka 
företaget.
l Arvsskiften kan skapa både 
praktiska och ekonomiska 
problem
l Press på yngre generationer 
att ta över. Svårigheter för äldre 
generationer att släppa taget.
l Förnyelse och nödvändiga 
strukturomvandlingar kan få 
stå tillbaka. 
l Risk för arvstvister och 
svårigheter att skapa rättvisa 
mellan aktiva och passiva famil-
jemedlemmar.

Utmärkande för bilhandeln är många familjeföretag. 
Och familjeföretagen har framtiden för sig; de står för en stor 

del av nyanställningarna på den svenska marknaden.
TE X T ANNIK A CREUTZER 
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NÄR 
FAMILJERNA 

STYR

2  F O K U S  I  FA M I L J E F Ö R E TAG

F
örvärva, ärva och fördärva – 
den klassiska ramsan om fa-
miljeföretag stämmer inte in 
på bilbranschen. Här finns 
många som har klarat tre 
och fyra generationsskiften 
och fortsätter att blomstra.

Förklaringarna visar sig vara flera. En är 
”bensinen i blodet”, kärleken till bilen. Ofta 
delar hela familjer den känslan, jobbar med 
sina största intressen och då är det lättare att 
komma överens. 

Men det gäller inte alla. Det finns många 
i familjeföretagens ledningar som är mer 
intresserade av andra delar av verksamheten 
som miljö, trendspaning, marknadsföring och 
finansiella frågor och det bästa är givetvis om 
familjemedlemmarna kan lite av allt.

Mattias Nordqvist, professor i företagseko-
nomi vid Internationella handelshögskolan 
i Jönköping och föreståndare för Center for 
Family enterprise and ownership, har forskat 
kring familjeföretag. 

– Utmärkande för bilhandeln är att det 
finns så många familjeföretag, vanligtvis har 

företaget funnits i ett par generatio-
ner på en eller ett par närliggande 
orter, säger Mattias Nordqvist och 
tillägger att orsaken till de geografiska 
placeringarna är att branschen styrts 
av tidigare etableringsregler.

INOM HELA DETALJHANDELN är 
familjeföretag en tradition, allt från 
stora kedjor till små handlare. I fram-
tiden kan det dock förändras.

– Just nu står många bilhandlare inför 
ägarskiften. Det är 40- och 50-talisterna som 
antingen ska lämna över till yngre i familjen 
eller sälja företaget externt, säger han.

– Det jag observerat, och även vid flera 
tillfällen fått berättat för mig, är att många 
mindre, när de säljer, väljer att sälja till ett 
annat företag som också är familjeägt. Jag tror 
det är naturligt att välja en köpare med en kul-
tur som känns igen och som man därför litar 
på. Det är en jobbig process att skiljas från sitt 
företag och då kan det kännas tryggt att välja 
en annan ägarfamilj som står för varumärket. 

– För den handlare som vill växa är det 

alltså en fördel att vara ett familjefö-
retag med tydliga värderingar. 

MATTIAS NORDQVIST OCH hans 
forskarlag på 30 personer har studerat 
många familjeföretag under de tio år 
som centret har varit verksamt. 

– Vanligaste felet i familjeföretag 
är att inte tydligt separera rollen 
som ägare, vd eller säljare. Det 

råd jag brukar ge är att tidigt, och vid varje 
skifte, sätta sig ner med någon utomstående 
och tydligt strukturera upp de olika rollerna. 
Skriv ner vad var och en ska göra och besluta 
om och kommunicera det i organisationen. 

– Det tydligaste exemplet är den äldre 
som varit vd och lämnar för att bli styrelse-
ordförande och inte riktigt kan släppa taget 
utan fortsätter att agera som företagsledare 
både mot anställda och utåt. Tidigare roller 
kan ligga djupt i identiteten, menar Mattias 
Nordqvist och beskriver den centrala roll på 
en mindre ort som en bilhandlare kan ha.  

Men även den yngre generationen kan 
agera utan en klar roll.

– Exempelvis någon ung som är intresserad 
av bilar, börjar som säljare och samtidigt är 
delägare. Då är det viktigt att i organisationen 
agera som en av säljarna och inte som ägare.

ETT ANNAT MISSTAG är att inte prata tydligt 
om framtiden med varandra i god tid.

– Jag har mött många där den äldre inte 

tror att den yngre vill ta över och den yngre 
tror att den äldre helst vill sälja. De har helt 
enkelt inte satt sig ner och pratat. Och ju längre 
man väntar desto större risk är det att det blir 
konflikter i framtiden. Dessutom går åren och 
fler, kanske ingifta, kommer in i processen. 

Ett mönster i den yngre generationen 
som kan skönjas är att sönerna börjar tidigt i 
företaget och arbetar sig upp medan döttrarna 
utbildar sig och kanske arbetar med annat 
innan de går in i företaget.

– Det är något som vi bara kan spekulera 
kring. Men traditionellt har bilhandeln varit 
mycket mansdominerad och det har inte varit 
lika självklart för en dotter att ta över. 

– Mitt råd är att i det familjeföretag som vill 
växa bör alla, både söner och döttrar, skaffa sig 
ordentlig utbildning. Företagen kommer att bli 
allt mer komplexa, konkurrensen kommer att 
öka och det kommer att ställas helt andra krav. 
Dessutom är det bra med ordentlig arbetslivs-
erfarenhet gärna från branscher som har kom-
mit längre i utvecklingen i vissa moment. 

Mattias Nordqvist menar att svenska famil-
jeföretag har det mycket bättre i dag än i tidi-
gare generationer då det fanns förmögenhets-
skatt, arvsskatt och gåvoskatt. Familjeföretagen 
står för en stor del av nyanställningarna på den 
svenska marknaden och värdestyrda företag, 
som familjeföretag, har framtiden för sig. 2

”I FAMILJEFÖRETAG SOM VILL VÄXA 
BÖR ALLA, BÅDE SÖNER OCH DÖTTRAR,  
SKAFFA SIG EN ORDENTLIG UTBILDNING”

Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi

Mattias 
Nordqvist, 
forskare.

Familjestyre på Bildepån. Anna Andersson, Kurt Nilsson, 
Annika Henriksson, Steve Nilsson och Sara Patterson.



 

M
ånga andra branscher har 
fått känna av hur stora före-
tag eller riskkapitalistbolag 
köper upp mindre företag 
och slår ihop eller lägger ner.  

Frågan är vad som händer framöver. 
– Visst sker det en viss konsolidering även i 

vår bransch, säger Pontus Lövrup på SVÅ, Sca-
nia Volkswagens återförsäljarförening i Sverige. 

– Det vanligaste hos oss är att någon 
återförsäljare tar över andra mindre företag 
inom samma märkesgrupp. Det är också något 
som de olika generalagenterna uppmuntrar 
och deras ord väger tungt. De vill ogärna att 
återförsäljare, som blandar verksamheten med 
olika märken, går samman. 

– Dessutom styrs det av gruppundantags-

reglerna i EU som finns med i våra kontrakt, 
där vi har rätt att sälja till en märkeskollega.

Riskkapitalister har det hittills inte setts 
många av inom bilhandeln.

– De söker sig väl till branscher med större 
lönsamhet än vår. Alla vet hur tufft det är att 
vara återförsäljare och hur små marginalerna 
är. Vi är enormt konkurrensutsatta och helt 
enkelt inte attraktiva för uppköp för riskkapi-
talister, som snabbt vill hitta stora resultatför-
bättringar eller avknoppningar och sedan sälja.

– Ur riskkapitalisternas perspektiv är vi 
helt enkelt humlor som inte borde kunna flyga 
men gör det ändå, tillägger Pontus Lövrup.

DET AVGÖRANDE FÖR återförsäljarföretagens 
fortlevnad över generationer är därför hur väl 
man lyckas med successionen. 

– Det är helt avgörande. Ser vi uppköp 
så är det oftast när en familj inte lyckas med 
generationsskiftet.

– Det motsatta gäller också. När skiftet är 

Nya utmaningar för 
tredje generationen
Bil-Bengtsson på Österlen styrs av tredje generationen. 
Farfar Henry startade för 85 år sedan och syskonen 
 Gisela och Olov Bengtsson tog över när deras far 
Gert-Rolf gick bort för några år sedan.
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Joacim Dahlqvist äger Fordåterförsäl-
jaren Dahlqvists Bil tillsammans med 
brodern Jonas och mamman Anne som 

har den största aktieposten.
– Vi vet att hon har sista ordet. Men hon 

lägger sig inte i affärerna. Jonas är inte 
heller verksam i företaget utan arbetar med 
förvaltning, perfekt för en styrelseledamot. 

Dahlqvists Bil i Kristianstad, Ängelholm 
och Hässleholm säljer 800 nya och 1 200 
begagnade bilar årligen och har ca 65 an-
ställda. Förra året fick företaget europeiska 
Fords utmärkelse för kundnöjdhet, ”The 
Chairman´s Award 2015”, för tredje gången. 

Joacim minns hur farfar Lennart, som 
startade bilförsäljning 1948. styrde.

– Han skötte affärerna via telefonen och 
gick runt i hela huset med en jättelång för-
längningssladd. Farmor for efter och såg till 
att han inte trasslade in sig.

Efter gymnasiet 1987 stack Joacim i väg 
till England och började arbeta hos en Ford-
handlare som juniorsäljare. Ett år senare var 
han hemma igen. Det blev en krock. Joacim 
ville göra som i England men pappan tyckte 
det var för tidigt att komma med nya idéer.

– Pappa och farfar var mer inriktade på att 
sälja bilar än på servicedelen. För mig är det 
viktigaste att se till hela affären.

2005 gick pappa Peter bort efter en längre 
tids sjukdom. Ekonomichefen klev in som vd 
under några år då Joacim var försäljnings-

chef. Sedan 2009 är det han som är vd. 
– Det var skönt att äntligen få ta över och 

kunna genomföra de stora förändringarna. 
Det kan låta hårt, men hade min far levt i dag 
hade jag nog inte stannat kvar i företaget.

Joacim har byggt upp och utvecklat ett 
eget datasystem, Raps, som även kontrol-
lerar att ersättningen från GA är rätt och 
innefattar ett avancerat provisionssystem.

– Vi fokuserar på alla parametrar som ger 
oss intäkter. Service på olika sätt är vikti-
gare än någonsin tidigare. Vår filosofi är att 
alla delar är lika viktiga, vi utvecklar dem 
hela tiden och vi gör det utifrån kundnytta. 
Det är då det blir pengar i slutändan och vi 
får nöjda och lojala kunder, säger Joacim.

”Generations-
skiftet blir 
 avgörande”
Det är något särskilt med återförsäljarna av bi-
lar. Få branscher har överlevt generationsskifte 
på generationsskifte framgångsrikt. Succes-
sionen inom VW-handeln, där familjeföretagen 
är många, har blivit bättre på senare år, tycker 
återförsäljarföreningens Pontus Lövrup.

S yskonen Bengtsson komplette-
rar varandra.

– Vi har en bra kombination, 
säger Gisela som är företagets vd.

Det var inte självklart att de skulle 
ta över. Gisela drömde om att bli vete-
rinär och valde Na-linjen på gymnasiet 
och därefter studier på IHM Business 
school i Göteborg.

I dag är hon och Olov båda i 45-års-
åldern och om det blir ytterligare en 
generation är ännu en öppen fråga.

– Våra barn är i 20-årsåldern, fortfa-
rande unga och det viktigaste är att de 
väljer den framtid de själva vill ha och 
inte känner något tryck från oss.

Bil-Bengtsson startades av farfar 
Henry på 1930-talet med en liten verk-
stadsrörelse i Sandbäck i Sjöbo. 

Pappa Gert-Rolf tog över på 1970-ta-
let och då expanderade företaget 
kraftigt. Han köpte upp återförsäljare 
i sydöstra hörnet av Skåne. Det har 
främst varit Volvobilar och med tiden 
även Renault och Dacia. Företaget 
säljer även tunga lastbilar. 

– Toyota tog kontakt med oss 2009. 
Det var trevligt att kunna bredda vårt 
personbilsutbud med ett varumärke 
med stark miljöprofil, säger Gisela.

De två största utmaningarna för 
tredje generationen Bengtsson är att 
hitta rätt yngre arbetskraft och verka 
för en hållbar miljö. Mycket har för-
ändrats, framför allt inom verkstad, 
och det är viktigt att unga inser hur en 

verkstad ser ut i dag, menar Gisela.
– De flesta vet inte hur mycket teknik 

och data det är i verkstadsjobben, att 
det exempelvis finns fler sensorer i en 
bil än i ett flygplan. 

Dagen före intervjun var yrkesvägle-
dare från grundskolor i fem kommuner 
inbjudna till Bil-Bengtssons nybyggda 
verkstad i Ystad.

– Om de ska kunna vägleda unga i yr-
kesvalen är det viktigt att de ser hur vi 
arbetar i dag. Vi har rent och ljust med 
bra ljuddämpning, bra belysning och 
vita väggar och tak. Många tror att det 
är smutsigt och oljigt och därför är det 
viktigt att visa upp hur bra arbetsmiljö 
vi har, säger Gisela och fortsätter:

– Miljön är en av våra ledstjärnor. 
Vi har bland annat Ystads största 
solcells tak och till våra biltvättar 
samlar vi regnvatten. Vattnet är mju-
kare, vilket innebär mindre användning 
av kemikalier och mindre belastning 
på miljön.  Det är bara några av många 
exempel, säger Gisela Bengtsson. 

Hon ser hur snabbt förändringarna 
sker i branschen och det gäller att 
hänga med. 

– Ser vi tillbaka till hur det var när 
farfar startade sin verkstad, så är det 
ett helt annat företag nu. I dag är vi ett 
komplett företag med fullservicean-
läggningar. 

