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Får vi ge dig 
en personligare 
upplevelse?  

Stefan Bergström
Regionchef

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

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

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

Prata med oss för en personligare upplevelse. 

santanderconsumer.se
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DEN ÅRLIGA lönsamhetsundersökningen i det här 
numret har för första gången med plåt- och lacksidan, 
varför tankar om den delen av vår bransch får extra 
fokus. 

Skadesidan, som under många år har sett likadan 
ut, har under dom senaste åren haft en omställning, 
mycket snabbare än någonsin tidigare. Jag tror att 
orsakerna kan sammanfattas inom gebiten: 
• Kompetens. 
• Försäkringsbolag. 
• Nya aktörer. 
 
ÖVERGRIPANDE PÅVERKAN för all verksamhet har  
inflyttningen till städerna haft, med sviktande kund-
underlag och svårigheter att hitta kompetent arbets-
kraft på landsorten, i vår bransch i kombination med 
generationsväxlingar. Många företag startade efter an-
dra världskriget och är nu i tredje, fjärde generations-
växlingen där den nya generationen inte är beredd att 
lägga ner lika mycket arbetstid som farfar och farmor 
eller far och mor. Det resulterar i företag i stagnation, 
som inte alltid är så attraktiva som arbetsgivare, och 
lätt leder till lönespiraler i rekryteringsjakten efter rätt 
kompetens.

SEDAN HAR VI ett förändrat teknikinnehåll med 
nya material och arbetsmetoder tillsammans med 
allt större medvetenhet och krav kring miljö och 
arbetsmiljö. Investeringar som kostar stora pengar 
med tröskeleffekter och som i förhandlingen med 
försäkringsbolagen sedan blir i det närmaste omöjlig 

att få betalt för när styrningen på timdebitering är 
mycket hård.

FÖR DET TREDJE investerar för första gången både 
nationella och internationella riskkapitalbolag sig in 
på svensk skademarknad. Det har påskyndat konsoli-
deringen, där inte bara riskkapitalbolagen köper upp, 
utan även konkurrenter köper varandra för att bli 
större och klara en del av tröskeleffekterna – och för 
att de inte vill bli föremål för eget uppköp.

I ÖVRIGT PÅVERKAS vår bransch positivt av de fantas-
tiska försäljningssiffrorna för närvarande; 2017 kommer 
troligen att bli all time high för såväl personbilar som 
lätta transportbilar och tunga fordon. Det tillsammans 
med en fortfarande stark begagnatmarknad gör att 
förutsättningar för årets resultat också är mycket goda. 

NÄSTA ÅR SER också ut att bli starkt med tanke på 
våra orderböcker, men vi kan samtidigt komma att få 
se en ojämn marknad beroende på regeringsförslaget 
om bonus malus. En del affärer kommer att skjutas till 
första halvåret och liggande regelverk, andra till andra 
halvåret för nyttjande av bonusdelen.

Så det är bra med ett gott resultat 2017, som buf-
fertzon för ett 2018, detta valår då sannolikt en hel  
del ovanliga marknadsrörelser och osäkerhet kommer 
att dyka upp.

MRF:s vd har ordet
2

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Nästa år ser också 
ut att bli starkt – 

men med ovanliga 
marknadsrörelser 

och ojämnheter”

Omstruktureringen går 
snabbare än någonsin

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      

En av Motorbranschens mest ovärderliga medarbe-
tare, som kanske skulle kunna sägas verka utan att 
synas, är JÖRGEN LUNDHQUIST, 46. Han pusslar 
ihop alla siffror till registreringsstatstiken i varje 
nummer och sätter samman dem med diagram och 
bilder till ett lättöverskådligt material för läsarna. 
Det är den allra körigaste produktionsperioden 
precis före tryck då korrekturen går varma mellan 

oss. Jörgen är trycksakskonsult, ägare av Team Repro som hanterar tryck 
i alla former, bildbehandlar och gör konsttryck och tavlor. Som kuriosa kan 
nämnas att han är delägare i ett ungerskt konferensslott.

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

REPORTRAR Annika Creutzer, Maria 
Eriksson, Marianne Sterner, Mikael 
Jägerbrand, Nellie Pilsetnek, Nik-
las Aronsson, Peter Lorin, Rickard 
Jakbo, Thomas Drakenfors.

FOTOGRAFER Anders Andersson, 
Kicki Nilsson, Staffan Gustafsson, 
Thron Ullberg, Christel Lind.
KRÖNIKÖR Per Mortensson.
KORREKTUR Hans Bister.

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE
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Fordonsprogrammet som lär-
lingsutbildning finns på många 
orter i landet, till exempel i Gö-
teborg och Uddevalla. I Malmö 
har branschen visat intresse, 
men det går trögt att få igång 
verksamheten. Anna Anders-
son är rektor på Malmö stads 
lärlingscenter. 

Varför så trögt?
– Jag tror att skolan emellanåt kän-
ner sig lite hotad, att man lämnar 
över den praktiska delen av utbild-
ningen till företagen. Därför har vi 
inte lyckats ännu att få några elever 
att hoppa på fordonsprogrammet i 
lärlingsform. Men jag skulle jätte-
gärna göra detta tillsammans med 
fordonsbranschen.

Varför passar fordonsprogram-
met som lärlingsutbildning?
– Vi kan göra en modern anpas-
sad utbildning, utan att behöva 
ha all dyr teknisk utrustning i 
skolan. Vi kan se olika utvägar 
för eleverna, som förutom att 
arbeta med bilreparationer, skulle 

kunna arbeta med logistik. Vi har 
hela hamnen full med bilar här 
i Malmö. Man måste våga tänka 
annorlunda.

Så intresset från branschen 
finns?
– Jag blev kontaktad av Mercedes-
Benz för ett par år sedan. De har 
goda erfarenheter av lärlingspro-
gram från både Danmark och 
Tyskland. Tyvärr rann det ut i 
sanden när vi inte kom vidare, men 
jag ska ta förnyad kontakt med 
dem och se hur de har arbetat med 
lärlingssystemet.

Vad får andra elever att välja 
lärlingsprogram?
– Målmedvetenhet, det är ofta 
elever som vet vad de vill, det 
fungerar inte för skoltrötta. Elev-
erna skriver regelbundet rapporter 
om hur det går på praktikplatserna 
där de är tre dagar i veckan. Totalt, 
under de tre åren, är eleverna ute 
på sin lärlingsplats minst femtio 
procent av tiden. Sedan tar de 
studenten som alla andra. 2  na

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!Reningsverk för hjultvättar/förorenat vatten!

Hjultvätt med fantastiskt tvättresultat!

I SCANIAS NYA organisation delas 
säljavdelningen upp i en säljande 
och en stödjande funktion.

Återförsäljarna kommer att 
stöttas och avlastas så att de, utöver 
själva fordonet, kan fokusera mer 
på försäljning av service, uppkopp-
ling av fordon och finansiering.

– Det är inte möjligt för handlar-
nas säljare att vara både specialister 
och generalister. Om de ska kunna 
arbeta bredare och lättare kunna 
sälja både produkten, tjänsterna och 
finansieringen kräver det affärsstöd 
och system, säger Scania Sveriges-
vd Robert Sobocki.

It-supporten, som Scania fick 
kritik för i senaste GA-enkäten, 
förbättras nu.

– Det nya säljverktyget är lös-
ningen, säger Sobocki.

SAMTIDIGT SOM marknaden är hårt 

Robert 
Sobocki 
flaggar 

för tuffare 
tider.

konkurrensutsatt varnar Robert 
Sobocki återförsäljarna för sämre 
marginaler framöver.

– De mer komplexa och 
omfattande specifikationerna på 
fordon i Sverige leder till högre 
priser på lastbilar och tjänster än i 
övriga Europa. Konkurrensen ökar 
och skapar press nedåt. Vi tror 
därför att det kommer bli sämre 
marginaler framöver, vilket i sin 
tur betyder att det kräver en större 
massa som återförsäljarna kan dela 
sina kostnader på, säger 
Sobocki.

Förändringen på 
marknaden har redan 
börjat. Det syns i pågå-
ende konsolideringar, 
där bland annat Be-Ge 
Lastbilar i Oskarshamn 
har köpt upp Visby 
Tunga Fordon och tagit 

över marknaden på Gotland. 
Liknande diskussioner pågår även 
på andra håll.

– De som kan tänka sig att 
sälja är ofta mindre återförsäljare, 
som kanske inte har en klockren 
successionsplanering eller känner 
att de vill ägna sin energi åt annat. 
Det kan vara svåra beslut, särskilt 
om det handlar om familjeföretag 
med lång tradition, säger Robert 
Sobocki.

Förändringen innebär emel-
lertid inte att antalet 
servicepunkter för 
Scania blir färre. 

Staffan Boman, 
Scaniaansvarig hos 
återförsäljarfören-
ingen, är nöjd över att 
oron bland handlarna 
har lagt sig och säger 
att handlarföreningen 

”Branschen vill  
men inte skolan”

LÄRLINGSCOACH

”Vi har alltid gofika”
Toyotahandlaren Lindströms Bil 
har utsetts till Årets företagare i 
Skövde ”som har gjort en sensa-
tionell resa och är en betydande 
aktör på flera orter i Västsverige”. 
Bröderna Ulf och Urban Lindström 
har satsat stort på anläggningen i 
Skövde och flyttat huvudkontoret 
dit. De har också fullserviceanlägg-
ningar i Alingsås, Borås, Jönköping 
och Trollhättan, 135 anställda och 
höga marknadsandelar. Bröderna 
tog över efter 1993, tio år efter att 
fadern startat i Falköping som nu-
mera är en filial. Som framgångs-
faktorer nämnder vd:n Ulf i Skövde 
Nyheter att de aldrig missar att 
se kunden och alltid har gofika att 
bjuda på.

Hyundai dejtar Mobility
I höst har Hyundai Center Stock-
holm öppnat i Sätra. Det handlar om 
en märkesexklusiv anläggning med 
en hall på drygt 2 000 kvadrat och 
en serviceverkstad på nästan 700 
kvadrat. Här kommer såväl nya som 
begagnade Hyundai-bilar att säljas. 
Projektet är ett samarbete mellan 
Hyundai Bilar och Mobility group.

Nytt Audi center
I Kista bygger Audi Stockholm 
Sveriges största och modernaste 
Audi-anläggning, 6 000 kvadrat, 
som beräknas stå klart i början av 
2019. Det är den största investe-
ringen Din Bil Sverige hittills har 
gjort inom Audi-affären. Anlägg-
ningen kommer att sysselsätta 
drygt 70 personer, ha plats för 85 
bilar, verkstadsresurser för 55 bilar 
per dag och kapacitet att leverera 
1 800 nya och 900 begagnade bilar 
per år. Stora resurser läggs på att 
kunna visa upp hela modellutbudet 
digitalt. I en så kallade ”customer 
private lounge” kommer besökarna 
att kunna konfigurera sina dröm-
bilar med hjälp av VR-glasögon i  
en avancerad digital miljö. 

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

SCANIA

tillsammans med Scania tagit fram 
flera lösningar.

Vilka krav har ÅFF ställt till Scania 
Sverige? 
– Vi ville ha bättre support avseende 
allt, inte bara om Scania-chassiet. 
Det handlar om påbyggnationer 
och släpvagnar med mera. Scania 

ska ha en eloge för att ha svarat upp 
där, säger Staffan Boman.

– Vi har inte minskat antalet 
driftställen och står inte inför att 
göra det omedelbart heller, men 
vi måste växla upp och öka antalet 
tjänster och beröringspunkter med 
kunderna och på så vis få in mer sys-
selsättning till våra verkstäder.  2  me

I takt med att konkurrensen blir hårdare och marginalerna minskar 
ökar Scania stödet till återförsäljarna med en ny organisation.

Vässar ÅF-stödet
inför tuffare tider
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BilMånsson i Halland …
… öppnar vid årsskiftet en ny Ford-
anläggning, komplett med bilförsälj-
ning, serviceverkstad och tvätthall i 
Värnamo i Småland, en investering 
om fyrtio miljoner som kommer 
att erbjuda uppemot femton nya 
arbetstillfällen. Redan i oktober tjuv-
startade öppningen med en ”pop-up- 
store” som erbjuder försäljning av 
nya och begagnade personbilar och 
transportbilar, bland andra den nya 
uppdaterade versionen av Mustang 
med 450 hk i V8-motorn.

Elfte plats, bäst i VM
Det blev ingen medaljplats för 
våra VM-deltagare när WorldSkills 
avgjordes i Abu Dhabi nyligen. Bästa 
svenska prestation stod billackeraren 
Olle Karlsson för. Hans mer än 700 
poäng renderade till en 11:e plats och 
en ”medallion of excellence”.

Bilskadereparatören Elias 
Karlsson kom på 14:onde plats 
och personbilsteknikern Jonathan 
Rydberg på 23:e. Alla hade förstås 
siktat högre, men konkurrensen var 
tuff och tidspressen hård. 

Vad Motorbranschen erfar bom-
made Olle Karlsson på designupp-
giften medan Elias Karlsson hade 
oturen att få en defekt dragbom 
med läckande hydraulolja och 
Jonathan Rydberg tappade i tid. 
Tveklöst ändå väl kämpat av trion.

Nästa Yrkes-VM avgörs i ryska 
Kazan om två år, men därförinnan 
är det SM i Uppsala i april 2018 som 
också innefattar grenar för lastbils- 
och maskinmekaniker.

SAMVERKAN

En organisatorisk innovation är 
förklaringen till den kraftigt för-
bättrade relationen mellan Opel-
handlarna och generalagenten. I 
det nya sälj- och marknadsrådet 
är det högt i tak.

FÅ MÄRKEN klättrade lika mycket 
som Opel i vårens GA-enkät och 
mycket berodde på ett bättre sam-
arbete; betygen på samarbetsfrå-
gorna sköt i höjden. Hemligheten 
kan vara det ovanligt strukturerade 
systemet för samarbete, där försälj-
nings- och marknadschefer från 
återförsäljarna är med och driver 
utvecklingen.

– Ja, absolut är det så. Det blir 
lättare för det stora samarbetsrådet 
att diskutera och förstå marknaden, 
säger Johan Hägglöf, försäljnings-
chef på Hedin Bil Segeltorp.

Han beskriver sälj- och mark-
nadsgruppen som en grupp för-
åkare i slalom, där det avgörande 
åket är besluten i samarbetsrådet. 

– En fördel är att vi är närmare 
marknaden än samarbetsrådet, 
som ofta består av ägare och 
personer på höga positioner. 

De befinner sig inte lika nära 
marknaden som till exempel jag 
och de andra deltagarna i sälj- och 
marknadsgruppen.

INFÖR VARJE samarbetsrådsmöte 
har sälj- och marknadsfolk från 
återförsäljare och generalagent 
stött och blött marknadsfrågor på 
ett eget möte. Frågorna i samar-
betsrådet är alltså noggrant ge-
nomtröskade av de handplockade 
representanter från handlarna och 
generalagenten. Johan Hägglöf har 
suttit med sedan starten för drygt 
1,5 år sedan. Han tror att metoden 
är ovanlig i branschen. 

– Alla märken har ju sina sätt och 
ligger olika nära marknaden, men 
vårt sätt är rätt ovanligt 
kan jag säga.

Enligt märkesfören-
ingens kansliansva-
rige Jan-Åke Göransson  
är vinsterna med syste-
met tydliga.

– Det blir lättare 
och effektivare att 
fatta beslut. Att sitta och 
diskutera detaljer på 

samarbetsrådsmötet skulle inte vara 
så effektivt. Vi vill ha konkreta dis-
kussioner som leder framåt. Jag tror 
att de flesta märken och märkesför-
eningar har de här ambitionerna, 
men kanske har man inte lyckats få 
det lika uppstyrt som hos oss.

Enligt Jan-Åke Göransson är 
utmaningen att hitta personer i 
sälj- och marknadsrådet som har 
åsikter och ger input. Johan Hägg-
ström håller med. 

– Det är viktigt med högt i tak 
och att de som sitter med i gruppen 
säger vad de tycker, säger han.

Försäljningschefen i Segeltorp 
ser inte någon risk för att återför-
säljar-kåren, i och med arbetssättet, 
kommer så nära generalagenten 

att de förlorar sitt 
oberoende.  

– Det är inte alltid 
så att vi landar på 
samma breddgrad, 
men vi får en ökad 
inblick i varandras 
världar. Ibland 
presenterar vi två 
olika åsikter inför 
samarbetsrådet.  2�rj

Ny grupp lyfte Opel-relationen

SÄLJ- OCH MARKNADSRÅDET
Varannan månad hålls ett sälj- och marknadsråds-
möte med representanter från fem till sex ÅF-re-
presentanter, samt pr, sälj- och marknadsrepresen-
tanter från GA. På mötet stämmer Opel Sverige av 
sälj- och marknadsaktiviteterna, varpå nya förslag 
tar form. GA skickar sedan förslag till medlemmarna 
i samarbetsrådet, som ger feedback, och förslagen 
justeras inför det beslutande samarbetsrådet.

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

Nordic Wheels a� ärsidé bygger på samma sak – att göra hanteringen enklare. Men i vårt 
fall för bilhandeln. I stället för att hålla ett kostsamt eget lager av däck och fälgar i olika 

dimensioner, där det också kan vara svårt att hitta rätt, går man bara in på vår webbplats. 
Där anger man modellkod eller reg nr, väljer från listan med bilder och priser, samt beställer 

med ett par klick. I de fl esta fall har du hjulen dagen efter, direkt på din lastkaj. 

Hör av dig så får du ett inlogg för att testa själv. 

De första armbandsuren dök upp i början av 1800-talet och under ett sekel, var det 
något som bara kvinnor använde. Men under första världskriget kom militärerna på att 
det blev enklare att strida när man kunde hålla koll på tiden utan att behöva fi ska upp 

klockan ur fi ckan. Sedan dess är armbandsklockan en självklarhet som gör livet 
enklare för stora delar av jordens befolkning. 

DET BLEV VÄSENTLIGT ENKLARE 
MED KLOCKAN PÅ ARMEN

VI FÖRENKLAR OCKSÅ! 

ÖKADE STARKT I GA-ENKÄTEN
Opel ökade med nästan 7 procent på GA-index 
och tillhörde de märken som ryckte fram bäst. 
Speciellt starkt utvecklades relationsfrågorna. 
Handlarnas nöjdhet med återförsäljarföreningen 
och GA:s samarbete ökade till exempel med 0,8 på 
den femgradiga betygsskalan till 3,7. Betyget på 
GA:s arbete med ”generell tillfredställelse med 
ÅF-relationer” ökade lika mycket.

Elias Karlsson, Olle Karlsson 
och Jonathan Rydberg.

av besökarna på Wayke hittills 
har varit kvinnor. Ja, faktiskt ännu 
mer. Det, tycker Tommy Letzén på 

MRF, borgar för att tonen är rätt 
anslagen. En intention på den nya 
bilhandlardrivna marknadsplat-
sen, är just att tilltalet ska vara 

lite mjukare och gärna anspela på 
trygghet och säkerhet.

För övrigt är åldersfördelningen 
bland besökarna oerhört jämn; saj-
ten tycks attrahera både yngre och 

äldre. Icke överraskande är det 
under kvällar och helger som flest 

spekulanter surfar på Wayke.

procent
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MRFs 
Plast-, Lack &  
Skadekonferens

2 februari 2018

Möt framtidens förändringar

LÄS ALLT & BOKA PÅ MRF.SE

Clarion Hotel Stockholm

Heldagskonferens om framtiden 

Medföljandeprogram

Prisutdelningar

Bankettmiddag med underhållning 

Boka-tidigt-rabatt fram till 15/11

Besök Autogloben 31/1-1/2

a
a
a
a
a
a
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PÅ REJMES I HALLAND rekom-
menderas alla bilägare att lämna 
in sina fordon nytvättade på 
service.

– Det är både för kundens och 
vår skull. Kunden kan enklare 
se att vi tagit väl hand om bilen 
och vi kan enklare konstatera 
vilka eventuella skador som finns 
innan den tas in, exempelvis yttre 
skador som en repa i lacken som 
kan åtgärdas med stift för att 
undvika rostangrepp. Och om vi 
skulle råka skada bilen ser vi det 
direkt utan att det behöver bli en 
diskussion med kunden, säger 
Johan Holmgren, försäljnings- 
och marknadsansvarig service-
marknad.

Rejmes i Halland har, som 
många Volvohandlare, en Svanen-
certifierad tvättgata av egna tvätt-
kedjan Tvätta intill anläggning-
arna i Halmstad, Falkenberg och 
Laholm. Tvätta ingår i Volvo- och 
Renaulthandlarföreningens företag 
Tanka i Sverige som ger handlarna 
extra ekonomisk stöttning i tider 
då bilförsäljningen går lite trögt.

Handlarna har ansvaret för 
kostnaden och driften, samtidigt 
som de tar intäkterna, men får 
hjälp med skötselinstruktioner, 
rutiner och marknadsaktiviteter 
av Tanka centralt.

NÄR REJMES KUNDER har bokat 
service får de en skriftlig bekräf-
telse där det står att bilen rekom-
menderas att vara tvättad när den 

lämnas in. Om den inte är det 
erbjuder personliga servicetek-
niker sig att göra det.

Rejmes verkstad i Halmstad 
liknar mer en tandläkarpraktik 
med vita golv och väggar och ski-
nande rena verktygsskåp. Sett till 
de kulisserna känns tvättrekom-
mendationen inte märklig.

– Med rena fordon minskar 
också risken för att våra tekniker 
ska smutsas ner av bilen och 
därefter andra. Vi använder 
alltid skärmskydd för att skydda 
bilarna och medarbetarnas 
kläder. Vi har en standard med 
enhetlig klädsel.

Rejmes i Halland servar
bara nytvättade bilar

Måste kunderna tvätta bilen 
själv?
– Nej, självklart kan kunden avböja 
och låta oss tvätta. Men det finns 
fortfarande kunder som vill tvätta 
själva för hand. 

Vilka reaktioner får ni?
– Vi har enbart fått positiva reaktio-
ner, men från början tyckte en och 
annan att det var lite konstigt. När 
vi förklarar orsaken tycker de flesta 
att det är självklart. Det är inte kon-
stigare än att man borstar tänderna 
innan man går till tandläkaren. Bilen 
ska vara hel och ren när den lämnas 
in, säger Johan Holmgren. 2  me 

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

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

MRF På väg
23 november Stockholm
29 november Malmö
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder. Anmälan 
på mrf-bokning.se

Automechanika
29 november–2 december, Puxi, Shanghai
Näst på tur för den världsturnerande verkstadsmässan Automechanika är 
Shanghai. Det här är Asiens största eftermarknadsmässa som expande-
rar för varje år. I år ställer cirka 6 000 utställare från 42 länder på totalt 
330 000 kvadrat.

Los Angeles Auto show 
1–10 december, LA Convention center
Anrika LA Auto show, som slog upp portarna 
första gången 1907, kallar sig i dag för USA:s 
största bilhandlarmarknad och Los Angeles för 
världens bilkulturella huvudstad. I alla händel-
ser ett gigantiskt event.

Bologna Motorshow
2–10 december
Den stora italienska bilsalongen i Bologna anordnas för 40:onde året, 
som vanligt med både motorcyklar, cyklar och racinglopp parallellt med 
bilutställningen.

Stora tjänstebilsdagen
7 december Clarion hotel, Arlanda
Globala trender, förändrade behov, bilisters framtida prioriteringar, senaste 
framstegen diskuteras av beslutsfattare, experter och internationella aktö-
rer. Mer på www.konferens.di.se

DI:s Stora bildagen
7 december, Stockholm
12 december, Göteborg
13 december, Malmö
Årlig mötesplats för tjänstebilsmarknadens alla aktörer, arrangerad av 
Ynnor. I år kommer det att handla mycket om laddhybrider och hur de ska 
kunna bli attraktiva som förmånsbilar.

Autogloben
31 januari–1 februari 2018, Stockholm
Mässa och mötesplats för eftermarknaden i Mälardalen med tongivande leve-
rantörer av verkstadsutrustning, reservdelar, tillbehör, däck & fälg samt lack 
& plåt. Arrangör är Svenska Mässan i samarbete med FVU, DRF och MRF. 

MRF:s Plast-, lack- och skadekonferens
2 februari, Clarion hotel, Stockholm
Nästa års konferens har temat ”Möt framtidens förändringar”. Anmälan på 
MRF:s bokningssajt på hemsidan.

NOTISER

Brandt Fordon …
… har invigt sin nya fullservicean-
läggning på 2 200 kvadrat i Skara 
där Ford och Mazda säljs och ser-
vas. Bendt finns också i Bengtsfors, 
Dingle, Ed, Falköping, Lidköping, 
Lysekil, Mariestad, Mellerud, 
Skövde, Stenungssund, Strömstad, 
Säffle, Tanumshede, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Bilcenter i Nyköping …
… har köpt ett markområde av Ny-
köpings kommun för 8,9 miljoner 
med avsikt att bygga en ny bilan-
läggning på Hemgårds-området 
utmed E4. Företaget säljer Kia och 
Mercedes samt Isuzu, Mercedes 
och Opel transportbilar.

Björkholms Bil i Skövde …
… som är auktoriserad för Merce-
des, har köpts av Toyotahandlaren 
Motor Trend med huvudkontor i 
Mariestad. Därmed finns Toyota 
Trend på åtta orter i Västsverige 
med fullserviceanläggningar i Ma-
riestad, Skara, Lidköping, Karlstad, 
Arvika, Fotskäl, Kungsbacka och 
Halmstad. Motor Trend är också en 
av totalt nio Lexus-återförsäljare 
i Sverige med en försäljnings- och 
serviceanläggning i Karlstad samt 
ett Lexus servicecenter i Mariestad.

Finnvedens Bil …
… i Värnamo har öppnat en ny hall 
på Nydalavägen, där man enbart 
säljer Renault, Dacia och begagnade 
bilar. Samtliga företagets begbilar i 
Värnamo får därmed plats under tak.

Den nya hallen kompletteras 
av företagets andra anlägg-
ning i Värnamo, där enbart Volvo 
numera säljs. Finnvedens Bil har 
anläggningar även i Gislaved och 
Smålandsstenar och ingår i famil-
jeföretaget Liljedahl group med 
säte i Värnamo.

Johan Holmgren vill ha rena 
bilar på Rejmes i Halland.
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Lina Blomkvist 
har tilldelats 
Motormagasi-
nets initiativpris, 
bland annat för 
sin blogg på 
familejföretaget 
BéO:s hemsida.

Scania Volkswagen-återförsäljarna 
(SVÅ) utökar organisationen med 
en sektorchef för personbil/bilhan-
delsansvar. Tjänsten tillträds vid 
årsskiftet av Therese Granath, 
affärsutvecklings- och marknads-
chef för Global 
brand licensing 
på Electrolux. 
Tidigare har hon 
varit försälj-
nings- och 
produktchef på 
KW Bruun Autoimport, regionchef 
inom Mitsubishi Motors Sverige 
och area manager för fem länder 
på Mitsubishi Motors europeiska 
huvudkontor i Nederländerna. 
Förstärkningen av återförsäljar-
föreningen motiverar vd:n Pontus 
Lövrup bland annat så här: 
”Medlemsföretagens omsättning 
har nästan fördubblats de senaste 
tio åren samtidigt som komplexi-
teten i affären och modell- och 
teknikutbudet har ökat rejält.”

Nicholas Parts slutar som vd för 
Training partner efter ett år.

Örjan Grandin slutar som varuflö-
desdirektör för Mekonomen group 
för ett nytt uppdrag. Han har ingått 
i koncernledningen och bland annat 
ansvarat för centrallagerprojektet. 

Ford Sveriges nuvarande mark-
nadschef Christian Lysholm 
övergår till att bli försäljningschef. 
Han har arbetat inom koncernen 
sedan 1998, bland annat med 
servicemarknad och affärsutveck-
ling. Tjänsten som marknadschef 
kommer att utlysas. 

