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Det rör sig på den svenska marknaden. Nya spelare kommer in 
och det talas om att ansvar kan skifta plats. Det pågår en stor struktur

förändring med konsolideringar och förstärkt ägarkoncentration 
med styrka från generationsväxling och urbanisering. 

Frågan är vilka led som kommer att kapas, om ens några …
TE X T MARIA ERIKSSON / ILLUSTR AT ION ANNIE BOBERG
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Vem ska 
ta makten

över bil
branschen?
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M
ycket av rörelsen 
i bilbranschen är 
samhällsföränd-
ringar som påverkar 
alla branscher. 

– Urbanisering-
en minskar aktivi-

teten på små orter samtidigt som den kritiska 
massan för att driva en verksamhet, oavsett 
art, har ökat, utom möjligtvis för nätbaserade 
lösningar, säger ekonomie doktorn, forskaren 
Anders Parment.

– Lönekostnaderna har ökat, inflationen är 
noll, miljöhänsynen och fokus på att ta hand 
om medarbetarna är större. Till det kommer 
allt högre krav på information, säger Anders 
Parment.

Marknadsmakt blir ett sätt att motverka 
tillverkarnas starka dominans.

– Stordriftsfördelarna i bilhandeln är inte 
så stora eftersom många funktioner måste 
finnas på alla anläggningar, både verkstad och 
försäljning. Nu vill alla tjäna pengar på att få 
mer makt på marknaden. De företag som lyckas 
skapa direktkontakt med sina kunder har lyck-
ats bäst de senast tio åren. Det är de som kan 
säga åt en importör ”höjer ni priserna kastar vi 

ut er, det står tio andra märken på kö”.

Vad får det här för konsekvenser?
– Det blir färre handlare på landsorten och 

de som finns tas över av grupper. Det handlar 
också om tredje-generations-syndromet. Barn-
barn som tar över familjeföretag har inte alltid 
samma motivation att driva en bilanläggning, 
säger Parment. 

Tommy Letzén, vd på MRF, ser flera natio-
nella faktorer som uppmuntrar konsolidering:

– Dels har vi generationsväxling, men 
också en urbanisering som verkar utvecklas 
snabbare i Sverige än i många andra länder, 
vilket gör att både arbetskraft och kunder 
försvinner från vissa regioner. En tredje faktor 
som har betydelse är försäkringsbolag som 
styr många av jobben och kan tvinga mindre 
verksamheter att lägga ner.

EFTER EN RUNDRINGNING till svenska gene-
ralagenter framgår att antalet ägare har mins-
kat, men att antalet anläggningar förhållit sig 
relativt stabilt. Volvohandlarnas ägare har i snitt 
5 anläggningar var (med Bilia som störst), VW 
2,6 anläggningar per ägare. Därefter kommer 
BMW med 2,4 anläggningar och Ford med 2,2 

anläggningar. Toyota, Kia och Subaru ligger på 
mellan 1,5 och 1,9 anläggningar per ägare. 

Men här och var har även antalet försälj-
ningsställen blivit färre.

– ÅF-nätet har konsoliderat färre men 
större juridiska partner som har flera anlägg-
ningar, men även reducerat ett antal ställen. 
Största skillnaden är det för Audi där vi har 
minskat från 145 till 46 försäljningsställen. 
Antalet service-partners har minskat från över 
120 till cirka 80, säger Volkswagen groups 
svenske vd Claes Jerveland som poängterar att 
det inte har lett till sämre utveckling.

– Kvarvarande återförsäljare har investerat 
i CI (corporate identity, red anm) och utbildat 
specialiserad personal. Volymen har gått från 
cirka 12 000 till 20 000 eller från fyra till sex 
procents marknadsandel, säger Jerveland.

ENLIGT STATISTIK FRÅN MRF:s amerikanska 
motsvarighet Nada, har antalet återförsäljare 
minskat med 60 procent från 1947 till 2014. 
Framöver befaras ett ras av antalet anläggningar 
i USA.

Att försäkringsbolagen bidrar till konsoli-
deringen genom att styra flöden av uppdrag 
är inget nytt, men något som MRF försöker 



en återförsäljare kan hantera garantiärenden. 
För små märken fyller GA egentligen mer en 
marknadsföringsfunktion.

Hur snabbt kan en sådan här förändring 
komma?

– För mindre märken kan det hända 
snabbt. Men en annan sak som det länge talats 
om är de snabba volymbristerna i branschen. 
Med en egen importör är det lättare att ringa 
fabriken och säga att nu måste det ske prisjus-
teringar, annars tappar man marknadsandelar. 
Allt utvärderas enligt försäljningsvolym. 

Men det finns också tydliga fördelar med 
att behålla generalagenterna, enligt Parment.

– Om jag vore en stor återförsäljare skulle 
jag tveka att ta över generalagenturen, dels 
skulle jag bli mindre oberoende eftersom jag 
är inlåst i det märke jag har agenturen för, dels 
skulle jag ha samma märke både direkt och 
via andra återförsäljare. Det skapar problem, 
det är ju välkänt att återförsäljare ogillar när 
generalagenter säljer bilar direkt.

Tommy Letzén säger att MRF kan infor-
mera om utvecklingen, men inte påverka den.

– Det kommer att försvinna handelsled 
på olika sätt eller i ”brokers” som stjäl en del 
verksamhet. Det beror delvis på hur aktiva vi 
är på marknaden. Brokers finns redan med 
bokningssajter som Lasingoo eller Autobutler 
och då blir vi underleverantörer, säger Letzén.

Kommer ÅF eller GA att ryka?
– Jag tror att båda leden är i farozonen. Ta 

Tesla där det sker en viss typ av kommunika-
tion mellan bil, ägare och fabriken i USA, utan 
att varken GA eller ÅF är inkopplade. Kom-
munikationen sker i stället med olika typer av 
telematik. 

Letzén förutser förändringar mot domine-
rande aktörer.

– Jag tror att de märken som har en domi-
nerande spelare, som exempelvis Hedin Bil, 
som har mer än hälften av marknaden, för 
vissa varumärken, medför att GA bara behåller 
kontrollen över att importen sker på ett lagligt 
och korrekt sätt samt över teknisk support 
och utbildning. Själva prisförhandlingen kan 
GA knappt göra eftersom Hedin Bil är en så 
dominerande spelare, säger Letzén.

Henrik Edemalm, vd för MMC Bilar 
Sverige, företräder Mitsubishi som tillhör ett 
av flera mindre märken i Sverige. Han tror att 
både GA och ÅF behövs.

– Om man ska bibehålla en god service och 
ett brett nätverk kommer strukturen med både 
GA och ÅF att behöva finnas kvar. Vår strategi 
är att sätta kunden i fokus. Det personliga mö-
tet med kunden är väldigt viktigt och kommer 
så att fortsätta vara, säger Henrik Edemalm. 2
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bevaka genom att medverka vid de 
tidsstudier som görs och som ligger 
till grund för hur verkstäder fakture-
rar utfört arbete.

En intressant aspekt i konsoli-
deringen är att det är familjeföretag 
både bland dem som väljer att kliva 
av och de som väljer att expandera. 
Det är inte lika utpräglat i andra 
branscher, enligt Mattias Nordqvist, 
professor i företagsekonomi vid Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping och 
föreståndare för Center for Family enterprise 
and ownership. 

I bilbranschen kan det vara en konkurrens-
fördel att vara familjeägd.

– Familjeägda företag har lättare att agera 
på snabbhet och flexibilitet. Det kräver förstås 
att ägaren är synlig och signalerar genuinitet, 
förtroende, långsiktighet och ärlighet, säger 
Nordqvist. 

ENLIGT BMW SVERIGES vd Anders Brocknäs är 
den pågående omstruktureringen en naturlig 
del av utvecklingen av en bransch på väg att bli 
allt mer professionell.

– Det har blivit större ÅF-grupper och 
då blir det en mer centraliserad diskussion 
med en återförsäljare som är ansvarig för 
flera anläggningar. Det är en utveckling av 
branschen och det kommer sannolikt bli mer 
så framöver. Då får återförsäljarna hålla lokala 
grupper på de olika orterna och det är förstås 
nytt för många.

– Vi är en bransch som är i och står inför 
en stor förändring, en utveckling där man kan 
hitta effektiviseringar, men självklart ändå be-

hålla bra personrelationer. En coach 
med helikoptervy måste fokusera på 
att utveckla processer, leverera bättre 
kundservice, tjäna mer, omsätta mer, 
leverera mer, utveckla affären, utbilda 
fler ledare. Den professionella dialo-
gen kan vara mer utmanande, men 
affären stärks. Business har ändrats, 
säger Brocknäs.

Anders Parment säger:
– Hårdraget handlar det om att växa eller 

försvinna. Det gäller också andra branscher 
generellt. 

BILTILLVERKARNA TJÄNAR PENGAR på volym. 
Att tillverka ytterligare en bil kostar inte myck-
et. Återförsäljarna tjänar pengar dels på att få 
marknadsmakt och ha många anläggningar och 
märken, dels på att få stark lokal förankring och 
kanske framför allt kunna spela ut tillverkare 
mot varandra och pressa inköpspriser. 

– Det vänder uppochner på den gamla 
tanken att det alltid är tillverkaren som väljer 
lämpliga återförsäljare – i stället kan det bli 
återförsäljarna som väljer tillverkare. Det är 
lite hårdraget och det beror så klart på märkets 
attraktion, och man kommer bara dit genom 
att växa smart, säger Parment.

Marknaden för begagnade bilar står inför 
helt andra utmaningar. 

– Slaget om begagnade bilar kommer att 
stå mellan auktionssajter och starka märkens 
privatleasingföretag. Auktionsbolag som KVD 
sätter priser på riktiga marknadsmekanismer 
och då kan det bli svårt för återförsäljarna, som 
har högre kostnader, att konkurrera med dem.

– Å andra sidan kan ingen konkurrera med 

de förmånliga privatleasingerbjudanden som 
har kommit det senaste året, menar Parment.

Enligt Motorbranschens statistik ökar 
de fria aktörerna och det är välkänt att flera 
större återförsäljare hellre släpper i väg sina 
begagnade bilar till andra handlare i stället för 
att sälja från dyra lagerplatser.

DISKUSSIONEN OM KAPADE led för att öka lön-
samheten pågår trevande i branschen. Vi har 
pratat med en ledande aktör i återförsäljarledet 
som bekräftar att det pågår diskussioner mellan 
en generalagent och en större återförsäljare om 
att låta en ÅF-grupp överta en del av en mindre 
GA:s ansvar.  

Diskussionen sker på GA:s initiativ. Den 
tänkbara förändringen förklaras med att riktig 
stora ÅF ändå har kontroll på kedjan från 
tillverkning till GA och att dialogen förenklas 
om ÅF tar över en del av ansvaret. 

En företrädare för ÅF uttrycker det så här: 
”Om en ÅF vill bli större för att få skaleffekter 
måste även GA-ledet kapa kostnader. Det blir 
en naturlig följd”. Samma ÅF-representant 
gissar att vi får se fler nordeuropeiska eller 
skandinaviska GA-kontor och att de därmed 
lämnar över en del arbetsuppgifter till större 
återförsäljare. ”ÅF blir större, kontaktytan mot 
GA minskar. Det behövs inte lika många GA 
som tidigare”. 

Anders Parment ser samma utveckling i 
andra länder.

– Någon kommer att behöva flytta fram 
sina positioner. En ÅF-grupp eller ett finans-
bolag kan bli nav. I Norge har ett finansbolag 
tagit över en generalagent för ett av de svagare 
märkena, men det kräver ett bra samarbete 
med fabriken, säger Parment.

Kommer strukturen med en GA att för-
svinna för små märken?

– Jag tror att vi kommer att se en stark 
polarisering mellan stora och mindre ÅF. 
Starka varumärken kommer inte att släppa 
sin GA, men för de små kan det bli så. Även 

STORA OCH SMÅ
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Så här är fördelningen mellan antalet ägare/kontrakt och antalet anläggningar för 
nedanstående märken. I Volvoledet har återförsäljarna procentuellt flest anläggningar. 
Minst har Izuzuhandlarna vars återförsäljare, med något undantag, bara har en anläggning var.
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”STÖRSTA SKILLNADEN ÄR DET FÖR 
AUDI DÄR VI HAR MINSKAT FRÅN 145 
TILL 46 FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN”

Claes Jerveland, vd VGS

V olvo har 37 ägare, 
70 kontrakt och 185 
anläggningar. Bland 

Volvohandlarna finns sannolikt 
procentuellt flest återförsäl-
jare med flera anläggningar 
än en. Men när många andra 
främst satsar på stora anlägg-
ningar runt städerna säger 
Stefan Andersson, direktör 
Volvohandlarutveckling hos 
generalagenten, så här: ”Det ska finnas 
möjlighet även för mindre lokala ägare 
att verka och bedriva en framgångsrik 
Volvoaffär.”

Hur tänker ni?
– Många av våra mindre ÅF har en 

väldigt stark affär, hög marknadsandel, 
många gånger ett högt kundtillfreds-
ställelseindex, de gör en bra prestation 
och att vara och verka lokalt har ett 
värde. Kunderna ser det ofta som om 
de går till ”Volvo”, inte till en ÅF, och 
vi har en bra och stark koppling, säger 
Stefan Andersson.

För att underlätta för de små återför-
säljarna uppmuntrar Volvo att centra-
lisera vissa funktioner, som växeln, 
it-arbetet, leveransadministration, 
kvalitets- och miljö-frågor.

– Vi vill värna om våra 
handlare utanför storstäderna 
eftersom de bidrar till en god 
kunddialog, många känner 
igen ”vår” personal, de ger 
närhet till kunderna och ska-
par en stark relation. Enkelhet 
till bilägande och tillgänglig-
het är väldigt viktigt och något 
som vi strävar efter. 

Volvo har stor vidd mellan 
sina återförsäljare, från den minsta på 
Gotland med 140 miljoner i årsomsätt-
ning till Bilia med 11 miljarder i omsätt-
ning. 

Urbanisering är inget som Volvo 
funderar speciellt mycket på, förutom 
de utmaningar större städer ger.

– Vi ser problematiken att det är 
svårt att bygga en traditionell bil-
handel i en stad som Stockholm där 
tomtpriset är högt och det är svårt att 
hitta ett så stort område som behövs 
utan att behöva flytta långt utanför 
Stockholm. 

– Vi funderar mycket över om man 
kan göra det här på något annat sätt. I 
de stora städerna kanske man måste 
vara del av något annat som del av ett 
handelscentrum, säger Stefan Anders-
son. 2

Claes Jerve-
land är nöjd 
med förloppet.

Stefan 
Andersson, 
Volvo GA.

Volvo satsar 
på landsorten
I konsolideringens spår sker en viss urbanisering 
som gör det svårare att vara liten återförsäljare bland 
de stora ÅFgrupperna. Men det finns undantag: 
Volvo Car Sverige är ett. I deras strategi står 
tydligt att man  värnar även om sina små handlare.

LÄS MER
På mrf.se/motorbranschen finns en artikel om 
återverkningarna för återförsäljarföreningarna.

Bilbolagets nya Volvohall i Umeå.

ANTAL



 

I de senaste årsredovisningarna listas 
nyligen gjorda förvärv som gjort 
ÅF-grupperna större. Hedin Bil 
bygger nya anläggningar, har köpt 
upp däckföretag, tagit över Bilias 

Ford-verksamhet i Göteborg och Stockholm, 
förvärvat Bilcity i Kristianstad och Biva ABS i 
Karlskoga, Norrköping och Linköping. Deras 
övergripande strategi är, enligt årsredovis-
ningen, ”lönsam tillväxt”.

Holmgrens Bil är en återförsäljare som vuxit 
så det knakar. 2010 hade de 9 anläggningar och 
omsatte dryga miljarden. 2015 har de, enligt 
webbplatsen, anläggningar på 15 orter, repre-
senterar 14 bilmärken, har 452 anställda och 
omsätter dryga 2 miljarder. Under året som gått 
har de förvärvat Bilcirkeln i Helsingborg, Bilex-
po i Örebro, öppnat ny anläggning i Värnamo, 
köpt Björkmans Bil i Skövde, Gustaf E Bil och 
Lahalls Bil i Borås. Hela koncernen innefattar 
verksamhet både i Småland och Göteborg.

BILBOLAGET I SUNDSVALL tog för några år 
sedan över Gösta Samuelsson Bil i Gävle vilket 
koncernchefen Martin Persson kommenterade 
i lokaltidningarna med att ”Detta är den största 
affär jag varit med om att göra”. Bilbolaget gick 
från 285 till 400 anställda och från 1,3 till 1,8 
miljoner i omsättning. Därefter har de köpt 
Lastbilsbolaget G Persson i Sundsvall.

– Nu ska vi säkerställa det vi köpt, skapa en 
bra struktur och dra nytta av de fördelar vi får 
när vi blir lite större, säger Ulf Zetterström, vd 
på Bilbolaget. 

– Det som utvecklas starkt just nu är e-
handeln och den vet vi inte ännu var den tar 
vägen. Vår bransch är lite speciell eftersom ett 
bilköp ofta medför ett inbyte av en begagnad 
bil och där är ÅF fortfarande bäst. Därför tror 
inte jag att vi kommer att se någon förändring 
i hur ÅF och GA arbetar, åtminstone inte 
inom fem år, säger Ulf Zetterström.

Även Atteviks växer. 
– Under de senaste tio åren har vi ökat, 

dubblerat marknadsandelar för VW från 8 till 
16 procent, vilket är en kraftig volymökning. 
Det har medfört förbättrat resultat, säger Dan 
Jonsson, vd på Atteviks.

– Min tro är att GA inte vill ha fler ÅF 
utan snarare färre. De vill konsolidera ett 
antal större enheter. Bland våra förvärv finns 
uppköpet av Kalmar lastbilar.

Vad är er strategi framöver?
– Att vara ett modernt bilföretag, attraktiva 

och växa genom förvärv om det går. Och för-

stås vara ”up to date” med våra anläggningar 
enligt märkenas regler. Vi har inga planer på 
att växa utanför Småland, men gärna inom 
Småland.

Vad tänker du om framtiden?
– Vi sneglar på hur man säljer Tesla och 

hur strukturen runt elbilar kommer att bli. Vi 
funderar mer i termerna om det går att sälja 
bilar i framtiden på annat sätt än i utställ-
ningshallar med höga hyror.

– Jag tror på en utveckling i sättet att sälja 
bilar på, men frågan är hur snabbt det kommer 
gå. Jag tror vår bransch är väldigt traditionell. 
Vi kommer säkert att sälja fler bilar över nätet, 
det kan vara så att ett antal mindre märken 
försvinner från marknaden, att det sker en 
konsolidering mellan GA och mindre märkens 
största ÅF. Sedan tror jag på större ÅF. Det blir 
svårt att vara liten, priserna pressas, det blir 
dyrare att hålla lager och hänga med i prisut-
vecklingen, säger Dan Jonsson. 2
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Konsoliderings
kungarna
I bilsäljarnas rike regerar flera kungar som under ett par år köpt upp 
mindre återförsäljare och vuxit. Hos Atteviks, Hedin Bil, Holmgrens Bil 
och Bilbolaget i Sundsvall sitter några av regenterna.

”MIN TRO ÄR ATT GA SNARARE VILL HA 
FÄRRE ÄN FLER ÅF. JAG TROR PÅ STÖRRE 
ÅF, DET ÄR SVÅRT ATT VARA LITEN”

Dan Jonsson, vd Atteviks
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Här är fler som vill upp!
Den här listan är inte statistiskt säkerställd, men företagen nedan är de som 
Motorbranschen erfar har expanderat starkast under senaste åren.

l Atteviks Personvagnar 
och Lastvagnar

l Bavaria 

l Bilbolaget i Sundsvall

l Bilia

l Bilmetro-koncernen

l Bra Bil

l Din Bil

l Förenade Bil

l Hedin Bil 

l Holmgrens Bil

l Ivars Bil-gruppen 
Östersund

l Möller Bil

l Norrlands Bil 

l Toveks Bil

l Veho Bil

l Wist Last & Buss

Möller Bil 
är en av 
klättrarna.

Benny Holmgren 
leder konsolide-
ringsligan. (Collaget 
utgår från ett foto av 
Mats Peterson.)
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Senaste tiden har vi kunnat läsa om att 
den amerikanska reservdelsleveran-
tören LKQ Corporation köpt in sig i 

Altracco och nyligen gick Procuritas in som 
huvudägare i Werksta-gruppen. Werksta har 
i dag ett tiotal skadeverkstäder i Sverige. 
2020 är målet att ha 40-50 verkstäder och 
vara Nordens ledande skadeverkstadskedja.

– Det är första gången som riskkapitalbo-
lag går in på svenska marknaden och köper, 
främst plåt- och lackverksamheter, för att 
hitta stordriftsfördelar. Jag tror i vissa av-
seenden det är nödvändigt att rationalisera 
flödet, säger Tommy Letzén, vd på MRF.

Hur reagerar branschen på de nya aktörerna?
– De som blir uppköpta tycker förmodligen 

att det är bra eftersom de får en chans att 
lösa ut företaget, andra ser en risk med en 
stor aktör på marknaden. Frågan är förstås 
hur länge de har tänkt behålla företagen, 
säger Letzén.

Urban Magnusson är vd för Werksta-gruppen 
som nyligen genomfört ett samgående med 
Autoklinikka, Finlands snabbast växande 
skadeverkstadskedja. Autoklinikka har 11 
egna plåt- och lackverkstäder och ett nät-
verk om ytterligare 30 franchise- och part-
nerverkstäder. 

Werksta och Autoklinikka ska driva verk-
samhet i Sverige och Finland under separata 
varumärken, men med samordnade mark-
nads- och kvalitetsfunktioner och koncern-
mässiga stödfunktioner.

– Procuritas intresse bottnar i en tro på att 
branschen måste förändras och att storlek 

är en förutsättning för att driva förändrings-
arbetet. Jag ser det som ett privilegium att 
kunna ta branschen ett steg längre fram, 
säger Urban Magnusson.

Hur ska det gå till?
– Ska vi laga krockskadade bilar i framti-

den kan vi inte fortsätta att göra som vi alltid 
har gjort. Vi måste ha en lägre totalkostnad, 
se på hela reparationsprocessen och inte 
bara på timdebitering, göra det kostnadsef-
fektivt med korta ledtider, kanske använda 
begagnade bildelar, hitta rätt reparationsme-
tod samtidigt som vi ska ha råd att investera 
i att uppgradera till rätt teknik, utrustning 
och kompetens.

– Med den teknik som kommer med ex-
empelvis hybrider och batteribilar kommer 
de små verkstäderna att få det svårare att 
klara sig. 

Vad har Autoklinikka gjort i Finland som 
varit så framgångsrikt?

– De har arbetat med kundnöjdhet och 
sänkt totalkostnaden för försäkringsbolagen. 

Magnusson tror på en specialisering av 
vissa mer omfattande reparationer och 
att bilar i framtiden får tas dit kunskapen 
finns.

– Om vi ska förbättra branschen kan vi inte 

laga alla bilmärken på alla orter. Man måste 
specialisera sig, i alla fall när det kommer 
till strukturskador och mer omfattande 
reparationer. Vi ska ta emot bilar och fixa 
transport till en verkstad som kan laga bilen 
utan att kunden ska behöva åka långt. I vårt 
nätverk kommer vi att ha drop off- och pick 
up-zoner.

– Om man får bättre flöde och bättre vo-
lym kan man sprida kostnader på en större 
volym och därmed överleva. 

Vilka företag är ni intresserade av?
– Vi erbjuder en möjlighet att driva verk-

samheten inom ramen för vårt nätverk där 
alla är partner. Alla erbjuds att återinvestera 
i moderbolaget. Vi kan också tänka oss att ta 
över en skadeverkstad hos en ÅF om de vill 
outsourca den till oss.

Hur långsiktiga är ni?
– Vår huvudägare Procuritas har en inves-

teringshorisont på fyra till sex år, därefter är 
planen att hitta en ny ägare. Det kan vara en 
europeisk eller amerikansk skadeverkstads-
kedja, något annat bolag, eller till och med 
börsen. Det kräver att vi bygger långsiktighet. 
Vi ska skapa ett starkare, mer oberoende 
företag som står på egna ben, oavsett ägar-
bild. 2

Risk
kapitalet
har gjort 
sitt intåg
på arenan

Det kommer in nya inves
terare i branschen, bland 
dem finns investerings
fonder och riskkapital
bolag. En av de stora är 
Procuritas som investerat 
i Werksta-gruppen som 
satsar på att fyrdubbla sin 
verksamhet inom fyra år.

”JAG TROR I VISSA FALL DET ÄR NÖD-
VÄNDIGT ATT RATIONALISERA FLÖDET”

TOMMY LETZÉN, VD PÅ MRF

Medlemmar i Werksta-gruppen med logga på tröjorna. Fr v Kenth Lindqvist, Lindroth & Lindqvist, 
Per Lindqvist, RM, Tommy Lindroth, Lindroth & Lindqvist, Ann Östman, RM, Niclas Lidwall, RM, 
Lennart Krange, Primecar, Jonas Hultgren, RM, Nicklas Forsmark, RM, Frans Selander, Primecar och 
Kalle Hrupa, Kalle H:s.
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Hjärt knipande
när Klasén sålde
På hösten för två år sedan besökte vi ”super entrepre nören” Johan Klasén i 
Halmstad som framgångsrikt byggt upp bilhandel, fastigheter och tillhörande 
verksamhet. I dag är Klaséns bil uppköpt av Hedin Bil.