– Och det blir spännande att se hur 
vårt företag och branschen kommer att 
utvecklas under vår tid. 

lyckat ser vi hur företagen ofta växer och blir 
starkare. 

Många som tar över företagen har i dag 
erfarenhet från andra branscher innan de tar 
plats i familjeföretagets ledning. 

– Många har varit ute och vänt, skaffat 
sig både utbildning och erfarenhet i andra 
verksamheter. Jag tror att det helt enkelt kan 
vara en av nycklarna till en bra succession. 
Men det finns också exempel på när mot-
satsen varit bra, när yngre har gått in tidigt i 
familjeföretaget och arbetat sig uppåt.  

– Problemen kommer när det finns en 
övertro på att nästa generation ska klara allt. 
När de äldre ställer samma krav på de yngre 
som på sig själva för tidigt. Det gäller som 
förälder att hitta rätt tidpunkt att släppa in 
men också att våga släppa själv. 

Pontus Lövrup tycker att familjeföretagen 
har blivit mycket bättre på succession på 
senare år. 

– Det var nog mycket vanligare för tjugo 
år sedan att det blev problem. Då fanns oftare 
inställningen att det skulle vara en ”ynnest” 
för barnen att få ta över. Nu är de flesta väl 
medvetna om att det är en krävande process 
och man talar mer om både för- och nackde-
lar. Dessutom lär man sig av andra, inte minst 
genom olika nätverk för familjeföretag. 

FRÅGAN ÄR VARFÖR så många väljer att stanna 
och driva familjeföretaget vidare trots den låga 
lönsamheten i branschen. Pontus Lövrup har 
en teori.

– Det är helt enkelt en livsstil och något 
många identifierar sig med från uppväxten. 
På en mindre ort är man känd som Mister 
Volkswagen i det lokala näringslivet och i 
vänkretsen. 

– Det är dessutom en publik bransch 

"GA VILL OGÄRNA ATT ÅF, SOM BLANDAR 
OLIKA MÄRKEN, GÅR SAMMAN"

Potus Lövrup, vd SVÅ

Har stenkoll på hela affären
Dahlqvists Bil i Kristianstad leds av grundaren Lennart Dahlqvists sonson 
Joacim – väsensskilt från farfaderns och pappans tillvägagångssätt.

Pontus Lövrup har 
många familjeföre
tag bland med
lemmarna i SVÅ.

Olov Bengtsson 
och systern Gisela.

Så här  tänker 
familje
företagaren
l Familjeföretagen står för cirka en femtedel av 
Sveriges BNP och en fjärdedel av sysselsättningen.

Drygt fyra av fem svenska familjeföretag räknar 
med att växa – snarare långsamt än snabbt.

Som den viktigaste interna frågan rankas 
rekrytering av rätt talanger. Externt, marknadens 
utveckling. Två av tre familjeföretag anser att den 
största utmaningen är behovet av förnyelse. 

Svenska familjeföretagare är ofta mer positiva 
än familjeföretagare i andra länder. De tycker 
också att de har starkare kultur och värderingar 
än andra företag. De menar att de gör allt för att 
behålla sin personal, även i dåliga tider. I drygt 
vart tredje familjeföretag är planen att lämna över 
till nästa generation. 

KÄLLA: PWC, FAMILY BUSINESS SURVEY 2014.

 

Joacim Dahlqvist.



där man alltid har någon nyhet att prata om. 
Spännande och mångfacetterad bransch med 
ständigt nya utmaningar. Allt från att handla 
med begagnat till att den välskötta verksta-
den som närmast kan liknas vid att driva en 
modern fabrik, inte minst skadeverkstäderna. 
Sedan kan det ju även finnas hyrbilsverksam-
het, däckverkstäder etcetera.

Det krävs också mycket nytänk inom 
miljö, ekonomi, personal, vilket medför att 
det, inom exempelvis en syskonskara, kan 
vara lätt att hitta en uppgift för var och en. 

FAMILJEFÖRETAG MED EN lång historia 
brukar ibland betraktas som särskilt gynnade 
inom branschen. Ofta är mark och lokaler 
betalda sedan länge och marknaden är stabil.

Visst kan det vara svårt att konkurrera 
med de gamla, etablerade återförsäljarna. 
Särskilt för den som vill komma in på stor-
stadsmarknaden kan det krävas ordentligt 
med kapital.

– Men det går. Johan Aftén som säljer 
Volkswagen i Åkersberga är ett bra exempel 
på en nystartare som har lyckats, säger Pon-

tus Lövrup och pekar på tider då familjeföre-
tagen står bättre rustade än andra.

– Under finanskrisen i början på 1990-ta-
let exempelvis när många återförsäljare slogs 
ut. En del hade tagit utlandslån som plötsligt 
blev mycket dyrare. Då var det ett antal fa-
miljeföretag som klarade sig bättre tack vare 
att de hade ”gamla pengar ”att ta till. 2

Står ni inför ett generationsskifte? 
På vår webb mrf.se/motorbranschen ger vi tips 
om hur fall gropar kan undvikas.
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F arfarsfar Karl J Nilsson började med 
trävaror på 1940-talet. Och tur var 
väl det. 

– Hade vi inte haft det företaget hade vi 
inte kunnat behålla Bildepån i Varberg inom 
familjen, berättar vd Anna Andersson.

I dag leder fjärde generationen Bildepån 
i Varberg. Företaget startades redan 1924 
och 1958 tog familjen Nilsson över. 

– Vi har en i femte generationen, min ku-
sins dotter Michaela, född 1990, är säljare.

– Vi får väl se hur det blir med resten av 
våra barn. Min dotter är bara nio så hon har 
några år på sig att bestämma sig, säger 
Anna Andersson och skrattar.

Bildepån i Varberg har i dag sju delägare, 
min farbror Kurt och min pappa Steve samt 
vi fem kusiner. Tre av oss fem är aktiva i 
företaget men två har valt att bara vara 
ägare.

– Det ställer krav på tydlighet, vilka 
frågor är operativa och vilka kräver ägarbe-
slut? Varje beslut ska fattas i rätt forum. 

– Vi har valt att se professionellt på 

styrelsearbetet och även ta in externa sty-
relseledamöter som kan komplettera oss 
i affärstänk och strategier. Och de har inte 
bilbakgrund. 

Pappa Steve och farbror Kurt sitter också 
med i styrelsen men de har lämnat över 
allt operativt arbete och är trygga med det, 
berättar Anna Andersson.

– Däremot kan de ta sig an enskilda pro-
jekt som rör byggen och markinvesteringar. 
Då är deras erfarenhet och kontaktnät 
mycket värdefullt. 

I dag är Bildepån i Varberg, som leds av 
Anna, hennes syster Sara och kusinen An-
nika, ett blomstrande företag.

– Vi tänker långsiktigt och vill satsa på 
hållbarhet och tänker även på nästa gene-
ration. Vi brukar tala om att ha  t i l l r ä c k 
l i g  lönsamhet. Investeringarna får kosta 
om det innebär att de håller länge. 

– Vi vill kunna gå rakryggade över torget 
i Varberg och engagera oss socialt på den 
plats vi verkar. Etik och moral är viktigt . 

Framtiden ser ljus ut. Men det hade kun-
nat sluta annorlunda.

Det var när Kurt och Steve tog över på 
1970-talet som företaget upplevde sin 
värsta kris. I generationen över dem fanns 
deras far Verner och farbror Stig, som inte 
hade några barn. 

– Dåvarande regler kring arvs- och gåvo-
skatt höll på att knäcka oss. Vi räddades av 
att trävaruföretaget kunde säljas av och på 
så sätt kunde vi säkra generationsskiftet. 

– Framtida generationsskiften handlar 
mer om att planera väl, eftersom det är så 
många fler i nästa generation. 

Etik och 
moral 
 viktigt för 
Bildepån
Det finns en femte genera-
tion familjemedlem på Bil-
depån i Varberg. Den fjärde 
generation som leder före-
taget satsar stort på miljö 
och tänker långsiktigt. 

"VI VILL KUNNA GÅ RAKRYGGADE 
ÖVER TORGET, PÅ DEN ORT VI VERKAR"

Anna Andersson, vd och fjärde generationen på Bildepån

Fem av sju ägare på Bildepån och nära släkt. Annika 
Henriksson och pappan Kurt Nilsson. Anna Andersson 
och Sara Patterson framför pappa Steve Nilsson.

Nytt affärssystem för 
skadereparationsverkstäder!

MRF VIM
Verkstad i molnet

Nu släpper vi ett helt nytt 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



 

A
llt fler konsumenter 
väljer husbil och allt 
färre väljer husvagn. På 
tio år har antalet nyre-
gistrerade husvagnar 
fallit från drygt 6 000 
till cirka 3 000. 

– Visst finns det en del som byter husvagn 
mot husbil, men de allra flesta av dem som är 
nya kunder hos oss har bytt båt eller fritids-
hus mot en ny husbil, förklarar Kabes vd Alf 
Ekström.

– De inser att de kan få så mycket mer för 
pengarna när de väljer husbil. För priset av en 
fulltutrustad husbil av våra finaste model-
ler, får man inte mycket till vare sig hus eller 
segelbåt. 

En fördel som tillverkare av husbilar menar 
Alf Ekström är att kunna ta rygg på teknik-
utvecklingen inom bilindustrin när det gäller 
till exempel chassin, växellådor och bränsle-
teknik. 

– Våra husbilar har också blivit allt mer 
bränslesnåla och drar nu kring litern milen. 
Det gör att man kan ta sig till Medelhavet och 
tillbaka för 5 000 kronor. Dessutom utvecklas 
ställplatser, service och annan infrastruktur. 
I många städer i Europa i dag finns det ställ-

platser centralt inne i stadkärnorna.

IMPORTEN AV HUSBILAR till Sverige har mins-
kat och det gynnar en svensk tillverkare.

– Det var mycket fiffel och båg tidigare, 
momsbluffar och annat som skadade bran-
schen. Nu har mycket rensats upp och vi 
arbetar på samma villkor.

Kabe är ett börsnoterat bolag och måste 
som sådant vara noga med informationen 
utåt.

– Vi har lagt ett bud på 25 procent av 
aktierna i Adria, som vi har samarbetat med 
i över femton år, säger Alf Ekström och 
syftar på den slovenska branschkollegan. Det 
uppstod en möjlighet och då tog vi tillfället i 
akt. Men affären är inte klar än, det är många 
delägare och inte helt okomplicerat.

Kabe importerar och säljer Adrias husbilar 
som ett komplement till den egna tillverk-
ningen. Kabebilarna ligger i det lite högre 
prissegmentet och Adriabilarna i det lite 
lägre. Adria har många delägare och det är 
därför affären kan ta tid. 

KABE HAR i dag ett börsvärde på 1,2 miljar-
der enligt Dagens Industris analys i april i 
år. Största ägare är familjen Blomqvist med 
drygt hälften av aktievärdet. Kabe är därmed 
också en av många familjeföretag bland MRF:s 
medlemmar. Kabe sålde 2015 för närmare 1,7 
miljarder och hade en rörelsemarginal på 6,1 
procent. 

Det var Kurt Blomqvist som grundade 
företaget i slutet på 50-talet efter att ha byggt 
en egen husvagn hemma i garaget. Det första 
exemplaret sålde han strax före familjens 
semester så i all hast fick han bygga en till. Ett 
år senare hade han byggt och sålt ytterligare 
åtta husvagnar. För en husvagn tog han 3 800 
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kronor, vilket på den tiden 
var ungefär hälften av vad 
en ny Volvo PV då kostade. 

Från början ville Kurt 
Blomqvist döpa företaget 
till Kåbe. Namnet var upp-
taget. Då ändrade han till 
Kabe, men det var för likt 
Kabi så han fick nej igen. 
Då döpte han företaget till 
Karosseri AB Elit och fick okej – och förkort-
ningen blev Kabe. I dag heter företaget Kabe 
Husvagnar AB och Kurt var med så länge han 
levde, till en bit över 80 var han styrelseleda-
mot. I dag är flera av hans barnbarn aktiva i 
företaget. 2

Fotnot. Du missade väl inte artikeln om de 
proffsiga husbilsreparatörerna på Vinyl make 
up i Tenhult på sidan 24?

För varje år ökar antalet nyregistrerade husbilar och 2015 
spräcktes 4 000-vallen. Svenska tillverkaren Kabe gillar att det är 

en jämn och stadig uppgång på ett par procent per år. 
   TE X T ANNICA CREUTZER   

Det våras 
för husbilen

Alf Ekström, 
vd på Kabe.

Husbilen – efterfrågad, lukrativ att sälja och begärlig att stjäla.

Mer än hälften av 
 stölderna sker hos ÅF
Husbilar blir allt mer attraktiva stöldobjekt för de in-
ternationella stöldligorna. De har ett högt värde och är 
lätta att sälja utomlands. Det förekommer också att de 
används för flyktingsmuggling.

U nder senaste året stals 74 hus-
bilar. Det är en uppgång med 
54 procent. Få av de stulna 

husbilarna återfinns. De flesta körs ut 
ur Sverige, berättar Mats Galvenius på 
branschorganisationen Svensk Försäk-
ring.

Mer än hälften av stölderna av husbi-
lar sker hos återförsäljare. 

– Det är vanligt att de internatio-
nella stöldligorna stjäl ett par bilar åt 
gången från återförsäljarnas uppställ-
ningsplatser. Där kan tjuvarna arbeta 
ostört utan någon större risk för att bli 
upptäckta, säger Mats Galvenius.

Det är viktigt att ha koll på försäk-
ringen.

En uthyrd husbil som inte återläm-
nas kan vara svår att efterlysa, säger 
Mats Galvenius.

