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Carolina Brandtman
Managing Director Sverige

Tack för ett 
fantastiskt år

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

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

Vi ses under 2018!

santanderconsumer.se

Santander Sverige
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MER LÄSNING 

PÅ VÅR NYA 

WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.se
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SOM FÖRBUND försöker MRF hitta någon form av 
spåkula för att kunna blicka framåt och ge vägledning 
inför kommande strategiska val. Hit hör framtidens 
drivlinor, som skulle kunna förändra vår bransch 
monumentalt beroende på vägval och utvecklings-
hastighet, och som ibland ses som hot.

ALLA FABRIKER JOBBAR med elbilar och självkörande 
fordon, så vi kan vara säkra på att de kommer, om än 
inte riktigt i vilken takt. För att få genomslagskraft 
krävs att många saker samverkar och att myndighe-
ter dikterar långsiktiga spelregler och underbyggda 
infrastruktur-satsningar först. 

JAG KAN INTE låta bli att nämna Norge där ett 
principiellt beslut har medfört en pågående omställ-
ning till eldrift av framtidens fordon. Cirka hälften av 
alla sålda bilar i Norge under hösten är någon form 
av elbil, det för att man har regler, incitament och 
laddinfrastruktur på plats, vilket kan ställas i relation 
till vår regerings satsningar i fråga om bonus malus, 
miljözoner och klimatkliv …

TROTS AVSAKNADEN av samma tydliga strategi i 
Sverige är det ändå troligt att det kommer fler elbilar 
även här – och det ganska snart. Stora tillverkare stäl-
ler om produktion helt, vilket inte minst visade sig på 
IAA-mässan i Frankfurt där exempelvis en stor före-
tagsgrupp pratade om att lansera mer än 80 varianter 
av fordon med eldrift fram till 2020. 

För många hushåll finns mycket av infrastrukturen 

redan på plats; med mindre ingrepp kan den också nå 
stadskärnorna. Med ”två hål i väggen”, som Vattenfall 
drev, finns ju redan mycket framdraget för att åtmins-
tone få underhållsladdning eller långtidsladdning 
under jobb-dagen eller -natten. 

Byttes armaturerna i dagens gatubelysning till LED 
skulle även strömmen räcka till en hel del laddning 
utan behov av förstärkt ledningsnät.

FÖRÄNDRINGEN KOMMER att gå successivt; vi har  
4,8 miljoner personbilar och mer än 600 000 lastbilar/
bussar som kommer att rulla länge än. Och många 
kunder kommer att välja hybridlösningar med en 
förbränningsmotor kombinerad med el.

Som bransch ska vi förbereda oss genom att  
skaffa rätt kompetens för framtidens teknik och för-
ädla datan i uppkopplade elbilar för att kunna erbjuda 
fler tjänster.

TILL SIST, EN kommentar om året som är på väg mot 
sitt slut med all time high-siffror för såväl person-  
och transportbilar som för tunga lastbilar. 

Njut av framgången och se till att få en härlig jul- 
och nyårshelg! Själv har jag förmånen att genomföra 
en upplevelse från min ”bucket list” över helgerna, så 
God Jul och Gott Nytt År!

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.

”Elbilar har 
många ingångar – 
politiska, tekniska 

och praktiska …”

Två hål i väggen

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      

GUDRUN PAWLO LINDSKOGS alster återkom-
mer då och då här på sidorna. Hon har jobbat 
som tidningsmakare i över fyra decennier, 
bland annat som chefredaktör för flera livs-
stilsmagasin. I dag är hon frilansskribent och 
drivs av nyfikenhet och livslust, är ständigt på 
G. Hon minns med kärlek sin första bil, en häf-
tig hundkoja inköpt för tusen riksdaler. Juvelen 
rostskyddsbehandlade hon själv – och som 
bekant rostar ju aldrig gammal kärlek …

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,  
Magnus Carlsson, Maria Eriksson, 
Marianne Sterner, Mikael Jäger-
brand, Nellie Pilsetnek, Peter Lorin. 
FOTOGRAFER Anna Rehnberg, 

Petter Cohen.
KRÖNIKÖRER Anders Parment, 
Thomas Drakenfors.
KORREKTUR Hans Bister.

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE
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Franska PSA-gruppens lyx- 
och livsstilsmärke DS Auto-
mobiles står sedan 2014 på 
egna ben vid sidan av Citroën 
och Peugeot. I Sverige ingår 
DS Automobiles numera i SC 
Motors, som köpte importrät-
ten av PSA, och i dag erbjuder 
de tre modellserierna DS 3, DS4 
och DS5. Märket säljs av nio 
svenska handlare, varav sex 
representeras av Hedin Bil.

Hur ska DS växa?
– Vi ger bland annat kunden 
möjlighet att personifiera bilen. 
Förutom att välja mellan olika 
motoralternativ kan vi leverera 
avancerad teknik, modern design, 
fantastiskt hantverk och en kvalitet 
som exempelvis olika exklusiva 
läderalternativ till interiören, säger 
Fanny Lindquist, pr & communica-
tions manager vid Citroën Sverige.

Vilka fler modeller kommer till 
Sverige närmaste tiden?
– Till nyåret lanserar vi vår första 
suv, DS 7 Crossback, som inleder 
en ny era. Raffinerad högtek-
nologisk hantverkskonstruk-
tion kombineras med tekniska 
innovationer, vilket ger nya nivåer 
av körkomfort och prestanda, till 
exempel ett nytt fjädringssystem 
som med hjälp av en kamera an-
passar sig efter vägens ojämnheter. 
Fram till 2020 ska ytterligare två 
modellserier tillkomma.

Hur lång historia har DS i Sverige?
– Man kan säga att det smyg-
startade med Citroën DS 3 som 
lanserades 2010. Sedan, 2015, kom 
DS 5, första modellen under varu-
märkets eget namn, då vi började 
implementera en varumärkes-stra-
tegi och en tydlig separation från 
Citroën. Nu introducerar vid den 
första rakt igenom gjorda DS-mo-
dellen i form av den lyxiga suven.

Hur går ni vidare?
– Vi värnar enormt om samarbe-
tet med återförsäljarna, det vill vi 
utveckla och förbättra. Och vi fort-
sätter att satsa på varumärkesbyg-
gande och säljdrivande aktiviteter.

BLAND DE SVENSKA DS-handlarna 
som varit med längst finns familje-
ägda Zetterblom Bil i Norrköping, 
grundat 1936 och som sedan 1980 
också säljer Citroën och numera 
även Mitsubishi och Mazda.

– Vi har varit med sedan 
starten av försäljningen i Sverige 
och säljer ungefär 15–20 DS-bilar 
per år. DS är en trevlig och skön 
bil med kul design som skiljer sig 
från mängden och den nya suven 
DS 7 Crossback har potential 
för nya marknader, inte minst 
som tjänstebilar för exempelvis 
småföretagare, säger vd:n Fredrik 
Zetterblom.

ENLIGT BIL SWEDENS statistik såldes 
i fjol 112 nya DS-bilar i Sverige, men 
Fanny Lindquist menar att siffran i 
själva verket siffran är högre, efter-
som flera fortfarande registrerats 
under varumärket ”Citroën”. Totalt, 
runt om i världen, såldes i fjol drygt 
86 000 DS-bilar. 2  pl

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 

Castellum är ett av de största börsnoterade 
fastighetsbolagen i Sverige. Vi finns på tillväx-
torter i Sverige och i Köpenhamn med kommer-
siella lokaler för kontor, butik, lager och logistik. 
Läs mer om Castellum och våra lediga lokaler 
på castellum.se

DET HÖGA MÅLET ska nås genom 
kreativa erbjudanden, bland an-
nat gratis hemleverans av bilarna 
och fjorton dagars provkörning. 
Kunderna erbjuds även att köpa ett 
tilläggsskydd, som ersätter even-
tuella reparationskostnader under 
tolv månader.

Med bilhallen i Karlstad, som 
öppnade i december, har Kamux 
tio anläggningar i Sverige från att 
ha etablerat sin första ”butik” 2012. 
Orterna är medvetet valda en bit 
från storstaden.

– Vi genomförde marknads-
undersökningar inför lanseringen 
i Sverige och drog slutsatsen att 
det inte var någon mening att 
etablera sig i centrala Stockholm. 
Vi ville börja i mindre skala, säger 
Sverigechefen Tommi Iiskonmäki, 

SverigechefenTommi Iiskonmäki  
sitter oftast på kontoret i Järfälla 
men pendlar till Finland.

som oftast sitter på huvudkontoret 
i Järfälla men pendlar till Finland.

AFFÄRERNA GÅR BRA. Hallen i 
Jönköping har redan blivit för liten 
och vid årsskiftet flyttar företaget 
till större lokaler. 

– Eftersom våra fasta kostnader 
är låga kan vi garantera attraktiva 
priser. Just nu är genomsnittspriset 
för en lagerbil nästan 50 procent 
lägre än för branschen i övrigt, 
säger Iiskonmäki.

Totalt har företaget ett 50-tal 
hallar uppdelat på 10 i Sverige, 41 
i Finland och 2 i Tyskland. 2016 
omsatte moderbolaget Kamux 
Corporation över 400 miljoner 
euro och sålde 36 500 bilar. 

Företaget ägs av riskkapitalbola-
get Intera Partners och i maj 2017 

noterades bolaget på Nasdaq-
börsen i Helsingfors.

INFÖRANDET AV miljözoner i Stock-
holm är något som Iiskonmäki ser 
som en utmaning, men det spelar 
ingen roll var kunden finns. 

– Om dieselbilar blir förbjudna 
i Stockholm kan vi leverera dessa 
bilar ut i landet. Diskussionen om 
dieselbilar kan röra till saken för 
konsumenterna, men dessa bilar 
kommer att vara i bruk länge. Jag 
anser att dieselbilen fortsatt är 
det bästa alternativet när man kör 
långa sträckor och de flesta bor ju 
inte i Stockholm, säger Iiskon-
mäki. 2  pl

Liten DS blir STOR
En trasslig historia
Burlin Motors Toyota- och Lexus-
försäljning följde inte med när 
Hedin Bil överraskande förvärvade 
Miklagruppen härförleden. Vad 
Motorbranschen erfar var det den 
svenska generalagenten som satte 
stopp. Däremot kom Burlins BMW-
affär, som enbart finns i Skellefteå, 
att ingå i Hedins köp.