J
ohan Klasén säger att det var om-
tumlande och kändes konstigt när 
de bytte skyltar på fasaden.

– Men jag har kvar ett kontor 
i huset och pratar mycket med 

personalen och kunderna.
Johan Klasén startade sin bilfirma 1988. 

Han skapade en fullserviceanläggning med 
däckhotell, verkstad och tillbehör- och 
reservdelsanläggning och införskaffade flera 
industrifastigheter. 

Jo, visst hade han tänkt tanken att någon 
gång sälja verksamheten. De senaste åren 
har gått bra, som för många i branschen, och 
sonen Filip, som varit med i många år i verk-
samheten, hade sett fram emot att ta över. 

Anders Hedin hälsade på i november 
och ville köpa en tomt intill Klasén. Hedin 

hade en anläggning i Halmstad som de ville 
renodla till en Mercedeshandel och flytta 
resterande märken till en annan, ny lokal. 
Men när Anders Hedin och Johan Klasén 
stod på granntomten och diskuterade 
kände plötsligt Johan att han inte ville sälja 
tomten.

– Vi hade ju en del gemensamma märken 
och det hade blivit lite knepigt att ligga så 
nära varandra. Då slängde jag ut frågan: 
”Om du vill ha tomten får du köpa hela verk-
samheten och fastigheten”. Anders Hedin 
frågade efter priset och efter en tid var vi 
överens, berättar Johan Klasén.

Sonen Filip stannade kvar som platschef.
– När vi väl började prata om att sälja 

fick jag erbjudanden från andra aktörer som 
också ville köpa, säger Johan Klasén.

NÄR VI SÅGS förra gången hade Johan planer 
på att sälja lyxbilar som Ferrari och Porsche 
i en grannfastighet; den drömmen får nu 
vänta. I stället har den fastigheten hyrts ut till 
en butik.

– Nu är jag förhindrad att starta något 
nytt på tre år, men det är kul att hålla på med 
fastigheter också. Samtidigt som jag sålde 
bilhandeln köpte jag en större fastighet i 
närheten.

För personalen blev det rätt stora föränd-
ringar. Administrationen styrdes upp, nya 
system infördes och lönerna och bonusar 
gjordes om. Seat åkte ut.

– Till och med de tuffaste mekanikerna 
fick tårar i ögonen när jag berättade att jag 
hade sålt. Jag vet att Filip kan driva verk-
samheten vidare i bra anda även om det står 
Hedin Bil på skyltarna. Vi har alltid haft en 
familjär känsla.

Hedins nya byggnad som ska ligga intill 
den befintliga bilhallen med 6 000 kvadrat-
meter i två våningar och inrymma bland an-
nat Kia, Nissan, Dacia och Renault, medan 
Fiat, Alfa Romeo och Jeep stannar kvar i den 
befintliga bilhallen. 2

”TILL OCH MED DE TUFFASTE MEKANI-
KERNA FICK TÅRAR I ÖGONEN NÄR JAG 
BERÄTTADE ATT JAG HADE SÅLT”

Johan Klasén som sålt sitt företag till Hedin Bil

Johan Klasén 
valde att sälja.



F
örbudet om försälj-
ning utan återförsäljare 
är lagstadgat i ”state 
franchise laws”, tack 
vare amerikanska 
återförsäljares starka 
lobbygrupper. Pengar 
satsas på att förbudet 
behålls. Men det finns 

också de som strävar åt motsatt håll. Tesla har 
t ex tagit strid mot förbudet och ligger i flera 
rättsprocesser. Och alla större biltillverkare har 
nätprojekt på gång. GM har kommit längst.

De går runt lagen genom att låta ÅF leverera 
de nätsålda bilarna. De säger sig vilja satsa på 
onlineförsäljning eftersom många kunder inte 
vill kontakta en återförsäljare, utan är mer ”be-
kväma” online och vill göra köpen hemifrån.

GM driver digitala projekt både för nya och 
begagnade bilar (se intilliggande ruta).

VI TAR OSS till White Plaines, norr om New 
York, en liten stad i staten New York med 
56 000 invånar. Vi har bestämt träff med Jack 
Littlefield som är online-chef hos en GM-
återförsäljare. Med finns GM:s projektledare 
för SCD i området, John Winter.

Presumtiva kunder som visat köpintresse 
på nätet betecknas på engelska som ”leads”. En 
tredjedel av alla leads hos SCD hos Littlefield 
resulterar i försäljning. 43 procent av dessa 
köpare är nya för GM:s bilmärken. 

Av Littlefields omsättning härrör hälften 
från försäljning i showroom, hälften on-
line. Jack Littlefield är mer skeptisk till det 
begbils-projektet, eftersom det kräver att de 
som återförsäljare måste ta äganderätten för 
en bil från GM som bara en enda kund vill ha. 
Ångrar sig kunden står återförsäljaren med en 
svårsåld bil.

Littlefield vågar inte avstå från nätförsäljning-
en men han föredrar försäljning i showroom.

– På nätet är det större konkurrens. Kun-
derna jämför offerter och den riktigt vetgirige 
internet-shopparen gör allt för att få rätt pris. I 
ett showroom prutas det mindre.

VI LÄMNAR GM:S projekt och beger oss till 
femte avenyn mitt på Manhattan. Där ligger 
Vroom.com (som inte ska förväxlas med 
svenska Vroom). Det är USA:s största försäl-
jare av begagnade bilar på nätet. Vroom vill 
inte avslöja hur många bilar de säljer per år 
men bara i mars sålde de för över 800 miljo-
ner kronor. De har inga återförsäljare alls.

– Att skippa dem sparar tid och pengar och 
minskar oron kring köp-processen. Kunden 
gör köpen hemifrån, hittar konkurrenskraftig 

USA online
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I de flesta amerikanska stater är det för-
bjudet för tillverkaren att sälja bilar direkt 
till konsument. Ändå snackas det mycket 
om digitalisering. Vårt reporterteam for till 
USA för att ta tempen på nätförsäljningen 
och hittade en experimentverkstad. 
 TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO  ÅKE ERICSON

Inte en bil i närheten. 
På femte våningen i 
kontorslandskap sitter 
Scott Chesrown på Vroom, 
USA:s största försäljare av 
begagnade bilar på nätet.
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Återförsäljaren Jack Littlefield på White Plains 
Buick-GMC tillsammans med John Winter från GM.

SHOP CLICK DRIVE 
SÄLJER: Nya bilar.
STARTADE: 2013.
ANTAL SÅLDA BILAR: 23 000 bilar mellan 
november 2013 och mars 2015 (vilket kan jäm-
föras med mer än 2 miljoner sålda bilar genom 
GM:s återförsäljare).
ANTAL ÅF: Cirka 4 300, varav hälften är frivil-
ligt anslutna till online-försäljningen. 

FACTORY PRE-OWNED COLLECTION  
SÄLJER: Begagnade bilar.
STARTADE: 2016.
INKLUDERAR: Företagsbilar, hyrbilar och 
tidigare leasingbilar som gått max 6 000 mil. 
Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Säljs med 
förlängd fabriksgaranti. När ett köp är gjort 
hämtas bilen hos en återförsäljare.
ANTAL SÅLDA BILAR: Finns inga siffror ännu.
ANTAL BILAR: 30 000 bilar i lager i hela USA.

GM:S NÄTFÖRSÄLJNING

Jack Littlefield och John Winter.



finansiering och får bilen levererad gratis, säger 
vd:n Scott Chesrown. 

Vroom köper och äger alla bilar som säljs 
på hemsidan. Egen besiktningspersonal går 
igenom alla köpeobjekt; bara bilar i anständigt 
skick köps men det finns ingen åldersgräns eller 
max-antal mil. Bilarna rekondas och lagerhålls 
på någon av Vrooms tre anläggningar. Alla bilar 
säljs med sju dagars fri ångerrätt.

– Vi levererar bilen, erbjuder utökade garan-
tier och har säkerhetsåterkallelser fixade. Köp 
hos oss är helt transparenta. Kunden behöver 
aldrig prata med någon på telefon om hon inte 
vill. Är kunden missnöjd hämtar vi bilen gratis.

Hur mycket billigare blir det att köpa från er 
jämfört med från återförsäljare?

– Jämför vi kvaliteten på våra bilar med 
liknande hos återförsäljare är vårt pris lägre och 

kunderna vet att de får ett bra pris.

Hur fungerar det med återkallelser?
– Om det finns en återkallelse måste tillverka-

ren reparera oavsett hur bilen köpts och kunden 
kan ta den till en verkstad och få den reparerad.

Och leveranser?
– Vi har ett team som gör upp ett schema 

med leveranser över hela landet varje dag. Vi 
har en flotta med lastbilar som kör, planerar 
rutter för att optimera tid och levererar bilarna 
till kunderna. 

– Ibland tar det flera dagar, men med vårt nya 
distributionscenter i Indianapolis kan vi leverera 
en bil vart som helst i USA inom 48 timmar.

Hur många lämnar tillbaka bilar? 
– Vi har mindre än en procents återlämning 

och då oftast för kunderna upptäckt att bilarna 
inte riktigt passar deras behov; kanske får inte 
barnvagnen plats. Vill en kund lämna tillbaka 
bilen river vi kontraktet, lämnar tillbaka pengar-
na och skickar en lastbil som hämtar upp bilen.

OM UTVECKLINGEN GÅR mot att hoppa över 
ÅF-ledet finns två stora problem, enligt 
MRF:s amerikanska motsvarighet, Nada. Dels 
att marginalkostnaderna i så fall skulle stanna 
hos tillverkarna; bilköparen får inte del av 
de tjänster som ÅF erbjuder och som brukar 
finansieras av marginalkostnaderna. Bilarna 
kommer, enligt Nada, därför heller inte att bli 
billigare för att de köps på nätet. 

Det andra problemet är hur man bevakar 
reparationer vid återkallelser. Charles Cyrill, pr-
chef på Nada, försvarar förstås de traditionella 
återförsäljar-näten.

– Återförsäljare ger fördelar för både konsu-
menter och tillverkare. Det är fortfarande det 
bästa och mest effektiva sättet att köpa, sälja, 
göra service och finansiera bilar på marknaden. 

– ÅF håller priserna nere, hjälper konsumen-
terna med garantier och återkallelser och det 
skapar också fler än en miljon välbetalda jobb 
och genererar skatt, säger Charles Cyrill.

Vem driver den digitala utvecklingen?
– Det är konsumenterna och den tekniska 

utvecklingen, alla nya möjligheter till försälj-
ning och service som föds. Och bilköpare i dag 
kräver transparens. Men det räcker ju inte att 
den tekniska utvecklingen är snabb, om den är 
framgångsrik avgörs bara av kundnöjdheten, 
säger Charles Cyrill. 2

FOTNOT: Flera Ford-återförsäljare i USA tävlar internt 
genom att svara så snabbt som möjligt på kunders 
intresseanmälningar på nätet. Medeltiden för svar 
under kontorstid är fyra minuter, under övrig tid, tjugo 
minuter. Projektet har pågått i två år och har ökat 
försäljningen av både nya och begagnade bilar.
l Enligt research & marketing-företagen Auto Trader 
group lägger köpare i snitt drygt 11 timmar online på 
att köpa en bil och 3,5 timmar vid besök hos en ÅF.
l Det liknande företaget Capgemini säger att 94 
procent av konsumenterna globalt researchar bilen 
online innan de köper och att en tredjedel av dem 
skulle vara villiga att genomföra hela köpet online. 
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”ATT SKIPPA ÅTERFÖRSÄLJARE SPARAR 
TID OCH PENGAR OCH MINSKAR ORON 
KRING KÖP-PROCESSEN”

SCOTT CHESROWN, VD PÅ BEGBILSSAJTEN VROOM

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

Vrooms huvudkontor ligger mitt på 
Manhattan på femte avenyn. Chefen 
Scott Chesrown står utanför kontoret.

VROOM
USA:s största försäljare av 
begagnade bilar på nätet.

ANLÄGGNINGAR: Huvudkontor 
i New York city, distributions- 
och rekondanläggningar i In-
dianapolis, Dallas och Houston.

ANSTÄLLDA: 700 personer.

OMSÄTTNING: Cirka 800 miljo-
ner kronor i månaden.

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



TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”Förändringen kommer inte komma om vi 
väntar på någon annan person eller någon 
annan tid. Vi är dem som vi har väntat på. 
Vi är den förändring som vi söker.”

av tidningen Chefen 
i Fokus chefspanel 
säger att de kollar 
mejlen  under 
semestern, minst 
en gång i veckan.

UNDERSÖKNING:

Snälla chefer 
lyckas bäst
Ett sätt att öka medarbetarnas välbefinnande, 
för att få dem att prestera bra, är att vara 
snäll. Då är det dags att ta fram den ödmjuka 
sidan och få anställda att känna sig delaktiga 
i företaget, enligt forskning från Stanford 
University. Ge feedback, visa uppskattning och 
tillåt viss flexibilitet! De flesta blir inte mer 
effektiva av en kontrollerande chef.  

– Människor som är engagerade, mår och 
presterar bra. Vi måste skapa förutsättningar 
som gör att medarbetarna känner sig delaktiga 
i företagets verksamhet, säger svenske ledar-
skapsexperten Hans Engberg.

Win win, för alla inblandade, du blir en bra 
och uppskattad chef och dina medarbetare 
levererar. 

Våga leda med hjärnan 
– Hjärnforskningen ger nya 
perspektiv på ledarskap 
Varför reagerar vi som vi gör 
i olika situationer? Vad är det 
som gör att vi blir stressade i 
olika situationer och varför är 
det så svårt med förändring? Det 
försöker författaren Malin Trossing att svara på 
i den här boken som grundar sig i kunskaper om 
mänskligt beteende – och författaren hoppas att 
boken ska vara en aha-upplevelse för läsaren som 
förhoppningsvis hittar nya och effektivare sätt att 
leda på.

Egna vägens 
 ledarskap
Boken ska hjälpa dig att 
hitta ditt egna driv, din 
egen styrka, och dina bästa 
egenskaper som ledare. ”Du 
har ett eget ansvar att ta 

reda på vilken väg du går och på vilket sätt du 
vill leda din organisation”, säger författaren Jan 
Lundberg. ”Det gäller att i varje stund och i varje 
uppdrag att spela med de kort som just du har på 
handen – det är egna vägens ledarskap.” Han hop-
pas alltså kunna locka fram det bästa i dig, för att 
du ska leda utifrån dina specifika förutsättningar.

Okej att anställda
har tatueringar? 

BJÖRN HORTLUND, 
vd på Autopunkten i Enskede
– Det är okej om de inte syns, det är ju en 
privat angelägenhet. Men det kan finnas 
äldre kunder som inte tycker att det ser 
så trevligt ut. Piercingar får absolut inte 
förekomma. Jag är för gammal (65 år) för 
att ha tatueringar själv, jag har inte varit 
på sjön heller.  

HANS ÅSTRÖM, 
verkstadschef på Arnes Bil & Service 
i Luleå
– Jag tycker att det är okej så länge de 
inte sitter i ansiktet. Jag ser det inte som 
något störande, men jag är mer restriktiv 
mot piercingar i ansiktet. Jag vill ha 
ordning och reda, tatueringar som sitter 
under kläder och går att täcka är okej. 

PETER BODINGH, 
bilsäljare och delägare på   
Åke Andersson Bil i Nyköping
– Det är faktiskt inget jag har stött på 
som ett problem eller behövt ta ställning 
till. Men jag skulle säga att det är en 
bedömningsfråga från fall till fall, hur 
tatueringarna uppfattas. Jag har inga 
tatueringar själv.

Välbefinnandet 
viktigt på arbetet
Fackförbundet Jusek menar att välbefinnande på arbetsplatser 
måste prioriteras. Chefer har mycket att vinna på att medarbetarna 
mår bra på jobbet. Glada medarbetare är exempelvis mer sällan 
sjukskrivna, har ett längre arbetsliv och högre produktivitet, skriver 
Dagens Nyheter. 

Sista mars i år, trädde nya regler om psykosocial arbetsmiljö i 
kraft. Målet med den nya föreskriften är att minska den arbetsre-
laterade ohälsan, som kan vara en följd av hög arbetsbelastning, 
kränkande särbehandling och påfrestande arbetstider. Men förutom 
att vara inriktade på att minska risker och ohälsa, borde arbetsgi-
varna också arbeta mer aktivt för att mäta och öka medarbetarnas 
välbefinnande på arbetet, skriver Jusek i en rapport. Rapporten byg-
ger på svar från 2 000 tjänstemän och akademiker.

BARACK OBAMA

79 %

BOK- & APPTIPS

Glada 
medar-
betare är 
friskare.

Besök vår nya hemsida och läs mer om 
vårt affärsområde                         

chefs- och specialistrekrytering

Vi är Sveriges enda bemannings- 
och rekryteringsföretag nischat inom 
motorbranschen. Vi hittar snabbt rätt 

kompetens – från verkstadsgolv till 
ledande positioner.

.se

,
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D
et är väldigt mycket Volvo i familjen 
Gudmundsson-Span och Einar beskriver 
sig som en ”riktig Volvo-gubbe”. I bran-
schen är Gudmundsson känd för att säga 
vad han tycker. 

– Jag är definitivt ingen ja-sägare, mer en 
opolitisk tuffing. Men jag är inte oförskämd 

mot människor. 
På Rejmes i Halmstad har Gudmundsson varit sedan 2013.
– Vi har gått från förlust till vinst genom att ha järnkoll på 

lagret, testa alla inbytesbilar och ge rätt pris. Det lärde jag mig 
av Tage Rejme. Han sa ofta ”Du åker inte till torget en lördag 
med ruttna tomater”. Det handlar om att begränsa lagret. Det går 
fort att få många miljoner i övervärderat lager genom att köpa 
inbytesbilar till fel pris och låta lagret växa.

Häromåret släppte Gudmundsson Renault, Dacia och Citroën 
för att ägna sig helhjärtat åt Volvo. Beslutet togs för att effektivi-
sera verksamheten. Just effektivisering är något av Gudmunds-

sons specialitet. Under Väderstad-åren arbetade han med det 
japanska produktionssättet Lean, som går ut på att alla chefer 
ska utveckla sina medarbetare att bli mer effektiva.

– Vi försöker vara en utvecklingsanläggning för Volvo med 
bland annat digitala och moderna anläggningar. Jag vågar hävda 
att vi blir först med det avancerade digitala systemet som vi har 
på gång. 

Det digitala systemet kallas ”Digital signage”, vilket kan 
beskrivas som digital anläggningsinformation. Det är digitala 
skyltar utanför och i anläggningen som berättar vad Rejmes 
erbjuder. Med den satsningen avslutar Rejmes i princip all övrig 
annonsering.

PÅ GOLVET TRIVS Gudmundsson bäst. Han har rivit väggarna 
till sitt kontor, sitter helt öppet mitt i utställningshallen. Det är 
också resultatet av det han kallar ”utjämning”, att han liksom alla 
andra ska hjälpa till där det behövs. Är alla säljarna upptagna 
hoppar han in själv.

Einar Gudmundsson, 
en riktig ”Volvo-gubbe”. 
Här bakom rader av 
bilar vid anläggningen i 
Halmstad.

EINAR GUDMUNDSSON

ÅLDER: 58.

GÖR: Vd och koncernchef för Rejmes Bil med anläggningar i 
Halmstad, Falkenberg och Laholm.

KARRIÄR: Utbildning på Svenska lantbruksuniversitetet, Vä-
derstad Verken (tillverkar och säljer jordbruksmaskiner), Tage 
Rejmes i Norrköping, chef för Renault Sverige och vice presi-
dent på Volvo med ansvar för kundservice och eftermarknad.

KÖR: Volvo XC90.

BOR: Västra Frölunda, Göteborg, och hus i Steninge, utanför 
Halmstad.

FAMILJ: Jessica Span (försäljningsdirektör på Volvo Car Sve-
rige), sönerna Carl, 29, Adam, 27, och Andrea, 4.

FRITIDEN: Familjen, golf och jakt.

Stadig på foten

kvick i huvudet

Han har fötterna i myllan från jordbruket och Volvo i sitt DNA. 
Einar Gudmundsson, vd och koncernchef för Rejmes Bil, ifråga-

sätter, har mod att gå sin egen väg och utvecklar nya koncept.
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REJMES UTBILDAR SÄLJARNA att ta reda på 
vad kunden vill ha för att sedan kunna ”ta 
över” samtalet och erbjuda rätt produkt. Det 
görs med ett frågeformulär lånat från andra 
branscher där säljarna tränas att ställa rätt 
frågor.

Einar har fler idéer. Helst vill han ändra 
hela ”eko-systemet”. Han tycker att det saknas 
en diskussion om den snabba förändring som 
påstås pågå i branschen. 

– Lantbrukets organisation och arbetssätt 
har förändrats betydligt mer än bilbran-
schens. När jag var ung fanns det drängar, 
i dag har bonden gps och ipads och driver 
200-400 hektar ensam med extremt ansvar. 
Blir det fel med sådden är det kört. Operatö-
ren är viktig. Bilbranschen är en konservativ 
bransch med för få ledare som ifrågasätter 
gamla synsätt. 

Hur menar du?
– Jag har säkert varit i 300 verkstäder i 30 

länder. När jag pratar om personliga service-
tekniker blir ledarna nästan förbannade ”Vi 
har inga sådana människor”. Men de har 
tekniker som är kundmottagare – ge tillbaka 
verktygslådan så blir de personliga servicetek-
niker!

– Vi lever kvar i en bransch med gamla 
värderingar där vi ser en anställd per lyft även 
om alla mekanikerna sällan är där samtidigt. 
Det finns ingen fabrikör i världen som skulle 
drömma om att driva affär på det sättet. 

Einar tycker att orsaken till bristen på meka-
niker diskuteras för lite. 

– Det är upp till oss som leder branschen 
att förändra arbetssättet. Många tekniker vill 
ha kontakt med kunder och arbeta med dator. 
Först då blir jobbet attraktivt. Operatörerna är 
nyckeln till framgång. 

För att göra hallen än mer attraktiv som 
utflyktsmål har Rejmes tagit fram en egen 
maskot, gubben i gå- och stanna-ljuset vid 
övergångsställena, som är röd på baksidan 
och grön på framsidan. Med hjälp av polis och 
brandkår ska Blinki, som han heter, lära barn 
trafikvett med digitala spel, lekhörnor i hal-
larna och disko på helgerna. 

– Största chocken för de höga cheferna som 
kommer hit, som suttit och ritat hallar med 
arkitekter, är att det inte är några människor 
här. Välkommen till verkligheten! 

Medan han klättrar upp på taket av sin bil 
för att porträtteras framför anläggningen säger 
han:

– Jag förstår inte varför inte ens MRF 
driver debatten om de problem som finns! 
Vi måste vara innovativa och se branschen 
som ett eko-system. Vad kan vi förbättra? 
Lantbruket är vassare med försöksverksam-
het, fältförsök och vetenskapliga studier. Jag 
vill ha tydligare inriktningar från förbundet. 
Skriv gärna det! 2
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– Jag har varit på golvet hela mitt liv och kan 
den operativa verksamheten väl. Det gör att jag 
kan få medarbetarna att utvecklas, med respekt 
förstås. Jag är krävande, men har empati och 
närvaro, är rättvis och bra på att lösa konflikter. 
Vi är i en förändringsfas där vi gått från förlust 
till lönsamhet på tre år och det har inneburit 
många förändringar på kort tid.

– Just respekten för gubbarna är viktig. Jag 
har suttit i styrelser där man byggt it-system 
samtidigt som operatörerna stått och skrikit 
att det inte fungerar. Vi måste fokusera på dem 
som gör jobbet. Det är bara de som kan 
addera värde!

REJMES HAR BYGGT tvätt-
tunnlar, bilvårdsanläggningar 
och däckhotell. Det tidigare 
reservdelslagret har ersatts av Volvos 
LDC-koncept som levererar bildelar 
plockade per arbetsorder från lokala 
distributionsställen. Nya sittgrupper för 
verkstadskunder och en ny restaurang är 
på gång.

Häromåret gick Rejmes över till 

visuell digital planering av sälj- och leverans-
arbetet, som nu kan följas på en stor skärm. 
Det handlar om att få ut mer effektivitet och 
produktivitet genom att systemet inte bara vi-

sar antalet sålda bilar utan även kvaliteten 
på arbetet.

– En duktig tekniker ligger på 60-70 
procents effektivitet. Tjänstemän är 
mindre effektiva. Alltså måste tjänstemän 

jobba mer och tekniker måste bli tjäns-
temän mer. 

– Vi försöker jobba så. Säljarna levere-
rar själva sina bilar, håller ordning, planerar 

arbetet, ansvarar för produktkunskap och 
jobbar med CRM (customer relation-

ship managment, alltså kundvård). 
Teknikerna sorterar själva sitt skräp 

inne i verkstaden. Vi vill att teknikerna ska 
städa själva också, men där är vi inte ännu.

Genom att gå från 16 till 8 platser i verk-
staden i Halmstad och från 6 till 3 platser i 
Laholm med två tekniker i stället för en per 
plats har Einar infört ”1 hour stop”. 

– I bilbranschen ligger snittet på 1 300-1 400 
timmar för en tekniker på åttatimmarsdag per 
år. En bilfabrik byggs inte med mindre än 6 000 
timmars utnyttjande. Vi vill sälja 3 000 timmar 
på en plats och det gör flera av våra team redan 
nu. 