För konsumenten är en husbil en stor 
investering och många lockas därför 
att hyra ut husbilen på samma sätt 
som fritidshuset. För den som säljer 
en husbil är det viktigt att upplysa om 
skillnaden mellan husbil och fritidshus, 
säger Mats Galvenius.

– Jag råder husbilsägare att inte 
hyra ut hur som helst. Att hyra ut hus-
bilen kan räknas som näringsverksam-
het på samma sätt som annan biluthyr-
ning och då krävs tillstånd. 

Det finns andra risker också.
– Den som hyr ut sin husbil lämnar 

ifrån sig nycklarna och då gäller inte 
stöldmomentet i försäkringen. Det 
innebär till exempel att polisen ofta 
inte kan efterlysa husbilen och att det 
kan vara svårt att få ersättning på 
försäkringen. 

Svenska husvagns och husbilsregistreringar
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l Att det går bra för husbilssäljarna 
visade Motorbranschens senaste lön-
samhetsundersökning, baserad på 2014 
års siffor. Bland MRF:s medlemmar var 
vinstmarginalen i snitt 4,7 procent, vilket 
kan jämföras med snittet för bilåterförsäl-
jarna på 1,5 procent och för återförsäljarna 
av lastbilar på 3,8 procent.

HUSBILENS DAG
l Husbilen har en egen dag, alltid dagen före 
midsommarafton. I år firas den runt om i landet, 
bland annat i Kristinehamn och Kolbäck 12-14 juni 
i år. På sajten husbilskompisar.se utbyter husbilsä-
gare tips och råd, ordnar träffar, har försäkrings-
jämförelse med mera. 

HUSVAGNAR HUSBILAR
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Västra Varla Bil i Kungsbacka är ett privatägt komplett bilföretag. 
Vi är auktoriserade för fem välkända bilmärken, Mazda, Suzuki, 
Mitsubishi, Fiat och Alfa Romeo. Vi finns i två egna fräscha 
fastigheter i Kungsbackas norra, mest expansiva del.  Vi är för 
närvarande 15 anställda men behöver bli fler:

Vi söker därför

BIL/SERVICEMEKANIKER
För att lyckas hos oss, tror vi att du har gedigen 
erfarenhet från branschen och är självgående i ditt 
sätt att jobba. Vi ser gärna att du tidigare jobbat med 
sedvanliga bilreparationer, service samt att du har god 
datavana. Eftersom vi är s k auktoriserad 
fullserviceanläggning för våra märken är ju erfarenhet 
från liknande arbetsuppgifter en stor merit.

Tycker du detta verkar intressant och vill vara med i ett 
framgångsrikt, positivt ”team” skickar du din ansökan 
till: lars.englund@vastrabil.se 
För ev mer info om tjänsten ring Lars eller Jörgen på tel 
0300-127 10.
Sök snarast då vi arbetar med löpande urval. 

www.vastrabil.se

ökar farten

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner att 
utveckla och fortsätta framgången med vår verksamhet runt 
om i landet. Vi välkomnar därför:  

Regiontekniker
Luleå l Skellefteå l Stockholm

Örebro l Linköping 
Jönköping l Göteborg

För mer information
Välkommen att kontakta Johan Hultman på tel. 
010-455 1811 eller läs mer på 
www.dekra-automotive.se/en/ledigatjanster 

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

Vill du vara med och förändra 
bilvärlden med oss?

Just nu söker vi personliga servicetekniker till 
Upplands Motor i Kista.

Vår målsättning är att bli Sveriges bästa serviceföretag. 
Det är en annorlunda tanke i en bransch som länge präg-
lats av öde bilhallar och verkstäder med ”Endast perso-
nal” på dörren. Vi hälsar på alla kunder och på varandra. 
Vi låter kunderna vänta kvar hos oss medan vi servar 
deras bilar. Vi bjuder på lunch eller fika under tiden och 
har trådlöst nätverk för dem som vill jobba eller surfa på 
internet medan de väntar. 

Upplands Motors framgång bygger på unikt kundfokus 
och stark lagkänsla. Vi är en platt och snabb organisation, 
vi jobbar tätt ihop och har garanterat kul!

Välkommen till Upplands Motor. Vi tror på riktigt bra 
service. Det gäller både dig och din bil.
För information om tjänsterna, besök gärna vår hemsida 
www.upplandsmotor.se, eller kontakta 
rekryteringskonsult Sara Lundell, 
s.lundell@upplandsmotor.se, 08-58000643

Wennmans Bilplåt AB
 Söker en bilskadereparatör till
 Uppsala
Wennmans Bilplåt är en auktoriserad skadeverkstad 
för BMW, Mini, Kia, Citroën, Mitsubishi och Suzuki. 
Vi är ett väletablerat företag med lång erfarenhet 
inom branschen.  

I rollen som bilskadereparatör kommer du att 
arbeta med krockskadade bilar. Allt från mindre 
plåt- och plastarbeten till större rikt- och bänkjobb. 
De flesta reparationer som utförs hos oss är på 
nyare bilar. Vi jobbar ständigt med utveckling, både 
yrkesmässigt och personligt.

Vi söker dig som har en fordonsteknisk/plåtslagare-
utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
B-körkort är ett krav.

Skicka din ansökan till
malin@wennmans.se
Märk med ”bilskadereparatör”. 
För mer information,  
kontakta Malin Wennman, tel 018-121057

2 nya medarbetare sökes!

QEM Consulting
Anderberg & Partners AB

QEM är en liten, flexibel organisation som i huvudsak arbe-
tar inom fordonsindustrin. Vi arbetar med flera av de största 
tillverkarna, och utför uppdrag över hela världen.
Läs mer om oss på www.qemconsulting.se

Projektledare/coach
Vi behöver en projektledare/coach som skall 
arbeta med att på återförsäljarnivå införa ett 
koncept inom begagnad-bil försäljning för en av 
de största aktörerna på marknaden. Uppdraget är 
heltid och innebär resor över hela Sverige. 

Coach/konsult/revisor
Vi behöver en medarbetare som skall arbeta med 
det mesta inom branschen. Ett av områdena kom-
mer att vara ansvarig för att leda och genomföra 
standardrevisioner hos återförsäljare.
Intressant? Skicka ett mail, berätta vem du är och vi 
tar kontakt med dig: per@qemconsulting.se
 

 

Finnvedens lastvagnar söker:
mekaniker med framåtanda
I Ängelholm jobbar vi, ett driftigt gäng som söker nästa kugge till 
vår verkstad. Kan det vara du? Välkommen med din ansökan och 
övertyga oss om att du precis som vi alltid vill kundens bästa och är 
en kollega att räkna med i vått och torrt. Om vi får önska något så 
vill vi att du har minst ett par års erfarenhet som lastvagnsmekaniker. 
Har du dessutom riktigt bra koll på elektronik betraktar vi det som en 
fullträff.
Läs mer på www.finnvedenslast.se, där du också hittar information 
om alla våra lediga tjänster. 

Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo 
Lastvagnar, med verksamhet på 19 anläggningar i Småland, Blekinge, 
Västergötland och Skåne. Företaget bedriver försäljning av Volvo Lastvagnar, 
service av lastvagnar och bussar, försäljning av reservdelar samt tillhandahåller 
tilläggstjänster så som finansiering, hyrlast och serviceavtal. 
Bolaget omsätter ca 1 miljard kronor och har ca 330 anställda. Finnvedens 
Lastvagnar ingår i Liljedahl Group som omsätter ca 10 miljarder kronor och 
har ca 1 200 anställda.

Skicka in din ansökan redan idag till:  
career.angelholm@finnvedenslast.se 
Bifoga ditt CV och personliga brev 
i ansökan. För frågor om tjänsten 
kontakta Magnus Henrysson på tfn 
0431-898 96.

Vi söker en bilplåtslagare 
till vårt dotterbolag
Anders Bilplåt - Anders H Bilplåt, Enköping

För omgående anställning, huvudsakligen till vår 
anläggning i Enköping men arbete kan även 
förekomma på vår verkstad i Bro. 

För denna tjänst söker vi dig som har:
• Yrkesutbildning 
• Några års yrkeserfarenhet
• Körkort klass B

Läs mer om tjänsten och ansök på vår webb  
career.brabil.se
För mer information, kontakta:
Håkan Andersson 08-58250580 hakan@andersbilplat.se
eller
Micael Hedgren    08-58250581 micke@andersbilplat.se
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Finnvedens lastvagnar söker:
servicemarknadschef

Finnvedens Lastvagnar är 
Sveriges största privata 
återförsäljare av Volvo Last-
vagnar, med verksamhet på 
19 anläggningar i Småland, 
Blekinge, Västergötland och 
Skåne. Företaget bedriver 
försäljning av Volvo Last-
vagnar, service av lastvag-
nar och bussar, försäljning 
av reservdelar
samt tillhandahåller tilläggs-
tjänster så som finansiering, 
hyrlast och serviceavtal. 
Bolaget omsätter ca 
1 miljard kronor och har 
ca 330 anställda. 
Finnvedens Lastvagnar 
ingår i Liljedahl Group som 
omsätter ca 10 miljarder 
kronor och har  ca 1 200 
anställda.

Skicka in din ansökan till:  
tina.edsmalm@finnvedenslast.se 
Slå oss gärna en signal om du har frågor om tjänsten.
VD, Anna Liljedahl: 036-32 81 57. 
HR-chef, Tina Edsmalm: 036-32 81 96. 

Vill du ta vår serviceorganisation till nästa nivå?
Vi söker nu en servicemarknadschef med övergripande ansvar för våra 8 serviceverkstäder 
i region Öst, med utgång från Växjö eller Kalmar. Huvuduppdraget är att strategiskt och 
operativt leda och utveckla verksamheten till att ligga i den absoluta framkanten av Volvos 
servicenätverk. Ambitiöst men tveklöst möjligt genom att ta totalansvar över serviceerbjudan-
det samt tydligt våga visa vägen framåt för din organisation. Du har givetvis budget- 
och resultatansvar, samt ingår i ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. 

Läs mer på www.finnvedenslast.se.  

Malte Månson växer och expanderar!
Vill du vara med på vår resa?

Kundbokare/Innesäljare, Örebro (2 platser)
Du är den första kontakten kunden får när den ringer 
våra verkstäder och ditt jobb blir att förstå kundens behov 
och centralt planera hur vi bäst kan hjälpa kunden. Du 
kommer även bygga relationer med större kunder och 
proaktivt ringa upp och leta nya affärer.

Verkstadschef, Linköping (1 plats)
Vi söker dig som idag redan är verkstadschef eller dig som 
har gedigen vana som mekaniker men vill utveckla dig och 
bli VC. Ett mycket stabilt, glatt och kunnigt gäng på en av 
Maltes största verkstäder kan bli ditt nya team!

Vi arbetar med rekryteringsföretag Arena Personal. 
Ansök via www.arenapersonal.com 
Anna Brorson 0739-17 92 05 (Örebro) 
Carina Tiderman 0727-26 26 66 (Linköping)

Lastbilsmekaniker – Västerås, Örebro & Karlstad
Vi söker konstant efter de bästa mekanikerna! Skicka CV 
och personligt brev till jobb@maltemanson.com med 
referens ”Mekaniker ort”. 

www.maltemanson.com

HBA 
produktspecialist!

Läs mer 
om tjänsten

 på vår hemsida!
www.hba.nu

Skicka din ansökan
till per@hba.nu 
Per Lundberg 
08-519 290 01

söker TEXT NELLIE PILSETNEK 
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FRÅGA TRE

”Den största faran för de flesta av oss 
är inte att vi siktar för högt och missar, 
utan att vi siktar för lågt och träffar”
 

av chefsmedlemmar-
na i Visions testpanel 
är missnöjda med sin 
lön och önskar att den 
höjdes med minst 5 000 
kronor i månaden.

ARBETSMILJÖ

Lek på jobbet 
för bättre resultat!
En lekfull miljö på jobbet stimulerar kreativite-
ten, det är något forskarna anat redan tidigare. 
Samuel West är psykolog vid Lunds universitet 
och har ägnat fyra år åt att bevisa att lek på 
arbetstid bör tas på största allvar, skriver 
Helsingborgs Dagblad.

I två studier har West experimenterat med 
300 personer och testerna visade att kreati-
viteten ökade när mötesdeltagarna utsattes 
för lekfulla inslag. Enskilda arrangemang och 
kickoffs kan vara bra, men viktigast är att ska-
pa en kultur som tillåter lek. Att tillåta lekfulla 
inslag vid möten ökar produktiviteten, menar 
West och uppmanar alla arbetsgivare att tillåta 
lekar på arbetsplatsen. Varför inte ett möte 
med lösmustascher på deltagarna?

Bästa kända    
arbetssätt
Tidigare Bolidenchefen 
släpper en bok om Lean. I 
dag är Oskar Olofsson konsult 
och arbetar just inom bland 
annat Lean. I boken vill han 
inspirera läsarna att få med sig 
all personal till delaktighet. 

Hur skriver en chef bra arbetsinstruktioner, 
hur utbildar hen på bästa sätt och hur kan chefen 
få igång ett effektivt förbättringsarbete? Det är 
exempel på frågor som läsaren kan tänkas få svar 
på genom att läsa boken.

Appen Viary 
Håll koll på dig själv och ut-
vecklas som chef! Här är appen 
som hjälper dig att hålla reda på 
medarbetarsamtalen. Som en 
liten coach i mobiltelefonen, som 
är väldigt mån om din personliga 
utveckling som ledare. Appen 

hjälper dig inte bara att komma ihåg att ge feed-
back till dina medarbetare, mejla dem och boka 
möten med dem, utan också att du ska äta lunch 
med någon som inspirerar dig. Maximera ditt led-
arskap på ett strukturellt sätt, nåja, det kan vara 
värt ett försök med ett enkelt ”klick”.

