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DIN FACKTIDNING

Tunga fordon
Han revolutionerar

reservdelsmarknaden!

Digital spjutspets
Här chattas det 

i realtid på hemsidan

ERIK EDWARDSSON UPPLANDS BILFORUM  AXEL VON ESSEN  VHF  GÖRAN STRANDBERG HOLMGRENS DANIEL NORDVALL  PIERRE BILLACKERING 
MIKAEL OLSSON MERCEDES BENZ MARCEL KROEZE NOBINA TECHNOLOGY KRISTER MELIN BERNERS BJÖRN SÖDERBERG OLOFSSON BIL  
ANDREAS HEDSTRÖM BURLIN MOTOR BENGT HJALMARSSON MRF DALARNA GUNNAR SANDERUP REJMES MIKAEL SJÖKVIST TTB SWEDEN

BILBROTTSLIGHETEN
– så här kan den se ut!

”Europols arbetsnamn på härvan har varit 

”Operation Volvo” ett samarbete med flera 

olika länders polisorganisationer”

”En bil var krokig och visade sig vara skarvad 
på mitten och ihopsatt av två bilar”

Polisen Jan-
Erik Lindenblad 
Heed jobbade 

flera år i opera-
tionen.
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Välkommen upp!

santanderconsumer.se

Tillsammans når vi högre höjder
Det säljs bilar som aldrig förr. Men köparna är lika noggranna som alltid 
och gör gedigen research innan de fattar sitt beslut. Vilken återförsäljare 
har det mest genomtänkta erbjudandet? Tillsammans med oss skapar ni
förslag och lösningar som underlättar för kunden att ta det avgörande 
steget att välja just er. 

Välkommen att kontakta vår kompetenta, glada och erfarna säljkår. 
Tillsammans, mot ännu bättre affärer.

S80086_Motorbranschen_saljkar_annons.indd   1 2017-01-23   11:05:23
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HUVUDTEMAT I det här numret är ju kopplat till 
olika former av brottslighet som vår bransch utsätts 
för – och som mindre nogräknade aktörer i vårt led 
förorsakar.

Att då sätta sig och försöka skriva en krönika 
kring temat när man just avslutat ett stort lobby-
arbete på Almedalen gör naturligtvis att tankarna  
går kring debaclet inom Transportstyrelsen.

I DET FALLET vet vi väl inte riktigt om det var ”brott” 
eller ”brått” som orsakade turbulensen. Varken det 
ena eller andra får löna sig. Klart är i alla fall att vårt 
lobbyarbete många gånger handlar om personliga 
kontakter och relationer med ministrar och general-
direktörer, vilket kan göra att vi hamnar på ruta ett 
igen när det blir personskiften på centrala poster.

ANNARS HADE VI ett bra Almedalsarrangemang. Det 
är alltid svårt att värdera vad som kan ge effekter i 
slutändan, men vi skulle kunna sammanfatta närva-
ron i ett antal nyckeltal:
• 17 genomförda event tillsammans med  
   Bil Sweden och MAF.
• 3 ministrar (som fortfarande är det) på vår  
   seminariescen.
• 3 generaldirektörer.
• 12 utskottspolitiker.
• 8 ungdomsförbund.
• Ett 30 tal medverkande bransch-vd:ar och  
   myndighetspersoner.
• Mer än 1 000 åhörare under 4 intensiva dagar.

MEN TILLBAKA TILL den bilrelaterade brottsligheten 
som behöver belysas från olika håll där många olika 
stake holders måste ta sitt ansvar – vi som bransch, 
försäkringsbolag och myndigheter/regering. 

Med hjälp av myndigheter måste vi hindra att 
”skrotbilar” i form av hopsatta fordon och inlösta 
bilar kommer in på marknaden. Och dom bilar som 
kommer in måste hårdare kunna bedömas och ges 
körförbud av besiktande organ. 

Vi som bransch måste också se till att vara noga 
att använda befintliga verktyg, såsom Carfax, kontak-
ter med importörer med flera innan vi tar in bilarna  
i vår verksamhet.

I DET SAMMANHANGET är det också viktigt att vi på 
vår kommande gemensamma e-handelsplats Wayke, 
som förstås ska var oklanderlig, ser till att stoppa 
branschens handel med ”skrotbilar” och minimera 
möjligheterna för privatpersoner att lägga upp  
sådana med mindre än att information finns om 
säljare och bil.

VI SER FRAM EMOT en spännande höst som varslar 
om många frågetecken och orosmoln knutna till  
miljöfrågor och Bonus malus. Men försäljningen 
rullar på med rekordsiffror, lanseringen av Wayke 
stundar och vi har en ny infrastrukturminister –  
som har körkort. 

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

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

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

MATS PETERSSON, fotograf och konst-
när, har tagit bilderna i det här numret på 
Mikael Sjöström som bygger upp en digital 
reservdelskatalog för tunga fordon. Mats, 
som numera utgår från Malmö, blandar egna 
fotoprojekt med uppdrag. ”Sedan jag instal-
lerade en inombords-elmotor i min segelbåt 
2001, har elen som drivmedel varit ett stort 
intresse. När Tesla kom förändrades mycket”, 
säger han.

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.

REPORTRAR: Annika Creutzer, 
Louise Molander, Magnus  
Carlsson, Maria Eriksson,  
Marianne Sterner, Mikael Jäger-
brand, Nellie Pilsetnek, Peter 
Lorin, Pierre Eklund,  

Roland Wirstedt, Thomas  
Drakenfors
FOTOGRAFER: Mats Petersson, 
Rickard Forsberg, Åke Ericson
KRÖNIKÖR: Nils-Eric Sandberg
KORREKTUR: Hans Bister  

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

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”När det blir 
personskiften på 

centrala poster 
kan vi hamna på 

ruta ett igen”

Varken brott eller brått
ska kunna löna sig

MER OM VÅRA MEDARBETARE

Finansiering är inte bara ett sätt öka försäljningen utan 
också ett sätt att behålla kunden under en längre tid.

–Mitt viktigaste uppdrag är att stödja och uppmuntra dig så att 
finansiering blir en naturlig och lönsam del av din verksamhet. 
Du kan bilar och jag kan finansiering. Men med min långa erfaren-
het vågar jag påstå att jag kan och gillar bilar också.

Tillsammans säljer vi mer bilar och ökar lönsamheten  
– ring mig.

Rickard – din 
personliga tränare 
inom bilfinansiering

Rickard Andersson 
Key Account Manager, Örebro
Tel: 010-156 15 85

Första bilen: Opel Kadett City
Drömbil: Aston Martin
Arbetat med bilfinansiering: 3 år
Dold talang: Händig
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Du råkade ut för en hejdlöst besvärlig kund, berätta!
– Jag vet inte om jag orkar berätta, det finns hur mycket som helst att 
säga. Kunden var extremt bökig och det har visat sig att många, många 
andra råkat ut för hen också.

Nämn något!
– Hen köpte en fabriksny dyr bil, uppträdde korrekt, fick finansiering 
och körde i väg. Sen började det, det blev hur många turer som helst. 
Hen åberopade ett fjuttfel, besökte vår verkstad och flera andra, men 
nobbade felsökning och dök inte upp på bokade tider. Ändå hävdade 
kunden att hen hade rätt till återköp och spred en massa förtal om oss 
på sociala medier.

Hur agerade du?
– Vi gick med på återköp till ett värde som innebar förlust för oss. Jag 
skrev ett exceptionellt tydligt förlikningsavtal, om att våra mellanhavan-
den avslutades i och med återköpet, som kunden signade. Då hade hen 
kört uppemot 1 500 mil. Vi ville verkligen få saken utagerad. 

Blev det lugnt sen?
– Nej, hen anmälde oss ändå till ARN, hävdade att hen fått fel belopp 
utbetalat, men förlorade förstås.

Då blev det lugnt …?
– Nej, då tog kunden reda på var jag bor och vad min fru heter och bör-
jade skicka mig sms-meddelanden som jag upplevde som hotfulla. Rätt 
osammanhängande och ofta sända nattetid. Till sist svarade jag tydligt 
att jag skulle polisanmäla om sms:en inte upphörde. Då gjorde dom det. 
Sen dess har det varit lugnt.

Var det obehagligt …?
– Det finns alltid kunder som flippar ur, men så länge det hålls inom 
arbetet är det hanterbart. När det börjar krypa in på familjen känns det 
väldigt olustigt. Och det tog enormt mycket tid och energi.

Hur undviker du liknande saker framdeles?
– Det går nästan inte att undvika när kunder uppträder oklanderligt, 
har anställning och är kreditvärdiga. 2 icn

INNOVATION DRIVEN

a brand of Sensata Technologies

RDKS UTAN BEGRÄNSNING
Ingå inga kompromisser avseende RDKS. Som ledande 
på världsmarknaden inom OE erbjuder Schrader även 
på e� ermarknaden sensorer av högsta kvalitet.

EZ-sensor 2.0 har förmågan att täcka alla fordon i det
europeiska fordonsbeståndet med direkt RDKS. Den 
uppfyller alla OEM-krav och är fullständigt kompatibel 
med alla OE-teknologier (sensor-positionsbestämning).

0049-8254-27-999-33

www.tpmseuroshop.com

DET VAR I BÖRJAN AV året som 
Motorbranschen kunde berätta att 
KW Bruun lämnat Bil Sweden, nå-
got som vd:n Tobias Pettersson då 
motiverade med att medlemskapet 
var en onödig merkostnad.

Enligt vd Bertil Moldén på Bil 
Sweden har organisationen som 
första land i världen gjort en över-
enskommelse med Stena Recycling 
om omhändertagandet av uttjänta 
bilar, det som kallas ”End of life 
vehicles” och som är följden av 
ett EU-direktiv som reglerar att 
95 procent av uttjänta bilar ska 
återvinnas.

– När stormen Gudrun drog 
in över västra Sverige och dränkte 
1 500 nya bilar i Halmstad 
hamn tvingades vi se över 
hur vi kunde återvinna 
helt nya bilar. Vi fick då 
ett riktigt bra paraplyavtal 
med Stena, säger Bertil 
Moldén.

Avtalet går ut på att 
varje generalagent under 
paraplyavtalet gör egna 
överenskommelser med 
Stena och avtalet har, en-

ligt Moldén, sparat medlemmarna 
mycket pengar.

– Eftersom Peugeot valt att 
lämna Bil Sweden kommer de inte 
åt avtalet och det betyder att de 
måste börja fondera i egna pengar 
för att ta sitt ansvar, säger Moldén.

BILPRODUCENTEN TESLA är inte 
medlemmar i någon annan impor-
törsförening men de valde att gå 
med i Bil Sweden enbart tack vare 
avtalet med Stena, enligt Moldén. 

Men på Peugeot Sverige är 
Tobias Pettersson inte oroad.

– Vi har ett eget avtal med 
Stena Recycling och de bryr sig 
inte om vi är medlemmar i Bil 

Sweden eller inte. Vi kommer att 
förhandla om avtalet efter 2019 
oavsett medlemskap, säger han.

Får ni samma pris som om ni 
hade varit medlemmar i Bil 
Sweden?
– Jag kan inte uttala mig om utfallet 
av en framtida förhandling, men ut-
trädet i Bil Sweden kommer inte att 
påverka utfallet av förhandlingen.

Påverkar de här kostnaderna 
återförsäljarna på något sätt?
– Nej, det är helt vårt ansvar. 
Återförsäljarna har inget med re-
cyclingen att göra. Det är general-
agentens börda.

– Det sättet som vi bedri-
ver en generalagent på är inte 
som de andra. Jag vill inte 
lägga en halv miljon på Bil 
Sweden när de inte ens kan 
förklara för mig vilket värde 
jag får för pengarna. 2  me

Tesla in
Peugeot ut

Genom att KW Bruun lämnat branschorganisationen Bil Sweden  
får de inte längre fördelarna av det avtal som Bil Sweden har med  

Stena Recycling för omhändertagandet av uttjänta bilar.

EN RYSARE 
Nya Subaru-ÅF
På sistone har flera förändringar 
skett inom Subarus återförsäljar-
kår. I Haninge är Torvalla Bil 
ny återförsäljare. De har sedan 
tidigare drivit en serviceverkstad 
för Subaru och kommer under 
september att även starta försälj-
ning i nybyggda lokaler på Värmdö. 

Andra nya återförsäljare med 
verkstadsanläggningar är Svenska 
Motor i Götaland i Skövde, Eksjö 
Motorcentrum i Nässjö, Runes 
Bil i Habo utanför Jönköping, 
Mölnlycke Bil på Sisjöns industri-
område i Göteborg, Autolounge 
i Kungsbacka samt Eskilstuna 
Motor i Eskilstuna.

Jeep till Nyköping
och Gustavsberg
Åke Andersson Bil i Nyköping har 
nyligen tagit upp Jeep som kom-
plement till Fiat, Fiat Professional 
trp, Suzuki och Mazda. Företaget 
är därmed såväl återförsäljare 
som serviceverkstad för Jeep. 
Även Torvalla Bil har nyligen blivit 
auktoriserad serviceverkstad för 
Jeep samt Fiat och Fiat Profes-
sional trp i Värmdö/Gustavsberg 
utanför Stockholm. Värmdö-
anläggningen säljer sedan tidigare 
Fiat, Jeep, Mazda och Subaru. 
Torvalla Bil har även anläggningar 
i Sätra och Haninge i Stockholms-
området.

Nytt fordonsgymnasium
Mekonomen group har i höst 
startat ett treårigt yrkesförbe-
redande utbildningsprogram för 
bilmekaniker, ProMeister Fordon, 
i samarbete med Realgymnasiet. 
Inledningsvis iscensätts det i 
Stockholm och Lund och omfattar 
cirka 30 utbildningsplatser.

– Innehållet i programmet 
kommer löpande att utvecklas för 
att följa branschens utveckling. 
Det bygger också på individuell 
anpassning utifrån varje elevs 
behov och mixar teori, praktik och 
lärlingsutbildning, säger Petra 
Bendelin, vd för ProMeister Solu-
tions på Mekonomen group.

Förenade Bils …
… nybygge för Jaguar och Land 
Rover i Malmö öppnar portarna 
i september. Anläggningen är 
uppförd enligt ett nytt CI-koncept 
för märkena och innehåller 
försäljningsytor, verkstad och 
kontorsutrymmen.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

BIL  SWEDEN

FOTO ALEXIS GEORGESON

Enligt Bertil Moldén gick 
Tesla med i Bil Sweden för 
att komma i åtnjutande av 
recykling-avtalet.

VI RINGDE SÄLJAREN 
ERIK EDWARDSSON 
PÅ UPPLANDS  
BILFORUM
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När du ska sälja vinterhjul till en bilkund, kan det ibland vara lite svårt att få fram modell-
och prisuppgifter från reservdelsavdelningen, så snabbt som man skulle vilja. Att lagerhålla och 

ha koll på alla dimensioner och varianter på däck, fälgar och priser är inte alltid helt enkelt.

På vår webbplats slår du bara in reg-nr eller modellkod, så får du direkt upp ett antal
tänkbara däck/fälg-alternativ. Med bild, pris och allt. Några få klick senare, är hjulsatsen

på väg och levereras till dig oftast dagen efter.

Välkommen att höra av dig, så berättar vi mer.

UNGEFÄR SOM VI FÖRENKLAR 
JOBBET I BILHALLEN! 

POTATISSKALAREN 
FÖRENKLADE JOBBET I KÖKET! 

Historiken runt olika skalare är lite oklar, men redan i slutet av 1800-talet fi gurerade en potatis-
skalare på industrimässan i Malmö. Ett halvt sekel senare, 1953, började potatisskalaren Jonas, med 
rörlig kniv, att tillverkas av Mekanoverken i Forsheda. Den blev omåttligt populär och nu fi nns den 

i snart sagt alla svenska hem där den förenklar jobbet för massor av matlagare.

Front 
2

anläggningar totalt har den finska 
begagnatkedjan Kamux i dag –  
37 i Finland, 9 i Sverige och 2  

i Tyskland. Målet är att bli den 
ledande begagnatkedjan i Europa 

och tillväxten sker framför allt  
i Sverige och Tyskland. 
Den nye internationelle  

direktören Olli Kilpi betonar  
vikten av att förstå kundernas 

behov inom detaljhandel. 
– Vi måste vara konsekvent genom 
hela processen, så att kunden kan 
förstå och ha förtroende för det vi 
erbjuder. Konstant måste vi hålla 
våra löften för varje kund, det får 
inte förekomma pauser. Mitt mål 

är att tillhandahålla en stor del av 
de europeiska konsumenterna ett 
nytt och tillförlitligt sätt att göra 
en förmånlig och säker bilaffär. 
Kamux svenska historia började 

för fyra år sedan.

48

NOTISER

Berners …
… satsar i Sundsvall där en 
ny personbilsanläggning med 
ett djupgående miljötänk har 
invigts i Birsta-området (läs 
mer om deras tvättanlägg-
ning på sidan 28).

I närheten är en sprillans 
ny Scania-anläggning under 
uppförande. Dit kommer 
också transportbilsverksam-
heten i Sundsvall att flytta 
vid invigningen i november. 
Den senare satsningen är en 
investering på 150 miljo-
ner i runda slängar. I dag 
är 85 personer anställda i 
Sundsvall och en ytterligare 
utökning av arbetsstyrkan 
ingår i planerna. 

Ana Motorcentrum …
… i Trollhättan och Alf 
Hansson Bil i Lysekil har för-
värvats av Hedin-koncernen. 
Ana säljs efter endast ett år i 
Bilias ägo.

Brandt Fordon …
… återförsäljare och service-
verkstad för Ford och Mazda, 
är i full gång med bygget av 
sin nya bilanläggning, som 
ersätter företagets nuvarande 
bilhus i Skara.

SERVICEMARKNAD

Den höjda kvaliteten på bilarna 
och längre serviceintervaller kan 
minska verkstadsjobben rejält 
framöver. Det visar en intern rap-
port om verkstäders servicegrad 
som presenterades vid senaste 
Cecra-mötet. 

EN FORSKNINGSRAPPORT från 
universitetet i Düsseldorf om det 
framtida servicebehovet i verkstä-
derna visar tydligt på trenden med 
färre order. Rapporten påtalar att 
allt fler jobb, som diagnostik och 
omprogrammering, kommer att 
kunna skötas via telematik, vilket 
gör att bilarna i framtiden inte 
behöver komma in lika ofta till 
verkstaden.

Enligt rapporten utförs redan i 
dag hälften av verkstädernas jobb 
av diagnostik eller omprogramme-
ring, medan hälften är mekaniska 
reparationer. MRF:s servicemark-
nadsansvarige Joachim Due-Boje, 
som var med på mötet, tror att 
motsvarande siffror i Sverige 
snarare ligger på 20 procent diag-
nostik och 80 procent traditionellt 
underhåll och reparationsarbete.

– Förutom höjd kvalitet och 
längre serviceintervaller har servi-
cedelarna längre hållbarhet, vilket 
också minskar reparationsbehovet. 
De jobb som ökar är knutna till 
däck, vindrutebyten, torkarblad 
och skador på framvagn och fjäd-

rar efter att förarna kört ner i gro-
par på grund av dåligt underhållna 
vägar, säger Joachim Due-Boje.

Sammantaget betyder det att 
verkstadsjobben inom tolv till 
femton år kommer att minska till 
hälften, enligt rapporten. Till det 
kommer en ökning av elektriska 
fordon som kräver färre repara-
tioner.

– Förra året hade vi 380 miljoner 
arbetsorder inom EU och om elva 
år, 2028, kommer antalet order 
att minska till 220 miljoner. Det 
kommer påverka eftermarknaden, 
säger Joachim Due-Boje.

Vad innebär minskningen för 
svenska verkstäder?
– Det innebär att verkstäderna 
måste tänka på vad 
de kan göra, an-
tingen ansöka om 
fler auktorisationer 
eller erbjuda andra 
tjänster som kun-
derna efterfrågar.

Det kan vara att 
förenkla verk-
stadsbesöket för 
kunden. Om man 
exempelvis erbju-
der däckbyte ska 
samma verkstad 
kunna ha utbild-
ning och kunskap att programmera 
TPMS-ventilerna, så att kunden 

slipper åka till en annan verkstad 
för att göra just den åtgärden.

Vilka hinder finns för en sådan 
utvidgning?
– Egentligen inga. Det handlar om 
utrustning och utbildning. Om du 
har duktig personal som kan utföra 
felsökning och du jobbar med rätt 
varumärken så kan du erbjuda alla 
de tjänster som kunderna kommer 
vilja ha.

Rapporten kommer som en 
bekräftelse på en längre tids dis-
kussion om bland annat behovet 
av personal till verkstäderna. 
Branschen efterlyser 5 850 meka-
niker inom tre år, men med längre 
serviceintervaller kan det behovet 
behöva justeras. 2� me

Så ebbar verkstadsjobben ut 
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Nu är det vetenskapligt 
beviset att verkstads-
jobben klingar av.

Joachim Due-Boje tycker att service-
verkstäderna ska försöka bredda sig.
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Priset gäller för en exempelinstallation med en sug för upp  
till sju samtidiga användare med inverterteknologi, HE901I,  
tio satelliter med spjäll och start- och stoppautomatik,  
P3PS-2 samt rör och böjar för installation av en lokal som  
är cirka 900 m2. Gäller både installation och driftsättning.

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

LEASA DIN  
CENTRALSUG

ENKELT OCH FLEXIBELT! 

2 990 KR/MÅN*

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

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

WER, Box 434, SE-701 48 Örebro   
Telefon: +46 19 20 73 30 
E-post: info@wer.se
Web: www.wer.se
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När Volvo Lastvagnar betygs-
sätts i MRF:s GA-enkät, har  
Volvohandlarföreningen (VHF) 
känt att lastbilsverksamheten 
kommit att dominera svaren.  
För att även bussaffären ska  
få sitt strålkastarljus gjorde  
de en egen, specifik enkät, just 
för buss.

DET FINNS inte så många buss-
återförsäljare i Sverige som inte 
är fabriksägda. Fler servar buss 
förstås, inom Volvosfären 19 
företag, och VHF tyckte att det 
var på tiden att de fick säga sitt 
om huvudmannen Volvo Bus-
sar Norden. Det gjorde en egen 
nedskalad enkät, relevant för buss, 
med anonym medverkan. Det 
kom svar från 16 företag.  

NU BLEV TOTALBETYGET i stort sett 
detsamma som för Volvo LV, men 
en del skiljde sig. Största missnöjet 
riktas mot försäljningsorganisatio-
nen, där en ny struktur med lokala 
grupper och möten nyligen har 
sjösatts. Lågt betyg får också stödet 
till lokal marknadsföring och pre-
cis som på lastvagnssidan finns en 
del att önska vad gäller lönsamhe-
ten och garantihanteringen.

Riktigt höga betyg gavs för 
nytänkande och kreativitet.

– Volvo Buss var tidiga med  
att utrusta sina säljare med läsplat-
tor som exponerar exempelvis 
olika inredningar. Trots att buss  
är relativt litet i Volvosfären sticker 
organisationen initiativrikt ut, 
säger enkätsansvarige Axel von 
Essen på VHF.

Gjorde egen GA-enkät
PERSONALENS KVALIFIKATIONER 

och den tekniska kompetensen  
på verkstadssidan hyllas – mer än 
på lastvagnssidan. 

– Det var bra att få en avstäm-
ning specifikt för buss, framför allt 
att styrkor och svagheter i samar-
betet kommer fram i ljuset. Volvo 
Buss vet att de har en del att göra 
inom försäljning och på garanti-
sidan, det ska bli spännande att  
se om de lyfter sig nästa år, säger 
Axel von Essen.    

Det blir alltså en fortsättning 
med möjlighet att följa utveck-
lingen.

– Även Volvo Buss är glad för 
återkopplingen och ska faktiskt 
själva genomföra enkäten i våra 
grannländer, berättar Axel von  
Essen. 2  icn

HÄNDER  FRAMÖVER
Aktuelltutbildningar Bilplast
(obligatoriska för bilplastreparatörer)
18 heldagsutbildningar som arrangeras på 12 orter under hösten.  
Avstampet sker: 
14 september i Norrköping
Läs mer och anmäl på mrf-bokning.se

IAA Cars
14–24 september, Frankfurt
IAA fortsätter att fokusera på den nya mobiliteten. Vid seminarier under 
paraplynamnet ”New Mobility world” sätts strålkastarljuset på bland annat 
digitalisering, automatisering och nya mobilitetsbaserade tjänster. Parallellt 
pågår mastodontmässan med cirka 400 utställare från leverantörsledet 
– personbilar, motorcyklar, husvagnar, delar och tillbehör samt telematik, 
produkter för service, reparation, underhåll och mycket mer. www.iaa.de

MRF På väg
20 september Värmland
5 oktober Skaraborg
11 oktober Sundsvall
19 oktober Östersund
25 oktober Örebro
29 november Skåne
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder. Anmälan 
på mrf-bokning.se

Kurser i bilhandels- och verkstadsjuridik
Göteborg, MTG 21–22 september
Norrköping, Rejmes 17 november
Halvdagskurser ledda av MRF:s jurist David Norrbohm. Bilhandel förmidda-
gar, verkstad eftermiddagar. Anmälan på mrf-bokning.se

Servicemarket 17
27 september, Næringslivets Hus, Oslo
Norges Bilbransjeforbund servicemarknadskonferens borrar in sig på utveck-
lingen fram till 2025.

Yrkesprov för lacklärare 
5-6 oktober, Fredrika Bremergymnasiet i Haninge
En andra gång ges yrkeslärare möjligheten att göra LYN:s praktiska och teoretis-
ka yrkesprov och nätverka med kolleger i samband med en tvådagarsutbildning. 

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

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

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

Hållbara transporter 2017, Rival, Stockholm
16 november
Svenska miljöinstitutets årliga konferens med den senaste uppdateringen om 
hållbara transporter – miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitets-
tjänster.

NOTISER

Upplands Motor …
… har förvärvat Bernats Bil i 
Länna och därmed ökat tillgäng-
ligheten för Mercedes lastbils- 
kunder i södra Stockholm. Verk-
samheten består till största del 
av mekanisk verkstad för lastbilar, 
plåt- och lackverkstad, glasverk-
stad samt reservdelsförsäljning. 
I fjol omsattes cirka 146 miljoner 
och har ca 80 anställda. Bernats 
Bil har cirka 80 medarbetare och 
utsågs 2016 till Mercedes-Benz 
mest framgångsrika lastbils- och 
personbilsverkstad i Sverige.

 
Göinge Bil …
… invigde nyligen sin nybyggda  
anläggning i Markaryd, en sats-
ning på cirka 40 miljoner.