– Det är ett paradigmskifte. De som tagit 
jobbet utan att vilja använda dator eller prata 
med kunder är inte kvar hos oss. När vi jobbar 
två och två säljer vi 3 000 timmar per lyft och 
det är en dubblering av vår omsättning per lyft. 
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EINARS EFFEKTIVISERING

 1. Respekt för människor
Ledaren ska tvinga medarbetarna att 
utvecklas.

2. Visuell planering
Digital planering av sälj- och leverans-
arbetet ökar effektiviseringen genom att 
man både kan följa antalet sålda bilar och 
vilken kvalitet som medarbetarnas arbete 
har. Det innebär också att ledarna lättare 
kan se till att tjänstemännen ökar sin 
effektivitet och att teknikerna jobbar mer 
som tjänstemän.

3. Medlyssning
Ansvara för support och skapa efterfrå-
gan genom att ställa rätt frågor till kunder 
som kommer in i bilhallen.

4. Team Target board
Digital anläggningsinformation med skär-
mar som informerar om bilar, tillbehör, 
försäkringar, kundvård, priser, Volvos 
historia, Volvokortet, Volvia, däckhotell. 
En skärm ska även visa Volvo-reklam som 
styrs direkt från fabriken i Torslanda.

5. Utjämning
Att ha rätt antal personer på en uppgift 
och hoppa in och hjälpa till någon annan-
stans om det behövs personal där. 

6. One hour stop 
Genom att minska antalet verkstads-
platser och öka antalet servicetekniker 
per plats minskas reparationstiden och 
kundens väntetid.”JAG HAR VARIT PÅ GOLVET HELA   

MITT LIV OCH KAN DEN OPERATIVA 
VERKSAMHETEN VÄL”

Einars 5 kärnvärden

 1 Utmana med stöd av fakta. Allt kan 
förbättras.

2 Bygg och utveckla robusta 
 processer.

3 Led från golvet – gå och se för att 
förstå hur arbetet fungerar.

4 Lagarbete – som individer är vi 
aldrig perfekta, men lag kan vara 

det.

5 Respekt och tillit är alltid vår 
 utgångspunkt, alla kan, alla får.

Einar Gudmunds-
son blickar ständigt 
framåt för att hålla 
sig uppdaterad och 
se möjligheter. På 
taket på sin XC90 ser 
han ganska långt.

Einar Gudmundsson med säljaren Anna Mahrström i 
showroomet i Halmstad som i höst ska byggas om.

Maskoten Blinki.

Stora digitala skyltar utanför och i anläggningarna ska berätta om 
Rejmes tjänster och produkter och ta företaget ännu ett steg framåt. 
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Alex Marinopoulos 
driver två verstads- 
anläggningar i 
Huskvarna. Han var 
tidigare med i Meko-
nomen-gruppen, men 
valde att hoppa av.

Jättarna och 
verkstäderna
Verkstadskedjorna har växt till jättar och biltillverkarna 
vill kontrollera service affären i varje led. I kläm i mitten 
sitter verkstäderna. Många sväljer sin kritik och rättar 
in sig i ledet. Andra kastar loss.
TE X T  PAUL FRIGYES  / FOTO  ANNA REHNBERG

SA M A R B E T E ,  F R A N CH I S E 
EL L ER  L I V EG EN S K A P ?

Johan Nyqvist
Brand Manager, Kia Finans Sverige

Ett samarbete som bara växer

Vi blir starkare 
tillsammans

Kia valde Santander Consumer Bank efter att ha sökt en 
finansieringspartner som är stor på den europeiska 
marknaden. Fem år senare ser vi resultatet, två bolag 
som blivit starkare tillsammans.

Med hörnstenarna billån, företagsleasing, privatleasing och 
lagerfinansiering har vi hjälpt varandra att växa i Sverige. 

Till det har vi kompletterat med serviceavtal, app och 
kreditkort, alltid med kompetens och lönsamhet i centrum. 

Nu växlar vi upp ytterligare med vår nye Kia-ansvarige, 
Johan Nyqvist. Välkommen till teamet Johan.

santanderconsumer.se
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 S
å här säger Mickael Pers-
son, vd för Bromma Bil & 
Motor, märkesauktoriserad 
verkstad för Subaru, Honda 
& Hyundai samt för Min Bil 
med fyra allbilsanläggning-
ar i Stockholmstrakten:

– Det borde vara ett öppet samarbete, men 
har gått mot franchise, där enskilda verk-
städer är helt i händerna på kedjorna. Jag är 
kvar hos Meca, men kör mitt eget race vad 
gäller drift, utveckling och framtid.

Verkstadskedjorna och tillverkarna är de 
två krafter bilverkstäderna måste anpassa sig 
till.

– Vi är i ett läge där tillverkarna vill 
kontrollera hela serviceaffären. I takt med att 
bilarna och servicen har blivit mer beroende 
av program och digital teknisk information 
används data som en råvara som tillverkarna 
vaktar och ser till att ta maximalt betalt för, 
säger han.

Enligt Mickael Persson kom första för-
skjutningen mot prissatt teknisk information 
med diagnosprogrammen. Nästa våg kom 
när bilarna blev beroende av mjukvara.

– Som serviceverkstad är man helt bero-
ende av datatillgång i dag. Och utan digital 
utrustning kan du bara göra mekaniska jobb. 
Det gör verkstäder beroende av de allt mer 
detaljerade kraven och villkoren från biltill-
verkare och servicekedjor.

Även om Mickael Perssons verkstäder 
är en del av Meca-kedjan, har han en egen 
målbild som skiljer sig från kedjan.

– Jag insisterar på att se kedjan som 
min samarbetspartner och vi köper deras 
reservdelar, men vi profilerar våra verkstäder 
med egna namn och rutiner. Jag är en relativt 
stor och bra kund till Meca så de accepterar 
min hållning. Vi har en bra och fungerande 
affärsrelation.

MICKAEL PERSSON MENAR att beroendet 
också hänger ihop med att dagens bilar har 
gått från att vara produkter med fysiska 
reservdelar till komplexa system av tjänster. I 
dessa har mjukvaran blivit reservdelar.

– Bara en sådan sak som att en tillverkare i 
dag planerar att ta betalt för dragkrok i form 
av ett abonnemang visar vad det handlar om 
– att kontrollera ett intäktsflöde från kunden 
genom fordonets hela livscykel. 
Frågan är vilken plats och vilka 
rättigheter fristående verkstäder kan 
ha i den miljön.

De fria verkstäderna borde hitta 
en gemensam strategi, där kedjorna 
fungerar som leverantörer och inte 
detaljreglerar sina arbetsmetoder, 
funderar Mickael Persson.

Frågan om hårdare villkor och 

ökad utsatthet inför hårdare villkor från 
verkstadskedjor och tillverkare är känslig. 
Beroendet av kedjor och tillverkare gör att 
många inte vill tala om problemen.

Men de avtal som kedjorna presenterar 
kan innehålla höga krav. I publicerade bilder 
av ett avtalsförslag från Mekonomen förvän-
tas verkstadsägaren förbinda sig att sälja sin 
verksamhet till i första hand Mekonomen-
kedjan vid eventuell avyttring. Samtidigt 
klargör samma avtal att verkstadsägarna står 
ensamma med den ekonomiska risken.

DIGITALISERINGEN AV BILARNA gör att 
tillverkarna allt mer dominerar servicemark-
naden.

Parallellt med den utvecklingen finns 
verkstadskedjornas kraftiga tillväxt. 
Utvecklingen mot konceptkedjor, stor-
driftsfördelar och koncept på riksnivå är ett 
mönster allt fler delar av konsumentvaru-
marknaden har, såsom kaféer, restauranger 
och detaljhandel.

Konceptet att både erbjuda bilservice och 
göra en affär på reservdelar under ett välkänt, 
rikstäckande varumärke har också lett till 
stadig tillväxt. Autoexperten har i dag över 
410 verkstäder i Sverige, Meca har över 360 
anläggningar, AD har 330 och BDS finns på 
200 orter. Mekonomen group, med över 460 
verkstäder och 136 butiker är branschens 
gigant. 

På tio år har Mekonomen group (som även 
äger Meca) mer än fördubblat sin omsätt-

ning, och vinsten har gått från 250 
till 401 miljoner kronor. Vissa käl-
lor i branschen hävdar att vinsterna 
flyttas från fristående verkstäder till 
kedjorna. Klart är i alla fall att de 
senare växt kraftigt, och i en inter-
vju i Motor-Magasinet i mars 2016 
uttalade Mekonomens vd Magnus 
Johansson verksamhetens främsta 
mål: ”Mitt viktigaste uppdrag är att 

arbeta för en sund och lönsam tillväxt utifrån 
ett aktieägarperspektiv”. Och Mekonomen 
har varit en lönsam affär, med en genom-
snittlig avkastning på eget kapital på 21,5 
procent per år under senaste tioårsperioden. 
För kedjorna har marginaler på produkter 
som däck och olja blivit viktigare delar av 
affären, ofta med hjälp av rabatter och kam-
panjer. Systemet är också byggt för att knyta 
verkstäderna till kedjan, till exempel genom 
att de bonusar som verkstäderna tjänat in 
genom försäljning betalas i form av check för 
verktygsköp som verkstaden ska använda för 
köp av Mekonomens produkter.

SAMTIDIGT HAR ÄVEN biltillverkarna verkat 
för att behålla kontrollen över sina distri-
butions- och verkstadsnät och gradvis har 
det lett till att man har ökat kraven – och 
pressen – på återförsäljare och auktoriserade 
verkstäder.

Från branschen rapporteras hur tillver-
karna har vässat sina verktyg för att generera 
inkomster, till exempel genom att ta bort 
kommissionssystem (återförsäljarna måste 
i stället köpa in bilarna), och att debitera 
återförsäljarna kostnader för presenta-
tionsmaterial, produkt- och säljutbildning, 
diagnossystem samt DMS-system för order 
och beställning.

Tomas Holmqvist, chef för servicemarkna-
den på Autoropa som importerar och säljer 
bilar av exklusiva lyxmärken, sammanfattar 
situationen:

– Tumskruvarna har dragits åt på de 
auktoriserade verkstäderna. För vart år har 
kraven fördjupats, med krav på att intäkter 
och utgifter ska redovisas på kontonivå. 
Garantiersättningarna är en annan fråga, där 
verkstäderna får stå med mössan i hand. Vill 
man vara med på insidan måste man helt 
enkelt foga sig. Och det handlar sällan om en 
dialog när garantiersättningen ska fastställas, 
säger han.

TRENDEN TYCKS TYDLIG. Men det finns 
också många verkstäder som värderar själv-
ständigheten högt och inte vill underordna 
sig kedjornas varumärken eller villkor. En 
del tycker att priset för licens från en kedja 
är för högt – både i kronor och i minskad 
självständighet och arbetsglädje, och reagerar 
på att marginalerna på inköpta reservdelar 
har minskat.

Alex Marinopoulos, driver en verkstad 
med två anläggningar i Huskvarna och var 
tidigare med i Mekonomen-gruppen, men 
valde för ett år sedan att hoppa av.

– Kedjans krav blev orimliga. Först 40 000 
i årslicens för vår ena anläggning och lika 
mycket för nästa i samma stad. Dessutom 
ställdes extrema krav på att vi skulle använda 
bonusen, som vi samlat, till att köpa in 15-20 

verktyg hos Mekonomen till höga kostnader. 
Det satte enorm press på lönsamheten, så vi 
hoppade av.

I dag är Alex Autoservice auktoriserad 
Honda-verkstad, men är i övrigt allbilsverkstad 
i egen regi. Samtidigt har de dragit nytta av 
olika certifieringar och kvalitetssäkringar: Mil-
jöcertifiering enligt ISO 14001, ackreditering 
hos Swedac samt Kontrollerad Bilverkstad.

– Det finns ju olika sätt att garantera servi-
cekvalitet och som vi drar nytta av. Dessutom 
kan vi ha vår egen lokala profil inför kun-
derna, och behöver inte svara Mekonomen 
i telefon, förklarar Alex Marinopoulos sitt 
beslut att bli fristående.

HUR SER DÅ branschens dominerande kedja 
på kritiken med för höga avgifter och orim-

Den reella 
prislappen
uppskattad 
Det är bara början! Nedan är uppskatt
ningar vad en verkstad kan behöva 
lägga ut under ett år för att leva upp till 
auktorisation eller en verkstadskedjas 
villkor – utöver vad miljölagar och annat 
kräver. Som del av en kedja blir paketet 
tungt – och obligatoriskt.

Uppskattade årskostnader för en 
verkstad med fem anställda för att vara 
auktoriserad eller tillhöra en allbils
kedja:

GRUNDLICENS 
För varje verkstad (och ibland separata 
avgifter per märke), inklusive diagnos
verktyg, butikssystem, informationssys
tem (t ex Autodata) och tidverk.
KOSTNAD: 40 000–100 000 kronor.

ÅRSABONNEMANG 
Reservdelskataloger, åtkomst till sä
kerhetssystem, programvarunedladd
ningar och diagnos: 
KOSTNAD: 30 000–40 000 kronor.

UNIVERSALVERKTYG 
För fordonsspecifika reparationsmeto
der, t ex för centrering dubbellamell
koppling: KOSTNAD: 15 000 kronor.

UTBILDNINGAR 
2–14 dagar/tekniker (här räknat på fem 
tekniker à 2 000 under tio dagar): 
KOSTNAD: 100 000 kronor.

RESOR OCH PRODUKTIONS-
BORTFALL 
Under utbildningstiden.
KOSTNAD:  100 000–200 000 kronor.

DIAGNOSVERKTYG
Verkstadsdator (för att klara mjukvaru
uppdateringar): Från 100 000 kronor, 
räknat på fem års avskrivningstid): 
KOSTNAD: 20 000 kronor.

SPECIALVERKTYG 
Krav från kedja eller tillverkare, t ex 
mothåll, avdragare, mätverktyg 
(100 000–600 000, räknat på fem års 
avskrivningstid): 
KOSTNAD: 30 000–120 000 kronor.

SUMMA/ÅR: 335 000–595 000 kronor.

Fastkedjad för livet – och i nästa; i ett avtalsförslag från Mekonomen förväntas verkstadsäga-
ren förbinda sig att sälja sin verkstad till Mekonomen-kedjan om avyttring blir aktuell.
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Mickael Persson, 
vill ha ändring.

”DET BEHÖVS EN NY RELATION, DÄR 
 KEDJORNA INTE ENSIDIGT TILLÅTS 
 BESTÄMMA VILLKOREN”

MICKAEL PERSSON, VERKSTADSÄGARE STOCKHOLM

Alex Marinopolous med sonen Georg som 
arbetar i företaget. De delar åsikt om det 
avslutade Mekonomen-samarbetet. 
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liga krav? Vi bad att få intervjua represen-
tanter från Mekonomen group. Efter att 
vi fått besked per mejl att koncernen inte 
kommenterar avtalsvillkor ringde vi upp 
för att fråga varför:

– Vi har en öppen dialog med våra ked-
jor via verkstadsrådet, och vill inte disku-
tera villkor med tredje part, säger Gabriella 
Granholm, pressansvarig på Mekonomen 
group.

Villkor och avtalsdetaljer är en sak, men 
frågan om hur ni ser på små verkstäders 
beroendeställning till er borde ni väl 
kunna kommentera?

– I det här fallet avböjer vi, dessutom 
står vi inför en rapportperiod och har en 
allmänt tyst period.

Men själva frågan om det ojämlika för-
hållandet har inget med avtalsvillkoren 
att göra, och många verkstäder känner 
att de inte orkar ta en strid själva, just 
för att de är beroende. Då är det väl 
rimligt att ni är öppna inför pressen och 
kommenterar principfrågan.

– Vi väljer att inte svara på några frågor, 
svarar Gabriella Granholm.

ATT VARA LICENSIERAD och en del av en 
kedja innebär en trygghet och en hjälp i 
rutiner och former för hur verkstaden ska 
drivas. Märkesauktorisation innebär en 
likartad inramning, men som inte heller 
den är nödvändig att underkasta sig, även 
om man är specialiserad på ett märke:

– Vi vill kunna köpa in reservdelar där 
det är bäst och kunna styra vår egen verk-
stad, säger Torbjörn Jantell, ägare av Need 
for Speed i Malmö, en verkstad specialise-
rad på BMW.

Han menar att märkesauktorisation 
medför höga kostnader och att tillverkarna 
har skruvat upp kraven på administration 
och bevisföring om en reservdel reklame-
ras:

– Sådana problem har vi inte med reserv-
delar från andra leverantörer. Man kan köpa 
originalleverantörens delar på annat håll 
och då får man som regel betydligt bättre 
garantier.

Tror du att trenden med tillverkare och 
kedjor som flyttar fram positionerna i 
förhållande till oberoende verkstäder 
fortsätter?

– Jo, tyvärr. Bland annat kör tillverkarna 
kampanjer på enkla jobb, som oljebyten, 
till priser som de inte gör vinst på. Men det 
är strategiska drag för att kapa åt sig större 
andel enkla jobb och kunder med äldre 
bilar.

Med allt mer avancerad, digital teknik 
har informationen blivit en allt viktigare 
tillgång för tillverkarna. En rapport från 
konkurrensverket 2008 visade att 62 pro-
cent av de verkstäder som någon gång haft 
problem med att få tag på teknisk informa-
tion hade blivit nekade tillgång till sådan.

– Mitt intryck är att tillverkarna ökar 
kraven och pressen för att de vill sålla ut 
små verkstäder och begränsa konkurren-
sen. Dessutom vill tillverkarna kontrol-
lera affären och försvåra för fristående 
verkstäder att få tillgång till specialverktyg 
och till kunskapsportalen för tekniska data. 
Det här har blivit värre och värre, säger 
Torbjörn Jantell.

Samtidigt som verkstäderna pressas från 
två håll på dagens marknad finns det alltså 
alternativa kvalitetssäkringar att tillgå.

Stefan Karlsson, verkstadsägare på 
Bröderna Karlsson i Hässleholm, är aukto-
riserad på Mitsubishi, men har valt att stå 
utanför kedjorna.

– Dels handlar det om de höga kostna-
derna, att de höga avgifterna inte genererar 
motsvarande extrauppdrag, dels handlar 
det om friheten. Jag vill framför allt inte 
ge bort mitt kundregister till en 
allbilskedja.

STEFAN KARLSSON FRAMHÅL-

LER också avslag på backjobb 
från kedjorna, med nekad ersätt-
ning, som ett tungt argument till 
att vara fristående. Verkstaden 
får stå för risken och notan om 
en reservdel fallerar, reklameras, 

men där både allbilskedjan och reserv-
delsleverantören kommer fram till att felet 
sannolikt låg i hur verkstadsteknikern 
monterade delen.

– Sådant har vi råkat ut för även som fri 
verkstad, men vi har alltid möjlighet att 
välja om vi ska beställa en originaldel, som 
vi anser har betydligt lägre felmarginal och 
mindre risk, eller om vi ska tacka nej till 
jobbet över huvud taget.

Och enligt Stefan Karlsson går det ut-
märkt att driva en verkstad med lönsamhet 
utanför kedjorna, men det kräver att man 
hela tiden utvecklar kompetensen:

– Att uppdatera verksamheten och ut-
bilda medarbetarna har blivit avgörande – 
både inom allbil och auktoriserade märken. 
Och den utvecklingen lär fortsätta med 
elbilar, självkörande bilar och hybrider. De 
enkla jobben och hantverket försvinner. 
Inte ens bromsar är enkla arbeten längre, 
det handlar alltmer om diagnoser och 
elektronik.

Enligt Stefan Karlsson är ändå tren-
den mot digitalisering och den allmänna 
teknikutvecklingen inte något som behöver 
låsa in mindre verkstäder i tillverkarnas 
och kedjornas hägn:

– Det finns stora möjligheter att driva 
en verkstad i egen regi. Litar man på sin 
egen kunskap och satsar på medarbetarnas 
kompetens och utbildningar – då behöver 
man inte kedjorna.

Mickael Persson i Stockholm, 
med sina fem verkstäder på Min 
Bil, sammanfattar situationen och 
vad han tycker att verkstäderna 
borde göra:

– Allt fler bilar rullar ute på 
våra vägar i dag, men de kräver 
allt mindre underhåll, och det har 
lett till att alla krigar om kontrol-
len över kunderna. I det kriget 
hamnar de mindre verkstäderna 

i kläm mellan tillverkare och kedjor. Det 
behövs en ny relation, där kedjor och 
verkstäder är partners och där kedjorna 
inte ensidigt tillåts bestämma villkoren. 2

Stefan Karlsson, 
oberoende stark.

”DET FINNS STORA MÖJLIGHETER ATT 
DRIVA EN VERKSTAD I EGEN REGI”

STEFAN KARLSSON, VERKSTADSÄGARE HÄSSLEHOLM

I det här avtalsförslaget från Mekonomen finns många ifrågasättanden och undringar 
noterade av verkstadsägaren, som vill vara anonym och som inte förekommer i det här 
reportaget. 
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Medlem i

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

EzCalipre
Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

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

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

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

MARKNADS- 
TORGET

För din trygghet. 

Kva l itét sproduk ter sedan 1987

Viaredsvägen 35 D, 504 64 Borås  |  033-10 01 75  |  info@autoverktyg.se  |  www.autoverktyg.se

Tack 
för besöket!
Vi vill passa på att tacka alla som besökte 
oss i vår monter på Elmia Lastbil 2016. 
Var det något som vi inte hann att hjälpa er med eller kanske ni bara har 
en fundering, tveka då inte att kontakta oss. Vi hörs!



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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

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

Infofl ex Data AB   |   08-792 64 60 
Stockholm   |   Luleå   |   Lund   |   Örebro   |   ÖstersundMODERN 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

För hamn- och eftermontering. Läs mer på
standardleather.se eller kontakta oss
direkt på 08-830102

Standard Leather      Fräsarvägen 7B 142 50 Skogås 08-830102

Läderklädslar till person-
och transportbilar.

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%)  



TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*

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

leasing fr. 741kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.500 kr

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

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

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

geodyna
7850p

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

geodyna 7100
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

geodyna 7100
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 490kr/mån.
24.500 kr

leasing fr. 549kr/mån.

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

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

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

Nu kommer balanserings- 
maskinen från Hofmann alla 
väntat på - med inbyggd 
automatiserad och elektriskt 
driven hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns smi-
diga automatnav naturligtvis 
och den senaste tekniken.
• Touch-screenprogram som 

är superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

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

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

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

1.800 kr/sats

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

även i lokaler med begränsad takhöjd.

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

Modell 505C
4 ton

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

JURIDIK

FRÅGA Vi bytte nyligen in en fem 
år gammal Audi med TFSI-
motor på cirka 8 000 mil. Bilen 
såldes vidare och relativt om-
gående reklamerade köparen 
för att bilen visat sig ha extremt 
hög oljeförbrukning (2,5 l/100 
mil). Enda lösningen är att byta 
motor, vilket kommer att kosta 
70 000–80 000 kronor. Vad har 
vi för möjligheter att reklamera 
mot kunden som bytte in bilen?

Janne

SVAR I er relation med kunden 
som sålde inbytesbilen gäller 
köplagen. (Den går visserligen att 
avtala bort, men det förekommer i 
princip aldrig, så jag förutsätter att 
det inte gjorts i detta fall.) 

Enligt köplagen har köparen rätt 
att reklamera ursprungliga fel i upp 
till två år, men ni måste visa att felet 
var ursprungligt. Med hänsyn till 

felets art samt att kunden relativt 
omgående reklamerade det, råder 
nog inga större tvivel om att det är 
fråga om ett ursprungligt fel. 

Samtidigt har ni som fackman 
en förhållandevis stor undersök-
ningsplikt. Men detta fel är – under 
förutsättning att oljenivån var 
normal vid ett inbytestestet – 
mycket svårt att upptäcka eftersom 
oljeförbrukningen inte orsakats av 
läckage. 

Mycket talar därför att köpet får 
återgå i båda led. Upplysningsvis 
har jag haft ett flertal liknande fall 
där jag rekommenderat frågestäl-
larna att göra en närmare undersök-
ning på verkstäder i kundens när-
område och det då har framkommit 
att kunderna haft sina bilar inne för 
felsökning av samma fel och just 
blivit rekommenderade motorbyte. 
Glasklart med andra ord! 

David Norrbohm

Oljetörst utöver det vanliga
VERKSTAD

FRÅGA Vi bytte in en Skoda 1,8 
TFSI 2009 års-modell av en 
lång herre för en tid sedan. Sam-
me herre åkte nöjd och leende i 
väg med en ny Peugeot som han 
köpte av oss. Vid inbytestestet 
provkördes och undersöktes 
Skodan som bedömdes att vara i 
”normalt” skick. Tyvärr blev den 
stående i två månader, med en 
liten prissänkning efter ett tag 
för att locka rätt köpare. 

Bilen köptes kort därefter, 
efter en lång provkörning, av en 
barnfamilj. Med i köpet fick de 
en MRF trafiksäkerhetsgaranti 

(tre månader/300 mil). En och 
en halv månad efter köpet ringde 
mannen i familjen och sa att han 
fick fylla på olja i motorn med 
jämna mellanrum och undrade 
om det var normalt. Eftersom 
familjen inte bor nästgårds bad 
jag dem åka till en verkstad på 
hemorten och låta dem under-
söka vad det kunde vara för fel. 
Senare samma vecka konstate-
rade en auktoriserad verkstad 
att kolvar och ringar var slut. 
Bilägaren var av naturliga 
skäl lite ledsen över detta och 
undrade om detta täcktes av den 

trafiksäkerhetsgaranti som jag 
hade lämnat med bilen.