Motionerar du? 

GÖRAN ANDERSSON,   
pensionär, tidigare ägare av GA:s 
bilplåt i Huddinge
– Det gör jag, två gånger i veckan på 
ett litet gym Huddinge, jag och hustrun. 
Cyklar lite och lyfter lite och sparkar lite. 
Jag märker att jag blir pigg av att träna 
men jag har tränat i hela mitt liv. Jag har 
ju jobbat med bilar så jag har ju hållit i 
gång i hela livet.

JOHAN SUNNEMARK,   
vd på Gustaf E bil i Skövde
– Ja, jo, men det gör jag. Jag motionerar 
två till tre gånger i veckan, det blir på 
gymmet, och på sommarhalvåret en del 
golf. Jag springer också efter småbarn. 
Jag ser ett klart samband; har man inte 
hunnit med att träna är man inte lika pigg 
och skarp som när man har tränat. Men 
det blir lätt för lite, jag skulle vilja köra 
mer än vad jag gör.

CHRISTOPHER HURTIG,   
vd på Hurtigs bil Kungälv
– Jag försöker, det är nog viktigt för 
välbefinnandet, och då är det nog också 
bra för mitt ledarskap. När man mår bra 
så gör man bra saker. Jag försöker hålla 
kontinuitet i träningen.

Bra chefer lockar 
unga akademiker
En bra chef och trevliga arbetskamrater är avgörande när 
nyutexaminerade akademiker väljer jobb. 

– Det ställer oerhört stora krav på dagens chefer och arbetsgi-
vare, säger Svante Randlert, kompetensrådgivare på Academic work 
till Göteborgsposten. 

Bemannings- och rekryteringsföretaget har gjort en undersökning 
tillsammans med TNS Sifo som visar att sju av tio akademiker tycker 
att ledarskap är det viktigaste när de börjar arbeta. 

En bra chef är enligt undersökningen uppmärksam, positiv, plane-
rande och motiverande. De nya akademikerna förväntar sig däremot 
inte att chefen ska vara bättre än dem på arbetet som ska utföras 
men de kräver mycket feedback. Det är annorlunda än förr och kan 
ställa krav på engagemang hos dig som är chef.

MICHELANGELO (1475–1564), ITALIENSK SKULPTÖR, ARKITEKT, MÅLARE OCH POET

63 %

BOK- & APPTIPS

Det ska 
vara kul på 
jobbet.
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Mångsysslaren Björn Larsson började med 
lackering och karosseri och utökade för några år sedan 

med service. Nyligen blev han delägare i ortens återförsäljare 
och är stolt över att kunna erbjuda sina kunder en helhet 

från bilförsäljning och verkstad till skadereglering.
 TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO  CRISTEL LINDH

M
ed 2 500 bilar som passerar verksta-
den varje år är Mölnlycke Lackering 
Karosseri & Serviceverkstad (ML-
KAB) en av de större privata aktö-
rerna som erbjuder hela kedjan från 
försäljning till skadeverkstad. 

Som chef för så många olika delar i verksamheten – vad är 
du riktigt bra på själv?

– Jag är grym på skadeberäkningar! Jag är driftig med flöden, 
att få ihop bilarna, att upprätthålla fart. Jag är bra på att skapa 
relationer, att få kunden att känna sig nöjd och trygg. Vi har 
många kunder som återkommer år efter år.

– Det är ju sällan eller aldrig roligt att behöva åka till en ska-
deverkstad, mitt mål är att kunden ändå ska känna sig trygg och 
nöjd. Alla på verkstaden måste jobba ihop och tänka på att alla 
bilar är en ny kund. Det är det vi lever på. Det är allas ansvar att 
bilen repareras med rätt kvalitet och blir klar på utlovad tid. 

Om någon frågar efter vd:n för MLKAB säger Björn Larsson 
att ”vd:n har gått hem”. Efter 20 år som chef för företaget vill han 
inte kalla sig vd. Han är emot mentorskap och tror mer på att 
skapa trivsel.

MLKAB LIGGER I Solstens industriområde i Mölnlycke inte långt 
från motorvägen mellan Göteborg och Landvetter flygplats. När 
vi ses har Björn precis avslutat ett möte med banken och är lite 
irriterad över att han ska behöva bli arg för att få rättvisa villkor.

– Om jag blir erbjuden något som sedan visar sig inte stämma 
blir jag förbannad. Jag ska inte behöva kolla upp priser och 
tjänster för att inte bli lurad. 

Om du nu tror att Björn Larsson är en vresig verkstadschef 
har du fel.

Han är en chef som tycker det är lite jobbigt att balansera på 
gränsen mellan att vara chef och ”en i gänget”. Han tror på trivsel 
och på att ha roligt på jobbet. Han erbjuder sina medarbetare 
gymkort, massage på arbetstid och flitigt med läkarbesök för att 

Björn Larsson tog över 
faderns skadeverkstad, 
utökade med service 
och senare också med 
bilförsäljning.

Växer
i spretig 
frihet

BJÖRN L ARSSON

ÅLDER: 45.

GÖR: Vd Mölnlycke 
Lackering Karosseri & Ser-
viceverkstad och delägare 
i Mölnlycke Bil (Subaru och 
Isuzu). 

FAMILJ: Gift med Sarah, 
barnen Nathalie, 10, och 
Simon, 8.

FRITID: Golf (handicap 4) 
och innebandytränare till 
sonens lag.

KÖR: Subaru Impreza 
WRX Sti.



SENASTE TILLSKOTTET TILL skadeverkstaden 
är kontrakt med Tesla som deras andra skade-
verkstad i Sverige.

– Det är en riktig utmaning och har innebu-
rit stora investeringar i verktyg och utbildning. 
Mina tekniker går utbildning i både Holland 
och England under flera veckor. Elbilar kräver 
stor säkerhet och aktsamhet eftersom bilarna 
är mer komplexa med all teknik. Det kostar 
både för kursen, resor, hotell och bortfall häri-
från. Men jag tror att utvecklingen med Tesla 
bara är början. 

– Tesla har också krävande kunder som för-
väntar sig snabb service. De lämnar in bilen så 
fort det blir minsta skada och vill gärna ha en 
egen ”gräddfil”. I dag tar vi hand om hela södra 
Sverige för Tesla.

Eftersom investeringarna är stora för att 
kunna ta hand om Tesla-bilarna och den sålda 
volymen än så länge är liten så hålls antalet 
verkstäder nere. 

EN FRÅGA SOM Björn Larsson brinner för lite 
extra är arbetskraften. 

– När det är mycket att göra är det svårt 
att hitta bra folk. Alldeles för få söker de 
praktiska utbildningarna och av dem som 
söker är inte alla behöriga. Vi har bra sam-
arbete med gymnasieskolor och erbjuder 
praktik men det räcker inte. Branschen har 
en stor utmaning i att klara påfyllnaden av 
nya mekaniker.

– Det är också svårare att behålla personal 
när det är ont om arbetskraft. I stället för att 
bara jobba med lön som incitament försöker 
jag föra in mjuka värden som att erbjuda en 
hög trivsel.

Trivsel innebär också bra kommunikation.
– Jag går en runda varje morgon och säger 

hej till alla anställda. Det är viktigt att visa sig 
ofta och prata med alla. Dessutom uppmuntrar 
jag alla arbetsledare att ha korta morgonmöten 

varje dag för att se att alla mår bra och för att 
planera dagen. 

Och nu på ”gamla dar” har du blivit bilför-
säljare?

– Ja, så är det faktiskt. Jag har haft diskus-
sion med förre ägaren länge och när han gick i 
pension förra året tog jag och två kolleger över 
Mölnlycke Bil. Vi är återförsäljare för Subaru 

och Isuzu och har redan ökat försäljningen. 
Från en försäljning förra året januari–au-

gusti på 30 nya och ett mindre antal begagnade 
bilar har nya ägarteamet sålt 95 nya bilar och 
130 begagnade under september till maj.

Har du sålt din första bil?
– Ja, det gör jag indirekt hela tiden. Jag 

känner mycket folk och säljer bilar genom 
alla kontaktnät på golfbanan, i verkstaden, på 
frukostar och luncher och på andra nätverk. 

Björn Larsson är uppe tidigt och börjar ofta 
sina dagar med en frukost, antingen med sina 
vänner på ett fik i Mölnlycke eller med nätverk 
i Göteborg.

– Jag är med i Business sports club i Göte-
borg där företagare träffas och nätverkar och 
spelar padel-tennis. Sedan är jag med i golf-
klubbens nätverk och det går fortfarande att 
göra affärer mellan hålen. Om jag inte är där 
äter jag frukost med företagare i Mölnlycke, allt 
från skomakaren, snickaren och målaren, som 
är mina privata vänner.

Det är full snurr på MLKAB i Mölnlycke. 
Den ökade bilförsäljningen i stort ger effekter 
på eftermarknaden. Nu ser Björn Larsson 
sig omkring för att kunna utöka sina arealer. 
Han har redan en idé om hur det ska gå till, 
men det är för tidigt att skriva mer om den 
saken. 2
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förebygga skador. 
Han blev chef väldigt tidigt, bara 25 år gam-

mal.
Hans pappa startade företaget 1960 och 

Björn sprang omkring på verkstaden som liten 
pojk.

– Jag föddes in i branschen. Jag trodde väl 
aldrig att jag skulle jobba med bilar, men efter 
några säsonger i Alperna och lumpen började 
jag jobba här och när jag var 25 dog min pappa 
och jag stod som ansvarig för två anläggningar 
och 28 anställda. 

Då bestod verksamheten av ren skadeverk-
stad med plåt och lack. 

– De flesta anställda var 30- och 40-talister 
och vana vid en annan typ av ledarskap, den 
där man pekar med hela handen. De hade ald-
rig haft ett personalmöte och det dröjde innan 
de började säga något på mötena. Jag fick jobba 
ganska hårt för att få den stämningen jag ville 
ha i verkstaden.

Vilken ledarstil har du?

– Det är en sak vad jag är och en sak vad jag 
vill vara. Balansgången är svår. Jag vill vara en 
av killarna, men ibland måste jag vara den som 
bestämmer. Jag gillar ordning och reda. Jag kan 
nog vara lite för snäll ibland. Men jag har lärt 
mig att det inte går att vara alla till lags utan 
att till slut bli uppäten. Jag vet mina brister. Jag 
har kontrollbehov och borde bli bättre på att 
delegera.

För tre år sedan utökade Björn Larsson 
verksamheten från att enbart ha varit en skade-
verkstad till att även erbjuda verkstadsjobb och 
service för att bli auktoriserad verkstad för flera 
olika bilmärken.

– Att auktorisera medför stora kostnader 
med utrustning och utbildning. Det krävs 
system och uppkopplingar. Samtidigt blir det 
en styrka och ger kunder. Några av våra största 
kunder är hyrbilsbolag. Vi har en egen trans-
portbil så att vi kan hämta bilar hos kunderna.
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VERKSTADEN I MOLNET

Björn Larsson är en av grundarna till 
systemet Verkstaden i Molnet, som köptes 
av MRF i våras, för att matcha branschens 
behov. Björn ser bland annat de här förde-
larna:

l Det fångar upp flaskhalsar.

l Det ger kontroll på bokning, planering 
och resurser.

l Det gör arbetet i verkstaden transpa-
rent – visar vem som gör vad, hur lång 
tid det tar och vem som tar över nästa 
moment.

l Det ger kortare ledtider, lägre hyrbils-
kostnad och mer nöjda försäkringsbo-
lag.

”JAG VAR 25 NÄR MIN PAPPA DOG OCH  
JAG STOD SOM ANSVARIG FÖR TVÅ 
ANLÄGGNINGAR OCH 28 ANSTÄLLDA”

Björn Larssons lathund 
för lyckad kundrelation

l Låt kunden prata av sig och lyssna 
ordentligt! Det är här relationen 
skapas.

l Räkna rätt från början! Ha med allt så 
att du inte behöver komma med tillägg i 
efterhand som stör produktionen.

l Sälj in helheten! Behöver bilen ser-
vas? Nya torkarblad? Byta rutan? Finns 
det annat som kan fixas samtidigt?

l Lämna information om när bilen är 
klar och håll den utlovade tiden!

l Om kunden säger ”Jag ska ändå 
snart sälja bilen” – fråga vilken bil 
kunden har tänkt köpa. Visa vad du har 
till försäljning!

l Hjälp kunden hela vägen, från att 
anmäla skadan till försäkringsbolaget 
till att fixa en hyrbil! När kunden åker 
därifrån ska allt vara klart och kunden 
ska känna sig lättad och trygg.

l Ha samsyn i företaget om behand-
lingen av kunder! Om det kommer 
klagomål ska du kunna säga att ”Det 
kan min kollega aldrig ha lovat, för det 
lovar vi aldrig”. 

l Var professionell! Om bilen blir 
försenad, ring och säg det. Skyll inte på 
kollegernas sjukfrånvaro eller kurser. 
Kunden är inte intresserad av varför bi-
len är försenad, bara när den blir klar.

Fångad i fallet. Så 
här var det inte tänkt 
att det skulle gå!

Mölnlycke Bil är senaste tillskottet.

MÖLNLYCKE LACK-
ERING KAROSSERI & 
SERVICEVERKSTAD
OMSÄTTNING: 25 miljoner 
(2015).
ANTAL ANSTÄLLDA: 26 
personer.
MÄRKEN: Auktoriserad 
verkstad för Ford, Subaru, 
Mazda, Isuzu, Saab och 
auktoriserad skadeverkstad 
för Tesla.