Antalet försäljare ska utökas 
från en till två, och det väntas 
även anställas fler mekaniker.

Företaget representerar Volvo 
personvagnar och lastvagnar,  
Renault och Dacia, och har 
anläggningar även i Älmhult, 
Hässleholm och Osby, samt  
en serviceverkstad i Kristianstad. 
Omsättningen är cirka 800 miljo-
ner per år.

Bilia Toyota …
… invigde sin ombyggda bilanlägg-
ning i Eskilstuna under försom-
maren. Anläggningens bilhall har 
byggts ut med 400 kvadrat.

British Motor group 
Stockholm …
… hoppas kunna flytta in i början 
av 2019 i en del av en fastighet  
på totalt 23 000 kvadrat som 
Castellum börjat bygga i Stock-
holms tätaste bilkluster Smista 
Allé. Där kommer Jaguar och 
Land Rover att säljas.

BUSS

Axel von Essen, 
general för 
bussenkäten.

Nu har också 
Jörgen Sjöstedt,  
vd på Volvo Bus-
sar Norden, fått  
betyg på åter-
försäljarrelatio-
nerna.

http://www.iaa.de
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Andreas Strid är ny märkeschef 
för Porsche inom Din Bil. Han 
kommer närmast från tjänsten 
som försäljningschef för Porsche 
hos generalagenten där hans 
efterträdare är Håkan Nilsson, 
tidigare försäljningschef för Skoda.

Christer Blomdell är ny vd för 
International 
Motors Nordic, 
Subaru Nordic och 
Isuzu Sverige. Han 
efterträder Tor-
björn Lillrud, som 

efter 14 år har övergått till andra 
uppgifter inom IM group. Christer 
Blomdell började på IM Nordic 
för tio år sedan och har under de 
senaste åren även varit vice vd.

Diego Ramos har 
utsetts till ny chef 
för Audi Sverige. 
Han har interna-
tionell erfarenhet 
från både Seat och 
Audi, senast med övergripande 
ansvar för Audi Western Europe. 
Diego Ramos efterträder Marco 
Schubert som är ny head of 
sales för Skoda i Asien.

Begagnade bilkedjan Kamux har 
utsett Olli Kilpi till direktör för 
internationell verksamhet. Han ska 
stärka Kamux internationella till-
växt mot målet att bli den ledande 
bilhandelskedjan för begagnat i Eu-
ropa. I dag har Kamux 48 utställ-
ningslokaler. Olli Kilpi har en lång 
karriär inom McDonald’s Finland, 
Sverige och Norge bakom sig.

Ann Hellenius, 
CIO (it-chef) för 
Stockholms stad, 
har blivit invald i 
Volvofinans Banks 
styrelse för att 

stärka utvecklingen inom bilre-
laterade produkter och tjänster. 
Hellenius utsågs förra året till 
”European CIO of the year”.

Stockholms Motorbranschför-
ening (SMBF) har bytt namn till 
MRF Stockholm.

Mekonomen group 
har rekryterat Åsa 
Källenius som ny 
CFO (finansdirek-
tör). Hon tar också 
plats i koncernledningen. Åsa 
har tidigare varit CFO för Tele2 
Sweden och har sedan 2016 drivit 
egna bolaget Källenius Invest. 
Hon efterträder Per Hedblom.

Mer än hälften av skadeverkstä-
derna har tvingats härbärgera 
bilvrak på gårdarna över ett år.  
Nu måste försäkringsbolagen 
inse sitt ansvar, inte minst sedan 
kommuner börjat ställa hårdare 
krav på uppställningsplatserna.

TOTALFÖRSTÖRDA BILAR som 
bärgas till skadeverkstäderna och 
förblir stående där i väntan på 
långa utredningar – ett gammalt 
känt aber. Nu finns svart på vitt 
hur omfattande problemet är sedan 
MRF gjorde en enkätundersök-
ning: 

• 53 procent av svenska MRF-
anslutna skadeverkstäder har haft 
totalförstörda bilar stående på sina 
gårdar i mer än ett år.

• 27 procent har erfarenhet av 
bilar, uppställda längre än sex 
månader.

• 57 procent uppger att vraken 
bli stående upp till tre månader.

De tar plats, de kräver admi-
nistrativt arbete och det ser inte 
roligt ut.

Men allvarligast är kanske 

”Nu måste bolagen ta ansvar!”
att kommuner har börjat kräva 
rigorösa miljöåtgärder som täta 
underlag, tak och separata oljeav-
skiljare. Ansvaret faller på ägarna 
till fastigheterna där bilarna står, 
även sanering om sådan åläggs.

– Det kan kosta hutlösa pengar. 
Försäkringsbolagen skjuter över 
kostnaderna på verkstäderna, säger 
MRF:s Jan Olvenmo som nu kom-
mer att lägga problemet på bordet 
för samtliga bolag.

– Jag har fotograferat och 
dokumenterat på varenda verkstad 
jag besökt. Det är 
så uppenbart att 
många av vraken 
inte är reparerbara, 
säger Olvenmo.

NATURLIGTVIS är 
det inte miljömäs-
sigt okej att total-
brunna bilar ska stå 
och läcka glykol och 
oljor på grusplaner, 
men det är näppe-
ligen verkstädernas 
ansvar.

– Det är inte okej att vrak diri-
geras till verkstäderna. Ska dessa 
bilar bli föremål för utredning 
får antingen bolagen ordna egna 
uppställningsplatser eller betala 
verkstäderna depåavgifter.

Flest långliggare hos verkstä-
derna har If, Länsförsäkringar och 
Folksam; de står för 80 procent av 
”kyrkogårdsbilarna”. Anledningen 
till att de blir stående är mestadels 
trassliga försäkringsärenden med 
oklara vållandeförhållanden.

– Nu har vi papper på hur illa det 
är. Det här måste 
lösas gemensamt 
med bolagen, säger 
Olvenmo.

– Både för-
säkringsbolagen 
och verkstäderna 
efterlyser ju större 
genomströmning 
och då måste de 
här bilarna bort, 
de kan inte stå och 
ta upp utrymme 
och störa produk-
tionen. 2�� icn

CTR7 - Motståndssvets  
för avancerad svetsning!

• Kraftfull — svetsströmmar upp till 12000A

• Flexibel — Når alla svetspunkter med den  
flexibla, teleskopiska supportarmen av aluminium  
med integrerat balansblock (tillval) 

• Användarvänlig — kontrollpanelen har 
en lättnavigerad, 7” färgskärm

• Ökad säkerhet och hantering —  
tack vare den unika designen med  
låg tyngdpunkt 

• Effektiv vattenkylning — 20L tank

• Registrerar svetsdata — via   
PC och USB med Weldlogger  
mjukvaran (tillval)

Car-O-Liner    Hulda Mellgrens gata 1     
SE-421 32    Västra Frölunda    Tel: +46 31 721 1050  
info@car-o-liner.se     www.car-o-liner.com

Kontaka oss för mer information

Kontakta oss för snabb leverans.

Global montörvagn speciellt anpassad för arbete 
med tyngre fordon och maskiner. Dynor i

integralskum, reglerbart ryggstöd mellan
5° till 75° med hjälp av gaspatroner.

Global verkstadsprodukter.

          Global liggstöd är ett perfekt och bekvämt
    hjälpmedel vid arbeten inne i bilens kupé.
Stödbenet är lätt ihopfällbart och justerbart i
höjd mellan 34-50 cm.

Global
liggbräda är
en bekväm hjälpreda utan
störande infästningar, upp-
byggd på en stålstomme
överdragen med oljeresistent
gummi. De sex svängbara hjulen gör den lätt-
manövrerad. Brädan kan kompletteras med ett
extra brett nackstöd i konstläder.

Global åkstol – originalet – är en 
ergonomisk lågstol som
skonar och avlastar rygg,
knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem sväng-
bara hjul, varav två är låsbara, 
gör det lätt att förflytta sig.
  En praktisk verktygshylla
      under sitsen, åkstolen
          kan även förses med
              ryggstöd för ytterligare

bekvämlighet.

Nu520.000exemplar

FOLK I BRANSCHEN

VRAKBIL ARNA

”Sättet att köpa bil ändras. Vi behöver jobba på det  
jag kallar ’operational excellence’. Jag tror inte på  
internetköp av en bil. Det är för dyrt och för känsligt, 
men det kräver att återförsäljaren är mer förberedd 
när kunden väl kommer till hallen. Återförsäljaren 
måste kunna svara på väldigt specifika frågor.”

Renaults Nordenchef Sylvain Devos i volvohandlarnas tidskrift Visioner & Vägval 2017

Den här bilen bärgades till Belami i Linköping – 
ganska uppenbart väl att det inte är reparerbar …

F
O

T
O

 S
T

A
F

FA
N

 G
U

S
T

A
V

S
S

O
N

Jan Olvenmo 
kallar försäkrings-
bolagen till möten 
under hösten.
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”Tillfället gör tjuven …  
efter Harveys härjningar dränktes  

hundratusentals bilar”

I kölvattnet efter Harvey

EN BIL BEHÖVER servicearbeten till ett 
värde av närmare 300 000 kronor under 
en livslängd, enligt Joachim Due-Bojes 
beräkningar av värdet av antal debite-
rade timmar. 

– En trogen kund är värd mycket 
pengar för en serviceverkstad. Det är 
vad jag vill visa med beräkningen, säger 
Joachim Due-Boje. 

– Det är viktigt att inte bara notera reg-

Betänk kundens långtidsvärde!

Servicen är värd en ny bil
Ett servicearbete här, nya däck där och något som behöver repareras. Tillsammans blir 
bilens service under tolv år en intäkt på närmare 300 000 kronor för serviceverkstaden. 
Det blev resultatet när Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig på MRF, räknade 
ihop värdet av tidsåtgången för alla jobb på en bil fram till i dag. 

STATISTIK

Göteborgs Stads Leasing AB

Verkställande direktör
Vill du uppfylla vår vision att ligga i framkant kring innovations-
arbete när det gäller stadens miljösatsningar för miljösmarta 
fordon, maskiner och varutransporter!

Vi söker en VD som tillsammans med sina medarbetare på ett 
inspirerande sätt vill ta sig an den spännande och utmanande 
uppgiften att leda och utveckla Göteborgs Stads Leasing AB.

En bra vardag  
för alla  
göteborgare

SÖK JOBBET PÅ:  
goteborg.se/ledigajobb

På Autogloben träffar du verkstadsägare, servicemarknadschefer, 
mekaniker, plåtslagare, lackerare, däck- och reservdelsspecialister.  
Se till att synas bland branschens viktigaste inköpare.

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

Möt de viktigaste inköparna  
i fordonsverkstadsbranschen

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

(Däckspecialisternas Riksförbund) och MYN, Motorbranschens Yrkesnämnder.

31 JAN – 1 FEB 2018, GLOBEN, STOCKHOLM

Nya affärs- 
möjligheter

Köpstarka  
besökare 

Enkelt 
och bekvämt  
- din monter  

står klar!
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PRECIS INNAN VI gick i press med det här numret, där Fokussidorna 
handlar om bil-relaterad brottlighet, rusade orkanen Harvey över 
Mexikanska golfen och in över Texas och Louisiana.

Utsikterna förmildrades inte nämnvärt av att vindhastigheten 
nedgraderades till en tropisk storm; vid vår pressläggning uppskat-
tades dödssiffran till ett 30-tal personer, kostnaderna till tresiffriga 
miljardbelopp och bilder på obarmhärtiga vattenmassor och öde-
läggelse rullades ut i medierna. Bilder på störtfloder och rader av 
bilar stående med vatten upp till ”relingen”.

VI KUNDE LÄSA att hälften av alla dödsfall vid översvämningar är 
kopplade till fordon som svepts i väg av vattenmassor och vars  
passagerare drunknat. Sedan för katastrofer av detta slag med sig  
ytterligare offer för rån och plundringar som följer i kölvattnet. 

Den som tänker ytterligare lite längre framåt, några månader efter 
att vattenmassorna har dragit sig tillbaka, kan ana andra dödsfällor 
– här i Europa dit sjukt vattenskadade bilar befaras skeppas för att 
plockas ihop med stulna reservdelar och få ett andra liv. 

TILLFÄLLET GÖR TJUVEN … efter Harveys härjningar dränktes hundra-
tusentals bilar (det har pratats om en halv miljon fordon).

Julafton för skumrasket runt den fordonsrelaterade brottslighe-
ten. Det är inte svårt att föreställa sig hur de sofistikerade ligor som 
arbetar med dränkta USA-bilar gnuggar händerna och hänger på 
dörrlåset när hundratusentals bilar löses in och får så kallade ”salvage 
title-stämplar” och på olika vägar skeppas över Atlanten som skrot 
eller bara ett chassinummer.

Det är heller inte svårt att föreställa sig den ökade efterfrågan på 
reservdelar, kanske inte krock-kuddar, men väl styrdon.

SÅ VAR DET EFTER stormen Katrina för tolv år sedan, efter Sandy för 
fyra år sedan. Vad vankas denna gång? Vi har redan, senaste åren, 

haft en dramatisk ökning av reservdelsstölder  
i Sverige, övervägande från BMW-bilar. 

Orkaner och tropiska stormar som för med 
sig översvämningar och kraftiga regn antas 
öka framdeles. Frågan vi ställer i kriminal-
reportaget i det här numret om ansvaret för 
att manipulerade bilar kommer ut på vägarna 

känns i högsta grad aktuell. Inte minst för 
att minska de olyckstillbud som kom-

mer med fördröjd verkan i stormar-
nas kölvatten.

FÖR ÖVRIGT kanske det är idé att 
se över skalskyddet!

numret, och göra ett så snabbt och billigt 
jobb som möjligt, utan i stället dra järnet 
när kunden kommer in första gången, 
göra ett bra jobb, visa att man bryr sig 
och följa upp besöket. På mindre orter 
görs det oftare men i storstäderna sak-
nas ibland detta långsiktiga tänkande. 

TYPBILEN I beräkningen är tolv år 
gammal och har gått 24 000 mil. Den 

har servats varje år, vartannat år 
lite mer omfattande. Bilen har också 
hunnit med sex byten av sommardäck 
och fyra byten av vinterdäck. Brom-
sarna har åtgärdats vid fem tillfällen.

En av de dyrare åtgärderna är  
byte av AC som bara sker en gång  
i bilens liv, med arbetstimmar till 
ett värde av närmare 15 000 kronor. 
Bilens enda kopplingsbyte är några 

tusen kronor billigare. 
Kostnaderna varierar kraftigt över 

åren. Vissa år klarar sig kunden utan 
några reparationer alls.

Bilen krockskadas en gång, en 
kostnad på uppskattningsvis 108 000 
kronor, och har då verkstaden också 
skadeverkstad blir det absolut största 
uppdraget; den står för 38 procent av 
bilens totala servicetimmar. 2�  ac

34 800

26 880

32 000

15 800

4 600 4 200 4 200
5 800

14 800
12 500

108 000

3 900 4 500 4 4005 000 5 000

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen
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AutoConcept Insurance AB  I  0300-52 10 00  I  info@autoconcept.se  I  autoconcept.se 

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

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

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

För produktbeskrivning och villkor se autoconcept.se/produkter

No more ”dieselgate”…

Ring
0300-52 10 00

så berättar vi mer!

YOUR INSURANCE PROVIDER

Holmgren Group har blivit stor-
ägare i företaget Greater Than 
som i våras lanserade bilförsäk-
ringen Enerfy genom försäkrings-
bolaget Moderna Försäkringar. 

GÖRAN STRANDBERG, VD för 
Holmgrens Bil, varför valde ni att 
bli delägare i Greater Than?

– Svensk bilhandel är under 
förändring med nya kundbehov 
och försäkringen är bara en av 
många tillämpningar av den här 
nya tekniken. 

– Den här tekniska plattformen 
ger oss möjlighet, vid exempel pri-
vatleasing, att erbjuda ett alternativ 
till en fast månadsavgift och i stäl-
let ha en rörlig milkostnad baserad 
på hur bilen nyttjas. Vid olika 
typer av bildelningstjänster kan 
vi se vem som nyttjar bilen och 
på vilket sätt den används, vilket 
sedan styr vad kunden får betala.

– Ett bostadsområde eller 
universitet kan även erbjuda en 
bilpool där varje individ betalar 
den faktiska kostnaden för sitt 
användande. Sedan vill många av 
våra företagskunder ha en full bild 
av hur deras tjänstebilar används 
vad gäller miljöpåverkan och 
trafiksäkerhet. Med hjälp av den 
här tekniken kan de följa upp och 
hjälpa sina medarbetare att bli säk-
rare och köra mer miljövänligt.

Berätta mer om tekniken!
– Under tio år har Greater Than 
samlat på sig en stor mängd 

kördata från bilar som tillsammans 
med artificiell intelligens, en själv-
lärande logaritm, kan avgöra hur 
förare fungerar i trafiken. Systemet 
följer körmönster och känner till 
exempel av när föraren blir okon-
centrerad. 
 
Vad innebär det för försäkrings-
tagaren?
– Det innebär att han eller hon 
premiesätts efter sitt faktiska risk-

beteende och inte efter ålder och 
skadehistorik som i traditionella 
försäkringar. Med en telefonapp 
kan man följa sitt körmönster och 
se vad försäkringskostnaden blir 
för varje enskild kilometer. I stäl-
let för att betala i förskott betalar 
kunden efter att ha använt bilen. 
De kunder som väljer Enerfy är 
framför allt de som redan kör 
trafiksäkert och vill sänka sina 
premier. 2�� pe

MAN Truck & Bus Sverige tar ytterligare ett steg i 
sitt ”one-stop-shopping-erbjudande” genom egen 
fordonsfinansiering under varumärket MAN Financial 
services som är en del av Volkswagen Financial 
services-koncernen. MAN Financial Services erbjuder 
bland annat lastbilslån, finansiell och operationell 
leasing samt kreditbesked samtidigt som kun-
den lägger beställning av en lastbil. MAN Service 
partners får möjlighet att finansiera investeringar i 
specialverktyg och jourbilar.

NOTISER

Norrlands Bil …
… bygger ut sin anläggning i  
Arvidsjaur till närmare 800 
kvadrat. Avsikten är att få in 
begbilarna under tak. Norrlands 
Bil säljer och servar VW-gruppens 
märken i Skellefteå, Malå, 
Arvidsjaur, Luleå och Piteå och 
har även försäljning och service 
av Scanias tunga fordon på dessa 
orter samt i Kiruna och Gällivare. 
Koncernen skapades när tidigare 
Skellefteå Bil köpte Müllers i 
Luleå och Piteå. Totalt har man 
cirka 300 anställda.

Göteborgs Lackcenter …
… med verkstäder i Kungälv, 
Torslanda, Hisings Kärra, Västra 
Frölunda och Kungsbacka 
förvärvades i somras av Werksta-
gruppen. Företaget har på kort 
tid vuxit till fem anläggningar och 
ser goda fortsatta expanderings-
möjligheter. De tidigare ägarna 
blir delägare i Werkstagruppen 

Göteborgs Lackcenter är 
Västsveriges största oberoende 
skadeverkstad med totalt cirka  
60 anställda och en årsomsätt-
ning om cirka 70 miljoner. Verk-
städerna är underauktoriserade 
för Kia, Mazda, Subaru, Hyundai, 
Porsche, Opel, Saab, Chevrolet, 
Citroën och Iveco. Marko Kreivi  
är grundare och vd. 

Thunell Bil …
… i Eskilstuna expanderar och 
startar snart en egen service-
verkstad, efter att enbart ha varit 
återförsäljare för Suzuki. Hittills 
har Suzuki-servicen i Eskilstuna 
hanterats av TIB:s Bil, som även 
är auktoriserad serviceverkstad 
för Fiat.

Ladorna dröjer
Den planerade re-lanseringen 
av Lada på svenska marknaden 
låter vänta på sig. Den svenska 
generalagenten, Lada Skandina-
vien i Eskilstuna, kan i dagsläget 
inte säga något om huruvida den 
tilltänkta re-lanseringen alls blir 
av eller, i så fall, när. I stället kon-
stateras att såväl re-lanseringen 
i sig som introduktionen av fler 
modeller på den svenska mark-
naden ligger på is tills vidare. I 
dagsläget säljer Lada Skandina-
vien endast den fyrhjulsdrivna 
jeepen Niva i sex olika versioner 
via de existerande sex handlarna  
i Sverige. Någon utvidgning av det 
svenska försäljningsnätet är inte 
på gång under överskådlig tid. 

Vd:n Göran Strandberg 
lägger Holmgrens ägg 
i nya korgar.

Holmgrens greppar 
ny teknik

Fr v Mats Hanning, 
försäljningschef 
MAN Truck & Bus, 
Mats Sundqvist 
försäljningsansvarig 
tunga fordon MAN 
Financial services, 
Fabian Knappik, 
country manager MAN 
Truck & Bus och Ola 
Petersson, marknads-
chef MAN Financial 
services.

MAN lanserar finansprodukt



 18 MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2017   MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2017 19

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

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

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

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

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

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

Konsolideringarna tilltar inom 
skadesektorn. Kedjan Pierre Bil-
lackering är en som vinner svensk 
terräng i sakta stabil takt.

EFTER 20 ÅR i Danmark klev 
Pierre Billackering över gränsen 
till Sverige 2011 och nyligen för-
värvades det trettonde företaget.

– Vi är enbart intresserade 
av företag med hög kvalitet, god 
lönsamhet och en inarbetad kund-
krets, säger svenske vd:n Daniel 
Nordvall.

Varför vill de då sälja?
– I de allra flesta fall för att det 

saknas en naturlig successionsord-
ning inom familjen. Ägarna vill 
trygga framtiden för sig själva och 
sina anställda och få möjlighet 
att fokusera på kundservice och 
kvalitetslackering.

DEN SENASTE som sålde till Pierre 
var Sohel Musa som har drivit 
PeWe:s Billackering i Arninge, 
norr om Stockholm, i fjorton 
år. Han hade begrundat överlå-
telsen länge och väl. Eftersom 
han tidigare hade både plåt och 
lack, men Pierre enbart driver 
lackverkstäder, valde han att 
sälja plåtslageriverksamheten till 
medarbetarna och lackeringen till 
kedjeföretaget. Vid det sistnämna 
stannar han kvar som platschef.

– Jag är mån om att behålla den 
prägel av familjeföretag som vi 
alltid har haft, säger han.

David Nordvall säger att kedjan 
gärna vill att nya verkstäder behål-
ler sina särdrag och drivs mot sina 
egna uppsatta mål.

– Vi stöttar med administration 
och specialkunskap, tillhandahål-
ler verktyg och sovrar ut det bästa 
från alla våra verkstäder. Det gör 
att alla förbättras kontinuerligt, 
säger han.

Samordningsverktygen är 
många och synergieffekterna 
tillsammans med säljaren och 
medarbetarna är kanske det lön-
sammaste vid kedjebildningen.

Pierre Billackering har ett tju-
gotal centrala transportfordon som 
kör både kundbilar och reservde-

L ACKVERKSTAD

lar mellan anläggningarna för att 
jämna ut beläggning och korta 
flödestiderna. Medarbetare får 
också ambulera, om de vill, men 
tre tjänster är faktiskt ”på resande 
fot” och bildar en personalpool 
som står startberedd att åka dit 
bemanning behövs på grund av 
sjukdom, vabb, semester eller 
utbildning.

Tidsspill kapas och det finns 
fler samordningsvinster i fråga om 
inköp och gemensamma färg- och 
idébanker exempelvis. 

– Vi delar ju många erfarenhe-
ter av effektiva flöden och kors-
befruktar så mycket som möjligt, 
säger Daniel Nordvall.

Samtidigt jämförs och mäts 
nyckeltal länder och företag emel-
lan.

VITALT I AFFÄRSIDÉN är renod-
lingen på lack.

Pierre lackar lockande
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PIERRE BILL ACKERING
pierre.dk Autolakering
GRUNDADES: 1987 i Danmark av 
Pierre Legarth, kom till Sverige 
2011.

ÄGARE: Tyska företaget Intel-
ligent repair solutions (IRS) som 
förvärvade kedjan i fjol.

ANLÄGGNINGAR: 13 i Sverige, 33 i 
Danmark och 5 i Tyskland.

ORTER I SVERIGE: Borås, Helsing-
borg, Kalmar, Karlskrona, Lidkö-
ping, Lund, Malmö, Skara, Skövde, 
Stockholm, Uppsala, Vänersborg 
och Västerås.

MEDARBETARE: Cirka 110 personer 
i Sverige och 250 personer i 
Danmark.

SVENSK LEDNING: Vd Daniel 
Nordvall, affärsutvecklingschef 
Jonas Karlsson, teknisk chef Bert 
Andersson, administration Kalle 
Holmgren.

OMSÄTTER I SVERIGE: Cirka 100 
miljoner/år.

VINSTPROCENT: 8-9 procent på 
sista raden.

ÖVRIGT: Hela kedjan är certifierad 
mot ISO 9000 och bemödar sig 
om miljöåtgärder.

– Vi ska vara spjutspetsspecia-
lister, leverera kvalitet i effek-
tiva processer, säger Daniel och 
berättar att de gärna skulle vilja 
samarbeta med större bilhandlare 
i Sverige. 

– I Danmark har det varit 
intressant för återförsäljare att 
outsourca lackeringsverksamhe-
ten till oss. Vi hoppas att svenska 
handlare med egna skade- och 
lackverkstäder ska nappa på det 
också. Vi kan ofta utnyttja kapa-
citeten mer effektivt till förmån 
för bägge parter. Vi är öppna både 
för att hyra in oss eller att etablera 
nytt och investera. 

I fjol gjordes två nyförvärv i 
Sverige och expansionen fortsätter.

– I måttlig takt så att nya företag 
hinner sätta sig i vår kultur och 
samtidigt behålla sina särdrag, 
annars dödas kreativiteten, slutar 
Daniel Nordvall. 2�� icn

Sohel Musa är den senaste som avyttrade till Pierre Billackering när han 
sålde lackverksamheten i PeWe:s Billackering där ett 80-tal bilar passerar 
varje vecka.

Vd:n Daniel Nord-
vall har kontoret 
på fickan. Han 
hävdar att Pierre 
Billackering hit-
tills inte har känt 
av några rekryte-
ringssvårigheter.
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yrkesnämnder är rekryterings-
behovet av verkstadspersonal de 
kommande tre åren nästan 6 000 
personer. 

Joachim Due-Boje, ansvarig för 
servicemarknaden på MRF, upp-
manar hela branschen att hålla sig 
till spelplanen för att undvika kaos 
och skenande lönekostnader.