Till saken hör att bilen hade 
gått 420 mil efter köpet, vad är 
det som gäller?

Roger, bilhandlare

SVAR Om vi tänker på garantin du 
lämnade med bilköpet så har kun-
den åkt mer än det du erbjöd, 300 
mil. Men bilen dricker en massa 
olja och en verkstad har konsta-
terat slitna ringar och vill (antar 
jag) byta kolvar samtidigt, och det 
är ju ingen liten operation. Det är 
inte ovanligt att vissa bilmodeller 

FRÅGA Hej Jocke, vi är Nissan-
återförsäljare med många 
nöjda kunder; ryktet om vårt 
kundomhändertagande på 
både försäljningen och verksta-
den är vida känt. Jag har hört 
talas om dina kurser ”Kunder 
för en regnig dag” och hoppas 
att du kommer med den till 
södra Sverige någon gång, kan-
ske kan jag få några tips genom 
att gå den. 

Nu skriver jag till dig och 
undrar hur vi ska göra i ett 
verkstadsärende. För en tid 
sedan kom en dam in till oss 
och klagade på att belysningen 
på hennes Nissan X-trail hade 
slocknat utan förvarning under 
en kvällskörning veckan innan. 
Vi tog in bilen för felsökning 
några dagar senare. Trots 
massor av tester och kontrol-
ler kunde inga felkoder eller 
avvikelser konstateras (du vet 
hur det blir när man inte får 

FELET SOM 
BORTBLÅST …

VERKSTAD

fram några fel). Det var svårt att 
förklara för bilägaren att vi inte 
hade hittat några fel. Kvinnan 
vägrade att hämta ut bilen och 
stod på sig att vi skulle hitta 
felet först. 

Redan innan hade jag kontak-
tat supporten hos GA som inte 
hade några liknande inrap-
porterade fel. Vi behöll bilen 
och provkörde flera gånger, 
en vända körde vi nio mil utan 
anmärkning. Kvinnan ville trots 
detta inte hämta sin bil, i stället 
har hon plockat ut en hyrbil. 

Vi informerade om att vi inte 
tänkte betala någon ersätt-
ning för hyrbilen, vilket inte 
bekymrade henne. Med damens 
tillåtelse tog jag med mig bilen 
hem en helg och körde mer än 
två timmars mörkerkörning (jag 
fick vänta till sena kvällen efter-
som det har hunnit bli vår). Inte 
heller då slocknade halvljuset. 
Vad ska jag göra?
Mats, Nissanverkstad södra Sverige

SVAR Hej Mats, ja, vad kan du 
göra? Jag växte upp i lilla Åkers-

drar olja på grund av alla avgaskrav 
med mera, vilket kan vara svårt att 
upptäcka vid ett inbytte. På model-
ler som tillverkades i slutet av 
nollnolltalet har vi noterat att det 
kan bero på för klena oljefällor. 

Tyvärr bedömer jag detta som 
ett ursprungligt fel; Allmänna 
reklamationsnämnden skulle kalla 
det för regel 20 a, ett köprättsligt 
fel, det vill säga felet fanns när du 
bytte in bilen. Möjligen kan du 
snacka med gamle ägaren och 
fråga hur han ser på det här med 
ärlighet.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

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

VERKSTAD

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

BILHANDEL

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

LACK, PLAST 
& SK ADE

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

SK ATTER

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

BILUTHYRNING

Anders 
 Trollsås
är vd på bransch-
organisationen 
 Bil uthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor 
om allt från gruppundantaget och 
allmän biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motorbranschen.se
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berga på sextiotalet och på den 
tiden funkade inte alltid teve-
apparaterna. Farbror Styrbjörn på 
den lokala radio- och teveaffären 
var den ende reparatören, och 
han betraktades som en av byns 
viktigaste invånare. Inte alltför säl-
lan funkade televisionsapparaten 
när han kom på felanmält besök. 
Vem vet, det kanske var på grund 
av honom som uttrycket ”när 
teve-reparatören kommer fungerar 
alltid eländet” myntades.

Efter era noggranna undersök-
ningar handlar det om att tala om 
för ägaren till X-trailen att ni har 
gjort allt ni kan för att hitta felet 
och att det inte går att få fram det 
med normalt brukande. Nöjer hon 
sig inte med det får hon vända sig 
till Allmänna reklamationsnämn-
den – om hon tycker att hon har ett 
ärende. Hoppas att vi ses på en kurs 
i framtiden.

Joachim Due-Boje

FRÅGA Vid provkörningar 
får vi en del kunder som 
uppvisar körkort från 
olika EU-länder, hur kon-
trollerar vi att de är äkta?

Kalle K.

SVAR  Tyvärr finns inget 
enkelt sätt att kontrollera 
om EU-körkort är giltiga. 
Det finns ett centralt kör-
kortsregister inom EU, men 
bara Transportstyrelsen 
har direkt-access till det. 
Däremot kan ni ha det här 
i åtanke:
l Kolla noga att foto stäm-
mer överens med personen.
l Lys med UV-lampa. I 
princip alla europeiska 
körkort har vattentryck 
som lyser upp. Nästan inga 
förfalskningar har det.
l Kolla med svenska kör-
kortsregistret (exempelvis 
Bilvision)
l Gå med i Biluthyrarna 
Sveriges spärrregister.
l Ha alltid som rutin att 
använda ett provkörnings-
avtal eller korttidsavtal, där 
det finns plats för bifogat 
foto av körkortet. Ett sådant 
hittar du enkelt på mrf.
se under ”Produkter och 
tjänster”, ”MRF Online”. 

Att det är så angeläget 
med en kopia, är att för-
falskningen kan innehålla 
ledtrådar (i bästa fall ett 
korrekt foto). Men det 
kanske viktigaste är att man 
kan visa för polisen att det 
är ett begånget brott, det 
vill säga olovligt förfo-
gande. Enligt Rikspolisens 
författningssamling (RPSFS 
445-1) är då polisen skyldig 
att efterlysa bilen, vilket 
väsentligt avgör möjlighe-
terna att få tillbaka den. 

David Norrbohm

JURIDIK

HUR 
 KOLLA 
KORTENS 
ÄKTHET?

”KANSKE VÄRT ATT KOLLA 
MED VERKSTÄDER I 
KUNDENS NÄROMRÅDE …”

”TALA OM ATT NI HAR GJORT ALLT NI KAN 
FÖR ATT HITTA FELET MEN ATT DET INTE 
GÅR ATT FÅR FRAM PÅ BRUKLIGT SÄTT”

JOACHIM DUE-BOIJE

JURIDIK

ÅKAREN BLEV SINKAD
FRÅGA Vi har en företagare som 
ställer krav på oss för förlust av 
näringsverksamhet eftersom 
en reparation vi utförde på en av 
företagets lastbilar drog ut på 
tiden. Det berodde delvis på en 
miss av oss. 

Kunden kräver nu ersättning 
med förluster motsvarande  
150 000 kronor för de fem dagar 
som kan tillskrivas vår del i 
förseningen. Måste vi betala?

Truls

SVAR  Tillämpar ni MRF:s repa-
rationsvillkor för tunga och lätta 
fordon, har ni friskrivit er från 
sådant ansvar; ansvaret begränsas 
till faktiska utlägg/merkostnader 
som kunden drabbats av pga 
förseningen eller den bristande 
fackmässigheten om den berott på 
vårdslöshet, under förutsättning 
att villkoren kommunicerats med 
kunden i kundmottagning, längst 
ner på arbetsordern eller fakturan. 

David Norrbohm

Minst sagt ett 
ljusskyggt fel. 

Onormal törst. 

ARBETSRÄTT

Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportgruppen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för ar-
betsrättsliga tvister i 
domstol. 
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Så här ser Volvon ut.

”I DITT FALL SKA DU HA 
BETALT FÖR OCH MÅLA 
TVÅ AVVIKANDE KULÖRER”
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BILHANDEL

FRÅGA En av våra kunder 
hävdar en ångerrätt inom 
fjorton dagar efter leveran-
sen. Kunden anser att han 
beställt bilen över nätet och 
stödjer sig på distansav-
talslagen. Han anger inget 
skäl till varför han vill lämna 
tillbaka bilen, som fungerar 
som den ska.

Efter att kunden hittat bilen 
på nätet och vi hade haft tele-
fonkontakt om bilen, ville han 
hämta bilen några dagar se-
nare. Vi kom överens om att 
jag skulle sända över en ifylld 
ordersedel, så att kunden 

kunde bekräfta ordern med 
ett mejl. Jag sände över den 
ifyllda ordersedeln, bifogade 
villkoren och skrev i mejlet 
att kunden skulle mejla 
tillbaka en bekräftelse. Jag 
bad honom att ange bilens 
registreringsnummer, att be-
kräfta han hade läst villkoren 
och att ordersedeln stämde 
samt att vi var överens om 
alla detaljerna. 

Han gjorde precis så och 
kom sedan ner till oss fyra 
dagar senare och häm-
tade bilen. Givetvis gick han 
igenom den och provkörde 

innan han betalade och körde 
hem. Har kunden verkligen 
rätt att hänvisa till distansav-
talslagen och vad är det som 
gäller?

Lasse, Malmö

SVAR Säljs en vara under 
distansavtalslagen har konsu-
menten en ovillkorlig ångerrätt, 
vilket ger kunden rätt att lämna 
tillbaka varan kostnadsfritt utan 
att behöva ange något skäl. Så 
långt har er kund rätt.

Men den här affären lyder 
inte under distansavtalslagen. 
Jag kan inte se att ni har uppfyllt 

två villkor som måste vara 
uppfyllda för att affären ska lyda 
under distansavtalslagen. Det 
ena är att ni måste ha ett orga-
niserat system för att träffa avtal 
på distans och ett sådant tycks 
ni inte ha. Det andra villkoret 
är att ni enbart kommunicerar 
med kunden på distans. Här 
vet jag ju att ni bland annat har 
haft kunden på besök för att 
hämta ut och betala bilen i era 
lokaler. Så ni kan lugnt med-
dela kunden att bilen inte kan 
reklameras med hänvisning till 
distansavtalslagen.

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”DEN HÄR GÅNGEN KAN NI TRYGGT MEDDELA 
ATT KUNDENS ÖNSKAN OM HÄVNING AVSLÅS”

FRÅGA Vi sålde en V70 från 
2012 med 8 300 mil på mätaren 
som vi lämnade tre månaders- 
eller max 500 mils MRF-garanti 
på. Tyvärr har kunden reklame-
rat tre olika fel på bilen och vill 
nu häva köpet. 

Det första felet reklamerades 
ett par veckor efter leveran-
sen och åtgärdades av oss 
inom några dagar. Det andra, 
reklamerades tre veckor senare 
och åtgärdades även det inom 
några dagar på vår verkstad. 
Det tredje, ett problem i motor-
styrningen, reklamerades två 
månader efter köpet och när bi-
len hade körts 8 600 mil. Vi tog 
in bilen för felsökning samma 
dag och bokade en ny tid på 
verkstaden två dagar senare för 
åtgärdande. Vi lämnade ut bilen 
på eftermiddagen samma dag 
med uppfattningen att felet var 

Kan kunden kräva 
hävning?

åtgärdat, men tyvärr reklame-
rade kunden felet igen dagen 
därpå, samtidigt som kunden 
önskade häva köpet. Vi tog då 
in bilen direkt och lyckades 
åtgärda felet samma dag. 

Kunden kräver nu att få häva 
köpet, då vi misslyckades med 
att åtgärda det tredje felet vid 
första försöket. Har kunden rätt 
att göra det?

Karl, Sundsvall

SVAR Att den begagnade bilen har 
haft tre olika fel under garantitiden 
är naturligtvis olyckligt, men ger 
inte kunden någon rätt att häva 
köpet. Att ni nu misslyckades med 
att åtgärda det tredje felet ger inte 
heller det kunden rätten att häva 
köpet, då ni vid andra försöket 
lyckades att laga felet. Så den här 
gången kan ni tryggt meddela att 
kundens önskan om hävning av-

slås, då ni åtgärdat felet vid andra 
avhjälpningsförsöket.

Kunden skulle kunna haft rätt 
att häva köpet om ni hade gjort två 
misslyckade avhjälpningsförsök 
och om felet vore av väsentlig be-
tydelse för kunden (med väsentligt 
fel avses i första hand ett fel som 
påverkar bilens körbarhet eller dess 
livslängd). Om felet bedöms vara 
mindre allvarligt får kunden nöja 
sig med ett prisavdrag. 

Det är också viktigt att förstå vad 
som menas med ett avhjälpnings-
försök. Det innebär att säljföretaget 
gör en åtgärd som direkt kan leda 

till att felet kan anses avhjälpt. 
Det är däremot inte ett avhjälp-
ningsförsök om säljföretaget i ett 
inledande skede försöker ta reda 
på om att ett fel verkligen förelig-
ger, exempelvis felsökning med 
diagnosinstrument eller släckning 
av en varningslampa för att få veta 
om/när den tänds igen.

Som säljföretag kan ni få göra 
fler än två avhjälpningsförsök om 
det är fråga om intermittenta fel 
(fel som kommer och går) och felet 
inte kan konstateras när bilen är 
inne för reparation. 

Johan Holmqvist

”LYDER ORDER VIA MEJL UNDER DISTANSAVTALSLAGEN?”

KNIVIG SKILLNAD 
 MELLAN ”AVVIKANDE” 
OCH ”YTTERLIGARE”

L ACK & SKADE

FRÅGA  Jag har en undran när jag nu sitter med en kalkyl 
på en Volvo XC90, skadad i fronten. Bilen är svart, men en 
del i stötfångaren är matt grå. Hur ska jag kalkylera detta? 
Avvikande kulör eller ytterligare kulör? Man känner sig 
som en idiot men jag har svårt med och veta vad skillnaden 
är mellan ytterligare kulör och avvikande kulör. 

Förvirrad lackerare

SVAR  Hej du förvirrade, det är många som gör fel på det här så 
du är förmodligen inte ensam om att känna dig vara förvirrad. 

Vi börjar med reda ut vad som är vad när det gäller ytterligare 
kulör och avvikande kulör (lös detalj). 

Om du föreställer dig en bil som har en hel detalj målad i en 
annan kulör, till exempel en svart bil med en stötfångare som 
är helt grå, då är stötfångaren avvikande, alltså har detaljen en 
avvikande kulör. 

Framkalla en bild av bilen igen och föreställ dig nu att det 
finns någon detalj som har flera färger, det vill säga att en del av 
ytan på detaljen är målad i en annan färg, då har den detaljen en 
ytterligare kulör. Om vi exempelvis tänker oss att stötfångaren 
hade varit målat i bilens färg men haft en bred målad fartrand i 
en annan färg, då hade fartranden på stötfångaren varit en yt-
terligare kulör. 

Nu till din Volvo XC90 – svart bil och matt grå stötfångardel. 
Hela detaljen är grå, då har den avvikande kulör och ska tidsättas 
med avvikande kulör. Men jag antar att bilen inte är matt svart, 
delen har nog matt klarlack, då är även den matta klarlacken en 
avvikande kulör och ska tidsättas som en avvikande kulör num-
mer 2. Det här är det väldigt vanligt att man missar. 

Så i ditt fall ska du ha betalt för och måla två avvikande kulörer. 
Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST
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JAN OLVENMO

Andra gången gillt.

        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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Nyregistreringar under augusti

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
augusti 2016

Nyregistrerade miljöbilar augusti 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i augusti

 Augusti Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 809 1 304 16 649 16 641 6,96 7,60
2 VW Golf  1 557 2 095 13 711 13 786 5,73 6,29
3 VW Passat  1 031 892 10 065 9 644 4,21 4,40
4 Volvo s/V60 620 874 9 035 8 269 3,78 3,78
5 Volvo Xc60  630 787 8 621 9 124 3,61 4,17
6 Volvo V40n 508 701 7 645 5 898 3,20 2,69
7 toyota auris  522 285 4 818 4 105 2,02 1,87
8 Kia cee´d 619 757 4 710 4 377 1,97 2,00
9 VW Polo 763 735 4 299 3 170 1,80 1,45
10 audi a4 529 414 3 771 2 937 1,58 1,34

 Augusti Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V40n miljödiesel Diesel  233 358 3 559 2 938 9,18 7,79
2 toyota auris hsD hybrid 357 222 3 328 2 484 8,58 6,59
3 Volvo V60n miljödiesel Diesel  246 188 2 681 3 476 6,91 9,22
4 VW Passat Gte Laddhybrid 394 0 2 463 0 6,35 0,00
5 Volvo V7oII Drive Diesel 22 427 2 400 4 557 6,19 12,08
6 toyota Yaris hybrid hybrid 182 239 1 702 1 453 4,39 3,85
7 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 82 135 1 425 729 3,67 1,93
8 VW Golf tGI bluemotion Gas  129 260 1 086 1 854 2,80 4,92
9 Volvo Xc60 Drive-e Diesel  104 78 946 1 024 2,44 2,71
10 mercedes e-Klass (213) Diesel 178 0 936 0 2,41 0,00

Diesel 56,1 %

E85 1,3 % 

Elhybrid 20,0 %

El/laddhybrid 
16,2 %

Gas 6,4 %

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

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

 Augusti Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 7 280 7 166 69 933 63 536 29,2
Västra Götalands län           4 758 4 817 41 291 37 848 17,3
skåne län                      3 828 3 478 32 065 29 428 13,4
Östergötlands län              1 127 1 036 9 621 8 647 4,0
Jönköpings län                 1 073 1 115 9 140 8 662 3,8
hallands län                   940 922 7 950 7 449 3,3
Uppsala län                    747 798 6 558 6 455 2,7
södermanlands län              701 702 5 848 5 242 2,4
Örebro län                     730 717 5 685 5 292 2,4
Värmlands län                  705 569 5 543 4 926 2,3
Gävleborgs län                 697 642 5 580 5 079 2,3
Västmanlands län               658 635 5 312 4 732 2,2
Västernorrlands län            652 692 5 317 4 810 2,2
Kalmar län                     579 610 5 134 4 555 2,1
Dalarnas län                   593 673 5 090 4 686 2,1
Västerbottens län              577 611 4 775 4 418 2,0
Kronobergs län                 545 533 4 546 4 161 1,9
norrbottens län                402 481 3 833 3 768 1,6
blekinge län                   369 333 2 862 2 464 1,2
Jämtlands län                  238 250 2 025 1 933 0,8
Gotlands län                   117 97 996 909 0,4
Landet totalt 27 316 26 877 239 104 219 000 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 370 259

 2015      2016

1

7

3

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     37 6 401 125 0,16 0,05
  Land rover                 76 69 593 652 0,24 0,29
totalt bc sweden             113 75 994 777 0,41 0,35
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 939 1 768 14 507 12 980 6,06 5,92
  mini                       270 189 1 766 1 518 0,73 0,69
  rolls-royce                       0      0 5 2 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     2 209 1 957 16 278 14 500 6,80 6,62
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 11 15 64 85 0,02 0,03
  Fiat                       547 595 5 628 5 021 2,35 2,29
  Jeep                       64 89 666 798 0,27 0,36
  Lancia                     0 22 26 196 0,01 0,08
totalt Fiat Group automobiles 622 721 6 384 6 100 2,66 2,78
Ford Motor                                                                          
  Ford                       926 1 003 8 242 8 093 3,44 3,69
totalt Ford motor            926 1 003 8 242 8 093 3,44 3,69
GM Sverige                                                                           
  cadillac 6 5 37 54 0,01 0,02
  chevrolet                  12 12 81 96 0,03 0,04
  opel                       683 643 5 242 4 445 2,19 2,02
totalt Gm sverige             701 660 5 360 4 595 2,24 2,09
Honda Nordic                                                                        
  honda                      320 270 2 766 2 355 1,15 1,07
totalt honda nordic          320 270 2 766 2 355 1,15 1,07
Iveco                                                                 
  Iveco                        1 10 31 29 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     1 10 31 29 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 841 1 661 14 181 11 612 5,93 5,30
totalt KIa motors sweden     1 841 1 661 14 181 11 612 5,93 5,30
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    868 822 7 050 6 060 2,94 2,76
totalt KW bruun autoimport   868 822 7 050 6 060 2,94 2,76
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      555 534 4 661 3 246 1,94 1,48
totalt mazda motor sverige   555 534 4 661 3 246 1,94 1,48
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 450 1 171 11 138 8 853 4,65 4,04
  smart                            10 34 219 0,01 0,10
totalt mercedes-benz sverige 1 450 1 181 11 172 9 072 4,67 4,14
Nevs                                                                    
  saab                   0 0 2 119 0,00 0,05
totalt nevs      0 0 2 119 0,00 0,05
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    226 210 1 656 1 522 0,69 0,69
totalt nimag sverige      226 210 1 656 1 522 0,69 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     672 800 6 558 7 535 2,74 3,44
totalt nissan nordic         672 800 6 558 7 535 2,74 3,44
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      351 288 3 198 2 865 1,33 1,30
  renault                    967 1 064 8 637 7 355 3,61 3,35
totalt renault nordic sverige 1 318 1 352 11 835 10 220 4,94 4,66
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    428 472 3 100 3 582 1,29 1,63
  Ds                    9 5 74 5 0,03        0,00  
  hyundai                    533 512 6 075 6 236 2,54 2,84
  mitsubishi                 254 333 2 591 3 289 1,08 1,50
totalt sc motors sweden ab   1 224 1 322 11 840 13 112 4,95 5,98
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     430 409 3 389 3 420 1,41 1,56
totalt subaru nordic         430 409 3 389 3 420 1,41 1,56
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      150 106 1 098 853 0,45 0,38
  toyota                     1 856 1 401 14 117 13 189 5,90 6,02
totalt toyota sweden         2 006 1 507 15 215 14 042 6,36 6,41
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 780 1 879 14 300 13 073 5,98 5,96
  Porsche                    113 125 945 946 0,39 0,43
  skoda                      1 254 1 289 10 631 9 992 4,44 4,56
  seat                       529 405 3 710 2 601 1,55 1,18
  Volkswagen                 5 198 4 674 36 622 33 593 15,31 15,33
totalt Volkswagen Group sverige 8 874 8 372 66 208 60 205 27,69 27,49
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      2 816 3 810 44 498 41 422 18,61 18,91
totalt Volvo Personbilar sverige 2 816 3 810 44 498 41 422 18,61 18,91
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       144 201 784 964 0,32 0,44
Totalt 27 316 26 877 239 104 219 000 100,00 100,00

80 44 321 81
162 157 431 495
242 201 752 576

2 449 2 040 12 058 10 940
830 706 936 812

0 0 0 0
3 279 2 746 12 994 11 752

19 19 45 66
3 724 3 021 1 904 2 000

108 153 558 645
7 33 19 163

3 858 3 226 2 526 2 874

2 341 2 130 5 901 5 963
2 341 2 130 5 901 5 963

7 30 30 24
57 79 32 67

2 243 1 412 2 999 3 033
2 307 1 521 3 061 3 124

1 291 746 1 475 1 609
1 291 746 1 475 1 609

20 20 11 9
20 20 11 9

8 696 7 243 5 485 4 369
8 696 7 243 5 485 4 369

4 362 3 385 2 688 2 675
4 362 3 385 2 688 2 675

3 414 1 967 1 247 1 279
3 414 1 967 1 247 1 279

2 743 2 321 8 354 6 497
6 42 28 177

2 749 2 363 8 382 6 674

0 113 2 6
0 113 2 6

1 068 1 095 588 427
1 068 1 095 588 427

3 688 4 388 2 870 3 147
3 688 4 388 2 870 3 147

2 491 2 357 707 508
4 713 3 908 3 924 3 447
7 204 6 265 4 631 3 955

1 728 1 754 1 372 1 828
0 0 0 0

2 989 3 052 3 086 3 184
958 1 330 1 633 1 959

5 675 6 136 6 091 6 971

2 005 1 908 1 384 1 512
2 005 1 908 1 384 1 512

246 159 852 694
7 088 6 016 7 029 7 173
7 334 6 175 7 881 7 867

3 889 2 954 10 411 10 119
506 515 439 431

4 816 4 390 5 815 5 602
2 589 1 595 1 121 1 006

12 213 10 510 24 409 23 083
24 013 19 964 42 195 40 241

12 754 10 239 31 744 31 183
12 754 10 239 31 744 31 183

257 332 639 624
96 557 82 163 142 547 136 837

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

DEN BÄSTA AUGUSTIMÅNADEN hitintills för 
personbilar! Ökningen är dock bara 2 procent, lågt 
med tanke på att augusti i år hade två arbetsdagar 
mer än i fjol, vilket innebär cirka 10 procents skill-
nad. augusti blev den 32:e månaden i rad med en 
ökning. ackumulerat är ökningen 9 procent och vi 
fortsätter mot det bästa personbilsåret någonsin.

TRANSPORTBILAR NÅR över 5 000 leveranser 
under en månad för första gången någonsin! 5 241 
bilar ger en ökning i augusti med hela 48 procent 
och hitintills i år med 19 procent! Även för trans-
portbilar blir det ett rekordår för helåret.