Mark Morsink 
är ny mark-
nadsdirektör för 
billeasingsfö-
retaget Lease-
Plan Sverige. 
Han kommer 

närmast från telekomföretaget 
VodafoneZiggo i Holland och var 
dessförinnan marknadsdirektör 
för tv- och bredbandstjänster 
på Telia Sonera i Sverige. Han 
efterträder Joachim Paulsson 
på LeasePlan.

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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

Nu520.000exemplar

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

FOLK I BRANSCHEN

Allt mer komplexa bilar skapar 
ökat behov av symbios mellan 
fabrik och handlare.

LANSERINGEN AV Volvos nya 
XC90 hösten 2015 och våren 2016 
gav verkstäderna rejäl huvud-
värk. Mjukvaran i bilar som var 
leveransklara till kunder be-
hövde uppdateras och 
dålig passform krävde 
åtgärder. Det tog tid att 
göra klart bilarna, vilket 
skapade frustration. 
Efterhand förstod Volvo 
allvaret och agerade.

Självaste koncernche-
fen Håkan Samuelsson 
kom till verkstadsgol-
vet för att sätta sig in i 
problematiken. I dag 
är problemen betydligt 
mindre, säger Janola 
Gustafson, vd på Volvo-
handlarföreningen.

HAN MENAR ATT DE allt mer kom-
plexa bilmodeller som ser dagens 
ljus kräver en tätare samverkan mel-
lan fabrik och handlare, eftersom 
verkstäderna blir sista kuggen i pro-
duktens iordningställande initialt.

– Det här är extremt komplexa 
system och vi har förståelse för att 
det kan bli problem, även om vi 

tycker att Volvo kunde ha agerat 
kraftfullare, än man gjorde till en 
början, säger Janola Gustafson.

Samtidigt visade situationen på 
vikten av en bra relation mellan 
generalagent, märkesförening och 
handlare.

– Vi har haft en diskussion om 
hur vi ska göra med kompensation 

för kostnader vi inte fått 
betalt för. Det har myn-
nat ut i lösningar som vi 
har accepterat, utan att 
jag går in på detaljer. Vi 
vill arbeta tillsammans 
för att hitta de smarta 
lösningarna. Vi har i dag 
en mycket bra relation 
med Volvo, säger han.  
2�� na

”Att investera så mycket pengar på  
en bilanläggning är rena galenskapen …  
men ska man vara i den här branschen  

måste man ha tidsenliga lokaler”
Volvo-, VW- och Fordhandlaren Thor Drechsier  

till BilNytt.no om sin satsning på drygt 50 miljoner norska kronor för en ny Bil i Nord-anläggning i Lofoten

Kostsam ”mjukvarutimme”

Håkan Samuelsson visade 
förståelse för merarbetet 
för verkstäderna. T h hand-
larföreningens vd Janola 
Gustafson.

Mjukvaran i nya XC90:or 
kräver lite handpåläggning 
vid leverans.
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”Vi gör vårt bästa för att sovra bort  
propaganda och servera en så objektiv 

rapportering som möjligt”

DET ÄR EN gammal driftsäker kvällstidningsrubrik: ”Vi har hela 
listan!”. Listor drar, vare sig de är vetenskapliga eller harmlöst tram-
siga. Det är något kittlande med rankning, ett konkret begripliggö-
rande. För läsarna. För dem som rankas är det en fjäder i hatten att 
komma högt på en lista, men lika förkrossande att hamna i botten.

NYLIGEN offentliggjorde en bokningssajt en tio-i-topp- lista över 
”Sveriges bästa bilverkstäder 2017”, en rubricering med stuns. Tittar 
man närmare på underlaget visar det sig att det, av Sveriges cirka 
4 500 verkstäder, är 2 000 som har kunnat bli bedömda, alltså de 
som är anslutna till bokningssajten. Sedan är det långt ifrån alla 
av deras kunder som har satt betyg; närmare bestämt en fjärdedel, 
totalt 1 473 personer.

DET SNÄVA URVALET gjorde att vi valde att inte publicera listan, 
framför allt med hänsyn till dem av er läsare som inte är anslutna 
till bokningssajten och därför inte har varit föremål för bedömning-
arna – men sannolikt skulle ha kapacitet att platsa på topplistan.

För den skull vill vi inte på något sätt ta ifrån segraren Speedy 
Bilservice äran. Eftersom de får toppbetyg för andra året i rad är de 
säkert förträffligt bra på det de gör.

MEN NÄR SEDAN bokningssajten, som utser ”Sveriges bästa bilverk-
städer”, dristar sig att belöna anslutna verkstäder som fått jämna 
och höga betyg, med benämningen ”stjärnverkstäder” går tankarna 
osökt till den allt knivigare uppgiften att värdera information –  
som inte lär bli lättare i takt med de tekniska möjligheterna att 
manipulera och fabricera innehåll på nätet. 

SOM ”GAMMELMEDIA” gör vi vårt bästa för att sovra bort propaganda 
och servera en så objektiv rapportering som möjligt. Liksom ni gör 
kundnöjdhetsmätningar kommer vi inom kort att göra en läsvär-
desundersökning – som naturligtvis inte kommer att säga hela 

sanningen. Men vi hoppas förstås att ni som får 
frågorna, svarar uppriktigt så det kan ge oss  

en hint om vi är rätt ute eller inte.

FÖR ÖVRIGT SKA Motorbranschen, också 
inom kort, komma med en webbversion 
och det blir naturligtvis inte en dag för  

tidigt. Där mixar vi in lite nya infalls-
vinklar, som inte finns i papperstid-

ningen, och där i nätversionen, 
liksom här, lovar vi att vi inte  

ska bli en megafon för press-
meddelanden utan försöka att 
leverera levande journalistik  
i sunt kritiskt urval.

Hela listan!

SVENSKAR GILLAR att konsumera och shoppa och bilköp är ett riktigt toppen-
kap. Att få ratta hem en ny bil ger äkta glädje. Det menar två av tre konsumen-
ter i KVD:s Sifoundersökning där 1 775 personer i åldrarna 16–79 år deltog. 

Det oftast ännu dyrare köpet av en ny bostad ger ännu fler glada. Tre av fyra 
gläds över bostadsköpet och frågan är om det inte också finns ett stort mått 
av lättnad i det köpet. Att ha hittat rätt bostad efter att kanske ha deltagit i en 
nervös budgivning som avslutats med en låneförhandling i banken, borde få 
vem som helst att dra på mungiporna.

GLÄDJEN I ATT handla något är starkare bland kvinnor än bland män. I alla 

VI FINNS I  

MONTER A51 
PÅ AUTOGLOBEN,  

MITT EMOT CAFÉET!

 På Autogloben 2018 presenterar vi nästa generations inkallning.

PREMIÄR FÖR NYA DÄCKDATA PÅ AUTOGLOBEN I STOCKHOLM 2018!

. 

          DÄCKDATA
NÄSTA GENERATION

040-672 88 88   |   COMPILATOR.COM   |   SALES@COMPILATOR.COM

Slip- och lackjobb
i små utrymmen

Dent Portal  är den perfekta boxen för den som 
vill starta en lackeringsverkstad eller företag som 
själva vill utföra dent repair, slip- och lackjobb 
inom den egna verksamheten.    
Boxen monteras enkelt på en dag och den håller 
samma höga standard som Pivabs större 
branschledande boxar.

Läs mer på www.pivab.se 

Enkel att montera

Kol�lter eller aggregat

Energiåtervinning

EU-godkänd ventilation

EX-armaturer (LED)

Dubbla markiser

Låg inköpskostnad

Monteras på be�ntligt golv

Patentnummer:
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fall bland dem som har svarat på frågorna i undersökningen. Två av tre kvin-
nor känner shoppingglädje, men bara varannan man. På männens topplista 
står bilen överst men på kvinnornas kommer den först på tredje plats, efter 
ny bostad och nya kläder.

SVENSKAR KÄNNER också stor glädje när de får sälja något, särskilt om det 
som ska säljas har ett högt värde. Störst glädje ger bostadsförsäljningen 
följt av bilförsäljningen. Men måste ett husdjur säljas innebär det ofta mer 
sorg än glädje; bara åtta procent blir glada över att ha blivit av med ett 
husdjur. 2�  ac

Få saker gör svenskar så lyckliga som att köpa en bil. Inte ens en liten hundvalp ger större 
lycka än bilköpen. Det enda som kan överträffa bilen i shoppinghänseende är bostadsköp. 
Det visar en Sifo-undersökning som bilauktionssajten KVD har låtit göra. Och konsumen-
terna blir nästan lika glada när de blir av med bilen som ska säljas. 

Lyckan är att köpa och sälja en bil
STATISTIK

Det här blir vi gladas av att KÖPA

Det här blir vi gladast av att SÄLJA 

Ny bostad 76 %
Nya kläder 65 %

Nytt kök 56 %

Ny cykel 51 %

Ny bil 69 %

Bostaden 52 %

Bilen 42 %
Båten 22 %

Nytt husdjur 60 %

Husdjur 8 %

Cykel 15 %

Ny TV-soffa 44 %

Möbler 33 %

Kläder 22 %

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör 
för Motorbranschen
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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?     

Säg Godkänd Bilverkstad och 
en och annan får något brustet 
i blicken. Men det ses som ett 
ofrånkomligt måste som MRF och 
SFVF samarbetar om. Kvalitets-
systemet för serviceverkstäder 
har tagit tid att framställa, men 
det är på gång att rullas ut nu.

INGEN LÄNGTAR VÄL efter att be-
höva fylla i en massa papper och 
bli utsatt för kontroller som man 
därtill får betala själv. Eller …?

Godkänd Bilverkstad, kvalitets-
systemet för serviceverkstäder, 
kom till efter de granskande teve-
programmen om verkstadsfusket 
som fick regeringen att föra tving-
ande lagstiftning 
på tal. Branschen 
slapp det och 
fick förtroende 
att ”självsanera” 
sig genom ett eget 
kontrollsystem. Det 
är det som är God-
känd Bilverkstad, ett 
instrument för att 
säkerställa kvalitet 
eller kunna spåra fel 
om man så vill.

Joachim Due-Boje, 
MRF: ”Det är ju inte 
så att vi anser att spek-
takulär teve är seriös 
granskning, men programmen 
väckte regeringens synande blick.  

Bo Ericsson, SFVF: ”Och tvek-
löst har ju Konsumentverkets rap-
porter visat att det finns verkstäder 
som lämnar en del att önska.”

Efter pilotprojekt och långa 
manglingar, diskussioner och 
omskrivningar offentliggörs nu 
en andra reviderad upplaga och 
systemet är på väg att rullas ut till 
nästa år. ”Det största som har hänt 
branschen”, säger Joachim Due-
Boje från MRF och Bo Ericsson 
från SFVF unisont.

Varför har det tagit så lång tid?
Svaren handlar om att det är 
skapat från grunden och att det 
har varit svårt att göra ett regelverk 
som fungerar för alla verkstäder, 
stora som små.

Det har funnits meningsskiljak-
tigheter som är lösta, bland annat 

Snart börjar granskningarna
GODKÄND BILVERKSTAD

om hur många 
utbildningsdagar 
som ska krävas. 
Nu blir det i 
stället kompe-
tenskontroller 
på individnivå 
bland medar-
betarna där 
cv:n vägs mot 
utförda arbeten 
på arbetsorder.

Fem obli-
gatoriska stickprovskon-

troller per år och mekaniker ska 
genomföras på varje verkstad. Två 
måste ske av tredjepartkontrollan-
ter, tre kan göras inhouse.

Kravspecifikationen på brand-
skydd, miljöarbete och arbetsmiljö 
har tarvat långa överläggningar.

– Det har visat sig att det finns 
tvingande lagkrav som inte följs, 
exempelvis gällande oljeavskiljare, 
säger Bo Ericsson.

Att ingå i Godkänd Bilverkstad 
blir bindande för alla medlemsfö-
retag med serviceverkstäder i MRF 
och SFVF. Det betyder cirka 3 000 
företag. Men det är öppet även för 
andra att ansluta sig.

– Ju fler, desto bättre för att få 
genomslagskraft, säger Due-Boje.

INSTRUMENTET BESTÅR AV åtta 
huvudområden och kommer att 
uppdateras regelbundet. 

Två punkter tilldelas större vikt 

än andra om de inte får godkänt 
vid årskontrollen. De är:
● Om ett beslut i ARN inte har följts.
● Om antalet stickprov inte har 
gjorts.

Då fordras ett omtag. Mindre 
avvikelser i andra artiklar medför 
en åtgärdsplan.

– Väldigt många av de brister 
som finns handlar om otydlig kom-
munikation med kunderna om vad 
som är överenskommet och inte.

Medlemmarna får betala för de 
obligatoriska oannonserade stick-
provskontrollerna och för en tillika 
obligatorisk årlig översyn.

Hur mycket kommer det att 
kosta?
Det går inte att ge exakta svar ännu, 
men Joachim Due-Boje gissar att 
det kommer att landa på uppemot 
30 000 kronor per år exklusive res-
kostnader för en verkstad med fyra 
mekaniker, en administratör och en 
operativ ägare. (Minst 6 500 kronor 
för årskontrollen och cirka 1 000 
kronor styck per externt stickprov 

och mekaniker; dock kan tre av 
stickproven utföras inhouse).

Men de som inte är medlemmar 
i vare sig MRF eller SFVF kom-
mer ju undan kostnaden …?
– Dels är det bra att veta att bland 
andra Konsumentverket och 
konsumentvägledare i 290 kom-
muner kommer att rekommendera 
konsumenter att vända sig till God-
kända bilverkstäder. Dels ska man 
verkligen beakta att risken för lag-
stiftning och myndighetskontroll är 
uppenbar om inte tillräckligt många 
ansluter sig, säger Bo Ericsson.

HAN OCH JOACHIM DUE-BOJE är 
helt eniga om att denna branschens 
egen kontroll är både humanare 
och billigare än vad en lagstiftad 
myndighetskontroll hade varit. 

– Verkstäderna ska se detta som 
en hjälp att bringa bättre ordning 
och därmed få bättre ekonomi, ett 
instrument som leder till ständig 
förbättring och nöjdare verkstads-
kunder. 2�� icn

Front 
2

VAD HÄNDER NU?
● Manualen trycks och läggs ut som pdf på MRF:s och SFVF:s hemsidor.

● En portal på nätet upprättas för ansökningar.

● Kravspecifikationerna för kontrollföretagen slipas.

● ”Godkänd Bilverkstad” bildas med representanter från MRF, SFVF,  
    verkstäder, kontrollföretag, stickprovskontrollanter samt en jurist. 

● Det diskuteras också hur administrationen ska skötas.

Version 2  – 2017-11-01

Denna överenskommelse  är en specifikation av krav på kontrollprogram för 

bilverkstäder som servar och reparerar person- och transportbilar upp till 3,5 ton,

 samt husbilar klass II upp till 5 ton

MRF:s Joachim Due-Boje och SFVF:s Bo Ericsson.
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TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Hur länge har ni gjort video-
annonser?
– Vi har väl snart hållit på ett år, 
gjort ett tjugotal filmer. Jag tror 
faktiskt att vi var först i Sverige 
med rörliga begagnatannonser på 
Youtube.

Hur kom det sig att ni började?
– Vi ville ha en mer levande be-
skrivning av bilarna. När det inte 
var möjligt på Bytbil och Blocket 
länkade vi via vår Facebooksida 
till Youtube. Men i höst har vi 
inväntat Wayke. Vår ambition är 
att lägga ut alla begbilar rörligt 
där, men vi får testa oss fram, se 
hur mycket tid det tar bland an-
nat. En reklambyrå hjälper oss just 
nu med en inramning till inslagen.

Varför är det så mycket bättre 
med rörligt?
– Man kan beskriva och visa bi-
larna färgstarkare på många sätt.

Berätta kort hur ni går till väga!
– Jag skriver manus och pratar se-
dan vid respektive bil. Anna-Karin 
filmar med mobilkamera och klip-
per ihop. Sedan publicerar vi.

Hur många visningar har ni haft 
per film?
– Cirka tusen, en del trogna kunder, 
men också nya. Många har gett 
positiv feedback för genomförandet.

Säljer ni via Youtube-annonserna?
– Vi har faktiskt sålt fem bilar som 
vi direkt kan härleda till filmerna 
och det känns ju lite överraskande; 
Youtube är ju inte det första stället 
folk letar till-salu-bilar på.

Och det är inte bara begbilar ni 
lägger ut på det här viset …
– Nej, vi har haft instruktionsfil-
mer ”Lär känna din nya BMW” 
och presenterat nybilskampanjer 
den vägen också. Man måste gå 

utanför det traditionella och prova.

Är rörligt framtiden?
– Vi kommer att köra film och 
stillbilder parallellt på nätet. 
Att sälja bilar i dag blir allt mer 
komplext och var är kunden, jo, 
på internet och då ska vi också 
vara där. 2

2
I huvudet på en beg-ansvarig

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!

”Rörligt är framtiden”

MOLIN BIL

Norra Sveriges största BMW- 
anläggning, nyinflyttade i en 
7 200 kvadrat stor anläggning  
vid södra infarten i Sundsvall.
GRUNDADES: 1988.
ÄGARE: Joakim Molin.
MÄRKEN: BMW och Mini.
SÄLJER: 982 bilar i fjol, räknar 
med att klippa tusengränsen i 
år. Cirka 60 procent nya och 40 
procent begagnade.
OMSÄTTER: 348 miljoner.
VINSTPROCENT: 2,46 procent.
WEBBPLATS: molinbil.se

Bilelektro i Hudiksvall …
… är sålt till de tidigare medar-
betarna Kristoffer Åström och 
Markus Styf. Företaget säljer och 
servar Hyundai.

 
Norén & Skyttner Bil …
... har bytt ägare. Toyotahandeln i 
Ljusdal är sålt till märkeskollegan 
Ottos Bil i Bollnäs.

Audi Danderyd …
… genomgår en ombyggnad och 
får det senaste designelementet 
med ny fasad och ny layout för 
bilutställningen och kundmot-
tagningen. Hela modellutbudet 
kommer att kunna visas digitalt i 
en ”customer private lounge” och 
besökarna kunna konfigurera sina 
bilar i en avancerad digital miljö 
med tredimensionell visning.

Matnyttigt 
vetande …
… finns mängder 
av i Bil Swedens 
publikation 
Bilismen i Sverige 
som i höstas kom 
i en ny upplaga 
med 2017 års siff-
ror. På de 64 sidorna berättas att 
personbilen står för 76 procent av 
alla svenska inrikestransporter, att 
fordonsindustrin är Sveriges störs-
ta exportnäring, att två tredjedelar 
av bensinpriset är skatt, att nya 
bilars koldioxidutsläpp minskar, 
att det svenska bilbeståndet ökade 
med 99 000 bilar under 2016 och 
mycket mycket mer. Publikationen 
som är sammanställd av statisti-
kern Mats Mattsson och utgiven 
för 69:onde året, finns i print- och 
pdf-format samt i en svensk och 
engelsk version. Kan beställas på 
wwww-bilsweden.se

Hedins utbredning
Huruvida Toyota Sweden tänker 
godkänna Hedin Bil för agenturen 
av Burlin Motor, efter köpet av 
Miklagruppen, var inte avgjort 
vid pressläggningen av den här 
tidningen. Klart var däremot att 
Hedin Bil förvärvar Mercedes-Benz 
Gent och därmed går in som åter-
försäljare i Belgien. Hedin övertar 
de sex anläggningarna med 180 
anställda och en försäljningsvolym 
om cirka 4 000 nya och begag-
nade personbilar, transportbilar 
samt lastbilar.

En av Hedins senaste svenska 
investeringar handlar om en ny an-
läggning i Halmstad för Mercedes, 
Nissan och Kia.

NOTISER

David Engdahl på Molin Bil är begagnatsäljare och teaterapa som  
lägger ut annonser med rörlig bild på Youtube tillsammans med Anna-
Karin Källenfors, marknadsansvarig.

Anna-Karin 
Källenfors 
och David 
Engdahl, 
på stillbild 
och på 
Youtube-
film.

DAVIDS TIPS FÖR 
RÖRLIG BILD! 
✔ Var kortfattad! 45-90 
sekunder är lagom för 
en till-salu-bil. 
✔ Bestäm tonläge! 
Håll dig till ett manér 
och tänk efter om du 
vill framstå som rolig, 
superseriös eller mitt 
emellan.  
✔ Ta hjälp av någon som 
recenserar dig ärligt! 
✔ Avstå om du inte kän-
ner dig bekväm framför 
kameran!
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Motorplock

Kia hakar på 
trenden
Allt fler vill köra en suv, men 
ändå inte ha en stor klumpig bil. 
Trenden med kompakta högbygg-
da bilmodeller i b-segmentet väx-
er och Kia hakar på med Stonic. 
Den är utvecklad i Europa, tufft 
designad och utrustad för att 
tillgodose höga krav. I standard-
utrustningen ingår bland annat 
autobroms, krockvarningssystem 
och döda-vinkelvarning. Köparna 
kan välja mellan ett 20-tal lack-
varianter och fyra motorer. Ny är 
en 1,0 liters turbo med 120 hk. 
Den sjuåriga fabriksgarantin lär 
nog hjälpa till med försäljningen, 
även om Stonic för övrigt blir en i 
mängden av små suvar.  

Bekymmerfritt  
bilägande
Med en längd på 443 centimeter är 
Volvo XC40 26 centimeter kortare än 
XC60 men innehåller lika mycket av 
säkerhetsteknik och Volvospecifika 
lösningar. Nya suven är den första bil 
som byggs på CMA-plattformen, vilken 
ska användas för alla kommande 
40-modeller. XC40 kan bli en ovanligt 
bekymmerfri bil; Volvo erbjuder den 
nya formen av bilägande ”Care by 
Volvo”, en ”prenumerationstjänst” med 
fasta priser och hjälp med exempelvis 
biltvätt, tankning och hämtning till 
service. Efter 24 månader får kunderna 
byta bilen mot en ny. Volvon kan också 
delas med släkt och vänner som får 
tillgång till bilen via en app och digital 
nyckelteknik.

2

Seat vilar inte på lagrarna efter fjolårets lyckade lansering av suven Ateca. 
På bilsalongen i Frankfurt presenterades det mindre högbygget Arona som 

baseras på VW-koncernens flexibla MQB-plattform och mäter 414 centi- 
meter mellan stötfångarna, vilket är 22 centimeter kortare än Ateca. Trots de 
kompakta yttermåtten går det att stuva in 400 liter prylar i Arona. Karossen 

kan lackas i nästan 70 olika färgkombinationer. Föraren har de flesta moderna 
hjälpmedel till sitt förfogande, bland annat pekskärm, trådlös mobilladdning 

och parkeringsassistans. Tre bensinmotorer och två dieslar erbjuds, men 
någon fyrhjulsdrift finns inte till Arona. 

Mobilen blir nyckel
Bilnyckeln blir en onödig pryl att hålla reda på med appen 
Perfectly keyless som lanseras av Bosch. Väl nedladdad i den 
smarta telefonen sköter den många funktioner. När föraren 
kommer närmare bilen än två meter låses dörrarna upp och 
när föraren lämnar bilen efter avslutad resa blir dörrarna 
automatiskt låsta igen. Motorn kan startas och inställningar 
av backspeglar och säten sker automatiskt med signaler från 
mobilen. Bilägaren kan också ge någon annan tillträde till 
fordonet via appen. Bilar, som utan risker ska kunna kommu-
nicera med mobiltelefonerna, måste dock först förses med en 
kontrollenhet och speciella sensorer. Konsekvenserna av en 
tappad telefon förtäljer inte den här notisen.

Eldrift för alla
Genom att bygga ihop elmotorn, trans-
missionen och elektroniken har Bosch 
lyckats skapa en mycket kompakt 
drivlina som går att använda i alla 
slags fordon – hybrider och rena el-
bilar, fram- eller bakhjulsdrivna. Den så 
kallade e-axeln kan ha motorer på upp 
till 300 kW (408 hk), tål vridmoment 
på upp till 6000 Nm och kan användas 
i bilar på upp till 7,5 ton. Drivlinans vikt 
är betydligt lägre än konventionella 
elektriska drivsystem tack vare att den 
inte behöver tunga komponenter som 
kablar. En enhet med 150 kW (204 
hk) väger exempelvis bara cirka 90 
kilo. Bosch, som sålt eldrivning sedan 
2012, räknar med att e-axeln ska börja 
produceras senast år 2019. 

Renaults lilla transportbil Kangoo har i sex år funnits med tillägget Z.E. – det vill säga 
eldrift. Nu har den fått ännu ett tillnamn, Power Plus. Det betyder en ny motor och ett 
kraftfullare batteri som ökar räckvidden väsentligt – från tidigare max 125 kilometer  
till uppåt 200 kilometer. Lithiumjonbatteriet på 33 kWh kan laddas fullt på sex timmar 
och det räcker med en timmes laddning för att öka körsträckan med 35 kilometer. 
Trots att nya batteriet ger mer kraft, har det inte blivit större och bilens lastförmåga  
är densamma som förut. Den nya motorn levererar 44 kW (60 hästkrafter).

Transporterar långt

SPANSK SUV-OFFENSIV

Bromsar med gasen
Sedan år 2010 har det sålts cirka 
283 000 Nissan Leaf, vilket ger den 
ledningen bland elbilarna. Designen 
har måhända inte varit det som lock-
at flest köpare, men generation två, 
som snart gör entré i bilhallarna, kan 
tävla med många vassa bilmodeller. 
Inte bara linjerna har moderniserats. 
Även drivningen är uppgraderad med 
starkare motor – 150 hk och 320 Nm 
– och batteri på 40 kWh som uppges 
ge en räckvidd på nästan 38 mil. Ett 
ändå större batteri lanseras under 
nästa år. Nya Leaf blir dessutom bättre 
utrustad, bland annat med en ”e-pedal”, 
en gaspedal som används till att både 
accelerera och bromsa bilen. 

AV MARIANNE STERNER

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
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Guld*

Vi ses på:

Marknadens vassaste fordonsgaranti

*Alltid fri årlig körsträcka. Med eller utan självrisk. Gäller i hela EU, EES, Schweiz. Ingen karenstid. 
Flexgaranti. Och mycket mer som gör fordonsägandet enklare. För fullständiga villkor se autoconcept.se

Du vet väl att du kan teckna äkta garantier lika enkelt via Bilvision som på AutoConcept.se. 

Våra garantiförsäkringar omfattar fordon upp till 15 år och 300 000 km. Varje garanti är försäkrad 

hos Lloyd’s så att du och dina kunder alltid kan få optimalt skydd mot plötsliga komponentfel. 

Som helhetsleverantör tar vi gärna fram ett anpassat garantiförsäkringspaket för just din vagnpark.

För fordon upp till 7 år och 150 000 km med Flexgaranti. Omfattar alla elektroniska och mekaniska 

komponenter. Max ersättning 50 000 kr per skada.

Mingel
2

Kick-off för 
WAYKE

Wayke Swedens vd Martin Fransson 
träffade tidigare arbetskamraten Maria 
Valentin från Forsbergs Fritidscenter 
som sa att ”det här är något som hus-
bilsbranschen verkligen vill vara med 
och utveckla, superspännande”.

Mitt i vimlet satt Kevin Wes-
terberg och kommunicerade 
med återförsäljare och spe-
kulanter på Waykes chatt.

Nog hade Janola Gustafson anled-
ning att vara glad när det var just i 
Volvohandlarföreningen som idén 
till Wayke föddes. ”Det är som en 
förlossning med massor av kärlek 
och värme.”

Johan Kempas, Renaultansvarig på 
Volvohandlarföreningen var också glad 
på lanseringspartyt.