– Sök nya medarbetare via an-
nonser, rekryterare och arbetsför-
medlingen. Jag tycker det är direkt 
förkastligt att ringa hem till folk, 
eller ännu värre att ringa under 
arbetstid, för att erbjuda dem jobb. 
Det skapar bara oro och någon 
som inte har tänkt byta jobb lockas 
kanske till att göra det. Nästa gång 
kan det vara ditt eget företag som 
drabbas, säger Joachim Due-Boje.

Han berättar att framför allt 
ägare till mindre verkstäder ringer 
honom och är förtvivlade över 
hur medarbetare lockas över till 
andra företag. En del överväger att 
bomma igen verksamheten  

Den svenska arbetsmarknaden för bilmekaniker och bilplåtslagare är het. I storstadsregionerna 
överhettad. Där frodas ”draftingen”; verkstäderna snor arbetskraft från varandra och lönerna trissas 
upp. Det blir allt viktigare att måna om de medarbetare man har. 

bevandrade i att utföra datadiag-
noser och felsökning i moderna 
bilar, säger Mikael Olsson.

Ett annat problem är den nya 
tekniken i form av digitalisering och 
elektrifiering kräver att även den 
nuvarande kadern av mekaniker 
kräver kostsam vidareutbildning. 

ÄVEN I LILLA KÖPING i Väst-
manland råder brist på erfarna 
bilmekaniker. 

– Att hitta en mekaniker via 
annons är nästan som att vinna på 
Lotto, säger Marianne Bolinder, 
platschef för Möller Bil på orten.

Visserligen gjorde hon det för 
ett år sedan när en av hennes åtta 
mekanikerplatser blev vakant. Men 
då var det en av de anställda som 

KRIG
OM ARBETSKRAFT 

NOTISER

Berners till Åre
När Åre bilverkstad, mitt i byn, 
blev till salu köpte Berner-
koncernen den. Många ortsbor 
gladdes över att verksamheten 
får fortsätta och att tomten  
inte exploaterades för bostads-
byggande.

– Inte minst de lokala små-
företagarna tycker att det  
är fantastiskt att få en aukto-
riserad verkstad på orten. För 
oss är Åre en bra destination för 
varumärkesplacering, nära Norge 
också. Åre är ju ett starkt Audi-
centrum och 2019 arrangeras 
det alpina VM:et där, säger Peter 
Stenberg, vd för person- och 
transportbilssidan.

Nu pågår renovering och sista 
helgen i september öppnas verk-
stadsportarna i samband med 
Åre höstmarknad. Tre mekaniker 
och en platsansvarig kommer att 
besätta anläggningen. 

Sedan flera år har Berners en 
mobil verkstad i Funäsdalen och 
Vemdalen som utgår från Sveg, 
längre söderut i fjällvärlden.

Hos Mikael Olsson kan med-
arbetare bli återbetalnings-
skyldiga för prestigeutbild-
ning om de slutar i förtid.

Inget köpslående 
om personal än 
i Köping, enligt 
Marianne Bolinder.

Anställ via 
sociala medier, 
råder Jennifer 
Erdtman.

när lönekostnaderna skenar.
Joachim Due-Boje har 

undersökt vad de här drabbade 
verkstadsägarna kan göra för att 
förhindra övergångar.

– Tyvärr finns det inte så 
mycket man kan göra mer än att 
skriva avtal i samband med kurser 
och vidareutbildningar som företa-
get bekostar. Ett avtal som innebär 
att den anställde förbinder sig att 
jobba kvar ett år i företaget eller 
betala tillbaka en del av utbild-
ningskostnaden, säger han.

DET SYSTEMET praktiseras på 
Mercedes Benz i Malmöregionen, 
en verksamhet med 135 anställda 
och en omsättning på en miljard 
kronor.

– Med dem som gått vår interna 
topputbildning, ”Diagnostic techni-
cian”, sluter vi ett avtal som innebär 
att de blir återbetalningsskyldiga 
för utbildningskostnaden om de 
lämnar jobbet före avtalstidens 
utgång, säger vd:n Mikael Olsson.

Att förlora en mekaniker, som 
man just bekostat en kurs för, är 
givetvis surt. 

Mikael Olsson säger att bristen 
på arbetskraft ställts på sin spets för 
deras del det senaste året. Framför 
allt när det gäller lastbilsmekani-
ker är situationen så ansträngd i 
södra Sverige att Mercedes Benz 
sedan några månader tillbaka söker 
arbetskraft utomlands, framför 
allt i länder som tillhört det forna 
Östblocket, som Polen, Ungern, 
Rumänien och Ukraina. 

– Där finns viljan hos en del 
mekaniker att flytta hit. De är 
intresserade av vårt land, våra 
levnadsvillkor och vi kan erbjuda 
dem betydligt högre lön än vad de 
är vana vid, säger Mikael Olsson.

EN ANNAN VÄG för företaget är ett 
tätt samarbete med Agnesfrids 
gymnasium i Malmö och dess 
fordonsprogram.

– Vi erbjuder praktikplatser  
och har vi möjlighet så övergår 

praktiken till fast anställning. 
Ytterligare ett spår för att hitta 

arbetskraft är samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. På senare tid 
har det främst handlat om nyan-
lända, en grupp där det har visat 
sig att relativt många har fordons-
teknisk erfarenhet. 

– Problemet med de nyanlända 
är språket och att deras tekniska 
kunnande ofta är begränsat till  
det mekaniska. De är mindre  

uppmanade sin kompis att söka det 
utannonserade jobbet.

– Än har vi här i Köping inte 
behövt slåss om bilmekanikerna. 
Ofta får jag napp genom att någon 
känner någon som till exempel inte 
längre vill pendla till Västerås eller 
Örebro. Det kan vara via sociala 
medier eller genom snacket på 
stan.

Möller Bil i Köping samarbetar 
med Ullvigymnasiet. Marianne 
Bolinder sitter tillsammans med 
representanter från de övriga verk-
städerna i Köping med i program-
rådet för fordonsprogrammet.

– Där har vi ett fantastiskt bra 
samarbete, betydligt mycket bättre 
än på andra platser där Möller Bil 
är etablerat har jag förstått när jag 
pratar med mina kollegor. Skol- 
ledningen och lärarna här är 
lyhörda för våra synpunkter. 

ETT SÄTT ATT hålla kvar sina 
anställda och locka till sig nya är 
att aktivt jobba med «employer 
branding”, ett slags varumärkes-
vård riktad mot medarbetarna.

Jennifer Erdtman driver  
marknadsbyrån Klöver Dam.  
Under hösten kommer hon att 
hålla kurser i employer branding  
i MRF:s regi.

– Många företag jobbar bara 

med sitt varumärke när det gäller 
försäljningen och kundens upp-
levelse. Det räcker inte om man 
vill locka till sig nya medarbetare 
och behålla sina nuvarande, säger 
Jennifer Erdtman.

Ett kraftfullt verktyg när det 
gäller employer branding är 
sociala medier som Facebook, In-
stagram, Linkedin och Youtube.

– Dagens anställda skriver  
jättemycket som sina jobb utan 
att egentligen vara medvetna 
om det. Då gäller det att vara 
ett schyst företag så att varu-
märket stärks. Och det kanske 
mest effektiva sättet att hitta nya 
medarbetare är när anställda via 
sociala medier tipsar om att ett 
jobb finns ledigt.

Jennifer Erdtman menar att 
verkstadsbranschen och industrin 
i stort har ett imageproblem gent-
emot dagens ungdomar.

– De ställer andra krav och 
frågar sig snarare vad företaget 
kan göra för dem, inte vad de 
kan göra för företaget. Och de 
vill kunna identifiera sig med 
verksamheten och varumärket 
när det gäller hållbarhetsfrågor 
och framtiden i stort. Dagens fö-
retag måste veta vad det är annars 
blir det problem, säger Jennifer 
Erdtman. 2�� rw
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Interaktiv Ford-studio
Ford öppnar nu sin nybyggda, 
interaktiva studio FordHub i New 
York, med syftet att inspirera och 
upplysa människor om framtida 
mobilitetslösningar. 

Besökarna får bland annat ta  
del av en interaktiv världskarta som 
visar upp ”framtidens städer” och 
hur de skulle kunna fungera med 
mobilitetslösningar som elfordon, 
bildelningstjänster, samåknings-
tjänster och uppkopplade fordon. 

– Vi ser studion som ett aktivt, 
dynamiskt utrymme, där vi pla-
cerat både aktuella och framtida 
innovationer, säger Elena Ford, 
handlar- och kundupplevelse-
direktör på Ford.
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Marcel Kroeze är vd 
för innovationsbolaget 
Nobina Technology som 
utvecklar nya mobilitets-
lösningar och var först 
i Sverige med att testa 
självkörande bussar och 
först i världen med att 
koppla upp självkörande 
fordon via 5G-nätet (till-
sammans med Ericsson). 
De ligger i startgroparna 
för större pilotprojekt.

Är det inte svårt att bestämma vilka 
innovations-vägar ni ska borra er ner i?
– Det är utmaningar, men vi försöker jobba 
agilt och identifiera friktioner och trender. 
För självkörande minibussar har vi allt 
förberett. Vi väntar bara på myndigheternas 
klartecken för att testa i större omfattning. 
Första juli kom en ny lagstiftning som syftar 
till att förenkla att starta försöksverksamhe-
ter med självkörande fordon.

Du har rankat sex viktiga utmaningar 
inför övergången till självkörande bussar, 
vilka?
– De här:
1. ”Remote take over”, hur kontrollen på 
distans ska se ut. 
2. Säkerhet och trygghet. Eliminering av 
dataintrång och att alla ska kunna känna sig 
trygga ensamma på en buss utan förare.
3. Nya affärsmodeller, till exempel MaaS 
(Mobility as a Service) som möjliggör att 
skapa  dörr-till-dörr-tjänster, med kombine-
rade färdsätt.
4. Validering av biljetter, hur betalnings- 
kontrollen ska skötas utan förare ombord.
5. Service. Vem det kan ställas frågor till när 
det inte finns en förare ombord? Vi tittar på 
möjligheten att använda sociala robotar.
6. Behov. Vi behöver samla in data om  
var transporter behövs (som vi nu gör till-
sammans med Telia), och var och när fordon 
ska laddas.

2
I huvudet på en  framtidsspanare

MARCEL KROEZE

GÖR: Vd för Nobina Technology.
BAKGRUND: Ekonom. Tjänster inom  
telekom, logistik och infrastruktur, 
mest internationellt och ofta i gräns-
snittet affärsutveckling/teknologi.
ÅLDER: 47.
FAMILJ: Gift med Cecilia, gemensamma 
döttrarna Elsa, 13, och Linn, 11.
KÖR: En VW Passat (berörd av diesel-
gate). 
FINNS MÅNNE FLER BILAR I FAMILJEN …?: 

”Viktigast är att vi utvecklar alterna-
tiva kombinerade lösningar.”

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

info@preqas.se
www.preqas.se

Men rent psykologiskt, är vi människor 
redo att åka i fordon som väljer sina egna 
vägar …?
– Min lista är långt ifrån komplett. Det 
mänskliga, folks reaktioner är ytterligare  
en viktig aspekt.

Kommer personbilarna att försvinna?
– Bilarna kommer att finnas kvar, men det 
finns faktiskt utredningar som visar att upp 
till 97 procent av dem skulle kunna försvinna 
om de delades och kombinerades med 
kollektivtrafik. Det finns många intressanta 
lösningar.

Är ni emot bilismen?
– Nej, vi vill hitta lösningar på de problem 
som samhället kommer att ställas inför i 
och med den kraftiga urbaniseringen; om 
tio år kan det bo 40 procent fler människor 
i Stockholm. Det är viktigt att förstå att nya 

kombinerade lösningar kan skapa alternativ 
till bilägande.

Har ni inga projekt tillsammans med bil-
tillverkare?
– Vi diskuterar med bilrelaterade företag,  
mer kan jag inte säga.

Hur ligger Sverige till internationellt?
– Sverige har unika möjligheter med sin 
framsynta fordonstillverkande industri och en 
regering som stimulerar utvecklingen. Lynk & 
Co, exempelvis, är ju en del av Volvo och har 
förstått att bilar kommer att delas framöver.

Svindlar framtiden?
– Den är extremt spännande just nu …  
speciellt som det tas rejäla kliv framåt och 
finns så många möjligheter. Ta bara en sådan 
sak som en personifierad reseplanerare som 
kommer att kombinera färdsätt. 2



Uppfräschad  
STORSÄLJARE

Efter fyra år har det blivit dags att 
fräscha upp Sveriges tionde mest 

sålda bilmodell, Nissan Quashquai. 
Från och med 2018 års modell 
har den en delvis ny front med 

annorlunda stötfångare, grill och 
LED-ljus. Interiören har grade-
rats upp med lite mer exklusiva 

material och en ratt som plattats 
till i nederkanten. Åkkomforten har 
finslipats med nya chassikompo-
nenter och det har blivit tystare i 

kupén tack vare tjockare rutor bak. 
Så småningom kommer Quashquai 
att kunna utrustas med ett delvis 
självkörande system som Nissan 

kallar ProPilot. 

Stjärna bland  
flakbilar

Den första pick up:en med Mercedes-
stjärna i nosen börjar säljas i höst och 
det är inte vilken enkel laståsna som 

helst. I den elegant inredda kupén ska 
dagens kräsna Mercedesägare känna 

sig hemma, lovar tillverkaren. Sex 
klädslar och nio karossfärger ger kö-

parna valfrihet att skapa sin individuella 
bil och det finns två grundutföranden 

att välja mellan. Tillnamnet Progressive 
står för en mer robust version medan 

Power går mer åt det lyxiga hållet. Båda 
har samma lastförmåga – 1000 kilo – 

och ett flak som rymmer en lastpall på 
bredden. Drivningen sker med en 2,3 

liters diesel på 190 hk, sjuväxlad auto-
matlåda och inkopplingsbar fyrhjuls-

drift. Lågväxel är standard. 

Transit får elmotor
År 2015 såldes cirka 400 000 Ford Transit, vilket gjorde 
den till världens mest sålda transportbil i entonsklassen. 
Nu laddar Ford för fortsatta framgångar med modellen. 
Både utanpå och inuti har designen moderniserats och 
motorprogrammet utökas med en plug in-hybrid som 
har börjat testköras, bland annat av polisen i London, 
och som ska börja säljas år 2019. Nya Transit Custom 
blir den första transportbil som får hastighetsvarnare 
och döda vinkelvarnare som ”ser” korsande trafik.  
Den kan också förses med Fords sidvindsskydd som 
stabiliserar bilen i blåsväder. 
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Motorplock2

AV  MARIANNE STERNER

FRISTÄLLER FÖRAREN
Den kör sig själv och kan parkera utan att föraren behöver sitta i bilen. Den 
fjärde generationen av Audi A8 innehåller i stort sett allt av dagens yppersta 
bilteknik, plus en hel del som hör framtiden till. Föraren sköter de flesta funk-
tioner via två pekskärmar men i tät trafik klarar bilen sig själv, styrd av radar, 
kamera, ultraljud och laserskanner. Drivningen sker med elektrisk hjälp. 
Motorn, sex- eller åttacylindrig, är kopplad till en kombinerad generator/
startmotor som är bas i elsystemet på 48 volt. Senare kommer även en plug 
in-hybrid. Fyrhjulsstyrning och elstyrd aktiv fjädring gör den 5,17 meter långa 
lyxbilen stabil som en sportvagn. 

Mästare på variation
Under Tour de France var det inte bara 
cyklisterna som publiken tittade på. 
Bland servicebilarna rullade Skodas 
nya suv Karoq. En var lastad med 
tusen vattenflaskor till cykeltea-
men. Men mer får plats i den 4,38 
meter långa bilen.  Med alla säten på 
plats rymmer den 521 liter last. De 
tre bakstolarna kan både flyttas 15 
centimeter i längsled eller tas ur helt, 
varpå lastutrymmet går att förstora till 
1 810 liter. Om bara mittensätet tas ur 
går de yttre stolarna att skjuta in mot 
mitten för att ge passagerare bredare 
sittutrymme. Skoda kallar systemet 
VarioFlex. Karoq finns med fem  
motorer på mellan 115 och 190 hk,  
den starkaste versionen får fyrhjuls-
drift som standard. 

2018 års modell av Peugeot 308 kallas 
ny, men det handlar mest om en tämli-
gen försiktig uppgradering som utanpå 
mest syns i fronten. Huven har för-
ändrats, liksom grillen där det franska 
lejonet har flyttats in i mitten. Även de 
högt placerade instrumenten, som Peu-
geot kallar i-Cockpit, har fått förbättrad 

grafik och en pekskärm med snabbare 
uppkoppling. Förarhjälpmedel som au-
tobroms och filhållningsassistent finns 
på programmet för nya 308:an och ny 
är även en åttastegad automatlåda 
som är kopplad till 180-hästars dieseln 
i GT-modellen; den vassaste av de sex 
utrustningsnivåerna. 

Försiktig förnyelse

Lillen växer till sig
Med en längd på drygt 405 centimeter 
är sjätte generationen av VW Polo inte 
längre någon liten bil. Den har vuxit till 
sig på alla sätt, inte minst säkerhets-
mässigt med assistentsystem som förut 
funnits bara i större och dyrare model-
ler. Polo blir dessutom den första VW-
modell som får en ny version av digitala 
instrument med omfattande funktioner 
och uppkopplingsmöjligheter och som 
dessutom är extra enkla att hantera. 
Förutom en ny gasdriven 90-hästars-
motor finns maskiner på mellan 90 och 
200 hästkrafter. Bilen kan beställas i tre 
grundutföranden (Polo, GT och GTI), 
fjorton lackfärger och med mängder av 
tillval – bland annat aktiva stötdämpare. 

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

FRÅN ENSTAKA OBJEKT 
TILL TOTALLÖSNINGAR

RIKSTÄCKANDE SERVICE

ACKREDITERAD 
KALIBRERING

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025

0510-88 490 • info@carpart.se • www.carpart.se

I den långa versionen av Audi 

A8 går det att beställa ett 

baksäte med fotmassage.
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Nytankat2

Vinn! Vi har fått 5 böcker  
     för utlottning
Vill du vinna, mejla namn och postadress  

till redaktionen@motorbranschen.se 
senast 10 oktober 2017.  

Skriv ”Utlottning Barnbok” i ämnesfältet. 
Tidningens medarbetare och anställda  

på MRF:s kansli får ej delta.  
Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Deckarmysterium
för barn på Bsons Bil
Börjessons Bil i Alings-
ås har låtit sig dras in i 
en riktig thriller; företa-
get är brottsplats i den 
senaste barndeckaren 
i serien ”Hemliga klub-
ben”. I boken heter bil-
firman förvisso Bsons 
Bil, men likheterna 
med Börjessons är 
slående och det var 
också där som bokre-
leasen hölls. Då hade 
Börjessons strajpat 
en bil med ”Hemliga 
klubben” och deltagande barn hade 
att lösa ett specialdeckarfall inom företagets väggar. Det 
kom 540 personer som också fick en rundtur i anläggningen.

Boken, som tilldrar sig bland annat i däckverkstaden på 
Bsons Bil heter ”Fallet med de punkterade däcken”, är skriven 
och illustrerad av Susanne och Roland MacFie och utgiven 
på Memo förlag. Kostar runt 150 kronor på 
nätbokhandlarna.

Fälg-fint!
Den nya fälgrengöringen Redline wheel 
cleaner från Turtle wax påstås vara effektivare 
än någon annan genom den geléartade konsis-
tensen som inte rinner av. Färgen indikerar var 
bromsdammet är som tätast. Saluförs av Seab 
för cirka 110 kronor inkl moms.

1

MRF
Toolbox

Snabbguide verkstad

Nya polersvampar …
… kommer i strida strömmar.  
Dessa från Flex har fasade kanter,  
vilket ska underlätta användandet  
på många sätt. Nya färger ersätter  
gamla. Den röda, för handapplicering är ergonomisk och 
lättarbetad på svåråtkomliga ställen. Kostar 220 kronor 
styck plus moms.

Bila i USA  
i vinter …

När resebyrån Ticket 
frågade om svenskars 

drömresor hamnade 
en roadtrip i USA på 

tredje plats. Tillhör du 
dem som drömmer 

om att upptäcka 
Amerika är det här din 
guide. Boken ges ut av 

Vagabond och kostar 
cirka 295 kronor.

… eller i Australien,
eller längs italienska Amalfikusten 
eller svenska Höga kusten med 
TomToms kostnadsfria digitala 
plattform Road Trips. Den består av 
90 utvalda rutter över hela världen 
och användaren kan lägga in stopp, 
intressepunkter och synka med 
andra rutter. Fungerar trådlöst till-
sammans med TomTom MyDrive.

SNÄLLT  
för handen
Ny kraftfull rengöring 
och kräm för händer som 
arbetar med grov smuts 
kommer från Colad och 
säljs via EMM. Återfuktar 
effektivt. Rengöringen 
finns i pumpflaska om  
3,8 liter som kostar  
321 kronor exkl moms.

Lättläst!
Det saknades en kortfattad lätt-
fattlig lathund för verkstadsdrift, 
tyckte MRF:s Joachim Due-Boje 
som gjorde handling av tanken. 
I dagarna är den klar, toolboxen, 
som tar upp de allra vanligaste 
frågeställningarna – hur du gör 
om kunden inte vill betala, om 
du hamnar i ARN etcetera. Här 
finns avtalsmallar för goodwill, 
provisoriska reparationer och 
praktikanter. ”Sådana frågor jag 
får dagligen, här med enkla raka 
svar”, säger Due-Boje. Toolboxen 
kommer som en broschyr i papper 
och kan laddas ner som pdf från 
MRF:s hemsida. Kostnadsfri.

         Med på resan
Rejäla matsäckar rymmer den mobila kom-

binerade kyl- och frysen Dometic Coolfreeze. 
Kompressorboxen drivs med 12 eller 24 

volt i DC-läge, alternativt 100–240 volt i AC. 
Temperaturen kan regleras via en app. 

Cirkapriset är 14 750 kronor 
inkl moms.

Att jämföra modell, specifikation och pris på nätet
är enkelt för kunden. Men att priset är ok är sällan tillräckligt. 
 Våra begagnat garantier hjälper till att skapa trygghet som  

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

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

mailto:redaktionen@motorbranschen.se


 28 MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2017   MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2017 29

2  I  F R A M K A N T  I  M I L J Ö T V Ä T T

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

Miljötvätten  
fungerar som
EN HEMBRÄNNINGSAPPARAT S

tora flöden vatten förbrukas i traditionella 
biltvättar. Den här innovationen, som byg-
ger på vetenskaplig forskning, är svensk. I 
tvätten Aguarama renas vattnet, inga tung-
metaller går ut i något avlopp – och det är 

bilhandlare som nappar och investerar mångmiljonbe-
lopp. Berners var först med en installation i Östersund, 
sedan i Sundsvall där satsningen nu har uppmärksam-
mats med en nominering till årets miljöpris.

– Det känns ju som ett återgäldande eftersom många 
av kommunens fordon tvättas här och vi därmed tar 
hand om restprodukterna de för med sig, säger Krister 
Melin skämtsamt. 

Han är tekniskt ansvarig för tvätten och berättar 
att mellan 100 och 200 liter vatten per bil förbrukas 
i en vanlig automattvätt, 150–300 kubik per år, men 
här bara 15, 20 liter, eller 18 kubik. Förbrukningen 
är ”svinnet”, det som följer med bilarna ut i däck och 
navkapslar.

– Det här känns så rätt, att vi har en ansvarstagande 
policy som attraherar både kunder och medarbetare, 
säger Berners koncernchef Stefan Rasteby.

Vd:n Peter Stenberg tillägger:
– Vår biltvätt kanske kan inspirera fler i branschen 

och framför allt privatpersoner att tvätta rätt. Att spara 
på dricksvatten är ju en viktig miljöfråga

ARTIKELN I  KORTHET
2 Berners har gått i bräschen för en unik miljöbesparande biltvätt i ett slutet system utan avlopp där i stort sett allt  
vatten återvinns. Utsläppet av tungmetaller är minimalt, vatten sparas, men också energi. Som en bonus är tvättvattnet 
ljummet och inga vita fläckar lämnas kvar på mörka bilar. Driften är petroleumfri och produkterna Svanenmärkta.

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

Om en vecka avgörs om Berners 
ska belönas med kommunens 

Miljöäpple för sin biltvätt.
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TVÄTTEN DRIVS med rapsbaserad lågaroma-
tisk olja. Inget petroleum i driften. Och en 
fin bonus är att det återanvända tvättvattnet 
är ljummet, cirka 30 grader, vilket förbättrar 
tvättresultatet, minskar behovet av 
tvättprodukter och gör att is och snö 
lättare släpper. Prestandan är hög 
och underhållet blygsamt. Och det 
är inte bara vatten som sparas utan 
också energi.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:
Allt tvättvatten destilleras i en ”in-
dunstare” som är hjärtat i anlägg-
ningen. Där kokas det i 82,7 grader 
i en energieffektiv vakuumteknik. 
Först tillsätts flockningsmedel med 
rostskydd i första recirculationen 
så att smuts sjunker till botten. 
Därefter passerar vattnet en buf-

ferttank som indunstare tar vatten ifrån. Det 
indunstade vattnet som kommer ut läggs i en 
annan bufferttank och används till förskölj av 
bilen. Till slutskölj används så kallat osmosvat-

ten med neutralt ph (7) som inte lämnar fläckar 
på bilarna. Ännu en bonus.

Sedimenten, den koncentrerade geggan som 
blir kvar efter vattenreningen, kallas rejekt och 
består till största delen av petroleum och salt 
som kundbilarna fört med sig.

– Vi tar hand om skiten, det blir inte mer 
än cirka en kubik i månaden. Två gånger om 
året tömmer en kommunal slamsugningsbil 
geggamojan, berättar Krister Melin som servar 
anläggningen en gång i veckan och kollar att 
indunstaren och pumparna går som de ska 
varje morgon.

TVÄTTEN BYGGS i Italien men är en svensk 
uppfinning, iscensatt genom EU-bidrag av 
Lennart Eriksson som i en biltvätt byggde in 
en industriell vattenreningsteknik som hans far 
professorn tidigare hade licensierat på. Hans 
företag Macserien säljer också miljöanpassade 

svensktillverkade rengöringsprodukter, till 85 
procent nedbrytbara och levererade i koncen-
trat som eliminerar dyra transporter av vatten. 
Berners använder uteslutande deras tvättpro-
dukter, inklusive rostskydd.

– De blandar precis som vi vill att produk-
terna ska skrubba och löddra, säger Krister 
Melin. 