Varje morgon går 
Björn runt och hälsar 
på medarbetarna, här 
under en pratstund 
med skadetekniker 
Daniel Nyströmme.
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DYS L E X I

  Hinder eller 
möjlighet?

Fordonsteknikerna Gert och 
Johan har läs-och skriv-
svårigheter och har sökt sig 
till motorbranschen av just 
den anledningen. Att meka 
bil  kräver ju inte en akade-
misk   examen, eller? Ja, det 
är frågan. Ju mer avance-
rade bilarna blir, desto hö-
gre blir kraven på att kunna 
läsa och skriva.
TE X T  LOUISE MOL ANDER  FOTO  ANNA REHNBERG
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F
ördom eller inte – men att unga, företrädesvis 
killar, med läs- och skrivsvårigheter söker sig till 
praktiska jobb som till exempel bilmekaniker, är 
väl en gissning som inte känns alltför långsökt. 

Hur många det skulle röra sig om i motor-
branschen, finns det förstås inga siffror på 
eftersom en arbetsgivare inte har rätt att ställa 

den frågan i en anställningsintervju. Lika lite som man får fråga 
om någon är gravid. 

Hittills har det heller inte varit angeläget att veta, eftersom 
branschen inte har upplevt det som något stort problem. Ingen 
människa är perfekt, vi får alla kompensera våra brister. Någon be-
höver starka glasögon, en annan hörapparat och en tredje höj- och 

Johan Brorsson, 
dyslektiker och högt
utbildad mekaniker.

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
421 31 Västra Frölunda
Tel 031 734 11 10 · Fax 031 734 11 11
E-post info@dometic.se

Medlem i

A/C RESERVDELAR LADDA NER VÅR 
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 Torkfilter
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 Orificeventiler
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Ingen QR-läsare?
Gå in på länken nedan

www.waecoparts.se/apps

VERKSTADSUTRUSTNING
Vi har utrustning för R134a & 

R1234yf

 A/C-servicestation

 Elektroniska läcksökare

 Köldmedium

 Olja

 Spårmedel
 

Sök reservdelar via vår 
app eller waeco.ac
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sänkbart bord. Det vi förlorar på gungorna tar vi igen på karusellerna. 
Men i takt med allt mer tekniskt sofistikerade bilar, snabbare repa-

rationsflöden, invecklade instruktioner (ofta på engelska) och fokus på 
e-learning ökar de skriftspråkliga kraven.

RISKEN ATT GÖRA fel är inte längre försumbar, både mänskligt och eko-
nomiskt kan priset bli högt.

– Det är en svår balansgång. Läs- och skrivförståelse blir allt viktigare, 
personal måste kunna läsa och skriva och även förstå instruktioner på 
engelska. Studievägledare måste inse att dagens bilar är lika komplice-
rade som gårdagens charterplan, säger Jan Olvenmo på MRF:s lack och 
skadesektion.

I egenskap av utbildare för personer med vissa svårigheter, till exem-
pel läs- och skrivsvårighet, vet han att felskrivningar eller missuppfatt-
ningar kan få dyra konsekvenser.

– Vi hade en kille som skulle byta bakskärm och som hade svårt att 
läsa instruktioner, så han tittade på bilden i stället. Problemet var bara 
att texten under bilden varnade för hur man inte skulle göra. Men det 
visste ju inte killen, så han kapade på fel ställe och då blir det naturligtvis 
problem, säger Jan.

– Men samtidigt ska ingen lämnas utanför. På våra utbild-
ningar på lack- och skadesidan ger vi deltagare med särskilda 
behov – både dövstumma, nysvenskar och dyslektiker – stöd i 
form av teckentolkar, tolkar och möjlighet till muntliga prov.

EN MEKANIKER SOM känner igen sig är Gert Andersson. Han 
är 58 och har både dyslexi, en specifik läs- och skrivsvårighet, 
och ADHD, koncentrations- och uppmärksamhetsstörning. 
När han skulle välja gymnasielinje blev det fordonstekniska 
eftersom han var duktigare på att meka än att stava och texta.

När han var klar med utbildningen fick han jobb som mekaniker på 
en bilverkstad i Örebro.

– Det var tufft. Jag blev tvungen att hitta sätt att kringgå mina pro-
blem. Till exempel var jag alltid först på jobbet för att kunna hämta de 
order jag visste att jag klarade av. Att fixa en bilservice, som jag lärt mig 
utantill, var betydligt lättare än en reparation.

Men det blev problem i alla fall.
– En gång var jag så okoncentrerad att jag glömde fylla i olja i bakax-

eln på tre olika bilar samma dag! När en kollega skrek i verkstaden att 
någon hade klantat sig, blev jag jätterädd och tänkte direkt att det var 

jag. Efter den tabben började jag dra ett streck på bakaxeln 
när jag fyllt i olja. Då kunde jag känna med fingret om det var 
gjort eller inte, säger Gert.

Med lite knep och knåp har han mejslat sig vidare och fått 
ihop sitt yrkesliv, även om det varit kämpigt i perioder och 
inneburit flera jobbyten under åren.

– Jag har alltid slutat självmant när jag insett att det inte 
fungerat. Det är ingen som gett mig sparken eller varit 
oschyst mot mig.

I dag arbetar Gert med att reparera lantbruksmaskiner 
och sitter som ordförande i Dyslexiförbundet FMLS i Örebro 

(som för övrigt har prins Carl Philip 
som beskyddare under de närmaste 
fem åren). När Gert åker runt och 
föreläser om sitt handikapp brukar 
han skämtsamt säga till publiken att 
”om det är någon som har en skåra 
på bakaxelkåpan, så vet ni vem som 
servat bilen.” 

DYSLEXIFÖRBUNDET FMLS ARBETAR 
oförtrutet med att riva hinder för dem 
med läs- och skrivsvårigheter i arbets-
livet och informera om olika tekniska 
verktyg som kan förenkla arbetsdagen. 
Arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
kan också bistå med stöd. 

– Vi har ett mycket bra samarbete med arbetsför-
medlingen och försäkringskassan. Jag ser absolut inga 
hinder för en tekniskt begåvad kille eller tjej med dyslexi att 
få jobb hos oss, säger Bert-Åke Qvillberg, personalchef på Bröderna 
Brandt Personbilar i Uddevalla.

Han tar sig gärna an den utmaning som Jan Olvenmo pekar på. När 
Bert-Åke beskriver potentialen för dyslektiker som anser sig hugade, är 
glaset definitivt halvfullt.

– Är man en skicklig mekaniker, så ordnar vi den utbildning och det 
stöd som krävs för att personen ska klara jobbet. Handikappet bryr vi 
oss inte om. Men det är viktigt att vara öppen med sina svårigheter, så 
att vi kan ge rätt arbetsuppgifter och anpassat stöd. Annars kan det bli 
onödiga fel och kostnader, säger Bert-Åke.

ATT TALA ÖPPET om sin dyslexi är dock inte alla givet. Många tycker 
det är lite skamligt eller ser ingen vits. 

– Visst kan man berätta, som Bert-Åke säger, men jag vet inte om det 
gör så stor skillnad. Alla problem som min dyslexi har ställt mig inför 
har jag kunnat komma runt med lite kreativitet, säger Johan Brorsson 
som har arbetat på Bröderna Brandt i Dingle i nästan tjugo år och är 
en högt utbildad tekniker, så i hans fall kan man förstå att det känts rätt 
ovidkommande att informera. Personer med läs- och skrivsvårigheter 
är ju en mycket brokig grupp med olika former och grader av svårig-
heter. 

– Däremot kan jag inte säga att det varit lätt. Föreställ dig att du 
ska  sätta ihop en Ikeamöbel utan bruksanvisning eller försöka tyda en 
overheadbild med grön plast över. Det är ju så vardagen ser ut för oss 
dyslektiker, säger Johan och skrattar.

Någon fadäs som är direkt kopplad till dyslexin kan han inte komma 
på, men berättar att en del kunder nog undrat över stavningen i hans 
fakturor och kostnadsförslag. 

Trots egna framgångar är Johan inte säker på om han skulle rekom-
mendera en dyslektiker att bli bilmekaniker i dag. 

– I alla fall inte om man vill utvecklas och få spetskompetens. Då 
måste man kunna läsa instruktioner och förstå teknisk engelska. Jag 
blev tvungen att plugga engelska på Komvux under en längre period för 
att klara av de nya kraven.

EN SOM INTE tänker ge upp drömmen om en framtid som bilmekaniker 
är Lukas (fingerat namn). Han är 16 år, har dyslexi, går fordonstekniska 
gymnasiet och praktiserar just nu på en auktoriserad verkstad. Han har 
talang och driv, så arbetsgivaren ser möjligheter.

– Gör han bra ifrån sig på praktiken finns det inga hinder.
Och varför skulle det egentligen finnas hinder? Det är inte bara bi-

larna som blir hypermoderna, även verktygen för en dyslektiker blir allt 
mer avancerade. Visste ni till exempel att det finns en app till Iphone 
som man kan fotografera vilken text som helst med och omedelbart få 
den uppläst …? 2
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Här finns
hjälp
att få! 
Mellan fem och åtta procent 

av befolkningen har betydande 
problem med att läsa och skriva. 

Det är vanligare hos män än kvin-
nor. Dyslexi är en ärftlig specifik 

läs-och skrivsvårighet som innebär 
att man har svårt att lära sig läsa, 

stava och förstå en skriven text. Da-
gens arbetsmarknad ställer stora krav på 

läs- och skrivförmåga, både på svenska och 
allt mer även på engelska, vilket innebär att det 

blir dubbla problem för en dyslektiker. Risken att 
inte få ett jobb eller att bli arbetslös ökar.

OM MAN HAR DYSLEXI ÄR DET VANLIGT ATT MAN …
… läser långsamt och lätt hakar upp sig på ord.
… läser snabbt och fel.
… utelämnar ord eller vänder på bokstäverna i korta ord.
… skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver.
… har svårt att stava rätt.

TA HJÄLP AV TEKNIKEN
Även om man inte kan bli av med skriftspråkliga besvär 
kan de flesta minska sina problem med olika verktyg. I 
dag är det enkelt att ladda hem olika program/applika-
tioner till datorn, mobilen eller surfplattan som under-
lättar arbetsdagen. Marcus Alvarsson är legitimerad 
pedagog och arbetar på Svensk Talteknologi och menar 
att det inte krävs några stora investeringar.

– För cirka tvåtusen kronor kan man köpa ett pro-
gram som gör att en dyslektisk bilmekaniker klarar sitt jobb, säger han.

Med appen Claro  ScanPen, kan man med sin iPhone/iPad ta en bild 
på en text och direkt få det uppläst.

– Enda kruxet är väl om man befinner sig i en bullrig miljö eftersom 
man måste kunna lyssna, säger Marcus Alvarsson.

FRÅGAN OM DISKRIMINERING ÄR NY
Det dök upp en fråga på MRF:s kansli i fall det kunde vara tal om 
diskriminering när generalagenternas kurser inte är anpassade för 
dyslektiker? 

Caj Luoma, chef för utbildning, arbetsmarknad och arbetsmiljö på 
Transportföretagen, säger att frågan är ny för dem.

– När vi arrangerar slutprov mot elever på gymnasieskolan, så 
medger vi möjlighet för en dyslektiker att ha en stödperson som läser 
frågor och svarsalternativ. Jag har inte kommit i kontakt med att 
dyslexi skulle negativt påverka möjligheten till befordran eller att gå 
viss utbildning.

SÅ FÅR DU BIDRAG TILL HJÄLPMEDEL
För att en anställd ska klara sina arbetsuppgifter kan försäkringskas-
san eller arbetsförmedlingen ge bidrag till arbetshjälpmedel och 
anpassning. Det som krävs är ett aktuellt medicinskt underlag som 
styrker funktionsnedsättningen.

Arbetsförmedlingen ger stöd till nyanställda med högst 100 000 
kronor. Försäkringskassan kräver tolv månaders anställning för att ge 
bidrag på max 50 000 kronor. 

Eftersom ett arbetshjälpmedel är individuellt anpassat kan det 
vara bra att först ansöka om bidrag till en expertundersökning där den 
anställde får hjälp med att hitta rätt verktyg.

Anställer man en person som har nedsatt arbetsförmåga, på grund 
av en funktionsnedsättning, kan man också få lönebidrag från arbets-
förmedlingen. Ersättningen ska kompensera för de anpassningar av 
arbetet och arbetsplatsen som behövs. 

Gert Andersson, 
föreläser om sin 
dyslexi.

”ÄR DU EN SKICKLIG 
 MEKANIKER, SÅ ORDNAR VI 
DEN UTBILDNING OCH DET 
STÖD SOM KRÄVS”

BERT-ÅKE QVILLBERG, BRÖDERNA BRANDT 
PERSONBILAR I UDDEVALLA

Dyslektikers potentialer 
är som ett halvfultl glas, 
säger Bert-Åke Qvillberg.

Johan Brorsson 
har inte låtit 
dyslexin 
hindra honom.

Claro 
ScanPen.



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

MARKNADS- 
TORGET

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

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

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%)  

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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



Låt oss utrusta 
din verkstad!

I snart 20 år har Spiken Service utrustat fordonsverkstäder, stora som små. Vi servar, 

reparerar, säljer, köper och monterar. Vad kan vi hjälpa dig med? Kontakta oss idag! NYHET!

Götlunda, Sörhaga 1, 549 91 TIDAN
Tel kontor 0500 – 444 555 

www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

Skräddarsydd 
verkstadsinredning!
Spiken Service har ensamrätt i Sverige på Awzoms helt 

nya modulära inredningskoncept som lätt kan anpassas 

till just din verkstads unika behov.