Det något tilltrasslade utfal-
let innebär att Burlins Toyota/
Lexus-handel i Umeå, Skellefteå, 
Piteå och Luleå i dag ägs av de 
tidigare norska ägarna, medan 
BMW-handeln, under samma tak 
i Skellefteå, ägs av Hedin Bil och 
rattas av platschefen där. Tidigare 
delägaren Stefan Burlin är visserli-
gen vd också för den Hedinägda 
BMW-handeln, men framför allt 
operativ för Toyota/Lexus-,  
Yamaha- och Avis-verksamheten. 

Det är mindre än ett år sedan 
Miklagruppen, före detta Bavaria, 
köpte det norrländska familje-
företaget Burlin Motor, och helt 
nyligen förvärvade Hedin Bil 
Miklagruppen, åtminstone till 
stora delar. Vad normännen har för 
planer med den svenska Toyota-
handlaren Burlin Motor, nu när all 
övrig verksamhet är såld, det hop-
pas vi kunna återkomma med.

Nybyggaranda i Haninge
Lindholm Bil har börjat sälja 
Citroën och upphört med försälj-
ningen av Subaru efter drygt elva 
år. Nästa sommar flyttas verksam-
heten till egna nybyggda lokaler 
om cirka 2 000 kvadrat i Albyberg, 
Södertörns nya bilkluster med 
flera stora aktörer – Olofsson Bil 
bygger ny anläggning för Skoda 
och Seat och Torvalla Bil uppför 
Sveriges största Kia-anläggning. 
Tidigare Citroënåterförsäljaren 
Lagerstedts Bil flyttar dit den nyss 
upptagna försäljningen av Ford. 
Yamahacenter är också på väg till 
området och många rykten surrar 
om fler bilhandelsetableringar i 
den moderna företagsparken där 
det också planeras för hotell och 
restauranger.

Nya Citroën-ÅF
Citroën expanderar starkt med 
flera nya återförsäljare och 
serviceverkstäder runtom i landet. 
Autoval i Sundsvall är en, Kumla 
Motorcentrum i Närke en annan, 
liksom Hedin Bil i Halmstad och 
Risbergs Bil i Täby i nordöstra 
Stockholm.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

KAMUX

Finska Kamux expanderar sina bilaffärer i Sverige och hoppas bli  
Europas ledande begagnathandlare. Högt siktat tog Kamux första  
stegen till en internationalisering via riskkapitalägare och företaget  
är numera noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors.  

Fotnot. Läs om ett annat piggt 
finskt företag på sidan 13!
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Elever ekiperades
Nu har MRF-handlarna i Skellefteå 
dressat andraårseleverna på for-
donsprogrammet från Anderstorps-
gymnasiet i härliga vinterjackor för 
andra året i rad. Plaggen ges som en 
morot för att ungdomarna samtidigt 
skriver på ett studiekontrakt där de 
åtar sig att bland annat uppträda 
schyst och delta i yrkesnämndens 
slutprov – ett kontrakt med fjorton 
punkter som också innebär ett av-
gångsstipendium om 10 000 kronor 
och garanterad provanställning. 

Rektorn Sara Lundström Haglind 
hyllar branschsamarbetet och lä-
raren Nils-Gunnar Johansson, som 
födde belöningsidén, skönjer ett 
nyvaknat intresse för fordonspro-
grammet; öppet-hus-dagen nyligen 
drog fler besökare än på länge och 
intresset för skolans sommarfor-
donsskola var stort. Positivt förstås 
för bilbranschen i en lukrativ gruv-
region där de flesta fordonselever 
gärna väljer transportgrenen.

”Men bilar kommer alltid att be-
hövas här uppe så jobb kommer att 
finnas”, sa eleven Lang Chanon.

Handlarna som sponsrar är Bil 
Dahl, Bilmäklarn, Burlin Motor, U 
Forsbergs Bil, Forslunds, Gus-
tafssons Bil, Hammarängens Bil, 
Logarts Bil och Norrlands Bil.

Tre år efter att Joachim Due-Boje 
på MRF drog igång protestaktionen 
mot den kämpiga garantihante-
ringen och de låga ersättningarna 
har en ljusning skönjts från några 
håll. Men inte alla.

MÅNGA GENERALAGENTER har kor-
rigerat villkoren, skapat tydligare 
rutiner och utbildar mer. Flera har 
också ökat utbetalningstillfällena 
och tagit bort extrapoleringarna.

På allbilssidan, där snittförlusten 
för garantijobb uppmättes till 51 
procent, har utvecklingen varit trö-
gare. Autoexperten och Atoy BDS 
är de kedjor som har varit mest 
tillmötesgående.

– Vi har sett att reklamations-
ärendena tar för lång tid och är 
klart medvetna om att något måste 
göras, säger Tomas Andersson, chef 
för verkstadskoncepten.

Han berättar att Autoexperten 
nu gör en internutredning och 
har tillsatt en arbetsgrupp med en 
dedikerat ansvarig 
för att se över hela 
garantisystemet.

Också Atoy gör 
en generell översyn.

– Det finns 
utrymme för kor-
rigeringar. Vi tittar 
nu igenom hela 
garantiprocessen 
och det ska leda 
till förbättringar, 

säger verkstadsansvarige Frank 
Jennekrans.

JOACHIM DUE-BOJE tycker att 
andra kedjor lämnar mycket att 
önska – att felsökningen ofta blir 
obetald, att ersättningen både för 
själva garantiarbetet och garanti-
avvecklingen är på tok för låg och 
att handläggningstiderna kan vara 
orimligt långa. Han nämner ett 
färskt exempel från en verkstad 
som bytt en drivrem som en tid  
efter bytet trasslade in sig i kam-
remmen, med motorras som följd.

– Leverantören skickade resterna 
till den tyska leverantören. Tre 
månader senare fick verkstaden 
tillbaka den pulveriserade driv-
remmen med avslagsmotiveringen 
”monteringsfel”. Verkstadsägaren 
förlorade närmare 70 000 kronor.

– Kedjornas butiker saknar ofta 
rutiner för hanteringen av garanti-
bytta delar. Under långa väntetider 
får verkstäderna ligga med en 

fordran  
i balansräkningen. 
Och inte sällan beror 
garantireklamationer 
på dålig kvalitet på 
reservdelarna, vilket 
innebär många obe-
talda felsökningstim-
mar för verkstäderna. 
Bara felsökningen på 
tidigare bytta broms-
skivor plus provkör-

ning, uppmätning med indikator-
klocka cirka trekvart är tid som 
saknar objektkod och inte ersätts, 
säger Joachim Due-Boje.

HAN HAR HAFT inledande samtal 
med Mekonomen/Meca, men 
tycker inte att han har fått respons 
för fortsatta diskussioner.

Mekonomen/Mecas bolagsjurist 
Robert Hård säger till Motorbran-
schen att tvister med verkstäderna 
är väldigt sällan förekommande, 
att handläggningstiderna för rekla-
mationsärenden till 95 procent är 
korta och att verkstäderna, i den 
händelse att väntan blir lång, ofta 
förhandskrediteras.

– Jag har full respekt för att miss-
nöje kan uppstå och vi tar alltid 
verkstäderna på allvar. Vi gör allt 
för att korta handläggningstiderna 
och tycker att vi är schysta; utbildar 
verkstäderna för att minimera fel 
och inte sällan goodwillersätter. 

– Dessutom uppgår reklama-
tionsärenden inte till mer än en 
procent av vår verksamhet och 
garantihanteringen måste ses i det 
stora sammanhanget mot förde-
larna att vara med i en stor kedja.

Till sist ska det nämnas att 
Joachim Due-Boje givetvis också 
stött på verkstäder som felar – som 
inte har reparerat fackmässigt och 
lämnat in bristande underlag. 

– De ska naturligtvis inte ha 
någon ersättning, säger han. 2�icn

Liten ljusning på garantisidan

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

På samma sätt som kompassen har visat vägen för resande, kan vi lika enkelt visa 
vägen för dig till en bättre däcka är. Byt ut en ine ektiv, egen lagerhantering, där det 

är svårt att ha rätt däck och fälg på plats i rätt tid och i rätt dimension, mot en smidigare 
lösning som spar både tid och pengar. På vår webbplats surfar du in och anger bilens 

reg-nummer eller modellkod, så får du direkt upp ett antal passande alternativ, med pris, 
bild och allt. Vi levererar oftast redan dagen efter. 

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

Trots att kompassen är över tusen år gammal, används den i princip på samma sätt idag 
som då. Och det handlar till stor del om att veta var man är, för att veta åt vilket håll man 
ska ta sig, när man väl har bestämt sig för vart man ska. En del av kompassens popularitet 

har förstås berott på att den är väldigt enkel att använda och lätt att förstå. 

KOMPASSEN 
FÖRENKLADE RESAN

PRECIS SOM VI GÖR FÖR DIG!

miljoner digitala exponeringar har 
Bendt Bil i Halmstad varje månad 

– 198 200 sidvisningar och 45 553 
sessioner på hemsidan som ses 
som ”den digitala bilhallen”. Den 
har i snitt 30 000 besökare varje 
månad. Många andra sajter fung-
erar som inropare dit. Företaget 

har också en egen app. Bakom det 
starka digitala flödet står bröderna 
Viktor och Marcus Johansson som 
är försäljnings- respektive mark-

nadschef. ”All trafik är bra trafik”, 
säger Marcus som för andra året i 
rad var en av föredragshållarna på 

BegBil nyligen.

Lars G Carlsson, th, överlämnade 
MRF-jackorna till Almir Sabic, 
Lang Chanon, Hared Rage, Jon 
Lundström och Robin Melander. 
Rektorn Sara Lundström Haglind 
var också med.

Joachim Due-Boje, i mitten, har haft fruktsamma garantidiskussioner med Autoexperten och Atoy Bilservice, på 
bilden representerade av Frank Jennekrans, tv och Tomas Andersson, th.

Robert Hård.
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Priset gäller för en exempelinstallation med en sug för upp  
till sju samtidiga användare med inverterteknologi, HE901I,  
tio satelliter med spjäll och start- och stoppautomatik,  
P3PS-2 samt rör och böjar för installation av en lokal som  
är cirka 900 m2. Gäller både installation och driftsättning.

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

LEASA DIN  
CENTRALSUG

ENKELT OCH FLEXIBELT! 