EFTER TVÅ ÅR har genomströmningen av 
kunder på Berners i Sundsvall ökat från cirka 
800 till 1 200 i månaden trots att anläggningen 
är lite krånglig att hitta fram till, det erfor i alla 
fall undertecknad. Krister Melin medger att 
skyltningen och marknadsföringen kunde vara 
bättre, det kanske inte räcker med att alla som 
tvättar här gör en god miljögärning …

Driften kostar lite mer än en vanlig auto-
mattvätt. Kunderna betalar mellan 130 och 295 
kronor.

– Det är nog lite i underkant, vi kanske 
förlorar någon krona på varje tvätt, säger Stefan 
Rasteby. 

BERNERS HAR tidigare installerat en sådan här 
anläggning i Östersund och är i färd med en 
tredje i sin nya Scania-anläggning i Sundsvall 
där också BMW-handlaren Molin Bil håller på 
att installera en. Ytterligare en finns hos Preem 
Gävle.

Berners Sundsvallstvätt har rönt många 
studiebesök och om en vecka står det klart om 
de får kommunens miljöpris.

– Bilföretag brukar ju inte förknippas med 
miljöpriser så för oss känns den här nomine-
ringen extra bra, säger Peter Stenberg. 2

2  I  F R A M K A N T  I  M I L J Ö T V Ä T T

Med en miljövänlig tvätt riktas 
också ögonen på annat hållbar-
hetsarbete. Krister Melin, som 

är driftansvarig för tvätten, har infört en 
”Berners-standard” för avfallshantering 
och -återvinning. Han håller kurser för 
personalen och har organiserat ett logis-
tikflöde för hämtningen. 

Sorteringen har blivit minutiös. Ber-
ners får betalt för merparten av sitt avfall, 
för metall, elektronik, sträck- och krymp-
plast, wellpapp och kontorspapper. Och 
i och med att tomma plastförpackningar 
från exempelvis olja och spolarvätska 
numera slängs med skruvkorkarna på är 
hämtningen av dem gratis.

– Grundläggande är inställningen hos 
medarbetarna, säger Krister.

Under kurserna har han lagt ut all 
sorts avfall som företaget hanterar på gol-
vet och pedagogiskt gått igenom i vilket 
av de välmärkta kärlen som var och en av 
prylarna ska dumpas.

– Någon sa att ”så får min dotter göra 
på dagis”. När man har lärt sig och börjat 
sortera sätter det sig i ryggmärgen och 
sprider sig. Sopsortering är mycket en 
fråga om attityd. Och personalen ska veta 
när hämtningsturerna kommer så att kär-
len syns och står på rätta ställena då.

Det kan förstås vara knivigt att skilja 
på elektronik, metall och plast i en verk-
stadsrörelse. Krister Melin nämner en 
elektrisk styrsnäcka som exempel.

– Den består ju till övervägande del av 
metall, men eftersom det finns en gnutta 
elektronik i den ska den sorteras som 
elektronik.

EN ANNAN SAK är logistiken av hämt-
ningarna, ett evigt ekorrhjul. Krister har 
valt återvinningsföretag med omsorg, en 
underentreprenör som lyssnar på var och 
när det ska hämtas – och vet var det ska 
ringas om en bil skulle råka stå i vägen 
och behöver flyttas.

Krister förde faktiskt statistik över 
mängderna avfall av olika sort och har 

efter det upprättat ett intervallschema för 
hämtningarna som överensstämmer med 
företagets behov.

– Två grabbar är ansvariga för att hålla 
rent och snyggt runt miljöstationerna så 
det är fräscht och hållbart hela vägen. Det 
kan annars lätt bli lite kaos kring avfalls-
hanteringen, inte sällan med straffavgifter 
för att det slängts fel, säger Krister.

Han uppskattar att miljöengagemanget 
totalt sparar kostnader motsvarande ett 
par anställda.

I Sundsvall är engagemanget i hamn 
till 97 procent, ”bara lite finjustering 
återstår”. Nu implementeras ”Berners-
standarden” också i Härnösand och sedan 
står Östersund på tur.

Vi måste fråga om det är Krister som 
sköter sophanteringen hemma hos sig 
också …

– Ja, där är det jag som är ”någon”, den 
som sorterar och bär i väg avfallet. 2

”DET KÄNNS SÅ RÄTT MED EN POLICY SOM ATTRAHERAR  
BÅDE KUNDER OCH MEDARBETARE” 

”Berners-standard”
för avfallshantering
Det ena ger det andra; den som börjar ta ansvar för miljö-
frågorna fortsätter gärna. På Berners är också avfalls-
sorteringen petnoga – det sparar pengar också.

Koncernchefen Stefan Rasteby tycker att vinsterna av en hållbarhetspolicy överträffar vad som kortsiktigt 
kan förloras på intjäningen från tvätten.

Indunstaren, ”destillationsapparaten”, är anlägg-
ningens hjärta.

Krister Melin med 
en precis utbytt 
omloppsventil till 
tvätten.

Servicerådgivare 
Magnus Höglund 
säger att framför 
allt företagskun-
derna värdesätter 
miljötänket högt.  

STEFAN RASTEBY, KONCERNCHEF OCH DELÄGARE BERNERS
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VEM GILLAR ETT MESS  
FRÅN SIN MEK?

Kundkontakten har blivit digital. Förr i tiden fick konsumenterna lappar i brevlådan, eller ett 
telefonsamtal, nu tar sig även bilverkstäderna rakt in i sms-korgarna. Bra service eller ett 
jäkla otyg? Här är tre kundröster.

Blir du irriterad när du får sms från din  
bilverkstad?
– Varför det? Nej, jag tycker att det är jättebra. Ett 
utmärkt sätt att bli uppdaterad. Får jag en tid för 
service via sms så är det lätt att lägga in den i min 
kalender på telefonen. Allt sker ju via telefonen nu 
för tiden.

Mejl då, är det lika bra?
– Visst, det funkar också. Men jag tittar inte lika ofta 
på min mejl. Dessutom har ju alla minst tre olika 
mejladresser nu för tiden, en på jobbet, en på friti-
den och kanske en i skolan eller någon annanstans.

Erbjudanden om olika saker man kan köpa då, 
är det också okej på sms?
– Det är okej, om jag har godkänt att jag vill ha 
det. Annars är det inte bra, det kommer så mycket 
information från olika håll.

Men däckbytet får verkstaden gärna påminna 
om …?
– Nej, inte just det. Det fixar jag själv.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Gillar du när din bilverkstad hör av sig via 
sms?
– Nej, det gör jag inte riktigt.

Är det inte praktiskt?
– De brukar ju höra av sig när det är dags att byta 
däck och sådant. Det hade väl i och för sig kunnat 
vara bra, men oftast passar ändå inte tiderna som 
de föreslår, så man får ändå ringa och boka. Men 
jag tycker över huvud taget att sms är mer för pri-
vata meddelanden, det är bökigt på något sätt när 
företag skickar dit. Men jag är ju född på 60-talet. 
Unga kanske tänker på ett annat sätt. 

Hade du föredragit att de skickade mejl?
– Det hade varit bättre. Jag är förresten precis på 
väg att hämta upp min bil, kopplingen gick sönder 
när jag var på Orust för ett tag sen.

Fick du sms när den var klar?
– Ja, eller min fru fick det. Hon är mer van vid sånt.

MIKAEL WALLÉN 

BOR: Lund.
GÖR: Mynthandlare. 
KÖR: Volvo V70, 2005.

Sms från verkstan, vad tycker du om det?
– Jättebra!

Är det inte störande?
– Nej, tvärtom. Även om jag lägger in besöken i 
min kalender brukar jag inte alltid komma ihåg, 
det är bra med påminnelser. Sedan kommer det 
även uppföljningar, där jag får frågor om vad jag 
tyckte, om servicen var bra och så vidare.

… och då tycker du att ”nu räcker det”?
– Inte alls, jag tycker att det är utmärkt. Ibland 
får jag även meddelanden från verkstadschefen, 
där han undrar om jag har frågor eller förslag. 

Men om det kommer erbjudanden om sa-
ker? Leasingbilar, billiga däck …?
– Alla erbjudanden är bra. De får gärna skicka 
om det har torkarblad eller spolarvätska till 
extrapris också. Mejl? Nej, det är mycket bättre 
med sms.

GIL JOHANSSON

BOR: Garpenberg.
GÖR: Lokalvårdare.
KÖR: Dacia Stepway, 2014.

SANNA ANDERSSON

BOR: Bollebygd.
GÖR: Studerande och administratör.
KÖR: Mitsubishi Colt, 2014.

– de flesta, om man ska tro vår minienkät!

CREATING 
INNOVATION
TOGETHER

AkzoNobel har inom bilreparationsbranschen utvecklat industrins ledande digitala kulörverktyg  
och processer där vi tillsammans skapar innovationer för framtiden.  
Baserat på våra avancerade verktyg Automatchic Vision och MIXIT, är vi stolta över att erbjuda en 
digital plattform – COLORVATION – som samlar kraften av den digitala teknologin, vilken gynnar 
Ditt företag och hjälper Dig att uppnå mätbara förbättringar. Högre noggrannhet, högre effektivitet 
och i slutändan förbättrad lönsamhet! 

Är Du redo att ge Din verkstad det digitala försprånget? 

För mer information, kontakta Din representant på Akzo Nobel Car Refinishes AB. 

Besök www.colorvation.com

sikkensvr.com
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Säljer fler 
bilar efter 
satsningen

Chattar med 
besökarna på 
hemsidan i realtid

En proaktiv livechatt
lockar fler kunder

TEXT LOUISE MOLANDER  / FOTO  RICKARD FORSBERG

Hade en vision om en 
digital front office

”VI TOG KONTAKT MED Giosg som kom till oss och visade hur 
chattverktyget fungerade. Det är ett mycket användarvänligt 
program. Går man in på vår hemsida, så kommer det upp en 
ruta med texten: chatta med oss. Varje vardag mellan klockan 
nio och sex är den bemannad med en anställd hos oss som ger 
svar på olika frågor i realtid och ser till att kunden vid behov får 
kontakt med rätt person på försäljningsavdelningen eller i verk-
staden. Allt besökaren behöver göra är att klicka på chattrutan.

Dataprogrammet registrerar var på hemsidan kunden är, 
hur länge han eller hon varit där och var i Sverige eller Europa 
personen befinner sig. Det gör att den som sköter chatten är 
förberedd på vilka frågor som kan dyka upp och snabbt kan ge 
adekvata svar. 

Om kunden väljer att inte chatta ser programmet till att 
det automatiskt efter en stund kommer upp en dialogruta med 
texten: ”Hej, vill du ha mer information?” Eller: ”Vill du boka 
en provkörning?” Eller: ”Fyll i dina kontaktuppgifter, så ringer 
vi dig.” 

Det går också att koppla in autosvar, för helger till exempel.
Vi har anställt Osman Yüsel som sköter chatten och ser till 

att respektive avdelning får uppgifter till de kunder som önskar 
bli uppringda eller visat intresse. Sen har vi också en backup på 
front office som ringer gamla och nya kunder.”

”SKA MAN LIGGA I FRAMKANT vad gäller bilförsäljning kan man 
inte vänta på att kunderna ska komma in i hallen utan måste 
jobba proaktivt. Eftersom kraven på service ökar och allt fler 
använder sig av internet när de ska köpa bil eller söker informa-
tion, behövde vi hitta ett digitalt verktyg för nära relationer till 
kunderna online.

Vi var ute efter ett enkelt och prisvärt sätt att kommunicera, 
där vi kunde erbjuda kunden snabb och bra service. När vi fick 
ett tips om ett finskt företag, Giosg, som säljer program för real-
tidschat, kom det helt lägligt.”

Bakgrunden

Lösningen

Resultatet
OLOFSSON BIL

”DET ÄR DRYGT ETT ÅR sedan vi införde chatten på vår hem-
sida och det har gått jättebra. 

Investeringen har varit blygsam, själva programmet innebar 
ingen större kostnad och att anställa en ny person som admi-
nistrerar chattfunktionen har uppvägts av ökad försäljning. Det 
här året har vi sålt uppskattningsvis hundra fler bilar. Vi säljer 
cirka fyratusen bilar per år. Via chatten levereras ungefär tio 
leads per dag till försäljningsavdelningen.

För kunden har det också blivit en 
vinst eftersom de får bättre service och 
betydligt snabbare svar online än om 
de ringer oss.”Olofsson Bil har intensifierat jakten på kunder genom att fånga dem online. De 

drar nytta av den allt viktigare roll som internet spelar som sälj- och service-
kanal. Med en chattfunktion på hemsidan, utvecklat av finska företaget Giosg, 
ges besökarna hjälp i realtid. På ett år har satsningen gett en merförsäljning på 
hundra bilar. Försäljningschef Björn Söderberg berättar!
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Björn Söderberg är nöjd med 
den användarvänliga chatten 
som Olofsson Bil använder till 
konsumenten.

Personen bakom chattrutan, Osman 
Yüsul, berättar att vanliga frågor hand-
lar om reservdelar, vilka kampanjer 
företaget har, om en viss bil finns inne, 
vad räntan ligger på eller om priset är 
förhandlingsbart, ”det sistnämnda tar 
jag förstås aldrig via chatten”.
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TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO RICKARD FORSBERG, ÅKE ERICSON

BILBROTTSLIGHETEN
– så här kan den se ut!
Den bilrelaterade brottsligheten är frekvent och slug, en regelvidrig konkurrent  
som solkar den legala bilhandelns rykte. Sedan vår reporter Maria Eriksson fick uppdraget 
att spana in den kriminella industrin i Kaunas i Litauen har hon följt utredningarna fram 
till en rättegång i somras. Här ger hon en djupare bild av den illegala bilbranschen och 
ställer frågan: Vem har egentligen ansvaret för att stoppa den?

2  K R I M

TVÅ ÅR SENARE:

För två år sedan var  
Motorbranschens  
Maria Eriksson och Åke 
Ericson med när två av  
litauiska maffians 
svenska nyckelpersoner 
förhördes av svensk 
polis i Litauen. I somras 
dömdes gärnings- 
männen i Göteborg för 
grov stöld av lastbilar 
och lyxbilar. Trots att  
de båda männen åkt 
fast, går många i nät-
verket fria och de  
dömda brottslingarna  
är ersatta med nya  
spelare.

M
inns ni Motorbranschens 
reportage från ”Skurkarnas 
marknad” i Kaunas i Litauen? 
Där träffade våra utsända de 
svenska poliserna Jan-Erik 

Lindenblad Heed och Thomas Rehn som var 
på plats för att förhöra några åtalade i en större 
stöldhärva av fordon.

Enligt Lindenblad Heed handlade det om 
stölder för minst 30 miljoner kronor bara i 
Sverige, och därtill tillkom åkeriernas förlorade 
köruppdrag. Åtalet omfattade stölder av två 
Volvo-lastbilar med släp och fem BMW.

Männen, 38 och 34 år, var enligt Jan-Erik 
Lindenblad Heed och Thomas Rehn huvudmän 
i ett nätverk som styrde stölderna av lyxbilar och 
lastbilar i mellersta och södra Sverige. Männen 
överfördes till Sverige från franskt fängelse efter 
att ha avtjänat ett 3,5 år långt frihetsberövande 
straff för fler liknande brott. 

Med det här åtalet lämnar två av Europas 
spjutspetskompetenser inom fordonsrelaterad 

organiserad brottslighet sina tjänster eftersom 
polisen har organiserats om. Lindenblad Heed 
och Rehn har tidigare ingått i en europeisk  
organisation som samarbetat över gränserna  
och byggt upp ett nätverk som försvårat tillvaron 
för ligorna.

Europols arbetsnamn på härvan har varit 
”Operation Volvo” och är ett resultat av samar-
bete med flera olika länders polisorganisationer. 

REDAN I LITAUEN var männen delgivna miss-
tanke för samröre med organiserad brottslighet, 
men på grund av ett strikt tidsperspektiv som 
gör att åtal ofta måste gå till domstol inom ett år, 
hann litauiska polisen inte med att lagföra män-
nen. Sverige fick därför ta över hela utredningen 
efter att Frankrike hade genomfört sin del.

– Tillvägagångssättet är i stort sett det-
samma. 38-åringen och en medbrottsling har 
sett ut intressanta stöldobjekt och 34-åringen 
har anlitat chaufförer i Litauen. Chaufförerna 
har fått mobiltelefoner med förprogrammerade 

nummer till ligan och lastbilar, personbilar  
och släp har försetts med falska litauiska regist-
reringsskyltar, som motsvarar liknande bilar, 
säger Jan-Erik Lindenblad Heed.

En av männen hade setts i samma lägenhet, 
som polisen i Stockholm slog till mot häromåret 
i en stor härva med stulna reservdelar, vilket 
tyder på att de är delar av samma liga eller i alla 
fall att de känner varandra.

Stölderna, som ingick i åtalet i Göteborg, gäl-
ler händelser mellan 2010 och 2014. Rättsarbetet 
har varit svårt. Den litauiske polisutredaren, som 
kallades att vittna under ed och peka ut männen, 
fanns inte tillgänglig när vittnesmålet skulle hållas 
på videolänk. När rätten fick tag på honom på en 
mobiltelefon kunde han visserligen peka ut män-
nen, men hade glömt mycket i utredningen.

TVÅ CHAUFFÖRER, som anlitats av de åtalade, 
vittnade och berättade hur de rekryterats före 
uppdragen, att de körts till färjan som fört dem 
till Karlskrona där de mötts av andra litauer. 
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Ny krönika:
Har du råd 
att vara lojal?

Affären 
Bilproduktionen 

i Europa reser sig

TIPS TILL SMÅ

VERKSTÄDER

Vårt reporterteam reste med svenska gränspoliser till Litauen

DIN FACKTIDNING

 Här är bilskurkarnas  

lukrativa näste! 

GRANSKAR
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2  F O K U S  I  S PA N I N G 

estländska maffian för att slippa köra omkring 
med litauiska nummerplåtar. 

DE LYXIGARE SUVARNA och premiumbilarna 
förses med nya chassinummer från USA; 
numren slipas ner och nya stansas in. Efter att 
ha registrerats och försetts med litauiska skyltar 
körs bilarna ombord på tvåvånings-tågvagnar 
som går direkt till östra delarna av Europa. Till 
Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan och Tajikis-
tan. Eller till krigets Syrien.

Tyska polisen hittade nyligen 45 stulna bilar 
i Tadjikistan som hade gått genom Litauen.

– När jag såg bilder från tillgreppet upp-
täckte jag även en svensk BMW som var stulen 
i Höllviken i Skåne, säger Heed.

Även om jakten på skrotbilarna kan verka 
oändlig har polisen börjat se resultat.

– I dag ser vi inte lika många manipulerade 
bilar i Sverige. Men de kriminella hittar hela 
tiden nya vägar. Medan antalet USA-bilar har 
minskat i Sverige har stölder av hela bilar ökat. 
Här på marknaden finns gott om stulna bilar 

till stulna BMW X5:or och Porschar i Sverige. 
Det var en hel industri. Vi hittade även vapen 
och skyddsvästar. Sex litauer dömdes men det 
är mycket kvar att göra. Enligt franska polisen 
är fler än 60 000 litauer inblandade i stölder av 
bilar.

SKATTEVERKET I Sverige presenterade i april 
en undersökning som gjorts tillsammans med 
Carfax Sverige och visade att 75 procent av alla 
bilar från Litauen mellan 2010 och 2012 hade 
incidentrapporter.

– Vi gjorde ett tiotal utredningar som 
berörde import från Litauen och generellt hade 
alla företag fejkade inköpsunderlag, man trol-
lade bort vinsterna och skapade förutsättning 
för vinstmarginal-beskattning eftersom man 
köpte från privatpersoner i Litauen, säger Mats 
Berntsson på Skatteverket.

– Vid närmare kontroll visade det sig att 
många av privatpersonerna i Litauen var miss-
brukare och funktionshindrade på stödboenden 
som varken hade ekonomiska eller fysiska 
möjligheter att äga eller köra en bil. De var 
bulvaner.

Skatteverket har ett omfattande samarbete 
med europeiska myndigheter. 

– Det finns flera företag i Sverige som bara 
jobbar med krockskadade bilar från Litauen. 
Nu har de lärt sig att vi har ögonen på Litauen, 
vilket gör att fler ordnar tillfälliga registre-
ringsbevis från Tyskland och Nederländerna i 
stället, säger Mats Berntsson.

Senaste åren har 190 000 skadade amerikan-
ska bilar exporteras till Tyskland, att jämföra 
med 161 000 till Litauen. Ingen vet vart de bilar 
som går via Tyskland tar vägen.

– Det finns företag som ordnar registrerings-
bevis i Tyskland från Litauen utan att bilen ens 

Jeppssons egna bilder

Den här bilen lämnades in på Jeppssons i 
Ronneby för ett däckbyte. När verkstads-
personalen började jobba med bilen trodde 
de inte sina ögon.

Det här är golvet under bilen. Här satt silikon-
massa täckt över skarven på karossen.

Man ser hur det sågats i golvet och fällts in en 
ny karossdel. 

Den här ”mattan” går längs med hela bilen. 
Allt för att täcka skarvarna mellan de olika 
delar som bilen är byggd av.

”NÄSTAN ALL KRIMINALITET HÄR UTGÅR FRÅN FORDONS-
RELATERAD BROTTSLIGHET, PENGARNA OMSÄTTS I KNARK”

Thomas Rehn, svensk gränspolis

En skinande blank BMW, troligtvis stulen. Som med alla dyrare bilar 
på marknaden är chassinumret och registreringsnumret borttaget. 

Marknaden i Kaunas 
hade relativt få besökare 
när vi var där. Ändå säljs 
flera tusen bilar om 
dagen, enligt litauiska 
polisen. Det beror på att 
många av köparna är 
mindre seriösa bilhand-
lare som köper stora 
mängder bilar åt gången. 

från både Tyskland, Frankrike, Holland och 
Italien men även Sverige, säger Heed.

– Nästan all kriminalitet här utgår från 
fordonsrelaterad brottslighet. De pengar som 
kommer från handeln med fordon omsätts 
i knark. Den här brottsligheten finansierar 
annan grov brottslighet. Organisationen är ett 
vinstdrivande företag, fyller Tomas Rehn i.

I SLUTET AV APRIL stals en transportbil från ett 
åkeri i Stenungsund som kör bilar för Motor-
transport. Efter en efterlysning på Facebook 
fick polisen stopp på fordonet, men lasten – ett 
helt nytt Scania-chassi – saknades.

– Tjuvarna hade plockat bort alla positio-
neringspuckar. Polisen lyckades stoppa bilen 
utanför Båstad. Vid besiktningen på Scania-
verkstaden hittades inte en repa på bilen, säger 
åkaren Mats Hagström.

En 40-årig ryss greps av polisen och uppgav 
att han jobbade för en polack. Chassit är tro-
ligtvis för länge sedan i östra Europa.

Ju mer elektronik bilarna har, desto mer 

sårbara är de, enligt Heed.
– Det är enkelt att skanna av nycklar. Förr 

såg vi direkt när en bil haft inbrott. I dag gör vi 
inte det, säger Heed. 

– Larmet kopplas bort genom att kablaget 
klipps, sedan programmeras en ny nyckel 
i bilen. Ägaren ser det som ett stöldförsök, 
försäkringsbolaget betalar reparationen och 
när bilen är tillbaka använder tjuven sin egen 
nyckel och kör i väg.

Det finns inga säkra siffror på hur stor den 
fordonsrelaterade verksamheten är. Polisen i 
Litauen säger att tusentals begagnade bilar säljs 
varje dag på marknaden. De flesta kunder är 
oseriösa bilhandlare och öststatsbor som köper 
stora mängder bilar åt gången.

– Vid ett tillslag mot en lägenhet i Norsborg 
2013 hittade vi 23 motorstyrenheter inplastade 
med stöldskyddsenhet och nyckelparti och 
samma antal registrerings-skyltar, falska regist-
reringsbevis och dekaler med chassinummer, 
berättar Heed.

– Vi spårade motorstyrenheterna som gick 

fysiskt finns i Tyskland, säger Mats Berntsson.

GRÄNSPOLISERNA Lindenblad Heed och Rehn 
kräver mer assistans från bilproducenterna i 
kampen mot skrotbilarna.

– Vi får dåligt med hjälp av producenterna 
eftersom de inte vill exponera information om 
hur elektroniken i bilarna fungerar. I stället får vi 
vända oss till externa konsulter som hjälper oss 
att gå igenom bilarna. Det är avancerade jobb 
där vi försöker spåra stulna bilar genom under-
filer till binära koder i de elektroniska systemen.

Lindenblad Heed skakar på huvudet. Han 
har sett allt.

– En Lexus var byggd av två amerikanska 
bilar som stulits i Finland. Den var en decime-
ter kortare än originalmodellen. Hela instru-
mentpanelen ramlade av när den undersöktes, 
motorblocket satt löst och kunde skruvas loss 
med fingrarna och krockzonerna var defor-
merade. För att inte airbagen skulle indikera 
saknad hade man smetat lödpasta på den så att 
lampan släcktes, säger Heed.

– En kille drev en näthandel från sitt hem 
i Haninge. Vid en husrannsakan hittade vi två 
uppbyggda bilar av stulna delar från Tyskland. 
Killen hade 600 sidor annonser med bilar i 
Litauen.

Vad hände då med den vita BMW M3:an hos 
den svenska handlaren? 
– BMW:n såldes väldigt billigt till en bekants 
bekant som ”leksaksbil”. Det blev en dyr läxa. 
Nu tar vi inte längre emot några importerade 
bilar och vi kontrollerar alla bilar med Carfax, 
säger försäljningschefen.

Jeppssons Audi S5:a fick ombesiktigas och 
både kunden och försäkringsbolaget kommer 
att förlora mycket pengar. 2TJUVARNAS

MARKNAD

Kaunas. Mitt i Litauen ligger Europas största marknad för begagnade 

bilar. Här har kriminella en industri som omvandlar amerikanskt bilskrot 

till bilar som ser okej ut – men som kan vara dödsfällor. Några hamnar 

hos svenska bilhandlare och riskerar att solka vårt rykte. Vårt reporter-

team reste med svenska polisen till bilbrottslighetens näste.

TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO ÅKE ERICSON
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I somras DÖMDES
två av bilskurkarna

Polisen Jan-Erik Lindenblad 
Heed är välkänd inom kriminal-
polisen i norra Europa för sitt 
jobb mot ligorna. Han tycker att 
straffen för gärningsmännen i 
artikeln, blev för låga.
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D
en fordonsrelaterade brottslig- 
heten omfattar flera brott, allt 
från enstaka reservdelsstölder, 
stölder av hela fordon till import 
av uttjänta amerikanska skrotbilar 

som byggts ihop av stulna reservdelar. Enligt po-
lisen är det ofta samma ligor som begår brotten.

Stölderna av reservdelar har ökat med 76 
procent mellan 2015 till 2016.