Från SVÅ, som varit pådrivare från ett tidigt sta-
dium, kom Jenny Lundberg och Pontus Lövrup.

Staffan Boman, Scania-
ansvarig på SVÅ, har 
drivit på om tunga 
fordon på Wayke. ”Vi 
vill vara med och rida 
på den expansiva 
marknadsföringskam-
panj som pågår nu.”

MRF:s ekonomichef Karin Mattsson 
kunde nog pusta ut efter att ha knogat 
hela året med Waykes finansiering, 
bolagsbildning och avtal.

Åke Lundberg, chef för VW groups 
begagnat-sektor Used cars, har 
uppmuntrat återförsäljarna att 
använda den nya marknadsplatsen. 
Här tillsammans med Per Bäck, vd för 
teknikbolaget Wayke AB.

På scenen intervjuades bland andra Wayke Swedens vd Martin 
Fransson och MRF:s vd Tommy Letzén av Irma Markgren och 
Mika Paananen från Waykes marknadsbolag.

FYRA DAGAR EFTER Wake-lanseringen firade hela affärsteamet med åter-
försäljare, annonsörer och leverantör. Redan då låg 30 000 bilar ute, 900 
handlare var anslutna, tusentals spekulanter hade besökt sajten och det är 
siffror som sannolikt har stigit betydligt sedan dess.

Ganska precis ett år efter att den djärva idén presenterades av Volvohand-
larföreningen gick startskottet för det sjusärdeles största samarbetsprojektet 
bland svenska bilhandlare plus finans- och försäkringssektorn i modern tid.

Lanseringpartyt gav uttryck för innovativ optimism och en kundtillvänd 
plattform som redan har efterfrågan på mer avancerade tjänster. Det anda-
des nybyggaranda och tillförsikt.

Bilhandlaren Anders Lindqvist från Köping, th, 
är ledamot i interimstyrelsen för Wayke holding. 
Här i samtal med Johan Holmqvist, MRF.
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Bilens dag
2

VI BERÄTTADE i aprilnumret om hur 
nyanlända med mekanikerkompe-
tens i Gävleborg fick ett snabbspår 
till yrkesutbildning på Thunbergs 
Bil, ett samarbetsprojekt mellan 
Jonas Olsson, Arbetsförmedlingen 
och Region Gävleborg (landsting-
et). Vad vi inte skrev då var att en 
tjänsteperson på Region Gävleborg 
varit dörröppnare och är en spindel 
i nätet. Det är Carina Löfgren, 
strateg som jobbar med regional 
tillväxt och utveckling. Genom 
hennes kontakter kunde snabb-
spåret genomföras och utvecklas, 
bland annat med pengar från en 
EU-fond. Parallellt har Carina job-
bat med ett liknande projekt inom 
vårdsektorn.

– Tyvärr hindrar många av våra 
strukturer och system möjligheten 
för nyanlända att snabbt kunna 
komma ut i arbete. Men projekt 
kan bli en inkörsport och det här 
har varit jätteroligt och utmanande 
att jobba med.

Nu får du ett pris för ditt arbete, 
vad ska du göra med pris- 
pengarna?
– Eftersom jag har gjort detta inom 
ramen av min tjänst blir det inte 
mina pengar, men jag är överens 
med regiondirektören och regionsty-
relsens ordförande om att pengarna 
på något sätt ska användas för att ge 
positiva effekter på ett liknande sätt.

Boråsarna gick
man ur huse
NÄRMARE 3 000 BESÖKARE kom till Borås årliga bilmässa i Åhaga mässhall 
där sex handlare deltog – Bilia, Bilpunkten, Borås Bil, Borås Bilhall, Lind-
ströms Bil och Tage Johansson Bil. ”Eventet drar mycket folk och öppnar 
många möjligheter för senare affärer”, säger mässgeneralen Rune Bohlin. 
Här, ett litet bildsvept från arrangemanget!
FOTO LINUS PETERSSON

Premiärpris till Carina
Bilens vänner, visst är de värda att uppmärksammas! Det har MRF 
tyckt och instiftat ett pris som nu ska offentliggöras varje år på Bilens 
dag 28 oktober. Premiärutmärkelsen gick till Carina Löfgren, tjänste-
man på Region Gävleborg som med ”okuvlig energi” lyckades frigöra 
resurser till ett valideringsprojekt inom bilbranschen.

Priset offentliggörs på Bilens 
dag, visste du att bilen har en 
egen dag?
– Nej, det visste jag faktiskt inte. 

Har du själv bil?
– Ja, vi bor på landet och är be-
roende av bil, vi har en Mercedes 
och en Volkswagen.

DE ÖVRIGA nominerade var dels 
Anders Parment, forskare och 
krönikör i Motorbranschen, ”vars 
vetenskapliga tyngd, opinions-
mässiga ifrågasättanden och 
verbala briljans överträffar varje 
annans”. Dels Nobelgymnasiet 
i Karlstad som utvecklats till ett 
”lärcenter […] och en plattform 
även för vuxen- och uppdragsut-
bildningar”.

I statuterna för priset anges 
att det ska gå till en person eller 
organisation/företag som främjat 
utvecklingen av bilbranschen 
för ökad mobilitet, funktioner 
för bättre resursutnyttjande och 
hållbarhet, ökad kunskap för flera 
eller förenklingar för personer i 
deras bilvardag.

Juryn har bestått av Martin 
Sköld, docent och författare, Ewa 
Björling, tidigare handels- och 
nordisk samordningsminister, 
Johan Grape, konceptkreatör 
och företagsledare, samt Tommy 
Letzén, vd MRF. 2
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Bilia hade med BMW:s 
spektakulära i8:a.

Här syns Kalle Nilsson, delägare av Bil-
punkten/Tage Johansson Bil, i kundsamtal.

Försäljnings-
chef Peder 
Gustafsson från 
Borås Bil tycker 
att det är väl 
värt att stänga 
hallen en lör-
dag och söndag 
för att visa bilar 
på Åshaga-
mässan.

Lindströms Bil visade bland 
annat Toyotas cross over- 
designade hybridbil C-HR. Filip Hagberg guidade Toyota-kunder.

Boråsarna 
kommer 
mangrant till 
den årliga 
mässan.

Röda mattan 
rullades ut i Västerås
VÄSTERÅS TJUVSTARTADE sitt Bilens dag-firande med ett event med fokus på familj och säkerhet 
på Stora torget. ”Bilen är viktigt för samhället, vår främsta frihetssymbol. Det här är ett utmärkt 
sätt att visa bilens roll och nytta, inte minst för barnfamiljer som skjutsar och hämtar mycket”, 
sa generalen Börje Hultin. Två bilar vardera körde de här handlarna fram: Aros Auto, Bilia, Björk-
mans Bil, Landrins Bil, Möller Bil, Nyströms Bilar och Ove Andersson Bil. 

Einar Collén, 4, fick mumsa 
på bilar som lördagsgodis.

David von Kraemer var lite stolt över att kunna förhandsvisa nya Kia Stonic.

Familjen Collén är ute efter en ”hund- och barnvagnsvänlig elbil” och 
diskuterar i Landrins tält hur en Nissan Juke skulle funka. Fr v Jonas 
Collén, säljarna Victor Olsson och Musa Meer samt Viktoria Collén.

En rymlig liten suv, tyckte spekulan-
ten Helge Pettersson om Årets bil 
Peugeot 308. Säljaren Martin Sche-
mat från Björkmans Bil vägledde.

Brandkåren 
har sin givna 
plats som en 
del i bilsam-
hället, tycker 
utställnings-
generalen 
Börje Hultin, 
här i samspråk 
med styrke-
ledaren Lars 
Bergman som 
kom till Bilens 
dag direkt från 
en trafikolycka.

Möller Bil-säljaren Jens Moberg och 
Ove Andersson-säljaren Alvin Teppans 
möttes under paraplyet.

Ann-Sofie Nyberg från Leklust höll i Barnens 
trafikskola, lånade ut radiostyrda bilar och frågade 
de unga besökarna vilka trafikregler de tror att 
vuxna bryter mot mest – ”kör för fort” blev det mest 
frekventa svaret.

Regnet hängde i luften och röda mattan rullades in lite 
tidigare än planerat.

Aros Auto, en av de äldsta svenska Kia-handlarna, har 
sin egen Kia-loggo, här på laddhybriden Optima.

Gycklargruppen Trix, representera-
de av Martin Gerhardsson och Erik 
Klinga, spexade mellan bilarna.
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Förvirring i drivlinefrågan
Det är inte helt lätt att ta sig fram i drivmedelsdjungeln – el, hybrid eller vät-
gas, eller blir det trots allt vanliga förbränningsmotorer med Euro 6-standard 
som tar hem segern? För den här kulturella trion, som vår reporter Thomas 

Drakenfors fångade på bokmässan, verkar läget vara lite oklart.

Tror du att elbilen är framtiden?
– Ja, förr eller senare kommer det att bli elektrici-
tet som gäller. Men vi får hoppas att det finns fler 
laddstationer då. 

Vad kör du på i dag?
– Diesel. Om jag kör mycket? Ja, det blir en del 
resor i samband med bokpromotion, mest i Finland 
och Sverige.

Vätgas då, kan det vara något?
– Jag tror inte det. Det fungerar bara i länder med 
mycket bra ekonomi. I Bulgarien till exempel, där 
hittar du nog inte många ställen att tanka på. 

Vad skulle du själv satsa på om du köpte nytt 
i dag?
– Hybrid, jag tror att det funkar bäst.

Är du oroad över andrahandsvärdet på bilar 
som drivs helt eller delvis med el?
– Ha, ha. Nej, jag har ju inte köpt någon än.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Diesel, el, hybrid … vad kör du?
– Bensin, men jag håller på att se mig om efter en 
ny bil.

Vad siktar du på? 
– Jag tittar mycket på hybrider. El och bensin eller el 
och diesel. En Mitsubishi, eller kanske en Toyota. Det 
kan även bli en dieselbil.

Inte funderat på en bil som bara går på el?
– Nej, det blir för dyrt, minst 100 000 dyrare än andra 
alternativ. Hade det varit 100 000 billigare hade det 
kunnat vara något, om räckvidden vore tillräckligt bra. 
Jag kör ganska långt ibland; jag och min fru har som-
marstuga i Falkenberg och släkt i Småland. Sedan är 
det ju andra saker att tänka på med elbilar.

Vad menar du?
– Vad är batterierna tillverkade av, var är elen pro-
ducerad? Och hur blir andrahandsvärdet när jag så 
småningom ska sälja den?

TIMO NIEMINEN

BOR: Sävedalen.
GÖR: Skådespelare och musiker.
KÖR: Renault Laguna, 2009.

Vad tror du, kommer elbilar att dominera 
gatorna om några år?
– Ja, jag tror på el. Utvecklingen går åt det hållet, 
jag har redan några vänner som kör elbilar.

Men du har inte köpt någon själv?
– Egentligen är jag inte så intresserad av bilar, 
det är kul att köra dem, annars tänker jag inte så 
mycket på märken, modeller eller vad det är för 
motorer. Men det där med elbil är något jag och 
min man diskuterat. Fast steget känns än så länge 
rätt stort. De är dessutom fortfarande dyra, och 
det finns ju en del baksidor med dem.

Vadå?
– Mina vänner som kör på el har haft en del 
laddproblem.

Så när blir du en elbilsförare … om fem år?
– Svårt att säga. Det beror på hur tekniken 
utvecklas. 

EMELIE SCHEPP

BOR: Motala.
GÖR: Författare.
KÖR: Kia Sorrento, 2014.

HERMAN LINDQVIST

BOR: Warszawa.
GÖR: Författare.
KÖR: En stor silverfärgad Peugeot.

Här samlas branschens alla specialister kring det senaste inom  
digitalisering, verkstadsutrustning, delar och 

tillbehör, däck och fälg, plåt och lack.

2018 års viktigaste mötesplats för 
fordonsbranschens service- och eftermarknad

Se den senaste tekniken och framtidens  
verkstad på Autogloben

Autogloben 2018 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med FVU (Fordonsverkstadsutrustarna), MRF (Motorbranschens Riksförbund),  
DRF (Däckspecialisternas Riksförbund) och MYN, Motorbranschens Yrkesnämnder.

www.autogloben.se

31 JAN – 1 FEB 2018, GLOBEN, STOCKHOLM

Ta med dina kollegor! 

Hämta era kostnadsfria  

entrékort på  

www.autogloben.se

• Mässa
• Best Deals
• Produktnyheter
• Aktiviteter
• Seminarier
• VIP-arrangemang



Nytt och unikt läge för  
bilhandeln i Smista! 

Vi har hjälpt många bilmärken att etablera sig i 
Smista. Här erbjuds ändamålsenliga lokaler och 
ett oslagbart skyltläge utmed E4:an.  
 
Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss på  
08–602 33 00  eller castellum.se/smista 

2016 blev ett riktigt superår för den svenska bilbranschen. Det visar Motorbranschens  
stora lönsamhetsundersökning. Vinstmarginalen för MRF-företagen sjönk något jämfört  
med 2015, men är ändå högre än under åren 2006–2014.

Serviceverkstäderna fortsätter sina framgångar och klättrar rejält på listan över de lönsammaste 
branscherna. Även handeln med lastbilar tar ett rejält kliv uppåt på branschlistan och MRF-
medlemmarna kan glädja sig åt en rejäl ökning av vinstmarginalen.  

Årets nyhet är att också skadeverkstäderna finns med i undersökningen och vi kan se att vinst-
marginalen ökar för de närmare 400 företagen. Även serviceverkstäderna, som kom med förra 
året, kan glädjas åt stigande vinstmarginaler.

Ett mycket framgångsrikt år med andra ord för fordonsbranschen och för MRF:s medlemmar! 
Grattis!

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2

REKORDÅR!  – ETT NYTT  
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GRANSKAR

TEXT  ANNIKA CREUTZER
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2016 blev ännu ett gyllene 
år för branschen. Det 
visar undersökningen 

av MRF-företagens resultat, som genomförts av 
analysföretaget Bisnode för elfte gången. Nytt 
för i år är att skadeverkstäderna har fått en egen 
mätning. Det innebär fyra mätningar:

• Återförsäljare bilar.
• Återförsäljare tunga fordon.
• Verkstäder.
• Skadeverkstäder.
Vinstmarginalen för återförsäljare av bilar 

blev 2016 den näst högsta som uppmätts under 
åtta år – 2,2 procent. Det är en liten nedgång 
från 2015 års resultat på 2,4 procent. 

Det stora skuttet tog återförsäljarna av tunga 
fordon, vars vinstmarginal för 2016 blev 4,7 pro-
cent. Året innan stannade den på 4,1 procent. 

– 2016 blev ett jättestarkt år i alla delar! 
Även begagnatförsäljningen var mycket 
framgångsrik i en tid av rekordförsäljning av 
nya fordon. Det är verkligen glädjande, säger 
Tommy Letzén, MRF:s vd.

– Dock har konsolideringen i branschen kom-
mit snabbare än förväntat och det kan förklara att 
vinstmarginalen viker av något för återförsäljarna 
av personbilar. Det finns en övertro på att sam-
manslagningar och uppköp ska ge snabb utdel-
ning. Men vinsterna kommer på ett par års sikt. 
Det är min erfarenhet, säger Tommy Letzén och 

syftar på när han inom Din Bil hade till uppgift 
att föra ihop fyra bolag till ett. 

– Det tar tid och det kostar pengar att exem-
pelvis bygga ihop datasystem, föra ihop olika 
verksamheter, få effekt av personalrationalise-
ringar och andra åtgärder. Alla enheter arbetar 
inte på samma sätt och det finns alltid de som 
inte vill ändra invanda rutiner. Innan allt rullar 
som det ska är det också en tid av ovisshet och 
då kan effektiviteten sjunka.

DET HAR OCKSÅ kommit in nya aktörer som 
vi tidigare inte sett i branschen och de kan ha 
för höga förväntningar på att göra konsolide-
ringsvinster. Tommy Letzén tar som exempel 

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD  
Motorbranschens årliga lönsamhetsunder-
sökning görs av affärsanalysföretaget Bisnode 
som har sammanställt uppgifterna från MRF:s 
medlemsföretags bokslut för 2016. I under-
sökningen ingår bara verksamma aktiebolag – 
430 återförsäljare av bilar och 28 återförsäljare 
av lastbilar. För tredje året ingår serviceverk-
städerna, i år 178. För första gången är skade-
verkstäderna, 394 företag, medräknade. 

Lönsamhetsundersökningen baseras på 
företagens registrerade bokslutsuppgifter 
för 2016. I några få fall har bokslut för 2016 
saknats. Då har föregående års bokslutsupp-
gifter använts för skattning av nyckeltalen 
under 2016, enligt samma princip som i tidigare 
lönsamhetsundersökningar.

I grafiken på följande uppslag visas samtliga 
uppmätta resultat sedan 2006 då undersök-
ningen startade. Det mått på resultat som 
används är företagens vinstmarginal. 

Vinstmarginalen är resultatet i förhållande 
till omsättningen, efter att kostnader för finans-
nettot är borträknade eftersom olika företag 
har olika kostnader för upplåning och olika 
inkomster av kapital. Genom att ta bort kostna-
der och intäkter på kapitalsidan, finansnettot, 
kan vi bortse från hur företaget finansierat sin 
verksamhet och enbart mäta verksamheten. 
Vinstmarginalen är angiven för medianen samt 
undre och övre kvartilen (se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. Hade ett 
genomsnittligt värde använts hade ett extremt 
dåligt eller extremt bra värde kunna påverka 
snittet. Genom att välja medianen undviker 
vi att enstaka företag inte ger alltför stor 
påverkan på resultatet. Övre kvartilen är det 
mittersta värdet i gruppen över medianen, ne-
dre kvartilen är det mittersta värdet i gruppen 
under medianen.  

En fjärdedel av företagen har alltså ett 
resultat som är sämre än undre kvartilen, 
hälften har ett resultat under medianen och tre 
fjärdedelar har ett resultat som är sämre än 
övre kvartilen.  

riskkapitalbolaget Procuritas inträde i verk-
stadsbranschen genom Werksta.

– Jag tror inte att de är nöjda med sina siffror 
så här långt. Det tar tid innan en så stor satsning 
kan ge avkastning. Det är många olika bolag med 
olika kulturer som ska bli ett fungerande system.

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARNA AV personbilar kan 
det även finnas andra förklaringar till en lägre 
vinstmarginal, trots rekordförsäljning både av 
nya och begagnade bilar. 

– Tyvärr ser vi mer och mer av det jag vill 
kalla förutbestämda marginaler. ”Det här får 
du om finansieringen ska ligga hos oss”, är be-
skedet som innebär en förtjänst på tre procent 
på en leasingaffär. Det kan jämföras med en 
normal marginal inom bilaffären som ligger 
högre och beroende på affärskvalitet bör vara 
mellan fem och åtta procent. 

– Försäljaren blir i praktiken en förmedlare 
som får en förmedlarprovision och då är det 
inte lätt att få upp vinstmarginalen, tvärtom.

Tommy Letzén pekar också på att dyket  
kan vara en konsekvens av allt mer av direkt-

försäljning från generalagenterna som också 
det pressar marginalerna. Han tar Volkswagen 
och Volvo som exempel. 

KOSTNADERNA HAR också ökat för återför-
säljarna och verkstäderna, även om det i 
lönsamhetsundersökningen inte ser ut som 
om lönerna stigit mer än marginellt hos MRF-
medlemmarna.

– Men det finns stora lokala skillnader som 
inte syns i en sådan här undersökning. I en 
genomlysning av plåt- och lackverkstäderna i 
storstäderna kunde vi konstatera att lönerna 
verkligen skjuter genom taket.

– En faktor att tänka på är att den stora 
arbetskraftsbristen på verkstadssidan också 
gör att alla tjänster inte kan besättas. Även om 
lönerna har gått upp kan det vara så att det sak-
nas medarbetare och då ser det ut i statistiken 
som om lönerna står stilla. 

ARBETSKRAFTSBRISTEN SER Tommy Letzén 
som en av de stora frågorna för branschen.

– Därför blir jag så glad när jag möter lokala 

initiativ som häromveckan på Nobelgymnasiet i 
Karlstad där man har en bra fordonsutbildning 
och nu satsar på en yrkeshögskola på ytterligare 
tre terminer för bygga på till diagnostekniker. 

– Där har också startats en kombinerad SFI- 
och lackeringsutbildning. Dessutom har de ska-
pat en särskild rekondutbildning på särskolan och 
ansökt om att bli ett certifierat Motorbranschcol-
lege. De satsar verkligen på att ge alla människor 
möjlighet att få ett jobb och det gynnar inte bara 
vår bransch utan hela landets ekonomi.

ETT LED I ATT förbättra och höja nivån på 
personbilsförsäljningen är satsningen på 
Wayke, bilhandelns nya e-plats som ska ta upp 
konkurrensen med andra plattformar. Tommy 
Letzén är mycket nöjd med satsningen och att 
så många MRF-medlemmar tecknat aktieägar-
avtal i Wayke Holding, men framför allt tecknat 
abonnemang på den nya tjänsten. Över 750 
anläggningar har tecknat sig men Letzén vill 
givetvis att ännu fler hänger på. 

GRANSKAR

”ETT JÄTTE-
STARKT ÅR I 
ALLA DELAR”

Tommy Letzén, vd MRF  

Ännu ett framgångsrikt år för den svenska bilbranschen med rekordförsäljning av både nytt 
och begagnat. Vinstmarginalen för återförsäljarna av lastbilar tar ett rejält kliv uppåt. På 
personbilssidan är det i stort sett på samma nivå som rekordåret 2015. Framgångarna gör 
att fordonsbranscherna kliver allt högre upp på 100-listan över Sveriges bästa branscher.
Men flera mörka moln tornar upp sig när vi går in i 2018. 
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– Det går inte längre att hålla kvar vid 
gamla säljmetoder och säga ”så här har vi all-
tid gjort …”. Digitaliseringen går i en rasande 
fart och ingen har råd att tacka nej till de 
möjligheter som ny teknik ger.

– Handlarägda Wayke har helt andra 
möjligheter att ge kunderna en riktigt profes-
sionell sajt utan inblandning av andra och 
utan intressekonflikter. Nu får vi möjlighet att 
själva ha koll på kunddata, kundflöden och 
själva välja våra annonspartner. Vi kan helt 
enkelt leverera unik insikt till handlarna.

2017 ser Tommy Letzén som ett år som följer 
i kölvattnet av 2015 och 2016 med fortsatt god 
försäljning och jämförelsevis goda marginaler. 
Men 2018 kan bli stökigare inte minst för det 
nya bonus malus-systemet som regeringen 
föreslagit ska gälla från 1 juli 2018. Förslaget 
ingår i regeringens budget som klubbas i mit-
ten av december. 

– Införandet av bonus malus ser jag som 
ett framhastat beslut. Det går inte i takt med 

HOS EUROPEISKA MOTOR i Rissne 
norr om Stockholm strömmar bilarna ut. 

– 2016 var inte bara ett rekordår för 
oss, vi tog också marknadsandelar och 
det har vi våra elhybrider att tacka för, 
säger vd:n Hans-Erik Almebäck.

– Toyota har nu gett oss en lineup 
som gör att vi har fått ett brett utbud 
av olika fordon för olika behov. När 
den smidiga transportbilen Proache 
lanserades kunde vi knyta till oss en ny 
målgrupp. Samma sak när vi fick in den 
lilla trendigare CHR med ett bra pris. 
Det, plus att vi är marknadsledande på 
elhybrider, har gjort att vi har kunnat 
trycka upp volymen. 

Europeiska Motor ägs sedan starten 
1960 av familjen Boström. Under det 
senaste bokföringsåret, som avslutades 
i april, hade företaget en omsättning på 
knappt en miljard kronor. Totalt såldes 
cirka 3 000 nya bilar och 2 200 begag-
nade. På de sex anläggningarna i norra 
Stockholmstrakten samt i Gävle arbetar 
i dag cirka 180 anställda. 

FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE som riktar sig 
mot företagsmarknaden har det varit 
en ”dieselutmaning” under 2017, menar 
Hans-Erik Almebäck.

– Vi har kunnat matcha utmaningen 
med elhybrider och därmed kunnat ge 
kunderna attraktiva alternativ ur miljö-
synpunkt. Det är en av förklaringarna 
till vår framgång. Toyota tog tidigt ett 
beslut att inte satsa brett på diesel och 
följaktligen har vi under en lång period 
såld mindre volymer av dessa motor-
alternativ. 2016 var också det stora 
genombrottsåret för privatleasing, vilket 
även haft betydelse för vår ökning.

– Kunderna lärde sig ett helt nytt 
sätt att köpa bil. Men nu tycker jag 
mig märka en viss avmattning, framför 
allt på privatsidan. Företagsleasing är 
fortsatt stark. 

Den stora utmaningen för återförsäl-
jare av personbilar kommer 2018 i och 
med att bonus malus-system för lätta 
fordon införs vid halvårsskiftet. 

– Vi kan vänta mer taktiska bilköp 
och hur det slår återstår att se. Su-
permiljöbilskunden kanske väntar och 
andra kanske tidigarelägger köpet. För 
vår del ser jag inga problem. Vårt breda 
modellprogram med elhybrider och 
plugin-elhybrider passar bra in i dessa 
ändringar.

Hans-Erik Almebäck menar att 
ytterligare en förklaring till den goda 
försäljningen är att företaget arbetar 
proaktivt och söker upp nya kunder när 
det kan vara dags för ett byte och inte 
väntar på att kunden ska höra av sig.

– Ett bra CRM-system i botten hjälper 
oss att systematiskt värna om våra 
existerande kunder. Vi jobbar redan som 
många säger att de vill jobba.  2

ÅF PERSONBIL

Europeiska Motor
trycker upp volymer

de miljöåtgärder som införs inom EU. I stället 
får vi ett lapptäcke av olika regler och olika 
styrinstrument som skatter och bidrag.

– Så sent som i mitten av 2015 skulle vi 
satsa på diesel. Då räknades dieselbilarna till 
miljöbilar och man fick skattelättnader. Nu 
kan en ny dieselbil, och bensinbilar, få två tre 
gånger högre skatt under de första tre åren. Det 
innebär en ökad kostnad på kanske 10 000 kro-
nor per år. Ändå behöver vi dieselbilarna om 
vi ska kunna uppnå miljömålet för koldioxid-
utsläpp, CO2, där den svenska regeringen satt 
särkrav för transportsektorn redan till 2030.

TOMMY LETZÉN LYFTER också fram ett problem 
som ökad makt för kommunerna för med sig. 

– Kommunerna kommer att kunna sätta upp 
egna begränsningar. Det kan innebära att den 
konsument som köpte sin dieselbil så sent som 
i mitten av 2015 för att den var en miljöbil, inte 
kan få köra in i Stockholm med den från 2020. 

– I den kalkyl regeringen själv har låtit göra 
för Stockholm, visar det sig att det kommer att 

”ORDERBÖCKERNA PEKAR  
MOT ETT STARKT 2018 OCKSÅ”

belasta brukarna med 9,3 miljarder kronor och 
ge en samhällsvinst på 300 miljoner. Det är 
inte en samhällsekonomiskt rimlig kalkyl och 
vi borde ha positiva incitament mer än piska!

NYA REGLER FÖR tjänstebilarna kan också 
komma att påverka försäljningen 2018.

– Nu lyfts broavgifter och vägtullar ut ur 
förmånen och regeringen tittar även på reseav-
dragen. Det är inte lätt att väcka allmän sympa-
ti för åtgärder som drabbar tjänstebilar, men vi 
ska komma ihåg att de står för över 50 procent 
av nybilsförsäljningen. Och vad är tanken med 
att göra det mindre attraktivt? Det är väl bättre 
att vi satsar på nya bilar än att vi behåller en 
större, miljöovänligare fordonsflotta?

LITE LÄNGRE FRAM ligger bolagsskatteutred-
ningen där det ingår en fråga som påverkar 
leasingupplägget.