2 990 KR/MÅN*

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

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

WER, Box 434, SE-701 48 Örebro   
Telefon: +46 19 20 73 30 
E-post: info@wer.se
Web: www.wer.se
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Det handlar om den kniviga 
diagnostiseringen som blir allt 
mer komplicerad i takt med digi-
taliseringen i bilarna. Den kräver 
mycket fortbildning, något som 
MRF:s Joachim Due-Boje har 
uppmärksammat att det kan 
brista i.

KVALITETSSYSTEMET Godkänd 
Bilverkstad kommer inte att ställa 
krav på antal utbildningsdagar 
hos personalen som det först var 
tänkt. Vid de årliga kontrollerna 
kommer det i stället att checkas 
om mekanikerna, som utfört 
felsökning av exempelvis elfel, har 
intyg på utbildning som motsva-
rar arbetsuppgiften. 

Joachim Due-Boje har märkt 
att det finns kunskapsluckor, 
framför allt i fråga om elektronik 
och bränslesystem. Sådant leder 
lätt till irritation hos kunder i 
förlängningen och skadar bran-
schens rykte. 

Det är samtidigt begripligt 
med tanke på hur fort utveck-
lingen har gått sedan 
nätverket CAN-bus 
och lagkravet 2011 
om E-OBD för ben-
sinbilar kom och allt 
eftersom de datorise-
rade nätverken i bi-
larna har förädlats har 
felsökningen blivit allt 
mer komplex.

– För att kunna 
felsöka en lysande 
motorlampa och laga 

en bil i dag är det fullständigt nöd-
vändigt att ha grundläggande kun-
skaper i elektronik och veta hur ett 
CAN-bus fungerar – plus påbygg-
nadskurser. Man ska ha tillgång till 
system med fortsatt guidning och 
bra diagnosverktyg. Man måste ha 
tillgång till tillverkarnas kopplings-
scheman och känna till att det även 
finns märkesspecifika felkoder. 

Och det är väldigt bra 
att ha ett oscilloskop 
och kunskap om hur 
det fungerar, säger 
Joachim Due-Boje 
och fortsätter:

– Som om det 
inte räckte med ett 
diagnosverktyg som 
guidar i mål, så krävs 
i slutänden alltjämt 
den erfarnes klokhet 
och slutlednings-

förmåga också. Kundernas egna 
beskrivningar är oerhört viktiga 
att lyssna till för att diagnostise-
ringen ska bli rätt.

KUNDEN FÖRVÄNTAR sig inte upp-
repade felsökningar, chansartade 
byten av detaljkomponenter och 
återbesök på verkstaden.

Med ovan sagda är det dumt att 
gissa, snarare kan det finnas skäl 
att se över kompetensbehovet. Det 
saknas varken facklitteratur eller 
kursarrangörer som exempelvis 
ProMeister, Training Partner eller 
generalagenter. 

Och vidareutbildningen kom-
mer inte att bli mindre angelägen 
i framtiden då uppkopplingen 
mot bilen sannolikt kommer att 
blåtandas via ett trådlöst gräns-
snitt och fordra nya verktyg som 
tar emot signalerna. 2  icn

HÄNDER  FRAMÖVER
DI:s Stora bildagen
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.

Bryssels Motorshow
12–21 januari 2018 
På Belgiens anrika motorsalong på Brussels Expo utlovas att i stort sett 
alla bil- och motormärken ställer ut med de senaste modellerna och många 
premiärvisningar. http://autosalon.be/en

Stora Måldagen
18 januari, Stockholm City Conference centre
Ett inspirationsevent där föreläsningar varvas med samtal i syfte att ge 
deltagarna nya insikter och frisk energi för att nå sina mål. Fokus sätts på 
de senaste trenderna inom målstyrning. Moderatorn Lennart Paulsson och 
publikmagneten Börje Salming från BegBil-17 medverkar.
www.delegia.com/storamaldagen2018

Juridik-kurs tunga fordon
26 januari Östersund
Kombikurs för bilhandel och verkstad på lastbilssidan. Leds av MRF:s jurist 
David Norrbohm. Anmälan på MRF:s bokningssajt på hemsidan.

Stora Infradagen
26 januari, Stockholm
Maskinentreprenörerna bjuder in politiker, näringsliv och forskare för diskus-
sioner under temat ”Hur ser Sverige ut 2030?” – om innovation, digitalise-
ring och dragkamp mellan regioner. Avslutas med Infrafest Mamma Mia! 

Autogloben
31 januari–1 februari 2018, Stockholm
Mässa och mötesplats för eftermarknaden i 
Mälardalen med tongivande leverantörer av 
verkstadsutrustning, reservdelar, tillbehör, däck 
& fälg samt lack & plåt. Fullspäckat seminarie-
program med inriktning på morgondagens 
teknik, drivlinor, däck och andra utmaningar. 
Öppningsdagen avslutas med branschmingel 
vägg i vägg med Globen. 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.

Automechanika
5–7 februari, Riyadh
Nästa stopp för den världsomspännande verkstadsmässan Automechanika 
sker i Saudiarabien på Riyadh International Convention & Exhibition center.

Caravan Stockholm 
15–18 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster,  
husbilsskola och föreläsningar.
caravanstockholm.se

MRF På väg
22 februari Skellefteå
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder.  
Anmälan på mrf-bokning.se

NOTISER

Northcar expanderar
Sundsvallsföretaget Northcar 
tar in husbilar och mopedbilar av 
varumärkena Bürstner och Laika 
och blir samtidigt återförsäljare av 
mopedbilar för Ligier och Microcar. 
I och med det flyttar systerföreta-
get Northbike till andra lokaler och 
Northcar kan breda ut sig med sitt 
nya produktsortiment.

Northcar grundades 2009, säl-
jer nya och begagnade person- och 
transportbilar av märkena Opel, 
Jeep, Fiat, Isuzu och Dodge och 
är auktoriserad verkstad för Saab, 
Opel, Chevrolet, Jeep, Dodge,  
Lancia, Fiat, Chrysler och Isuzu.

Finnvedens Lastvagnar …
… som är en av landets ledande 
privata återförsäljare av Volvo 
lastvagnar med tjugo anläggningar 
i södra Sverige, har invigt en ny 
fullserviceanläggning för lastvag-
nar och bussar i södra Skövde. 
”Kommunen är expansiv och ett 
viktigt transportnav för åkarna i 
Skaraborg med omnejd. Att Volvo 
tillverkat motorer här i hundra år 
gör satsningen extra rolig”, säger 
vd:n Anna Liljedahl.

Den tidigare anläggningen var 
trångbodd och uppställningsytorna 
för små.

VERKSTAD

Joachim Due-Boje bryter 
lansen för fortbildning.

Medicinsk 
diagnostik och 
bildiagnostik har 
många likheter.

Tolkar du symtomen rätt?Tolkar du symtomen rätt?

RÄTTELSE
SVÅ:s vd Pontus Lövrup felcite-
rades i vår artikel om regionche-
fernas betydelse i förra numret 
av Motorbranschen när det lilla 
ordet ”inte” föll bort och gav ut-
talandet en helt motsatt innebörd. 
Vad Lövrup i själva verket hade 
sagt var att återförsäljarfören-
ingen ”inte kommenterar enskilda 
medarbetare hos generalagen-
terna”. Vi beklagar att det gick för 
fort i den sista efterredigeringen.

http://caravanstockholm.se
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Magnus Bengts-
son är ny vd på 
Björkmans Bil i 
Västerås (Opel 
och Peugeot). Han 
kommer närmast 
från tjänsten som 
försäljningschef på 
Mercedes Benz Stockholm och har 
tidigare varit bland annat Sverigechef 
för Citroën, försäljningsdirektör 
för Mitsubishi Motors Sverige och 
drivit tre Mitsubishi-anläggningar i 
Stockholm. Han började sin bana i 
olika roller inom Opel-sfären.

Nicholas Parts, 
49, tidigare bland 
annat marknads-
chef för Peugeot 
och vd för Opel 
Sverige samt 
Training Partner, 

tillträder i vår en ny tjänst som 
general manager för Suzuki med 
totalansvar för försäljningen av 
märkets personbilar, reservdelar 
och tillbehör i Sverige. Vd:n Mat-
tias Larsson kommer därmed att 
lägga alla kraft på affärsutveckling 
inom moderbolaget Nimag.

Norges största bilhus Møllergrup-
pen ändrar namn till Møller 
Mobility group som en signal för 
att man i framtiden vill se sig som 
en leverantör av mobilitetslösningar 
och inte enbart fysiska produkter. 
Namnbytet skedde ungefär sam-
tidigt som koncernens miljonte bil 
levererades, mitt under ”en digital 
transformation”, som koncernche-
fen Terje Male uttryckte det.

FOLK I BRANSCHEN

Finska Bilmax jobbar sig in på 
begagnatmarknaden genom ett 
lågprisföretag med nätförsäljning.

GENOM ATT SLÅ ihop marknaden i 
norra Sverige och Finland på nätet 
och erbjuda gratis hemleverans och 
60 dagars bytesrätt skalas bilaffären 
ner till det minimala, om man ser 
till företagets kostnader för affären.

Vd och ägare Antti Herajärvi 
tror att den långa bytesrätten ska 
skapa förtroende och få kunder 
att våga genomföra bilaffären på 
nätet. Idén kom när Herajärvi tog 
över sin farfars återförsäljarföretag 
i Finland för två år sedan.

– Genom att erbjuda begagnade 
bilar från både Sverige och Finland 
får vi ett större och mer varierat 
utbud än andra återförsäljare. Vissa 
bilar är dyrare i Sverige än i Fin-
land, vilket gör att vi kan hålla låga 
priser, säger Antti Herajärvi.

Innan en bil säljs, servas den 
och bilens skick dokumenteras för 
att undvika onödiga resor i en del 
av Sverige där avstånden kan vara 
långa.

TANKEN ÄR ATT det ska finnas ett 
par anläggningar i båda länderna. 
I dag finns en i Haparanda och två 
i Finland (Vanda och Rovaniemi). 
Herajärvi vill expandera både till 
Stockholm och Göteborg med 
mindre anläggningarna med plats 
för ett litet lager.

– Speciellt för oss är att kunden 
kan avbryta köpet inom två veckor. 
Inom 60 dagar kan en bil bytas 
mot någon annan i vårt utbud, 
säger Herajärvi.