TUNGA LASTBILAR ÖKADE med 13 procent. Det 
var elfte månaden i rad med en ökning. hitintills i 
år är ökningen hela 22 procent. 

extrem transportbilsmånad!
KO M M E N TA R
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Aug  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 7 2 31 -100,0 -93,5 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  275 182 1 818 1 836 51,1 -1,0 5,4 6,5
Dacia  54 41 545 451 31,7 20,8 1,6 1,6
hyundai  3 2 44 23 50,0 91,3 0,1 0,1
Fiat  148 160 853 871 -7,5 -2,1 2,5 3,1
Ford  785 494 5 434 4 206 58,9 29,2 16,2 14,9
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  50 41 407 263 22,0 54,8 1,2 0,9
Isuzu  167 42 418 316 297,6 32,3 1,2 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  345 315 2 919 2 281 9,5 28,0 8,7 8,1
mitsubishi  68 74 608 527 -8,1 15,4 1,8 1,9
nissan  618 228 2 220 1 664 171,1 33,4 6,6 5,9
Peugeot  375 244 2 699 1 934 53,7 39,6 8,1 6,9
opel  245 125 1 045 813 96,0 28,5 3,1 2,9
renault  363 363 3 336 3 090 0,0 8,0 10,0 11,0
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 6 0 58 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  175 132 990 835 32,6 18,6 3,0 3,0
Volkswagen  1 560 1 055 10 094 8 650 47,9 16,7 30,2 30,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  10 37 46 331 -73,0 -86,1 0,1 1,2
Totalt  5 241 3 548 33 478 28 180 47,7 18,8  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Aug  Ackumulerat  2016  2015
DaF  13 13 91 71 0,0 28,2 2,5 2,4
Iveco  0 1 5 3 -100,0 66,7 0,1 0,1
man  25 30 144 135 -16,7 6,7 4,0 4,6
mercedes-benz  46 32 323 212 43,8 52,4 9,0 7,2
scania  175 129 1 566 1 355 35,7 15,6 43,5 46,1
Volvo  133 144 1 449 1 154 -7,6 25,6 40,3 39,3
Övriga  6 3 18 10 100,0 80,0 0,5 0,3
Totalt  398 352 3 596 2 940 13,1 22,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Augusti Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 5 241 3 548 1 693 47,7 33 478 28 180 5 298 18,8
andel i % 92,3 87,7   89,5 87,7
3,5–10 ton 19 24 -5 20,8 199 209 -10 -4,8
andel i %  0,3 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  20 18 2 11,1 151 164 -13 -7,9
andel i %  0,4 0,3   0,4 0,3
>16 ton  398 352 46 13,1 3 596 2 940 656 22,3
andel i %  7,0 11,3   9,6 11,3
Totalt  5 678 3 942 1 736 44,0 37 424 31 493 5 931 18,8

Registrering av bussar Över 10 ton

 Augusti Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Aug  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  20 16 61 42 25,0 45,2 9,2 6,8
man  3 6 24 63 -50,0 -61,9 3,6 10,2
mercedes-benz  21 21 108 96 0,0 12,5 16,3 15,5
neoplan  1 1 9 10 0,0 -10,0 1,4 1,6
scania  51 16 96 117 218,8 -17,9 14,5 18,9
Volvo  29 39 276 224 -25,6 23,2 41,8 36,1
Övriga  30 10 87 68 200,0 27,9 13,2 11,0
Totalt  155 109 661 620 42,2 6,6  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

 Juli  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 

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

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

1 Volvo 4 217 21,96 4 819 26 430 20,98 27 780 7 049 19,01 6 129 6,8 8,6 6,1
2 Volkswagen 2 359 12,28 2 539 15 286 12,13 15 680 4 884 13,17 3 442 5,7 8,0 5,7
3 Toyota 1 550 8,07 1 746 10 794 8,57 10 561 2 587 6,98 2 546 7,0 7,9 6,7
4 Audi 1 137 5,92 1 246 7 588 6,02 7 370 2 284 6,16 1 870 5,8 7,5 5,6
5 Ford 1 062 5,53 1 200 6 597 5,24 6 913 2 402 6,48 2 164 5,1 6,7 4,9
6 BMW 1 061 5,52 1 182 7 153 5,68 7 179 1 673 4,51 1 486 7,3 9,0 7,2
7 Kia 756 3,94 765 5 043 4,00 4 467 1 269 3,42 937 6,8 8,9 6,7
8 Skoda 710 3,70 805 4 539 3,60 4 772 1 393 3,76 1 156 5,9 7,7 5,5
9 Hyundai 671 3,49 795 4 731 3,76 4 449 1 474 3,97 1 454 5,3 6,3 5,2

10 Renault 640 3,33 680 4 569 3,63 4 381 1 414 3,81 1 227 5,3 6,1 5,2
11 Peugeot 606 3,16 803 4 101 3,26 4 829 1 330 3,59 1 442 5,3 6,9 5,3
12 Mercedes-Benz 588 3,06 674 4 170 3,31 4 072 1 238 3,34 1 030 5,5 7,0 5,6
13 Opel 515 2,68 676 3 409 2,71 3 714 1 336 3,60 1 237 4,6 6,6 4,5
14 Honda 419 2,18 409 2 548 2,02 2 346 755 2,04 624 6,4 7,7 6,0
15 SAAB 369 1,92 492 2 458 1,95 3 097 794 2,14 1 047 5,5 5,8 4,7
16 Nissan 368 1,92 394 2 665 2,12 2 406 533 1,44 543 8,3 9,2 8,9
17 Citroen 366 1,91 380 2 337 1,86 2 554 894 2,41 1 016 4,8 4,8 4,4
18 Subaru 292 1,52 348 2 004 1,59 1 848 656 1,77 723 5,2 5,8 4,9
19 Mitsubishi 225 1,17 238 1 364 1,08 1 532 409 1,10 468 6,3 6,4 5,5
20 Mazda 219 1,14 226 1 432 1,14 1 450 500 1,35 476 5,2 5,3 4,8
21 Seat 196 1,02 207 1 182 0,94 1 222 434 1,17 368 5,1 6,8 4,8
22 Suzuki 150 0,78 150 821 0,65 865 316 0,85 288 5,5 6,8 5,0
23 Fiat 131 0,68 145 776 0,62 730 186 0,50 220 8,1 7,4 6,1
24 Mini 131 0,68 104 806 0,64 571 190 0,51 122 8,0 8,6 7,7
25 Chevrolet 75 0,39 111 580 0,46 656 235 0,63 240 3,8 5,5 4,1
Övriga                                            392 2,04 395 2 584 2,05 2 570 854 2,30 837 5,4 5,6 5,3

Totalt/Genomsnitt 19 205 100,0 21 529 125 967 100,0 128 014 37 089 100,0 33 092 6,0 7,4 5,7

01 - stocKhoLm                           9 026 10 763 -1 737 -16,14 69 495 72 501 -3 006 -4,15 21,11 21,82
03 - UPPsaLa                             1 746 1 886 -140 -7,42 11 883 11 634 249 2,14 3,61 3,50
04 - sÖDermanLanD                        1 628 1 660 -32 -1,93 10 532 10 260 272 2,65 3,20 3,09
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 134 2 364 -230 -9,73 14 598 15 324 -726 -4,74 4,43 4,61
06 - JÖnKÖPInG                           1 782 1 985 -203 -10,23 12 723 12 839 -116 -0,90 3,86 3,86
07 - KronoberG                           1 004 1 185 -181 -15,27 6 941 6 924 17 0,25 2,11 2,08
08 - KaLmar                              1 212 1 290 -78 -6,05 8 022 8 319 -297 -3,57 2,44 2,50
09 - GotLanD                             217 250 -33 -13,20 1 542 1 589 -47 -2,96 0,47 0,48
10 - bLeKInGe                            771 816 -45 -5,51 5 043 5 174 -131 -2,53 1,53 1,56
12 - sKÅne LÄn                           6 108 6 573 -465 -7,07 41 934 42 022 -88 -0,21 12,74 12,65
13 - haLLanD                             1 636 1 898 -262 -13,80 11 567 11 222 345 3,07 3,51 3,38
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 731 8 374 -643 -7,68 55 742 55 102 640 1,16 16,93 16,58
17 - VÄrmLanD                            1 557 1 687 -130 -7,71 9 685 10 005 -320 -3,20 2,94 3,01
18 - Örebro                              1 585 1 762 -177 -10,05 10 770 10 625 145 1,36 3,27 3,20
19 - VÄstmanLanD                         1 494 1 639 -145 -8,85 10 485 10 455 30 0,29 3,18 3,15
20 - DaLarnas LÄn                        1 641 1 714 -73 -4,26 10 094 9 883 211 2,13 3,07 2,97
21 - GÄVLeborG                           1 449 1 598 -149 -9,32 9 349 9 291 58 0,62 2,84 2,80
22 - VÄsternorrLanD                      1 306 1 430 -124 -8,67 8 270 8 378 -108 -1,29 2,51 2,52
23 - JÄmtLanD                            653 668 -15 -2,25 4 126 3 967 159 4,01 1,25 1,19
24 - VÄsterbotten                        1 236 1 384 -148 -10,69 7 730 7 803 -73 -0,94 2,35 2,35
25 - norrbotten                          1 444 1 662 -218 -13,12 8 616 8 892 -276 -3,10 2,62 2,68
Övrigt 15 15 0 0,00 100 85 15 17,65 0,03 0,03

hela landet 47 375 52 603 -5 228 -9,94 329 247 332 294 -3 047 -0,92 100,0 100,00

mrF 17 155 36,22 112 959 34,31 19 129 36,36 113 919 34,28 -1 974 -10,32 -960 -0,84
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 366 28,22 85 667 26,02 13 218 25,13 79 164 23,82 148 1,12 6 503 8,21
Bilhandel total 30 521 64,44 198 626 60,34 32 347 61,49 193 083 58,11 -1 826 -5,65 5 543 2,87
Privat bilhandel(fysisk person) 1 423 3,00 10 875 3,30 1 758 3,34 11 897 3,58 -335 -19,06 -1 022 -8,59
Juridisk person 3 683 7,78 33 075 10,05 4 462 8,48 35 384 10,65 -779 -17,46 -2 309 -6,53
Privat 11 381 24,03 83 856 25,47 13 567 25,79 88 839 26,74 -2 186 -16,11 -4 983 -5,61
Direktimport 355 0,75 2 761 0,84 469 0,89 3 091 0,93 -114 -24,31 -330 -10,68

Totalt 47 363 329 193 52 603 332 294 -5 240 -9,96 -3 101 -0,93

*   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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Europas vägar har börjat förvandlats till rena konstgallerier. 
Målningar i smuts och på lastbilar väcker nu uppmärksam-
het i England och Spanien. I Spanien pågår det stora konst-
projektet ”Truck art project”. Hela sidorna på en flotta med 
hundra lastbilar täcks med målningar av bland annat Marina 
Vargas, Javier Calleja och SUSO33. Några av lastbilarna 

kommer också att fungera som mobila gallerier med konst 
i lastutrymmet. En konstrevolution i mindre skala är skapad 
av en 22-åring som kallas ”Essex egen van Gogh”. Artisten 
”Mr Konjusha” jobbar i en lagerlokal och skapar konst i 
smutsen på de budbilar som väntar på att lossa.

                    MIKAEL JÄGERBRAND

Bilar – de nya gallerierna

Konjushas smutsiga verk.

Konstnären Javier Calleja inspirerades 
av jätten Gulliver för den här  titt-ut-målningen.

En målning av Javier Arce från spanska 
Santander som inspirerats av politiska protester.
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Det här färgglada verket är skapat av Okuda San Miguel 
från Madrid som är känd som en ”pop surrealist”.

DEKRA ökar farten
DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen.

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner som vill hjälpa oss att utveckla och fortsätta  
framgången med vår verksamhet runt om i landet. Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner! 

Regiontekniker 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalifi-
cerade och opartiska kvalitetskontroller för aktörer 
inom fordonsbranschen. Ett intressant och omväx-
lande uppdrag där Du ansvarar för din region med 
resultat- och driftsansvar. 
Uppdraget är förenat med resor. 

Luleå l Skellefteå l Umeå l Sundsvall l Stockholm  

Örebro l Linköping l Jönköping l Göteborg

Din bakgrund Du har dokumenterad fordonsteknisk 
utbildning och gedigen erfarenhet från bilbranschen, 
gärna från flera olika bilmärken och uppdrag. 
Goda kunskaper inom området skadereparationer 
är ett krav. Kund- och datavana är en förutsättning. 
Etablerat kontaktnät inom bilbranschen och erfarenhet 
av liknande arbete är en merit.

Din personlighet De utåtriktade arbetsuppgifter-
na ställer krav på ett positivt och affärsmässigt sätt 
samt att du har lätt för att samarbeta och skapa 
nya kontakter. Som person är du självgående med 
god ordning och integritet. Trevliga arbetskamrater 
och en spännande framtid väntar dig.

För mer info. 
Välkommen kontakta Johan Hultman på tel.  
010-455 1811 eller läs mer på www.dekra.se 

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

BILGALLERI
Nyinflyttat 

i köpcentrum

STORA BLIR 
STÖRRE

 Vi som växer mest!
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DIN FACKTIDNING

HENRIK BÖRJESSON BÖRJESSONS JONAS OLERT  NORTHBIKE ANNA LILJEDAHL  FINNVEDENS LASTVAGNAR JOAKIM OLOFSSON 
MAZDA BILGALLERI PETER PALMQVIST ROLF ERICSON BIL JONAS OLSSON THUNBERGS BIL ULF ZETTERSTRÖM BILBOLAGET DAN 
JONSSON ATTEVIKS MICKAEL PERSSON MIN BIL ALEX MARINOPOULOS ALEX AUTOSERVICE STEFAN KARLSSON  BRÖDERNA KARLSSON

PROBLEMÅR
MED BILVRAK

EINAR GUDMUNDSSON

En förnyare
VILL ÄNDRA 
BRANSCHENS 
”EKOSYSTEM”

USA ONLINE

Så säljs 
bilar på 
nätet! 

Bilen i ängs-
kanten är en 

Volvo XC90 T8

1 Omslag sep.indd   1 2016-08-26   10:43

OMSLAGET
Einar Gud-
mundsson 
porträtteras 
på sidan 50.

Foto
Anna 
Rehnberg
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FÖLJ OSS 

PÅ WEBBEN!

Du läser väl 

redaktionsbloggen?

 www.mrf.se/

motorbranschen
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46
EN MILJON I MÅNADEN
Så många bilsugna besök har Bytbil och vi 
förmedlar 25 000 leads till bilhandeln.  
Varje månad! 

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

Hur kan vi hjälpa dig att öka försäljningen?  
Ring oss på 08 – 732 28 00 eller maila till  
sales@bytbil.com så berättar vi mer.
 
Vi hörs!
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Nu mobiliserar vi
   för morgondagen
EN GOD BIT in på höstsäsongen; ändå med som-
marens Almedalsaktiviteter i Visby i relativt färskt 
minne:

Man kan inte annat än att säga att Almedals-
veckan är en smältdegel när det gäller lobbyverk-
samhet och politik. I år hade vi, tillsammans med 
Bil Sweden och Motorbranschens arbetsgivareför-
bund (MAF), mer än tjugo olika event med fler 
än 1 100 besökare på våra seminarier och flera 
hundra provkörningar av dom supermiljöbilar 
som fanns i en ”Fossilfri zon”. 

MEN DET KANSKE viktigaste är att vi fick lyfta upp 
våra frågor till tjänstemän och beslutande poli-
tiker via en lång rad ministrar, stadssekreterare, 
utskottspolitiker, ungdomspolitiker och general-
direktörer – för att bara nämna några.

Som spaning för övrigt kan sägas att frågan 
om fossilfritt, autonom-drift, digitalisering och 
el-bilssatsningar var heta ämnen från många fler 
organisationer än vi själva; så det var väl så att 
Almedalsveckan i år faktiskt kunde uppfattas som 
en ”Almedalen Motorshow”, såsom en tidning 
skrev. Ett tecken så gott som något på bilens och 
mobilitetens betydelse.

NATURLIGTVIS ÄR DET svårt att veta om våra 
satsningar har gett eller kommer att ge resultat, 
men dialogen som sådan, att beslutsfattare och 
allmänhet lär sig mer om vår bransch och våra 
argument, ger effekten att vi är med och påverkar 
framtidens spelplan. 

Några konkreta inbjudningar till mer djup-
gående diskussion gällande arbetsmarknad och 
omställning till fossiloberoende fick vi direkt på 
plats och det i sig måste ses som steg som annars 
hade vart svårt att få till.

DET HÄR NUMRET av tidningen har konsolide-
ring på marknaden som ett tema; som jag ser 
det kommer hastigheten på denna företeelse att 
fortsätta att öka i takt med digitaliseringen och 
informationsstyrningen. För en av dom saker som 
kan komma att påverka vår bransch allra mest är 
hur framtidens information i och från alla fordon 
kommer att hanteras. 

DEN ELLER DE som får informationsföreträdet är 
den/de som kommer att vara vinnare i framtidens 
konkurrens!

Vi kommer att få se fler och helt nya konkur-
renter inne på vår nuvarande spelplan. Därför 
fortsätter vi både att bevaka och kraftfullt försöka 
påverka utvecklingen i en positiv riktning för våra 
medlemmar.

Höstens opinionsarbete accelererar!
 

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

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

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

”Vi fick konkreta 
inbjudningar till 

mer ingående 
diskussioner …”

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

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se
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Vår fotograf RICKARD FORSBERG angriper varje 
uppdrag med kunnande och nyfikenhet. ”Känslan  
av att uppfyllas av något är en drivkraft. Roligast 
när man hittar de små detaljerna som berör och 
bilderna kan berätta något”. I jobbet kör Rickard 
inte Volvo utan Skoda, sin tredje i ordningen, 

”liten som lastar mycket”, säger han och fyller Fabians bagageut-
rymme med blixtrar, stativ, kameraväskor och inte sällan en stege.

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, 
Thomas Drakenfors, Pierre Eklund, 
Maria Eriksson, Paul Frigyes, Gudrun 
Pawlo Lindskog, Peter Lorin, Nellie 
Pilsetnek, Marianne Sterner

ILLUSTRATÖR: Annie Boberg  

KRÖNIKÖRER: Anders Parment, 
Mikael Jägerbrand  

FOTOGRAFER: David Back, Åke 
Ericson, Christel Lindh, Mats Peters-
son, Anna Rehnberg, Magnus Skoglöf

KORREKTUR: Hans Bister  

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

Ingrid – din coach 
inom bilfinansiering

Ingrid Malmström
Partner Support 
Tel: 010-156 14 76

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

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt
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SEAT FLYTTAR FRAM sina positio-
ner. Den spanska biltillverkaren 
har utvidgat sitt svenska återför-
säljarnät från ett 30-tal till snart 
drygt 40. Ytterligare ett tiotal är 
på gång under nästa år och ett 
tiotal till under 2018 mot målet 
på minst 60 återförsäljare och full 
nationell täckning.

– Vi har många nya byggprojekt 
i gång och har en bra plan för att 
växa i lagom takt, så att vi hinner 
med att starta upp återförsäljarna 
på ett bra sätt, säger Sverigechefen 
Per Brinkenberg.

I år tillkommer bland annat 
Stenungssund, Göteborg norr, 
Halmstad, Helsingborg, Hässle-
holm, Skellefteå, Härnösand, och 
Haninge. I pipeline ligger Norrkö-
ping, Lund och Strömstad, för att 
bara nämna några orter där nya 
återförsäljare etableras inom kort.

En av de nytillkomna är Börjes-
sons Bil som tidigare har varit 
återförsäljare för Seat och sedan 
ett år tillbaka återupptagit det 
i Ängelholm. Sedan i våras har 
Börjessons startat upp också i 
Helsingborg.

– Det är nytt spännande läge 
för Seat. Bra och spännande bilar 
och ett bättre marknadsläge. Mär-
ket kompletterar övriga familjen 
och vår försäljning har startat bra, 
säger Henrik Börjesson, tillika 
ordförande i Seat-rådet.

I FÖRSTA HAND satsar general-
agenten på återförsäljare i det 
egna VW-ledet.

– I några fall går vi utanför, till 
exempel Frontbilar i norra Göte-
borg som startade Seat-försäljning 
i maj. Vi har redan ett antal ÅF 
utanför det egna ledet som gör 
fantastiska resultat, till exempel 
JL bilar i Kalmar med nästan tio 
procents marknadsandel. Den 
lokala förankringen är viktigt för 
oss, säger Per Brinkenberg.

Pontus Lövrup, vd för SVÅ, 
säger:

– Vi ser positivt på utbyggnaden 
av handlarnätet, framför allt att 
merparten av de nya är VW-
handlare, ofta på större orter. Det 
är viktigt att de nya handlarna som 
kommer in är starka, både ekono-
miskt och kompetensmässigt.

– Tanken är ju att nätet ska öka 
ytterligare och driva upp voly-
merna. Vad Seat-återförsäljarna 
har största behovet av nu är bättre 
avkastning. De uppskruvade 
kostnadskraven matchar ännu 
inte lönsamheten.

SEATS SVENSKA FÖRSÄLJNING har 
ökat med 47 procent i år.

– När ökningen är så mycket 
större än marknaden i övrigt, ökar 
också återförsäljarnas intresse för 
märket, säger Brinkenberg.

Också tillverkningen går starkt 
framåt. Fabriken i Spanien är inne 
i en expansionscykel från 400 000 
bilar per år mot målet på det 
dubbla 2025. 

Modellprogrammet breddas 
med många nya lanseringar under 
de närmaste åren. 

Även om försäljningen till 
företag fortfarande är blygsam i 
Sverige ställs förhoppningar till 
den nya fyrhjulsdrivna suven och 
en större suv nästnästa år, men 
även till uppdateringarna av Leon, 
ska bidra till ökad försäljning till 
företag. 2 icn

Skadecenter som växer
Kim Bergman på HA:s Bilskadecenter 
i Nyköping expanderar. Nyligen köptes 
Svea Skadecenter i Järfälla, norr om 
Stockholm. När ett parallellt förvärv 
av en skadeverkstad i Norrköping gick 
om stöpet, hyrdes i stället en lokal 
som nu håller på att inredas. Den nya 
skadeverkstaden öppnar i höst i områ-
det Ingelsta i Norrköping.

En riktig mastodont
Den här specialutrustade brandbilen 
levererades i somras från Börjes-
sons Lastvagnar i Östra Ljungby till 
Ängelholm-Helsingborgs flygplats. 
Ett mäktigt fordon på 35 ton och 11,5 
meter, 368 centimeter från mark till 
topp. Bilen kom till Börjessons för 
leveranstillsyn från ett holländskt 
specialistföretag.

Den svenska köparen betalade 5,1 
miljoner kronor för nyförvärvet som 
de helst hoppas få slippa att använda. 
Skulle brandbilen ändå komma till 
skarpt läge har den en kapacitet om 
10 500 liter vatten och 650 liter skum 
på två minuter från vattenkanonerna. 

Fler Mazda-ÅF
Mazda kompletterade härförleden sitt 
återförsäljarnät med Holmgrens Bil 
i Oskarshamn och J Bil i Upplands-
Väsby i norra Stockholm, som sedan 
tidigare även säljer Mitsubishi, 
Hyundai och Peugeot. I Borlänge har 
Mazda invigt ett nytt försäljnings-
ställe i form av Mazda Bilgalleri som 
vi berättar mer om på sidan 16 i det 
här numret. 

Husbilar till Kia
Samuel Karlsson Bil i Lindesberg 
invigde sin nya bilhall på 1 350 
kvadratmeter under försommaren. 
Företaget, som representerar Kia, har 
anställt tre nya medarbetare i år och 
satsar nu även på husbilsförsäljning. 
I den nya anläggningen ingår också 
bland annat nya verkstadslokaler och 
en rekond-hall.

Seat rycker fram
fördubblar antalet ÅF

40 nya mopedbilar
säljer Northcar per år

MINI-INTERVJUN

HÄNDER I BRANSCHEN

Front 
Sherlock Holmes enda riktiga biltur
I modern tid använder Sherlock Holmes snabba bilar. Men i de texter som författaren Arthur Conan 
Doyle skrev finns bilar bara nämnda i ”Sherlock Holmes sista bragd” från 1917 som utspelar sig 
 dagen innan första världskriget bryter ut. Där låter det så här: 

”Baron von Herlin […] vars väldiga hundra hästkrafters Benz-automobil spärrade vägen under 
väntan att återföra sin ägare till London.” ”I vårt chiffer har allt namn efter någon maskindel. Talar 
han om en radiator, menas ett slagskepp, en oljepump betyder en kryssare, tändstift äro sjösignaler.”

Prispengar till nytta
Övre Norrlands Motorbranschförening, som blev ”Årets MRF-distrikt” senast, tän-
ker använda prissumman om 25 000 kronor till att förstärka sina redan tidigare 
goda relationer med gymnasieskolan.

I Skellefteå kommer alla elever som väljer fordonsteknisk utbildning årskurs 
2, fullföljer utbildningen och sedan skriver på ett anställningskontrakt att få ett 
stipendium på 10 000 kronor.

I Luleå inbjuds samtliga SYO-konsulenter till en studiedag med lunch under 
hösten. Liknande aktiviteter är på gång i Umeå.

Jonas 
Olert säljer 
moppe bilar 
i Sundsvall 
och Umeå.
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Henrik Börjesson på 
Börjessons Bil säljer 
Seat i Ängelholm och 
Helsingborg.
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Förra året såldes 731 moped-
bilar och de fem första måna-
derna i år har det sålts 445. 
Det innebar en ökning med 80 
procent i fjol. Märker ni av det?