– Det handlar om vem som ska få göra 
avdrag för kostnaden och i vilka böcker. Detta 
följer vi noga eftersom det kan få stor bety-
delse för leasingen framöver.

Trots de mörka molnen ser Tommy Letzén 
ändå positivt på 2018.

– Generellt sett kommer det att bli ett bra 
år för våra medlemmar. Det kan vi glädjande 
nog se eftersom vi vet vad som redan nu finns 
i orderböckerna. 2
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Fortsatt uppåt för allbil
Det är en stadig ökning av vinstmarginalen för allbilverkstäderna. 2016 gav ett plus på 
3,4 procent. Men branschen fortsätter att krympa och frågan är om lönsamheten kan 
hålla i sig när kraven ökar.

De fria verkstäderna granskas för tredje 
året i rad i Motorbranschens lönsam-
hetsundersökning. Resultatet har sett 

något bättre ut för varje år. Från en vinstmar-
ginal 2013 på 2,4 procent, till 3,0 procent, 3,2 
procent och i fjol 3,4 procent. Även i den und-
re kvartilen har vinstmarginalen ökat stadigt 
och är nu 0,7 procent. I den övre har vi sett en 
ökning från 6,3 till 7,6 procent.

Antal MRF-företag har gått åt andra hållet 
och minskat stadigt under de fyra mätåren. 
2013 var 215 företag med i undersökningen. 
För 2016 är det bara 178. Det är främst de 
mindre företagen med färre än tio anställda 
som minskat i antal, från 151 till 123. De 
största företagen har däremot ökat i antal, 
från 9 till 11.

TROTS DEN ÖKADE vinstmarginalen är Joachim 
Due-Boje, servicemarknadschef på MRF, orolig 
för framtiden för allserviceverkstäderna.

– Hoten är många. Vi ser en kraftig konso-
lidering med många uppköp i syfte att slimma 
organisationerna. Och allt större krav ställs på 
teknisk kompentens och bilarna fylls med allt 
fler detaljer som bilreparatörer måste behärska.

– För det tredje är det svårt att hitta rätt per-
sonal och vi ser hur det pressar upp lönerna. 

Joachim Due-Boje är orolig för att männ-
iskor utan verkstadskunnande ger sig in i och 
försöker tjäna pengar på serviceverkstäderna. 
När nya aktörer som riskkapitalbolagen försö-
ker pressa kostnaderna i stället för att inse att 
det troligen behövs mer kapital framöver.

– Vi ser hur många förmåner försvinner 
för de anställda och hur de pressas att utföra 
mer arbete på kortare tid.

– Det kan ge en rejäl backlash. För att lyckas 
i dag behövs glada mekaniker som ställer upp, 
som känner att de värdesätts som de specialister 
de är. Det gäller att behålla bra personal som 
kan leverera – kanske med så enkla saker som 
att bjuda på frukost. Det handlar 
om att bli effektivare inte hårdare, 
säger Joachim Due-Boje.

ARBETSKRAFTSKOSTNADEN per 
anställd har stigit något under 
de fyra mätåren, från 425 000 
kronor per anställt till 454 000 
kronor, det vill säga med knappt 
sju procent, vilket är något sämre 
än den genomsnittliga löneök-

BRÖDERNA KARLSSON Bilservice i 
Hässleholm hade ett bra 2016 som också 
gett tid för eftertanke och planering inför 
framtiden.

– Jag är nöjd med 2016. Vi gjorde dock 
inte ett bra ekonomiskt resultat, men det 
beror på att vi befinner oss i en utvecklings-
fas, säger vd Stefan Karlsson.

– Det som var bäst för Bröderna Karls-
son under 2016 var att jag gick en sexda-
garsutbildning i företagsutveckling. Det 
jobbar vi med nu och försöker att imple-
mentera. 

Bröderna Karlssons Bilservice startades 
1975 av bröderna Gert och Göte Karlsson 
som drev företaget fram till 2008 då Gerts 
son Stefan tog över. I dag har företaget 
auktorisation för Mitsubishi och tar även 
emot bilar av andra märken. De driver både 
serviceverkstad och skadeverkstad, har 
fem anställda och en omsättning på cirka 
tio miljoner per år.

– Redan från starten hade min far och 
hans bror ambitionen att bli stadens bästa 
bilverkstad och vi vågar påstå att vi är 
just det. I dag är vi dessutom regionens 
främsta Mitsubishiverkstad där vi bland an-
nat vunnit utmärkelsen ”Dealer of the year, 
after sales”, säger en stolt Stefan Karlsson. 

HAN SER ÄVEN 
framtiden med 
tillförsikt.

– Jag ser 
ljust på 2018 
och framåt. Det 
händer mycket 
intressant i 
bilindustrin nu 
med fokus på till 
exempel miljöbilar 
och deras alternativa drivmedelsteknologi.  

– Möjligheterna för oss är att följa vår 
utvecklingsplan och att hela tiden vara väl 
framme med utbildning och utrustning för 
att möta den nya tekniken i takt med att den 
förändras. 

– Utvecklas vi enligt vår plan hjälper det 
oss att begränsa en del av konkurrensen 
för oss. 

Något direkt hot kan Stefan Karlsson 
inte sätta fingret på.

– Men moderna bilar kräver mindre ser-
vice och underhåll per år och det betyder 
så klart att vi behöver få igenom fler objekt 
per år för att upprätthålla ekonomin. 2

VERKSTAD

Bröderna Karlsson 
satsar på utbildning
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Gyllene lastbilstider
Återförsäljarna av tunga 
fordon kan glädjas åt 
2016. Vinstmarginalen 
steg från 4,1 till 4,7 pro-
cent, nästan i nivå med 
de goda åren efter tvär-
stoppet 2009. Behovet av 
lastbilar växer och sprids 
till allt fler branscher.

Lastbilar och andra tunga fordon 
blir allt hetare och siffrorna för    
återförsäljarna allt bättre. En för-

klaring är de stora infrastrukturprojekten 
och det omfattande bostadsbyggandet. 

– Ja, återförsäljarna har haft ”all hands 
on deck” när beställningarna fyllt order-
böckerna, säger MRF:s vd Tommy Letzén.

– Vi har den största lastbilsflottan 
någonsin i Sverige. Och försäljningen i år 
ser ut att slå nya rekord. Mycket pekar på 
6 300 nyregistreringar av tunga fordon, 
om påbyggarna hinner med att leverera, 
och vi kan se hur de stora åkerierna väljer att 
återinvestera i allt fler nya fordon.

UNDER 2016 nyregistrerades 51 669 lätta 
lastbilar upp till 3,5 ton, vilket var en ökning 
med 15,3 procent och ett nytt rekord. De 
tunga lastbilarnas, över 16 ton, nybilsregistre-
ring blev 5 913, en ökning med 22,5 procent 
jämfört med 2015. Totalt registrerades 58 167 
nya lastbilar under 2016.

Förutom byggsektorns tillväxt, ökar boo-
men för detaljhandel på internet behovet av 
lastbilstransporter.

– Det är inte bara transporter av varor som 
krävs, det är ju mycket som skickas tillbaka som 
returer också. Vi ser helt andra konsumtions-
mönster än tidigare när människor vill ha varor 
och mat hem till dörren, säger Tommy Letzén. 

DET FINNS DOCK en oro för att politiska beslut 
ska rubba den goda tillväxten för lätta lastbilar.

– Vi ser redan nu att 2018 blir ett framtungt 
år. Många tidigarelägger sina köp för att inte 
påverkas av kraven från 1 juli. Tyvärr finns 
det färre alternativ för transportsektorn än på 
personbilsmarknaden, säger Tommy Letzén 
och pekar på att bonus malus-systemet även 
gäller för lätta lastbilar och lätta bussar. 

Dock verkar det tveksamt om den vägslita-
geavgift, som sågs som ett kommande hot för 
ett år sedan, blir verklighet; utredningen blev 
klar i december förra året men än ha inget hänt.

– Konkurrensen för fjärrtransporterna är 

PÅ BERNERS Tunga Fordon har 
fordonsaffären utvecklats mycket 
på senare år.

– Vi säljer inte längre enbart 
ett fordon i plåt, utan i allt större 
utsträckning även tjänster och det 
ställer andra krav på oss, säger 
Börje Höglund, vd på Berners 
Tunga fordon i Östersund.

2016 var ett framgångsår för 
försäljningen av tunga fordon men 
Börje Höglund är mer modest.

– Det var ett hyfsat år. Vi gjorde 
lite bättre vinst än väntat. 2017 
ser också ganska bra ut. För båda 
åren innebär det 10–15 procent 

bättre än ett genomsnittligt år.
– Det är lite av brunsås över 

oss som säljer norr om Dalälven. 
Vi har aldrig de riktiga topparna 
men får heller aldrig de riktiga 
dalarna. Här säljer vi till verksam-
heter kring virke och industri.

Berners Tunga fordon omsätter 
ungefär 350 miljoner kronor och 
har 95 anställda. Ett normalår 
säljs ungefär 65 nya fordon och 
ett gott år kan det bli fem tio fler. 
Det säljs ungefär 100 begagnade 
fordon per år.

Den stora förändringen för ÅF 
av lastbilar startade egentligen 

2011, menar 
Börje Höglund.

– Då började vi 
montera datorer i 
bilarna. På två tre 
år blev det en radikal skillnad i vad 
och hur vi sålde. I dag är minst 90 
procent av fordonen uppkopplade, 
vilket gör det möjligt för oss att er-
bjuda många fler tjänster. Det kom-
mer säkert att hända mer framöver 
som vi inte kan förstå vidden av nu. 
Ta bara de autonoma fordonen och 
elektrifieringen. Miljö och hållbar-
het har också blivit en självklar del 
av det vi säljer och det vi gör. 2

ÅF L ASTBIL

Två bra år för Berners
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Börje Höglund

Stefan Karlsson.

fortfarande knivskarp. Vi hoppas att de små 
extra resurserna för kontroll av cabotagetrafik 
snart sätts i bruk.

TILL SKILLNAD FRÅN verkstadssidan sker 
ingen konsolidering på lastbilssidan. Där har 
vi de stora, stabila aktörerna. Men i år går 
Börjessons Lastbilars samman med Jeppssons.  

I vår lönsamhetsundersökning är de allra 
flesta återförsäljarna av lastbilar – 24 av 30 – 
företag med 30 eller fler anställda. I förra un-
dersökningen var de 25. Företag med 10–29 
anställda har ökat från tre till fyra; troligen 
har ett större företag legat på marginalen och 
nu räknats in i denna klass. Inget av företagen 
i undersökning har mindre än tio anställda.

I fjol fanns en farhåga om en alltför stor 

optimism när antalet bilar i lager i förhållande 
till omsättning under 2015 hade stigit från 11 
till 15 procent. Sett i backspegeln var det en 
god taktik; 2016 ligger motsvarande siffra på 
14,5, samma som 2013. År 2014 får snarare 
ses som ett år då lagren var något för små. 

ARBETSKRAFTSKOSTNADEN per anställd har 
stigit något mellan 2015 och 2016, sjunkit 
i förhållande till omsättningen, från 13,7 
procent till 13. År 2014 var den rekordhöga 
15,8 procent. 

Så länge bostadsbyggande är kvar på hög 
nivå, infrastrukturinvesteringarna fortsätter 
och räntorna är fortsatt förhållandevis låga 
kan försäljningen av lastbilar och andra tunga 
fordon fortsätta. 2

ningen för privatanställda med LO-avtal. 
Men i förhållande till nettoomsättningen har 
arbetskraftskostnaden sjunkit något till strax 
under 33 procent.

Joachim Due-Boje beskriver verkstads-
branschen som gedigen och genomarbetad i 
sin företagskultur där kunskap och färdighet 
alltid har värdesatts. 

PÅ NÅGRA ÅRS sikt kommer verkstäderna att 
behöva mer resurser men frågan är vad som 
händer på lång sikt.

– Slitagedelarna på en bil blir allt bättre 
och behöver allt mer sällan bytas ut. Och 
frågan är hur länge vi kommer att ha kvar den 
manuella växellådan med sina slitagerisker. 

Det blir också allt längre service-
intervall.

Utvecklingen mot fler elbilar och 
så småningom självkörande bilar 
kan också minska verkstadsbehoven.

– Och blickar vi ännu längre 
fram kan vi vänta ett brant fall. En 
studie i Düsseldorf har visat att 
från dagens 380 miljoner arbets-
ordrar i Europa finns det år 2028 
bara kvar 220. 2
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Med 20 verkstäder är Werkstagruppen Sveriges ledande fristående skadeverkstads-
kedja. Med hög tillgänglighet och god service vill vi leverera branschens högsta 
kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval 
vid skada. I Werkstagruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverk-
stadskedja, med 16 egna verkstäder och 15 franchise- och partnerverkstäder. Werksta-
gruppen ägs av investeringsfonden Procuritas och de f.d. verkstadsägarna.

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

Funderar du på karriär och framtid? Går du i sälj- eller pensionstankar? Då vill vi gärna prata med dig   
om vad Werkstagruppen kan erbjuda.

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

IDAG ÄR VI 20 ANLÄGGNINGAR. BLIR DU 21, 22, 23…?

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA

WERKSTA VÄXER!

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2

GRANSKAR
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Nu mäter vi skade
verkstäderna också!
Årets nyhet i Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning är 
att även skadeverkstäderna är med. De närmare 400 MRF-med-
lemmarna med aktiebolag har en vinstmarginal på 3,2 procent. 

Alldeles för lågt, kommenteras resulta-
tet av Jan Olvenmo, lack-, plast- och 
skademarknadsansvarig på MRF.  

– Jag skulle helst se att den var minst fem, 
åtta procent med tanke på investeringsbehoven.

Det blåser förändringens vindar över ska-
deverkstäderna. Många mindre har köpts upp. 
Men förändringen märks inte hos MRF-med-
lemmarna, i alla fall inte de två senaste åren.

Totalt är 394 skadeverkstäder aktiebolag och 
medlemmar i MRF. Det är en mer än under 
2015. De minsta skadeverkstäderna, med färre 
än tio anställda, har minskat med en, mel-
lanstora med 0–29 anställda, har minskat med 
fyra. Och de större, 30 eller fler anställda, har 
ökat med sex. 

HOS DE MINDRE är lönsamheten 
som störst med en vinstmarginal på 
4,1 procent jämfört med genomsnit-
tet på 3,2 procent. Det är dock ett ras 
från vinstmarginalen 2015 som var 
4,8 procent för de mindre skadeverk-
städerna. De största verkstäderna har 
tagit sig upp från 2,8 till 3 procent 
men ligger alltså under snittet.

– Eftersom det är ett ”lönerace” 
i branschen på grund av brist på 
personal, måste företagen ta av sina 
framtida vinster för att kompensera 
för löne-ökningarna och investera för framtiden, 
säger Jan Olvenmo.

Det bekräftas av vår lönsamhetsundersök-
ning som visar att arbetskraftskostnaden per 
anställd på skadeverkstäderna har stigit med 
5,6 procent mellan åren 2015 och 2016. Sam-
tidigt har nettoomsättningen ökat så arbets-
kraftskostnaden har relativt sett sjunkit från 
25,1 procent till 16,9 procent av nettoomsätt-
ningen. Det innebär att det skulle behövas fler 
personer för de jobb som kommer in.

OMSÄTTNINGSÖKNINGEN har alltså varit 
mycket god. 2015 var ökningen sju procent och 
2016 ökade den till nio procent.

Till skillnad från serviceverkstäderna har 

DET GICK BRA för Västerhejde 
Bilskador i Visby under 2016.

– Vi hade ett hyfsat år. Det gick 
lite bättre än väntat och vi gjorde 
en liten vinst, berättar vd:n Urban 
Johansson.

– Vi har mer jobb än någonsin 
men brottas med stora problem 
att hitta rätt personal. Det gör att 
vinsten 2017 ser ut att bli sämre och 
i värsta fall kan vi göra en förlust.

Urban Johansson har de se-
naste två åren fått ägna en stor del 
av sin tid åt att hitta rätt personal.

– Det är riktig kris nu! Vi har 
högkonjunktur och människor vill 

reparera även småskador. Men det 
går inte att få tid hos oss förrän om 
drygt två månader. 

– Tack och lov är bolagen förstå-
ende och vet att det är lika tufft för 
oss alla tre skadeverkstäder på ön. 
Vi har en bra dialog emellan oss.

Urban Johansson startade 
Västerhejde Bilskador 1982. I dag 
har företaget tio anställda och en 
omsättning på drygt tio miljoner. 

– Våra anställda i dag är är jät-
teduktiga och vi måste vara rädda 
om dem så att de trivs och inte blir 
utslitna. Vi skulle behöva ytterligare 
en till två på plåt och två på lack 

samt en på kundmottagningen. 
Urban Johansson beskriver hur 

han träffat Arbetsförmedlingen men 
bara fått besked att 48-månadersut-
bildningar kan starta och ge mekani-
ker, plåtslagare och lackerare.

– Det är nu vi 
behöver folk! Och det 
går i fel riktning när 
gymnasiet lägger ner 
yrkesutbildningarna. 
Arbetsförmedlingarna 
och branschen måste 
tillsammans se till 
att hitta lösningar så 
snart  som möjligt. 2

SK ADEVERKSTAD

Rekryteringsproblemen komplicerar för Västerhejde

Urban Johansson

skadeverkstäderna en helt annan kundbas.
– Försäkringsbolagen är dominerade och 

påverkar utvecklingen till nästan 100 procent, 
säger Jan Olvenmo. 

– Hur de agerar gentemot branschen är  
helt avgörande för framtiden. Det stora oros-
molnet för våra medlemmar är att försäkrings-
bolagen strävar efter att bara arbeta med stora 
aktörer, det gör att andra medlemmar får det 
allt tuffare.

– Bolagen vill arbeta med stabila skadeverk-
städer. Men pressar de kostnaderna för mycket 
kan det ge bakslag. Därför är det oroande att de 
ökade ersättningarna inte ens täcker löneök-
ningarna, än mindre investeringsbehoven.

Kraven på branschen har också en positiv 
sida menar Jan Olvenmo.
– Investeringskraven gör att 

många mindre, oseriösa aktörer 
utanför inte orkar med. Det blir 
en naturlig städning i bran-
schen som också kan höja vårt 
anseende. Tyvärr ser vi i dag att 
det finns en del som tar mindre 
seriösa genvägar i branschen. 

FÖR SKADEVERKSTÄDERNA 

är det viktigt att ställa krav på 
försäkringsbolagen, menar Jan 

Olvenmo. Ett verktyg är MRF:s återupptagna 
försäkringsbolagsenkät där skadeverkstäderna, 
både MRF-medlemmar och övriga, betygssätter 
bolagen. I undersökningen, som presenterades 
i februari i år vann If som fick högst betyg av 
alla i samtliga tio frågeområden.

– Det är viktigt att framhålla det bolag som 
skadeverkstäderna anser arbetar rätt. Vi hoppas 
att andra bolag inspireras och att det ska gynna 
hela skadeverkstadsbranschen positivt. 2F
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100. El- och hetvattenförsörjning (100)
99. Uthyrning av industrilokaler (96)
98. Uthyrning av bostäder (98)
97. Uthyrning av andra lokaler (99)
96. Handel med sport- och fritidsartiklar (92)
95. Handel med kläder (97)
94. Bokhandel (95)
93. Handel med skor (94)
92. Handel med glas, porslin m m (87)
91. Kollektivtrafik (91)

På listan över de tio svagaste branscherna hittar vi samma branscher som 
för ett år sedan, bara med några förändringar i placering. Allra svagast 
utveckling har det under tre år varit i el- och hetvattenförsörjning. Uthyr-
ning av bostäder, industrilokaler och andra lokaler fortsätter att vara svaga 
branscher, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att bristen på både 
lokaler och bostäder är stor. 

Nykomlingen på listan är handel med glas och porslin men förra året var 
snarare ett undantag från en lång rad år på tio-sämsta-listan. Jordbruk har 
lämnat listan och finns nu på plats 87. År 2014 fanns handel med drivmedel 
med på sämsta-listan men i fjol gick den till plats 89 och nu till plats 85.

Trots att de tio branscherna är sämst på listan har de alla en svag tillväxt 
och en positiv avkastning på kapitalet. 

2  F O K U S  I  L Ö N S A M H E T
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”Djupt imponerande klättring”
Fordonsbranschen fortsätter att klättra på listan över framgångsrika branscher och mest växer 
handeln med lastbilar och bussar. Bara advokatbyråer och detaljhandel på internet har vuxit mer. 
Djupt imponerande, tycker Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

De tio starkaste branscherna (placering 2015 inom parentes)

 

 

 

 

 Antal  Avkastn. Soli- Till-  Ranking 
 AB tot. kapital ditet växt -15 -12 -09
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BRANSCH BRANSCH

Advokatbyråer                            1 935 28,4% 58,1% 10,3% 11 5 5
Organisationskonsulter                   10 350 24,9% 57,9% 9,6% 1 3 3
Arkitekt- och byggkonsultverksamhet      3 971 26,1% 56,6% 8,0% 2 2 10
Datakonsulter                            8 192 25,4% 56,2% 7,3% 3 4 11
Personalutbildning                       521 19,3% 50,3% 9,0% 6 14 13
Film- och videoproduktion                923 18,0% 48,3% 9,4% 17 11 14
Tekniska konsulter                       5 019 22,2% 55,7% 6,6% 4 1 9
Öppen hälso- och sjukvård                2 673 32,0% 66,8% 4,6% 13 6 7
Övrig hälso- och sjukvård m m             3 639 24,9% 53,3% 5,4% 5 7 2
Revisions- och redovisningsbyråer        3 358 25,3% 54,2% 5,1% 15 8 6
Utgivning av programvara                 738 16,8% 48,5% 7,2% 12 12 12
Databehandling och andra datatjänster    518 16,0% 46,1% 8,5% 10 17 15
Teknisk provning och analys              264 18,7% 49,9% 5,2% 8 9 8
Elinstallationer                         3 874 17,0% 48,8% 5,3% 16 10 18
Instrumentindustri                       223 13,0% 51,4% 6,8% 22 23 50
Ventilations- och övriga VVS-arbeten     1 052 15,9% 45,3% 6,9% 18 16 20
Måleriarbeten                            1 722 16,8% 47,1% 4,7% 9 13 17
Reklambyråer                             1 898 16,6% 47,4% 4,4% 20 21 37
Värme- och sanitetsarbeten               2 779 14,4% 46,9% 4,9% 23 28 19
Tandvård                                 1 464 24,1% 62,0% 2,8% 25 19 1
Golv- och väggbeläggningsarbeten         1 319 15,5% 45,7% 4,9% 14 27 23
Säkerhetstjänster                        363 15,4% 36,4% 9,5% 33 32 26
Reparation av industriutrustning         1 710 12,5% 46,2% 4,6% 28 20 39
Glasmästeriarbeten                       439 14,2% 46,3% 3,7% 27 42 24
Fasad- och byggnadssnickeriarbeten       3 762 13,1% 38,8% 8,4% 19 25 22
Andra bygg- och anläggningsarbeten       3 083 13,6% 41,2% 6,6% 24 26 33
Hårvård                                  1 194 15,4% 43,7% 3,8% 29 29 32
Annonsförmedling, DR m m                  826 14,2% 41,9% 4,8% 26 43 53
Byggnadsindustri                         7 300 11,6% 37,0% 8,2% 34 33 40
Medicinsk teknik                         1 125 11,3% 50,2% 3,2% 31 22 4
Bilplåt- och billackreparationer             511        11,2%    44,8% 4,6%   49   59   28

Uthyrning av maskiner och utrustning     1 062 10,7% 39,9% 7,3% 52 35 38
Optiker                                  523 15,0% 45,4% 3,1% 32 49 30
Lokalvård                                1 444 14,0% 37,3% 5,7% 38 24 25
Elteknisk industri                       444 12,4% 47,4% 3,0% 40 30 52
Handel med lastbilar och bussar             165     10,9%    35,8%  10,2%   47   73   94

Textilindustri                           347 10,4% 46,6% 3,6% 50 65 84
Elektronikprodukter                      496 9,9% 42,9% 5,0% 30 52 49
Förskoleutbildning                       433 16,0% 40,1% 3,7% 41 15 16
Partihandel med maskiner och utrustning  3 412 10,7% 43,8% 3,6% 37 44 54
Takarbeten av plåt                       999 13,9% 45,3% 2,6% 21 18 21
Kommunikationsutrustning                 274 9,8% 41,8% 4,6% 36 58 72
Fastighetsmäklare                        1 785 19,7% 43,0% 1,7% 7 45 31
Handel med personbilar                           1 830       9,2%    36,3% 7,9%   42   94   95

Gummi- och plastindustri                 766 10,2% 46,6% 2,5% 44 57 73
Kemisk industri                          188 8,6% 45,4% 3,6% 62 34 55
Schakt- och grundarbeten                 4 071 9,8% 35,9% 6,0% 53 36 41
Möbelindustri                            416 8,5% 41,8% 4,9% 66 75 92
Detaljhandel på Internet                 944 8,3% 35,2% 11,8% 39 47 47
Kemiska basprodukter                     507 10,0% 46,3% 2,0% 45 31 36

Partihandel med insatsvaror m m           3 882 9,6% 42,2% 3,4% 46 56 57
Metallvaruindustri                       4 224 9,3% 44,4% 2,9% 57 41 75
Maskinindustri                           1 536 9,3% 45,1% 2,8% 55 46 62
Transportmedelsindustri                  710 7,6% 40,9% 5,4% 64 79 89 
Datorer och elektroniska sällanköpsvaror 1 111 10,1% 41,3% 3,2% 56 62 74
Bilservice, ej specialiserad             2 650 9,6% 38,8% 3,7% 71 60 45
Bilreservdelar, partihandel              386 8,8% 44,9% 2,9% 54 54 43
Grund-, gymnasieskolor m m                378 13,1% 35,4% 3,5% 59 37 27
Restauranger                             8 405 10,5% 35,1% 4,2% 60 38 82
Telekommunikation                        394 7,9% 35,9% 6,8% 43 40 48
Trävaruindustri                          1 312 8,2% 41,3% 3,7% 58 90 81
Rekreations-, kultur- och sportverks.    2 496 7,1% 37,6% 5,3% 70 69 68
Callcenterverksamhet                     213 10,4% 34,3% 3,7% 77 39 29
Handel med hushållsapparater             288 10,0% 43,2% 1,4% 51 76 60
Partihandel med hushållsvaror            3 889 8,4% 38,9% 3,6% 65 63 61
Däckservice                              468 9,3% 41,4% 2,1% 61 53 44
Gruvor                                   211 8,0% 43,0% 2,8% 75 50 56
Hotell med restaurangrörelse             1 050 8,5% 26,9% 6,0% 74 87 96
Järnhandel och bygg- och VVS-varor       899 8,6% 39,6% 2,9% 48 88 71
Partihandel med livsmedel                1 605 9,1% 32,1% 4,5% 63 55 51
Handel med motorcyklar                   274 7,0% 33,6% 6,3% 67 96 99
Livsmedelshandel exkl stormarknader      2 432 12,1% 35,8% 1,8% 68 48 35
Resebyråer                               713 8,6% 33,8% 3,6% 69 64 100
Taxi                                     1 449 9,1% 31,4% 3,4% 73 70 66
Bilreservdelar, detaljhandel             490 9,2% 30,0% 3,3% 81 82 42
Grafisk produktion                       874 7,9% 43,8% 0,6% 76 77 83
Stålindustri                             241 7,8% 43,5% 1,2% 72 81 91
Livsmedelsindustri                       1 536 7,2% 35,7% 3,2% 78 68 63
Renhållning m m                           422 6,2% 36,4% 3,1% 82 51 79
Massa- och pappersindustri               217 7,9% 36,7% 2,0% 84 84 80
Färghandel                               361 8,2% 40,8% 1,1% 35 66 34
Förlag                                   841 7,9% 41,1% 1,0% 79 67 64
Fastighetsförvaltning, privat            1 281 5,8% 22,8% 3,8% 88 78 65
Handel med radio- och TV                 335 5,7% 41,7% 1,2% 80 92 93
Detaljhandel med drivmedel               795 9,0% 34,0% 1,2% 89 95 76
Åkerier                                  6 437 7,1% 33,1% 2,6% 86 71 85
Jordbruk                                 3 273 5,0% 35,8% 2,3% 93 80 67
Skogsbruk                                1 856 6,4% 35,1% 1,9% 90 61 77
Blomsterhandel                           658 6,4% 34,1% 2,0% 85 72 87
Handel med möbler m m                     544 6,2% 36,3% 1,6% 83 100 98
Kollektivtrafik                          439 7,1% 31,4% 2,3% 91 85 69
Handel med glas, porslin m m              459 6,7% 34,5% 1,9% 87 97 97
Handel med skor                          283 4,7% 36,9% 1,3% 94 89 86
Bokhandel                                366 7,2% 29,8% 1,7% 95 98 88
Handel med kläder                        1 778 5,5% 32,1% 1,6% 97 99 90
Handel med sport- och fritidsartiklar    722 5,1% 32,2% 1,3% 92 91 46
Uthyrning av andra lokaler               5 376 5,1% 13,9% 1,8% 99 83 70
Uthyrning av bostäder                    5 985 4,1% 12,5% 1,9% 98 86 78
Uthyrning av industrilokaler             4 472 5,9% 17,6% 1,3% 96 74 59
El- och hetvattenförsörjning             972 2,5% 28,1% 1,5% 100 93 58

Rankning 
2016

Rankning 
2016

Så går rankningen till

Skadeverkstäderna   
är lönsammmast i 
bilbranschen.
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INDELNINGEN I BRANSCHER har gjorts utifrån Svensk Näringsgrensindelning 
(SNI) och företagen har placerats i respektive bransch efter den registrerade 
verksamheten i bolagsregistret. För att undvika hobbyföretag ingår bara  
företag med minst en miljon kronor i nettoomsättning. I regel innehåller  
varje bransch minst 100 företag.