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Lackboxar från Termomeccanica

Webshop: www.spikenservice.se

SPIKEN ÄR STOLT LEVERANTÖR AV KVALITETSPRODUKTER FRÅN LEDANDE VARUMÄRKEN:

Kombinera med 
olika färger!

Hjulinställare RAV 3D 3000 HP 

135.000 kr
• Digital display
•  Tangentbord med fjärrkontrollsfunktion.
• LED-läsare
• Guidade justeringar utan att behöva se bildskärmen.

2-pelarlyft RAV KPX 337LWK

27.900 kr
• 3,2 tons lyftkapacitet.
• Lyfthöjd 2 meter.
• Går att beställa med Flip-up pads, 
ställbara i 4 lägen. 

Saxlyft RAV 518

42.900 kr
• 3 tons lyftkapacitet
• 95 mm hög i nedfällt läge
• Går även att gjuta ner i golv
• Uppkörningsramperna går att låsa
• Galvaniserade bottenramar

Vi är återförsäljare av italienska 
Termomeccanica – en världsledande 
leverantör på lackboxar som också är 
en innovativ tillverkare som jobbar för 
lösningar där man ska minska energi 
åtgången när man lackar.

Svensktillverkad verkstadsinredning!
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Måste 
vi skicka 
info till 
SCB?

JURIDIK

FRÅGA Varje månad får vi cirka 
tio brev från Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) om att vi måste 
lämna in diverse uppgifter till 
dem. Breven kommer ofta bara 
några dagar innan uppgifterna 
ska vara inne och skickar vi dem 
inte, så ringer de och jagar oss. 

SCB hänvisar till lagar 
och förordningar om att vi är 
skyldiga att skicka in uppgif-
terna. Är det verkligen rimligt? 
Jag skulle gärna vilja veta om 
det är olagligt att strunta i att 
svara och vad händer om vi inte 
svarar?

SCB-trött

SVAR Enligt ”lag och förordning 
om den officiella statistiken” 
specificeras vilka uppgifter som 
en näringsidkare är skyldig att 
lämna. Det gäller bland an-
nat produktion av varor och 
tillhandahållande av tjänster, 
antal anställda, löner vakanser, 
lagerhållning, investeringar, in-
täkter och kostnader, import och 
export, energiåtgång. (Företagens 
uppgifter till SCB har betydelse 
för vilka överväganden och beslut 
regeringen och Riksbanken tar).

Samtidigt står i förordningen 
att uppgiftslämnandet ska vara en 
rimlig arbetsbörda för uppgifts-
lämnaren. Per mejl berättade ni 
att alla tio brev ankom till er den 
6 april och svaren skulle vara inne 
15 april. Det innebär att ni fick 

fem arbetsdagar på er att besvara 
tio brev! 

Det är givetvis inte accepta-
belt med hänsyn till gällande 
postgång och vad som ovan har 
nämnts. Om SCB skickar ut 
breven med så kort varsel, blir 
givetvis inte arbetsbördan rimlig 
för företaget. 

Det ligger i och för sig i sakens 
natur att SCB behöver få ut infor-
mationen månadsvis och att den 
inte kan komma in för sent, men 
samtidigt kan jag konstatera att 
SCB har möjlighet att skicka ut 
brevet tidigare. 

Mitt råd är ända att skicka in 
svar snarast möjligt, vilket tyvärr 
ibland kan innebära att de kom-
mer in till SCB efter begärt datum.

I extrema fall (vilket inte gäller 
för er) kan ett föreläggande för-
enas vid vite, och om oaktsamhet 
eller uppsåt finns att inte skicka 
in uppgifterna, kan vd tilldömas 
penningböter på tusen kronor 
(dock inte i kombination med 
vite).

Avslutningsvis pågår skyldig-
heten för ett företag att lämna 
information till SCB normalt i 
några år. Tänk på att kolla era 
SNI-koder hos Bolagsverket och 
ändra dem i fall de är felak-
tiga. Det kan eliminera onödigt 
merarbete eftersom ni då slipper 
få frågor som inte omfattar er 
verksamhet.

David Norrbohm

Lossade hjul
VERKSTAD

FRÅGA Jag har en allbilverkstad 
med däckförsäljning och även 
hjulförvaring. Vi förvarar cirka 
tvåtusen hjul. På hösten blir det 
panik bland kunder som väntar 
till första halkan. De har heller 
ingen större förståelse för att 
det uppstår väntetider när näs-
tan femhundra kunder ska ha på 
vinterhjulen. 

Vi brukar lösa topparna med 
extrapersonal. Vårarna är 
bättre; det går att planera och 
erbjuda fasta tider till som-
marhjulsskiftet men även då tar 
vi in extrapersonal. Vi är noga 
med att dra åt hjulbultar och 

muttrar med rätt moment, enligt 
tillverkarens anvisningar. Alla 
på min verkstad som skiftar hjul 
efterkollar hjulbultarna med 
momentnyckel. Men bultarna 
kan lossna i alla fall, det infor-
merar vi om på arbetsordern 
genom att skriva att ”Efterdrag-
ning hjulbultar efter 10 mils 
körning”. 

Trots det har nu en herre krävt 
oss på pengar för att hans hjul 
lossnade. Han vill dessutom 
ha skadestånd med en hel del 
pengar. Vi anser att vi har gjort 
mer än vad många andra kol-
legor i branschen gör. Kan man 

vara mer fackmässig än vad vi 
är på min verkstad? Kan kunden 
verkligen kräva mig på skade-
stånd?

Kjell-Åke, verkstad Norrland

SVAR Jag minns en Saabägare 
som vi skiftade hjul åt för en del 
år sedan. Efter fem mils körning 
lossnade fyra av fem hjulbultar 
vänster fram. Efter flera ursäkter 
och förlåtelser, omedelbar åtgärd 
och en tvättkupong på Statoil som 
plåster på såren, frågade farbrorn 
om hans liv inte var värt mer än en 
tvättkupong? Det tog flera år innan 
han kom tillbaka. 

FRÅGA Hur länge ska vi ansva-
ra för en service? Vi ska vara 
fackmässiga och jobba enligt 
tillverkarens anvisningar, som 
till exempel byta partikelfilter 
på rekommenderad intervall. 
Alla kunder vill inte det, och 
ibland kan man faktiskt också 
som verkstad undra om det är 
nödvändigt när bilen funkar och 
motorlampan inte lyser. 

Nyligen fick vi en nybliven 
begagnatbilägare på halsen. 
Mannen hade köpt en Volvo S40 
2008 på Blocket och lämnat 
in bilen med tänd motorlampa 
på en verkstad. Verkstaden 
felsökte och konstaterade fel 
på partikelfiltret. Bilägaren 
kunde se i serviceboken att vi 
hade utfört 12 000-milaservice 
i oktober 2012, och att filtret 
då skulle ha bytts. Mannen var 
tredje ägare efter att vi hade 
servat bilen, och påstod nu att 

SOM KATTEN PÅ 
 RÅTTAN, PÅ REPET, 
PÅ SLAKTAREN …

VERKSTAD

vi skulle stå för garantin efter-
som det ”bara” var 4 000 mil 
sedan tolvtusenmilaservicen. 

Jag kollade bakåt i våra 
papper och konstaterade att vi 
inte hade bytt partikelfiltret. Vår 
verkstad rekommenderar alltid 
byte, men dåvarande ägaren 
ville inte att vi skulle byta. Det 
går ju inte tvinga kunderna till 
ett byte, och det är inte små-
pengar vi talar om. Bytet kostar 
cirka 8 800 kronor. Denna gång 
var det inte noterat på fakturan; 
på den tiden noterade vi sådana 
saker på serviceprotokollet. Nu 

har Volvoägaren hotat med att 
anmäla oss, kan han kräva att 
vi ska betala ett nytt partikel-
filter?

Fredrik, Bilbolaget Timrå

SVAR För det första tycker jag att 
det är olyckligt att det heter par-
tikelfilter trots att det inte jobbar 
som en bensinkatalysator (kunde 
det inte heta dieselkatalysator i 
stället; många bilägare tror att 
det är ett större luftfilter som inte 
kostar så mycket att byta). 

Men du skriver att ni hade note-
rat på serviceprotokollet, att dåva-

Ledsen, men jag är inte säker 
på att du är helt fackmässig. 
Du vet säkert om att det finns 
åtgärder för att undvika loss-
nade hjulbultar. Gör rent båda 
anläggningsytorna på fälg och 
bromsnav, fetta in axeltappen och 
hjulbultarna, ta lite mer betalt för 
att täcka merjobbet. Då garan-
terar jag att hjulbultarna inte 
kommer att lossna. 

I ditt fall kan kunden faktiskt 
kräva ett skäligt skadestånd, förlo-
rad arbetsinkomst, ersättning för 
resor etcetera.

Joachim Due-Boje

SAKKUNNIG PÅ MRF

Dan Olsson
har erfarenhet från 
alla discipliner i 
branschen, sitter i 
Allmänna reklama-
tionsnämnden och är 
distriktchef för SMBF.
08-701 63 14

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

SK ADEREPARATION

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

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

Roger Ekdahl 
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
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rande kund inte ville att ni skulle 
byta filtret. Det hade naturligtvis 
varit bättre om denna information 
funnits på fakturan. Jag antar att 
serviceprotokollet följde med bilen, 
och att nuvarande ägare inte ”hittar 
det”. Att tredje ägaren, fyra år och  
4 000 mil senare, hotar med att gå 
till nämnden behöver du inte oroa 
dig för. Ni är nämligen fel motpart. 

Nuvarande ägare får vända sig 
till ägaren före honom, som får 
vända sig till ägaren ni utförde 
12 000-milaservice åt, samma 
person som inte ville att ni skulle 
byta partikelfiltret. Detta kommer 
sannolikt inte att ske, troligare är 
att nuvarande ägare vänder sig till 
ARN – som kommer att avslå ären-
det innan det kommer till dig med 
förklaringen att ni är fel motpart, 
ni har ingen relation till ärendet.

Joachim Due-Boje

FRÅGA Vi har en kund 
som är missnöjd med en 
reparation som vi utförde 
förra veckan. Reparatio-
nen drog tyvärr ut några 
dagar på tiden på grund 
av en restad del, men 
kunden erhöll då en lå-
nebil. När vi nu meddelar 
att bilen är färdig hävdar 
kunden att vi har utfört 
fler åtgärder än vad han 
beställt samt vägrar att 
lämna tillbaka lånebilen. 
Hur bör vi agera här?

Helena Lennartsson

SVAR Skicka ett rekom-
menderat brev till kunden 
där ni uppmanar honom 
att hämta bilen omgående. 
Informera honom om att 
en förvaringskostnad för 
hans bil utgår med 100 
kronor per dygn och att 
bilen kommer att säljas om 
han inte har hämtat den 
inom tre månader. Skriv 
också att en hyra kommer 
att utgå med 500 kronor 
per dygn för lånebilen. 

Finns ett låneavtal/
korttidsavtal, som anger 
att bilen skulle varit åter-
lämnad, kan ni dessutom 
upplysa om att ni kommer 
att göra en polisanmälan 
för olovligt förfogande av 
motorfordon. Finns avtal 
råder det inga tvivel om 
att det är fråga om olovligt 
förfogande och polisen 
är då, enligt Rikspolisens 
författningssamling, 
skyldig att efterlysa bilen 
eftersom den avhänts 
genom brott. 

David Norrbohm

JURIDIK

KUNDEN 
VÄGRAR 
LÄMNA 
TILLBAKA 
LÅNE
BILEN

”SKRIV ATT NI KOMMER 
ATT TA UT HYRA, FÖR-
VARINGSKOSTNAD OCH 
POLISANMÄLA …”

”ATT ÄGAREN HOTAR MED ARN BEHÖVER DU 
INTE OROA DIG FÖR, NI ÄR FEL MOTPART”

Nästan som en 
katten-på-råttan-lek.Drunknar i byråkratin.



2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

”PLASTREPARATÖREN STÅR 
MED EN STÖTFÅNGARE SOM 
TIDIGARE ÄR FUSKLAGAD”
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BILHANDEL

FRÅGA  Vi undrar hur länge vi 
behöver spara våra order-
akter? Vi har hört att det 
räcker att spara dem i tre år, 
samtidigt som vår bokföring 
väl måste sparas i sju år? Det 
blir väldigt många kopior på 
avbetalningsavtal, serviceav-
tal, försäkringsanmälningar, 
registrering av bilen, leasing-
avtal och kvitto på betalning-
ar med mera. Dessutom finns 
ordersedeln (köpeavtalet) i 
original alltid där. Hur är det, 
kan vi kasta pärmarna när de 
har blivit tre år?

Laila, Vänersborg

SVAR Det här är en fråga vi 
får rätt så ofta. Enligt den 
svenska bokföringslagen och 
bokföringsnämnden måste du 
spara, det vill säga arkivera, 
din bokföring i minst sju år. 
Sju år räknas dessutom från 
året efter bokföringsåret. En 
handling som måste sparas 
från januari 2010 kan alltså 
kastas först 2018.

Frågan blir ju då om 
orderakten är att anse som 
bokföring eller inte. Ingenting 
som du har där i kopieform 
och som det finns original av 
på annat håll i er bokföring, är 

bokföringsunderlag. Däre-
mot finns alldeles säkert en 
originalhandling och den är 
naturligtvis ordersedeln. Den 
måste alltså sparas i sju år efter 
bokföringsåret. 

Ett alternativ till att spara 
handlingen i original är att 
skanna den. Vill ni skanna 
ordersedeln – och om resten 
av orderakten inte är bokfö-
ringsmaterial – går det givetvis 
bra att kasta det. Originalet 
av bokföringsunderlaget, här 
ordersedeln, måste dock sparas 
i tre år utöver bokföringsåret. 
I exemplet ovan blir det alltså 

först i början av 2014 som ni 
kan kasta originalet, om ni i 
stället sparar ett skannat exem-
plar till och med 2017.