– Vi lägger inte kostnader på 

byggnader, vi har låga personal-
kostnader eftersom den mesta 
verksamheten ligger på nätet och 
vi köper transporttjänsterna. Våra 
marknadskostnader blir också 
låga eftersom vi marknadsförs på 
nätet.

OM DET BLIR som Herajärvi vill 
kommer Bilmax snart sälja bilar  
i hela Norden.

– Största problemet för bilbran-
schen är de låga vinstmarginalerna. 
Det gör att den som är mest effek-
tiv överlever. Kunderna är numera 
vana att handla på nätet, så att 
driva försäljning där är en naturlig 
utveckling. 

Än så länge ligger försäljningen 
på 40-50 bilar i månaden i båda 
länderna. Den totala lagerstocken 
är 150-200 bilar. Till största delen, 
över 80 procent, av bilarna ägs av 
Bilmax, resten är bilar som företa-
get säljer på uppdrag av kunder.

Trots att enda svenska an-
läggningen ligger i Haparanda 
transporterar Bilmax bilar även till 
södra Sverige utan kostnad. 2��me

Lockrop till utbildningar
”Största kruxet för att trygga kompetensförsörjningen för våra 420 verkstäder  

är att få folk att komma på utbildningarna. Det är naturligtvis kostsamt för verkstä-
derna att avvara medarbetare från den dagliga driften och därför försöker vi i möjli-

gaste mån lägga kurserna regionalt. Våra grundläggande kompetenskrav för  
bilverkstäderna är el och elektronik steg 1 i två steg samt chassi. För fleet- 

verkstäderna tillkommer bensin och diesel.”

Tomas Andersson, chef verkstadskoncept på Autoexperten vars verkstäder i snitt har 2,3 anställda 

Nytt begkoncept i norr

Parallellt med nätförsäljnignen vill Bilmax 
utöka med fler butiker i Sverige.

God Jul 

AutoConcept Insurance AB  I  0300-52 10 00  I  info@autoconcept.se  I  autoconcept.se 

Enligt tradition går vår julgåva till barnhemmet Odanadi i Indien, 
och deras arbete med rehabilitering av misshandlade barn. 

Midvintervägens köld är hård 
Garantierna gnistra och glimma
Med kunderna firar vi årets rekord
Långt in på midnattstimma
Chefen klurar på sin femårsplan
Snön lyser vit på biltaken
I friläge är växelspaken

YOUR INSURANCE PROVIDERYOUR INSURANCE PROVIDER

NOTISER
Tung Bernersflytt
I dagarna packar Berners i Sunds-
vall för att flytta Tunga fordon och 
VW transportbilar till en ny anlägg-
ning i Birsta, 7 500 kvadrat stor på 
en tomtyta om 37 400 kvadrat. Det 
är den största investeringen i Ber-
ners historia. Skeppen blir 36 me-
ter långa och upp till tre lastbilar 
utan släp får plats efter varandra. 
Och transportbilarna inryms alltså 
under samma tak.

Ur hållbarhets- och miljöpers-
pektiv är anläggningen toppmo-
dern med ett slutet vattensystem, 
solceller, bergvärme och extra 
isolering.

– Vi skulle kunna ha byggt 
några miljoner billigare, men vill 
satsa på hållbara anläggningar och 
ta ett ansvar för framtiden, säger 
koncernchefen Stefan Rasteby.
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I DAG HAR drygt 6,3 miljoner 
svenskar körkort. Ungefär 3,3 miljo-
ner är män och 3 miljoner är kvinnor. 
Den relationen mellan män och kvin-
nor går igen i alla åldersintervaller. 

För 26 år sedan var det betydligt 
vanligare att svenskar under 50 år 
hade körkort. 

I dag är det snarast 50-plusarna 

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

På Autogloben samlas verkstadsägare, servicemarknadschefer,  
mekaniker, plåtslagare, lackerare, däck- och reservdelsspecialister.  
Se till att vara där du också.

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

Möt dina viktigaste kunder  
inom fordonsbranschens  
service- och eftermarknad

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

(Däckspecialisternas Riksförbund) och MYN, Motorbranschens Yrkesnämnder.

31 JAN – 1 FEB 2018, GLOBEN, STOCKHOLM

Nya affärs- 
möjligheter

Köpstarka  
besökare 

Enkelt 
och bekvämt  
- din monter  

står klar!

som har körkort – vi kan med andra 
ord anta att det i stort sett är samma 
personer som då var unga och som 
nu är äldre. Men en stor ökning ser 
vi bland de allra äldsta. I dag har 74 
procent av alla 80 åringar och äldre 
körkort (93 procent av männen och 
knappt 62 procent av kvinnorna). För 
26 år sedan var det 29 procent. 

”Tillverkarna byter jobb vart fjärde år, 
medan handlarna finns där i flera 

 generationer”

KRING MILLENNIESKIFTET intervjuade jag drygt hundra återförsäljare, 
generalagenter och tillverkare i samband med min doktorsavhandling. 
Mönstret var tydligt; de som drev förändringarna i bilbranschen ansågs 
vara kunderna och tillverkarna som ställde en massa krav på corporate 
identity, produktexponering, bemanning, verkstadslöften, kundproces-
ser och rena toaletter. 

ÅTERFÖRSÄLJARNA SKULLE motvilligt anpassa sig till vad tillverkarna 
krävde, inte alltid positiva till de pålästa kunder som kom in till hal-
larna och ifrågasatte vad säljaren sa. Stimulerande för proaktiva åter-
försäljare, men retligt för de reaktiva som var ”local heroes” i det gamla 
samhället, men nu snabbt avslöjades som okunniga. 

Tillverkarnas syn provocerade mig. Man sa att återförsäljarna var 
kortsiktiga och främst ville bli av med bilarna på gården, medan tillver-
kare tänkte långsiktigt. Vad de inte såg var att de själva bytte jobb var 
tredje eller fjärde år medan handlarna fanns där i flera generationer.

I DAG, UNGEFÄR femton år senare, fortsätter tillverkare spendera massor 
med pengar på marknadsföring som tycks utgå från att bilen är den 
emotionella produkt den alltid har varit. Tillverkarna tycks ha missat 
att bilintresset har minskat och att kunderna vill ha både en känslo-
mässigt tilltalande bil, och ett bra erbjudande. Återförsäljaren lever 
med dessa frågor varje dag. 

TILLVERKARE LYFTER fram fördelarna hos sitt märke och vill inte riktigt 
se vad som händer hos konkurrenterna. Återförsäljare säljer allt oftare 
flera märken och lever varje dag med frågor kring vilken produkt som 
är bäst och ger mest värde för pengarna. Som en handlare uttryckte 
det: ”På ena sidan av hallen har vi tyska premiumbilar (av ett märke 
som tvärt emot alla riktlinjer ska finnas i en flermärkeshall, snygga och 
ganska dyra). På andra sidan, koreanska bilar som också är attraktiva 

och därtill billiga. Mitt emellan har vi Toyota, som riske-
rar att bli stuck in the middle. Hur förklara det för 
kunden?” Ja, det är en fråga som är mycket enklare 
att svara på i ett inrökt kontorsrum i Tokyo än i ett 
kundmöte hos en svensk flermärkeshandlare. 

Tillverkarens övertag när det gäller överblick har 
förbytts till en nackdel – det är återförsäl-

jarna, särskilt de som säljer flera märken, 
som verkligen vet vad som utspelar sig där 

köpbesluten sker, nämligen hos återför-
säljarna.

Biltillverkare eller ÅF 
– vem driver utvecklingen?

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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För 26 år sedan var det bara tre av tio åttioåringar och äldre som hade körkort i Sverige. 
I dag är det tre av fyra. Men bland de allra yngsta är det inga förändringar; en av tre  
arton-åringar har körkort, samma antal som 1991. Det är bara något fler män än kvinnor 
i årskullen som tar körkort, i dag ungefär 20 000 män och 17 000 kvinnor. 

Allt fler äldre har körkort
STATISTIK

FRÅGAN ÄR om andelen körskortinne-
havare kommer att öka framöver. Från 
1 september 2018 blir det möjligt att 
ta körkortlån hos Centrala Studie-
stödsnämnden (CSN). Syftet är att 
underlätta för fler unga med inga eller 
låga inkomster att ta körkort; Sverige 
är, enligt Transportstyrelsen, ett av 
Europas dyraste länder när det gäller 

kostnaden för ett körkort, i snitt 
kostar ett körkort 15 000 kronor. 

Ett annat skäl är att försöka 
stoppa de svarta körskolor som 
ökat kraftigt under senare år. 

En fråga som också diskute-
ras är en eventuell sänkning av 
momsen på körkortsutbildning som 
i dag är 25 procent. 2�  ac

Källa Bilismen i Sverige 2017

Per 1/1 2017 Per 1/1 1991

Procent av alla inom åldersintervallet som har körkort. 
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OPTIMERA
DIN VERKSTAD.

RELEASE THE FULL POTENTIAL

Anslut dig till ett vinnarteam. CHAMPION handlar 
inte bara om att öka motorns prestanda, utan 
också för att utveckla och göra jobbet enklare i 
din bilverkstad. Ta din bilverkstad till nästa nivå 

och håll konkurrenterna bakom dig. Gör arbetet 
enklare med Champions oljeskåp, ett redskap där 
rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.
Varför inte skaff a ett till din verkstad? 

Ta din verkstad till nästa nivå. 
För mer info: championlubes.com/olielagring
Eller ring Widik Distr. AB på tel. 035-10 10 21

Gör arbetet 
, ett redskap där 

rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.

CH_Oil_all_languages_220x285.indd   1 10/05/17   08:34

I MAJ NÄSTA ÅR införs nya lagar 
i Sverige för bevaknings- och 
övervakningskameror. 

Vi har i dag världens mest restrik-
tiva regler. Den mjukare hållningen 
beror inte på att myndigheterna helt 
plötsligt har ändrat inställning, utan 
är ett tvång eftersom Sverige måste 
anpassa sig till nya EU-regler. 

Först i början av nästa år kom-
mer riksdagen att fatta beslut om 
de exakta formuleringarna. Men 

enligt förslaget till den nya lagen så 
avskaffas alla krav på tillstånd; det 
blir i princip helt fritt att sätta upp 
kameror i dina lokaler.

– Det nya lagförslaget ändrar 
läget dramatiskt rörande kamera-
övervakning, säger Knut Johansen, 
Sveriges främste expert på kame-
raövervakningslagen. 