Som grund för analysen har analysföretaget Bisnode använt de tre 
nyckeltalen avkastning på totalt kapital, soliditet och förändring av  
nettoomsättning, det vill säga tillväxt.
2 Avkastning på kapital – visar hur effektivt de totala tillgångarna  
(balansomslutningen) har använts under året.
2 Soliditet – visar hur stor del av de totala tillgångarna som under före-
tagets hittillsvarande verksamhet har finansierats med ägarnas satsade 
kapital och kvarhållna vinstmedel.
2 Förändringen av nettoomsättningen – visar den procentuella  
förändringen av nettoomsättningen jämfört med föregående år.
2 Inför rankningen sorteras branscherna i stigande ordning för  
respektive nyckeltal. Den bransch med lägst värde för ett nyckeltal får  
1 poäng, den med näst lägst värde får 2 och så vidare till den som får 
högst värde och 100 poäng. Därefter summeras de tre utdelade poängen 
och den med högst total poäng blir rankad högst på lönsamhetslistan.T

illväxten i handeln med lastbilar 
och bussar var 2016 hela 10,2 
procent. Det var tiondelen 
sämre än advokatbyråerna och 
inte långt från toppbranschen, 

deltaljhandeln på internet. Fyran, organisa-
tionskonsulter, växte med 9,6 procent.

– Det är en stark konjunktur med stora 
infrastruktur- och fastighetsinvesteringar och 
det gynnar lastbilshandeln. Dessutom gynnas 
lastbilshandeln även av den ökade detaljhan-
deln på internet när varorna ska transporte-
ras, säger Per Weidenman.

– Jag kan dessutom se i underlaget att det 
gått särskilt bra för MRF-medlemmarna.

Tillväxt är en av de faktorer som vägs in i 
den totala rankningen av 100 branscher. De 
andra faktorerna är avkastning på kapital och 
soliditet. När branscherna sedan rankas kan 
vi se att 2016 var ett framgångsrikt år även 
för de andra fordonsbranscherna. Bilplåt- och 
billackreparationer klättrade från plats 49 till 
plats 31 på listan över de mest framgångsrika 
branscherna.

– Det får vi nog mest se som en rekyl.  
Den branschen har alltid legat bra till på 
100-listan, påpekar Per Weidenman.

PERSONBILSHANDELN HAR tappat två steg i 
listan och är ny på plats 44. Men det är ändå 
en bra placering med tanke på att det 
var förra året som handel med person-
bilar för första gången klev över på 
den bättre halvan av 100-listan och att 
placeringen så sent som 2012 var 94.

Bilservice brukar inte ligga 
bra till när ekonomin går på 
högvarv och många byter till 
nyare bilar. Men branschen 
”bilservice ej specialiserad”, 
har gått från plats 71 till 56. 

Även branschen bilre-
servdelar brukar gå ner i 
goda tider.

– De är traditionellt pro-
cykliska branscher, men här 
kan vi se att de fortsätter att gå 
mycket bra. Allt mer regelbun-

den service kan vara en förklaring och att 
människor kanske har blivit mer proaktiva 
kan vara två förklaringar. 

DEN BRANSCH SOM klättrat mest på listan är 
”uthyrning maskiner och utrustning” och den 
bransch som fallit mest är ”fastighetsmäk-
lare”. I den senare har det knappt varit någon 
tillväxt under 2016. 

– Det är glädjande att se att bland de tio 
branscher som klättrat mest är tre fordons-

relaterade.
Mycket talar för att även 2017 

kommer att bli ett bra år för 
fordonsbranscherna, menar Per 
Weidenman som också gör analyser 
av andra branscher och nystarts-
företag. 

– Optimismen är stor nu över 
lag. Hur länge det håller i sig beror 

bland annat på utvecklingen i vår 
omvärld, skatter, miljöfrågor, stimu-
lans att byta till andra bränslen, och 
mycket annat. 2

DE 10 STARKASTE BRANSCHERNA DE 10 SVAGASTE BRANSCHERNA
De tio svagaste branscherna (placering 2015 inom parentes)

1. Advokater (11)
2. Organisationskonsulter (1)
3. Arkitekt- och byggkonsultverksamhet (2)
4. Datakonsulter (3)
5. Personalutbildning (6)
6. Film- och videoproduktion (17)
7. Tekniska konsulter (4)
8. Öppen hälso- och sjukvård (13)
9. Övrig hälso- och sjukvård (5)
10. Revisions- och redovisningsbyråer (15)

Högt upp på listan hittar vi en gammal favorit 
som förra året gick från andra plats till elfte 
men nu åter har topplats. Årets raket är film- 
och videoproduktion som kanske bör byta titel 
med tanke på teknisk utveckling. Fjolårets 
sjua, fastighetsmäklare, har halkat ner till 
plats 43. 

Den största tillväxten under 2016 har detaljhandel på internet som vuxit med 
närmare 12 procent tätt följd av handel med lastbilar och bussar. Avkastning-
en på kapitalet har också ökat och här toppar den öppna hälso- och sjukvår-
den följd av övrig hälsovård, tandvård och revisions- och redovisningsbyråer. 
Soliditeten har också stärkts i branscherna högst upp på 100-listan.

GRANSKAR

F
O

T
O

 C
H

R
I

S
T

E
L

 L
I

N
D



S
varta svanar är ett uttryck för 
det som vi inte kunde tänka oss 
skulle hända. Vi trodde länge 
att det inte fanns svarta svanar 
utan bara vita men det var fel, 

de visade sig finnas i Australien. 
En svart svan är en förändring inom allt 

från politik till ekonomi, som vi i stort sett 
inte hade kunnat förutse. Och när många 
siffror pekar uppåt börjar vi spana efter de 
svarta svanarna.

I DEN SVENSKA ekonomin går det mesta i 
positiv riktning. Den totala privata kon-
sumtionen förväntas inte öka riktigt lika 
mycket som tidigare när priserna börjar 
klättra uppåt. Dessutom beror den förvän-
tade ökningen till stor del på att vi blir fler, 
inte på att var och en av oss får det så mycket 
bättre. Dock är det valår 2018 och det brukar 
innebära olika former av ”presenter” till 
hushållen. I höstbudgeten ligger bland annat 
ökat barnbidrag och lägre skatt för pensionä-
rer med medelinkomster. 

INFLATIONEN BÖRJAR TA fart och nå upp 
till Riksbankens mål kring två procent. 
Det kommer så småningom att ge stigande 
räntor, vilket gör att konsumtionsutrymmet 
minskar, om än i långsam takt. Amorterings-
reglerna har hårdnat och kan skärpas ytterli-
gare. Det ger sämre möjligheter att finansiera 
bilköp med huslån. 

Den svenska ekonomin ser alltså ut att 
fortsätta att växa, om än inte med samma 
goda tillväxt som 2016. Från att ha legat på 
3,2 procents ökning sjunker BNP till strax 
under 3 i prognoser för 2017.

Främst är det byggsektorn och infra-

strukturinvesteringar som växer och det 
bådar gott för transportfordon av olika slag. 
Arbetslösheten i Sverige fortsätter också att 
minska vilket bör innebära att fler män-
niskor behöver ta sig till jobbet, ofta med bil. 
Problemen med att hitta arbetskraft i vissa 
yrken växer och kommer troligen att leda 
till löneökningar utöver de centrala avtalen. 
Försöken att få in nyanlända på den svenska 
arbetsmarknaden fortsätter och Arbetsför-
medlingen famlar vidare med olika former 
av stöd som hittills gett små effekter. 

VI VET NU OCKSÅ mer om vilka problem vi 
kan vänta, bland annat genom regeringens 
budget. Köpen av tjänstebilar påverkas mer 
av lagstiftning än av hur det går för företagen 
som leasar dem. Bonus malus-systemet samt 
tuffare tjänstebilsbeskattning är vid det här 
laget väl kända. 2018 kommer därför att bli 
ett ryckigt år med försäljning av olika slags 
fordon på olika sidor om halvårsskiftet. 

Hur det parlamentariska läget blir efter 
valet kommer att påverka den svenska eko-
nomin. Det kan bli en stökig höst 2018 med 
få konkreta beslut. 

I OMVÄRLDEN VÄNTAS en stor omsväng-
ning i räntepolitiken som i värsta fall kan 

utlösa en ny finanskris. Den amerikanska 
centralbanken har börjat med små ränte-
höjningar och sagt sig vilja sälja ut en del av 
alla obligationer som köpts upp under åren. 
Så småningom kommer troligen den europe-
iska centralbanken, den svenska Riksbanken 
och andra att följa efter och på detta sätt suga 
upp kapital i marknaden. Det kan påverka 
inte bara räntor och skulder utan, i värsta 
fall, leda till en åtstramning som driver oss 
alla in i en rejäl lågkonjunktur och ett slut 
på livet med billiga pengar. Men skuldsätt-
ningen i världen är så hög i dag att alla vill 
undvika ett sådant scenario. Troligast är att 
alla agerar med stor försiktighet och att vi  
får en mjuk och långsam stigning av rän-
torna till mer normala nivåer. 

DEN AMERIKANSKA ekonomin tuffar på och 
så även den amerikanska bilindustrin. Lägre 
arbetslöshet har gett många ett efterlängtat 
lyft i ekonomin. Den politiska turbulensen 
ser ut att ha dämpats och presidentens yv- 
igaste idéer sorteras bort av partikamraterna 
på Capitol Hill. Brexit ser också ut att bli 
en utdragen process som ger möjlighet till 
successiva anpassningar. I Tyskland väntas 
fortsatt lugn med Merkel vid rodret. Hur den 
tyska bilindustrin kommer att hålla jämn 
takt med den tekniska utvecklingen med allt 
mer av miljöbilar återstår att se. I vilken rikt-
ning den tyska bilföretagen väljer att rulla 
sina bilar påverkar inte bara hela motorbran-
schen utan hela industrin i Tyskland.

Så det ser ganska bra ut för 2018 på det 
stora hela när vi blickar framåt. Men det är 
då vi bör tänka på att lyfta blicken högre upp, 
mot skyn. Plötsligt kan en svart svan flyga in 
mot oss och då gäller det att agera snabbt. 2

Fåglar kan ställa 
till problem
Det mesta tyder på att 2017 på många sätt kan bli ännu bättre än 2016. Det 
många frågar sig nu är – när vänder det? Och allt fler pratar om svarta svanar.

ANALYS ANNIKA CREUTZER 
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”I OMVÄRLDEN 
VÄNTAS EN STOR 
OMSVÄNGNING I 
RÄNTEPOLITIKEN”

Annika Creutzer,  
ekonomijournalist
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2 B R A N D

Det är ingen lätt resa som Autolacken i Umeå har gjort sedan deras an-
läggning brann ner till grunden för ett och ett halvt år sedan. Det blev en 
balansgång på slak lina i valet mellan att lägga ner eller fortsätta och för-
söka behålla personalen. Kaoset krävde blixtsnabba beslut och den största 
överraskningen var nog det tidskrävande saneringsansvaret. 
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Vidden av konsekvenserna av en brand går 
knappast att föreställa sig. Våren 2016 ställdes 
Bengt Johansson och Mikael Brodin för det 
faktum att deras livsverk, Autolacken i Umeå, 

hade brunnit ner till grunden. Det var en verkstads-
anläggning, byggd specifikt för billackering 1990 med 
roterande bord och som var väl underhållen.

Mycket plötsligt fann sig Bengt och Mikael stå som 
saneringsansvariga, en förpliktelse som hade varit svår att 
förutse och som nära på krävde specialkunskaper.

– I dag hade vi klarat det bättre med de erfarenheter 
vi fick då. Framför allt skulle vi haft en längre avbrottsför-
säkring än på ett år, säger de båda ägarna.

SANERINGEN
Vi börjar där, vid tiden efter den ödeläggande eldsvådan 
i industriområdet Ersboda, norr om Umeå. Väldigt snart 
tog ägarna sikte på att bygga upp lackverkstaden så fort 
som möjligt igen. Men det visade sig finnas många hinder, 
framför allt måste den utbrunna tomten saneras först.

Eftersom de ägde fastigheten. som byggnaderna stod på, 
fann de sig också bli saneringsansvariga med allt vad det 
innebar i fråga om kostnader och miljöhänsyn.

– Bara en sådan sak som att försöka förklara att alla 
uppställda bilar på gården inte var våra utan ägdes av för-
säkringsbolag. Och att förmå bolagen att hämta sina vrak. 
En bil blev kvar väldigt länge, berättar Bengt. 

En lokal saneringsfirma anlitades, men det var Mikael 
och Bengts ansvar att täcka ödeläggelsen i händelse av regn, 
begära rivningstillstånd, ordna intyg på att det inte fanns 
miljögifter kvar och plugga brunnar. För att bara nämna 
något.

Föräldrar klagade på att deras barn kom in och kunde 
leka bland brandresterna, varpå Mikael och Bengt ålades att 
sätta upp ett kravallstaket.

– Det var väldigt joxigt, vi hade nästan behövt ha 
utbildning i hur sanering och rivning ska hanteras.

Autolacken fick inte ens lämna in en byggnadslovs-
ansökan för en ny anläggning innan saneringen blivit 
godkänd. Det tog elva månader innan den blev det och 
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SKERKATASTROFEN
I det ögonblick när detta skrivs har det på morgonen rapporterats om en brand i en verkstad, strax norr om Stockholm, där en 
person förts till sjukhus för svåra skador. Eldsvådan uppges ha startat vid svetsning.
   Det är mycket som är brandfarligt i en verkstad. Lagen kräver systematiskt brandskyddsarbete och det vore helkorkat att för-
summa det. I det som i statistiken går under benämningen reparationsverkstäder drabbas ungefär 50, 60 anläggningar varje år. 
Ett snabbt googlesök och det tycks som det har brunnit i många bilverkstäder den gångna sommaren. Flertalet verkar ha blivit to-
talförstörda och vi känner till mer än en verkstad som aldrig återfått ekonomisk stabilitet utan tvingats lägga ner efter eldsvådor.
   Läs reportagen här om Autolacken i Umeå och Rejmes i Örebro som har eldhärjats på senare tid. Deras berättelser ger en anty-
dan om de förkrossande konsekvenserna. Läs framför allt deras råd, vad de önskar att de skulle ha gjort innan i fråga om försäk-
rings- och brandskydd bland annat. Avbrottsförsäkringens längd kan bli avgörande för en fortsatt verksamhet.

”Vår pensions- 
försäkring brann upp”

En av Umeås två större lackeringsfirmor, 
drabbades av en ödesdiger brand. Nu driver 
ägarna Bengt Johansson och Mikael Brodin 
Autolacken 2.0 vidare i hyrda lokaler.
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efterhand började det gå upp för ägarna att de 
inte skulle hinna uppföra nytt; de hade bara 
ett års avbrottsförsäkring och det året hade ju 
nästan gått.

– Tolv månader passerar försvinnande fort 
under sådana här omständigheter, konstaterar 
de prövade ägarna.

PROVISORIET
Parallellt med rivningen och saneringen pågick 
verksamheten, inte som vanligt men på halvfart 
i en nödlokal. Så här i efterhand kan Bengt och 
Mikael konstatera att det hängde på den, att 
rörelsen fortfarande lever.

Av en tillfällighet fick de höra talas om en 
lokal som varit förråd, som stått tom en tid och 
hade en gammal sprutbox. De lyckades få hyra 
den. All personal for dit och röjde upp, målade 
och fixade belysning.

– Men vi stod helt tomhänta, vi hade inte 
ens en skruvmejsel eller en enkel spruta, säger 
Mikael.

I rödaste rappet fick det beställas ny verk-
stads-, skyddsutrustning, maskiner, allt. Åter-
försäljaren, Amax färgprodukter, ställde upp 
stenhårt. Bengt och Mikael stod i kassorna till 
byggvaruhusen med handverktyg i kundvag-
narna. Personalen jobbade i skift.

Tiden gick och när det stod klart att de inte 
skulle hinna bygga nytt kom Bengt och Mikael 
till vägskälet – fortsätta eller lägga ner. Persona-
len var kvar, det var elva man på lönelistan.

Tragedier, av den sort som bränder innebär, 
har många dimensioner. Upprivande känslor 
väcks. Bland Autolackens personal gnagde oron.

– De första dagarna var förvirrade, någon 
grät, det var total kaos och det tog några dagar 
innan konsekvenserna började utkristallisera 
sig, säger Mikael.

Regelbundna träffar planerades snart in, och 
en Facebookgrupp bilades. Och rätt snart kom ju 
verksamheten igång igen i de tillfälliga lokalerna.

ELDSVÅDAN
Går vi tillbaka till den ödesdigra lördagen 7 maj 
2016 och frågar hur branden uppstod, får vi 
inget svar. Man tror att det kan ha varit ett elfel 
i en fläktmotor och att eld spred sig via kana-
lerna till sprutboxen. Men orsaken har aldrig 
med säkerhet kunnat fastställas.

– Vi har ältat och ältat, hade något kunnat 
ha gjorts för att förhindra branden. Vi tror inte 
det och vi kommer aldrig att få svaret, säger 
ägarna.

Ett par anställda stod i 
verkstaden och fixade med egna 
bilar när de anade brandrök och 
ringde Bengt och Mikael. Trots 
att ingen eld eller rök syntes 
någonstans larmades brandkå-
ren. Snart började rök välla upp 
genom golvet i fläktrummet till 
ena sprutboxen. På en kvart var 
huset övertänt. Den höga rökpe-
laren syntes på långt håll. 

– Först ville vi väl ändå tro att 
den andra boxen skulle kunna gå 
att återställa, men elden tog fart 
i taket och spred sig så snabbt att 
inte ens rökdykarna vågade sig 
in. De elektriska branddörrarna 
var inte till någon hjälp, berättar 
Bengt.

Lågorna slickade i sig allt, allt 
utom en rörarm och ställningen 
till ett förrådstält på gården.

Bengt och Mikael hann tänka förflugna tan-
kar om att försöka rädda datorn.

– Det var ju rätt irrationellt för det mesta 
fanns ju i molnet. Det hade varit viktigare att få ut 
pärmen med alla utbildningsintyg och certifikat.

AUTOLACKEN 2.0
Det blev en fortsättning för Autolacken – i det 
nya bolaget Autolacken 2.0. En permanent 
hyreslokal hittades; det var förutsättningen.

– Vi var nästan tvungna att vara kvar i Ers-
boda, nära kunderna. Vi behövde en lika stor 
lokal som den som brann, 775 kvadrat, men här 
fanns ingenting till salu.

Som tur var hittades en tom lokal, på intet 
sätt byggd för billackering men fräsch och 
tillräckligt stor. Ägaren ville inte sälja, men väl 
hyra ut för 89 000 kronor i månaden. 

Autolacken 2.0 har huserat där i tre måna-
der när Motorbranschen kommer på besök. 
Den är inredd nu med boxar och har en sofisti-
kerad ventilationslösning i färgblandningsrum-
met som inte fanns på gamla stället.

– Vi tejpade upp lokalen på fikarumsbordet 
och använde leksaksbilar för att planera flödet 
och det blev bra, berättar Bengt.

VAD DET KOSTADE
En ytterligare, icke oväsentlig dimension, i 
förödelsens kölvatten, är förstås de ekonomiska 
konsekvenserna.

Först kan det nog sägas att det var tur att 

Autolacken hade en stabil företagskassa.
– Vi fick bekosta hela saneringen, köp av 

nya inventarier och allt annat nödvändig för att 
bedriva lackering, med egna medel. Det blev 
enorma summor att ligga ute med, säger Bengt.   

Bokslutet skulle kunna delas upp i två 
stycken: Dels den ägandes fastigheten, dels den 
fortsätta verksamheten.

Eftersom Bengt och Mikael inte skulle hinna 
bygga nytt för den egna driften tänkte de att de 
ändå skulle kunna uppföra ett industrihus för 
försäkringspengarna på den sanerade tomten 
och hyra ut. De hade ju före branden onek-
ligen ägt en byggnad som kunde säljas, men 
försäkringsbolaget såg det inte så, det skulle ha 
inneburit ”ekonomisk vinning”, obegripligt för 
Bengt och Mikael.

– Ett hus är väl ett hus oberoende vad man 

Från det att elden var släckt var ledning-
en inställd på att hitta på lösningar. 

– Vi hade ansvar för bokade kunder 
och 85 medarbetare som måndag morgon skulle 
stå utan arbetsplats, säger vd Peter Andersson.

Första vardagsmorgonen efter branden hölls 
ett infomöte med de anställda där även företags-
hälsovården var närvarande med en psykolog.

Tursamt nog låg bokningssystemet inte på 
en lokal server utan all information var nåbar 
och kunderna kunde bokas om till anläggning-
arna i Askersund, Hallsberg och Lindesberg dit 
även de anställda i Örebro fick åka.

Direkt efter branden byggdes företagets 
rekond om till en tillfällig verkstad med sju 
lyftar och nya verktyg. Men eftersom den nya 
anläggningen beräknades stå helt klar tidigast 
2019 – och Rejmes bara hade avbrottsförsäkring 
i ett år – tvingades ledningen tänka om. 

– Vi insåg att vi måste göra avkall på något 
och valde att bygga om begbils-lokalen till en 
provisorisk verkstad. På rekordtiden 2,5 måna-
der byggde vi upp en verkstad för 21 mekaniker.

DEN TEMPORÄRA verkstadslösningen är inte 
optimal även om den har både brandväggar, 
kompressorer och pressaggregat. På grund 
av takhöjden har lyftarna begränsad lyfthöjd 
och höga fordon får hänvisas till särskilda 
arbetsplatser.

Förutom verkstaden ryms lager, butik, bil-
uthyrning och skadecentermottagning i gamla 
hallen. Med den lösningen hoppas Rejmes 
åtminstone få in 80 procent av omsättningen.

– En sak vi lärde oss var vikten att fotodo-
kumentera. Ersättningsanspråken underlättas 
om man kan visa hur verksamheten fungerade, 
säger Peter Andersson.

Skadeverkstaden är uppbyggd i den gamla 
lastvagnsbyggnaden som klarade branden.

Två veckor efter branden 
märktes att personalen behövde 
vila. Alla skickades hem på fre-
dagen och det hölls stängt under 
helgen. Flera medarbetare hade 
varit på arbetsplatsen i 25 år och 
påverkades emotionellt.

– Många har växt med upp-
giften att bygga upp företaget. 
Sammanhållningen är väldigt bra. 

Vi satt tidigare i två hus, nu sitter vi nästan på 
varandra och har lärt känna varandra bättre.

Vet ni hur branden började?
– Nej, inte säkert. Polisen lade ner utredning-
en, men enligt försäkringsbolaget handlade 
det troligtvis om ett elektriskt överslag. Kan-
ske en mobil eller dator på laddning. 

Numera har Rejmes stränga manualer om 
elsäkerhet. De tillåter inte laddning av batterier 
nära brandfarligt material och aldrig nattetid. 
Kaffebryggarna har fått timer-funktioner.

DEN EKONOMISKA smällen är svår att över-
skåda eftersom försäkringsbolaget ger ett 
täckningsbidrag genom avbrottsförsäkringen.
Men en förlust i bilförsäljningen är sannolikt 

att vänta. Inte minst eftersom 
många örebroare felaktigt trodde 
att Rejmes stängde efter branden. 

– Vi borde ha informerat 
bättre. Sedan i september har  
vi i princip full fart på verksam-
heten, alla har en arbetsplats,  
vi har verktyg och lyftar och kan 
ta hand om våra kunder, säger  
 Peter Andersson. 2

fyller det med, säger Mikael.
Men det var liksom inte mycket att tjafsa 

om, det blev kontantreglering med ett kännbart 
åldersavdrag.

– Som ju aldrig kommer upp i det rätta 
värdet, kommenterar Bengt.

Vid den insikten stod det klart att Bengt och 
Mikaels pensionsförsäkring hade gått upp i rök!

FORTSÄTTNINGEN
I övrigt har de tagit sig igenom snåriga försäk-
ringsklausuler och upptäckt att väldigt många 
inventarier var för lågt värderade.

– Vi har väl insett, när vi läst det finstilta, att 
vi i stort sett har blivit kompenserade för vad 
som stod i försäkringsbrevet. 

Försäkringsärendet håller på att avslutas och 
verksamheten rullar vidare, nära på i samma 
volymer som före branden. Alla medarbetare 
utom en är kvar.

De flesta certifikat och utbildningsintyg på 
papper har lyckats återskapas efter original som 
fanns hos bland andra MRF. Bengt och Mikael 
ser över sina försäkringar noggrannare i dag 
och de har bättre backuper än tidigare.

Det blir sällan som man tänkt; Bengt och Mi-
kaels intentioner att köra på några år till och sedan 
sälja rörelsen men behålla fastigheten och hyra ut 
den, de sprack. Den gamla tomten har de sålt.

Bengt och Mikael lägger sin energi på Auto-
lacken 2.0 nu.

– Det känns okej! Vi har fått mycket positiv 
feedback. 2

”DET HÄNGDE PÅ NÖDLOKALEN ATT 
RÖRELSEN FICK LEVA VIDARE”

2 B R A N D

Katastrofen ett faktum. Autolacken 
övertändes väldigt snabbt.

Med tejp och leksaksbilar planerades flödet 
när den nya hyrda lokalen skulle inredas.

Galghumor efter en svår situation. Loggan med 
eldslågan och texten ”Autolacken 2.0 när det 
brinner i knutarna” är väl synnerligen fyndig.

AUTOLACKEN UMEÅ
Säte: Ersboda i Umeå.
Verksamhet: Billackeringsverkstad.
Grundat: 1982.
Ägare: Bengt Johansson och Mikael Brodin.
Medarbetare: 11 personer.
Status före branden: Cirka 2 800 objekt per 
år, 11,5 miljoner i omsättning och en vinstmar-
ginal på 18 procent.