Branschen gör vad den kan för att skydda sig.
– Generalagenterna chippar bilar och dna-

penslar för att det ska vara svårare 
att stjäla bilar. Det har också gjort 
att det stjäls färre hela bilar i dag, 
medan antalet reservdelsstölder 
ökar. Hur smarta vi än är, vilka 
åtgärder vi än vidtar, så hittar de 
kriminella nya vägar, säger  
BilSwedens vd Bertil Moldén.

Han efterlyser mindre naiva kun-
der som förstår att dyra premiumbi-
lar som säljs för halva priset jämfört 

med hos en auktoriserad bilhandlare inte alltid 
är den bil som den ser ut att vara.

DET HÄNDER ATT de manipulerade bilarna 
avslöjas vid den vanliga kontrollbesiktningen, 
men det är inte alltid som bilarna kan stoppas.

– När bilen importeras gör Transportstyrel-
sen (TS) en ursprungskontroll och därefter en 
registreringsbesiktning. Har bilen fastställd iden-
titet, rätt handlingar och registreringsnummer 
när den sedan kommer in för årlig besiktning, 

kontrollerar vi enbart trafiksäkerhet, 
miljö och identitet. Stämmer både bi-
lens färg och identitet finns det inget 
mer vi kan göra, säger Morgan Isacs-
son, fordonexpert på Bilprovningen.

Upptäcker era tekniker manipule-
rade bilar?
– Ja, det händer ibland. Jag vet ett fall 
där en bil var krokig och sned och vid 
närmare undersökning visade sig vara 

skarvad på mitten och ihopsatt av två bilar. 
– Den här typen av manipulerade bilar 

stoppas enklast om varningslamporna lyser, 
men många mekaniker i länder som reparerar 
utbrända och krockade bilar är skickligare än så, 
vilket kan leda till att bilägaren inte inser att for-
donet till exempel saknar krockkuddar eftersom 
varningslamporna inte lyser, säger Isacsson.

För ett par år sedan var han involverad i en 
förstudie inom EU för att ta fram en standard 
för bilars elektroniska säkerhetssystem, så att 
man genom en diagnoskontroll skulle kunna 
upptäcka brister på bilarnas säkerhetssystem 
enklare. Men därefter har inget hänt.

– Om vi tog fram ett standardiserat kontroll-
system skulle vi kunna läsa av bilens dator och 
det skulle vara enklare att avslöja bilarna. I dag 
kan vi bara förlita oss på varningslamporna.

– Det finns dock frivilliga tjänster, bland 
annat Bilprovningens bildiagnos, där specialut-
bildade tekniker gör en grundlig undersökning 
och kopplar upp sig mot bilens fordonsspecifika 

De åkte sedan till en lägenhet i Göteborg och 
inväntade mörkret. När lastbilarna stals hade de 
fått instruktioner att åka direkt till Litauen. Båda 
chaufförerna greps av tysk polis. Tidigare hade 
två andra chaufförer från samma nätverk gripits. 

En litauisk man, som bara var 21 år när brot-
ten genomfördes, fick agera spanare genom att 
sitta i en buske och vakta när uppdragsgivarna 
stal lyxbilarna. Han greps vid ett spaningsupp-
drag i Ängelholm och dömdes till villkorlig dom. 

Vid det videolänkade vittnesförhöret fick 
21-åringen lättad lämna den litauiske domsto-
len och slapp peka ut de åtalade efter tekniska 
problem med tv-kameran. 21-åringen uppgav 
att han känt sig tvingad att genomföra brotten 
ihop med uppdragsgivarna eftersom han vid 
ett annat tillfälle stoppats av polisen, som då 
beslagtog de stöldverktyg som ligan använt sig 
av och hade en skuld att jobba av.

Att låsen på lastbilarna var uppbrutna 
stoppade inte chaufförerna från att köra dem 
till Litauen eftersom de uppgav sig ha trott på 
uppdragsgivarens förklaring att lastbilarna 
tillhörde litauerna, varit stulna och skulle köras 

Polisens egna bilder

Flera BMW-bilar hittades i Litauen av litauisk polis. Bilarna var 
stulna, bland annat i Helsingborg.

I den här ladan utanför Kaunas hittade litauiska 
polisen flera stulna BMW-bilar med svenska 
registreringsskyltar.

Specialtillverkat verktyg, ovan, som används för 
att dyrka upp lås på bilarna. T h, bild från över-
vakningskameran när en av lastbilarna stjäls.

”EUROPOLS ARBETSNAMN PÅ HÄRVAN HAR VARIT  
”OPERATION VOLVO” ETT SAMARBETE MED FLERA OLIKA  

LÄNDERS POLISORGANISATIONER”

hem för att repareras. De svenska registrerings-
skyltarna var utbytta mot litauiska som stulits 
från liknande lastbilar. 

JAN-ERIK LINDENBLAD HEED och Thomas 
Rehn har ägnat tre år åt utredningen med ett 
30-tal resor till ligornas högkvarter Kaunas, Eu-
ropols kontor i Haag och franska fängelset och 
utredningen måste ha kostat många miljoner.

I den flera meter höga högen av utrednings-
pärmar finns information om många som 
organiserar fordonsrelaterad brottslighet i södra 
och mellersta Sverige. Av detta blev det två åtal.

– Det ingick många fler personer och fler 
brott i utredningen, men jag valde att gå vidare 
med det som jag bedömde hålla hela vägen. Jag 
måste även avväga kostnaderna för ett sådant här 
mål mot vad vi skulle kunna vinna på det, säger 
vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand vid inter-
nationella åklagarkammaren i Göteborg.

Poliserna var i alla fall nöjda med att, åtmins-
tone tillfälligt, ha stört kriminell verksamhet.

– Det tar tid att bygga upp den kriminella 
organisationen igen, men vi vet att nya spelare 

redan finns på marknaden, säger Thomas Rehn.

DEN TEKNISKA BEVISNINGEN var gedigen. När 
ene mannen greps hittades, i hans bil, verktyg 
som enbart används för att dyrka upp lås,  
störsändare som stör ut positioneringssystemet 
på transporterna och ett stöldverktyg som inne-
höll en transponder som använts i stället för 
nyckel. Fordonen hittades av polisen i Litauen 
och de svenska regskyltarna låg under en matta.

Det finns övervakningsfilmer när männen 
är i Sverige, bryter upp grindarna till ett åkeri 
i Göteborg och åker därifrån med två helt nya 
Volvo-lastbilar och släp. 

Enligt polisen levde de här båda männen 
lyxliv i Litauen, medan deras underhuggare fick 
hålla till godo med misärliknande miljöer. Båda 
männen nekade till brott, men erkände att de va-
rit i Sverige för att köra hem en kontaktpersons 
lastbilar.

Männen dömdes för grov stöld till ett år och 
sex månaders fängelse var, samt tio års utvis-
ning och skadestånd till transportföretagen och 
BMW-bilarnas ägare. 2

för att skrotbilarna registreras i Sverige? 
• Skatteverket granskar och driver in obetalad skatt från fuskande bilföretag. 
• Polisen jobbar i år med utredningar som kokas ner till ett fåtal dömda. 
• Personalen på bilbesiktningarna saknar tillräckligt med befogenhet att  
   stoppa dåligt reparerade bilar. 
• Privatpersoner upptäcker att bilarna de köpt är vrak eller är länsade på reservdelar.

VEMS ÄR EGENTLIGEN  
ANSVARET

Polisen Jan-Erik 
Lindenblad Heed 
med vice chefs- 
åklagare Thomas 
Ahlstrand vid 
internationella 
åklagarkamma-
ren i Göteborg 
vid sommarens 
förhandlingar. 
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Ligor fokuserar allt mer på att stjäla reserv-
delar i stället för hela fordon. Delarna säljs 
på en illegal marknad och används för att 

bygga upp bilar med chassin från amerikanska 
skrotade bilar, så kallade ”salvage title cars”. 

– Polisen måste fokusera på att lösa den 
organiserade brottsligheten. Om vi får mer fokus 
på den så kommer vi lösa fallen med reservdels-
stölder och fordonsstölder och dessutom många 
villainbrott. Det är samma ligor som ligger 
bakom, säger Jan-Erik Lindenblad Heed.

Under 2016 rapporterades 3 333 reservdelsstöl-
der, en ökning med 73 procent från 2015. Under 
första kvartalet 2017 fortsatte den negativa trenden 
med 1 071 inrapporterade stölder av navigations-
enheter, airbags och huvudstrålare (Xenon) för en 
skadekostnad på 64 miljoner, enligt försäkringsbo-
lagens utredningsbolag Larmtjänst.

– Det var en dramatisk ökning av antalet bil-
delsstölder under första kvartalet 2016 och  
för 2017 ligger vi kvar på samma nivåer, säger 
utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

– 2016 var skadekostnaden 212 miljoner på 
bara de tre ovan nämnda komponenterna mot 104 
miljoner för hela 2015, vilket motsvarar en ökning 
med 104 procent. Ett skäl till att skade- 
kostnaden ökat, förutom antalet fall, är att tju-
varna förstör mycket elektronik när de klipper  
av kablar för att komma åt attraktiva reservdelar.

Ett av problemen är, enligt Torbjörn Serrander, 
att försäkringsbolag i andra länder uppmanar sina 

kunder att använda sig av begagnade delar..

POLISEN HAR gjort flera positiva insatser mot 
reservdelsstölderna, både med operationerna 
”Gunvor” i Skåne 2013 och ”Gunder” i Mälar- 
dalen 2014. Bildelsstölderna minskade då opera-
tionerna pågick – för att öka igen när satsning-
arna var över.

Lyxbilar i storstäder är mest utsatta. Mer än 
hälften, 61 procent, av alla drabbade bilägare äger 
en BMW (2 024 fall). Krockkuddar och naviga-
tionsutrustning är stöldbegärligast Även Merce-
des, Volkswagen och Volvo drabbas frekvent.

Förutom att bilar stjäls på delar där de står 
parkerade, stjäls allt fler hela bilar för att köras till 
närbelägna skogspartier för att plockas sönder.

– Det är en tendens som vuxit senaste halvåret 
och som just nu främst drabbar Skåne och Hal-
land, säger Torbjörn Serrander.

NÅGOT SOM försvårar för de kriminella är bilpro-
ducenternas allt mer digitaliserade övervakning 
av bildelar. Bäst fungerar det med lastbilar.

– Vi tog nyligen hjälp av Volvo för att hitta en 
försvunnen lastbil. När den lämnades in på en 
auktoriserad verkstad någonstans i världen lar-
made systemet att några av delarna var kopplade 
till ett annat chassinummer. På så sätt hittade vi 
tre lastbilar i Litauen, två i Polen och en i Ryss-
land. Effektivt, men väldigt resurskrävande, säger 
polisen Thomas Rehn. 2

Medan branschen har blivit bättre på att chippa och dna-pensla nya 
bilar har den illegala handeln med stulna reservdelar blivit en industri.

När bilstölderna minskar
ökar reservdelsstölderna

”JAG DEMONTE-
RADE EN X5:A OCH 
UPPTÄCKTE ATT 
DET ENDA SOM 
TILLHÖRDE BILENS 
CHASSINUMMER 
VAR SKALET …”

”EN BIL VAR KROKIG OCH VISADE 
SIG VARA SKARVAD PÅ MITTEN OCH 
IHOPSATT AV TVÅ BILAR”

TORBJÖRN SERRANDER,  
TEKNISK UTREDARE PÅ LARMTJÄNST

MORGAN ISACSSON, FORDONEXPERT PÅ BILPROVNINGEN
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Ett så kallat ”bilskelett”, det som 
återstår efter att tjuvar plockat av  
de delar de velat komma åt.

elektroniska system för att kolla om det finns 
brister i krock- och bromssystem, säger Isacsson.

Är det inte rimligt att alla importerade bilar 
genomgår en sådan bildiagnos?
– Jo, det kan det tyckas eftersom det uppskattas 
finnas fler än 13 000 bilar med dolda brister i 
sina elektroniska säkerhetssystem på svenska 
vägar, men det är TS som måste föreskriva om 
det. Så länge ett fordon uppfyller allt enligt kon-
trollbesiktningen kan vi inte stoppa det. Tekni-
kerna får inte tycka; de ska följa regelverket. 

– Det bästa vore om importerade bilar vid 
ursprungskontrollen både kontrollerades via 
Carfax och att det gjordes en ny kompletterande 
kontroll vid registreringsbesiktningen, om de 
varit lagade eller svetsade. Men det skulle kräva 
att bilarnas plastkåpor demonterades eller 
att undersökningen skedde på auktoriserade 
verkstäder som kunde kolla upp bilarna mot 
verkstadens datorer, säger Isacsson. 

STAFFAN MOBERG PÅ Svensk Försäkring har 
följt problematiken under flera år och har också 
haft möte med TS och tullen för att hitta sätt att 
försvåra för kriminella att få bilarna till Sverige.

– Vi har informerat TS om problemet. Vi 
anser att det hade varit lämpligt att göra en or-
dentlig genomgång av importerade bilar innan 
de registreras i Sverige, säger Staffan Moberg.

Svensk Försäkring utesluter inte att hänvisa 
en sådan noggrann undersökning till ett antal 
stationer i landet med särskild kompetens och 
att den som vill föra in en bil i Sverige får betala 

en högre avgift för kontrollen.
– Ett annat problem är när tull-

len misstänker att stöldgods förs ut 
från landet. Det kan vara bilar eller 
reservdelar. Om inte polis finns 
tillgänglig just då har tullen inte 
befogenhet att stoppa fordonen.

– Vi vill att tullen ska ha utökat 
mandat eller att polisen är på plats 
vid utförselplatser som hamnstäder, 
Öresundsbron och Haparanda. En 
starkare bevakning där skulle minska 
brotten, eftersom risken att åka fast 
skulle öka, säger Staffan Moberg.

I ENGLAND KRÄVS att alla bilar med 
krockhistorik eller utdömda bilar 

från ett annat land genomgår en utredning 
innan de registreras. 

Ett sådant system med fler utförliga tekniska 
kontroller av importbilar är något som skulle 
välkomnas av Torbjörn Serrander, tekniska utre-
dare på Larmtjänst, men han ser också problem.

– Det ställer höga krav på kompetens och 
den kompetensen finns inte i dag. Jag demon-
terade en X5:a nyligen, som togs av en annan 
anledning, och jag upptäckte att det enda som 
tillhörde bilens chassinummer var skalet på 
bilen. Allt annat var raderat eller utbytt. Då fick 
jag lägga manken till för att hitta allt. Att en bil-
provare som gör bromsprov ska klara en sådan 
undersökning förkommer inte, säger Serrander. 

SLOVAKIEN ÄR ETT LAND som använder sådana 
tekniska utredningar i vissa fall, bland annat 
för importerade bilar eller om man misstänker 
att chassinumret inte stämmer. Där får ägaren 
lämna in bilen på morgonen och hämta den 
på kvällen och då har två tekniker gått igenom 
bilen. Det händer att de hittar bildelar eller 
chassinummer på bilar som rullar 
i Sverige och då kan man konsta-
tera att bilen är en klon.

– Men det regelverket har vi 
inte i dag, säger Serrander.

Han tror på att lägga ett större 
ansvar på bilköpare att kolla upp 
en bil även om säljaren är en 
bilhandel i Tyskland.

– Man får inte glömma att 
vi har bra system i Sverige. Om 

bilägare krockar löser oftast försäkringsbolaget 
in dem och ägaren får ersättning. I flera andra 
länder kan ägare både få ersättning och behålla 
bilen, säger Serrander.

– Även svenska generalagenter tar ansvar och 
försvårar för kriminella. Sverige är i framkant 
när det gäller registreringsproceduren. Det finns 
andra EU-länder där en bil inte ens behöver 
visas upp för att registreras. De bilarna är ett EU-
problem, säger Serrander.

TRANSPORTSTYRELSEN JOBBAR för säker 
trafik och är den myndighet som ansvarar för 
de förskrifter som besiktningsföretagen ska till-
lämpa i samband med registreringsbesiktning.

När en bil importeras till Sverige ska biläga-
ren ansöka om ursprungskontroll hos TS och 
lämna in dokumenten från den ursprungliga 
registreringen.

TS kontrollerar dokumentens äkthet och 
giltighet, även om fordonet eller dokumentet 
är anmält stulet. Det görs mot system inom 
Interpol, Schengen, det svenska efterlysnings-
systemet och det utländska vägtrafikregistret 
som omfattar sexton länders register. Många 
dokument granskas även med UV-ljus och 
lupp, enligt TS, för att styrka att handlingarna 
är i original och äkta.

– När det gäller bilar som har en historik, 
exempelvis från USA, gör vi kontroller av 
identiteten via nätet och Carfax för att utreda 
konstigheter och tveksamheter. De uppgifter  
vi får fram lämnar vi över till det besiktnings-
företag som ska utföra den fysiska besiktningen 
av bilen så att de kan konstatera om det är 
samma fordon som dokumenten hävdar,  
säger Kjell-Åke Sjödin, expert på fordons-
registrering på TS.

När bilen sedan anmäls för registrering via 
det digitala systemet gör TS en andra kontroll  

av fordonet för att utesluta att det  
är efterlyst någonstans.

Ändå slinker dåligt reparerade 
importbilar igenom.

– För att kunna kontrollera 
reparerade importbilar måste de 
genomgå en fysisk kontroll och det 
sker endast hos ett besiktnings-
företag. TS kan inte kontrollera 
detta genom handlingarna, säger 
Kjell-Åke Sjödin.

 
Vore det inte rimligt att den som impor-
terar en bil som dessutom har en historik 
fick bekosta en mer utförlig teknisk 
besiktning?
– Vi har diskuterat det när vi upptäckt 
tveksamheten avseende identiteten eller 
ursprunget hos ett fordon, om man i större 
utsträckning skulle kunna kräva en så kallad 
fördjupad teknisk kontroll, men det tar för-
stås längre tid och medför ökade kostnader 
för den enskilde. 

– Vi håller på med en översyn av den 
föreskrift som reglerar förutsättningarna 
för teknisk identifiering som utförs hos 
ett besiktningsföretag. Vi godkänner inte 
i ursprungskontrollen fordon som har en 
uppgift om ”junk” (= skrot) från USA. Vi 
diskuterar att utöka detta till fler kategorier, 
säger Kjell-Åke Sjödin.

Privatpersoner, som blir ägare till brist-
fälligt reparerade bilar, tar ju en stor risk 
– är det inte värt den kostnaden och det 
besväret om vi fick bort bilarna?
– Det måste finnas organisationer som 
klarar av att hantera kontrollen. Det finns 
inte tillräckligt med resurser hos dem som 
har kunskapen. Självklart vill även vi att det 
ska vara en klanderfri väg från ursprungs-
kontroll, teknisk kontroll och registrering så 
att inte tredje person drabbas. Frågan är hur 
snabbt vi kan komma dit.

– Vi har en pågående intern diskussion 
om hur vi ska komma till rätta med en del 
av problemen. Men vi kommer aldrig kunna 
skapa ett nollvärde, säger Sjödin.

Samtidigt pågår ett EU-arbete om det 
så kallade omregistreringsdirektivet som 
ska reglera överföring av ett fordon från en 
medlemsstat till en annan. Det har pågått 
sedan april 2012. I det förslaget kommer det 
regleras vilka kontroller som en medlems-
stat får göra. 2

Fotnot: Sverige kommer 2018 med i det Interpol-styrda projektet Invex som inkluderar tolv länder och personbilar av 
märkena Audi, BMW, Porsche och Volkswagen och deras undermärken. Projektet ska underlätta sökandet efter stulna 
bilar och reservdelar. 

Morgan Isacsson, fordons-
expert på Bilprovningen, hade 
gärna sett ett standardiserat 
kontrollsystem som skulle 
förenkla avslöjande av  
manipulerade bilar.
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Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

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

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

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

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

Avdelningen för ”införsel av mo-
torfordon” på Skatteverket (SKV), 
har utredare spridda över Sverige 
som granskar dokument i jakten på 

obetald skatt. 
2015 uppskattades att momsfusket inom 

motorhandeln uppgick till 100 miljoner kronor 
enbart för handel mellan länder inom EU. 
SKV hade då tagit tillbaka en tredjedel av den 
uteblivna skatten, 36 miljoner kronor, genom 
att beslagta tillgångar.

När en skrupelfri bilhandlare förmedlar en bil 
tas det ut moms för provisionen. Men eftersom 
de flesta kriminella handlare utför både regist-
rering, förser myndigheter med ursprunghand-
lingar och genomför registreringsbesiktning för 
kundernas räkning behåller de kontrollen över 
affären. Då rör det sig inte om förmedling utan 
försäljning och då ska full moms betalas. 

I Helsingborg åkte en bilfirma nyligen dit  
för att ha importerat bilar och försökt fuska med 
momsen. Importen skedde första halvåret 2016. 
Flera av bilarna hade tagits in med hjälp av 
målvaktsbolag bulvaner för att dölja historiken.

Skatteverket tycker att samarbetet med 
andra myndigheter kan bli bättre.

– Visst samarbetar vi med både polis och 
åklagare, men det finns sekretess mellan SKV 
och polisen. Vårt mål är att stoppa de kriminella 
innan de hinner börja med affärerna, säger om-
rådesansvariga Ann Marie Johansson Nimmå.

Hur skulle du vilja att arbetet fungerade?
– Grovt kriminella står bakom de här brotten 
och det kräver en högre samverkan. Vi skulle 
behöva hitta nya sätt att arbeta ihop mer ef-
fektivt myndigheterna emellan. Kanske till och 
med sitta på samma avdelning. I dag hindrar 
sekretessreglerna oss i vissa fall. Vi har special-
kompetens, men inte alls de befogenheter som 
polisen har, säger Johansson Nimmå.

Det är en otacksam uppgift att identifiera 
målvaktsbolag och beskatta personerna bakom 
bedrägerier medan de granskade aktörerna 
öppnar nya bolag så fort de märker att SKV är 
dem på spåren. Fusket fortsätter och tar hela 
tiden nya vägar.

Vanligaste fusket för att slippa skatt på 
importerade bilar är, enligt Johansson Nimmå, 
att svenska företag använder falska inköpshand-
lingar vid inregistreringen av bilen hos TS. En-
ligt Johansson Nimmå ställer TS inte tillräckligt 
höga krav på hur de här handlingarna ska se ut. 

– Om reglerna för TS:s ursprungskontroll 
ställde högre krav på handlingen vid registre-
ringen hade det åtminstone gjort det lite svårare 
för bedragarna, säger Ann Marie Johansson 
Nimmå. 

Vissa handlare försöker ”gå under Skatte-
verkets radar” genom att låta det se ut som att 
bilen går direkt från en säljande litauisk privat-
person till en svensk slutkund. Inga dokument 
styrker något annat än en förmedling för att 
affären inte ska kunna kopplas till handlaren. 

– Vi är ett litet gäng som jobbar med det här 
på SKV och vi känner till de här personerna 
väl, säger Johansson Nimmå.

Det finns exempel på när bilar läggs ut på an-
nons med dolda plåtar för att inte registrerings-
numret ska kunna ses. Det är inte alltid bilen på 
bilden som säljs utan ”en bil av den här typen”. 
Den svenska slutkunden kan välja mellan mär-
ken, i ett fall mellan Volvo, Ford och Chrysler. 

SENASTE ÅREN HAR Skatteverket slagit till 
mot flera bilhandlare i Sverige som fifflat på 
liknande sätt. 

✔ Ett företag på västkusten bedrev verksam-
het i tre olika bolagsformer med olika namn. 
Bilar hade reparerats och därefter registrerats 
på en privatperson i Litauen. SKV lyckades 
visa att företaget omsatt 44 bilar, varav de flesta 
var rapporterade skadade i USA och fått en så 
kallad ”salvage title”, vilket innebär att bilen inte 
kan få ett registreringsbevis i USA. Privatper-
soner hade betalat 10 000 kronor i förskott och 
fick sina bilar levererade av en litauisk chaufför. 

När SKV gick igenom företagets räken-
skaper hittades flera klagomål från köpare 
om skador på bilarna. SKV krävde totalt 3,7 
miljoner kronor för skattefusk med utebliven 
moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt av 
företaget. Men så fort deras utredning påbörja-
des upphörde verksamheten och flyttades.

✔ En bilhandlare i Göteborg dömdes för 
handel med krockskadade bilar, importerade 
från USA via Litauen. Han fick betala tre mil-
joner i obetald moms och arbetsgivaravgifter, 
men slapp fängelsestraff eftersom han lovade  
att upphöra med brottslig verksamhet.

✔ Ett företag i Västmanland omsatte runt tio 
miljoner kronor per år med två anställda och 
påträffades med att ha använt vinstmarginalbe-
skattning vid försäljning av ett 40-tal krockska-
dade bilar med USA-historik. I september 2014 
dömdes företaget att betala en miljon kronor i 
obetald moms och oredovisad försäljning.

✔ Ett annat företag i Västmanland hade sålt 
52 bilar från USA varav 39 hade en ”salvage 
title”. I december 2015 utkrävde SKV 3,3 miljo-
ner kronor i utebliven moms och skattetillägg.

EFTERSOM BEDRAGARNA VET att SKV har 
ögonen på Litauen-importerade bilar har flera 
handlare numera bara tillfälliga registreringar 
därifrån, för att försvåra för SKV att upptäcka 
dem. Bilarna tar hela tiden nya vägar till Sverige.

– På senare tid har det varit vanligt att på 
papperet skicka bilarna kors och tvärs mellan 
olika länder för att förvilla, säger Ann Marie 
Johansson Nimmå.

Antalet krockskadade importerade bilar 
till Sverige minskar dock, kanske tack vare att 
konsumenterna har blivit mer upplysta om 
problemet med manipulerade bilar och att de 
kriminella tycker att SKV och polisen är hinder i 
arbetet. SKV hittar inte heller lika många svens-
ka målvaktbolag som tidigare. Detta kan vara en 
följd av nya metoder för att kartlägga kriminella 
nätverk inom motorbranschen och ett ökat  
fokus på dessa problem. 

Den verkliga faran märks inte förrän en 
olycka inträffar. Men då görs ofta ingen utred-
ning om bilen varit manipulerad eller inte  
eftersom hopbyggda bilar blir rent skrot vid  
en krock. 2

Hack i häl på allt
listigare bedragare
I Skatteverkets nät fastnar oseriösa bilhandlare som säljer impor-
terade krockskadade bilar och försöker fuska med vinstmarginal-
beskattningen. Även om verket är framgångsrikt i sin granskning 
hade de gärna sett ett bredare samarbete med polisen.
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Vilket är ditt drömjobb?
Efter en skön sommar rivstartar vi hösten med flera spännande 
rekryteringsuppdrag. Kanske hittar du ditt nya drömjobb här? 