– Ja, det gör vi även om vi i 
Sundsvall legat på en hög och bra 
nivå under två, tre år. Sunds-
vall har blivit en region där det 
säljs många mopedbilar. På vår 
anläggning i Umeå har vi inte sett 
samma försäljningsvåg ännu, sä-
ger Jonas Olert, vd för Northbike 
Sweden i Sundsvall.

Mopedbilar kräver samma 
körkort som för moped; de 
får köras i max 45 kilometer i 
timmen men är långt från de 
ombyggda personbilarna som 
kallas A-traktorer. Vad beror 
det ökade intresset på?

– Föräldrar och ungdomar har 
upptäckt hur smidigt det är med 
mopedbilar. Ungdomar över 15 
år kan ta sig till träningarna själva 
och det är säkrare än vanliga mo-
peder och framför allt skönare på 

vintern. Här är det poppis bland 
ridtjejerna eftersom de behöver 
ha med sig mycket utrustning till 
sina träningar som de inte skulle 
få plats med på en moped.

– I dag är det coolt och fränt att 
åka moppebil. Det är innetjejerna 
och -killarna som kör. En ren 
statuspryl!

Syns de ofta på gatorna i 
Sundsvall?

– Ja, väldigt mycket. Och åker 
man till parkeringen utanför sko-
lorna och idrottsanläggningarna 
så syns många där. Vi säljer unge-
fär 40 nya moppebilar varje år.

Några fler fördelar med att 
sälja mopedbilarna?

– Framför allt att vi får en tidig 
kontakt med framtida kunder, 
både ungdomarna och deras 
föräldrar. Efter mopedbilen blir 
det kanske personbil, motorcykel, 
fyrhjuling, snöskoter eller varför 
inte en transportbil om de startar 
företag. 2  me

VINNER TERRÄNG

Bjässe till brandbil.

*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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VALLENTUNA MOTOR

Vallentuna Motor, som varit 
livfullt sammansatt av diverse 
verksamhetsgrenar genom åren, 
byter skepnad när ägarna Kjell 
och Lars Noreen säljer bilverk-
samheten till Thomas Hobro.

FÖLJSAMT EFTER MARKNADENS 
svängningar har verksamheterna 
i Vallentuna Motor pendlat. Från 
bilverkstäder i Stockholms city på 
1920- och 30-talen till påbyggna-
tioner för sopbilar, bilförsäljning 
med många märken, bensin och 
snabbmat.

Än i dag ståtar anläggningen 
med ett potpurri av skyltar med 
Citroën, Opel, Mitsubishi Motors, 
Sibylla, Preem och Biltvätt. Och 
Mekonomen bredvid märkesverk-
staden. Det kan tilläggas att del-
ägaren Kjell var jurist och domare 
innan brodern Lars lockade in 
honom i rörelsen som farfar Jonas 
Noreen och pappan Karl hade 
byggt upp.

Den epoken är slut. Kjell och 
Lars behåller fastigheter samt intill - 
liggande Sibyllakök, OKQ8-station 
och Preem-automat. Bilhan-
deln och -verkstäderna säljs till 
mångårige medarbetaren Thomas 
Hobro.

– Bilverksamhet är ju en väldigt 
arbetsintensiv bransch som kräver 
många mantimmar. Det känns 
skönt att någon med rätt virke tar 
över och företaget får leva vidare, 
säger Lars Noreen.

Medan han berättar hur 
VW-bilar transporterades på 
smalspårig järnväg på 60-talet till 
Vallentuna Motor för leverans-

service, drar nye ägaren Thomas 
Hobro upp riktlinjer för hur 
bilförsäljningsnivån ska kunna 
höjas. Medarbetarna är viktiga 
(de är15 personer), på samma sätt 
som vården av befintliga kunder 
som säkerligen kommer att löpa 
mer på digitala linor.

– Tillgängligheten är a och o 
och branschen kommer att behöva 
underkasta sig mycket utveckling, 
säger Thomas som i dag har ny-
bilsmärkena Citroën, Mitsubishi 
och Opel.

GENOM ÅREN HAR också Saab och 
Chevrolet passerat, liksom VW-, 
Scania- och Volvo-auktorisation 
på verkstadssidan. Därtill Caltex, 
BP, Shell, Statoil och Texaco. Sex 
bensinmärken och sju bilmärken 
inalles om vi har räknat rätt. Plus 
en salladsbar och ett kafé innan 
hamburgerbaren införlivades. 

En mångfasetterad diverse-
handel, driven av lidelsefulla 
entreprenörer.

Entreprenör är också Thomas 
Hobro som spår en fortsatt ökning 
av nybilsförsäljningen, ”Sverige 
har ju en rätt åldrad bilpark”.

Han ska satsa mer på begagnat 
parallellt.

– För även om det blir konso-
lidering där också och de små får 
det tuffare, är ändå konkurrensen 
mindre och begbilar unika.

– Och när lågkonjunkturen 
kommer och det börjar pratas 
ränta igen, då kommer det att säl-
jas mindre av dyrare bilar och mer 
av prisvärdare, tillägger han.

Allt sagt från en kranskommun 
till Stockholm med cirka 36 000 
invånare där Vallentuna Motor 
länge har varit en stor arbetsgivare 
och där enda konkurrenten på 
nybilssidan är Volvo. 2icn

Ok för OK-köp
Konkurrensverket har nu godkänt 
Hedin Bils köp av Bilcity Kristianstad 
tidigare i år. Bilcity, som är återför-
säljare för Opel, Kia och Subaru, har 
tidigare ägts av OK-koncernen.

Holmgrens går
in i Mälardalen
Ständigt expanderande Holm-
grens har nu också etablerat sig i 
Mellansverige i och med köpet av 
Bilexpo i Örebro. Bilexpo, grundat 
1994, säljer och servar Hyundai och 
Mitsubishi i ett nyligen utbyggt bil-
hus vid E18–E20 med 25 anställda. 
Namnet Bilexpo behålls tills vidare 
och vd:n Mikael Johnsson blir kvar. 
Holmgrens-gruppen har i och med 
köpet 26 anläggningar på 16 orter 
från Helsingborg i söder till Örebro i 
norr, cirka 650 anställda, en omsätt-
ning på cirka fyra miljarder och cirka 
20 000 sålda bilar årligen. Läs mer 
på sidan 38!

En Bilia Toyota till
Toyota Center Kristianstad såldes 
tidigare i år till Bilia-koncernen och 
drivs nu vidare under namnet Bilia 
Toyota Kristianstad. Bilia Toyota har 
även anläggningar i Falun, Borlänge, 
Ludvika, Enköping, Västerås, Trel-
leborg, Lund och Malmö.

Kia åter till Skellefteå
Efter två år får nu Skellefteå åter en 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Kia.

Det är det nystartade företaget 
Norra Västerbottens Motor med Kri-
stoffer Wikberg som vd och delägare 
som tillsammans med två passiva 
delägare står bakom satsningen. 
Säljstarten skedde under försom-
maren.

i-topp-kommuner när det gäller 
flest laddpunkter för laddbara 

bilar är Stockholm, Gotland, 
Sigtuna, Sundsvall och Öster-

sund. Totalt i Sverige fanns 
1 837 laddpunkter fördelade på 
524 laddstationer vid förra års-
skiftet. De vanligaste elbilarna 

i Sverige är Nissan Leaf och 
Tesla model S. Vanligaste ladd-
hybriderna var i fjol Mitsubishi 

Outlander och Volvo V60.

”Diversehandel” renodlas 5

Det var öppet hus och minimässa på 
R-M/BASF:s träningscamp Refinish 
Competence center i Göteborg i 
somras i samband med att tävlingen 
”Best Painter contest” avgjordes 
mellan fyra norska och polska unga 
lackerare i regionfinal. Deltagarna – 
alla under trettio år – tävlade i sex 
discipliner, bland annat spot repair på tid, identifikation av 
kulörer och nyanser samt val av rätt skyddsutrustning.

– Deltagarna är väldigt bra på att lackera, men kan 

glömma små detaljer i processen, 
sammanfattade domaren Torstein 
Granrud.

Tävlingen syftar till att locka ung-
domar till branschen och upprätt-
hålla en hög professionell standard. 
Snart avgörs den internationella 
finalen på R-M:s huvudkontor i 

Frankrike. Arrangören R-M, som länge varit en innovatör 
i billackeringsbranschen, lyder numera under den tyska 
kemikaliegiganten BASF.

Talangfulla billackerare

Vinnarna Gøran Valle Berntzen från 
Norge och Andrzej Piekielnik från Polen.
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Den charmigt komplexa verksamheten på Vallentuna Motor bryts när brö-
derna Kjell och Lars Noreen säljer bilhandeln och verkstäderna till Thomas 
Hobro, 39, som har gått genom ekluten på företaget som juniorsäljare, 
bilsäljare, säljledare försäljningschef, vice vd och vd.

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

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

Av erfarenhet vet vi att det är långt ifrån alla bilföretag som har 
optimerat sin däcka  är. Många har fortfarande ett eget lager av 
däck och fälgar, där man pusslar ihop rätt däck med rätt fälg till 
rätt bilmodell.

Men det ska inte bara bli rätt hjul, det ska gärna vara lönsamt 
för företaget också. Något som många gånger kan vara svårt 
att få till när man har många järn i elden. 

Nordic Wheels har specialiserat sig på att leverera rätt hjul 
till rätt bil, till rätt pris på ett minimum av tid. I vårt webb-
verktyg knappar man bara in modellkod eller reg-nummer, 
till den aktuella bilen, och får då direkt upp ett antal förslag 
på kompletta hjul, med bild, pris och allt.

Stäm av med kunden och klicka, så är hjulen på väg. Någon 
dag senare, kommer hjulen till din lastkaj, fräscht förpackade 
och tydligt märkta.

Vill man, går det fi nt att integrera vårt system med företa-
gets eget a  ärssystem, så blir också administrationen extra 
enkel. 

Sätt stopp för jobbig och olönsam däckhantering. Lägg mer 
tid på att ta hand om kunder och köp färdiga hjul från Nordic 
Wheels istället. Hör av dig så kommer vi och berättar mer. 

STOPPA 
PLÅGSAMMA 
HJULFÖRSÖK! 
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Ekonomi för skadeverkstäder, MRF Kalkyl
19 september Stockholm syd
20 september Stockholm norr
4 oktober Luleå
5 oktober Sundsvall
11 oktober Örebro
12 oktober Norrköping
13 oktober Jönköping
25 oktober Göteborg norr
26 oktober Göteborg syd
27 oktober Hässleholm
Kurs som hjälper skadeverkstaden att hålla koll på timdebiteringen, 
upprätta kalkyler och inte minst, hur man bäst förbereder sig inför för-
handling med försäkringsbolagen. Leds av Mikael Lund som var med 
och utvecklade MRF-kalkylen. Bokning på www.mrf-bokning.se 

European Car dealers day, Bryssel      
22 september 
Cecras årliga konferens för europeiska återförsäljare, tillverkare och 
representanter från EU. Affärstrender och framtidsfrågor med fokus på 
den digitala revolutionens effekter för handlarledet och konsumenter. 
Tilldrar sig på Maison de l’Automobile. Kostnadsfritt deltagande, språk 
engelska. Registrering öppen på hemsidan nedan tom 15 september.
Läs mer på http://europeantruckdealerday2016.events.idloom.com

Mondial de l’Automobile
1–16 oktober Paris expo
Dags för Frankrikes stora internationella bilsalong, enligt egen utsago 
den mest välbesökta i världen. www.mondial-automobile.com

Plastutbildning, intensivkurs
Mjölby, Bojo utbildningar
17-20 oktober
14-17 november
Fyra dagars grundutbildning som avslutas med prov. Leds av MRF:s 
Jan Olvenmo. Bokning på www.mrf-bokning.se

Servicemarked Oslo
25–26 oktober 
Norges Bilbransjeforbunds servicemarknadsdagar på Gardermoens 
kongresscenter. I år kombinerad med Nyttekjøretøykonferansen för 
tung trafik. Parallella välfyllda program för båda kategorierna.

Bilens dag 
28 oktober
Manifestation av bilen runt om i Sverige. En central konferens planeras 
av MRF.

Sema show, Las Vegas Convention center
1–4 november
En av världens främsta mässor för fordonskomponenter, ”drar bran-
schens skarpaste hjärnor och hetaste produkter”. Därtill seminarier, 
demonstrationer och många event.  www.semashow.com

Begbil -16
10–11 november Clarion hotel Arlanda
Begagnatkonferens i MRF:s regi. Belyser branschens framtid, digitali-
sering, sociala medier, lönsamhet, marknadsföring och mycket mer. 
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SOMMARMÅNADERNA är högsäsong 
för Liljas Bil i Borgholm som har 
Ölands enda fullserviceanlägg-
ning. 

Flera sommarölänningar och 
turister passar på att lämna in 
bilar på service eller införskaffa 
en ny eller begagnad bil under 
semestern. Under sommaren 2016 
ökade försäljningen av begagnade 
bilar med 15 procent mot föregå-
ende år.

– Vi har många kunder från 
Stockholm och övriga landet som 
återkommer varje år eftersom de 
upplever att vi har bättre personlig 

service och prisbild än våra kol-
legor. Sett till kundnöjdhet ligger 
vi bland de främsta i Sverige, 
förklarar Adam Ahlberg, en av två 
säljare på Liljas Bil i Borgholm.

I ÅR FYLLER Borgholm 200 år som 
stad och Liljas Bil är huvudspon-
sor till firandet. För att uppmärk-
samma det bestämde sig företaget 
för att ge sig ut på en road show 
och besöka flera mindre orter på 
Öland.

– Responsen har varit mycket 
god. Folk, bofasta och turister, 
uppskattar att vi engagerar oss. 

Det är viktigt för mig som ny 
säljare att få personlig kontakt 
med folk.

Liljas Bil grundades 1928 i just 
Borgholm och finns i dag på åtta 
orter, bland annat Kalmar och 
Växjö. Tack vare sin historia har 
Liljas Bil en stark relation med 
bofasta ölänningar.

– De flesta vänder sig till oss 
eftersom vi servar alla bilmärken 
och har ett brett utbud av bilar. 
Lojaliteten är ömsesidig. De är 
beroende av oss och vi av dem, 
säger rekondaren Patryk Popraw-
ski. 2 pe

Sommartider, bråda tider

Sörmlandssatsning
Toyota Center i Eskilstuna satsar på 
en modernisering och utbyggnad av 
sin bilhall. Anläggningen, som bygg-
des 1988, ska uppdateras och i höst 
byggs begbils-hallen ut med cirka 
350 kvadratmeter. Toyota Center, 
som ägs av Metro Auto-gruppen, har 
även anläggningar i Södertälje, Nacka, 
Kungens Kurva och Haninge/Handen, 
samtliga i Stor-Stockholm.

Proauto bygger
nytt på två orter
Proauto group, återförsäljare för BMW 
och Mini i Nyköping, Norrköping och 
Linköping, ska bygga en ny bilanlägg-
ning på Mörtlösa-området i Linköping 
och lämna den nuvarande bilhallen 
på Tornby-området. Anläggningen 
beräknas stå klar i september nästa 
år. I Norrköping beräknas ett bygge 
starta nästa sommar för en ny BMW- 
och Mini-anläggning längs E4. Där 
har företaget vuxit ur det nuvarande 
bilhuset vid E22 i södra Norrköping. 
Proauto tog över som återförsäljare 
för BMW och Mini i Norrköping och 
Linköping förra året. 2014 invigde de 
en ny bilanläggning i Nyköping.

Strömbergs Bil i Kalix …
 … återförsäljare för VW, VW trans-
portbilar, Skoda och Mitsubishi, 
invigde nyligen sin nya transport-
bilsverkstad på 500 kvadrat. Bilhallen 
byggdes i fjol om och ut till en totalyta 
på 2 500 kvadrat. Företaget, grundat 
1947, nådde förra året ett leveransre-
kord på 956 nya och begagnade bilar.

Rättelse
I förra numret av Motorbranschen 
berättade vi om familjeföretaget 
Bengtssons Bil och fel person 
omnämndes som vd. Det är Percy 
Gustavsson som är företagets vd, inte 
Gisela Bengtsson.

Road show och ökad försäljning på Öland. 
För Liljas Bil har det varit en intensiv sommar. 

För säljaren Adam Ahlberg och 
rekondaren Patryk Poprawski 
är sommaren den viktigaste pe-
rioden för Liljas Bil i Borgholm.
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KONTAKTA OSS IDAG.
Midland är specialiserat på premiumoljor för marknadens högsta krav. För nyare 
personbilar fi nns Garanti På Väg – Sveriges längsta motorgaranti, 10 år eller 
50 000 mil. För begagnade bilar fi nns Hjälp På Väg, premiefri vägassistans. 
Hög kvalitet och en generös syn på garanti och uppföljning är viktiga faktorer 
bakom Midlands tillväxt bland svenska verkstäder.

 *  Midman är ett automatiserat verktyg för ökad lojalitet 
hos servicekunder, minskat slir mot serviceintervaller 
och högre lönsamhet hos verkstäder och bilsäljare. 
Kontakta Midland direkt, 
031-725 34 00 eller midman@midlandoil.se.

**  Med mervärden som motorgaranti och vägassistans 
i 10 år eller 50 000 mil är Midland en ledande aktör 
inom garantier och servicelojalitet. Midland växer som 
oljemärke och IT-partner. Utbudet av smörjmedel är 
starkt, kunskaps- och servicenivån hög.

Midman* 
by 
Midland.**
För servicekunden:
1. Motorgaranti.
2. Vägassistans.
3. Trygghet.

För verkstaden:
1. Fler servicekunder.
2. Tätare servicebesök.
3. Ökad vinst.
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Miljö för kreativt tänkande
Bekväm sittplats, naturligt ljus och frånvaro av ljud lär främja kreativt tänkande 
och en sådan miljö erbjuder ju bilen. När Land Rover beställde en undersökning av 
Institute of directors kan man tänka sig att resultatet blir lite av en självuppfyl-
lande profetia, men inte desto mindre intressant; av 900 tillfrågade höga chefer, 
anser en av fem att de får sina bästa idéer i bilen. Allra effektivaste platsen för 
kreativitet uppgavs hemmen vara. En av tio tillbringade mer än 25 procent av arbetsveckan i bilen ”som erbjuder de rätta 
psykologiska och fysiska villkoren för kreativitet”, enligt organisationspsykologen Sir Cary Cooper på undersökningsföretaget.
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Folk i branschen

Bernt Schmidt, ordförande 
i Skånes Motorbranschför-
ening och i Motorbranschens 
Bärgningstjänst i Malmö är 
från första augusti också ord-
förande i Subaruhandlarnas 
återförsäljaravdelning efter 
tillförordnade Per Hansson.

Niklas 
Jacobsson 
har tillträtt 
som projekt-
ledare för 
Glasbranschför-

eningens bilglasverksamhet. 
Han blir i och med det även 
ansvarig för Auktoriserat 
Bilglasmästeri.

Per Fredriks-
son är ny 
teknisk chef på 
KBV. Han kom-
mer senast från 
en tjänst som 
regiontekniker på Dekra och 
har tidigare jobbat både som 
mekaniker, plåtslagare, verk-
stadschef och skadetekniker.

Ny distriktschef för Stock-
holms motorbranschförening 
efter Dan Olsson är Leif 
Alfons som närmast kommer 
från Bilia och tjänsten som 
kundrelationsansvarig.

Ny vd för Holmgrens Bil AB 
efter Mikael Olsson är Gö-
ran Strandberg som sedan 
tidigare sitter i styrelsen för 
bolaget och Holmgren group.

Vice vd:n Ulf Perbo lämnar Bil 
Sweden för att bli ny närings-
politisk chef i branschorganisa-
tionen Transportföretagen. Ny 
vice vd blir Jessica Alenius 
som innehade tjänsten under 
de fyra år som Ulf Perbo arbe-
tade som statssekreterare på 
regeringskansliet.

Sigalit Slutbäck blir ny vd för 
Transportfackens yrkes- och 
miljönämnd. Hon kommer 
närmast från NCC som ansva-
rig för strategisk ledar- och 
kompetensförsörjning. 
 
Maria Lantz, tidigare Peu-
geot, har rekryterats till Tesla 
med ansvar för information 
och pr i Sverige, Finland och 
Danmark.

När Finnvedens Lastvagnar byg-
ger ny serviceverkstad i Skövde 
verkar allt bli större. Större områ-
de, mer plats för stora svängrum, 
större och fler skepp och raka 
vägar in till verkstaden. 

VD ANNA LILJEDAHL verkar nöjd 
när hon beskriver den nya anlägg-
ningen inte långt från riksväg 26 
och 49 i Timboholms industriom-
råde. Den nuvarande anläggning-
en i Skövde är urvuxen. Det har 
ibland varit krångligt att köra in 
lastbilarna med risk för olyckor.

– Vi bygger en anläggning som 
ska hålla för framtiden med rätt 
storlek, rätt längd och bredd på 
skeppen eftersom lastbilarna blir 
allt längre och tyngre. Det ska 
vara lättillgängligt för åkarna att 
komma dit. De inte ska behöva 
svänga och krångla. Marken är 
rejält tilltagen för många uppställ-
ningsplatser, säger Anna Liljedahl.

Marken är 44 000 kvadratmeter 
och fastigheten 4 150 kvadratmeter 
i två plan, vilket är betydligt större 
jämfört med i dag.

Den nya anläggningen i Skövde 
är noga planerad ihop med med-
arbetarna.

– Vårt fokus har varit att få 
arbetsflödet att bli så bra som 

FINNVEDENS L A ST VAGNAR

Bygger rymligt i Skövde
möjligt. Det ska vara enkelt, funk-
tionellt och bra för personalen. Det 
innebär inte bara fräscha, fina lo-
kaler och personalutrymmen, utan 
också en arbetsfunktionell miljö.

– Hela personalen har varit invol-
verad, fått titta på planerna, kommit 
med synpunkter och varit med och 
gjort många små justeringar. Ibland 
har det bara handlat om att vända 
en dörr för att få det bättre.

Hur får man arbetsflödet opti-
malt?

– Verkstadsskeppen utrustas 
från början med anpassad utrust-
ning för varje operation för att 
undvika interna förflyttningar 
av utrustning, vilket också ökar 

effektiviteten. Vi tror också på en 
kombination av arbetsgropar och 
höglyftar och investerar därför i 
två arbetsgropar för att effektivt 
och snabbt ta de enklare jobben 
över grop och de tidskrävande job-
ben på lyftar. 

Finnvedens Lastvagnar har 19 
anläggningar i södra Sverige. Med 
den nya anläggningen, som ska stå 
klar i september nästa år, kommer 
Skövde ha en fullserviceanläggning 
med tvätthall, skadeverkstad med 
rikt för plåtskador, två arbetsgro-
par, åtta hela verkstadsskepp och 
för framför allt bussreparationer, 
två kortare skepp. 

Anläggningen kommer också att 
innehålla kundytor. 2 me

Första spadtaget med grävskopan togs 1 juni av vd:n Anna Liljedahl. 
Anläggningen ska stå klar i september nästa år.

Nya anläggningen i Skövde är betydligt större än nuvarande verkstad.

Här kläcks idéer.

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

Läs mer om oss på pivab.se

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

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

Nu500.000sålda!
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I ACEA TAX guide 2016 jämförs skatter 
på drivmedel i ett stort antal länder. EU 
sätter golvet för den lägsta skatten – 
359 euro för 1 000 liter bensin och 330 
euro för 1 000 liter diesel. Grekland 
och Litauen tar ut exakt minsta möj-
liga skatt på dieseln. Luxemburg och 
Lettland ligger nära gränsen med 339 
respektive 341 euro. På bensinsidan 

håller sig Bulgarien och Ungern nära 
den nedre gränsen på 363 euro och 384 
euro för 1 000 liter bensin.

Högst bensinskatt har Nederlän-
derna med 770 euro – en bra bit över 
tvåan Italien med 728 euro, följt av 
Storbritannien som slår Sverige med en 
euro på bensinen, 674 respektive 673 
euro. Den högsta dieselskatten hittas 

i Storbritannien med 674 euro följt av 
Sverige med 623 euro per 1 000 liter. 

Acea Tax guide innehåller fler 
intressanta skatter, bl a den totala 
skattekostnaden för att äga en bil. 
Moms på bilköp varierar kraftigt. Högst 
ligger Ungern med 27 procent. Lägst, 
Luxemburg och Malta med 17 procent. 

Av rapporten framgår också att 

många länder har en registreringsskatt 
baserad på koldioxidutsläpp, andra ut-
släpp och/eller cylinderkapacitet. Eller 
årlig bilskatt, skatt på bilförsäkringar, 
miljöskatter, skatt på körkort och skatt 
på bilregistrering. ac

FOTNOT. Hela rapporten finns på  
www.acea.be, sök på ”Tax guide”.

Hur bilar beskattas varierar stort

Stora skatteskillnader inom EU
Nästan dubbelt så mycket som EU:s lägsta tillåtna skatt betalar svensken i skatt för 
bensin och diesel. Men italienarna har ännu högre skatt på bensin och britterna skat-
tar dieseln högre. Ett par länder, som Grekland, Litauen, Luxemburg och Lettland, har 
valt att ligga på miniminivåer. Det visar en färsk sammanställning över bilrelaterade 
skatter inom EU.