Autolackens råd …
… för att ha en fair chans till fortsättning i 
händelse av brand:
✔ Teckna minst 24 månaders avbrottsför-
säkring och se till att försäkringen täcker 
lönekostnader. 
✔ Lusläs allt finstilt i försäkringsvillkoren.
✔ Uppdatera och kolla försäkringssummorna 
regelbundet, att ni exempelvis har tagit upp ny-
pris på utrustning, ”allting kostar alltid mycket 
mer än man tror.”
✔ Skanna in alla viktiga pappersdokument, 
speciellt sådant som är svårt att återskapa 
som certifieringar och utbildningsintyg, och 
lägg i datorn och i molnet.
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utökade befogenheter och kom i 

fråga när det gäller det föreslagna 

schablonavdraget på 30 procent för 

hyrkostnaden. Det hade blivit bättre, 

snabbare och billigare för alla.

ENLIGT FÖRSLAGET ökar tillgäng-

ligheten med bilpooler, något 

som i sin tur skulle innebära ett 

minskat behov av nya bilar och 

parkeringsplatser.
Enligt en analys i tidningen Fi-

nancial Times är bildelning något 

som har mest framgång i stor-

städerna, där de som hyr bil inte 

väljer mellan att köpa eller hyra, 

utan mellan att åka kommunalt 

eller hyra via bilpool. När bildels-

användarna blir äldre och bildar 

familj köper de allra flesta en privat 

bil och flyttar utanför storstaden. 

Regeringen har låtit ta fram en 

utredning om innebörden av det 

så populära begreppet cirkulär 

ekonomi, alltså att främja repara-

tion och återanvändning före 

slit och släng. I bilbranschen 

föreslås bilpooler, något som kan 

påverka hyrbilsföretagen.

ANDERS TROLLSÅS, vd på Bilut-

hyrarna:
– Frågan ligger i tiden, men jag 

är förvånad över att man vill skapa 

nya lösningar innan man utrett 

vilka lösningar som redan finns på 

marknaden. Det här med att dela 

bilar är något vi hållit på med jämt, 

säger Anders Trollsås.
– I stället för att andra aktörer 

ska ge sig in i en ny bransch är det 

vettigare om vi biluthyrare fick 

Hyrbilsföretagen känner sig förbisedda

När Rejmes i Örebro fick sin 

verkstad, butik, tvätthall och 

skadeverkstad totalförstörd i en 

brand i början av maj fanns flera 

hjältar bland medarbetarna och 

räddningstjänsten. 

LÖRDAGEN DEN 6 MAJ klockan 6.17 

på morgonen gick larmet på Rej-

mes i Örebro. Vd Peter Andersson 

hade blivit förvarnad av en kollega 

att han skulle förbereda sig på att 

verkstadshuset var i full brand. 

Ändå blev han chockad när han 

kom på plats.
Med hjälp av insatsledare och 

rökdykare gick flera i personalen 

in i delar av byggnaden som brann 

för att få tag på bilnycklar till de 

200 bilar som stod parkerade i och 

utanför anläggningen. Samtidigt 

användes truckar och bärgningsbi-

lar för att dra undan bilar som stod 

farligt nära branden.

UNDER DE KOMMANDE dagarna 

tvättades bilar från sot och damm. 

Eftersom fler än hälften av de 

160 anställda hade förlorat sina 

arbetsplatser inleddes ett intensivt 

arbete med att skapa nya på 

anläggningarna i Lindesberg och 

Hallsberg genom kvällsskift och 

två personer per bil.
– Direkt på måndagsmorgonen 

presenterade vi en handlingsplan 

på ett informationsmöte för alla. 

Vi tillkallade Previas kristeam för 

att ta hand om personalen. Många 

har varit länge hos oss och branden 

blev en skräckfylld upplevelse, 

berättar Peter Andersson

– Personalen har ställt upp till 

110 procent. Från ledningen försö-

ker vi informera så mycket vi kan 

och begränsa tiden som delar av per-

sonalen måste jobba på annan ort.

ETT PAR DAGAR efter att branden 

släckts kunde butiken öppna med 

ingång från Fordentrén. Delar av 

serviceverkstaden flyttades till 

bilvårdsavdelningen. Reparationer 

görs på de andra anläggningarna. 

Rejmes i Örebro eldhärjades

Skadeverkstaden, förutom 

skadebesiktningar och rutbyten, 

flyttades helt till Hallsberg. Peter 

Andersson hoppas att den nya an-

läggningen ska stå klar inom 18 må-

nader, men arbetsplatser i Örebro 

ska försöka återtas fortare än så. 

Brandorsaken är okänd, men 

säkerhetsfrågan kommer att få en 

hög prioritet vid återbyggnaden av 

anläggningen.2  me

Så här såg det ut efter lågornas härjningar.
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ENLIGT FINANCIAL TIMES 

kommer bildelningen att 

bidra med en minsk-

ning av försäljningen av 

nya bilar med knappt en 

procent år 2021 globalt. 

En av anledningarna till 

att det inte spås bli mer, 

är att bilpools-bilar slits 

mer än privatägda bilar, 

vilket gör att de måste 

bytas oftare.

Är det här med bilpooler en 

lösning på ett Stockholmspro-

blem?
– Ja, definitivt. Jag äger ingen bil 

eftersom det är för svårt att parkera 

i centrala Stockholm. Om det blir 

allt svårare att köra privata bilar i 

innerstaden och vi i stället enbart 

hänvisas till kollektivtrafik, taxi, 

hyrbilar och bilpooler – då pratar 

vi om ett paradigmskifte. Det är vi 

hyrbilsföretag och taxiföretag be-

redda på, men då måste vi få vara 

en del av den tänkta lösningen, 

säger Anders Trollsås. 2  me

Anders Trollsås.

”Vi borde ha varit
tydligare mot kunderna”
Efter att Rejmes i Örebro fick verkstad, butik, tvätthall och 
skadeverkstad totalförstörda i en brand i våras är verksam-
heten igång nästan som vanligt. Ledningen har lärt sig hur 
man kan förbereda sig om det värsta skulle hända.

Vad Rejmes önskar att 
de hade gjort annorlunda!
● Dokumenterat verksamheten bättre för att 
underlätta ersättningsanspråken till försäk-
ringsbolaget.
● Haft strängare manualer om elsäkerhet, 
exempelvis i fråga om laddning av batterier. 
● Informerat kunder tydligare direkt efter 
branden om var, hur och när driften bedrevs.
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… av cirka 1 700 ledare i det 
internationella pr-företaget 
Weber Shandwicks globala 

undersökning anser att 
styrelsens viktigaste frågor 

är dels att vårda bolagets 
anseende, dels att beakta  

av finansiella risker.

Hur noggrann är du när du anställer? En undersökning 
från SkillSurvey, där referenser från chefer och omdömen 
från kolleger jämfördes, visar att de två grupperna gör 
olika bedömningar av medarbetare. 

Granskningen genomfördes bland 5 000 kandidater som 
sökte jobb på 636 företag och hade 20 000 referenser 
tillsammans. Data hämtades in från 10 000 chefer och lika 
många kolleger. 

När kolleger fick lista förbättringspotentialer hos arbets-
kamrater nämndes saker som ”för hjälpsam”, ”behöver 
bli bättre på att hantera stress”, är ”perfektionistiska” och 
”jobbar för mycket”.

För samma medarbetare listade cheferna ”behöver mer 
erfarenhet” och ”behöver bli mer proaktiv”.

Att ta röster från både arbetsgivaren och kolleger kan 
förmodligen ge en mer rättvis bild av den arbetssökande.

Enligt en årlig undersökning från Unionen om kompe-
tensutveckling visar det sig att fyra av tio tjänstemän/
medlemmar inte gått igenom någon utbildning som 
skulle kunna räknas som kompetensutveckling under 
det senaste året. Av dem som ändå ansåg sig ha kom-
petensutvecklats, genom att ha studerat eller gått en 
kurs, hade fyra av tio ingen plan.

Unionen tycker att det är bekymmersamt, i syn-
nerhet eftersom digitaliseringen innebär en snabb 
utveckling och att det är viktigt att hänga med i den för 
att inte halka efter på arbetsmarknaden. 

Fackförbundet vill se fler distanskurser och fristå-
ende kurser på högskolan för att motverka problemet  
– men som trenden ser ut i dagsläget minskar den 
typen av kurser som skulle kunna underlätta studier 
parallellt med arbetet. 

Tjänstemän kompetens-
utvecklar sig för lite 

”MÄNNISKOR FÖLJER INTE STRATEGIER,  
DE FÖLJER MÄNNISKOR” 

Johanna Frelin, vd på arkitektbyrån Tengbom 

Ta omdömen från kollegerna 
innan du anställer

FRÅGA TRE

BENGT SUNDIN, 
verkstadschef på Lecab i Karlstad 
– Det är att jag är klar och tydlig. Jag är 
noggrann med att ha en tydlig linje för 
framtiden och ha med mig min grupp. Jag 
har landat i det här efter lång erfarenhet 
i branschen. Visst har jag gått på vissa 
minor och lärt mig att har man inte med sig 
gruppen så är allt ogjort, jag är väldigt noga 
med att alla ska vara med. 

DANIEL NILSSON, 
försäljningschef på Burlin Motor i Luleå 
– Kanske att jag är lugn och lyssnar – i 
stressade situationer är jag bra på att behålla 
lugnet. Det löser sig alltid, bara man får lite 
tid på sig, det är inget att hetsa upp sig för  
i första skedet. Det är kanske också lite 
typiskt för oss norrlänningar, även om det 
förstås varierar. 

ANDERS LARSSON, 
vd på Porsche Service Center i Haninge 
– Jag gillar öppenhet och kommunikation – 
vi är ett litet företag och har bra team-
känsla. Jag har väldigt lång erfarenhet av 
motorbranschen och har gjort lite av varje 
så det är av erfarenhet jag landat i det. Våra 
tre ledord – teamkänsla, kvalitet och kund-
omsorg – kanske låter lite klyschigt men 
det funkar väldigt bra i vårt lilla team. 

Fingertoppskänsla – 
en nödvändig manual  
i social kompetens
Fingertoppskänsla, en form 
av social kompetens, förun-
nad ett fåtal? Den som har 
känslan utmärker sig genom sin 
unika lyhördhet och inkännande 
förmåga, utses ofta till ledare, befordras snabbare 
och skapar på kort tid djupa relationer till sina  
medmänniskor. Personer med fingertoppskänsla  
är mästare på att guida sina medmänniskor rätt 
och löser allvarliga konflikter. 

Författaren Henrik Fexeus vill hjälpa dig att 
utveckla just fingertoppskänsla.

Effektfull
En kolibri gör 80 vingslag per 
sekund, en svala gör bara 5. Vem 
är bäst på att flyga? Det frågar 
författaren Simon Elvnäs reto-
riskt. I en världsunik forsknings-
studie har han filmat hundratals 
ledare, detaljerat studerat 
deras ledarskap och kartlagt 
deras beteenden. Slutsatsen är 

att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill 
göra, eller ens vad de tror att de gör. Utifrån 
resultatet presenterar han en verktygsmodell 
som kan öka tidseffekten, ett ledarskap baserat 
på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens 
egna faktiska behov. 

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

FOTO MOSTPHOTOS
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KONTAKT
AUTOEXECUTIVE:  
Marcus Sölvin på: 08-409 144 51
marcus.solvin@autorekrytering.se

KONTAKT
AUTOEXECUTIVE:  
Susanna Haglund på: 08-409 144 49
susanna.haglund@autorekrytering.se

Vi är Autoexecutive!

Autorekrytering arbetar med kvalificerade 
personallösningar i motorbranschen, men 
visste ni att vi också är experter på att tillsätta 
uppdrag på högre chefs- och specialistnivå? 

Med Autoexecutive garanteras ni:

• unikt kandidatnätverk
• hög branschkompetens
• kvalitativ process med träffsäkert resultat

Nu satsar vi även på interimslösningar på 
högre tjänstenivå för tillfällen när ni behöver 
tidsbegränsad stöttning. Vi kommer gärna ut 
och berättar mer!

Läs mer på www.autorekrytering.se

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Verkstadschefens favoriter! 

Vad utmärker  
din ledarstil?
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I 
sitt tidigare jobb som undersköterska 
inom vården fick Veronica Johans-
son lägga allt fokus på patienterna 
och höll på att glömma av sig själv. 
Tjänstgöringen på akuten och inom 
äldrevården slet och när tiden per 

patient blev oanständigt kort och jobbet tärde 
för hårt sade hon upp sig.

Hon skolade om sig, läste företagsekonomi 
och bokföring. Studierna ledde till jobb på ett 
lastbilsföretag och sedan på Berners i Sundsvall 
där hon var servicerådgivare och startade upp 
ett transportteam. Med bytet från mjuka pa-
tienter till hårda bilar var det enklare att lägga 
fokus på arbetet och medarbetarna.

För tio år sedan flyttade Veronica Johansson 
till Karlstad och Lecab som servicerådgivare 
och fem år senare tog hon över skadesidan som 
chef för plåt och lack. 

FRÅN SITT TIDIGARE arbete inom vården har 
Veronica tagit med sig ett pedagogiskt tänk.

– Kunden kanske kommer hit och ska se sin 
bärgade bil första gången efter en krock och 
först då inser vidden av en olycka. En del skrat-
tar, men de flesta gråter.

– Det är viktigt att ta hand om chockade 
kunder på rätt sätt. Det kan behövas både kaffe 
och en möjlighet att prata av sig. Vi ventilerar 
också vissa händelser mycket inom gruppen.

I höst ska hela arbetslaget på studiebesök 
hos återförsäljare och verkstäder i Bryssel. 

Veronica
växlade väg

Lärdomarna från tiden 
som undersköterska har 
Veronica Johansson tagit 
med till sitt nuvarande 
jobb som verkstadschef 
på plåt- och lackföre-
taget Lecab i Karlstad. 
Dels gentemot med-
arbetarna som hon vill 
erbjuda en långsiktigt 
hållbar arbetsmiljö, dels 
gentemot kunder, som 
inte sällan blir skakade 
när de ser sina bärgade 
demolerade fordon.
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO ANDERS ANDERSSON

VERONICA JOHANSSON

ÅLDER: 48.

GÖR: Verkstadschef på Lecab i Karlstad.

KARRIÄR: Från undersköterska på akuten och inom 
äldreomsorgen till lastbilsföretag, studier i ekonomi, 
servicerådgivare Berners, på Lecab som service- 
rådgivare sedan 2007 och till skadesidan 2012.

KÖR: Harley Davidson Sportster 1200 från 2004.

FAMILJ: Tre barn, fyra barnbarn och en man.
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– Det är viktigt att se hur rutinerna skiljer 
sig åt på olika ställen och att personalen själva 
ser skillnader, både det vi är bättre på och det 
vi är sämre på. Det kan handla om hur vi tar 
emot och lämnar ut bilar eller hur många som 
jobbar med besiktningen av bilar. Vi kan alltid 
bli bättre.

VARANNAN VECKA HAR Veronica möte med 
samtliga anställda över en frukost och varje 
morgon har hon ett kortare avstämningsmöte 
för att gå igenom dagens viktiga moment.

– På frukostmötet pratar vi bland annat om 
våra mätsystem, det kundrelaterade CEM/CSS, 
om vilka kunder som varit nöjda eller miss-
nöjda, vad som hänt och vad vi kan bli bättre 
på. På det viset fångar vi upp problemen fort.

Veronica sitter med i en skadegrupp på 
Volkswagen group där branschfrågor dis-
kuteras. Från i höst är hon också med som 
första kvinna i MRF:s lack- och skadestyrelse. 

arbetssätt; hon får helt enkelt mest gjort när 
hon har mycket på sitt bord. 

Veronica funderar noga innan hon for-
mulerar sig och kommunicerar medvetet och 
tydligt. Bakom en tuff arbetsledarfasad finns 
en omsorgsfull kvinna som hunnit bli både 
mormor och farmor.

Att vara kvinna i en så mansdominerande 
bransch, med få kvinnliga kolleger bland verk-
stadscheferna än så länge, är inget som hon har 
upplever negativt.

– Jag tycker snarare att jag har haft fördel av 
att vara kvinna eftersom mina kolleger lyssnar 
på vad jag tycker, säger hon.

– Vi har ett bra klimat på Lecab där vi får 
fria händer under ansvar och egna idéer upp-
muntras. Vi bestämmer och sedan utför vi. Jag 
gillar att gå rakt på sak.

NÄR VERONICA TOG ÖVER som verkstadschef 
gick hon bredvid sina anställda på verkstads-
golvet i två dagar för att få lite insikt i deras 
jobb. Hon testade det mesta och insåg att 
många moment var väldigt svåra och att hon 
inte var speciellt duktig på att till exempel 
lackera.

– Det var svårare än jag trodde, medger 
hon. 

”PÅ SKADEVERKSTADEN ÄR INGEN DAG SIG LIK  
OCH INGEN SKADA LIK DEN ANDRA

När det är dags att fotografera Veronica 
i verkstadsmiljö sker det inte utan att 
hennes nitton anställda står runt henne.

Kursdiplomen är många, här ett intyg på genom-
gången VGS-kurs i kvalitetsfilosofi som syftar till 
att öka kundnöjdheten.

Veronica Johansson tar ofta en sväng genom verk-
staden för att pejla stämningen och tempot. Här 
med medarbetaren Richard Grahn.

Mohammad 
Nurzehi är en 
av verksta-
dens nitton 
anställda.

Förutom rekryteringsfrågor är hon intresserad 
av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

– Många av våra anställda är unga och 
tanken på ”att bli gammal” känns långt borta, 
men de måste jobba på ett säkert sätt innan det 
är för sent. Kanske är det min bakgrund inom 
vården som kommer igenom där.

På frågan vad som kan förbättras i bran-
schen nämner Veronica uppmuntran. Att både 
ge positiv och negativ feedback och inte bara 
klappa på axeln.

– Vi behöver bli bättre på att tillåta dåliga 
dagar. Men om de dåliga dagarna blir många 
måste medarbetaren känna sig välkommen 
till samtal. Det räcker oftast med att säga ”du 
vet att dörren är öppen”. Sedan får man förstås 
respektera om en person inte vill prata.

Vilken egenskap är viktigast som verkstads-
chef?

– Lyhördhet. Det låter kanske lite klichéar-

tat, men det är viktigt att personalen mår bra 
för då mår jag bra. Sedan behöver man kunna 
ta snabba beslut.

Vad är roligast med verkstadsjobb?
– På skadeverkstaden är ingen dag sig lik 

och ingen skada lik den andra. Det går inte att 
planera dagen i detalj. Det kräver organisation 
och delegering. Jag har blivit bättre på att dele-
gera och försöker att inte ge svar på alla frågor 
utan i stället svara med en motfråga. Ofta vet 
den som frågar själv vad han eller hon bör göra.

VERONICAS MOTORINTRESSE sträcker sig till 
hennes Harley Davidson Sportster 1200 från 
2004 och amerikanska bilar. Hon har tvångs-
mässigt bytt ett och ett annat bromsbelägg, 
men tycker att hon är bättre på att planera 
och organisera. Hennes anställda beskriver 
henne som driftig och karismatisk med skinn 
på näsan. Själv säger hon att driftigheten är ett 

– Men det roligaste med jobbet på en 
verkstad är ändå att alla skador har sin historia. 
Som verkstadschef ser jag kanske oftast bara en 
kalkyl, men när jag går ut i verkstaden ser jag 
även det som är kvar av bilen och hör historien 
bakom en krock.

Veronica tror att det är lättare att få tjejer till 
verkstaden med en kvinnlig chef.

– Vi har en tjej på lack, men hon är föräld-
raledig just nu. Sedan har vi två praktikanter 
som är tjejer och två tjejer som står i fronten 
som skaderådgivare. Jag tror att de tycker det är 
kul med en kvinnlig chef, säger hon.

Veronicas kontor är ganska litet. Hon 

stänger inte dörren utan signalerar en öppen 
attityd till sina medarbetare.

REKRYTERING OCH ÅTERVÄXT är andra frågor 
som får igång henne. Lecab har samarbete med 
flera skolor, bland annat med fordonsgymnasiet 
och olika vuxenutbildningar.

– Det gäller att marknadsföra jobben på 
verkstad redan för ungdomar som går i åttan 
och nian. Vi kommer snart ha ett event där vi 
bjuder in högstadieelever och deras föräldrar för 
att visa att utbildningarna leder till säkra jobb 
och att det finns karriärmöjligheter. Branschen 
får ständigt nya utmaningar och vi kommer 
exempelvis behöva fler duktiga tekniker som 
kan jobba med elbilar framöver.

Den egna personalen vidareutbildas regel-
bundet, både genom generalagentens kurser och 
externa utbildningsföretag.

Miljöfrågor är ytterligare ett engagemang. 
Det senaste ISO-protokollet ligger på skrivbor-
det och Veronica har ett nära samarbete med 
företagets kvalitets- och miljöchef.

– Det handlar om allt från att panta våra flas-
kor, ersätta plastbestick och engångskaffemug-
gar med egna bestick och muggar som  vi diskar 
och att se över de kemikalier som vi använder i 
verkstaden. 2
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”DRAGKROK,  
NAVI OCH DET BÄSTA 

LACKSKYDDET!”
Nuförtiden är det ju vanligt att kundens lista över options till nya 
bilen inte bara innehåller sånt som läderklädsel, navi och 20-tums-
fälgar. För många beställer nu också sin lackskyddsbehandling 
redan innan leverans. Men medan det är viktigt för kunden att få 
exakt rätt modell på fälgar, däck, takbox, mm, kanske man inte 
tänker på precis vilket lackskydd man vill ha. Lackskydd som 
lackskydd? Men det stämmer faktiskt inte. 

Vi gav Statens Provningsanstalt* i uppdrag att jämföra senaste 
versionen av vår egen produkt FormulaU™ med 13 av marknadens 
mest kända produkter för lackskydd, i ett vetenskapligt laboratorie-
test. Resultatet visade att produkterna från MrCAP helt enkelt  
var överlägsna vinnare. Det framkom också att det skiljer väldigt 
mycket mellan den bäst och den sämst presterande produkten. 

MrCAP kan inte bara leverera marknadens bästa lackskydd, vi kan 
också vara din partner när det gäller att få själva jobbet gjort. Vi har 
sedan länge flera olika samarbetsformer med ett antal bilföretag. 

Välkommen att besöka vår hemsida så får du veta mer.

* Senare Statens Tekniska Forskningsinstitut, nyligen namnändrat till RISE Research Institutes of Sweden är ett internationellt företag med 
bl a Svenska Staten som ägare. Verksamheten avser bl a teknisk utvärdering och verifiering, med omfattande resurser i form av laboratorier 

och testanläggningar. De är även ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och granskas av Swedac.

www.mrcap.com • info@mrcap.com

G A - S A M A R B E T E  2

Finns det inte beslutsmässiga regionchefer att kommunicera 
med hos generalagenten kan det gå illa. Flera märkens sjunkande 
betyg i senaste GA-enkäten berodde på att regionchefstjänsterna 

var vakanta eller otydligt formulerade. 
TEXT RICKARD JAKBO / FOTO  HANS BISTER, LARS WALKER, MOSTPHOTOS

GA:s regionchefer,
så vill vi ha dem!

Strateg eller springpojke? Generalist eller expert på 
alla handlarfrågor? Hur en regionchef bör vara finns 
många åsikter om. 

Klart är att dessa mellanchefer är GA:s förlängda 
arm, och om armen inte fungerar blir det svårt att lyfta affären till-
sammans med återförsäljarna. Det tydliggjordes för flera märken 
förra året. När en av Suzukis tre regionchefer slutade berördes 25 
återförsäljare. Supportbetygen i GA-enkäten gällande försäljnings-
frågor rörde sig nedåt för att hamna strax under medel. Även 
Mitsubishi var med om i stort sett samma sak. En tredjedel av 
återförsäljar-kåren stod utan regionchef en längre tid och sänkte 
betygen. Suzuki Sverige-vd, Mattias Larsson, förklarar det med att 
”funktionen – och personen på posten – är viktig”.

– Jag tror att återförsäljarna saknade relationen när tjänsten 
var vakant. Det är ju relationer som leder till att man uträttar 
saker tillsammans. När det gäller supporten från oss handlar 
det nog om att vara mer tydlig med vart återförsäljarna ska 

vända sig i stället när tjänsten är vakant. Frågorna kan då ställas 
till back-office, säger han.

MEN DET RÄCKER INTE att regionchefen är på plats. Det handlar 
i hög grad också om vad personen gör, och kanske framför allt 
vad personen får göra, vilket Toyotas utmaningar de senaste åren 
vittnar om. Där skedde för cirka fyra år sedan en för återförsäljar-
kåren efterlängtad förändring; ledningen införde separata region-
chefer för bilförsäljning och servicemarknad. Men det blev inte 
som handlarna hade hoppats när det gäller den så viktiga nyckel-
funktionen, konstaterar märkesföreningens vd Tomas Ulander.

– Med facit i hand måste vi säga att förväntningarna inte in-
friades. För det första har dialogen inte blivit så tät som vi hade 
hoppats. Sedan är det en fråga om mandat och beslutsmässig-
het. Vi ser i GA-enkäten att framför allt affärsledarskapet och 
förståelsen för den lokala marknaden sviktar. Det handlar om 
att regioncheferna inte har befogenhet att ta beslut, säger han.
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Tomas Ulander menar att det är viktigt att 
regionchefen inte bara blir en budbärare, utan 
kan göra nytta för lönsamheten och affärs-
utvecklingen. Om inte regioncheferna, som 
kommer på mötena, kan ta beslut riskerar det 
att bli uddlöst, även om också bollplanksfunk-
tionen kan vara viktig. Det kan uppstå en frus-
tration hos återförsäljarna om regioncheferna 
inte kan fatta beslut.

– Antingen det handlar om problembilar, 
missnöjda kunder eller eventuell stöttning 
inför större affärer måste handlarna ha snabba 
besked. Vi behöver förtydliga regionchefsrollen, 
och definiera dess funktion. Samtidigt måste 
återförsäljaren vara väl förberedd på mötena. 
Regionchefen ska kunna ställa krav på att 
återförsäljarna har plockat fram siffror på hur 
det går och berätta hur marknadsplanen ser ut, 
säger Tomas Ulander.

Toyotas försäljningsdirektör Peter Andreas-
son håller med om att de kan bli bättre. Han 
framhåller att det krävs en nära dialog med 
återförsäljarna om deras lokala behov för att 
utvecklas som märke. Regionchefernas mandat 
och ansvarsområden måste vara tydliga.

– Här har vi identifierat en potential till 
förbättring och inlett ett förändringsarbete som 
kommer fortsätta under det kommande året. Vi 
vill underlätta för regionchefen att ta snabbare 
och mer lokalt anpassade beslut med tydliga 
mandat, säger Peter Andreasson.

ATT SOM GENERALAGENT inte ge en regionchef 
tillräckligt med förtroende är i bästa fall bort-
kastade resurser, i sämsta fall direkt destruktivt. 
En regionchef utan makt kan faktiskt stjälpa 
mer än hjälpa, vilket blev tydligt i södra Sverige 

för ett annat märke. Där gav 
en regionchef en handlare ett 
pris på en modell, utan att 
veta att en annan återförsäljare 
i samma region dealade direkt 
med GA:s huvudkontor och 
fick ett betydligt bättre pris på 
samma bil. Konsekvensen blev 
två olika priser för samma bil 
på samma marknad, vilket så 
klart skapade missnöjda kun-
der och tillitsproblem mellan 
ÅF och GA.

Det kan även fungera åt 
andra hållet, där tydliga roller 

och klara mandat kan lyfta ÅF-kårens humör. 
Seat har relativt goda betyg på de frågor i GA-
enkäten där regioncheferna har en stor betydelse.