Vi rekryterar bl.a.  
•	 VD till bilåterförsäljare
•	 Technical Trainer
•	 Marketing Specialist
•	 Försäljningschef till generalagentsledet
•	
Låter det intressant? 

Välkommen att kontakta Susanna Haglund, 08-409 144 49.

Bli en del av
Berners framtid.
Drömmer du om att jobba i en spännande bransch och vill vara 
med och bygga upp en helt ny verksamhet? Nu har du chansen. 
Berners växer och därför söker vi just nu en platsansvarig och 
tre personbilsmekaniker till vår nya verksamhet i Åre by.
Vi behandlar ansökningarna löpande så ansök redan idag!

www.berners.se/jobb
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… av alla chefer i staten  
är kvinnor i dag, det motsvarar 

omkring 7 200 kvinnliga chefer.  
2007 var samma siffra  

34 procent som motsvarade 
ungefär 4 200 chefer som också 
var kvinnor. Det anger Arbets-

givarverket. 

Unga kvinnor tror inte att de har samma karriärmöjlig-
heter som män. De kan ha rätt. Endast 16 procent av 
Sveriges högsta chefer är kvinnor, visar en ny rapport – 
trots att det ser bättre ut inom staten.

När unga kvinnor fick svara på frågan om de tror att 
de har samma karriärmöjligheter som män svarade 70 
procent nej. Bara 3 av 10 tror att de har samma förutsätt-
ningar att nå höga chefsposter och lika lön för lika arbete.

Det visar en rapport från fackförbundet Ledarna.  
Där framkommer att inte ens var femte vd i Sverige  
är kvinna. På hela 84 procent av posterna sitter män, 
skriver tidningen Chef.

– Med en ojämställd arbetsmarknad riskerar  
Sverige att gå miste om stora delar av landets kom-
petens. Det har vi inte råd med, säger Annika Elias, 
ordförande i Ledarna.

Mer än nio av tio (93 procent) av anställda på 
svenska företag anser sig ha en företagskultur  
som präglas av samarbete över gränser och  
nästan lika många, åtta av tio, anser att deras 
arbetsplats inte är hierarkisk. 

Även i innovationsprocessen är svenska företag 
relativt inkluderande; 67 procent av de anställda 
upplever att de inkluderas i sådana diskussioner 
jämfört med bara 37 procent internationellt sett. 

För 65 procent av de svenska bolagen är företags-
kulturen det absolut största hindret för att genom-
driva digital transformation. Det visar rapporten 
”The Digital culture challenge” som tagits fram av 
Capgeminis digital transformation research institue  
i samarbete med digitalexperten Brian Solis. 

Många svenska företag 
samarbeten över gränser

”MÄNNISKOR SOM LYFTER VÄRLDEN FRAMÅT  
OCH UPPÅT ÄR DE SOM UPPMUNTRAR MER  

ÄN DE KRITISERAR”
Elizabeth Harrison, amerikansk lärare och grundare för National Louis university

JÄMSTÄLLDHET

Sämre ställt i näringslivet

FRÅGA TRE

GUNNAR SANDERUP,  
vd och koncernchef på Rejmes Bil  
i Norrköping:
– Är jag ute med familjen så måste flera 
viljor komma fram och jag får ta hänsyn. 
Det är samma sak på jobbet, jag lyssnar 
av organisationen och utifrån det får jag 
fatta beslut – som är grundade på fakta 
och vad som blir bäst för företaget totalt 
sett. Jag måste ha bra underlag för att 
ta bra beslut. 

BENGT HJALMARSSON, 
tidigare Rolf Ericson Bil, distriktschef 
för Dalarnas MBF
– (Skratt.) Det brukar jag få, det är hela tiden 
en kompromiss, men jag får ta hänsyn till 
andras åsikter också. Men har man en stark 
tro på sig själv så är det inga problem att 
få igenom det man tror på. Det gäller både 
hemma och tidigare på arbetsplatsen.

ANDREAS HEDSTRÖM,  
säljchef på Burlin Motor i Umeå
– Ja, jag brukar få min vilja igenom, vi 
har en väldigt bra ledning hos oss och 
bra kommunikation och träffas regel-
bundet – det brukar gå vägen om jag kan 
motivera det jag vill. Det handlar om att 
båda parterna ska vara lagom missnöjda 
– då blir det oftast bra.

Lägg ner ledarskapet 
– Vad du som chef 
ska göra istället 
En bra ledare ska vara inspire-
rande, låta personalen arbeta i 
fred, ge stöd, lyssna, uppmärk-
samma, ha helikopterperspek-
tiv och vara ordentligt insatt i 
det som gruppen jobbar med. 
Många motstridiga krav på dig 
som chef kan tyckas – men här vill författaren Sara 
Ingvarsson att du i stället ska fokusera på hur du 
kan skapa förutsättningar för andra att arbeta. 
Och att du i det arbetet faktiskt inte behöver vara 
ensam, utan tillsammans med din personal.

Sluta snacka skit  
– våga provocera för 
bättre ledarskap 
Boken tar upp hur du på ett 
strukturerat sätt kan bygga en 
grund för ledarskapet i företaget 
eller på avdelningen. Den ger 
verktyg för hur du kan följa upp 

och utveckla ledarskapet allt eftersom. Med 
boken vill författarna Mårten Sallander och 
Rafael Pimenta visa att det går att bygga en 
ledarskapsgrund i vilken organisation eller 
vilket företag som helst och att det inte är 
särskilt svårt. De introducerar ledarskaps-
tåget, en bild för att förenkla och beskriva 
ledarskapet visuellt.

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

FOTO MOSTPHOTOS

42 %

Brukar du få  
din vilja igenom?
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Att beställa reservdelar till lastbil har inte alltid varit så en-
kelt, Mikael Sjöqvist såg utrymme för förbättring. Fem år och 
800 000 katalogiserade produkter senare är han igång med sitt 
livsverk TTB Sweden – och intresset från branschen är enormt.  
TEXT MAGNUS CARLSSON / FOTO MATS PETERSSON

EN HEL

D
e grå lagerhyllorna i den lilla lokalen i ett industriområde i Växjö ekar tomma. Här skulle Mi-
kael Sjöqvist ha samlat reservdelar till personbilar, lastbilar, släp och bussar som sedan snabbt 
skulle kunna skickas till kunder runtom i landet. Men Mikael hann knappt börja använda lo-
kalen innan den blev för liten – intresset från branschen har varit så stort att han redan behövt 
expandera.

– Jag insåg snabbt att det här inte var hanterbart, säger Mikael. Att gå från noll erfarenhet till att ha ett 
lager med 40 000 unika produkter är tufft. Det behövs en lokal på kanske 4 000 kvadrat, truckar, hyllor och 
personal. Så det var lika bra att börja använda tredjepartslogistik på en gång. Nu är vi redo att förändra den 
här branschen på riktigt.

VI BACKAR BANDET.

I slutet av 90-talet går Mikael Sjöqvist ut gymnasiet. Snart hamnar han på en firma som arbetar med att 
uppgradera sportbilar så att de blir ännu snabbare. Verksamheten går bra, men efter lågkonjunkturen 2008 är 
det inte längre många som prioriterar att uppgradera sina redan dyra bilar. Mikael bestämmer sig för att byta 
bransch och hamnar så småningom i reservdelsbranschen, där han får ansvar för företagskunder. Och där 
börjar han se en lucka i marknaden.

– Jag insåg ganska snabbt hur ineffektivt det var när kunder på lastbilssidan behövde reservdelar. Man ville 
att de skulle ringa in och berätta vilket chassinummer det gällde. Sedan skulle vi då börja leta i excel- och pdf-

Mikael bygger upp en  mega-
stor digital reservdelskatalog 
för tunga fordon.
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REVOLUTIONERAR

MARKNAD

MIKAEL SJÖQVIST

GÖR: Grundare av TTB 
Sweden. Är också involverad 
i andra e-handelsbolag.

KÖR: Audi A6.

INTRESSEN: ”Resor och 
historia. Jag är väldigt 
intresserad av romarepoken 
och åker till Italien så ofta 
jag kan”. 
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filer för att därefter ringa tillbaka till kunden. 
Det var en ineffektiv process för både oss och 
kunderna, och jag tänkte att det måste finnas en 
digital lösning för det här, säger Mikael Sjöqvist 
och fortsätter:

– Men det gjorde det inte, trots att det funnits 
i femton år på personbilssidan. Där existerar du 
inte om du inte jobbar digitalt, men när det kom 
till lastbilar hade ingen gjort jobbet att länka rätt 
reservdel till rätt chassinummer.

Och när ingen annan hade gjort jobbet såg 
Mikael Sjöqvist en möjlighet att skapa föränd-
ring.

– Jag började ringa runt till de företag som 
tillverkade lastbilsdelar och frågade varför de 
inte hade gjort det här. De svarade att det var 
omöjligt, det fanns inga register att samköra 
mot. Då blev min motfråga: om jag gör det här 
från noll, vill ni ha med produkter i katalogen, 
säger Mikael.

– Men alla var inte med då heller. Jag behöv-
de specifikation på varje artikel, originalnum-
mer och högupplösta bilder, det är information 
som många saknar. Med 30 000 artiklar blir 
det en hel del jobb. Men jag fick med mig tre 
aktörer till en början som tyckte att idén var 
intressant, såg potentialen. Då var det bara att 
köra igång.

MIKAEL BÖRJADE BYGGA sin enorma digitala 
reservdelskatalog, där kunderna nu kan fylla 
i sina registreringsnummer och på en sekund 
få en lista över alla bilens komponenter för 
att sedan markera vilka som ska beställas. Till 
en början jobbade Mikael med katalogen på 
kvällar och helger, men till slut insåg han att 
potentialen var så pass stor att det var läge att 
gasa. Våren 2013 lämnade han sitt andra jobb 
för att satsa allt på sitt nya projekt, som skulle 

få namnet TTB Sweden – där TTB står för 
Trucks, Trailer and Bus parts. 

– Sedan var det bara att fortsätta. Från som-
maren 2013 fram till november förra året har jag 
i princip bara varit ledig på julafton, resten av 
tiden har jag jobbat med det här. Börjar jag med 
någonting vill jag att det ska bli klart – även om 
jag inte fattade att det skulle ta så många år.

MOTORBRANSCHEN BESÖKER TTB Sweden 
några dagar efter midsommar – en högtid som 
Mikael har firat genom att jobba minst tretton 
timmar om dagen. Vid besöket har han nyligen 
genomfört företagets första och kanske sista 
annonsering. De 30 000 kronorna som lagts 
på Blocket-annonser har gett tydliga resultat. 
På nio veckor har över 800 kunder efterfrågat 
inloggningar till katalogen.

– Bland kunderna har vi killen som har en 
liten entreprenadfirma med en lastbil, till stora 
åkerier med hundratals bilar och bilverkstäder 
som tröttnat på överpriserna de betalar för 
att ingå i en kedja. Det är ju ett väldigt tydligt 
kvitto på att det jag gjort är väldigt efterfrågat, 
säger Mikael.

– Det pågår ett generationsskifte i åkeribran-
schen. De nya aktörerna, människor som är vana 
att kunna använda sina smarta mobiler till att 
sköta alla sina ärenden, vill inte skicka fax eller 
ringa när de ska köpa bromsbelägg. Så där finns 
det helt klart många kunder att fånga upp.

DET STORA INTRESSET har alltså gjort att 
Mikael Sjöqvist behövt skala upp verksamheten, 
innan den ens kommit igång på allvar. Han 
har trott mycket på sin idé men varit orolig för 
logistiken.

– Vi insåg snabbt att det är lika bra att läm-
na logistiken till dem som är experter på det. 

Vi har varit runt i hela södra Sverige och tittat 
på företag som jobbat med tredjepartslogistik. 
Vi hamnade hos Börjes logistik i Nybro, som 
känns som ett familjärt ställe som passar oss 
bra. Nu kan kunderna beställa sina reservdelar 
online hos oss, sedan skickas ordern vidare till 
Nybro, och därifrån går den direkt till kund. 
Att slopa mellanhänder gör processen smidi-
gare, samtidigt som vi kapar kostnader.

Just kapade kostnader är också en fördel 
som Mikael återkommer till med TTB:s affärs-
modell. Alla inköp görs direkt från producenter 
och levereras till det stora lagret som logistiken 
sköts från. Att hela affären sedan sköts digitalt 
sparar in mycket pengar för TTB – vilket i sin 
tur gör att reservdelspriserna blir betydligt 
lägre än hos konkurrenterna.

– Jag kan tänka mig att de fasta kostnader 
som vår största konkurrent har på en vecka, 

”ALLA INKÖP GÖRS DIREKT FRÅN  
PRODUCENTER OCH LEVERERAS TILL  

LOGISTIKLAGRET, HELA AFFÄREN  
SKÖTS DIGITALT” 

… FÖRETAGETS FRAMTID: ”Jag tror att vi kommer omsätta 12–13 miljoner 2018. 
2019 har vi budgeterat 40 miljoner och 80 miljoner året därpå. Femårsplanen 
säger 100 miljoner, men jag tror att det är i underkant. 

På sikt är ambitionen att gå utanför Sverige, vi har redan i dag kunder i Norge, 
Danmark, Finland, Estland och Bosnien – utan att det ens är något  
vi har satsat på.”

… VAD SOM GÅR ATT UTVECKLA: ”En mobilversion, men det kommer snart. Med  
en app blir det ännu smidigare för kunden, som då kan beställa delarna ute i verk-
staden. Om man står där och behöver en bussning, men är osäker på vilken  
det är kan man bara klicka upp en högupplöst bild och stämma av mot den  
man har framför sig.”

… VAD HAN ÄR MEST NÖJD MED: ”Att vi skapat ett koncept, en helhetslösning  

som fyller ett tomrum. Behovet av det här är verkligen så tydligt, och det är  
konstigt att ingen gjort det tidigare.”

… VAD HADE JAG VELAT GÖRA ANNORLUNDA: ”Det är massor. Det finns mycket 
saker som man hade kunnat göra som sparat tid och pengar under processen. 
Primärt är det saker som skulle ha gjorts i en annan ordning, slutresultatet hade 
uppnåtts snabbare då. Men jag är så klart nöjd ändå.”

… VAD HAN HADE GJORT OM HAN HÖLL PÅ MED NÅGOT HELT ANNAT: ”Jag vet verkligen 
inte, men kanske något inom näthandel. Det är ett område som verkligen fascinerar 
mig, jag kan lägga timmar på att surfa runt på olika webbutiker för att se hur de 
gjort för att lyckas. 24MX.se är en sajt som jag till exempel är imponerad av, jag har 
inga ambitioner att köpa en motocross men när jag går in där blir jag ändå sugen  
på att handla. Det är något med designen och funktionen som tilltalar mig.”

Mikael om…

”VI HAR BYGGT UPP NÅGOT SOM KAN FÖRÄNDRA EN HEL 
BRANSCH OCH DET SKA VI FORTSÄTTA MED”

Mikael är pinjonär och 
har jobbat oförtröttligt 
i fyra år nu.
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”RISKKAPITALISTER SER BARA PENGARNA,  
FÖRSTÅR INTE ATT DET HÄR EGENTLIGEN HANDLAR OM  

ATT GÖRA BRANSCHEN LITE BÄTTRE”

Hyllorna ekar tomma; 
lokalen blev för liten 
innan den hann tas i 
bruk.

det har inte vi på ett helt år. Det gör så klart 
att vi kan pressa priserna rätt bra. Och det är 
efterfrågat, för alla som säljer lastbilsdelar i dag 
tjänar fruktansvärt mycket pengar. Det kan vara 
nettovinster på uppemot 40 procent. Så vad 
vi gör här är att gå in och förändra en bransch 
genom att göra det både enklare och billigare 
för kunderna.

MED EN LÅG PRISBILD kan också Mikaels 
kunder välja premiumreservdelar, vilket ger 
en tryggare affär för alla inblandade, då bättre 
garantier kan utlovas. 

– Genom vår affärsmodell ger vi kunderna 
marknadens bästa delar från till exempel Febi 
Bilstein, till bättre priser än vad konkurrenterna 
säljer sina lågkvalitetsdelar i egna kartonger för. 
När man väljer en kvalitetsprodukt vet man att 
garantier inte är ett problem, men när delarna 

kommer från Kina i en egendesignad kartong 
finns det ingen i kedjan som är intresserad av 
garantiansvaret.

Han säger också att han dagligen möter 
missnöjda kunder som inte har haft möjlighet 
att göra reklamationer på delar som de har köpt.

– Jag anser att om du inte kan stå bakom 
produkterna du säljer och snabbt kan lösa 
kundens problem, så tappar din produkt och 
ditt varumärke trovärdighet. Garantiåtagandet 
måste gå snabbt och smidigt, ingen tjänar på att 
det blir en långdragen process. 

 
MIKAEL SJÖQVIST HAR valt att arbeta exklu-
sivt med de leverantörer som stöttade honom 
från första början, och i dagsläget finns en och 
annan aktör som är lite besviken över att de 
inte hoppade på tåget. Mikael berättar att flera 
aktörer erbjudit betalning för att få vara med i 

katalogen. TTB Sweden har även erbjudits att 
sälja hela plattformen innan tjänsten ens var 
lanserad, och flera investmentbolag har visat 
intresse för att gå in i bolaget. Men det är inget 
som lockar.

– Pengar i all ära, men just nu känns det se-
kundärt. För mig är det viktiga att göra den här 
resan och att förändra någonting, vi har byggt 
upp något som kan förändra en hel bransch och 
det ska vi fortsätta med, säger Mikael.

– Visst förstår jag att det finns ett stort värde 
i att vi redan fått ett så stort kundregister, utan 
att vi har åkt runt och gjort en enda presenta-
tion. Men riskkapitalister ser bara pengarna 
framför sig. De är bara intresserade av hur de-
ras investering kan växa och att så småningom 
kunna göra en exit. De förstår inte att det här 
egentligen handlar om att göra branschen lite 
bättre. 2

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

Under våren och försommaren 2017 har Werksta vuxit med åtta nya verkstäder genom förvärv av Hallbergs 
Plåt och Lack (Västberga och Älvsjö), TKBM Bil (Haninge) och Göteborgs Lackcenter (Kungälv, Torslanda, 
Hisings Kärra, Västra Frölunda och Kungsbacka). Werksta har nu totalt 20 verkstäder i Sverige och har tagit 
viktiga steg mot visionen att bli en rikstäckande kedja med 40-50 anläggningar. Vi har även förvärvat två 
stora anläggningar i Finland, där vi nu fi nns med totalt 31 verkstäder under varumärket Autoklinikka.

Går du i sälj- eller pensionstankar och funderar på karriär och framtid, hör av dig till oss. Vi vill gärna disku-
tera hur du och din verkstad kan bli en del av Werksta.

Kontakta urban.magnusson@werksta.se eller läs mer på www.werksta.se

VI HÄLSAR KUNDER OCH MED-
ARBETARE PÅ ÅTTA NYA VERKSTÄDER 

VÄLKOMNA I WERKSTAFAMILJEN!

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA
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2 WAY K E

Bilhandelns nya e-handelsplats Wayke har fått en smakstart. Uppslutningen 
och intresset är på topp. I skrivande stund har 362 MRF-företag tecknat  
aktieägaravtal med Wayke Holding. Det är runt 80 procent av medlems- 

företagen som volymmässigt motsvarar 90 procent av begagnathandeln.
TEXT ROLAND WIRSTEDT

Förväntningarna på Wayke är stora, 
det visade inte minst sommarens 
roadshow. Wayke-gänget besökte 
24 orter och presenterade den nya 

e-handelsplattformen för uppskattningsvis 
tusentalet handlare.

MRF:s vd Tommy Letzén sammanfattar  
sina intryck i ett ”äntligen”.

– Det är som att hela branschen säger att 
äntligen ska vi få en professionell sajt där vi har 
koll på kunddata, kundflöde och själva väljer våra 
annonspartner. Det är många som har förstått 
kraften i digitaliseringen och e-handeln. Det ver-
kar som vi har haft tur med tajmingen av Wayke.

Och det gäller inte bara tajmingen mot 
bilhandlarna, utan även mot potentiella samar-
betspartner och konkurrenter. 

Tommy Letzén berättar att han löpande får 
påstötningar om samarbeten från företag inom 
telekom och media, men även från andra, som 
inom tjänstebranschen.

– Det verkar vara många som har gått i de här 
tankarna. Men när det gäller eventuella samarbe-
ten har vi fattat det strategiska beslutet att det är 
handlarna själva som ska äga Wayke och ingen 
annan. Med andra ägare inblandade blir det lätt 
intressekonflikter i fråga om exempelvis prissätt-
ning och annonspartner, säger Tommy Letzén.

ENLIGT RYKTEN I branschen är det flera 
entreprenörer som skissar på olika e-handels-
lösningar för handeln med begagnade bilar. 
Det är alltid frestande att ge sig på en bransch 
som totalt domineras av ett företag med höga 
vinstmarginaler, i det här fallet Schibsted-ägda 
Blocket. 

Ett av de företag som nyligen har gett sig in 
i leken är Cardrop, som ägs av Insplanet som i 
sin tur har ägarkopplingar till Bonniers. Medie-
huset äger 25 procent av Insplanet.

Cardrops affärsidé är att ta över den tradi-
tionella begagnathandelns roll och vara en länk 
mellan säljare och köpare. 

Bred uppslutning 
kring Wayke

MEN DEN VERKLIGA utmanaren till Blocket, 
och då framför allt dess radannonser när det 
gäller billigare och mer snabbrörliga varor, 
blir Facebook Marketplace. Det var i mitten av 
augusti som Facebook meddelade att tjänsten 
ska lanseras i en rad europeiska länder under 
hösten, varav Sverige skulle vara ett.

I dag tar Blocket betalt för sina privatan-
nonser, men på de marknader där Facebook 
Marketplace hittills har etablerat sig, är den 
annonseringen gratis. Det finns en uppenbar 
risk för att vinstmaskinen Blocket tappar en 
stor del av sin lönsamhet om privata annonser 
blir kostnadsfria. Något som Oslobörsen också 
befarar. Schibsted-aktien föll nästan sex procent 
när Facebook presenterade sina planer.

VAD DE NYA e-handelsaktörerna på begagnat-
marknaden betyder för Wayke-projektet kan 
bara framtiden utvisa. Men när det gäller Fa-
cebook Marketplace är det föga troligt att den 
tjänsten kommer att konkurrera med Wayke, 
som är helt fokuserad på begagnathandeln med 
bilar, något som Marketplace inte direkt lämpar 
sig för. Däremot kan lanseringen av Market-
place få effekten att Blocket har blicken riktat åt 
ett annat håll än mot Wayke.

– Det bästa sättet att möta konkurrensen är 
att se till att vi ligger långt fram när det gäller 
innovationer och att ge kunderna en bra köp-
upplevelse, säger Tommy Letzén.

På längre sikt menar han att komplexiteten 
i en bilaffär talar för Wayke, eftersom platt-
formen erbjuder olika nivåer av trygghet i 
affärsuppgörelsen. Vill kunden ha hjälp med 
att sälja sin bil eller köpa en ny ska det finnas 
alternativ där han eller hon kan ta hjälp av en 
professionell handlare.

JUST NU HÅLLER de som anslutit sig till Wayke 
på att flytta över sina begagnade bilar till den 
nya plattformen, så att sajten ska vara fylld med 
intressanta objekt när den öppnas för allmän-
heten 16 oktober. Och det är först då som 
marknadsföringen mot konsumenterna kan 
starta på allvar. 

Innan dess ska vd och tillika försäljningschef 
Martin Fransson ge sig ut på en ny roadshow. 

– Wayke är öppet för alla bilhandlare. Nu 
vill vi visa även dem som inte är medlemmar 
i MRF hur bra Wayke är. Framför allt mindre 
handlare som ännu inte har hoppat på tåget.

Martin Fransson var runt i hela landet på 
sommarens turné och tycker att han har mött 
en bransch som har bestämt sig för att bli duk-
tiga i den digitala världen.

– Det talas om digitala säljare och att man ska 
ha längre öppettider på kvällar och helger då kon-
sumenterna har tid att surfa runt. Några handlare 
är redan där, medan andra planerar för det.

WAYKE ÖPPNAR PÅ bred front för möjligheten 
för potentiella kunder att kommunicera i real-

tid från valfri plattform med en säljare. Men då 
är det viktigt att det finns en driven säljare på 
plats även ordinarie arbetstider.

– Affärer görs mellan människor. Ska det  
bli ett avslut krävs det att det finns en säljare 
som kan svara på frågor och leda kunden rätt, 
säger Martin Fransson.

Wayke satsar även brett på kundsupport, för 
att hjälpa både bilhandeln och privatpersoner.

– Det är viktigt att handeln känner att 
vi finns där. Därför har vi redan rekryterat 
medarbetare löpande till kundsupporten, som 
vi driver i egen regi. Trots att Wayke är väldigt 
intuitiv och lättskött så krävs det en del stöd nu 
när handlarna ska lyfta över sina gamla objekt 
till Wayke, och även när de ska lägga upp nya. 
Självklart behöver även privatpersoner hjälp.

Wayke kommer att finnas tillgänglig och 
administreras både från datorer och smart-
phones. Och den nuvarande lösningen är inte 
för en gång alla given; en ständig produktut-
veckling och uppdatering av mjukvara och 
appar kommer att ske.

I början kommer exempelvis sökmotorn 
som bygger på så kallad AI, artificiell intel-
ligens, inte vara som bäst eftersom den är 
självlärande. Ju fler sökningar och objekt, desto 
bättre blir resultatet. 2
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Wayke har fått en vd
Martin Fransson, 39, har utsetts till vd för Wayke Swe-
den. Han har tidigare varit försäljningschef i företaget. Ef-
ter första jobbet med biltvätt i Växjö har han varit bilbanan 
trogen, bland annat som företagssäljare på Davidsons Bil, 
försäljningschef på Bra Bil och platschef på Upplands Mo-
tor i Hammarby sjöstad. Ett stort intresse för jakt och fiske 
gör att Martin Fransson gärna återvänder till småländska 
Dänningelanda där föräldragården är kvar i familjens ägo.

”DET BÄSTA  
SÄTTET ATT MÖTA 

KONKURRENSEN ÄR 
ATT SE TILL ATT VI 

LIGGER LÅNGT FRAM 
NÄR DET GÄLLER  

INNOVATIONER OCH 
ATT GE KUNDERNA EN 
BRA KÖPUPPLEVELSE”

Johanna Stridsman 
Hjelm och Per Anell 
från Wayke guidade.

Här har roadshowen 
uppehåll i Kalmar.