– Äntligen behöver inte företag 
söka tillstånd, men de måste dock 
följa ett fåtal regler, som till exem-

pel upplysningsplikten.
När den nya lagen införs krävs 

ingen kontakt med myndighe-
ter. Men du kommer att behöva 
sätta upp skyltar som varnar för 
kameraövervakningen. Om din 
personal riskerar att hamna i bild 
så kommer du också att behöva 
fixa klartecken från fackklubben.   

Brandt Bil i Uddevalla är positiv 
till enklare regler.

– För ärligt folk är det ju jättebra 
med fler kameror, säger verkstads-
chefen Peter Brandt. 2�� mj

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.

Smajla in i kameran 
– nu blir det nästan fritt att övervaka
Du kan börja kolla in de nyaste och coolaste kamerorna. Nästa som-
mar blir det nästan helt fritt att använda övervakningskameror.  
Här är en liten guide för de helt nya lagarna!

TILLÅTET: Det kommer inte att behövas några tillstånd från myndigheter 
för att montera kameror i dina lokaler. Däremot måste du få klartecken  
från facket och personalen. 
LAG: Kamerabevakningslag SOU 2017:55, §16.

FÖRBJUDET: Det kommer att vara fortsatt förbjudet att lägga ut bilder från 
bevakningskameror på nätet. Däremot får du givetvis lämna över bilder till 
polis (och andra myndigheter) om du har fångat ett brott på dina bilder. 
LAG: Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 32 kap, §3. 

KAMERA: LOKALER INOMHUS KAMERA: LOKALER UTOMHUS

KAMERA: PUBLICERA PÅ NÄTET KAMERA: LOKALER OMKLÄDNINGSRUM

✔✔

TILLÅTET: Det kommer inte att behövas några tillstånd för att montera  
upp kameror som visar din parkeringsplats eller gatan. Men du måste sätta 
upp tydliga skyltar att området är kamerabevakat. 
LAG: Kamerabevakningslag SOU 2017:55, §16.

FÖRBJUDET: Det är i och för sig okej att sätta upp en kamera på toa eller 
i omklädningsrum, enligt nya Kamerabevakningslagen. Men enligt de nya 
bestämmelserna blir kränkande fotografering förbjuden.
LAG: Brottsbalken 1962:700, 4 kap, §6a.  

✘ ✘
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I huvudet på en digital kreatör

Linda Lindström, ad och digital kreatör bytte livsmedel mot bilar. Nu rattar hon mark-
nads- och kommunikationsfrågor på Borås Bil.

Varför sadlade du om till en för dig helt 
okänd bransch?
– Jag halkade in på ett bananskal. Kände mig 
som en autopilot på mitt gamla jobb, hade inte 
utmaningen där längre även om jag älskade 
kollegorna och jobbet. Någon tipsade mig om 
en platsannons från Borås Bil och här är jag nu 
sedan två år tillbaka.

Vad lockade i annonsen?
– Utmaningen att ge sig in i en helt ny värld. 
Komma in som nybörjare och inte kunna 
någonting om branschen. De sökte en person 
som kunde saker som reklam, trycksakspro-
duktion, hemsidor och kommunikation. Och 
den kunskapen bar jag med mig från mitt 
förra jobb. Men det är en helt annan sak att 
sälja bilar än mat. För mig har det gällt att  
förstå en produkt som inte är en dagligvara 
utan en så kallad sällan-köps-vara.

Vad är likt, vad är olikt?
– Största skillnaden som jag har reflekterat 
över är att livsmedelsbranschen på många sätt 

kommit mycket längre än bilbranschen när 
det gäller känslan för produkterna. Tänk på 
Ica, hur de skapar ett helt koncept genom att 
involvera mat, recept, inspiration, olika butiks-
koncept, bank och försäkringar. En helhetsidé 
om att äga hela processen. Det är mycket det 
jag jobbar med nu. Att sätta mig in i hur vi kan 
hjälpa kunden att förstå vad bilägande innebär. 
Märker också inom vår egen organisation att 
många blivit hemmablinda efter att ha varit på 
samma arbetsplats i kanske 30 år. 

Vilka digitala verktyg är aktuellast?
– I vår kommunikation är det primärt hem-
sidan, Facebook och Instagram som är de 
viktigaste kanalerna för att försöka få kunden 
till oss. Nu jobbar vi också med ett nytt system 
som kommer att bli vår nya digitala kommu-
nikationsplattform där vi kommunicerar med 
kunderna via exempelvis nyhetsbrev.  

Tänker du i termer av att komponera menyer?
– Ja, lite så. Fortfarande efter två år tycker jag 
att vi måste fortsätta jobba på att sätta ihop en 

kontext där kunden förstår helheten. Inte bara 
köra en kampanj utan servera en bredare bild 
av bilköpet. De flesta kunder vet hur man kö-
per en bil, men många vet inte hur man äger 
den. Det märks på samtal till vår kundtjänst. 

– Vi måste jobba på ett pedagogiskt sätt 
och förklara för kunden vad hen kan förvänta 
sig av oss och vice versa. Här tror jag hela 
branschen har en jätteutmaning. Men det går. 
Tänk swish! Alla förstår hur man swishar, men 
att ta fram tjänsten kan inte ha varit enkelt. Att 
ersätta en hel bankvärld med en app! Om man 
tycker något är krångligt då säger jag: ”Tänk 
swish!” Det går alltid att förenkla så kunder 
förstår.

Du verkar brinna för kunden …?
– Ja, jag tycker det är så viktigt med bilägan-
det och tryggheten för kunden. Att de vet vad 
de går in i för affär oavsett om det är privat-
leasing eller annan finansiering handlar det 
om avtal som innefattar otroliga summor. Hur 
man ska förklara det på ett bra sätt, det är det 
jag jobbar mest för.  2

Bytte daligvaror
mot motorfordon

LINDA LINDSTRÖM

ÅLDER: 37.
GÖR: Marknadssamordnare, 
digital kreatör, ad på Borås Bil.
KARRIÄR: Jobbat i livsmedels-
butik, ad, marknadsassistent 
hos en livsmedelsgrossist i 
Borås.
KÖR: Volvo XC60.
FRITID: Sommarstugan, umgås 
med familj och vänner.
MOTTO: Var alltid snäll!

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!



Motorplock

Efter ett par års utveckling av ett ungt 
och idérikt team i Lund är det nästa år 
dags för produktionsstart av den lilla 
eldrivna stadsbilen Uniti. Fabriken ska 
förläggas till Landskrona där den första 
prototypen presenterades i början av 
december. Omkring 1 000 privatper-
soner har satsat omkring 20 miljoner 
kronor i projektet genom så kallad 
crowfounding – gräsrotsfinansiering – 
och över 900 bilar är redan förbeställ-
da. Serieproduktionen beräknas komma 
igång under nästa år och de första 
bilarna ska nå sina köpare tidigt 2019. 

Snåla  
superhästar
Det tar längre tid att 
säga hela namnet 
än att komma upp i 
100 km/tim. Porsche 
Panamera Turbo S E-
Hybrid Sport Turismo 
klarar accelerationen 
på 3,4 sekunder med 
hjälp av en V8 med 
biturbo på 550 hk som 
driver tillsammans 
med en 136 hk stark elmotor.

Systemet levererar ett vridmoment 
på 850 Nm redan vid 1400 v/min. Trots 
den fyrhjulsdrivna bilens våldsamma 
prestanda stannar den officiella 

bränsleförbrukningen vid 0,3 l/mil. I 
priset som börjar på 1 880 000 kronor, 
ingår all tänkbar teknik, bland annat en 
takspoiler som fälls upp vid 170 km/
tim. Toppfarten är 310 km/tim.

Kollar förarens humör
På bilsalongen i Tokyo i oktober visade Toyota 
bland annat Concept-i som enligt planerna ska 
vara färdig för att börja köras i trafik om ett par år. 
Den eldrivna bilen använder artificiell intelligens, 
bland annat för att läsa av förarens humör genom 
att registrera och analysera tonläge och kropps-
språk. Informationen kombineras med uppgifter 
från nätet om trafiksituationen längs den tilltänkta 
vägen, varpå bilen anpassar sig. Om den märker 
att föraren inte kan hantera en fara tar bilen över 
och blir självkörande. 

2

AV  MARIANNE STERNER

FJÄRILN VINGAD PÅ LEXUS
En blåare bil än Lexus LC500 lär inte gå att hitta. Structural Blue lyser 

och skimrar som vingarna på den amerikanska morpho-fjärilen och det är 
den insekten som har lärt Lexus att framställa färgen. Fjärilsvingarna är 
egentligen färglösa, men har ett gitter som skapar den blå nyansen när 

ljuset bryts. Det har Lexus forskare lyckats kopiera med hjälp av mycket 
små färgflagor – i 300 gram pigment finns 300 miljarder färgpartiklar. 

Dessa läggs på i ett mycket tunt lager och lacken reflekterar nästan hundra 
procent av ljuset. Bara en begränsad upplaga av blå LC500 ska säljas, i 

Sverige för 1 139 000 kronor. 

Friställer säljarna
Bilsäljare kommer inte att stå och 
prata sig varma för Volvos fristå-
ende prestandamärke Polestar. 
Bilarna kan bara beställas via nätet och 
med en prenumeration på två eller tre 
år. Första modellen, Polestar 1, rullar 
ut från en nybyggd fabrik i kinesiska 
Chengdu under 2019. Den 2+2-sitsiga 
coupén baseras på Volvos flexibla 
plattform SPA (scalable platform 
architecture) och innehåller mycket ny 
teknik – bland annat elektroniskt styrd 
fjädring. Hybridsystemet som driver 
bilen ger totalt 600 hästkrafter och ett 
vridmoment på 1000 Nm. Räckvidden 
på el är 15 mil. 

Fyra år efter debuten blir Citroën C4 Cactus uppiffad och moderniserad. Borta är 
de kraftiga gummiskydden, ”air bumps” på sidorna. De har krympt och flyttats till 
dörrarnas nederkant. Nosen har fått lite vassare karaktär med skarpare detaljer 
och LED-ljus. Åkkomforten är förbättrad. C4 Cactus blir först i Europa att utrus-
tas med ”progressive hydraulic cushions” med stötdämpare som uppges ge de 
åkande en ”svävande” känsla. Uppåt ett dussin assistanssystem hjälper föraren 
köra säkert och 31 olika färgkombinationer gör det möjligt att skapa en bil som 
går lätt att hitta på parkeringen. 