STATISTIK

0 

200

400

600

800

  MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2016 15

Danmark Finland Grekland Italien Lettland Luxemburg Nederländerna Storbritannien Sverige  Tyskland

Skatt vid köp av 1 000 liter bränsle

”It’s not the big that eat the small, 
it’s the fast that eat the slow”

LASTBILAR FRÅN KINA har många brister, men en omvärldsanalys 
ger ändå skäl till oro. Åkerierna blir allt större och färre. Pressade 
priser, mer övervakning av arbetstider och körbeteende, tuffare upp-
handlingskrav och mer (laglig och olaglig) utländsk konkurrens. 

Profithungriga riskkapital- och börsägda storåkerier låter vinst-
intresset gå före medarbetarnas bästa; chaufförer accepterar att köra 
fordon med sämre ergonomi, säkerhet och komfort. 

Posten/Postnord outsourcade lastbilarna för att öka räntabilite-
ten och slipper delvis (men inte helt, såklart!) ansvar för bristande 
säkerhet. Utseendet verkar ha mindre betydelse att döma av alla 
gula Posten-bilar med Postnord-släp (eller tvärtom). Lägg därtill att 
små-åkerier ofta har överdimensionerade fordon, trots att de har 
mycket sämre köpvillkor. Kan det bli förarbrist så glädjen i att köra 
en Scania, Volvo, Man eller Daf blir en konkurrensfördel? Nja.

ANTA ATT EN ny aktör erbjuder leasing av lätta transportbilar 40 
procent billigare än Mercedes, Renault, Ford, Opel och VW. Dagens 
aktörer är inlåsta i dyra anläggningar och har svårt att matcha det 
ens till hälften.

En omvärldsmedveten tillverkare frågade några experter om 
trender. Jag blev inbjuden till ett internt event. Så fabrikerna är redan 
oroliga! Det här är en dyster beskrivning, men, hur ser det ut i andra 
branscher? Inte mycket annorlunda!

VOLVO ÄR DELÄGARE i kinesiska Dongfeng, som äger utvecklingsbo-
lag i Trollhättan – låter det inte som att det snart kommer ganska bra 
produkter från Kina?

”Du har fel, Kina tillverkar skräp till lastbilar, vi har testat dem”, fick 
jag höra på en konferens härförleden. Delvis sant. Kanske om fem tio 
år också. Men tänk om det inte är så! De första Hyundai som kom till 
Sverige 1991 var också skräp. Tio år senare körde prinsessan Made-
leine omkring i en och snart var märket dubbelt så stort som Opel.

WELLER GRUPPE HAR vuxit från en till 35 anlägg-
ningar efter devisen: It’s not the big that eat the 

small, it’s the fast that eat the slow. Att vara 
snabb innebär inte alltid att man ska agera 
– det vet alla som försökt sälja bilar på nätet – 

men kanske att fråga sig vad förändringar kan 
innebära, exempelvis: Kommer två märken att 

ha 85 procent av marknaden för tunga fordon 
om tio år? Eller, hur kommer storåkerier att agera 
om nya aktörer erbjuder låg TCO och tar över 

alla äganderisker …?

Tänk om Kina-lastbilar
inte är skräp om fem år!

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

Bensin Diesel

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! 

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

Se den senaste 
tekniken och 
framtidens 
verkstad på 
Automässan

Nordens största mötesplats för 
fordons- och verkstads branschens 

service- och eftermarknad.

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

€



med affärsidén att bespara kundfö-
retagen betungande administration.

– Audi, BMW, Volvo och VW 
dominerar vår flotta men vi märker 
ett ökat intresse av andra märken, 
som bland annat kan erbjuda 
pluginhybrider, säger försäljnings-
chefen Malin Malm.

Hon säger också att kunderna 
kan välja levererande återförsäljare 

samt mellan fria och aukotriserade 
verkstäder som Arval jobbar med.

– Vi nekar aldrig kunden att välja 
bilhandlare även om vi själva jobbar 
nära återförsäljare och har avtal 
med de flesta stora och tillsammans 
med dem vill bredda marknaden 
och styra serviceavtalen till glas- 
och däckverkstäder.

Hälften av Arvals flotta är för-
säkrad hos Trygg-Hansa. Kunderna 
kan välja egna bolag.

– Men vi ska jobba på alternativa 
lösningar. Vi ska även titta på ska-
desidan under nästa år och försöka 
förlänga leasingtiderna mot 48 
månader, säger Malin Malm.

För inbytesbilarna finns dels ÅF-
avtal, dels läggs de ut på KVD.

SAMTIDIGT HAR NÄTTJÄNSTEN 
Leaseonline.se, som vänder sig 
både till företag och privatperso-
ner, dykt upp. De säljer leasing-
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GRANNE MED EN herrekipering, en 
skobutik, ett kafé, ett apotek och 
en frisersalong ligger Mazda-
återförsäljaren mitt i gallerian. Ett 
och annat ögonbryn höjs; det är ju 
inte vad man väntar sig att se. Men 
kanske inte så tokigt tänkt …

Köpcentrumet är granne med 
ett nytt Ikeavaruhus och har en 
genomströmning av fyra miljoner 
människor varje år. Som en manlig 
besökare sa: ”Nu har gubbarna fått 
något att titta på medan fruarna 
klämmer på kläder, vi män är ju 
oftare mer intresserade av fordon än 
vilken färg det är på blusen”.

Andra bilåterförsäljare från 
orten, bland annat Bilmetro och 
M-Bilar, ställer ibland ut enstaka 
bilar i Kupolen, men Mazda Bilgal-

leri är en hel liten hall i miniformat 
där de nyaste modellerna får plats, 
ett tiotal bilar på 530 kvadrat där 
Babyproffs tidigare huserade. Här 
möbleras bilarna luftigt och diago-
nalt och körs in i snigelfart mellan 
papperskorgar och sittmöbler på 
promenadstråken före och efter 
stängning. 

Man måste vara två; för de största 
bilarna finns bara marginaler på 
några centimeter på varje sida i 
vissa passager.

DET ÄR ENBART nya bilar naturligt 
nog. Provkörning ordnas utom-
hus genom en demoflotta som 
körs in vid lastkajerna nattetid. 
När en bil säljs gör huvudanlägg-
ningen i Uppsala, två timmar bort, 

leveransservicen och tar hand om 
inbytesbilen. Den lokala Mazda-
verkstaden MTC fixar servicen.

– Ett smidigt sätt att starta upp 
verksamhet, säger platschefen 
Joakim Olofsson.

Den här idén kläcktes av Peter Jo-
nasson som 2014 köpte Thunbergs 
Bil i Uppsala, döpte om anläggning-
en till Uppsala Bilgalleri och i dag 
säljer Peugeot, Mazda och Isuzu.

– Det är väldigt spännande att få 
starta ett nytt koncept. Att vara där 
människor finns måste ju kunna 

skapa affärer. Det finns så mycket 
att göra, men vi måste ju samtidigt 
balansera det enligt vår budget, 
säger Peter Jonasson.

Före öppnandet hade inte Mazda 
någon återförsäljare alls i Dalarna. 
Peter kontaktade Kupolen där en 
lokal skulle bli ledig och på den vä-
gen är det. Starten har varit lyckad. 
Första månaden såldes 50 procent 
över prognosen; hur många bilar 
avslöjas dock inte.

Återstår att se om idén kommer 
att få spridning. 2  icn

Kolla in nya 
 bilbutiken!

Front 
2

Följ med till Dalarnas största köpcentrum 
Kupolen i Borlänge. Där öppnade Uppsala 
Bilgalleri en bilbutik under försommaren.

Malin Malm, Arval.

Vid Motorbranschens be-
sök var en MX-5:a parkerad 
som dragplåster i främsta 
blickfånget. På bilden 
platschef Joakim Olofsson.
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Ungefär samtidigt som Arval 
etablerar sig som en ny märkeso-
beroende leasingaktör på den 
svenska tjänstebilsmarknaden 
startade nättjänsten Leaseonline.
se som erbjuder leasing online 
”inklusive allt”.

SEDAN NÅGRA MÅNADER finns 
den europeiska giganten Arval 
i Sverige med målet 5 000 bilar 
om två år. Arval finns i 28 länder, 
har en miljon bilar, ägs av franska 
banken BNP Paribas och köpte 
GE Capitals europeiska bilverk-
samhet i slutet av förra året.

Utmärkande för Arval är att 
de enbart praktiserar vad som är 
vanligast i södra Europa, så kallad 
operationell leasing; de står själva 
som ägare till bilarna, garanterar 
restvärdet och hyr ut bilarna till en 
fast månadskostnad. De fokuserar 
på företag med mer än femton bilar 

LEA SINGMARKNADEN

Konkurrensen hårdnar
bilar online från återförsäljare 
runt om i landet och inkluderar 
försäkring, service och vinterhjul 
i priset. När affären är klar skickas 
en färdig beställning till återför-
säljaren för leverans.

– Vi bistår återförsäljarna med 
en digital e-handelsplattform där 
kunderna enklare kan jämföra 
erbjudanden eftersom vi tar med alla 
kostnader. Allt fler kunder är mindre 
noga med preferenser och vill till ex-
empel se förslag på en liten bil med 
automatväxel, oavsett märke. 

– Även äldre personer vill leasa 
bil online. Vi levererade nyligen 
en bil till en 77-årig man som 
valde privatleasing före köp. Om 
inte bilsäljare börjar med försälj-
ning online själva och genom 
nya kanaler kommer de inte att 
kunna sälja bilar i framtiden, 
säger Sverker Andersson, vd för 
Leaseonline.se. 2  icn, me

MIXIT 
Framtidens
kulörframtagning

Möt AkzoNobels senaste stöd för  
kulörframtagning – MIXIT.

MIXIT är ett ultrasnabbt och användar- 
vänligt system som kan användas 
gränslöst via olika enheter. Detta tack  
vare banbrytande moln-baserad teknik.  

Snabb, precis sökning 
MIXIT använder avancerad sökning och  
filtrering för att visa de mest exakta  
kulörerna på snabbast möjliga tid. 

Uppdateringar i realtid 
MIXIT-databasen uppdateras konstant 
i realtid, den jobbar 24/7. Detta betyder 
att när vi har ett nytt recept så har Du 
tillgång till det omedelbart. 

Vilken enhet som helst, var som helst 
Använd MIXIT var Du vill - från Din 
mobil, surfplatta eller Din dator, oavsett 
om de är Apple/Iphone, Android eller 
Windows-baserade.  

www.mixitcloud.com
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TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG /  FOTO  MAGNUS SKOGLÖF

Futurologen Magnus 
Lindkvist talade fram-
tid inför företrädare för 
skade verkstäder från över 
fyrtio nationer på ett event 
i Lissabon härförleden. 

Varför blev du inbjuden som talare?
– Jag är futurolog och föreläser om trender, 
framtid och inspiration. Det är lite av min 
vardag att sätta mig in i olika branscher och se 
vad jag kan dra för slutsatser. Så när värden för 
eventet, Car Glass ägare Belron, frågade mig 
så tackade jag självklart ja. 

Några av dina inlägg? 
– Jag tror att det kommer att hända mycket 
mer inom bilbranschen de närmaste fem 
åren än vad som hänt de senaste femtio. Bilar 
börjar bli ungefär som datorer, så fort går 
utvecklingen. En fem år gammal dator är ju 
antik medan en fem år gammal bil är helt okej 
att ha. Så kommer det inte att se ut framöver.

– Och om vi ser på framtiden ur ett tekno-
logiskt perspektiv då har vi ofta prickat rätt. 
Tänk på smartphones, mediciner, 
självkörande bilar till exempel. Vad 
vi däremot är väldigt dåliga på är 
framtida livsstilar, levnadssätt och 
människor.

Reaktioner från åhörarna?
– Folk var mycket positiva. Jag blev 
intervjuad om allt. Och inbjuden 
att föreläsa för skadeverkstäder i 
Kanada.

– Många ville diskutera den själv-
körande bilen. Med var även representanter 
från Tesla och Google. Intressant är att många 
människor fortfarande är fast i gårdagen och 
undrar om det verkligen kommer att hända. 
Men det är ju just det det gör! Fast en bil blir 
aldrig riktigt självkörande förrän den åker till 
stranden trots att du vill att den ska ta dig till 
snabbköpet.

Hur ska skadeverkstäderna hantera mor-
gondagen?
– De skador som uppkommer med självkö-

rande bilar under närmaste åren kommer att 
se helt annorlunda ut än dagens. Den verkstad 
som snabbast finner ett sätt att lösa nya ska-
deproblem suger åt sig hela marknaden, får 
monopol under första tiden. 

Typ av nya skador?
– Datorer gör fel mer sällan än människor, 
men när de gör fel så gör de konstigare fel, 
okända och märkligare. Det gör att vi kan få se 
nya, allvarligare skador. På tio års sikt kan det 
exempelvis finnas saker som ser ut som metall 

men beter sig ungefär som tyg och kan ändra 
form. Men som fortfarande är lika robusta 
som metall. Återigen – den skadeverkstad som 
först lär sig hantera materialet får ett enormt 
försprång.

Ska skadeverkstäderna göra helt om?
– Att fortsätta vara fullbokade med dagens 
affärer och blunda för framtiden är riskabelt. 
Historiskt ser vi att det ofta är helt okända, 
till och med amatörer, som blir ledande inom 
det nya.  För de sitter inte fast i gammalt tänk. 
Våga bli amatör! Skryt inte så mycket om hur 
duktig du är på hantverket utan våga vara 
okunnig! 2

MAGNUS LINDKVIST 

ÅLDER: 42.
GÖR: Futurolog. 
KARRIÄR: Full av blindskär tills 2003 då en livslång 
passion som futurolog, föreläsare, författare 
inleddes.
KÖR: Mercedes R 350.
FRITID: Tränar barnens fotbollslag.
MOTTO: Fatta aldrig några beslut av rädsla!

2

”Våga vara 
amatör!” Här vill Magnus Lindkvist 

symbolisera livets rikedom 
och förgänglighet.

I huvudet på en futurolog

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

Ring
0300-56 38 10så berättar vi mer!

Stillastående fordon kostar. Med våra garantiförsäkringar 
når du avslut snabbare och får fler nöjda kunder. Vi hjälper 
dig att öka omsättningstakten.

Slå en signal eller besök oss på autoconcept.se så berättar 
vi mer om hur du kan öka tryggheten i bilaffären.

Tillsammans säljer vi mer!

Vad taktar lagret?

Your Insurance Provider



Motorplock

Lastare utan utsläpp
Om bara fyra år räknar Mercedes med att 
börja sälja en lastbil som ljudlöst rull-
lar omkring i stadstrafiken. Vid bakhjulen 
sitter två elmotorer på sammanlagt 335 hk 
som får kraft av tre litium jon-batterier på 
sammanlagt 212 kWh. Strömmen ska räcka 
upp till 20 mil och batterierna kan laddas på 
cirka två timmar. Hela det elektriska drivpa-
ketet väger 1,7 ton mer än en vanlig drivlina 
med dieselmotor. Mercedes eTruck har en 
totalvikt på 26 ton. 

DÖDSOLYCKAN 
MED BILEN SOM 
KÖRDE SJÄLV
BLIXTSNABB ELEKTRONIK OCH ”och seende” 
hjälpmedel som kameror, radar, laser 
och sensorer kommer utan tvivel att göra 
trafiken allt säkrare. Självkörande bilar kan 
säkert rädda situationer som skulle kunna 
utvecklas till olyckor.

Tesla tillhör de bilar som med avancerad 
teknik kan köra sig själv och 
som har testat systemen under 
åtskilliga miljoner kilometer. 
Men helt pålitlig är inte den nya 
tekniken. Få missade väl den 
första dödsolyckan i maj med 
en Tesla Model S som körde sig 
själv. Kraschen hände på en dubbelfilig väg 
i Florida. Föraren, en 40-årig man, uppges 
ha tittat på en Harry Potterfilm i stället för 
att hålla ögonen på vägen. Filmen visades 
på en separat DVD och inte på bilens in-
byggda bildskärm, vilket ska vara omöjligt 
under färd. 

Det var mitt på eftermiddagen. I det 
starka dagsljuset upptäckte bilens egna sys-
tem inte att en vit, nioaxlig lastbil svängde 
ut över vägbanan. Det ljusa skåpet syntes 
alltför dåligt mot himlen.

Autopiloten körde Teslan i 119 km/tim. 
Kraschen blev våldsam. Teslabilen körde in 
under det höga lastskåpet, fortsatte ut på 
andra sidan och stannade något hundratal 
meter senare, med taket helt avskalat.

MEN DET ÄR inte den enda olyckan med en 
självkörande Tesla som rapporterats från 
USA. En natt i juli körde en Model X in i 
ett vägräcke i Montana. Autopiloten var 
inställd på knappt 95 km/tim och bilen 
mejade ner en lång sträcka av vägräcket. 
Ingen skadades. Teslas autopilot har kanske 
brister, men den har också räddat liv. På en 
väg i Missouri fick föraren, som var ensam 
i bilen, plötsligt svåra smärtor. Han hade 
fått en blodpropp i lungan. Via bilens navi-
gator fann han ett närbeläget sjukhus och 
autopiloten hjälpte honom komma dit.

Ännu ett försök
Vid tre tidigare tillfällen har SsangYong försökt 
komma in på svenska marknaden men fått dra sig 
tillbaka. Nu görs ett fjärde försök att lansera det 
koreanska märket. Första modellen heter Tivoli. 
Med en längd på 420 centimeter tävlar den i klassen 
för mindre suvar, men kommer senare i en förlängd 
version. Fyrhjulsdrift är standard och 1,6 liters bensin- 
eller dieselmotorer driver. Importören hoppas hitta 
15-20 återförsäljare och locka ett tusental bilköpare 
redan i år. 

Skoda gör björntjänst
Skoda växer med en ny bil vars namn förpliktar. 
Kodiaq är uppkallad efter världens största björn 
som lever på en ö utanför Alaska och bilen har 
också ansenlig storlek – 4,70 meter lång och 
1,90 meter bred. Det finns plats för sju åkande i 
tre sätesrader. Kodiaq visades som koncept på 
bilsalongen i Genève i våras och i höst kommer 
den färdiga bilen. Nästa år börjar den säljas med 
kampanjen ”Discover new grounds” och uppges 
klara sig lika bra på, som vid sidan av vägen. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”Fler olyckor med en självkörande Tesla, 
men autopiloten har även räddat liv”

Tesla Model S.
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Glider lätt i fartvinden
Nio år sedan Audi lanserade A5 Coupé har det blivit 
dags för ett generationsbyte. Nya A5 Coupé känns 
igen på den kraftiga grillen men trots att bilen ser 
solid ut är den 60 kilo lättare än föregångaren och har 
ett rekordlågt luftmotstånd, cw 0,25. All teknik har 
uppdaterats; instrumenten är digitala och många sys-
tem hjälper föraren köra säkert. Fem motorer, mellan 
190 och 286 hk, finns på programmet. Den sportigare 
S5 drivs av en sexcylindrig motor på 354 hk. 

Koncept med mersmak
Inte förrän nästa år börjar produktionen av ersättaren 
till dagens V40, men redan har Volvo visat upp ett 
par konceptbilar som ger mersmak – en kompakt suv 
samt en sedanmodell med morska linjer. Det är de 
första bilarna som byggs på Volvos nya CMA-plattform 
(compact modular architecture) som är anpassad för 
olika drivlinor. Nya 40-serien kommer att finnas med 
både ren eldrift och hybridsystem. Bilarna ska kunna 
vara ständigt uppkopplade och är utrustade med all 
tänkbar säkerhetsteknik. 

Volvo V40.

Nya Audi A5 Coupé.

Skoda Kodiaq.

SsangYong Tivoli.

Urban eTruck.

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



Spreja  
mera
Med den här drivgaspa-
tronen och tillhörande 
glasflaska kan alla 
lösningar, exempelvis 

lacker och oljor, sprejas, 
även sådant som inte finns 

i färdig sprejflaska. Fyll bur-
ken, skruva dit drivgasenhe-

ten, rotera runt och spreja. 
Patronen kan användas 

flera gånger och räcker lika 
länge som en standardsprej-
burk. Den USA-importerade 
produkten heter Preval 
Sprayer och säljs av Navx 
Trading för 89 kronor inkl 
moms per kit.

Nostalgikänsla
Vi är svaga för de handgjorda retroväskorna 
Holger bags, döpta efter formgivarens farfar. 
Sydda med ett hållbarhetstänk av ett vulkanise-
rat naturmaterial, vars mönster är inspirerat av 
patinan på gamla koffertar. Lätta och stöttåliga 
med vadderad insida och designade metalldelar. 
Estetik från en svunnen tid, kombinerad med 
moderna behov av inbyggda strömbankar. ”Skön-
het och funktionalitet bör vara kronblad på samma 
blomma”, enligt designern Johan Tunbjer. Priser 
runt 2 000 kr inkl moms. Försäljningsställen och 
nätshop på holgerbags.com.

Koppling till dolly
VBG:s MFC-koppling, som möjliggör automatisk 
till- och frånkoppling av efterfordon, lanseras 
nu även till dolly. Momenten blir snabbare och 
säkrare, driftskostnaderna och miljöpåverkan 
lägre. Körningen utlovas bli stabil och glappfri. 
Efterfordon kan kopplas till och från efterfordon 
med en knapptryckning från hytten. Pris från  
87 000 kronor exkl moms och uppåt.

Flytande eltejp
Via Navx Trading säljs den flytande 
eltejpen som ersätter vanlig eltejp 
och krympslang. Det är en gummifärg 
som finns både i sprejflaska 
och i flytande form med 
pensel i locket.  Resultatet 
blir vatten- och lufttätt. Den 
penslingsbara finns i svart 
och rött, sprejen i transparent 
och svart. Priset är 159 kro-
nor inkl moms för var och en.

Lack-LED
Nova Verta inför EX-klassade superbelysningen Daylight LED i sina lackboxar. Dammtäta, bländar inte, Fyra 
millimeter härdat frostat glas, dammtäta och klarar tvättvatten. LED-ljus är dyrare, men också betydligt 
bättre, miljövänligare och framför allt mer långlivat och energisnålt.

Nytankat2
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Wifi ombord på beg
Kan wifi monteras ombord på en äldre 
bil, så att musik och film kan streamas 
ner? Ja, Telia kommer i år att börja sälja 
tjänsten Telia Sense som låter dig koppla 
upp din bil mot nätet, få tillgång till wifi 
och tjänster som kör- och användardata. 
Bilia är partner. Vad paketet med hårdvara, 
mobilapp och grundkoppling kommer att 
kosta har inte avslöjats än. Rent tekniskt 
kopplas hårdvaran in i diagnosporten som 
är standard på alla bensindrivna bilar, till- 
verkade efter 2001, samt på dieselbilar 
som tillverkats efter 2004.

Besparingar med LED-ljus.

Förnyad klassiker
Älskade sneakern Converse vågade i somras 
lansera nya modellen All star modern med lågt 
respektive högt skaft, en uppdatering av ikonerna 
från 1920-talet som talar sitt tydliga basketspråk. 
Nytt material i sulor, tåhättor, plösar och foder gör 
skon lättare. Cirkapriserna är 1 200 kronor för de 
höga och 1 100 för de låga.

Mer trådlöst
Föregångaren Beoplay A2 från Bang & Olufsen 
fick toppbetyg för ljud och design, och den nättare 
efterföljaren A1 är inte mindre vass. En jättechar-
mig lättburen högtalare tycker vi. Kostar runt 
2 500 kronor. 

Koppla med 
knapptryck.

        Drivgas.

FÖRBÄTTRA ERA ONLINE-ANNONSER
Erbjud mer i era annonser med CARFAX och få fler kunder

Att lägga till gratis CARFAX-rapporter på Blocket, Bytbil och Bilweb 

kommer inte bara att visa på transparens, utan kommer också dra mer 

uppmärksamhet till era bilar.

Mer än 5 miljoner köpare av begagnade bilar begärde en CARFAX-rapport 

förra året. Detta för att köpa en bil med mer självförtroende. Se till att 

ni möter era potentiella kunders förväntningar genom att aktivera gratis 

CARFAX-rapporter idag.

E-Mail: dealer.support@carfax.se  |  Telefon: 08 525 005 54  |  Hemsida: www.carfax.se

 EXKLUSIVT FÖR 
 MRF MEDLEMMAR!

PÅ CARFAX DEALER
ADVANTAGE PROGRAM

20% 
RABATT



En tjänsteman på  
Rolf Ericson Bil har 
uppgiften att bygga 
 relationer. En annan, 
att ringa och följa upp 
befintliga kunder. Ingen 
av dem säljer aktivt.

Det tänks och görs 
nytt också i annat. 
Dalaföretaget har 
skruvat upp marknads-
föringen för att möta 
morgondagens kunder.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / 

FOTO  RICKARD FORSBERG M FL

S
å här säger personbils-vd:n 
Peter Palmqvist på Rolf Eric-
son Bil i Dalarna:

– Vi försöker vrida tanken 
och bli ett företag som inte 
säljer bil utan en transport-
lösning.

Det handlar förstås om att lägga marknads-
föringen på relationsbyggande – så att bilarna i 
slutänden säljer sig nära på själva. De är på god 
väg på Rolf Ericson Bil. I flera avseenden.

Ett, är ett par tjänster som avlastar säljarna, 
en person som krattar manegen, en annan som 
bara ägnar sig åt uppföljning och kundvård.