Digitaliseringen har gett fler kundkontakter, kunnigare kunder och nya sälj- 
kanaler. Men meningarna om värdet skiljer sig. Det visar en undersökning från MRF. 
TEXT ANNIKA CREUTZER  / FOTO  ANDERS ANDERSSON, MOSTPHOTOS

Hur sker den största delen av din kommunikation med kunder i dag?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Bilhall

Telefon

Sms

E-post

Sociala medier

Chatt
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2 D I G I TA L I S E R I N G

Undersökningen genomfördes i 
våras och besvarades bland vd:ar 
och platschefer i branschen. Den 
visar att sex av tio i dag har utsett 

någon inom företaget att fokusera på mark-
nadsföring och försäljning i digitala kanaler.

När olika kommunikationskanaler ska 
rangordnas ges en splittrad bild. Fyra av tio 
anser fortfarande att bilhallen är den allra 
viktigaste kanalen. Där sker den mesta kom-
munikationen med kunder. Men en av åtta 

anger sociala medier som den främsta kanalen. 
En av tjugo toppar med chatt. 

Det är med andra ord stor skillnad på hur 
olika återförsäljare värderar de olika vägarna 
till kunderna. Vägs all rankning samman blir 
bilhallen och telefonen i stort sett likvärdiga. 
På tredje plats kommer e-post följt av sociala 
medier. Därefter sms och sist chatt.

KUNDERNA BESÖKER UPPENBART inte bilhal-
larna i samma utsträckning som tidigare. 

Över 70 procent av de tillfrågade uppger 
att de har färre kundkontakter i bilhallen 
än för fem år sedan. 15 procent tycker att 
de har blivit fler och 14 procent att det är 
oförändrat. 

Däremot tycker de flesta, 41 procent, 
att kundkontakterna totalt sett har blivit 
fler. Då avses bilhallen, telefonsamtal och 
digitala kanaler. 32 procent tycker att de 
blivit färre och 27 procent att det är oför-
ändrat. 2

De digitala kanalerna är många. 
Förutom hemsida, Blocket och 
Byt Bil rankas Facebook högt. 
Banners är också populärt. Men 
det finns även ett antal återför-
säljare som inte har annonserat 
digitalt i några andra kanaler än 
de tre förstnämnda. 

MÅNGA SER möjligheterna i de 
digitala kanalerna och 44 procent 
anser att säljprocessen i digitala 
kanaler är mer effektiv än annan. 
Men 35 procent tycker tvärtom och 
21 procent ser ingen skillnad. 

Den mesta tiden läggs ändå 
fortfarande på försäljning i hallen. 
42 procent säger att de lägger mer 
tid på försäljning där än i de digitala 
kanalerna. 21 procent satsar mer tid 
på försäljning digitalt och 36 procent 
lägger lika mycket tid på båda 
alternativen. 

I STORT SETT ALLA, 97 procent, är 
överens om att kundernas kunskaper 
har ökat jämfört med för fem år se-
dan. Men kunderna, som kommer in i 
hallen, vill ändå ha mer information. 
45 procent svarar att information 
är den främsta uppgiften i bilhallen. 
Prisförhandla kommer därefter; 22 
procent anger det som den främsta 
uppgiften.

Den digitala kontaktytan ger 
möjlighet till olika former av merför-
säljning som försäkringar, billån och 
däck. Det anser fler än hälften, 55 
procent. Men en av fem, 21 procent, 
tycker att möjligheterna har minskat 
och 24 procent att de är i stort sett 
desamma som tidigare.

EN UTMANING ÄR att följa med 
i den tekniska utvecklingen för att 
kunna möta yngre målgrupper på de 
nya arenorna. Medelåldern i bran-
schen är hög. Enkäten visar att drygt 
åtta av tio är över 45 år och närmare 
en av tio är över 65 år. De allra flesta 
har också arbetat länge i branschen. 
Tre av fyra har varit verksamma 
20 år eller mer. Det kan innebära 
att många inte har erfarenhet av 
den digitala utvecklingen i andra 
branscher. 

Men företagen är måna om att 
satsa på att öka kompentensen kring 
de digitala kanalerna. Drygt tre av 
fyra företag har det på agendan. 
Knappt en av åtta svarar nej och en 
av tio vet inte. 2

Egna kompetensen 
måste höjas
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I vilka kanaler marknadsför ni de bilar ni annonserar ut  
i digitala medier utöver er hemsida, Blocket och Byt Bil?

Är någon på ert företag dedikerad att  
ägna sin åt marknadsföring och försäljning i digitala kanaler?

Facebook

Instagram

Nyhetsbrev

Online- 
annonsering

Banners

Vi marknadsför  
inte i några ...

Vet inte

Vet inte

Nej
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Annat
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Viktor Johans-
son på Bendt 
Bil tillhör 
de flitigaste 
användarna av 
sociala medier.

Så här rankas digniteten av de olika 
kommunikationskanalerna (1=viktigast, 
6=minst viktig).

Delade meningar om
nyttan av digitalisering



We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvakuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

Tel 08/747 67 00   Fax 08/715 20 74
www.alentec.com  info@alentec.se

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

Medlem i

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

INDUKTIONS-
VÄRMARE
- Sveriges billigaste
- 5.2kW 
- Vattenkyld

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 25.000:-

KAMPANJPRIS

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

 

Jobba smartare, 
inte mer!

Affärssystem för fordonsbranschen  

08 - 792 64 60    |    infoflex.se    

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

MARKNADS- 
TORGET

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

Vi har ett stort utbud av säkerhets- 
klassade nyckel- och dokumentskåp. 
Till dessa finns ett urval av tillbehör 
och tillval. 

Mer info finns på www.frobergs.se 
eller i vår katalog. 

AB John Fröberg • Box 909 • 612 25 Finspång
Tel: 0122-861 10 • info@frobergs.se • www.frobergs.se

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

Tel: 0171-541 40   Fax: 0171-571 80 
e-post: info@lackeringsanlaggningar.se 

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se
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TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

44.200 kr 

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

BEAD BAZOOKA

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

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

monty 3300 RACING GP 

monty 8300P smartSpeed
monty 8300p smartSpeed är en 
däckmonteringsmaskin som kombi-
nerar funktionerna alla är vana att 
använda med skonsam automatisk 
centrumlåsning och inbyggd hjullyft.

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

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

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

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

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

 67.900 kr
leasing fr. 1269kr/mån.

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

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

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

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

 

- NYHET!
63.900 kr

leasing fr. 1197kr/mån.

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

1.800 kr/sats

INDUKTIONSVÄRMARE
      -BUTTERFLY

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

Ordinarie: 30.500 kr

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

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

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

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm, 

(mått 526C)*
5200 mm, 

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

leasing fr. 802kr/mån.
(modell 524)

23.300 kr

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

leasing fr. 587kr/mån.

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

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.900 kr

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

Modell 524  4 ton 41.900 kr
Modell 526C*    5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5 ton 84.900 kr
Modell 528C   8 ton 78.900 kr

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

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

Modell 505C
4 ton

duolift 
HL 3500
3,5 ton

Kampanj:

29.500 kr

leasing fr. 580kr/mån.

Kampanjpris:
24.950 kr

MRF 8-9 2017.indd   1 2017-08-18   10:59:36
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Den läckra bilen läckte
JURIDIK

JURIDIK

I september 2015 sålde vi en tre 
år gammal Hyundai. Efter ett par 
månader visade det sig att det 
trängde in vatten kupén. Kunden 
(som bor på annan ort) lämnade 
in bilen två gånger på en aukto-
riserad Hyundaiverkstad, utan 
att de lyckades hitta orsaken. 
Därefter tog vi in bilen på vår 
verkstad och konstaterade att 
vattnet läckte in via vänster 
hjulhus, vilket vi åtgärdade. 

Enligt kunden så läcker 
bilen fortfarande in vatten i 
kupén och nybilsgarantin är 
nyligen utgången. Vi erbjöd oss 
då att ta in bilen utan kostnad 
plus fri lånebil under tiden vi 
felsökte igen, men kunden 
vägrar att gå med på detta och 
kräver att köpet ska hävas. Hur 
ska vi ställa oss?

Nisse Pettersson

S VA R  HUVUDREGELN, enligt kon-
sumentköplagen, är att säljaren har 
rätt att avhjälpa felet om det kan 
ske ”inom skälig tid därefter och 
utan kostnad eller väsentlig olä-
genhet för köparen”. I normalfallet 
har det, enligt praxis, inneburit att 
rätten att avhjälpa ett fel (om det 
är samma typ av fel) går förbrukad 
efter tre avhjälpningsförsök. Om 
felet kvarstår och är väsentligt har 
köparen rätt att häva köpet, men 
i många fall är inte felet väsentligt 
och då är det i stället fråga om ett 
prisavdrag, enligt konsumentköp-
lagen.

DET HÄR KÄNNS inte som ett nor-
malfall gällande avhjälpande. 

I bedömningen kring kun-
dens olägenhet ska även beaktas 
huruvida han eller hon haft lånebil, 
vilket jag förmodar att kunden haft 

En liten lektion i ARN-bemötande
VERKSTAD

FRÅGA  Jag blir så förb… En 
limousine-ägare lämnade in sin 
långa, något slitna Lincoln till 
oss för att batteriet drog ur och 
bad oss felsöka. Nu är vi inte 
experter på Lincoln, men en av 
grabbarna är flink på elektronik 
och el, dessutom har vi bra med 
diagnosutrustning.

Efter felsökningen konsta-
terade vi att största boven var 
radion som tjuvade ström. Vi fick 
också fram en hel del felkoder, 
men vi ville inte fortsätta. När 
bilen skulle hämtas började 
det läcka bensin från bränsle-
filtret, det visade sig vara helt 

sönderrostat. Bilen blev kvar 
över helgen och vi bytte filtret 
på måndagen veckan därpå. 
Limousineägaren betalade  
och hämtade bilen senare 
samma dag. 

På väg från oss ringde han 
och sa att växellådan betedde 
sig konstigt, ”det gjorde den 
inte när jag lämnade in den”. 
Bilen hamnade hos en annan 
verkstad, som konstaterade att 
lådan var sliten och bytte den 
senare. 

Då kom problemen; växellå-
dan gick inte att programmera. 
Efter felsökning hittade de en 

blåst säkring till lådan, som byt-
tes och de kunde fixa program-
meringen. Nu kräver ägaren oss 
på kostnaden för bytet av växel-
lådan via en anmälan ARN.

Kan han det?
Torgny, verkstad söderort Sthlm

SVAR  HAN KAN KRÄVA ER på 
kostnaden, men frågan är om han 
får rätt. Förutsättningen för att du 
ska klara dig är att din förklaring 
är så pass tydlig att deltagarna i 
kommande ARN-möte, förstår 
att du inte har orsakat haveriet på 
växellådan. Sett från ett utifrån-
perspektiv verkar det löjligt att ni 

FRÅGA  Du skriver väldigt 
ofta om hur vi verkstäder ska 
förhålla oss till konsumenter, 
men hur ska vi göra med kunder 
som har egen firma, juridiska 
personer? Jag uppskattar att 
hälften av mina kunder är det. 
Till antalet är de lika många 
som konsumenterna som ibland 
klagar på utförda arbeten, inte 
betalar fakturor eller på annat 
sätt kommer i konflikt med 
verkstaden. Jag läste för inte 
så länge sedan att vi verkstäder 
kan använda oss av ”förenklat 
domstolsförfarande” om belopp 
inte överstiger ett halvt prisbas-
belopp, 22 400 kronor (2017), 
men hur ska vi göra om beloppet 
är större? 

Följande händelse utspelade 
sig hos oss för en tid sedan: En 
gammal kund köpte loss sin 
tjänstebil. Företaget han hade 
jobbat på hade omorganiserat, 

NÄR KUNDEN ÄR FÖRETAGARE …
VERKSTAD

vilket ledde till att han blev 
övertalig. Kunden berättade att 
han hade fått ett avgångsveder-
lag och att han nu konsultade. 
Sin bil skulle han använda som 
företagsbil. Tidigare hade vi ju 
fakturerat service och repara-
tioner och vår kund ville att vi 
skulle fortsatte med det. 

För en tid sedan lämnade 
mannen in sin bil för service. 
När bilen hämtades hade vi inte 
bara servat den, utan även bytt 
däck runtom, samt skivor och 
klossar bak och reparerat ac:n 
(kondensorn). Det hela gick 
på drygt 30 000 kronor. Först 
tvekade jag att fakturera, men 
så blev det.

En vecka senare hörde 
BMW-ägaren av sig och 
anmärkte på att bilen inte gick 
bra och vibrerade i en viss fart. 
Vi tog in bilen, kollade upp 
anmärkningarna och gjorde en 

ny balansering fram. Man-
nen var trots det inte nöjd, 
bilen kom in igen och vi fick 
småjustera en massa larv 
flera gånger.

Till slut sa vi stopp, för 
det fanns inga fel på bilen. 
I och med det påstod bil-
ägaren att han inte behövde 
betala fakturan eftersom 
han hade anmärkt inom åtta 
dagar från fakturadatum. 
Han krävde dessutom att bilen 
skulle var ”felfri”. Har han rätt?

Göran, BMW-specialist

SVAR  INTRESSANT ATT du tar upp 
fördelningen mellan privata och 
juridiska kunder. 

Först: Du kommer ingen vart 
med förenklat domstolsförfarande. 

Sedan: Det finns ingen paus-
knapp för fakturor bara för att 
kunden anmärker inom åtta dagar. 
Ni har ingått ett avtal innehållande 

skulle ha det. Men, det är oerhört 
viktigt att du med alla medel 
bevisar att du inte kan ha orsakat 
haveriet på lådan! 

DU MÅSTE BÖRJA med att motsätta 
dig anmälarens alla krav (annars 
kan det tolkas som du går med på 
dem). Vidare ska du i din framstäl-
lan beskriva hur ni har gått till väga 
och vad ni har felsökt. Bifoga bilder 
på arbetsordern med alla felkoder, 
skicka med bilder på diagnosin-
strumentet! Viktigt också att du 
får med uttalandet från verkstaden 
som sa att lådan var sliten.

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

en beställning och ett överens-
kommet pris. Det är bara att 
kunden betalar. Skicka fakturan 
på inkasso! Hjälper inte det, 
kolla med din företagsförsäkring 
om rättegångsskyddet och stäm 
BMW-ägaren!

Joachim Due-Boje

”SKICKA FAKTURAN PÅ INKASSO – ELLER KOLLA 
DITT RÄTTEGÅNGSSKYDD OCH STÄM KUNDEN”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”VATTENLÄCKAGE ÄR SVÅRLOKALISERADE;  
DÄRFÖR BEDÖMER JAG ATT NI HAR ETT YTTER-
LIGARE REPARATIONSFÖRSÖK PÅ ER”

DAVID NORRBOHM

JOACHIM DUE-BOJE

Det finns ingen pausknapp 
för fakturor ...

”VI TYCKER INTE ATT VI GJORT FEL
MEN KUNDEN VILL HA SKADESTÅND”
FRÅGA  Vi har en kund som 
lämnade in en bil hos oss för ett 
konditionstest inför ett eventu-
ellt köp. Testet utfördes enligt 
tillverkarens anvisningar, med 
ett stort antal kontrollpunkter 
som dokumenteras i ett testpro-
tokoll. Vid testet noterade vi sex 
mindre fel, samt att bilen var i 
behov av en större service med 
bland annat byte av tändstift, 
men inga felindikationer fanns 
på motorn. 

Kunden köpte bilen men en tid 
efteråt kontaktade han oss och 
ville ha ersättning med 25 000 
kronor för en renovering av sex-
ans cylinder som han anser att vi 
borde ha upptäckt. 

Felet på cylindern konstate-
rades först vid en filmning av 

cylinderfodren efter att tändstif-
ten demonterats. Vi har förlik-
ningsvis erbjudit oss att betala 
tillbaka testkostnaden, men 
anser oss inte ha gjort något fel. 
Vad gäller här egentligen?

Valfrid

S VA R  FÖR ATT NI SKA anses vara 
ansvariga, så krävs dels att ni, enligt 
konsumenttjänstlagen, inte har 
varit fackmässiga i ert arbete och 
att kundens krav (skadeståndet) 
är ersättningsgillt. När det gäller 
fackmässigheten så framkom-
mer inte annat än att ni har utfört 
konditionstestet efter tillverkarens 
anvisningar, samt att kunden har 
betalat ett skäligt belopp därefter. 

En ytterligare del i kravet på 
fackmässighet ligger i att ta till vara 

konsumentens intressen, som ofta 
brukar gälla pengar. Det ligger 
därför i sakens natur att det vid ett 
konditionstest, inte är ekonomiskt 
försvarbart att göra för långtgående 
demonteringar om det inte finns 
några tydliga indikationer. 

Så jag ser inte att ni har någon 
skyldighet i det här fallet att gå med 
på kundens ersättningskrav.

ÄVEN OM DET kanske inte är ett 
juridiskt krav brukar jag rekom-
mendera våra verkstäder – för att 
undvika kundklagomål – att skriva 
i arbetsordern att felsökningen är 
preliminär och att ytterligare even-
tuella fel kan komma att konstate-
ras vid en reparation eller djupare 
felsökning.

David Norrbohm

vid alla reparationstillfällen (det är 
ju de facto en kostnadsinbesparing 
för kunden att ha fri lånebil). 

Har kunden yrkat ersättning för 
reskostnader till och från verksta-
den bör ni givetvis ersätta för det 
(18:50 kr/mil). 

Vattenläckage är ofta mycket 
svårt att lokalisera och därför är 
min bedömning att ni har ett ytter-
ligare reparationsförsök på er! 

Är vattenläckaget inte av någon 
större mängd är det i slutändan 
tveksamt om kunden har rätt 
till hävning, snarare ett prisav-
drag. Men ett prisavdrag kan 
ofta motsvara säljarens kostnad 
för hävning. Skulle ni gå med på 
hävning ska kunden betala för 
den nytta han eller hon har haft av 
bilen som beräknas enligt punkt 9 
C i leveransvillkoren.

David Norrbohm
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”NUMERA MÅSTE HJULHUS, 
FJÄDERBEN OCH TRÖSKELNS 
BAKSIDA MASKERAS IN”

BILHANDEL

FRÅGA  Vår verkstad fick en 
kundreklamation för tre måna-
der sedan för att motorn på en 
nyköpt bil, enligt kunden, tap-
pade kraft. Det visade sig, efter 
felsökning, att farthållaren 
avaktiverades vid låg hastig-
het vid svagt motlut. Samtidigt 
kom ett felmeddelande upp på 
instrumentpanelen att motoref-
fekten var reducerad, vilket den 
inte var. Förutom vid denna si-
tuation fungerade bilen felfritt. 
Vid tidpunkten fanns inte någon 
lösning på problemet, men 
fabriken arbetade för att få fram 
en sådan. Detta meddelade vi 
kunden.

Kunden ville då häva köpet, 
men vi gick inte med på det, 

BILHANDEL

”ATT DET INTE ÄR ETT GARANTIÄRENDE  
LÅTER LIKA RIMLIGT SOM ATT SLITAGET HAR  
UPPKOMMIT PÅ GRUND AV YTTRE ÅVERKAN”

FRÅGA  För två och ett halvt år 
sålde en Renaulthandlare i vår 
region en ny Renault Megan 
som i dag har körts 6 700 mil. 
Köparen, som bor i Mariestad 
och som vi servar bilen åt, har 
nu reklamerat på nybilsgaran-
tin till oss för att klädseln med 
skinnimitation på förarstolens 
sittdyna sprack vid den sista 
köldknäppen i vintras då det 
var tjugo minusgrader. Kunden 
hävdar att vi ska åtgärda den 
spruckna klädseln. 

Vi har meddelat att det inte 
finns något materialfel på sätes-
klädseln och därmed inte någon 
garanti som täcker hans rekla-
mation. Vi har stämt av att det är 
ytterst ovanligt med reklamation 
för detta. Vi kan inte heller ute-

Garanti eller inte?
sluta att sprickan uppkommit 
på grund av yttre åverkan. 

Kunden hotar nu med att 
anmäla oss till Allmänna rekla-
mationsnämnden. Vi undrar nu 
vad du anser om detta?

 Magnus, Mariestad

SVAR  ATT DET HÄR inte är ett 
garantiärende låter lika rimligt 
som att slitaget har uppkommit på 
grund av yttre åverkan, även om 
kunden säkert inte avsiktligt har 
haft sönder sätesklädseln.

OM DET ANSES vara ett ursprung-
ligt fel kan kunden hävda rekla-
mationsrätten, enligt Konsument-
köplagen och behöver i så fall visa 
att det finns ett fel. Till hans hjälp 
behövs exempelvis ett intyg från 

en lämplig branschföreträdare. 
Att han skulle kunna få fram det 
och på det intyget få någon att 
utesluta att detta inte kunde vara 
uppkommit genom yttre åverkan 
är inte rimligt att anta.

NI BEHÖVER inte vara oroliga; 
detta är ett tydligt ärende. Anmäls 

ni till Allmänna reklamations-
nämnden, vill jag dock berätta 
att ärendet i så fall kommer att 
utgå utan att bli behandlat efter-
som ni är fel motpart. Kunden 
ska i den händelsen rikta anmä-
lan mot säljföretaget.

Johan Holmqvist

NYTTJANDEAVDRAG KAN INTE KRÄVAS I EFTERHAND

L ACK & SKADE

FRÅGA  Vi har lackerat bilar i nästan 30 år och jag har alltid 
tyckt att jag gjort riktigt bra jobb. Vi är en fristående billack-
ering och jobbar åt flera skadeverkstäder. Nu har en av dem 
börjat klaga på att det är färg på fjäderben, inne bakom hjulet 
och så vidare. Vad är det här, har dom rätt att klaga på sådant? 
I tiderna vi får för att lackera bilar ingår det ju inte att maskera 
in detaljer på underredet eller …? Är detta ett påhitt av gnälliga 
kunder eller …? Skadeverkstaden säger att jag ska maskera in 
detaljerna, men är osäker på om det ingår i lackeringstiderna. 
Vad är det som gäller?

Nisse

SVAR JA, DU NISSE, nu måste jag tyvärr ge dig fel och skadeverk-
staden rätt. I senaste lacktidsstudien maskerades även hjulhus och 
fjäderben in – så också baksidan på tröskel och ner till golvet om det 
behövs för att förhindra färgpåslag eller färg på bilen eller detaljer 
som inte ska målas. Så tiden för att göra detta är med i tiderna för 
lackering. 

BILDEN VISAR ett exempel där hjulhuset har maskerats in för att  
eliminera att färg hamnar på delar som inte ska målas. Tyvärr är 
detta en vanlig anmärkning när så kallad ”kvalitet kontroll på 
utförda arbeten” görs. 

LACKERINGSRELATERADE FEL – färgpåslag och maskering/mas-
keringstejp som sitter kvar – är dessvärre överrepresenterade i för-
säkringsbolagens kvalitetskontroller. Här måste vi inom lackerings-
branschen bli bättre!

Jan Olvenmo

MRFs 
Plast-, Lack &  
Skadekonferens

2 februari 2018

Möt framtidens förändringar

LÄS ALLT & BOKA PÅ MRF.SE

Clarion Hotel Stockholm

Heldagskonferens om framtiden 

Medföljandeprogram

Prisutdelningar

Bankettmiddag med underhållning 

Boka-tidigt-rabatt fram till 15/11

Besök Autogloben 31/1-1/2

a
a
a
a
a
a

JAN OLVENMO

Frågan är om en sprucken stolsklädsel 
efter 6 700 mil ska gå på garantin ...

GLÖM INTE ATT MASKERA 
DE SMÅ SMÅ DETALJERNA!

JOHAN HOLMQVIST

eftersom felet var ringa. Kun-
den pekade då ut en specifik 
ersättningsbil, en före detta 
demobil, och vi beslutade oss 
för att gå med på bytet som en 
goodwill-åtgärd. Den innebar 
att kunden fick betala något 
mer i nyttjandeavdrag än vad en 
hävning hade inneburit, enligt 
överenskommelsen mellan 
MRF och Konsumentverket. 
Detta var kunden medveten om. 
Han skulle nu betala 20 000 
kronor i mellanpris.

Men innan vi hade hunnit 
skriva en överenskommelse 
om bytet, ändrade han sig 
och valde en annan före detta 
demobil som kostade 5 000 
kronor mer.

Kunden genomförde affären 
och betalade 25 000 kronor i 
mellanpris utan att visa något 
missnöje om mellanpriset vid 
leveransen. 

Kort därefter fick vi ett 
servicemeddelande med en ny 
programvara och därmed kunde 
den nyss inbytta bilen uppdate-
ras och därmed var det tekniska 
problemet ur världen. 

Men kunden återkom tyvärr 
tre veckor efter leveransen och 
hävdade att han endast borde  
ha betalat nyttjandeavdraget, 
framräknat till 14 000 kronor, 
som en hävning hade inneburit. 

Vad gör vi i den här situatio-
nen?

Bosse i Malmö

SVAR  EFTERSOM KUNDEN har 
ingått ett nytt avtal med er om 
ett mellanpris på 25 000 kronor 
för inbytet av den första bilen 
och för den före detta demobi-
len, blir det nu detta nya avtal 
som ska granskas. Kunden be-
höver kunna visa att det finns 
något fel i det avtalet, vilket det 
ju inte gör. 

ATT DISKUTERA kring nyttjan-
deavdragets vara eller inte, är 
inte längre aktuellt då kunden 
frivilligt tecknade ett nytt avtal. 
Det går alltså inte att föra en 
diskussion om mellanpriset om 
han inte kan visa på att det nya 
avtalet är felaktigt.

Johan Holmqvist

Rätt maskerat.