Går som på kuddar

Batteri för 60 mil
Nissan planerar att bredda sig som 
elbilstillverkare och det blir med en 
crossover; Modell IMx presenterades 
som koncept på bilsalongen i Tokyo. 
Den baseras på en ny plattform för 
eldrivna bilar och har bland annat ett 
helt platt golv. Elmotorer vid varje 
hjulaxel gör bilen fyrhjulsdriven. Den 
sammanlagda kraften är 320 Kw (429 
hk) och vridmomentet 700 Nm. Det 
förbättrade batteriet kan driva bilen 
60 mil på en laddning. I konceptbilen 
utnyttjas artificiell intelligens och 
föraren kan styra många funktioner 
med ögon- och handrörelser. 

Av vingarna på morpho-fjärilen har Lexus 
lärt sig göra en unik billack till LC 500.

I den minst sagt futuristiska Toyotan 
kan fyra personer färdas. 

Polestar 1 är en tvådörrars 
coupé med förstklassiga 
köregenskaper.
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Skåne får bilfabrik

Ny front ger Citroën C4 Cactus 
mer karaktär. 

Snabbare än sitt namn.

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

LYFTAR, DÄCKMASKINER, HJULINSTÄLLARE 
VERKSTADSINREDE MM.

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

Lyfta 
Transportbilar?

OMCN 199RX 5,5 ton 
med svivlande armar. 
Klarar allt från mindre 
bilar till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter, 
Transit mm.

OMER KAR55
Körbanelyft med 
integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
med ram. Klarar dom högst 
ställda nivegleringskraven 
på 4-hjulsmätning.
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Lyfta 
Transportbilar?

OMCN 199RX 5,5 ton 
med svivlande armar. 
Klarar allt från mindre 
bilar till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter, 
Transit mm.

OMER KAR55
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integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
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Vinn!

Vinnare
Vinnarna av barnböckerna ”Fallet med de punk-
terade däcken” i septembernumret var Emma 
Djurberg, Karlstad, Fredrik Göransson, Alingsås, 
Helena Adolfsson, Vetlanda, Henrik Johansson, 
Östra Ryd och Magnus Holmgren, Växjö.

Vi har tre (3) biljetter att lotta ut. Vill du vinna, 
mejla namn och postadress till redaktionen@mo-
torbranschen.se senast 20 december 2017. Skriv 
”Utlottning Måldagen” i ämnesfältet. Tidningens 
medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej 
delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Stora Måldagen
Moderatorn Lennart Paulsson och publikmagneten 
Börje Salming från BegBil-17 kommer upp på sce-
nen igen under inspirations-eventet Stora Måldagen 
på Stockholm City Conference centre 18 januari. 
Här varvas föreläsningar med samtal i syfte att ge 
deltagarna nya insikter och frisk energi för att nå 
sina mål. Fokus sätts på de senaste trenderna inom 
målstyrning. Entrépriset är 1 450 kronor exkl moms, 
varav 100 kronor går till Bris.

Kugg-ur
Kugghjulskombinationen kanske associerar mer 
till urverk än växellådor, men det industridesignade 
vägguret Triple gear clock från Kikkerland kanske 
ändå platsar på väggen i en kundmottagning eller 
verkstad. Mäter cirka en halvmeter på höjden, kostar 
cirka 500 kronor inkl moms.

Plug and play
Eberspächers nya eldrivna insticksvärmare 
Plugtronic, av typen ”slangvärmare” som inte-
greras i fordonets kylvätskekrets, lanseras som 
ett kraftpaket som enkelt kopplas till 230 V och 
förvärmer effektivt. Därtill lättmonterad. Finns 
i flera utföranden från traditionell kupévärmare 
till varianter med även motorvärmare som ger 
varm luft från fläkutblåsen vid avfärd. Priser 
mellan 1 590 och drygt 4 000 kronor exkl moms 
och montering.

Charmigt smidig
Den nya batteridrivna muttermaski-
nen, 18 volt från Flex, förefaller både 
lättanvänd och smidig. Utrustad med kol-
borstfri motor och robust växellåda med 
hus av gjuten aluminium och skyddskåpa. 
Varvtalsstyrd för varsam uppstart och en 
av de starkaste i sin klass på marknaden. 
Kostar 1 675 kronor exklusive moms.

Hur många meter …
… är vänddiametern på en Volvo XC90? Hur 

många sekunder tar det för en Ferrari Califor-
nia 4.3 från 2008 att accelerera från 0 till 100 
km/tim? Frågorna ställs i quiz-spelet ”0-100” 

där alla svar är en siffra. Således går det att 
gissa. Av de 1 085 frågorna i kartongspelet, 

som kostar 299 kronor inkl moms, finns 
många bilfrågor, liksom i app-varianten där 

nya frågor fylls på hela tiden. Den senare är 
gratis och spelas online genom att en app-

användare bjuder in en annan.

Brandfilt i låda
En brandfilt är ett bra komplement till -släckare. 
Vi fastnade för den här med Einar Nermans 
Solstickan-gosse, för övrigt kanske ett av världens 
mest reproducerade konstverk. Stållådorna för 
väggupphängning, med glasfiberfiltar som tål upp 
till femhundragradig värme, finns i sex olika fär-
ger och kostar 395 kronor inkl moms. Solstickan 
finns också på pulversläckare, två och sex kilo, 
som kostar 795 respektive 1 295 kronor. Från 
Solstickan design som låter en del av intäkterna 
gå till välgörenhet.

Danska Moebe har omåttligt fina 
kontorsattiraljer tycker vi. Här, 
klämman ”Pinch” och skrivbords-
förvaringen ”Organise” i obehandlad 
ek utan vare sig skruvar eller lim. 
Lådorna löper i rännor och en mäss- 
ingskiva täcker översta lådplanet. 
Bakom formgivningen står två arki-
tekter och en möbelsnickare som har 
funktionalitet som ledstjärna. Kläm-
man kostar 95 kronor, förvarings-
lådorna 1 099 kronor inkl moms.

Upphottad förvaring

Wall-caddy
Three by three har en förvaringsserie som bygger 
på magnetupphängning. Den här hyllan med fack är 
samtidigt en skrivtavla. Den medföljande pennan har 
också magnetupphängning. Finns i flera färger och 
kostar 483 kronor inkl moms.

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!

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
mailto:redaktionen@motorbranschen.se
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Visionerna är tydliga. Regeringen vill skapa ett fossilfritt Sverige  
och redan i en nära framtid är det regel snarare än undantag att en  

ny bil har någon form av elektrifiering. 
TEXT MAGNUS CARLSSON  / FOTO MOSTPHOTOS

VÄGEN MOT  
FOSSILFRITT

(och fem farthinder)

Möjligheterna 
• Stor efterfrågan
• Allt större utbud
• Miljövänligt
• Politiskt stöd
• Nöjda kunder

Farthindren
1. Kunskapsbrist
2. Utbildning
3. Minskad eftermarknad
4. Dålig infrastruktur
5. Storstadscentrerat
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Att jämföra modeller, specifikationer och pris på nätet är självklart  
för kunden. Men att priset är marknadsmässigt är sällan tillräckligt. 

 Våra begagnat garantier hjälper till att skapa trygghet som  
påverkar kundernas beslutsprocess och att driva lojalitet till er  

under hela garantitiden.  

   När allt annat är lika återstår  
det viktigaste. Tillit.   
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D
et har varit på gång länge, men 
frågan är om vi här och nu inte 
tar första steget i vad som skulle 
kunna kallas för en elbilsre-
volution. Visst utgör laddbara 

bilar ännu bara en knapp procent av det totala 
bilbeståndet i Sverige, men när det kommer 
till nybilsförsäljning är motsvarande siffra 4,5 
procent (enligt elkraftbranschens intresseor-
ganisation Power Circle). Bara i år har antalet 
laddningsbara bilar ökat med 35 procent, och 

i slutet av oktober rullade 41 557 elbilar eller 
laddhybrider på våra vägar. Frågorna alla nu 
ställer sig är: Hur stort ska elbilsfenomenet bli – 
och hur snabbt ska det gå?

– Jag har hållit på med detta sedan början av 
1990-talet och då frågade människor alltid hur 
jag kunde tro på elbilar. Men utvecklingen har 
gått snabbt, särskilt sedan Elon Musk dök upp. 
Och nu tror jag att den här utvecklingen kom-
mer gå rätt mycket fortare än folk kan föreställa 
sig. Det är bara att titta på vad som händer med 

klimatet. Snart måste även den mest inbitne 
klimatförnekaren ge forskarna rätt, säger Peter 
Bäckström, vd Sundrive, som specialiserat sig 
på laddsystem för elfordon.

Mazdak Haghanipour, sakkunnig inom 
elfordon och laddinfrastruktur på Power Circle, 
är inne på samma spår:

– Jag tror verkligen att dieselskandalen satte 
sina spår. Intresset är enormt nu. Procentuellt 
ser det bra ut, även om vi så klart ökar från 
väldigt låga siffror. Men jag tror att det kommer 

De allra flesta är överens om att elbilar och laddhybrider är framtiden. Kunderna 
efterfrågar det, biltillverkarna satsar hårt på det, och regeringen kräver det. Möjlig-
heterna till ökad elbilsförsäljning är bättre än någonsin – men vägen mot det fos-
silfria samhället är långt ifrån spikrak.

 MÖJLIGHETERNA

Laddstolpar är en hönan-eller-ägget-fråga; 
säljs det få elbilar för att det inte finns ladd-
stolpar, eller byggs det få laddstolpar efter-
som det ännu inte finns så många elbilar?

Laddbara bilar ackumulerat per år
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att fortsätta accelerera. Nu har det slagits rekord 
tre månader i rad, vilket jag tycker är superkul, 
säger han.

Enligt Power Circles prognoser kommer vi 
2018 ha över 75 000 laddbara bilar i Sverige, 
men redan om fem år ska siffran vara 290 000.

– Det går fort framåt och jag tror att det be-
ror på flera saker, säger Mazdak Haghanipour. 
Dels på att utbudet av bilar börjar bli bättre, det 
kommer fler modeller och de blir billigare. Dels 
på att det börjar komma politiska incitament 
som gör det fördelaktigt att ha en elbil eller 
laddhybrid.