Den första tjänsten innehas av Ola Rylan-
der som är ett konkret åskådningsexempel på 
återförsäljarens nya tänk. Ola jobbade under 
många år med att bygga relationer och mö-
tesplatser mellan näringslivet och idrotten på 
Hello Sweden. Hans nya uppgift är likartad; det 
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R O L F  E R I C S S O N  B I L  I  I  F R A M K A N T  2

Tidigare elitidrottaren och 
OS-medaljören Ola Rylander 
är kundrelationsansvarig, 
”får inte sälja”.

”En ÅF 
som inte 
säljer bil”

ARTIKELN I  KORTHET

2 Rolf Ericson Bil i Dalarna tar nya grepp som tar sig uttryck 
i bland annat:
2 Nya marknadsföringstjänster.
2 Stipendier i stället för sponsring.
2 Många relationsbyggande aktiviteter.
2 Nya tjänster som matchar nya kundbehov.

Här hålls 
jägarkafé.
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handlar om att knyta samman nya presum-
tiva kundgrupper med Rolf Ericson Bil och 
underhålla befintliga. Visserligen står det ”key 
account manager” på hans visitkort …

– Men Ola får inte sälja bil, inte göra några 
affärer, klargör vd:n.

Vad gör han då? Jo, han är ute hela dagarna. 
Bokar in möten, åker och hälsar på, ofta hos 
kundgrupper som arbetsgivaren aldrig tidigare 
har haft kontakt med – som en vecka härför-
leden då han uppvaktade takläggare – men 
också kunder i tidigare affärsförhållanden. 
Ledorden är: Vårda befintliga kontakter och 
skapa relationer med nya kunder.

Det var ett år sedan Ola anställdes. Under 
den tiden har han ledigt besökt hundra 
företag. Bara en gång har han fått nej till ett 
besökserbjudande.

– Speciellt på transportbilssidan finns 
alltid ett sug efter bil. Och nästan alla är 
positiva, ”wow, kommer ni till oss”, berät-
tar han.

Ola Rylander kan väl sägas vara en 
dörröppnare som ligger steget före. Dem 
han besöker följs upp förstås och bjuds 
kanske in senare till andra event.

Det kan ju vara svårt att precist mäta 
resultatet.

– Egentligen, säger vd Peter Palmqvist, 
har vi ju inte råd med en ”Kam” på heltid 
som Ola, men han gör ett fantastiskt jobb 
med att tända tankar. Den dag nya kunder 
står i begrepp att köpa bil är grunden lagd.

EN ANNAN LITE osedvanlig tjänst har Pia 
Gustafsson. På hennes visitkort står det affärs-

prospekterare. Hennes huvudsakliga uppgift är 
att ringa. Ringa, ringa, ringa tvåtimmarspass åt 
gången. Alla vet hur träligt det kan vara med 
dessa uppföljningar av kundregistret.

– Tveksamheter eller dålig information vid 
en leverans kan upplevas som oerhört störande 
för kunden. Dessutom får våra säljare mer ”sälj-
tid”, säger Peter Palmqvist.

NÄSTA NYTÄNK ÄR sponsringen, eller rättare 
upphörandet av sponsringen och i stället inrät-
tandet av stipendier. Förr gav Rolf Ericson Bil, 
som de flesta andra, ut pengar lite hit och dit till 
klubbar och föreningar som tiggde.

– Jag räknade på allt som skvättes ut och 
det var ju en hel del, säger Peter Palmqvist. 
I dag har vi ingen sponsring alls längre, inga 
skyltar på idrottsplatser, vi har droppat sådant 
fullständigt.

Men sponsringen har ersatts. Ungefär 
samma pengar läggs i dag i en stipendiefond där 
behövande föreningar kan lägga in ansökningar 
mejlledes. En gång om året sker utdelningen vid 
en stor stipendielunch.

– Det blir väldigt synligt. Vi får mediebevak-
ning och uppmärksamhet och det är vi som är 
den aktiva parten, the good guy, säger Peter

Pengarna ligger i marknadsföringsbudge-
ten som marknadssamordnaren Mia Jackson 
håller i. Ingen kan gå förbi henne, det är hon 
som bevakar balansen mellan event, annonser, 
webbplats etcetera.

MEN INGET NYTT under solen; Rolf Ericson 
Bil är inte ensamma om greppen som här har 
beskrivits.

– Stipendiefonderna har vi snott från Helmia 
och luncherna från Rejmes, säger Peter Palm-
qvist utan omsvep.

Om de månatliga luncherna berättar vi i 
rutan här intill. Som många andra har Rolf Er-
icson Bil tjejkvällar och aktiviteter utanför huset 
också, till exempel tas kunder med till Svenska 
skidspelen, Clash of Nations som är Europas 
största extremsportevenemang.

Hela affärsidén bygger på relationer med 
kunderna och det ska sägas att återköpsfrekven-
sen och kundlojaliteten här är mycket hög.

– Det är alltid människor som köper bil av 
andra människor, säger Peter Palmqvist.

Ola Rylander fyller i:
– Och på landsorten har vi ju faktiskt en 

möjlighet att lära känna kunderna och ta hand 
om omgivningen riktigt bra. 2

S P O N S R I N G E N  H A R  U P P H Ö RT

Stipendier och event gäller nu

MÅNADSLUNCHERNA
En gång i månaden bjuder Rolf Ericson 
Bil in företagskunder och bilanvändare 
till lunch med föredrag eller underhåll-
ning. Kostnaden ligger i marknadsfö-
ringsbudgeten och nätverket har blivit 
en viktig träffpunkt. ”Det viktigaste är 
att folket kommer hit”, säger vd:n.
l 19 luncher har avverkats.
l Tilldrar sig i bilhallen
l Sker oftast tisdagar eller onsdagar.
l I snitt 150 personer har närvarat varje 
gång.
l Cirka 20 procent av gästerna är första-
gångsbesökare.
l Luncherna är sittande, alltså inte 
buffé.
l Maten är caterad och består av ”ka-
nonkäk” på riktigt porslin på vita dukar.
l Luncherna pågår exakt en timme (men 
många kommer tidigare och går senare).
l Återförsäljarens eget ”säljbudskap”, 

som en kampanj, får ta max en minut.
l Från en portabel scen i hallen sker 
underhållning alternativt ett föredrag.
l Jämsides pågår minimässor (utstäl-
larna blir allt fler).

STIPENDIEFONDEN
Rolf Ericson Bil lägger 300 000 kronor 
om året i en fond varifrån ideella klubbar 
och föreningar kan söka bidrag. ”Det 
blir en aktiv synlig sponsring. Stipen-
dieutdelningen får mediebevakning och 
uppmärksamhet”, säger vd:n.
l Hittills har 1,2 miljoner delats ut.
l Mellan 150 och 200 ansökningar görs 
årligen.
l Bland ansökningarna finns många 
sammanslutningar som traditionellt inte 
jagar sponsorpengar.
l Bland stipendiaterna finns bland andra 
kvinnojourer, Ria, scoutkårer, hem-
bygdsföreningar och musikkårer.
l I juryn ingår en sportchef och en kul-
turredaktör från Dalatidningar. 

JÄGARKAFÉET
Rolf Ericson Bil ordnar också jägarka-
féer tillsammans med Jägarförbundets 
lokala krets. 
l De tilldrar sig i bilhallen.
l Senast kom 85 personer.
l Då inspirerade Magdalena Forsberg 
som har ett stort jaktintresse och ”hittat 
rätt på skjutvallen”.
l På programmet stod också laser-
skytte, portabel jaktbana och skattjakt 
med kontroller i hallens bilar, förtäring, 
mingel och goodiebags.

”ALLA SPONSRINGS-SKVÄTTAR HAR 
 ERSATTS MED EN REJÄL STIPENDIEFOND 
SOM BLIR VÄLDIGT UPPMÄRKSAMMAD”

ROLF ERICSON BIL
SÄTE: Borlänge och Falun.
GRUNDADES: 1952.
ÄGARE: Rolf Ericson.
VERKSAMHET: Personbilsförsäljning, serviceverkstad, 
däckcenter och komplett skadeverkstad, rekondcenter, 
Hertz biluthyrning samt Tanka. (Lastvagnar och bussar i 
systerbolag med fullserviceanläggningar i Borlänge och 
Mora.)
MÄRKEN: Volvo, Renault, Dacia plus begagnat.
SÄLJER: 2 600 personbilar per år, varav cirka hälften 
begagnat.
MARKNADSANDELAR: 41 procent i Borlänge, 30 procent 
i Falun.
OMSÄTTER: Cirka 650 miljoner per år.
VINSTMARGINAL: Cirka 4 procent på sista raden.
ÅRSARBETARE: Cirka 110 personer.

Xxxxxxx

Pia har god lokalkännedom, hon har 
praktiserat som säljare. Nu bokar hon 
möten och provkörningar, kollar upp 
servicebehov, ger erbjudanden – ”varför 
inte en rekond?”. Allt hon snappar upp 
lägger hon in CSR-systemet, kundönske-
mål och förklaringar.

Pia är inte på plats dagen för vårt 
besök men Peter Palmqvist säger:

– Vi testade och mätte ett erbjudande på 
nya Clio. 150 presumtiva kunder ringdes, 15 
provkörde, 2 köpte. Ringande ger resultat.

– Dessutom får vi kunskap om vilka som 
säger nej för stunden och i många fall varför de 
sagt nej. Det ger oss viktig information som vi 
kan fundera över och reagera på.

Det ska också tilläggas att leveranserna till 
stor del görs av Per Ericson, som har en den 
renodlade tjänsten som leveransansvarig i 
Borlänge; han är specialist på det, kan leverera 
sju bilar en dag och svara kunden omgående på 
kniviga frågor. 

Marknadssamordnare Mia Jackson, vd Peter 
Palmqvist och relationsansvarige Ola Rylander.

BYGGER OCH UTÖKAR
– Vi letar hela tiden fler saker som kunderna 
vill ha och vi kan tjäna pengar på. Och vi 
märker att många kunder själva vill göra allt 
mindre, som att byta däck, förvara däck och 
rekonda bilarna, säger vd:n. 

Det här är några nya projekt:
l Ett komplett skadecenter är färdigställt i 
Borlänge. 
l Rekondcenter i Falun och Borlänge kommer 
att köras i tvåskift och sälja rekondtjänster 
externt.

Här lyssnar lunchgäster på Magdalena Forsberg i bilhallen.

Malin Bustad och Helena Tysk på jägarkafé.

Stipendieutdelning.
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Hissa eller dissa 
bil firman – hur 
intresserad är kunden?
Kundundersökningar – ett moment i vardagen som alla måste förhålla 
sig till och ofta ta ställning till flera gånger i månaden. Ska jag eller ska 
jag inte ställa upp? Varför bry sig, liksom? Eller … man kanske borde?

Undersökningar från bilfirmor … är det värt 
att svara?

– Ja, det tycker jag. Jag brukar alltid ta mig den 
tiden. Just nu har jag ingen bil, men tidigare hade 
jag en Renault Clio.

Blev det mycket klagomål med den?
– Nej, jag var nog aldrig missnöjd på något sätt, 

den gick som ett urverk i alla år jag hade den. Det 
var en bra bil.

Vad skulle få dig att osäkra revolvern?
– Jag kan inget om bilar själv, det är inte min 

grej. Men om jag kom på att de slarvat med något i 
reparationerna eller om de inte hade utfört jobben 
som de fått betalt för att göra … det skulle göra 
mig besviken. 

En sågning jäms med verkstadsgolvet?
– Ja, då hade det blivit bottenbetyg.

Svarar du på bilfirmornas kundundersök-
ningar?

– Nej, det tror jag inte att jag skulle göra, jag är 
inte så intresserad av att svara på såna, nej tack. 
Men jag har faktiskt aldrig blivit utsatt för någon. 

Skulle du inte ens svara om du köpt en ny dyr 
premiumbil och hade det där lyckoruset?

– Hm … kanske. Men jag är ju inte så intresse-
rad. Och så tar det en massa tid, så … jag vet inte. 
Det blir nog ändå nej.

Kan det inte vara en bra idé att hjälpa firman 
att utvecklas?

– Jo, i och för sig. Men det är inte prioriterat. Om 
jag varit missnöjd någon gång? Ja, jag köpte min 
bil från typ ”Ärlige Harrys”. Efter en vecka slutade 
luftkonditioneringen att fungera. Då sa de bara att 
”den fungerade när bilen var här”. 

Brukar du svara på kundundersökningar från 
bilfirmor?

– Ja, ibland. Om jag känner att jag har åsikter 
och kan tillföra något. Annars struntar jag i det. 

Ger det någon effekt?
– Nja, det ger väl inte så mycket, det känns som 

om det är mest för företagets skull. Fast det leder 
väl till förbättringar i slutänden, förhoppningsvis.

Brukar du svara negativt eller positivt?
– Nästan alltid positivt. Har jag varit missnöjd 

med något har jag i stället tagit kontakt med firman 
direkt. I så fall har det nog handlat om att det har 
tagit för lång tid på verkstan. En annan sak jag inte 
gillar är om jag inte får svar på en fråga, då blir jag 
förbannad. Men, som sagt, jag är oftast väldigt nöjd. 
Då har vi ändå åtta bilar i vår firma.

TINA JONSSON

GÖR: Flygplatskontrollant.
BOR: Göteborg.
KÖR: Inget just nu.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

SVEN LARSSON

GÖR: Vd för trafikskola.
BOR: Finspång.
KÖR: Opel Insignia från 2014.

KAJSA ERIKSSON

GÖR: Boendestödjare.
BOR: Västerås.
KÖR: En Peugeot 207 från 2004.

VI JOBBAR NÄR DU JOBBAR
DNB Finans är tillgängliga när ni säljer bilar. Kombinationen av personlig kontakt och modern teknik 
– ger er snabba, enkla och trygga bilaffärer!

Vi har öppet vardagar 08:30 - 18:00 och lördagar och söndagar 11:00 - 15:00.

Vi finns till för Er!

Lite enklare, mycket bättre...

TILL ER TJÄNST – VARJE DAG

MRF-annons 2016 nr 8-9 v01.indd   1 2016-08-22   13:36
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2 L Ö S N I N G E N
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3
Jan Olvenmo, 
MRF:s lack- och 
skade sektion, 
lovar ta tag i 
problemet.

David Norrbohm, 
 jurist på MRF, klargör.

Verkstäderna är trötta 
på att ta emot vrak

TEXT  PIERRE EKLUND / FOTO  JONAS OLSSON

Jonas Olsson, 
vd på Thunbergs bil 
i Gävle, redogör.

”VERKSTÄDERNA HAR INGA avtal med försäkringsbolag eller 
bärgare om att utbrända vrak ska transporteras till dem, det sker på 
försäkringsbolagens eget bevåg. 

Problemet kan bli ännu värre om försäkringstagaren och försäk-
ringsbolaget inte kommer överens. Försäkringsbolaget vill kanske 
inte ersätta skadorna och tänker inte då heller stå för kostnaderna att 
transportera bort bilen. Den utbrända bilen kan alltså bli stående en 
längre tid eftersom ingen vill ta ansvar. 

Samtidigt är det komplicerat att flytta bilar som man inte äger. 
För att kommunen ska ta bort ett fordonsvrak måste det anses vara 
miljöfarligt, vilket det inte alltid är. Har bärgaren och försäkringbo-
laget ställt fordonet på verkstaden ses inte bilen som omhändertagen 
och går då inte heller att sälja och avskaffa, enligt den särskilda 
lagstiftningen. Eftersom det är ett krångligt regelverk hör många 
medlemmar av sig till oss för att få hjälp. Jag ger råd hur de, enligt 
lagstiftningen, ska gå till väga. Tyvärr kan det bli så att verkstaden i 
slutändan måste ombesörja transporten och ta kostnaden.”

”FLERA ÅTERFÖRSÄLJARE, SOM har auktoriserade skadeverkstäder, 
har avtal med försäkringsbolag om att ta hand om skadade bilar och 
göra en bedömning vad det kostar att reparera dem. Vi tar emot 
skadade bilar, men nästan varje vecka får vi även ta emot utbrända 
vrak, som helt uppenbart inte går att reparera. 

Trots att vem som helst kan se att det är ett vrak måste vi lägga tid 
och pengar på att göra en Cabas-analys som skickas till försäkrings-
bolaget. Saknas registreringsnummer och det inte går att lokalisera 
ägaren kan bilen stå här i flera veckor. För ett tag sedan hade vi fyra 
bilvrak samtidigt i väntan på bolagens långa handlingstider. 

Tempot måste öka. Även om vi har miljöanpassade plattor är det 
inte bra för miljön att ha läckande bilar på gården. Jag förstår inte 
varför utbrända bilar ska köras till oss bilhandlare.”

Problemet

Juridisk hjälp

Gemensam 
lösning 

ALLT FLER UTBRÄNDA BILAR 

”UR MILJÖSYNPUNKT SKA inte utbrända bilar skickas till en ska-
deverkstad. När en bil brinner frigörs kemikalier och andra farliga 
ämnen som sedan läcker ut i naturen. Det är egentligen bara en 
tidsfråga innan myndigheterna ställer samma krav på verkstäderna 
som de gör på bildemonteringsanläggningar, det vill säga hårdgjord 
yta, oljeavskiljare, tak, vallar och så vidare. En stor kostnad för dem 
som tar emot utbrända vrak. 

Att det är först nu som branschen reagerar beror nog på att antalet 
utbrända bilar har eskalerat under en längre period. De flesta verkstä-
der vågar inte fakturera försäkringsbolagen för långa uppställnings-
tider eftersom de inte vill riskera att tappa de bilar som faktiskt kan 
repareras. 

Samtidigt är detta inte en fråga som varje enskilt företag ska behöva 
ta med försäkringsbolagen, utan vi måste sätta oss ner i branschen och 
diskutera fram en gemensam och långsiktig lösning. Den enklaste vore 
om alla försäkringsbolag och bärgningsbolag kom överens om ett avtal 
där bärgarna transporterar utbrända fordon direkt till bildemonte-
ringsanläggningar som har kapacitet att ta hand om dem.”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar en stadig ökning 

av fordonsbränder de senaste åtta åren. Trots att utbrända bilar inte är 
reparerbara hamnar de flesta hos skadeverkstäderna där de kan bli stående 
länge. Det är dags för en förändring.
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”DE FLESTA VERKSTÄDER VÅGAR INTE FAKTURERA BOLAGEN ...”
JAN OLVENMO, MRF:S LACK- OCH SKADESEKTION

Fyra utbrända vrak hade 
Jonas Olsson stående 
samtidigt på Thunbergs 
Bil i Gävle.
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ELEKTRISKA BILAR FÅR gärna något av magi över sig. Den magiska 
känslan för fordon, drivna av elektricitet är inget nytt; så kände många 
svenskar redan för 130 år sedan.

I början av 1800-talet var elektricitet så nytt och främmande att det 
hölls särskilda shower av turnerande cirkusar och varieteter om den. Först 
på 1870-talet gjorde flera viktiga uppfinningar att kraften kunde komma 
till riktigt praktisk användning – för att driva motorer och maskiner.

År 1884 var intresset för elektriska fordon så stort att tidskriften ”Und-
rens verld” publicerade en av de allra första artiklarna i ämnet. Mellan 
texter om sjöodjur och människoätande tigrar beskrevs hur el kunde driva 
både båtar, tåg och bilar. Skribenten Halfdan Kronström gav flera spän-
nande förutsägelser, några kom att besannas – andra slog helt fel.

När han skrev fanns inget elnät, och antalet hem 
med elektrisk belysning kunde räknas på ena handens 
fingrar. Inte så märkligt att nyfikenheten inför eldrivna 
glödlampor var lika stor som för elektriska stora 
maskiner.

”Vid den elektriska utställningen i München år 
1882 visades i temligen stor skala den elektriska kraft-
öfverdragningens fulla praktiska värde. Den elektriska 
strömmen dref under dagens lopp två tröskmaskiner 
samt elektriska plogar, hvarefter strömmen under 
aftnarne lemnade lyskraft till tretton starka elektriska 
båglampor.”

PÅ DEN HÄR tiden fanns ju varken tv eller internet. Alla 
tekniska nyheter visades därför upp på utställningar 
och mässor som ofta drog miljonpublik. Nästan lika 
mystiskt som eldrivna plogar eller båglampor, var de första eldrivna 
båtarna. Skribenten spådde dem en lysande framtid: ”Vid färder till sjös 
torde äfven dynamo-maskinerna blifva välkomna fortskaffningsmedel 
åtminstone för båtar af mindre sort. I maj 1881 hade skådelystna vand-
rare flera gånger tillfälle att från broarne i Paris betrakta en liten båt, som 
med stor säkerhet rörde sig bland de andra små farkosterna på Seine, 
ehuru ingen vanlig, synlig motor befanns ombord. Den besynnerliga bå-
ten hade hvarken segel eller åror eller skorsten eller ångpanna; befälhaf-
varen satt, orörlig som det tycktes, i aktern och ledde manövrerna.”

Det är först 130 år senare som eldrivna utombordare börjat förekomma 
i lite större skala. 

Ett transportmedel, som sedan mycket länge är helt elektriskt, är 
järnvägarna och redan när texten ovan skrevs hade många passagerare åkt 
med hjälp av elkraft. ”För närvarande finnas i Europa redan flera kortare 
jernvägar, hvarå trafik bedrifves med elektrisk kraft; deras sammanlagda 
längd utgör dock föga mer än 200 kilometer. Systemets vidare utbredning 
är naturligtvis endast en tidsfråga, åtminstone i trakter, hvarest vattenfall 
finnas, som kunna lemna billig rörelsekraft för maskinerna.”

Tyvärr blev skribentens förutsägelser helt fel. Att bygga elstolpar vid 
järnvägsspåren är svårare i bergen där det finns vattenfall. Flera av de här 
områdena trafikeras än i dag av dieseldrivna lok. Skribenten fick också 
fel när det gällde ånglokens framtid: ”På stora hufvudbanor med betydlig 

person- och godstrafik hafva de elektriska maskinerna 
måhända icke stor utsigt att kunna täfla med de af 
ånga drifna lokomotiven, som måste göras tunga för 
att kunna framdraga tågen och ej riskera att hoppa ur 
skenorna vid starkare fart.”

DEN MEST INTRESSANTA beskrivningen i texten från 
1884 är av en trehjulig bil. Den kallas här ”tricykel” 
eftersom ordet bil ännu inte var uppfunnet. ”Den 

härtill hörande afbildningen visar en trehjulig velociped (tricykel), som 
befriar åkaren från det obehagliga trampandet med benen, när han vill 
färdas på dylikt fordon.”

I stället för att uppmärksamma att en befolkning utan el i hemmen inte 
skulle kunna ladda ett sånt här fordon, så imponeras skribenten av fordo-
nets lampor och en av de allra första gaspedalerna.

”Batteriet lemnar tillika lyse till två glödlampor, en på hvardera sidan 
om åkaren. Inrättningen närmast till venster om sitsen är en kommutator, 
hvarigenom den elektriska strömmen kan efter behag modereras eller 
alldeles afbrytas.”

Skribenten ger också en sammanfattning vars andemening är lika 
aktuell i dag: ”De dynamo-elektriska maskinernas användning för att 
framdrifva fordon är lätt att förstå.”

Krönika
Backspegel -
   perspektiv

AV MIKAEL JÄGERBRAND

”Om elbilen skrevs 1884 att ’den 
befriar åkaren från det obehag-

liga trampandet med benen’”

Krönikören Mikael Jägerbrand vid 
ett av sina mest bensinslukande  
bilköp, en Cadillac Fleetwood.

MIKAEL JÄGERBRAND – JOURNALIST, FÖRFATTARE OCH ARKEOLOG – HAR BLAND 
ANNAT FORSKAT OM FORNTIDA VÄGAR OCH PUBLICERAT BÖCKER I ÄMNET.

 

Den första elbilen liknade mest 
ett medeltida tortyrinstrument.

Du kan finansiera ditt köp med leasing 
till fördelaktiga villkor, kontakta oss för 
mer information.

Balansering
John Bean B500P är en professionell och extremt snabb balanse-
rings-maskin för bilar, lätta lastbilar och motorcykelhjul som kombinerar hög 
noggrannhet med ett litet golvutrymme. En perfekt lösning för verkstäder 
som vill optimera arbetsutrymmet. Utrustad med automatnav.

Extremt kort start-stop cykel på endast 4,5 sekunder för en 15” fälg. 
Halvautomatisk inmatning av fälgdiameter och offset med hjälp av mätarm.
Ord. pris: 39 900:-

Montering 
John Bean T5345B 2S Plus är en mycket kompetent monterings-
maskin från Snap-on som klarar de flesta utmaningar du möts av.

Stort monteringsbord med dubbla cylindrar som tar upp till 24”-fäl-
gar med yttre fastspänning utan extra tillbehör (finns tillbehör för 
större fälgar).

Chockluftshandtag med tillhörande tank är standard på denna  
modell.

Mycket bra PROspeed växellåda med 2 växlar, varav den ena är 
steglöst variabel beroende på vilket kraftmoment som behövs.

Utrustad med hjälparm och ”plus-kit” som är oumbärliga vid svårare 
monteringar. 

Har du en T5345B 2S Plus behöver du knappast tacka nej till  
kunder på grund av att maskinen inte räcker till.

Kan utrustas med hjullyft som extra tillbehör.

TM

PAKETPRIS!
Pris: 

79 900:-
Ord. pris 89 700:-

Uppgradera din verkstad 
med däckmaskiner från 
Snap-on!

Kampanjen gäller t.om 2016-10-31

B500P + T5345B 2S Plus

Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, SUN Diagnostics och Romess

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare 
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av
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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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