 64 motorbranschen 8 - 9 .2017   motorbranschen 8 - 9 .2017 65

Nyregistreringar under augusti

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
augusti 2017

Nyregistrerade miljöbilar augusti 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i augusti

 Augusti Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo Xc60 2 458 630 16 427 8 621 6,62 3,61
2 Volvo s/V90n 991 221 14 950 430 6,02 0,18
3 VW Golf 1 784 1 557 12 361 13 711 4,98 5,73
4 Volvo s/V60 650 620 9 097 9 035 3,67 3,78
5 VW Passat 1 329 1 031 8 844 10 065 3,56 4,21
6 Volvo V40n 683 508 6 627 7 645 2,67 3,20
7 VW tiguan 574 424 6 498 2 682 2,62 1,12
8 bmW 5-serie 639 574 4 850 3 537 1,95 1,48
9 Fiat Ducato 482 352 4 221 3 603 1,70 1,51
10 VW Polo 340 763 3 900 4 299 1,57 1,80

 Augusti Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 toyota auris hsD hybrid 373 357 2 856 3 328 7,03 8,58
2 VW Passat Gte Laddhybrid 614 394 2 764 2 463 6,80 6,35
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel 314 233 2 564 3 559 6,31 9,18
4 mercedes e-Klass (213)  Diesel 246 178 2 226 936 5,48 2,41
5 toyota c-hr hybrid hybrid 291 0 1 925 0 4,74 0,00
6 Volvo V60n miljödiesel Diesel 186 246 1 855 2 681 4,56 6,91
7 Kia niro hybrid 275 4 1 811 5 4,46 0,01
8 toyota Yaris hybrid hybrid 318 182 1 782 1 702 4,38 4,39
9 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 176 94 1 632 880 4,02 2,27
10 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 116 1 1 515 9 3,73 0,02

Diesel 42,6 %

E85 1,0 % 

Elhybrid 25,5 %

El/laddhybrid 26,2 %

Gas 4,7 %

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 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

 Augusti Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
stockholms län                 9 227 7 280 78 697 69 933 31,7
Västra Götalands län           5 065 4 758 41 470 41 291 16,7
skåne län                      4 197 3 828 34 100 32 065 13,7
Östergötlands län              1 190 1 127 9 603 9 621 3,9
Jönköpings län                 1 194 1 073 9 175 9 140 3,7
hallands län                   889 940 7 592 7 950 3,1
Uppsala län                    768 747 6 474 6 558 2,6
södermanlands län              651 701 5 613 5 848 2,3
Gävleborgs län                 691 697 5 618 5 580 2,3
Värmlands län                  637 705 5 548 5 543 2,2
Örebro län                     658 730 5 476 5 685 2,2
Kalmar län                     669 579 5 217 5 134 2,1
Västmanlands län               663 658 5 074 5 312 2,0
Dalarnas län                   629 593 4 985 5 090 2,0
Västernorrlands län            601 652 4 955 5 317 2,0
Västerbottens län              589 577 4 717 4 775 1,9
Kronobergs län                 527 545 4 564 4 546 1,8
norrbottens län                410 402 3 567 3 833 1,4
blekinge län                   343 369 2 812 2 862 1,1
Jämtlands län                  227 238 2 021 2 025 0,8
Gotlands län                   90 117 889 996 0,4
Landet totalt 29 915 27 316 248 167 239 104 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     13 37 188 401 0,07 0,16
  Land rover                 147 76 763 593 0,30 0,24
totalt bc sweden             160 113 951 994 0,38 0,41
BMW Northern Europe                                                                   
  bmW                        1 842 1 939 14 425 14 507 5,81 6,06
  mini                        268 270 1 984 1 766 0,79 0,73
totalt bmW northern europe     2 110 2 209 16 409 16 273 6,61 6,80
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 33 11 352 64 0,14 0,02
  Fiat                       629 547 5 708 5 628 2,30 2,35
  Jeep                       46 64 563 666 0,22 0,27
  Lancia                     0 0 0 26 0,00 0,01
totalt Fiat Group automobiles 708 622 6 623 6 384 2,66 2,66
Ford Motor                                                                          
  Ford                       848 926 8 530 8 242 3,43 3,44
totalt Ford motor            848 926 8 530 8 242 3,43 3,44
Honda Nordic                                                                        
  honda                      232 320 2 201 2 766 0,88 1,15
totalt honda nordic          232 320 2 201 2 766 0,88 1,15
Iveco                                                                 
  Iveco                        11 1 41 31 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     11 1 41 31 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 106 1 841 14 705 14 181 5,92 5,93
totalt KIa motors sweden     2 106 1 841 14 705 14 181 5,92 5,93
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      491 555 3 939 4 661 1,58 1,94
totalt mazda motor sverige   491 555 3 939 4 661 1,58 1,94
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 700 1 450 13 014 11 138 5,24 4,65
  smart                      0 0 49 34 0,01 0,01
totalt mercedes-benz sverige 1 700 1 450 13 063 11 172 5,26 4,67
Nevs                                                                    
  saab                    0 0 0 2 0,00 0,00
totalt nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    183 226 1 598 1 656 0,64 0,69
totalt nimag sverige      183 226 1 598 1 656 0,64 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     804 672 6 639 6 558 2,67 2,74
totalt nissan nordic         804 672 6 639 6 558 2,67 2,74
Opel Sverige                                                                       
  opel                     531 683 4 521 5 242 1,82 2,19
totalt opel sverige         531 683 4 521 5 242 1,82 2,19
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      300 351 2 703 3 198 1,08 1,33
  renault                    1 234 967 9 433 8 637 3,80 3,61
totalt renault nordic sverige 1 534 1 318 12 136 11 835 4,89 4,94
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    347 428 3 773 3 100 1,52 1,29
  Ds                    8 9 52 74 0,02 0,03
  hyundai                    538 533 5 570 6 075 2,24 2,54
  mitsubishi                 303 254 2 929 2 591 1,18 1,08
totalt sc motors sweden ab   1 196 1 224 12 324 11 840 4,96 4,95
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  ssangyong                     32 22 300 30 0,12 0,01
totalt ssangyong motor sverige         32 22 300 30 0,12 0,01
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     416 430 3 221 3 389 1,29 1,41
totalt subaru nordic         416 430 3 221 3 389 1,29 1,41
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      131 150 978 1 098 0,39 0,45
  toyota                     2 016 1 856 14 958 14 117 6,02 5,90
totalt toyota sweden         2 147 2 006 15 936 15 215 6,42 6,36
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 830 1 780 13 201 14 300 5,31 5,98
  Porsche                    120 113 1 136 945 0,45 0,39
  skoda                      1 266 1 254 11 177 10 631 4,50 4,44
  seat                       529 529 4 067 3 710 1,63 1,55
  Volkswagen                 4 544 5 198 36 449 36 622 14,68 15,31
totalt Volkswagen Group sverige 8 289 8 874 66 030 66 208 26,60 27,69
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 952 2 816 49 078 44 498 19,77 18,61
totalt Volvo Personbilar sverige 4 952 2 816 49 078 44 498 19,77 18,61
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       1 465 1 008 9 922 7 927 3,99 3,31
Totalt 29 915 27 316 248 167 239 104 100,00 100,00
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 384 955

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

PERSONBILSREGISTRERINGARNA nådde i år den 
bästa augustimånaden någonsin, 29 915! Ökningen 
i augusti blev 10 procent och hitintills i år är vi 
4 procent över rekordåret 2016. Prognosen för 
personbilar 2017 är 375 000, vilket endast är 1 
procent över rekordåret 2016.

FÖR TRANSPORTBILAR hade vi i augusti en 
minskning med hela 17 procent. Förklaringen är 
att det i september 2016 infördes nya euro 6-krav, 
vilket ledde till förtida registreringar i augusti 2016. 
De 4 450 registreringarna tyder på en fortsatt 
stark marknad och hitintills i år ligger transport-
bilar 4 procent över rekordåret 2016.  

TUNGA LASTBILAR hade i augusti åter en 
stark månad med en ökning på hela 19 procent, 
ackumulerat 7 procent över fjolåret. 

branschens högtryck
fortsatte i augusti!

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 2017  2016  2017  2016  Aug  Ackumulerat  2017  2016
chevrolet  0 0 1 2 0,0 -50,0 0,0 0,0
citroen  211 275 2 268 1 818 -23,3 24,8 6,5 5,4
Dacia  39 54 422 545 -27,8 -22,6 1,2 1,6
hyundai  3 3 33 44 0,0 -25,0 0,1 0,1
Fiat  206 148 1 202 853 39,2 40,9 3,4 2,5
Ford  659 785 4 817 5 434 -16,1 -11,4 13,8 16,2
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  43 50 398 407 -14,0 -2,2 1,1 1,2
Isuzu  46 167 345 418 -72,5 -17,5 1,0 1,2
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  329 345 3 064 2 919 -4,6 5,0 8,8 8,7
mitsubishi  73 68 616 608 7,4 1,3 1,8 1,8
nissan  324 618 2 064 2 220 -47,6 -7,0 5,9 6,6
opel  192 345 1 067 1 045 -21,6 2,1 3,1 3,1
renault  339 363 3 438 3 336 -6,6 3,1 9,8 10,0
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  22 5 56 11 340,0 409,1 0,2 0,0
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  232 175 1 541 990 32,6 55,7 4,4 3,0
Volkswagen  1 262 1 560 10 742 10 094 -19,1 6,4 30,7 30,2
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  395 380 2 908 2 734 3,9 6,4 8,3 8,2
Totalt  4 375 5 241 34 982 33 478 -16,5 4,5 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Aug  Ackumulerat  2017  2016
DaF  13 13 93 91 0,0 2,2 2,4 2,5
Iveco  0 0 1 5 0,0 -80,0 0,0 0,1
man  30 25 156 144 20,0 8,3 4,0 4,0
mercedes-benz  51 46 439 323 10,9 35,9 11,4 9,0
scania  166 175 1 562 1 566 -5,1 -0,3 40,4 43,5
Volvo  199 133 1 594 1 449 49,6 10,0 41,2 40,3
Övriga  5 6 20 18 -16,7 11,1 0,5 0,5
Totalt  464 398 3 865 3 596 16,6 7,5  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Augusti Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 4 375 5 241 -866 -16,5 34 982 33 478 1 504 4,5
andel i % 89,7 87,7   89,2 87,7
3,5–10 ton 17 19 -2 -10,5 180 199 -19 -9,5
andel i %  0,3 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  22 20 2 10,0 169 151 18 11,9
andel i %  0,5 0,3   0,4 0,3
>16 ton  464 398 66 16,6 3 865 3 596 269 7,5
andel i %  9,5 11,3   9,9 11,3
Totalt  4 878 5 678 -800 -14,1 39 196 37 424 1 772 4,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 Augusti Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Aug  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-setra  37 20 103 61 85,0 68,9 14,3 9,2
man  10 3 92 25 233,3 268,0 12,8 3,8
mercedes-benz  148 21 237 108 604,8 119,4 32,9 16,3
neoplan  0 1 1 9 -100,0 -88,9 0,1 1,4
scania  112 51 148 96 119,6 54,2 20,6 14,5
VDL  7 0 27 0 0,0 0,0 3,8 0,0
Volvo  21 29 67 276 -27,6 -75,7 9,3 41,8
Övriga  15 30 45 86 -50,0 -47,7 6,3 13,0
Totalt  350 155 720 661 125,8 8,9  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 Juli  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

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

Hela landet 

 Juli   Ackumulerat  Juli Ackumulerat  Förändring
 2017 2017 2016 2016 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

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

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

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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1 Volvo 3 847 20,67 4 202 24 973 20,30 26 415 7 746 19,97 7 036 5,9 7,1 5,7
2 Volkswagen 2 550 13,70 2 357 17 665 14,36 15 284 4 677 12,06 4 883 6,4 5,6 6,0
3 Toyota 1 585 8,52 1 538 10 491 8,53 10 782 2 680 6,91 2 586 7,1 7,1 6,6
4 BMW 1 149 6,17 1 058 7 236 5,88 7 150 1 994 5,14 1 672 6,8 7,1 6,3
5 Audi 1 105 5,94 1 137 7 124 5,79 7 588 2 701 6,96 2 284 4,9 6,0 4,8
6 Ford 994 5,34 1 056 5 955 4,84 6 591 2 396 6,18 2 403 4,9 5,6 4,4
7 KIA 773 4,15 755 5 221 4,24 5 042 1 391 3,59 1 268 6,6 7,0 6,5
8 Skoda 721 3,87 708 4 502 3,66 4 537 1 599 4,12 1 382 5,3 6,2 5,2
9 Renault 663 3,56 637 4 554 3,70 4 566 1 427 3,68 1 413 5,5 5,3 5,2

10 Hyundai 648 3,48 669 4 227 3,44 4 729 1 461 3,77 1 474 5,4 5,5 5,0
11 Mercedes-Benz 577 3,10 588 4 174 3,39 4 170 1 536 3,96 1 233 4,4 5,4 4,9
12 Peugeot 542 2,91 605 3 741 3,04 4 100 1 252 3,23 1 330 5,2 5,5 4,8
13 Opel 429 2,30 513 3 066 2,49 3 407 1 226 3,16 1 335 4,2 4,8 4,3
14 Nissan 390 2,10 367 2 638 2,14 2 664 599 1,54 531 7,8 8,2 7,7
15 Citroen 323 1,74 362 2 232 1,81 2 333 823 2,12 893 4,6 4,8 4,5
16 Subaru 322 1,73 289 1 961 1,59 2 001 712 1,84 656 5,3 5,4 5,1
17 Honda 318 1,71 415 2 009 1,63 2 544 660 1,70 756 5,6 7,0 5,3
18 SAAB 212 1,14 367 1 572 1,28 2 456 631 1,63 793 4,2 5,9 4,1
19 Seat 207 1,11 196 1 302 1,06 1 182 376 0,97 434 6,4 5,5 5,7
20 Mazda 200 1,07 218 1 427 1,16 1 431 472 1,22 501 5,2 5,7 5,2
21 Mitsubishi 194 1,04 225 1 260 1,02 1 364 485 1,25 402 4,9 6,2 4,6
22 Fiat 141 0,76 131 727 0,59 776 246 0,63 186 6,7 7,7 5,2
23 Mini 126 0,68 131 789 0,64 806 257 0,66 190 5,8 8,2 6,0
24 Dacia 124 0,67 77 724 0,59 510 216 0,56 91 7,0 9,0 7,5
25 Suzuki 119 0,64 150 859 0,70 821 280 0,72 316 5,2 6,1 5,1
Övriga                                            353 1,90 387 2 591 2,11 2 651 940 2,42 997 4,4 4,6 4,5

Totalt/Genomsnitt 18 612 100,0 19 138 123 020 100,0 125 900 38 783 100,0 37 045 5,7 6,2 5,5

01 - stocKhoLm                           9 836 9 151 685 7,49 70 402 69 620 782 1,12 21,28 21,11
03 - UPPsaLa                             1 793 1 761 32 1,82 11 587 11 898 -311 -2,61 3,50 3,61
04 - sÖDermanLanD                        1 553 1 622 -69 -4,25 10 357 10 526 -169 -1,61 3,13 3,19
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 217 2 151 66 3,07 14 810 14 615 195 1,33 4,48 4,43
06 - JÖnKÖPInG                           1 830 1 787 43 2,41 12 831 12 728 103 0,81 3,88 3,86
07 - KronoberG                           1 052 1 007 45 4,47 7 223 6 944 279 4,02 2,18 2,11
08 - KaLmar                              1 341 1 226 115 9,38 8 536 8 036 500 6,22 2,58 2,44
09 - GotLanD                             219 218 1 0,46 1 547 1 543 4 0,26 0,47 0,47
10 - bLeKInGe                            877 780 97 12,44 5 394 5 052 342 6,77 1,63 1,53
12 - sKÅne LÄn                           6 293 6 176 117 1,89 43 758 42 002 1 756 4,18 13,23 12,74
13 - haLLanD                             1 581 1 653 -72 -4,36 11 309 11 584 -275 -2,37 3,42 3,51
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 542 7 817 -275 -3,52 55 042 55 828 -786 -1,41 16,64 16,93
17 - VÄrmLanD                            1 509 1 575 -66 -4,19 9 645 9 703 -58 -0,60 2,92 2,94
18 - Örebro                              1 587 1 598 -11 -0,69 10 481 10 783 -302 -2,80 3,17 3,27
19 - VÄstmanLanD                         1 476 1 516 -40 -2,64 10 335 10 507 -172 -1,64 3,12 3,19
20 - DaLarnas LÄn                        1 595 1 663 -68 -4,09 10 032 10 116 -84 -0,83 3,03 3,07
21 - GÄVLeborG                           1 458 1 461 -3 -0,21 9 424 9 361 63 0,67 2,85 2,84
22 - VÄsternorrLanD                      1 288 1 324 -36 -2,72 8 259 8 288 -29 -0,35 2,50 2,51
23 - JÄmtLanD                            668 656 12 1,83 3 869 4 129 -260 -6,30 1,17 1,25
24 - VÄsterbotten                        1 151 1 250 -99 -7,92 7 564 7 744 -180 -2,32 2,29 2,35
25 - norrbotten                          1 386 1 465 -79 -5,39 8 259 8 637 -378 -4,38 2,50 2,62
Övrigt 9 13 -4 -30,77 170 98 72 73,47 0,05 0,03

hela landet 48 261 47 870 391 0,82 330 834 329 742 1 092 0,33 100,0 100,00

mrF 16 883 34,99 111 557 33,73 17 120 35,77 112 924 34,25 -237 -1,38 -1 367 -1,21
Övrig bilhandel (jur.pers) 14 526 30,11 93 044 28,13 13 402 28,00 85 703 26,00 1 124 8,39 7 341 8,57
Bilhandel total 31 409 65,10 204 601 61,86 30 522 63,78 198 627 60,25 887 2,91 5 974 3,01
Privat bilhandel(fysisk person) 1 342 2,78 10 264 3,10 1 444 3,02 10 896 3,30 -102 -7,06 -632 -5,80
Juridisk person 4 145 8,59 34 055 10,30 3 713 7,76 33 105 10,04 432 11,63 950 2,87
Privat 11 070 22,94 79 692 24,09 11 824 24,71 84 299 25,57 -754 -6,38 -4 607 -5,47
Direktimport 281 0,58 2 152 0,65 355 0,74 2 761 0,84 -74 -20,85 -609 -22,06

Totalt 48 247 330 764 47 858 329 688 389 0,81 1 076 0,33



Perspektiv
2

  MOTORBRANSCHEN 8 - 9 .2017 69

ökar fartenökar farten

Välkommen till en ny framtid!

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
• Stockholm • Göteborg • Malmö 

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

Din bakgrund. Du har dokumenterad fordonsteknisk utbildning 
och gedigen erfarenhet från bilbranschen, gärna från flera olika  
bilmärken och uppdrag. Goda kunskaper inom området skade- 
reparationer 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 arbetsuppgifterna 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 information.
Välkommen kontakta Johan Hultman.
010-455 18 11, johan.hultman@dekra.com.
Se även www.dekra.se

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

SNART TANKAR  
SMART BIL SJÄLV

MED EN NY APP kan Bentley-
ägare beställa en full tank  
genom att klicka på en knapp. 
Mobilappen skickar hem en 
tankbil som låser upp tank- 
locket och fyller på. 

Inom några år hoppas tillver-
karen att bilen själv ska sköta 
tankningen. Så fort drivmedlet 
börjar ta slut ska bilen själv ringa 
upp ett Filld-liknande företag 
som kommer ilande.  

Nyligen berättade Volvo Cars 
att ett pilotprojekt med 300 
Volvoägare har startat i San Fran-
cisco. Via en app kan bilägarna 
beställa både tankning, biltvätt 
och service till den plats bilen 
befinner sig. En auktoriserad 
tjänsteleverantör rycker ut, öpp-
nar och låser bilen med en digital 
nyckel som upphör att fungera 
när jobbet är utfört.  MJ

Om man bor i Kalifornien och kör 
en Bentley har man lyxen att få 
hjälp med tankningen hemma.
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VI HAR JUST BLIVIT en infrastrukturminister fattigare. Betyder det att vi 
inte har råd att investera i vägnät och järnvägar?

Här, en historia som jag hört av professor Assar Lindbeck:
En polis ser en berusad man gå runt en lyktstolpe och leta efter något, 

och frågar vad han söker. Mannen svarar: ”Jag har tappat mina nycklar.” 
Polisen: ”Var det här ni tappade dem?” Den berusade mannen: ”Nej, men 
det är bara här det finns ljus, så därför letar jag här.”

Den här historien – som används i undervisningen i nationalekonomi 
– handlar om skillnaden mellan statsfinansiella och samhällsekonomiska 
kalkyler. En oerhört viktig och i den ekonomiska debatten helt bortglömd 
distinktion.

DEBATTEN DOMINERAS helt av det statsfinansiella, det vill säga saldot i stats-
budgeten. Någon gång blir det överskott – vilket finansministern beröm-
mer sig själv för. Andra gånger blir det underskott, vilket finansministern 
skyller på sina moraliskt fördärvade motståndare.

Just nu har vi starka statsfinanser – det vill säga ett litet överskott i budge-
ten. Både finansministern och LO-chefen har beskrivit detta som tecken på 
styrkan i svensk ekonomi.

Men ett överskott i statsbudgeten kan vara en följd av höga skatter – som 
i sin tur försvagar incitamenten att arbeta och investera och därmed försva-
gar hela ekonomin. Statsbudgetens saldo är den finansiella lyktstolpe som 
den berusade mannen går omkring, letande efter sina nycklar.

SÅ: TILLSTÅNDET I svensk ekonomi kan inte avläsas i statsbudgetens saldo! 
På sjuttiotalet höjde staten skatterna våldsamt, både för individer och före-
tag. Marginalskatterna drevs upp till 75-80 procent. Löneskatterna – som 
för desinformationens skull kallades arbetsgivaravgifter – fördubblades 
1973-76. De offentliga utgifterna steg till 67 procent av BNP. Det gjorde 
inte ekonomin starkare – tvärtom; skatte- och lönekostnadsökningar höll 
på att knäcka flera storföretag. 1978 uppgick den samlade bruttovinsten 
för de svenska storföretagen till 16 miljarder kronor. Nettot var negativt. 
Den borgerliga regeringen devalverade, om och om igen, och satte sedan 
in 125 miljarder i direkt stöd till företagen.

EN GIVEN MÄTARE på styrkan i en ekonomi är växelkursen. Sverige kan i 
detta perspektiv jämföras med Schweiz. Båda länderna slapp världskrigen, 
har ungefär samma befolkningsstorlek och likartad industristruktur – 
skillnaden är bara att Sverige har enorma tillgångar av skog och malm, 
medan Schweiz bara har ost och choklad. Efter krigsslutet stod schweizer-
francen i 95 öre. I dag, skrivande stund, står den i 8.71.

EN ANNAN MÄTARE är saldot i bytesbalansen. Där ingår nettot av Sveriges 
utbyte mot omvärlden av handel, transfereringar, räntor, royalties. Lång tid 
hade Sverige ett underskott i bytesbalansen – vi importerade mer än vad 
vi exporterade, och vi skänkte enorma summor till afrikanska diktaturer. 
Men nu har exportindustrin tagit fart; exporten som andel av BNP har 
ökat från cirka 33 procent på 1970-talet till de senaste åren 50 procent. 

Krönika

Har vi råd att 
investera?

Importen ligger på 42 procent. Så: Bytesbalansen visar nu ett överskott 
på 4,8 procent av BNP, motsvarande 22 miljarder dollar – per år.

VI BEHÖVER ALLTSÅ INte titta i statsbudgeten för att få råd med investe-
ringar i främst infrastruktur – som är svårt eftersatta sedan länge. Lång 
tid användes vägbyggena som arbetsmarknadspolitik. Curt Nicolin 
räknade ut att 90 procent av vägarna byggdes i områden med tio procent 
av biltrafiken – och omvänt. Dagens järnvägsnät är dimensionerat efter 
den trafik vi hade för drygt hundra år sedan.

LÅNEKOSTNADEN FÖR Sverige på de internationella marknaderna är 
nästan noll. Så vi kan lånefinansiera en stor satsning på i infrastruktur. I 
en samhällsekonomisk kalkyl skulle detta bli mycket lönsamt: Kostnaden 
är bara räntan, som ligger strax över noll. Vinsten, i samhällsekonomiska 
termer, är snabbare transporter för exportindustrin, snabbare resor för 
pendlare – vilket innebär en effektivare arbetsmarknad – och kortare tid 
för arbetsresor, vilket blir en vinst för privatlivet för många.

Men det förutsätter att några i finansdepartementet, inklusive mi-
nistern, lär sig att skilja mellan statsfinansiella och samhällsekonomiska 
kalkyler. Hon måste förstå att en fungerande infrastruktur betyder mer för 
ekonomin än att hon jävlas lite extra med bensinskatten.

”Låne- 
finansie-
ring till en 
stor sats-
ning på 
infrastruk-
tur skulle 
bli mycket 
lönsam  
i en sam-
hällseko-
nomisk 
kalkyl”

NILS-ERIC SANDBERG, ÄR FÖRE DETTA LEDARSKRIBENT I DN, UTREDARE I EKONO-
MISKA ÄMNEN OCH NUMERA ÅTERKOMMANDE KRÖNIKÖR I MOTORBRANSCHEN.

AV NILS-ERIC SANDBERG

Hjulinställning
John Bean V3400
Uppfinnaren av 3D tekniken för hjulinställning presenterar nu 
nästa steg i modern hjulinställningsteknik - V3400 den mest 
avancerade hjulinställningsmaskinen i företagets historia.
Ny Pro42-premium programvara gör det enklare och snabbare 
för teknikern att göra en hjulinställning. På 2 minuter gör du en 
komplett uppmätning av fordonet!
V3400 har de nyutvecklade AC400 snabbfästena i magnesium 
som enkelt fästs på däcken. Hjulinställaren har trådlös kommu-
nikation mellan kameratornen och datorn och går att få i flyttbart 
utförande. Finns även som märkesgodkänd.

195 000:-
exklusive moms

Pris från:

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

Leasingkostnad: 

2 865  kr/mån.*  
(60 mån)
*Första förhöjd 10% och restvärde 10%

NYHET!

Sax-/Hjulinställningslyft
MAHA DUO CM 4.2 alt. 5.0 ton
DUO CM är en nyutvecklad extremt stabil saxlyft 
vilken tillgodoser de senaste behoven för arbete på 
fordon. Lyften är låg i nedsänkt läge vilket är en för-
del vid montering ovan golv. Kan även förses med 
automatisk eller manuell tiltfunktion för att  under-
lätta påkörning av låga fordon.

DUO CM är helt öppen mellan körbanorna och 
passar såväl som inspektionslyft i en testline, som 
en reparationslyft och uppfyller de högt ställda krav 
som gäller vid hjulinställning. 
Den är även märkesgodkänd.

TM

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

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

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

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

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Medlem av

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING



 

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

REMO COMPACT FRÅN CORGHI HOS CONTINOVA
Unik och innovativ hjulinställning där man inte behöver montera sensorer på hjulen. Maskinen rör 
sig helt automatiskt mellan fram- och bakaxel och utför även en vertikal rörelse vid uppmätning. 
Denna mätning görs utan operatör på mindre än två minuter. Remo Compact har den senaste 
touchlesstekniken med laserteknologi vilket ger en exakt uppmätning. 

Levereras med:
2st Remo Compact mätenheter 
2st Golvskenor 
1st Dator 
1st Skärm 27”
1st Wifi uppkoppling 
1st Kommunikationspelare 
1st Datacentralpelare 
1st Tangentbord 
1st Datamus 
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