– Jag tror definitivt att det är regionche-
fernas arbete, mandat och kunskap som är 
avgörande, säger SVÅ:s vd Pontus Lövrup som 
själv tidigare har varit både regionchef och 
märkeschef för BMW-importören.

Lövrup menar att en regionchef ska ha 
tillräckligt med kompetens för att när som helst 
kunna gå in och ersätta en platschef eller till 
och med en vd hos en återförsäljare.

– Personen ska också ha en pondus så att 
återförsäljarna respekterar hen, känna att hen 
har en plånbok, får saker gjorda och att man 
har nytta av vederbörande.

EN VIKTIG FRÅGA är hur generalagenterna be-
håller de regionansvariga, inte minst med tanke 
på vad som händer vid en långvarig vakans. 

Pontus Lövrup:
– Genom att ge dem mandat och en frihet att 

gestalta en regional affär tillsammans 
med handlarna. Då får de ett positivt 
och omväxlande arbete som gör att de 
vill stanna. Men vissa ruttnar på att 
de måste ägna allt för mycket tid år att 
skriva rapporter och räkna demobilar. 
Tyvärr är det en del märken som 
använder regioncheferna som en sorts 
springpojkar, snarare än att se dem 
som de som förstår affären lokalt, säger 
Pontus Lövrup.

Suzukis vd i Sverige, Mattias 
Larsson, är inne på samma linje, men 
betonar också väl avvägda krav.

– Se till att regioncheferna är del-

aktiga och ställ lagom mycket krav. För lite eller 
otydliga krav gör det inte roligt att vara kvar. 

Mattias Larsson anser att återförsäljarna ofta 
har en felaktig bild av vilken roll en regionchef 
har, vilket är olyckligt eftersom a och o i rela-
tionen är att man ska vara överens om vad en 
regionchef ska göra, enligt Suzukichefen. 

– Ofta tror man att regionchefen har en påse 
pengar med sig. Att frågor om extra rabatter 
kommer upp är normalt, men en regionchef 
ska jobba mer med strukturfrågor tillsammans 
med återförsäljarna och vara ett bollplank. Ge 
energi, tips på lösningar och hjälp till självhjälp.

MEN DET HANDLAR inte bara om inspirations-
samtal utan om att jobba tillsammans för 
ständiga förbättringar, understryker Mattias 
Larsson. Han anser att hans tre regionchefer 
har ett tillräckligt mandat för ändamålet och 
nämner att de har budgetansvar och en mark-
nadsföringsbudget.

Som hos vissa andra mindre märken har re-
gioncheferna på Suzuki ansvar för både sälj och 
eftermarknad. Det handlar delvis om att märket 
är relativt litet, men också om en övertygelse 
om att det är möjligt att göra det bra. 

– Att ha någon som klarar av att ha dessa två 
hattar samtidigt kan vara fördelaktigt. Det finns 
mycket gemensamt mellan de bägge områdena, 
och de som jobbar med försäljning bör ha koll 
på servicemarknad och tvärtom.

Det är inte svårt att förstå dem som hävdar att 
det tar tid att hitta rätt person när en regionchef 
slutar, särskilt för de märken vars regionchefer 
har både försäljnings- och eftermarknadsansvar. 
De måste kunna allt ifrån prisstrategier till för-
säkringar och servicemarknad och vara beredda 

Vilken kompetens och kunskap tycker du 
att en regionchef bör ha?   
– Framför allt ekonomisk, teknisk och analy-
tisk förståelse, och sedan någon typ av ledar-
skapsutbildning. På den här posten driver man 
ju försäljningen framåt. Det är också viktigt att 
förstå de lokala bilhandlarnas affär. Man behö-
ver känna till marknadsandelarna, styrkorna 
och svagheterna samt kundnöjdheten.

Vilka är de viktigaste personliga egenska-
perna?
– Det gäller att kunna bygga bra relationer 
och att ha lyhördhet. Handlarna måste känna 
att vi jobbar bra tillsammans, och att vi kan 
lita på varandra. Varför jag har lyckats med 
det? Ja, jag har försökt att vilja deras bästa 
och vara engagerad i att utveckla affären. Jag 
har jobbat väldigt, väldigt nära handlarna 
och jag tror på att vara tillgänglig. Handlarna 
vill ju ha svar, och jag måste kunna vara där 
och stötta i marknadsbearbetningen, med 
uppföljning och coachning bland annat.

Vad har fått dig att stanna som regionchef 
så länge?
– Jag trivs väldigt bra. Jag har inte stått still 
utan utvecklat mig hela tiden, inte minst de 
senaste åren sedan Geely tog över Volvo Cars 
och alla produktnyheter. Jag är fortfarande 
stolt över att representera Volvo.

Varför tror du att du har ett gott rykte  
som regionchef?
– Det är svårt att svara på, men att jag har sett 
till Volvohandlarnas bästa kanske? Men det 
handlar nog också om drivet. Om en region-
chef inte har drivet så blir det svårt att göra ett 
bra jobb. Vad drivet är? Ja, att vara engagerad, 
att resa och vara med i handlarnas vardag och 
deras försäljningsfrågor. Jag tycker att det är 
skoj också, och är det roligt så smittar det av 
sig.

Vad får dig att känna att du gjort ett bra 
jobb under veckan som gått?
– Om handlarna jag har jobbat med har en 
bra kundnöjdhet och om vi har nått säljmålet 
och alla lampor lyser gröna, då får jag den 
där goa känslan när jag släcker ner datorn 
för fredagen, den som kommer sig av att ha 
lyckats tillsammans. 2

Lasse Gustavsson har ett gott rykte bland svenska Volvohand-
lare. I grunden handlar det om driv och engagemang, tror 
62-åringen. Ännu efter 19 år tycker han att jobbet är roligt.

”Är det roligt smittar det”

att resa mycket. En del har allt, men saknar 
intresse för ett område, till exempel finansierings-
tjänster, och då kan det bli uppförsbacke.

Men Mattias Larsson ser dessa chefer mer 
som generalister, snarare än specialister på 
återförsäljarnas affär på detaljnivå.

– De ska vara socialt begåvade, kunna koordi-
nera och hitta möjliga lösningar. Om en general- 
agent ser det som ett krav att regionchefen ska vara 
expert på detaljnivå är det stor risk att rekrytering-
en misslyckas. Återförsäljarna kan redan sin affär, 
och behöver i stället någon som kompletterar dem.

HUR KAN DÅ handlarna och deras representanter 
påverka? Det kan vara känsligt att peka ut per-
soner som har misslyckats. Men SVÅ:s Pontus 
Lövrup har en annan lösning.

– Vi kommenterar enskilda medarbetare hos 
generalagenterna. Det är deras sak att se till att 
det blir bra folk. Men här kommer GA-enkäten 
in i bilden, och den är viktig. 

Om ett märke i dag får halvdana betyg på 
frågor där GA:s lokala representanter har stor 
betydelse går det ju inte att se om det handlar om 
hela linjen eller endast en eller ett par regioner. 

– Det blir inte ett tillräckligt bra verktyg i den 
här frågan. Återförsäljarna mäter ju kundnöjdhet 
på individnivå, vilket inte GA-enkäten gör. Mer 
specifika uppgifter skulle kunna hjälpa mer. Men 
det är också en balansgång att ta hänsyn till. Vissa 
skulle kunna känna sig utpekade av enkätresultatet.

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på 
MRF, är inte säker på att en förändring av 
GA-enkäten är rätt väg att gå. Redan i dag har 
undersökningen 141 frågor.

– Även om svarsfrekvensen är hög tycker 
många att det är betungande med alla frågor. Att 
göra enkäten ännu större kan därför vara nega-
tivt. Dessutom framhåller en del återförsäljare att 
de inte vill peka ut personer, även om andra vill 
att regionerna ska komma fram tydligare.

En annan aspekt är att svararnas uppfattning 
om sin anonymitet kan påverkas om svaren 
delas in regionvis, vilket i sin tur skulle kunna 
påverka svarsfrekvensen.

– Jag är inte negativ till en förändring, men 
jag tror att det kan bli svårt, säger Johan Holm-
qvist. 2

Pontus Lövrup, vd SVÅ

Mattias Larsson,  
Sverige-vd för Suzuki

”VISSA RUTTNAR PÅ ATT SKRIVA RAPPORTER OCH  
RÄKNA DEMOBILAR, TYVÄRR ANVÄNDER EN DEL MÄRKEN  

REGIONCHEFERNA SOM EN SORTS SPRINGPOJKAR”

H A N  G Ö R  V O LV H A N D L A R N A  N Ö J D A :

Se regioncheferna som 
ett bollplank, säger 
Mattias Larsson.

Lassse Gustavsson – 
uppskattad på sin post.

LASSE GUSTAVSSON
Gör: Regionchef på försäljningssidan på Volvo 
Car Sverige sedan 2011 för Blekinge, delar av 
Småland, Östergötland, Göteborg och Stockholm.
Ålder: 62.
Bakgrund: Kom från Volvo Lastvagnar 1998, 
samma vecka som S80 lanserades. ”Det gjorde 
att jag fick en bra start då jag träffade alla hand-
lare”. Var ansvarig för Region Norrland fram till 
2003, därefter Region Syd till 2011.

”EN REGIONCHEF 
SKA VARA SOCIALT 
BEGÅVAD, KUNNA 
KOORDINERA OCH 
HITTA MÖJLIGA 
LÖSNINGAR”



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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

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    

Hälsningar JNE AB
www.jne.se

GRATTIS �ll alla Er som valt a� lackera med
Nitrotherm Spray System!
Tillsammans gör Ni en stor insats för e� mer
hållbart samhälle genom lägre färgförbrukning,
färre filterbyten, färre rundgångar, högre kvalitet
och bä�re arbetsmiljö!
A� Ni sam�digt har sparat cirka 300 000 kronor
vardera per år – är värt e� stort gra�s!

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

MARKNADS- 
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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)

23.500 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
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JURIDIK

”Vi krävs på vinterdäck
sedan systemet slirat”
FRÅGA  I september sålde vi en 
ett år gammal bil med 1 200 mil 
på mätaren till en företagare. 
Efter någon vecka kom kunden 
tillbaka och frågade efter vinter-
däcken. Vi ställde oss helt oför-
stående eftersom bilen varken 
hade levererats med vinterdäck 
eller något stod om detta i köpe-
avtalet. Men det visar sig att det 
tillsammans med köpeavtalet 
råkat bifogas en utrustningsbi-
laga – som skickades med i vårt 
säljsystem när bilen såldes som 
ny. Under rubriken ”Fabriks-
utrustning” står, utöver en del 
övrig angiven fabriksmonterad, 
ordagrant ”montering däck fälg, 
byte hjul, bipack vinterdäck, 
Caddy4”. Kunden anser därför 
att han har rätt till däck och fäl-
gar. Vad gäller juridiskt här?

Joel Björkhag

S VA R  JAG ANSER INTE att 
kunden har visat att avta-
let även innehöll vinter-
däck. Enligt köplagen 
ska denna bedömning 
göras sammantaget, det 
vill säga vad kunden 
med hänsyn till samtliga 
omständigheter hade fog 
att förutsätta. 

DET ÄR OCKSÅ branschpraxis 
och därmed en presumtion att 
vinterdäck inte ingår vid köp 
av begagnade bilar om det inte 
särskilt anges i avtalet. (På köpe-
avtalet finns inget antecknat om 
vinterdäck och det är även rätt 
uppenbart att rubriken fabriksut-
rustning mer talar om vad bilen 
levererades med när den var 
fabriksny.) 

Därtill kommer den om-

JURIDIK

Det kan kosta att få fjong på en lat turbo
VERKSTAD

FRÅGA  Det kom in en herre 
med en slö Toyota Avensis till 
vår verkstad för en tid sedan, 
Bilägaren tyckte att bilen hade 
blivit ”lite lat”, som han ut-
tryckte det. Bilen var inte helt 
ny, den hade gått 17 500 mil. Vi 
bokade i alla fall in bilen veckan 
därpå. När den kommit in och 
vi påbörjade felsökningen 
noterade vi att det var otätt 
mellan turbo och insug, vilket 
åtgärdades med bland annat ett 
slangbyte och en anslutning på 
insuget fixades. Bilen blev pig-
gare men vi misstänkte ändå att 

den inte lirade som den skulle. 
Eftersom vi är en auktorise-
rad Toyotaverkstad så gick vi 
efter tillverkarens guidelines 
med fortsatt felsökning, som 
pekade på kontroll av spridare 
och EGR-ventil. Testet av EGR-
ventilen var okej, men kontrol-
len av spridarna visade att de 
skulle bytas, vilket vi också 
gjorde. Ytterligare provkörning 
utfärdades och ännu en gång 
blev bilen piggare men ändå 
inte helt okej. 

Vi fick nu gräva ännu djupare 
och av en slump noterade vi att 

skoveln i turboaggregatet gick 
lite trögt, ett väldigt ovanligt fel 
på en sådan modell. Kunden 
blev naturligtvis inte glad över 
att ännu en pryl måste bytas för 
att få bättre fart på den lata Av-
ensisen. Diskussioner uppstod, 
vi prutade mycket på arbets-
kostnaden och letade också upp 
ett begagnat turboaggregat. 
Toyota-ägaren var ändå inte nöjd 
och vill nu inte betala spridarna 
och åtgärden med slangen och 
anslutningen på insuget. Vad 
ska jag göra?

Kurt, Toyota Partille

FRÅGA  En regnig vårmorgon 
ringde en äldre man och ville 
ha hjälp med bromsarna på sin 
franska bil. Av hans beskrivning 
kunde man ana att det var en 
mycket bra bil som mannen varit 
nöjd med i många år. När biläga-
ren dök upp veckan senare fick 
jag nästan en chock, bilen var 
bara fem år gammal men såg 
ut att vara minst tio år äldre än 
bilägaren. 

Förutom byte av skivor 
och klossar fram skulle även 
torkarna, som gick trögt, fixas. 
Efter demontering av bromsar 
och skivor kunde vi konstatera 
att kolven på oket vänster fram 
också gick trögt. Vi noterade 
dessutom att torkarspindlarna 
behövde bytas ut mot ett nytt ag-
gregat som bästa lösning. 

I telefon kom vi överens om 
att beställa ett begagnat ag-
gregat till torkarna. Vi ville även 
byta oket, men det ville inte äga-
ren till den franska produkten, 
”Går det inte att smörja oket”, 
undrade han. Mitt tveksamma 

UNDVIK PROBLEM, BEGÄR SKRIFTLIGT!
VERKSTAD

svar blev att vi skulle försöka, 
men jag tillade i samma mening 
att vi inte kunde lämna någon 
garanti på just det arbetet. Det 
gick ägaren med på. Vi motio-
nerade kolven i oket och den 
gav med sig. Bilen blev klar och 
utlämnad, återigen påminde jag 
om att vi inte lämnade någon 
garanti på funktionen på oket 
vänster fram. Farbrorn betalade 
och åkte.

Tre månader senare ringde 
en ung man och sa att han just 
hade varit och besiktat sin 
pappas bil, och fått nedslag på 
kärvande broms vänster fram. 
Den bilen hade hans far lämnat 
för ”bromsrenovering” hos 
oss tidigare under våren. Jag 
slog upp regnumret och kom 
ihåg farbrorn med den gamla 
Peugeoten. 

– Jo, jo vi ville byta ok vänster 
fram men det ville inte din 
pappa, han fick ingen garanti på 
det arbetet, svarade jag. 

– Det står det ingenting om på 
fakturan, sa sonen.

Nu vill han att vi ska stå för 
arbetet och ombesiktning med 
byte av ok vänster fram. Hur ska 
jag göra?

Mats, Peugeotspeciallist Skåne

SVAR  OM DET INTE STÅR någon-
ting på fakturan så blir det svårt för 
dig att bevisa vad ni har kommit 
överens om. Jag har själv stått och 
tittat bilägare i ögonen och förgä-
ves försökt få dem att komma ihåg 
den något billigare reparationen 
vi kom överens om utan garanti; 

SVAR EFTERSOM NI HAR följt 
tillverkarens guidelines och 
deras rekommendation hur de 
vill att en korrekt felsökning 
ska gå till, så har ni således inte 
gjort fel utan varit fackmässiga. 
Bilar är, liksom människan, 
komplicerade; det går inte alltid 
att fastställa en omedelbar 
pricksäker åtgärd direkt efter 
första diagnosen. Dessutom blev 
bilen piggare och piggare. Den 
har ju trots allt gått 17 500 mil. 
Kunden får vända sig till ARN 
om han inte är nöjd.

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

kunderna har ändå krävt avhjälp 
på samma fel utan kostnad. 

NÄSTA GÅNG MÅSTE DU skriva på 
fakturan och få en underskrift på 
nedanstående text: ”Denna repa-
ration är av beställaren beordrad 
att utföras provisoriskt, verkstaden 
reserverar sig för resultatet och 
kvaliteten. Verkstaden lämnar ej 
garanti på reparationen.

Godkänns och signeras av 
beställare nedan.”

Joachim Due-Boje

”STÅR INGET PÅ FAKTURAN BLIR DET SVÅRT  
ATT BEVISA VAD NI HAR KOMMIT ÖVERENS OM”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”… DESSUTOM HAR  
NÄRINGSIDKARE EN VISS 
UNDERSÖKNINGSPLIKT”

DAVID NORRBOHM SVARAR

JOACHIM DUE-BOJE

VAD KAN KUNDEN KRÄVA 
AV EN TIOTUSENMILABIL?
FRÅGA  Vi har sålt en fem 
år gammal Toyota Avensis 
som hade rullat strax under 
10 000 mil. Kunden var här 
vid två tillfällen före köpet, 
tittade och provkörde bilen. 

När kunden haft bilen en 
månad upptäckte han att 
klarlacken släppte på bilens 
fälgar. Han hörde av sig och 
ville att vi skulle åtgärda 
fälgarna eller montera andra 
fälgar. Vi anser inte att det är 
något onormalt slitage på en 
bil som är fem år gammal, 
inte heller att det har med 
funktionen att göra. 

Nu har kunden gjort en 

ständigheten att kunden inte 
reklamerade eller påtalade detta 
vid leveransen. I egenskap av 
näringsidkare hade kunden, 
enligt köplagen, dessutom en viss 
undersökningsplikt om han vid 
köptillfället ansåg att vinterdäck 
skulle ingå i köpet. 

David Norrbohm

Verktadsägaren avstod mot-
villigt från att byta oket.

Kundens rätt 
till vinterdäck 
eller ej är 
frågan här.

FRÅGA  Vi bytte åt en kund en 
extraljusramp, som gått sönder 
i fästet vid en kollision (försäk-
ringsskada). Nu vill kunden ha 
tillbaka rampen. Har han rätt till 
det? Har bilägare verkligen rätt 
till dessa utbytta delar vid för-
säkringsskador (det kan ju även 
gälla andra delar till exempel 
fälgar som skadats)? 

Olof P

S VA R  VERKSTADEN ÄR skyldig 
att hålla delarna tillgängliga, det 
vill säga kunna visa upp dem. Om 
inte generalagent eller försäk-
ringsbolag kräver att få tillgång till 
delarna, är ni skyldiga att ge kun-
den de utbytta delarna om hon 
eller han kräver det, dock endast 
i samband med att bilen hämtas, 
inte senare. Detta regleras i p 13 i 
MRF:s reparationsvillkor.

Om er kund kom tillbaka vid ett 
senare tillfälle än när bilen hämta-
des, har ni alltså ingen skyldighet 
att tillmötesgå kundens krav.

David Norrbohm

Måste man spara 
utbytta delar?

JURIDIK

anmälan till ARN. Vad ska vi 
svara ARN?

Första gången ARN-anmäld

S VA R  JAG DELAR er uppfattning 
om att det är normalt slitage. På ju-
ridikspråk betyder det att ni bestri-
der yrkandet och att ni som grund 
anser att felet inte är ett köprättsligt 
fel enligt konsumentköplagens 
bestämmelser. Ni anser sålunda 
att felet med hänsyn till bilens 
pris, ålder och körsträcka inte är 
en avvikelse från vad kunden med 
hänsyn till dessa omständigheter 
haft fog att räkna med.

Svara ARN så!
David Norrbohm
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

”UNDVIK ATT VISA ATT 
NI ERTAPPAT KUNDERNA 
MED EN LÖGN!”

BILHANDEL

FRÅGA  För ett och ett halvt år 
sedan levererade vi en begag-
nad suv till en kund. Häromda-
gen kom kunden in och påstod 
att bilen har varit krockad i USA. 
Han har tagit en Carfax på bilen 
och sett detta. Vi har inte haft en 
aning om att bilen varit med om 
detta och kunden som vi bytte in 
bilen från berättade ingenting.

Vad har vi för skyldigheter 
kring detta efter så lång tid?

Erik, Mariestad
 

BILHANDEL

”ATT BILEN HAR VARIT STÖLDANMÄLD 
ÄR INTE I SIG ETT FEL”

FRÅGA  Vi köpte in en välutrus-
tad VW Passat, tre år gammal 
på 7 400 mil från en större 
handlare för ett par månader 
sedan. Bilen hade rullat fina mil 
som tjänstebil på ett företag. För 
tre veckor sedan levererade vi 
ut den till en mycket nöjd kund. 
I går kom hon in förskräckt 
och berättade att bilen har varit 
stulen för mer än tre år sedan. 
En vän till henne hade tittat in i 
bilregistret och fått informatio-
nen. Det visar sig att bilen har 
varit stöldmärkt i sju dagar fram 
till några dagar innan den leve-
rerades ut till sin första kund.

Nu vill kunden lämna tillbaka 
bilen och att vi tar fram en lika-
dan till henne alternativt att vi 
köper tillbaka bilen till fullt pris.

Vi har inte haft information 
om att bilen har varit stulen. 
När vi köper in bilar från olika 
bolag eller auktionssajter får 
vi ibland inte ens information 
om registreringsnumret förrän 
inköpet är gjort. Jag har inte sett 

Ger en tidigare stöldmärkning
kunden rätt att reklamera?

att auktionssajter, eller dem vi 
köper bilar från, lämnar sådan 
information.

Så jag har två frågor. Kan vår 
kund ställa dessa krav mot oss? 
Om det är så, vad har vi i så fall 
för möjlighet att ta det kravet 
vidare till det företag som vi har 
köpt bilen från?

Lars, Göteborg

SVAR  OM KUNDEN VILL reklamera 
sin nya pärla för att det har funnits 
en stöldmarkering på den i sju da-
gar, måste hon kunna visa att bilen 
har ett fel. Det är reklamationsrät-
ten som kommer i fråga här, om 
bilen har ett ursprungligt fel eller 
inte. Att bilen har varit stöldan-
mäld är inte i sig ett fel. I många 
avseenden vill jag jämföra det med 
att en bil blivit reparerad på en 
skadeverkstad. 

KUNDEN SKA ALLTSÅ visa att bilen 
har ett fel och till att börja med 
behöver hon ta fram orsaken till 
stöldanmälan. Kanske handlar 

det bara om en borttappad bil i en 
importhamn eller på parkeringen 
hos återförsäljaren. Om bilen har 
varit stulen behöver kunden visa 
vilket felet är; har bilen levererats 
ut som ny några dagar senare är 
risken liten att ni kommer att få ett 
sådant besked, tror jag. 
   Skulle bilen ha varit ivägkörd 
som stulen, har det som vanligt 
gällt att återställa den på ett fack-
mannamässigt sätt, precis som vid 
en krockskada. Om kunden inte 
kan visa att det brustit i detta och 
att det därmed inte finns ett fel på 
bilen, kan ni lugna henne med att 
hon har köpt en bra bil som inte 
har ett värdeförsämrande fel. Na-
turligtvis är historien om vad bilen 
varit med om alltid lugnande. 
 
NÄR MAN SOM bilhandlare tar upp 
ett fordon första gången i exem-
pelvis Bilvision, blir det naturligt 
”Grundinformation” man tittar 
på. Här syns eventuella obetalda 
skatter, kreditspärr, besiktnings-
behov och mycket mer. Här syns 

”VI HADE SÅLT EN USA-KROCKAD BIL”

L ACK & SKADE

FRÅGA  I förra num-
ret svarade du på en 
fråga om en hotfull 
kund. Häromdagen 
råkade jag ut för en 
liknande grej, inte en 
hotfull kund, men en 
kund som uppenbar-
ligen ljög – och det är 
ju tyvärr inte allt för ovanligt.

Mannen kom in på vår kundmottagning och hade en skadeanmä-
lan i handen som han viftade med. Vi på kundmottagningen visade 
att vi sett honom och bad honom sitta ner tills någon av oss blev 
lediga. 

Jag som blev klar först ropade på honom och bad honom sätta 
sig ner i min besöksstol och berätta vad som hänt. Mannen sträckte 
över skadeanmälan till mig: ”Du kan läsa här!”.

Jag ögnade igenom anmälan och där visade det sig att han slirat 
av vägen. Jag förklarade att vi måste ta in hans bil i vår besiktnings-
hall och titta på skadorna. Sagt och gjort, mannen gick ut och körde 
in bilen i hallen. 

Jag tittade på skadorna (inget märkvärdigt, höger fram skadat) 
och förklarade vad vi skulle göra med hans bil. Kunden började 
då peka på skador på vänster bak som han påstod ha uppkommit 
samtidigt, vilket uppenbart var otänkbart. 

Han var ju dessvärre inte den enda kunden som skarvar så; det 
är ju rätt många som drar en rövare för att försöka få sina bilar 
”renoverade” i samband med ett skadetillfälle. 

Hur tycker du att vi som kundmottagare ska hantera dem? 
Krille, skaderådgivare

SVAR  JA, DET DÄR känner man igen, kunder som tycker att ”ta med 
det här när ni ändå …”.

Jag säger så här: Klampa inte på! Undvik att visa att ni ertappat kun-
derna med en lögn; avslöjade kunder reagerar gärna med aggressivitet. 

Förklara i stället att ni förstår att ”de andra skadorna” upptäcktes 
samtidigt med det aktuella skadetillfället (så kan det ju faktiskt vara), 
men att de troligtvis uppkommit tidigare.

Står kunden ändå på sig får ni ta med det och lämna en kommen-
tar till försäkringsbolaget. Ni är skyldiga att informera bolaget om er 
ståndpunkt. Det är också viktigt att kryssa för ”manuell hantering” på 
kalkylen så den stannar upp hos bolaget och inte åker igenom automa-
tisk granskning. 

Ytterst är det bolaget som får avgöra vad ni ska reparera på bilen.
Jan Olvenmo

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

JAN OLVENMO

HUR GÖR MAN MED KUNDER
SOM VILL FÅ MED GAMLA 
SKADOR?

JOHAN HOLMQVIST

SVAR NI HAR ANSVAR för eventu-
ella fel som fanns vid försäljnings-
tillfället, ursprungliga fel. Det har 
ni alltid i tre år efter leverans. Det 
är här kunden som ska visa att det 
är ett fel och att det är ursprung-
ligt. Är så fallet har du ansvar för 
problemet (första sex månaderna 
är det ni som behöver visa att det 
inte är ett ursprungligt fel). Men 
bara för att bilen har varit krockad 
i USA behöver det inte betyda att 
den inte är fackmannamässigt 

reparerad. Men om så skulle 
vara fallet, har ni ett ansvar för 
att återställa de fel som kunden 
kan påvisa.

MÅNGA TUSEN BILAR som varit 
utdömda i USA finns tyvärr regist-
rerade i Sverige. Många av dessa 
har tyvärr varit med om så mycket 
tråkigheter att de inte borde få 
rulla på vägarna. Enklast att bli 
av med sådana här problem är att 
aldrig få dem. Testa därför inby-

tesbilarna på ett fackmannamäs-
sigt sätt och på denna sorts bilar 
gäller även ta en Carfax. 