MYCKET TALAR i den riktning som Peter Bäck-
ström och Mazdak Haghanipour förutspår. 
Undersökningar visar att så många som nio av 
tio kan tänka sig att ha en elbil och regeringen 
har lagt ribban med målsättningen om en fos-
siloberoende fordonsflotta 2030. 

Led i den strävan är bonus malus-systemet 
och Klimatklivet, som bland annat innebär  
att elbilar ska subventioneras med upp till  
60 000 kronor, samtidigt som skatten ska öka 
på bensin- och dieseldrivna bilar. Dessutom 
ska privatpersoner och företag som vill bygga 
laddstolpar kunna få bidrag till detta från 
staten.

– Det är tydligt att det är i den riktningen 
man vill gå från politiskt håll. Det satsas stort 
på det här området, säger Charlie Magnusson, 
politiskt sakkunnig på MRF.

Han betonar samtidigt att insatserna som 
inte är tillräckligt starka för att elbilsrevolutio-
nen ska ta full fart.

– Med bonus malus-systemet får kunden 
60 000 i bonus för att välja elbil. Men jag tror 
inte att det är tillräckligt, siffran borde vara 
uppemot 100 000 om det skulle motsvara hur 
mycket dyrare en elbil är. Så man kan säga att 
de här subventionerna är bra, men inte tillräck-
ligt bra.

INTE BARA REGERINGEN är positiv i sin syn på 
elbilar. Snart har alla stora tillverkare elbilar i 
utbudet, och så väl Jaguar som Volvo har gått ut 
med att de inom kort kommer ha någon form 
av elektrifiering i alla sina bilar och att det 2025 
ska rulla en miljon elektrifierade Volvobilar på 
världens vägar.

– Det är en god ambition som känns jät-
tekul. Sedan har det här kanske kommunicerats 
lite otydligt ibland. Det är ju inte så att det bara 
ska säljas bilar som drivs till hundra procent av 
el, säger Janola Gustafson, vd för Volvohandlar-
föreningen.

– Vad det handlar om är att alla bilar 
åtminstone ska ha den enklaste formen av 
elektrifiering, där man samlar rörelseenergi för 
att återanvända den i accelerationsögonblicket. 
Men även det är i högsta grad positivt, eftersom 
man då får ut så mycket som möjligt av de fos-
sila bränslena. 

EN POTENTIELL UTMANING, som kommer i el-
bilsomställningens svallvågor, är lönsamheten, 
inte minst i form av ett minskat servicebehov. 
En modern elbil förväntas inte kräva samma 
underhåll som en konventionell bensin- eller 
dieseldriven bil. För Volvohandeln skulle det 
här kunna få stora konsekvenser, men Janola 
Gustafson känner sig inte särskilt oroad.

– Vi står inför en in- och utfasningsperiod, 
och självklart förstår vi att vår servicemark-
nad i framtiden kommer att vara mindre än i 
dag. Men jag tror att det ligger förhållandevis 
långt fram i tiden. Än så länge säljs det mycket 
laddhybrider och vi har fortsatt stora volymer 
med konventionella drivmedel som kommer att 
leva i många år. Serviceproblematiken uppstår 
framför allt när skiftet går från hybrider till helt 
elektrifierade fordon, säger han, och fortsätter:

– En laddhybrid behöver lika mycket service 
som en vanlig bil. I första skedet skulle jag 
snarare säga att hybrider innebär mer arbete. 
En hybridbil är dessutom dyrare än en vanlig 
bil, vilket ofta kan innebära bra affärer i försälj-
ningen. 

Sedan ska det inte glömmas att laddning och 
elförsörjning också är handelsvaror, och att det 
finns goda möjligheter att sälja bra helhetserbju-
danden och göra bra affärer även där. Dessutom 

”MAN KAN SÄGA  
ATT DE HÄR  
SUBVENTIONERNA  
ÄR BRA, MEN INTE 
TILLRÄCKLIGT BRA”

Nu kommer elsportbilarna, här 
den serietillverkade helelektriska 
Tesla Roadster.

CHARLIE MAGNUSSON,  
INFORMATIONSCHEF MRF

”AV EL- OCH HYBRIDBILARNA ÄGS 78 PROCENT  
AV FÖRETAG ELLER ORGANISATIONER”
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kommer däck, rutor, skador och slitagedelar att 
behöva bytas, repareras och underhållas även på 
dessa bilar. 

ETT ANNAT MÄRKE som har varit stekhett på 
elbilsmarknaden är Nissan, som med sin Leaf 
länge har legat i den globala elbilstoppen. Även 
i Sverige har bilen varit mycket populär, men 
Mats Gustafsson på Nissans återförsäljarfören-
ing menar att volymerna fortfarande är så pass 
små att verkstäderna inte behöver oroa sig.

– Visst tror vi att efterfrågan på elbilar kom-
mer att öka successivt, men jag tror inte att den 
här omställningen kommer gå så fort som många 
andra tror, säger han. Vi kommer att se både 
bensin- och dieselbilar inom överskådlig framtid, 
och de närmaste fem åren kan jag inte tänka mig 
någon större skillnad för verkstäderna. 

En intressant detalj i sammanhanget är att 
det fortfarande är väldigt få privatpersoner som 
väljer elbil eller laddhybrid. I dagsläget ägs hela 
78 procent av dessa bilar av företag eller orga-
nisationer – och mycket tyder på att laddbara 
bilar kommer att öka ännu mer i popularitet 
hos företagen i framtiden. 

– För ungefär två år sedan såg vi hur 
framför allt laddhybriderna började öka i 
popularitet, säger Ronny Svensson på tjäns-
tebilskonsulten Ynnor. Företagen ville inte ha 
bränsleslukande bilar när de kunde få lika stor 

kraft i bilarna, samtidigt som de med hybrider 
profilerade sig som miljövänner. Först hittade 
vi dessa bilar högst upp i företagsledningarna, 
men nu återfinns de allt längre ner på stegen.

I REGERINGENS bonus malus-system, som ska 
träda i kraft första juli, återfinns också flera 
punkter som skulle kunna göra elbilen ännu mer 
populär hos företag och organisationer i framti-
den. Redan tidigare var förmånsvärdena på el-
drivna bilar låga, och nu ska dessutom elbilar få 
subventioner på upp till 60 000 kronor, samtidigt 
som fossildrivna bilar åker på en straffskatt.

– Det här kommer så klart att få stora effek-
ter för tjänstebilsmarknaden. Man ska komma 
ihåg att elbilar passar långt ifrån alla eftersom 
det fortfarande finns en stor utmaning i bristen 
på laddstolpar. Men om vi bara ser till de fallen 
då elbilen faktiskt är ett bra alternativ, då tror 
jag helt klart att vi kommer att se en ökning 
framöver, säger Ronny Svensson, och fortsätter:

– Ju större det blir, desto bättre kommer 
marknaden bli också. Just nu har vi en situation 
där andrahandspriserna på elbilar och hybrider 
är så pass låga att man ofta väljer att exportera 
bilarna i stället. Om vi hade en mer fungerande 
andrahandsmarknad skulle restvärdena bli 
bättre och total cost of ownership minska – 
vilket i sin tur skulle göra produkterna ännu 
mer attraktiva. 2
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BONUS MALUS I KORTHET
Regeringens system bonus malus (latin 
för bra-dåligt) träder i kraft 1 juli 2018 
och syftar till att öka andelen miljövänliga 
fordon med låga koldioxidutsläpp. Syste-
met omfattar endast nya personbilar, lätta 
bussar och lätta lastbilar, och berör alltså 
inte den befintliga fordonsflottan. I korthet 
innefattar bonus malus följande punkter:

● Bensin- och dieseldrivna fordon får en 
förhöjd fordonsskatt under de tre första 
åren.

● Den femåriga befrielsen från fordons-
skatt för miljöbilar tas bort.

● Supermiljöbilspremien ersätts av en 
bonus för bilar med låga utsläpp. Bonusen 
kan ges i flera steg mellan 10 000 och  
60 000 kronor, under förutsättning att  
bonusen som mest motsvarar 25 procent 
av bilens nypris. Den högsta bonusen 
ges till de bilar som inte har några CO2-
utsläpp, det vill säga rena elbilar.

"JAG TROR INTE 
ATT OMSTÄLLNING-
EN KOMMER GÅ  
SÅ FORT SOM 
MÅNGA TROR"

MATS GUSTAFSSON,  
NISSAN ÅF

Upp till 60 000 kronor till den som 

köper en elbil medan fossilbilar 

åker på en staffskatt ...
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Nissan stormar fram 
som en storsäljare av 
elbilar och konkur-
rerar med Tesla om 
förstaplatsen.

Peter Bäckström på Sundrive har jobbat 
med elbilar i 25 år, och är förmodligen 
en av de personer i Sverige som instal-

lerat flest laddstolpar och utbildat flest personer 
i elbilar. Han menar att den just nu största käp-
pen i hjulet för en eventuell elbilsrevolution är 
bristande kunskap.

 – Generellt kan man säga att för låg kun-
skapsnivå är det största hindret för att den här 
utvecklingen ska ske så snabbt som den borde 
kunna göra. Det finns kunskapsbrist i alla led. 
Det gäller hos bilhandlare, men även hos gene-
ralagenter, hos politiker som ska ta de övergri-
pande besluten och hos allmänheten. Det finns 
helt enkelt många fördomar om elbilar.

Vilka brister ser du hos bilhandlarna?
– Det finns stora individuella skillnader. Vissa 
säljare är väldigt engagerade, har satt sig in i 
frågorna och kan använda rätt argument för när 
en kund ska välja elbil eller inte. Särskilt när det 
kommer till laddinfrastruktur och -teknik är 
kunskapsnivån låg. Jag tror att om återförsäl-
jarna blev bättre på att förstå olika laddmetoder 
och därmed lära sig mer om de bilar de säljer 
skulle omställningen kunna gå mycket snabbare. 

Även Ronny Svensson på Ynnor tror att 
kunskapsnivåerna i handeln måste öka om man 
vill se en fortsatt ökande elbilsförsäljning.