En del av MRF:s medlem-
mar skannar sina ordersedlar i 
samband med leveransen och 
kastar sedan orderakterna det 
fjärde året efter bokföringsåret. 
Andra tycker att det är enklast 
att skanna ordersedlarna när 
det är dags att kasta order-
akten. 

Åter andra skannar ingen-
ting och kastar hela orderakten 
sju år efter bokföringsåret.  

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”GARANTIFÖRSÄKRINGAR HAR OFTA 
 BEGRÄNSNINGAR SOM KAN VÅLLA PROBLEM”

FRÅGA En del bilhandlarkol-
leger har förlängt MRF-garan-
tierna i tid. Hur är reglerna och 
lagarna om vi som alternativ 
börjar använda en extern ga-
rantiförsäkring? Vi säljer 600 
begagnade bilar per år. Är det så 
enkelt som en del säger?

Nils i Oskarshamn 

SVAR Det är faktiskt inte alltid lätt 
att skilja på vad som gäller enligt 
konsumentköplagen (KKL) och 
vad som är garanti. 

Det som ingår i garantiförsäk-
ringar skiftar både mellan bolagen 
och deras produkter. Problem 
uppstår tyvärr ibland beroende 
på de begränsningar som finns 
i produkterna. Som exempel på 
begränsning är fel som fanns 

”En garanti-
försäkring friskriver 
inte från KKL!”

vid leveransen. Situationer med 
begränsningar redan inom sex 
månader efter leverans, där vår 
starka konsumentköplag är tydlig, 
ger tyvärr allt för ofta tvister och 
badwill.

Den grundläggande skillnaden 
mellan ansvar enligt KKL respekti-
ve garanti är att säljföretaget enligt 
KKL:s huvudregel endast ansvarar 
för fel som föreligger vid leveran-
sen, ursprungliga köprättsliga fel, 
medan en garanti enligt sin lydelse 
endast täcker fel som inträffar efter 
leveransen. KKL är en tvingande 
lag och går inte att förhandla bort. 

Jag rekommenderar att ha den 
utökade garantin i eget hus. Ge-
nom att använda vår MRF-garanti 
med en utökad garantiperiod och 
genom att sätta av pengar per 

levererad bil, får ni en enklare och 
tydligare situation, samtidigt som 
ni har fonderade medel att boka 
garantikostnaderna mot. 

Kom ihåg att alltid se till att både 
ni och kunden har var sitt exemplar 
av undertecknad ordersedel med 
de senaste leveransvillkoren bifo-

gade. Varudeklarationen ska också 
upprättas i två exemplar, bägge 
undertecknade av båda parterna 
och när det gäller garantierna är 
det viktigt utöver att lämna med en 
garantiblankett även skriva in på 
ordersedeln vad som gäller. Ange 
tydligt, till exempel, ”tre månader 
dock högst 5 000 km”. Skriver ni 
endast ”tre månader/5 000 km” kan 
det tolkas som att det alltid gäller 
tre månader oavsett körsträcka 
eller i 5 000 km oavsett tid.

Johan Holmqvist

ARKIVERING AV ORDERAKTERNA

VILLRÅDIG 
PLASTREPARATÖR

L ACK & SKADE

FRÅGA  Nu är jag så förbenat trött på alla dessa ose-
riösa plastreparatörer, och dessa säljare som kränger 
mirakelmedel för plastreparationer, dom som kommer 
och ska pracka på en en massa skit. Som tur är så har 
jag listan med godkända reparationsmaterial; säljarna 
försvinner fort med sina produkter när man undrar var 
på listan deras produkt står. 

Sen till oseriösa plastreparatörer. Jag står nu med 
en stötfångare som absolut inte är reparerad som den 
ska (såvida inte två millimeter aluminiumplåt är okej 
som förstärkning). Stötfångaren har fått en ny skada 
(försäkringsskada). Ingen stor, klart reparerbar, men 
hur ska jag hantera den gamla oseriösa reparationen?

Till sist undrar jag, om nu en av alla dessa mirakel-
säljare skulle ha en bra produkt, var ska dom vända 
sig för att få den listad som godkänt reparationsmate-
rial? 

Villrådig plastreparatör

SVAR  Hej du villrådige, många frågor. Jag börjar med den 
enklaste: Listan över godkända reparationsmaterial, alla 
produkter som finns på listan är testade av Bilplastforum. 
Testerna görs för och säkerställa arbetsmiljö, användarvänlig-
het och framför allt kvalitet. Har du någon säljare som vill 
testa sin produkt så kan han eller hon kontakta underteck-
nad. Jag tar emot nya produkter som ska testas. 

När det gäller oseriösa plastreparatörer är det knivigare, 
speciellt i ditt fall när den nya skadan är mindre och repara-
bel. I och med att det är en försäkringsskada ska du kontakta 
försäkringsbolaget för och se om dom kan spåra den tidigare 
reparationen till någon verkstad. Kan dom det ska den 
verkstaden betala kostnaderna för och rätta till reparationen. 
Du måste informera både bolaget och kunden så att inte du 
blir anklagad för och ha utfört den undermåliga reparatio-
nen. Hittar bolaget verkstaden som utfört den så ska den 
verkstaden ersätta dig för och rätta till felet (ibland blir det 
ingen reparation utan byte stötfångare och då får den oseriösa 
verkstan stå för mellanskillnaden). Hittas ingen skyldig blir 
det värre. Ibland går försäkringsbolaget in och betalar (inget 
krav) och ibland kunden/bilägaren själv. Vill ingen av dem 
ta på sig kostnaderna behöver du inte åtgärda den dåliga 
reparationen, men oavsett så måste du dokumentera den 
och skriva på kundens/bilägarens och försäkringsbolagets 
handlingar så det framkommer att du inte tar ansvar för den 
reparerade delen. 

Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST
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JAN OLVENMO

Trygghet för både 
köpare och säljare.

Verkstadschefens 
favoriter
Till vår hemsida har vi handplockat 
kvalificerade leverantörer av verk-
stadsutrustning, verkstadsritningar, 
regelverk och standarder samt 
direktlänkar till generalagenter, 
branschorganisationer och myndig-
heter. Kort sagt – godbitarna för dig 
som arbetar i bilbranschen.

www.fvu.se 
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Många av kändisarna du ser på film eller tv har bilar 
att tacka för sin karriär. Vi har kartlagt stjärnorna 
som har sålt och lagat bilar och jobbat på bensin-
stationer. Det blev en hel del. Så se dig runt nästa 
gång du är på jobbet. Några av dina jobbarkompisar 
kanske blir en kändis en dag. 
TEXT MIKAEL JÄGERBRAND

 

Här är stjärnorna som 
började med biljobb

Filmstjärnan 
 upptäcktes när han 
sålde bilar 
GEORGE LAZENBY, JAMES BOND-STJÄRNA 

Han hade bara huvudrollen i en av James 
bond-filmerna, ”I hennes majestäts hemliga 
tjänst” (1969) men George Lazenby är den mest 
bilkunnige som rattat agentens Aston Martin. 
I hemlandet Australien arbetade han både som 
bilmekaniker och bilförsäljare. Efter några år 
i armén fick han jobb som säljare på lyxgatan 
Park Lane, det var också där han upptäcktes av 
en talangscout.  

Fler kändisar 
som jobbat med 
bilar 
TIM ALLEN (filmstjärna)
Jobbade på GM. 

JAMES CAMERON (filmregissör) 
Jobbade på bensinstation. 

KJELL-OLOF FELDT (sossepamp) 
Asfaltsläggare. 

JAMES GARNER (filmstjärna) 
Jobbade på bensinstation. 

FRANK GUNNARSSON (radiopratare) 
Jobbade på Volvo i Göteborg. 

LANCE HENRIKSEN (filmstjärna) 
Jobbade på bensinstation.

GREGORY ISAACS (reggaestjärna) 
Jobbade som karosseriarbetare. 

MAGIC JOHNSON (basketstjärna) 
Bilfabrik, Detroit. 

ALEKSANDR KARELIN (brottare) 
Examen i bilmekanik. 

GÖSTA KRANTZ (revystjärna)
Drev flera bensinstationer.  

ALAN LADD (filmstjärna)
Jobbade på bensinstation. 

MICHAEL LANDON (tv-stjärna)
Jobbade på bensinstation. 
BAZ LUHRMANN (filmregissör)
Jobbade på bensinstation. 

SHANE LYNCH (Boyzone-stjärna) 
Var bilmekaniker. 

DEAN MARTIN (filmstjärna)
Jobbade på bensinstation. 

GRAHAM PARKER (rockstjärna) 
Jobbade på bensinstation utanför 
London. 

LUKE PERRY (Beverly Hills 90210) 
Asfaltsläggare. 

SÖREN RASTED (Aqua-stjärna)
Jobbade på bensinstation utanför 
Köpenhamn. 

BJÖRN ROSENGREN (stadsråd m m)
Jobbade som bilmekaniker. 

HANS THULIN (finanspamp) 
Jobbade på bensinstation. 

VANILLA ICE (popstjärna) 
Biltvättare. 

EDDIE VEDDER (rockstjärna)
Vakt på bensinstation. 

Hon lärde sig allt om  bilar 
under världskriget 
ELIZABETH II, STORBRITANNIENS DROTTNING 

Elizabeth II är troligen världens bästa mekaniker-mo-
nark. Under andra världskriget tjänstgjorde hon som 
frivillig i arméns transportavdelning. Hon lärde sig 
bland annat att byta däck, köra tunga militärlastbilar 
och plocka i sär och sätta ihop en motor.      

Han skapade 
 världens bästa 
skräckstation 
STEPHEN KING, SKRÄCKFÖRFATTARE 

Det är ingen slump att du hittar de allra 
mest skrämmande bensinstationerna i 
Stephen Kings böcker och filmer. Han 

jobbade på en mack 
i småstaden Brewer 
medan han skrev på sin 
första roman ”Carrie” 
i början av 1970-talet. 
Stephen King tjänade 
1,25 dollar i timmen 
och alla kunder som 
köpte full tank fick 
en gratis oljekoll, en 

glass och en brödlimpa. Hans böcker 
är fyllda med mord och blod bland 
bensinpumparna i bland annat ”Om en 
Buick 8”, ”Christine”, och ”Pestens tid”.   

Bilförsäljaren 
som inte kunde 
något om bilar 
BILLY RAY CYRUS, 

 COUNTRYSTJÄRNA 

Här i Sverige är Billy Ray mest 
känd som pappa till popstjärnan 
Miley Cyrus, men han är också 
en stor countrystjärna. I mitten 
av 1980-talet övergav han hem-
bygdens Kentucky för att pröva 
lyckan i Los Angeles. På bara 
några månader blev han en av 
stadens bästa bilförsäljare utan 
att kunna något om bilar: ”Jag 
försörjde mig på att sälja bilar, 
men jag visste inte ens hur man 
bytte olja på min egen”.     

Maffia
skådisens liv 
kretsade 
kring  bensin  
stationen 
STEVE BUSCEMI,   

FILMSTJÄRNA 

Han har spelat mördare i 
bland annat ”Boardwalk Em-
pire”, ”Fargo” och ”Sopranos”. 
Men i början av karriären 
kretsade allt i Steve Buscemis 
liv kring en Getty Oil-bensin-
station i hemstaden på Long 
Island: ”Jag bodde ett kvarter 
från bensinstationen där jag 
arbetade och tillbringade fri-
tiden på baren på andra sidan 
gatan från bensinstationen”.  

Bilkrock  förstörde 
 regissörens 
 racing intresse 
GEORGE LUCAS, FILMREGISSÖR 

Det fanns bara bilar i hjärnan på 
den unge George Lucas. Han ville bli 
racerförare och jobbade redan som 
tonåring som mekaniker för ett av 
de lokala stallen. Men den 12 juni 
1962 råkade han ut för en allvarlig 
bilolycka och hade turen att överleva. 
I sjuksängen funderade han mycket 
och kom på idén till ”kraften”, en idé 
som ledde till att han skapade ”Stjär-
nornas krig” och blev miljardär.   

Vikingarna stjärnan 
började på  
bensinmacken  
CHRISTER SJÖGREN, DANSBANDSSTJÄRNA 

Innan han blev dansbandssångare på heltid hann 
Christer Sjögren bara ha ett enda riktigt jobb: på en 
bensinstation i hemstaden Hagfors. 

Efter ett år på macken värvades han till gruppen 
Pelles. Under 1980- och 1990-talet var han Sveri-
ges största dansbandsstjärna som sångare i bandet 
Vikingarna.   

 

 Sångaren med sammetsrösten 
började som bilmekaniker 
GUNNAR WIKLUND, SCHLAGERSTJÄRNA 

I början av 1960-talet var norrlänningen Gunnar Wiklund 
Sveriges populäraste sångare och kallades ”Mannen med sam-
metsrösten”. Några av hans största hitlåtar var ”Minns du den 
sommaren” och ”Mest av allt”. Hans musikintresse var ingen 
överraskning för hans jobbarkompisar på Bil och Ringcentra-
len i Luleå där han började som lärling år 1950. Den 15-årige 
Wiklund gick omkring och visslade egna kompositioner hela 
dagarna och bar ofta omkring på sin gitarr i verkstaden.   
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Elisabeth II

George Lucas.

Steve Buscemi.