Johan Holmqvist

också tydligt om det finns eller har 
funnits en stöldanmälan på bilen, 
även när den i så fall är återkallad. 
Så möjligheten att veta om era 
lagerbilar har en stöldmarkering är 
enkel, då jag tror att alla tittar på 
den sidan innan ett ägarbyte görs.
   Gissar att ni kanske har sett att 
exempelvis en biluthyrningsbil har 
varit stöldanmäld, som tyvärr hän-
der ibland. Det är ingenting som 
påverkar dess pris som begagnad 
bil generellt.

NÄR DET GÄLLER din andra fråga 
gäller samma resonemang, med 
den skillnaden att ni säkert har 
avtal eller överenskommelser med 
den handlare ni har köpt bilarna 
av om vad som gäller om bilar 
varit stöldmarkerade. Här rekom-
menderar jag därför att noggran-
nare kolla vilka villkor ni köper in 
era bilar på. Dessutom har ni en 
betydligt större undersöknings-
plikt som näringsidkare än vad en 
konsument har. Glöm aldrig det.

Johan Holmqvist

Tidigare krockad 
behöver inte heller 
vara ett ”fel”.

Här satt den egent-
liga skadan.
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Nyregistreringar under oktober

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
oktober 2017

Nyregistrerade miljöbilar oktober 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i oktober

 Oktober Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo XC60 2 309 1 852 21 419 11 982 6,87 3,95
2 Volvo S/V90N 1 651 1 206 17 877 2 203 5,73 0,73
3 VW Golf 2 049 2 050 16 771 17 671 5,38 5,83
4 VW Passat 1 609 1 489 11 782 12 872 3,78 4,24
5 Volvo S/V60 1 432 1 756 11 447 12 141 3,67 4,00
6 Volvo V40N 862 1 403 8 140 10 174 2,61 3,36
7 VW Tiguan 805 264 8 077 3 304 2,59 1,09
8 BMW 5-serie 513 451 5 844 4 460 1,87 1,47
9 Toyota Auris 692 583 5 065 6 306 1,62 2,08
10 Fiat Ducato 261 180 4 776 4 006 1,53 1,32

 Oktober Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Toyota Auris HSD Hybrid 546 406 3 818 4 406 7,26 8,79
2 VW Passat GTE Laddhybrid 535 474 3 726 3 359 7,08 6,70
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 247 515 2 989 4 447 5,68 8,87
4 Mercedes E-Klass (213)  Diesel 220 318 2 703 1 412 5,14 2,82
5 Kia Niro Hybrid 314 150 2 457 311 4,67 0,62
6 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 373 432 2 405 3 399 4,57 6,78
7 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 324 201 2 332 2 104 4,43 4,20
8 Toyota C-HR Hybrid Hybrid 139 0 2 250 0 4,28 0,00
9 Volvo S/V90N Miljödiesel Diesel 325 27 2 040 57 3,88 0,11
10 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 213 182 1 992 1 276 3,79 2,54

Diesel 40,4 %

E85 1,0 % 

Elhybrid 25,4 %

El/laddhybrid 27,6 %

Gas 5,6 %

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

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

 Oktober Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
Stockholms län                 9 830 9 888 97 944 89 334 31,4
Västra Götalands län           5 473 5 347 52 204 52 169 16,7
Skåne län                      4 117 4 360 42 652 40 713 13,7
Östergötlands län              1 376 1 228 12 285 12 240 3,9
Jönköpings län                 1 254 1 160 11 575 11 424 3,7
Hallands län                   1 063 949 9 617 9 880 3,1
Uppsala län                    809 853 8 103 8 291 2,6
Södermanlands län              778 766 7 143 7 477 2,3
Värmlands län                  736 711 7 031 7 049 2,3
Örebro län                     811 744 7 037 7 251 2,3
Gävleborgs län                 773 730 7 157 7 187 2,3
Kalmar län                     743 733 6 660 6 551 2,1
Västmanlands län               680 733 6 457 6 859 2,1
Dalarnas län                   647 695 6 313 6 431 2,0
Västernorrlands län            692 635 6 373 6 623 2,0
Västerbottens län              591 570 5 963 5 993 1,9
Kronobergs län                 565 597 5 706 5 717 1,8
Norrbottens län                438 423 4 478 4 717 1,4
Blekinge län                   357 358 3 590 3 598 1,2
Jämtlands län                  280 254 2 563 2 533 0,8
Gotlands län                   99 106 1 100 1 199 0,4
Landet totalt 32 112 31 840 311 951 303 236 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     23 36 236 473 0,07 0,15
  Land Rover                 45 65 916 747 0,29 0,24
Totalt BC Sweden             68 101 1 152 1 220 0,36 0,40
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 753 1 789 18 045 18 161 5,78 5,98
  Mini                        281 292 2 522 2 351 0,80 0,77
Totalt BMW Northern Europe     2 034 2 081 20 567 20 512 6,59 6,76
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 28 17 420 122 0,13 0,04
  Fiat                       395 331 6 493 6 383 2,08 2,10
  Jeep                       43 72 693 833 0,22 0,27
  Lancia                     0 0 0 26 0,00 0,00
Totalt Fiat Group Automobiles 466 420 7 606 7 364 2,43 2,42
Ford Motor                                                                          
  Ford                       865 1 011 10 092 10 294 3,23 3,39
Totalt Ford Motor            865 1 011 10 092 10 294 3,23 3,39
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      284 218 2 764 3 299 0,88 1,08
Totalt Honda Nordic          284 218 2 764 3 299 0,88 1,08
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 5 50 37 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     2 5 50 37 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 017 1 978 18 935 18 339 6,06 6,04
Totalt KIA Motors Sweden     2 017 1 978 18 935 18 339 6,06 6,04
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      510 511 4 932 5 722 1,58 1,88
Totalt Mazda Motor Sverige   510 511 4 932 5 722 1,58 1,88
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 635 1 489 16 406 14 146 5,25 4,66
  Smart                      1 6 57 44 0,01 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 636 1 495 16 463 14 190 5,27 4,67
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 0 2 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    326 326 2 173 2 215 0,69 0,73
Totalt Nimag Sverige      326 326 2 173 2 215 0,69 0,73
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     792 901 8 295 8 254 2,65 2,72
Totalt Nissan Nordic         792 901 8 295 8 254 2,65 2,72
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     665 771 5 928 6 818 1,90 2,24
Totalt Opel Sverige         665 771 5 928 6 818 1,90 2,24
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      328 306 3 391 4 059 1,08 1,33
  Renault                    1 107 998 11 579 10 728 3,71 3,53
Totalt Renault Nordic Sverige 1 435 1 304 14 970 14 787 4,79 4,87
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    392 505 4 507 4 036 1,44 1,33
  DS                    6 8 64 93 0,02 0,03
  Hyundai                    409 433 6 690 7 679 2,14 2,53
  Mitsubishi                 363 421 3 651 3 497 1,17 1,15
Totalt SC Motors Sweden AB   1 170 1 367 14 912 15 305 4,78 5,04
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     8 16 392 66 0,12 0,02
Totalt Ssangyong Motor Sverige         8 16 392 66 0,12 0,02
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     464 458 4 191 4 270 1,34 1,40
Totalt Subaru Nordic         464 458 4 191 4 270 1,34 1,40
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      118 119 1 237 1 396 0,39 0,46
  Toyota                     2 115 1 818 18 770 18 191 6,01 5,99
Totalt Toyota Sweden         2 233 1 937 20 007 19 587 6,41 6,45
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 850 2 166 16 676 18 114 5,34 5,97
  Porsche                    95 85 1 310 1 121 0,41 0,36
  Skoda                      1 567 1 383 14 397 13 502 4,61 4,45
  Seat                       724 590 5 357 4 717 1,71 1,55
  Volkswagen                 5 233 5 005 47 169 46 616 15,12 15,37
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 469 9 229 84 909 84 070 27,21 27,72
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 575 6 723 61 474 56 615 19,70 18,67
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 575 6 723 61 474 56 615 19,70 18,67
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       1 093 988 12 139 10 270 3,89 3,38
Totalt 32 112 31 840 311 951 303 236 100,00 100,00
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2 653 2 867 7 439 7 427
2 653 2 867 7 439 7 427
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1 485 1 528 1 279 1 771

39 26 11 11
39 26 11 11
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10 253 10 905 8 682 7 434
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3 327 4 144 1 605 1 578

3 814 3 418 12 472 10 685
3 12 54 32

3 817 3 430 12 526 10 717

0 0 0 0
0 0 0 0

1 559 1 454 614 761
1 559 1 454 614 761

4 735 4 659 3 560 3 595
4 735 4 659 3 560 3 595

2 144 2 808 3 784 4 010
2 144 2 808 3 784 4 010

2 469 3 111 922 948
5 057 5 587 6 522 5 141

6 103 4 631

2 458 2 292 2 049 1 744
0 0 0 0

2 834 3 692 3 856 3 987
1 095 1 276 2 556 2 221
6 387 7 260 8 461 7 952

63 16 329 50
63 16 329 50

2 578 2 473 1 613 1 797
2 578 2 473 1 613 1 797

301 313 936 1 083
9 070 9 224 9 700 8 967
9 371 9 537 10 636 10 050

4 574 4 737 12 102 13 377
708 574 602 547

6 055 6 183 8 342 7 319
3 257 3 239 2 100 1 478

14 541 15 956 32 628 30 660
29 135 30 689 55 774 53 381

17 750 16 509 43 724 40 106
17 750 16 509 43 724 40 106

7 885 5 861 4 438 4 547
120 388 121 552 191 563 181 684

Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 380 317  

BÄSTA OKTOBERMÅNADEN för personbilar någon-
sin och en ökning med en procent. Ackumulerat 
ligger vi tre procent över rekordåret 2016. Oktober 
hade i år en registreringsdag mer än i fjol, vilket 
motsvarar cirka fem procent. Oktober blev den 
44:e månaden av de 46 senaste med en ökning.

ÄVEN TRANSPORTBILAR gav oss den bästa okto-
bermånaden någonsin, med en ökning på hela 34 
procent jämfört med 2016 och den 40:e månaden 
av de 47 senaste med en ökning. Hitintills i år har 
vi en ökning med sju procent över rekordåret 2016.

TUNGA LASTBILAR hade åter en mycket stark 
månad med en ökning på elva procent, vilket 
ackumulerat ger sju procent bättre än fjolåret. 
MRF höjde i oktober prognosen för 2017 till 6  200, 
vilket i så fall innebär all time high.

Rekordvolymer i oktober!
KO M M E N TA R

Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Okt  Ackumulerat  2017  2016
Chevrolet  0 0 1 2 0,0 -50,0 0,0 0,0
Citroen  217 234 2 702 2 313 -7,3 16,8 6,0 5,5
Dacia  53 52 544 703 1,9 -22,6 1,2 1,7
Hyundai  2 4 39 52 -50,0 -25,0 0,1 0,1
Fiat  118 108 1 445 1 122 9,3 28,8 3,2 2,7
Ford  1 027 762 6 501 7 199 34,8 -9,7 14,4 17,1
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  39 23 528 497 69,6 6,2 1,2 1,2
Isuzu  42 58 439 513 -27,6 -14,4 1,0 1,2
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  482 365 4 047 3 730 32,1 8,5 9,0 8,9
Mitsubishi  64 60 743 767 6,7 -3,1 1,6 1,8
Nissan  294 156 2 632 2 550 88,5 3,2 5,8 6,1
Opel  140 109 1 341 1 270 28,4 5,6 3,0 3,0
Renault  562 405 4 519 4 166 38,8 8,5 10,0 9,9
Seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ssangyong  2 1 60 17 100,0 252,9 0,1 0,0
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  238 200 1 912 1 350 19,0 41,6 4,2 3,2
Volkswagen  1 643 1 085 13 810 12 414 51,4 11,2 30,6 29,5
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  438 368 3 803 3 457 19,0 10,0 8,4 8,2
Totalt  5 361 3 990 45 066 42 122 34,4 7,0 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Okt  Ackumulerat  2017  2016
DAF  17 7 124 110 142,9 12,7 2,4 2,3
Iveco  1 1 2 7 0,0 -71,4 0,0 0,1
MAN  19 30 204 215 -36,7 -5,1 4,0 4,6
Mercedes-Benz  80 61 592 450 31,1 31,6 11,7 9,5
Scania  222 204 2 017 1 982 8,8 1,8 39,8 42,0
Volvo  261 236 2 106 1 929 10,6 9,2 41,5 40,9
Övriga  3 5 27 28 -40,0 -3,6 0,5 0,6
Totalt  603 544 5 072 4 721 10,8 7,4  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Oktober Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 5 361 3 990 1 371 34,4 45 066 42 122 2 944 7,0
andel i % 89,4 87,7   89,1 87,7 
3,5–10 ton 17 28 -11 -39,3 231 256 -25 -9,8
andel i %  0,3 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  14 26 -12 -46,2 219 198 21 10,6
andel i %  0,2 0,3   0,4 0,3
>16 ton  603 544 59 10,8 5 072 4 721 351 7,4
andel i %  10,1 11,3   10,0 11,3
Totalt  5 995 4 588 1 407 30,7 50 588 47 297 3 291 7,0

Registrering av bussar Över 10 ton

 Oktober Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Okt  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-Setra  8 12 121 79 -33,3 53,2 14,3 9,7
MAN  10 16 121 56 -37,5 116,1 14,3 6,9
Mercedes-Benz  7 4 255 125 75,0 104,0 30,2 15,4
Neoplan  1 0 2 9 0,0 -77,8 0,2 1,1
Scania  7 4 170 164 75,0 3,7 20,1 20,1
VDL  2 0 33 0 0,0 0,0 3,9 0,0
Volvo  9 0 83 287 0,0 -71,1 9,8 35,3
Övriga  13 5 59 94 160,0 -37,2 7,0 11,5
Totalt  57 41 844 814 39,0 3,7  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

 September  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)
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 September   Ackumulerat  September Ackumulerat  Förändring
 2017 2017 2016 2016 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  (%)  Antal (%)

 September Ackumulerat  September   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 3 480 19,51 3 493 31 910 20,11 33 638 7 783 20,51 6 238 5,5 6,3 5,7
2 Volkswagen 2 358 13,22 2 336 22 475 14,17 19 930 4 513 11,89 4 738 6,4 5,7 6,0
3 Toyota 1 593 8,93 1 693 13 675 8,62 13 971 2 608 6,87 2 499 7,3 7,9 6,7
4 Audi 1 086 6,09 1 156 9 250 5,83 9 863 2 894 7,62 2 131 4,5 6,3 4,6
5 BMW 1 035 5,80 963 9 287 5,85 9 082 1 967 5,18 1 646 6,3 6,5 6,3
6 Ford 929 5,21 1 027 7 816 4,93 8 549 2 355 6,20 2 212 4,8 5,6 4,6
7 KIA 734 4,12 754 6 728 4,24 6 535 1 389 3,66 1 260 6,3 7,0 6,5
8 Renault 707 3,96 660 5 919 3,73 5 891 1 275 3,36 1 298 6,6 5,7 5,5
9 Skoda 705 3,95 694 5 918 3,73 5 914 1 599 4,21 1 305 5,4 6,2 5,3

10 Hyundai 632 3,54 700 5 507 3,47 6 108 1 303 3,43 1 320 5,6 6,1 5,3
11 Mercedes-Benz 624 3,50 628 5 347 3,37 5 385 1 622 4,27 1 254 4,7 5,8 4,7
12 Peugeot 595 3,34 612 4 863 3,07 5 351 1 089 2,87 1 243 6,1 5,8 5,2
13 Opel 433 2,43 522 3 938 2,48 4 478 1 130 2,98 1 239 4,6 5,0 4,5
14 Nissan 383 2,15 415 3 454 2,18 3 514 554 1,46 486 8,4 9,7 8,2
15 Citroen 307 1,72 355 2 837 1,79 3 008 749 1,97 896 4,7 4,7 4,6
16 Subaru 305 1,71 338 2 556 1,61 2 651 737 1,94 615 5,0 6,6 5,0
17 Honda 256 1,44 356 2 567 1,62 3 313 640 1,69 724 4,8 6,1 5,3
18 SAAB 218 1,22 296 2 013 1,27 3 060 557 1,47 757 4,6 4,8 4,3
19 Mitsubishi 202 1,13 207 1 659 1,05 1 783 488 1,29 420 5,0 5,6 4,7
20 Mazda 198 1,11 216 1 833 1,16 1 869 468 1,23 449 5,2 5,9 5,2
21 Seat 187 1,05 188 1 674 1,06 1 551 393 1,04 420 5,7 5,4 5,6
22 Suzuki 145 0,81 158 1 150 0,72 1 111 248 0,65 297 6,6 6,7 5,6
23 Mini 141 0,79 116 1 096 0,69 1 047 211 0,56 157 7,7 8,0 7,2
24 Dacia 134 0,75 85 976 0,62 679 179 0,47 92 8,4 9,9 8,9
25 Fiat 112 0,63 118 955 0,60 994 258 0,68 210 5,2 6,5 5,1
Övriga                                            338 1,89 410 3 244 2,04 3 425 946 2,49 1 004 4,3 4,9 4,4

Totalt/Genomsnitt 17 837 100,0 18 496 158 647 100,0 162 700 37 955 100,0 34 910 5,7 6,1 5,5

01 - STOCKHOLM                           10 009 10 083 -74 -0,73 90 262 89 294 968 1,08 21,14 20,96
03 - UPPSALA                             1 661 1 686 -25 -1,48 14 958 15 329 -371 -2,42 3,50 3,60
04 - SÖDERMANLAND                        1 520 1 600 -80 -5,00 13 419 13 633 -214 -1,57 3,14 3,20
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 076 2 234 -158 -7,07 19 007 18 924 83 0,44 4,45 4,44
06 - JÖNKÖPING                           1 953 1 836 117 6,37 16 688 16 377 311 1,90 3,91 3,84
07 - KRONOBERG                           1 075 1 121 -46 -4,10 9 341 9 135 206 2,26 2,19 2,14
08 - KALMAR                              1 194 1 303 -109 -8,37 10 923 10 470 453 4,33 2,56 2,46
09 - GOTLAND                             225 244 -19 -7,79 2 013 2 014 -1 -0,05 0,47 0,47
10 - BLEKINGE                            775 772 3 0,39 6 986 6 606 380 5,75 1,64 1,55
12 - SKÅNE LÄN                           6 159 6 191 -32 -0,52 56 329 54 323 2 006 3,69 13,19 12,75
13 - HALLAND                             1 559 1 674 -115 -6,87 14 611 14 795 -184 -1,24 3,42 3,47
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                7 947 8 063 -116 -1,44 70 815 71 610 -795 -1,11 16,58 16,81
17 - VÄRMLAND                            1 369 1 516 -147 -9,70 12 500 12 739 -239 -1,88 2,93 2,99
18 - ÖREBRO                              1 521 1 566 -45 -2,87 13 664 13 948 -284 -2,04 3,20 3,27
19 - VÄSTMANLAND                         1 537 1 590 -53 -3,33 13 442 13 605 -163 -1,20 3,15 3,19
20 - DALARNAS LÄN                        1 533 1 556 -23 -1,48 13 140 13 161 -21 -0,16 3,08 3,09
21 - GÄVLEBORG                           1 380 1 436 -56 -3,90 12 195 12 211 -16 -0,13 2,86 2,87
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 285 1 283 2 0,16 10 830 10 820 10 0,09 2,54 2,54
23 - JÄMTLAND                            605 596 9 1,51 5 079 5 355 -276 -5,15 1,19 1,26
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 100 1 185 -85 -7,17 9 802 10 131 -329 -3,25 2,30 2,38
25 - NORRBOTTEN                          1 257 1 366 -109 -7,98 10 838 11 369 -531 -4,67 2,54 2,67
Övrigt 17 14 3 21,43 206 126 80 63,49 0,05 0,03

Hela landet 47 757 48 915 -1 158 -2,37 427 048 425 975 1 073 0,25 100,0 100,00

MRF 16 048 33,61 143 476 33,61 16 461 33,66 145 550 34,17 -413 -2,51 -2 074 -1,42
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 498 28,27 120 138 28,14 12 767 26,11 111 302 26,13 731 5,73 8 836 7,94
Bilhandel total 29 546 61,88 263 614 61,74 29 228 59,76 256 852 60,31 318 1,09 6 762 2,63
Privat bilhandel(fysisk person) 1 442 3,02 13 217 3,10 1 493 3,05 13 957 3,28 -51 -3,42 -740 -5,30
Juridisk person 4 502 9,43 42 595 9,98 4 494 9,19 41 257 9,69 8 0,18 1 338 3,24
Privat 11 894 24,91 104 658 24,51 13 248 27,09 110 231 25,88 -1 354 -10,22 -5 573 -5,06
Direktimport 361 0,76 2 862 0,67 442 0,90 3 601 0,85 -81 -18,33 -739 -20,52

Totalt 47 745 426 946 48 905 425 898 -1 160 -2,37 1 048 0,25
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KÖR DU OMKRING i Moskva, se då till att bilen är riktigt, riktigt smutsig. 
Då har du nämligen chansen att få ditt fordon förvandlat till ett konst-
verk. 

Ryske konstnären Nikita Golubev har blivit en sensation på Insta-
gram på bara några veckor. Han går omkring på gatorna i Moskva och 
letar upp bilar som är lagom smutsiga. 

Med hjälp av fingrarna, och några penslar, ritar han sedan fantas-
tiska fåglar, alligatorer, hajar, gorillor och motiv från filmer.

Ibland frågar han ägaren om lov – men lika ofta gör han sin konst 
ändå. 

På ett Instagram-konto lägger konstnären ut bilder av sina verk 
under sitt artistnamn Proboynick. För varje bild ökar antalet gillande – 
och antalet följare är nu uppe i fler än 44 000. Han har också en särskild 
Youtube-kanal där du kan se honom förvandla smuts till konst. Han gör 
sina konstverk genom att ta bort smutsen och har till och med skapat 
ett nytt namn för sin metod: #dirtpainting.

Tidigare har Nikita Golubev arbetat med mer traditionella material 
som vattenfärger. Men det är med hjälp av vägdamm som han nu har 
blivit världsberömd. 

Här är några av Proboynicks fantastiska smutsverk! 2

AV MIKAEL JÄGERBRAND
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JAG HADE SÅLT JAGUAREN; hustrun hade fruktat att en gammal 
brittisk bil skulle innebära problem om den fallerade i södra 
Frankrike där vi bor. I stället köpte vi en stor Citroën – som en 
vacker dag började hoppa på vägen som en testosteronstinn 
ponny på en rodeo. Det gashydrauliska fjädringssystemet läckte. 
En vecka och fjortonhundra förlorade euro senare gick det att 
hämta den lagade bilen.

DET FICK MIG ATT FUNDERA på vilka fordon som är mest uthålliga  
– de som har djur som kylarmärke eller de som saknar sådana.

Cadillac hade en gång en häger som prydnad.
Och Emile Peugeot lät 1858 registrera det heraldiska lejon som 

fortfarande är märkets signum. Logotypen kommer från Belforts 
stadssymbol, och skapades av Frédéric-Auguste Bartholdi (som 
också formgav Frihetsgudinnan).

DET FINNS NÅGOT STOLT och uthålligt över bilar som pryds av 
djur. Saab fick tyvärr sin grip från Scania för sent.

Ferraris stegrande hingst? Den är symbol för det kavallerire-
gemente som det italienska flygaresset greve Francesco Baracca 
tillhörde. Konkurrenten Lamborghinis tjur uttrycker grundaren 
Ferruccio Lamborghinis fascination för tjurfäktning. Både hästen 
och tjuren, liksom bilarna, signalerar temperament och potens.

Detsamma kanske man inte ska säga om geckoödlan som sitter 
på nyligen konkursade Wiesmanns kylare. Tillverkaren av denna 

Krönika

retroläckra roadster hävdade i alla fall att en liten ödla, som aldrig 
förlorar fotfästet, var talande för fordonets vägegenskaper.

NU TILL ETT PRIVAT PROBLEM; hustrun vill att vi skaffar oss en så 
pass liten bil att den går att köra genom franska byars trängsta 
gränder.

Jag anser att även ett stort – formidabelt – fordon kan framfö-
ras överallt. Kylarmärket visar vägen.

Formgivaren Frederick Gordon Crosbys ”The Leaping cat” har  
prytt Jaguars kylare från 1938 till 2001, och representerar under-
bara egenskaper som fart, kraft och smidighet. Numera tillåter 
dock inte EU sådana trafikfarliga dekorationer. Det fick härom-
sistens en äldre engelsman på ett diskussionsforum på nätet att 
häva ur sig att ”tiden är alltså förbi då man kunde spetsa franska 
fotgängare”.

Detta fick mig snabbt att lämna The Jaguar Enthusiasts’ club. 
Frankrike må vara britternas arvfiende, men min frankofili vann 
över min anglofili.

MEN NÄR DET GÄLLER NÄSTA BILVAL?

Jag kräver en bil med ett djur som kylarmärke. Lejon, häst, tjur?
Jag nöjer mig med en stor katt.

AV  PER MORTENSEN

Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment 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. 

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Alla priser exklusive moms.

Enkel, flexibel, mobil och snabb.

Intuitiv programvara som rättar operatören vid ev 

felhantering

Uppdatering av specifikationer via wi-fi.

3D Hjulinställare
John Bean V1200

MAHA MBT 2100 - bromsprovare 
med visarinstrument
En okomplicerad och driftsäker bromsprovare för alla 
typer av personbilar, lätt lastbil och små bussar med ax-
eltryck upp till 3 ton. Den utför mätningen i hela 5 km/h 
och har spolskyddade extra starka motorer som standard. 
Spårbredd, min 780 mm, max 2200 mm.  

46 900:-
exklusive moms

Pris från:

Bromsprovare

109 000:-
exklusive moms

Introduktionspris:

Balansmaskin
John Bean B340-serien
Mycket lättanvända balanseringsmaskiner som finns 

i tre varianter som alla har pekskärm och automatisk 

inläsning av fälgbredd och diameter. Laseravisering av 

klistervikt (L- och P-modell) samt autonav (P-modell)

27 900:-
exklusive moms

Kampanjpris från:

TM

TM

Leasingkostnad: 

830  kr/mån.*  
(60 mån)
*10% restvärde + uppläggnings-& 
faktureringsavgift

Leasingkostnad: 

494  kr/mån.*  
(60 mån)
*10% restvärde + uppläggnings-& 
faktureringsavgift

Leasingkostnad: 

1 799  kr/mån.*  
(60 mån)
*10% restvärde + uppläggnings-& 
faktureringsavgift

Kylarmärket visar vägen

”Det finns något stolt och uthålligt 
över bilar som pryds av djur”



 

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

PROFESSIONELL UTRUSTNING FRÅN CORGHI 
HOS CONTINOVA

Corghi Jolly är utrustad med Corghis patenterade demonterings/monteringshuvud 
som gör demonteringen mycket enkel utan kontakt med fälgen! Däckjärn behövs 
ej, inga skador på däck eller fälg. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Automatisk positionering av verktygsarmen 
i förhållande till hjulet, väljs enkelt på touchpanelen via inställning av fälgens 
tumstorlek. Hjulet monteras på maskinen snabbt och säkert med en pneumatisk 
låsning via fälgens centrumhål. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Steglös hastighet på monteringbordet med 
bibehållet vridmoment oberoende av varvtal. Standardutrustad med hjullyft och 
monteringshjälp.

• Corghis patenterade demontering/monteringingshuvud
• 220V inverter motor med 2 hastigheter, kraftigt vridmoment
• Övre och undre clinchlossarrullar
• Inställning av monteringshuvudet med ett knapptryck
• Extra kraftig konstruktion
• Inklusive hjullyft
• Inklusive monteringshjälp
• Pneumatisk fälglåsning via centrumhålet
• Ingen kontakt med fälgen
• Ergonomisk kontrollpanel
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