Stephen 
King

Luke Perry.
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GA-ENKÄTEN

Här avslöjades
årets resultat
MRF:s GA-dag – dagen då resultatet av GA-enkäten avslöjas 
– tilldrog sig häromveckan på Audi Center i Smista, söder om 
Stockholm. Solen sken och speglade sig i plaketter, billack 
och fönsterfasader. En dag i festglans. På plats för att ta emot 
 första priset var de nytillträdda cheferna för Mercedes-Benz 
kommersiella fordon Martin Lindell och Martin Hink.
FOTO RICKARD FORSBERG & ING-CATHRIN NILSSON

 

Traditionell gruppbild och de 
allra flesta blickar i kameran.

Nya cheferna på Mercedes-Benz 
kommersiella fordon tog emot 
guldplaketten av MRF:s vd Tommy 
Letzén. Tv Martin Lindell, transport-
bilar och Martin Hink, lastbilar.

Bilens lack den glänste. Motorbranschens chef-
redaktör Ing-Cathrin Nilsson till kulissen av den 
här guldfolierade Mustangen, 2015 V8 GT fastback 
som Erik Lindham från Ford kom glidande i.

Vimmel och mingel på Audi Center i Smista.Torkarblad som passar 
dig och dina kunder!
Över 98% täckning med 14  blad
Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 
Med TRICO Flex® kan du erbjuda den senaste teknologin till de fl esta av dina kunder. 

• Innovativ design med låg profi l som ger en jämn och tyst torkning.
• Snabbt och enkelt torkarbladsbyte med SWIFT® Easy Connection Technology.
• Memory Curve Steel™ ger ett jämnt tryck för ett rent och klart torkresultat.
• Exklusiv tvåpunktskoppling motverkar ränder.
• Monteringsanvisningar på video med QR-kod.
• Perfekt för verkstäder, bensinstationer och detaljhandeln med 
 begränsat exponeringsutrymme.

M
arknadsförs av ferdfelt.se • Tel 08-749 35 50

Torkarblad som passar 

Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 

För mer information kontakta oss, tel 08-749 35 50 eller kundkontakt@ferdfelt.se

Hitta rätt blad

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 och är idag 
världens ledande tillverkare till biltillverkarna (OEM) och eftermarknaden.
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ENKÄT OM GA-ENKÄTEN

Vad betyder enkäten?

MIKAEL JOHNSON
HYUNDAI ÅFF
– Den är ju en värdemätare på om GA jobbar rätt 
eller inte, mer djupgående och långsiktig än statis-
tiken. Jag vet att våra huvudmän ser seriöst på den. 
Enkäten ger ju möjlighet till väldigt långtgående 
analyser om man skulle vilja.

AXEL VON ESSEN
LASTBILSANSVARIG PÅ 
VOLVOHANDLARFÖRENINGEN
– Vi pratade just om det, om generalagenterna 
bryr sig. Och ja, jag tror att dom gör det, kanske 
inte de som ligger på femte, sjätte plats men de 
som ligger långt ner på rankningslistan, ingen 
vill vara där. Därför kanske vi har större nytta 
av GA-enkäten på den tunga sidan än vad Volvos 
personbilssida har (skratt).

JAN VESTLUND
ORDFÖRANDE I 
 MERCEDES-BENZ ÅFF
– Enkäten är betyget på partner-
skapet mellan generalagenterna 
och handlarna. Mercedes-Benz 
är väl beviset på att återförsäl-
jarna verkligen kan påverka, 
märket har ju gått från mycket 
låga omdömen till toppen.

MATS GUSTAFSSON
VD NISSANS ÅFF
– Enkäten ger återförsäljarna 
en slags biljett för att jobba 
tätt med generalagenten. Ett 
bra resultat blir ett kvitto på att 
vi jobbar rätt, ett sämre visar 
att vi inte gör tillräckligt för 
återförsäljarna utan behöver 
göra mer.

ROLAND JÖNSSON
ORDFÖRANDE KIAS ÅFF
– Det är en återspegling av för-
hållandet mellan generalagent 
och återförsäljare, och en sådan 
behöver man. Det är alltid bra 
med synpunkter på förbätt-
ringspotentialer. GA-enkäten 
blir också en bekräftelse på att 
återförsäljarna kan påverka.

PER HANSSON
ORDFÖRANDE I SUBARUS ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENING
– GA-enkäten är en återspegling av verkligheten och 
ett användbart verktyg. Både vi och generalagenten 
lägger mycket tid och kraft på den, den är viktig.

TOMAS ULANDER
VD TOYOTAS ÅFF
– GA-enkäten betyder mycket, den är en tempera-
turmätare och ett bra betyg på vilka åtgärder ge-
neralagenten behöver vidta. Vi använder enkäten 
regelbundet i vår dialog med GA. Den är ett kvitto 
på var vi står i relationen och samarbetet.

ROLAND APPELSKOG
VD PEUGEOTRÅDET
– Den betyder väldigt mycket för oss som jobbar 
med återförsäljarfrågor. Den ger en bekräftelse på 
hur vi på bästa sätt ska gå vidare i diskussionerna 
med våra huvudmän. GA-enkäten är den hjälp vi 
får, något annat instrument har vi inte.

PONTUS LÖVRUP
VD SVÅ
– Det är viktigt att mäta nöjdhet; våra fabriker har 
ju sina mätverktyg. Intressant att se hur verkty-
gen hänger ihop också, hur de överensstämmer 
och inte. GA-enkäten kompletterar bilden, våra 
fabriker har exempelvis inga frågor om garantier.

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.  

Our normal is
260° C.
Mobil 1 hjälper till att skydda motorer upp till 
260° C. Se mer på mobil1.us/ournormal

EXMO_ON_220x285_HEAT_SE.indd   1 2016-04-20   09:23
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EN AVSEVÄRD DEL av mänskligheten – inte minst under svenska vintrar – 
har tröttnat på domedagsprofeter, moralkakor, pekpinnar och vädjanden 
att cykla i snöyra hellre än att ta bilen. De gillar inte tanken på att göra 
uppoffringar för att vårt land ska framstå som ett exempel för andra 
länder.

Vem har rätt och vem har fel? Går jorden under 2056 eller 2156? Eller 
klarar vi det hela med ett nödrop när solkrafttekniken blir billigare än 
kolkraften? (Kostnaden för sol är densamma som för kol; det står i tid-
ningen.) Och måste vi då göra om våra samhällen, tömma glesbygden, för-
täta där det har varit ljust och öppet, minska rörligheten, drastiskt sänka 
svensk levnadsstandard, medvetet bryta turismens positiva utveckling? Är 
det över huvud taget möjligt i en demokrati?

Hur förändringarna är nödvändiga, hur ska det i så fall gå till? Prishöj-
ningar är den väg som politikerna oftast har valt. 

Femtio öre eller en krona på bensinskatten, det går smidigt och lätt och 
drabbar bara de fattiga och lågutbildade – och effekten blir minimal. 

Tio eller femton kronor litern då? Definitivt inte före ett val, tveksamt 
om någon alls vågar pröva.

Körförbud varannan dag då, det drabbar i varje fall alla lika (men ökar 
andelen tvåbilshushåll bland de besuttna).

Bensinransonering med en exploderande svartabörsmarknad? Det 
inför knappast ett ensamt litet land, möjligen EU eller USA.

De framsteg som har gjorts har tekniksidan stått för. Möjligheterna att 
spara energi för uppvärmning fortsätter att göra imponerande framsteg. 
Fossilfria transporter om femton år, vad är det annat än en önskedröm? 
Hur ska det gå till? Om tekniken fanns färdig skulle det ändå ta flera gene-
rationer av bilägare och bilar att pensionera dagens bensin-och dieselbe-
stånd. 

SVENSK BILPROVNING HADE en klok chef, Alexej Pellijeff, som i ett 
föredrag konstaterade att bilen är den största ekonomiska tillgång som 
 genomsnitssvensken har. Upplever sig bilägaren hotad, exempelvis 
genom begränsad rörlighet, sätter hen sig till motvärn. Det måste varje 
myndighet, varje politiker, ha i minne, sa Pellijeff. Tanken att hybrid-
bilar/elbilar om femton år ska vara tillgängliga för andra än stat/kom-
mun och en ekonomisk elit är en ljus förhoppning – men hur hållbar är 
den i en allt hårdare ekonomisk verklighet?

Fler trekvartstomma bussar löser inte landsbygdens problem. Där kan 
dagens begbilar bita sig fast i femtio år, om det skulle behövas. Och hur i 
helskotta ska man få industrin att överge just-in-time och gå tillbaka till 
gammaldags lagerhållning? Tål den, accepterar den tvångsåtgärder? Flera 
gånger tidigare har statsmakterna lanserat tanken på styrda transportsys-
tem med omlastningscentraler, men de har aldrig lett till åtgärder. Varför?

Problemen är många, frågetecknen ännu fler. Under andra hälften 
av 1900-talet byggde vi med entusiasm fast oss i ett bilsamhälle, där fler 
människor bor i hälsosamma miljöer och bekvämt kan ta sig dit de vill och 
där handeln erbjuder breda sortiment och bilen kan lastas full. Om inte ny 
teknik snabbt kan erbjuda vanligt folk ekonomiskt möjliga lösningar på 
fossilproblemet, vad gör vi då?

I massmedia talas och skrivs det allt oftare om att Sverige borde återin-

föra Styrelsen för Psykologiskt försvar. Jag vill byta ut ”borde” mot ”måste”.  
Inte för att ta upp ryssrädslan som första ämne på dagordningen utan för 
att framför allt förbereda en hållbar krishantering av frågan hur vi ska nå 
det antagna målet på högst 1,5 grads temperaturhöjning år 2030. 

Är det alls möjligt utan långtgående tvångsåtgärder? Hur kommer 
svenska folket att reagera? Hur ska man undvika att hälla vatten på den 
sverigedemokratiska kvarnen? Vilka symbolhandlingar måste man rensa 
undan för att få vanligt folk med sig på vägen mot resultat som våra ledare 
uppfattar som hållbara och nödvändiga?

Sveriges främsta kommunikationsexperter, samhället behöver er i 
psykförsvarets tjänst precis som under kalla krigets år. Nu gäller det att 
skapa ett klimat för förändring, där vi i värsta fall måste avstå oss ner till 
samma levnadsstandard som vi hade för trettio fyrtio år sedan. Då tyckte 
vi att den var helt okej.

Det är dags att sätta igång nu.

  

Krönika
Fossilfritt … 
  hur?

AV OLLE F. RINGENSON

”Och hur i helskotta ska man få 
 industrin att överge just-in-time 

för gammaldags lagerhållning …”

Olle F. Ringenson med 
sinne för livets realiteter.

OLLE F. RINGENSON, MARKNADSFÖRINGS- OCH KOMMUNIKATIONSKONSULT, 
F D STYRELSELEDAMOT I SIFO OCH KRÖNIKÖR I SVENSKA DAGBLADET, 
BLOGGAR PÅ OLLERINGENSON.WORDPRESS.COM. 0510-88 490 • info@carpart.se

www.carpart.se

ACKREDITERAD KALIBRERING
- Avgasmätare(bensin&diesel).
- Bromsprovare.
- Ljusinställare och Ljusinställningsplats.

Vi utför även kalibrering av:
Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) / Balanseringsmaskiner
Hjulinställare / Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar Oljepåfyllare / Skjutmått
Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

10054
ISO/IEC 17025

NYTT I VERKSTADEN!

Arbetsplatsinrede från DEA. Rent och snyggt. 
Vi hjälper till med projekteringen. Från enklare lösningar 
till kompletta med olje- och datamediainstallationer.

VOLVO VÄXJÖ

Arbetsplatsinrede från DEA. Rent och snyggt. 

BMW TROLLHÄTTAN

ARBETSPLATSINREDNING

Flexibel hydraulisk 2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR 
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 
eller standard 3 delade.
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

2-pelarlyft 5,5
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR 
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

HYDRAULISK 2-PELARLYFT 5,5 TON

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till 
7 meter. Standard körbanor eller för 3D hjuldiagnos. Integrerat saxlyft 
bord för personbilar eller transportbilar som tillval.

OMER KAR-SERIEN 4,5-5,5-8 TON
- INNOVATION  - FUNKTION

MADE IN ITALY

Värm loss och rikta utan öppen låga.
Boka demonstration på: kalle@carpart.se.

Auktoriserad serviceverkstad och reservdelar.

SNABBT – SÄKERT – EFFEKTIVT
Från 3,7 till 18 kW

BOKADEMO!

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till Maximalt platsutnyttjande. Maximalt platsutnyttjande.  ton. I längder ända upp till  ton. I längder ända upp till 
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Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

DEN ALLSIDIGA KVALITETSLYFTEN 
FÖR VERKSTADEN.
Consul 2.35 Premium är perfekt för verkstaden som behöver 
en kvalitetslyft med lång livslängd. Med en kapacitet på 
3,5 ton och att lyften levereras med asymmetriska armar 
gör den lämplig till allt från små personbilar till lätta 
transportbilar.  För lång livslängd är den utrustad med 
automatisk smörjning av skruv och bärmutter. Lyftoken bärs 
upp av 6 st. rullager och bärmuttern är gjord av brons allt 
för att garantera funktionen i många år. Den låga höjden på 
lyftarmarna är endast 80 mm vilket gör det enkelt att även 
lyfta låga bilar.

Tekniska data:
Kapacitet 3500 kg.
Lyfttid ca 45 sek.
Lyfthöjd 2005 mm.
Lägsta höjd 80 mm.
Total höjd 2560 mm.
Lyftarmars område ca 640 - 1340 mm (3 delad)
Lyftarmars område ca 830 - 1330 mm (2 delad)
Genomfarts bredd 2390 mm.
Motor 400 V/50 Hz. 2 x 3,0 kW 

Kontakta Continova för mer information

Leasing fr. 496 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)   Rest. 10%

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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