– Som det ser ut i dag är inte elbilen ett 
relevant alternativ för alla, det är bara att åka 

norr om Dalälven så blir det snabbt brist på 
laddstolpar. Men om man hittar de fall där el-
bilen är rätt, då kommer man absolut att kunna 
ha en lyckad försäljning. Det gör att det kom-
mer att krävas en helt annan kunskap framöver, 
säljarna måste bli bättre på att se och förstå 
företagens behov, säger han, och fortsätter:

– Bilhandeln måste helt enkelt bli mycket 
bättre på konsultativ försäljning. Jag kan 
tycka synd om alla säljare som varje vecka får 
instruktioner om att sälja en viss produkt. Rätt 
bil måste säljas till rätt person, och handlarna 
måste bli bättre på att hjälpa företagen och fö-
rarna att välja rätt bil. Den som lyckas bäst med 
det är framtidens vinnare. 2

”Låg kunskapsnivå är 
det största hindret”
Det må redan ha sålts mer än 40 000 laddbara bilar i 
Sverige – men kunskapen om produkterna är fortfarande 
låg på många håll.

FARTHINDREN
2.1 Kunskapen

Peter 
Bäckström 
på Sundrive 
tycker att 
återförsäljarna 
måste läsa 
på bättre om 
laddmetoder 
och elbilar.
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Opus Equipment
har blivit 

info@preqas.se
www.preqas.se

Med helhetslösningar från idé till färdig bilverkstad. 
I nära samarbete med alla kända varumärken. 
Och med servicebilar som snabbt är på plats om du behöver.

Än så länge är det svårt att se effekterna. 
Elbilar i sig behöver sällan något 
omfattande underhåll, dessutom är 

den stora massan av elbilar och laddhybrider 
som rullar på våra vägar fortfarande så pass nya 
att de omfattas av generalagenternas garantier. 
Men var sak har sin tid, och även om elbilar 
aldrig kommer att få samma servicebehov som 
konventionella bilar, så kommer de förr eller 
senare att börja hitta in till verkstäderna.

– De flesta som är ute på marknaden nu är 
halvtannat år gamla. Men när de blivit tre år 
och lämnar generalagenternas garantivingar 
ska de ut på den fria marknaden, säger Joachim 
Due-Boje, servicemarknadschef på MRF.

– Då ska kunden förr eller senare in på 
vattenpumpsbyte eller bromsrep, eller vad det 
nu är, och kommer också att börja titta på vad 
olika verkstäder kan göra. När kunden då kom-
mer till andra verkstäder än märkesverkstäder-
na kan det bli knivigt. Det vill till att verkstaden 
känner till om högvoltsbatteriet måste kopplas 
ur för en viss åtgärd och att det då krävs att 
medarbetaren är utbildad högvoltstekniker, 
HVT. Innan en elbil eller en laddhybrid kom-
mer in på verkstaden krävs även att berörd 
personal är elektriskt informerad eller utbildad.

ELBILAR ÄR ju inte som andra bilar. Att arbeta 
med dem och laddhybrider ställer höga krav på 
kunskap – och det är en typ av kunskap som är 
väldigt eftersatt i dagsläget. Farlig ström genom 
kroppen börjar redan vid så låg spänning som 
25V växelström och 60V likström och bat-
terierna i populära bilar som Passat och Golf 
GTE har en spänning på 345V.

– Jag tror tyvärr att alldeles för många 
verkstäder ligger i efterkant här, säger Joa-
chim Due-Boje. Det många inte har tänkt på 
är vilken kunskap som faktiskt krävs för att 

hantera elbilar. När man ska börja arbeta med 
dem kliver man in på elsäkerhetsområdet, och 
det kan vara väldigt farligt om det blir fel. Det 
här blir ett stort arbetsgivaransvar, eftersom 
arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten.

En modern elbil med litiumjonbatterier 
besitter enorma krafter, och mardrömmen är 
att ett batteri drabbas av en termisk rusning, där 
temperaturen börjar stiga okontrollerat för att 
sedan i värsta fall leda till kraftig brand. Olyckan 
kan också vara närmare än man tror – till exem-
pel om en bil med trasig pilotledning kommer in 
för ett däckskifte och det slarvas med säkerheten. 

– Jag säger inte att varje elbil är en apterad 
sprängladdning som man inte kan gå i närheten 
av. Men man ska samtidigt komma ihåg att 
man inte kan ta in en elbil och behandla den 
som vilken bil som helst. Man måste iaktta stor 
försiktighet, säger Joachim Due-Boje. 

BRANSCHEN SKRIKER således efter kompetens 
inom elektrifiering och hybridteknik, men frågan 
är samtidigt långt ifrån toppen av agendan hos 
landets gymnasieutbildningar. Och det lär dröja 
några år till innan läroplanerna börjar se annor-
lunda ut, tror Caj Luoma, utbildningsansvarig på 
Motorbranschens Arbetsgivarförbund, MAF.

– Den här typen av processer är långa. Om 
det sker en teknisk förändring i dag, och vi enas 
om att skolsystemen behöver ändras – då ser vi 
de första resultaten av den diskussionen tidigast 

om fem år, sannolikt först om sex år, säger han.
– Det kan tyckas vara långsamt, men det är 

de ledtiderna i utbildningssystemet. Utbild-
ningssystem som ska gälla för hela landet, och 
det kan inte trender som sedan visar sig vara 
dagsländor. Och just nu vet ingen med säkerhet 
hur stort det här kommer att bli i framtiden.

På senare år har det dock förts en del dis-
kussioner om att låta elrelaterade ämnen ta en 
större plats på landets utbildningar.

– Diskussionen i dag handlar mycket om 
att man vill få in mer el i utbildningarna. Här 
gäller det att implementera det, inte som en 
specifik kurs utan som något som är en viktig 
del i helheten för alla områden. Och trenden 
är tydlig, det här är något som skolsystemet tar 
höjd för, säger Caj Luoma.

– Den som går ut i dag kan betydligt mer 
än den som gick ut för fem år sedan. Men med 
branschhatten på skulle skolsystemet gärna få 
ha vassare kvalitet, med tillgång till bättre tek-
nik och bättre fortbildning av lärarkåren. Inom 
motorbranschen är önskelistan på vad en elev 
ska kunna oftast väldigt lång. Men det är inte 
alltid en realistisk förväntan. 2

2.2 Verkstäderna

”Många verkstäder 
ligger i efterkant”
De flesta elbilar i Sverige är nya och har ännu mycket små 
servicebehov. Men vad många tycks ha missat är vilka ex-
tra krav på så väl kompetens som säkerhet som kommer 
att ställas på verkstäderna i takt med att elbilarna blir fler.
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JOACHIM DUE-BOJE, SERVICEMARKNADSANSVARIG MRF

”NÄR ELBILARNA LÄMNAR GA:S GARANTI-
VINGAR VILL DET TILL ATT KUNDEN HAMNAR 
HOS VERKSTÄDER MED HÖGVOLTSTEKNIKER”

Det kommer att krävas utbildade 
högvoltstekniker ute på verkstäderna, 
förvarnar MRF:s Joachim Due-Boje.

F O K U S  E L B I L A R  2
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Få personer i Sverige har utbildat lika 
många mekaniker inom elsäkerhet som 
Kim Brolin Fellving på Training Partner. 

– Det spelar ingen roll om personerna som 
kommer är 20 år och nya i branschen eller om 
de är 50 och har jobbat sedan 18 års ålder. När 
de väl kommer hit är de ofta nollade kring 
ämnet elbilar, säger Kim Brolin Fellving.

– De måste lära sig hur en 3-fasmotor 
fungerar, på precis samma sätt som de fick lära 
sig hur en bensinmotor fungerade när de gick i 
skolan. Visst lär man sig lite grundläggande el i 
skolan, men när det kommer till högspännings-
utbildning börjar man verkligen från ruta ett.

Kim har också jobbat mycket i Norge, där 
kunskapsnivån i regel är högre från början, tack 
vare att landet har större erfarenhet av elbilar.

– I Norge kan man träffa personer som ald-
rig själva har arbetat med elbilar men som ändå 
har grundförståelse, eftersom halva verkstä-
derna sedan länge är fulla av elbilar där.

Kim Brolin Fellving ser stora möjligheter 
att göra utbildningarna både bättre och mer 
effektiva för kunderna i framtiden. 

– I dag sätter biltillverkarna kraven – och 
det gör de väldigt hårt. Tillverkarna säger oftast 
att alla som ska jobba med en viss bilmodell 
måste ha en specifik utbildning för just den 
grundkonstruktionen. När det kommer en ny 
modell i samma grundkonstruktion, som en 
tvärställd förbränningsmotor med elmotor på 
bakaxeln, innebär det en ny kurs, säger han.

Vissa tillverkare håller i dag extrautbildning-
arna via webben i stället för face to face. Det 
tycker Kim är bra eftersom många återförsäl-
jare och verkstäder annars tvingas lägga stora 
resurser på utbildning i onödan. Ibland kan en 
fem dagar lång utbildning vara ett minimikrav 
för att få arbeta med vissa bilmodeller.

– Och här kommer då nästa utmaning, säger 
Kim Brolin Fellving. Vi har en stor ruljangs på 
personal i branschen i dag. Om en mekaniker 
får 1 500 kronor mer hos grannen kommer han 
eller hon att gå dit i stället. Och på den arbets-
platsen kanske det jobbas med ett annat märke 
och det krävs en ny utbildning. Då förstår man 
att det kommer bli dyrt för verkstäderna.

KIM BROLIN FELLVING tror att en enkel lös-
ning på situationen skulle kunna vara breda 
branschinitiativ, där flera aktörer går samman 
för att skapa standardiserade och kanske även 
gemensamma utbildningar.

– Just nu undersöker vi hur man skulle kunna 
göra en öppen utbildning, som inte är inriktad på 
ett specifikt märke utan snarare är standardiserad 
för hela branschen. För mig är det obegripligt att 
det inte redan finns en standardisering. I dag har 
varje märke sin egen metod. Och visst finns det 
små skillnader hos olika tillverkare, men generellt 
är säkerhetssystem väldigt lika varandra, säger 
Kim Brolin Fellving, och fortsätter:

– Utbildningarna borde standardiseras, men 
också själva lösningarna i bilarna, så att man 
till exempel alltid bryter strömmen på samma 
sätt. För det här drabbar ju inte bara verkstäder, 
även brandkår och räddningspersonal behöver 
utbildas i de här frågorna. Och det är ju inte helt 
optimalt om brandmännen ska behöva läsa en 
manual för ett specifikt bilmärke för att ta reda 
på hur de ska agera. En bra branschstandard 
skulle helt enkelt göra det bättre för alla. 2

2.3 Utbildningarna

”Det behövs standardiserade 
utbildningar”
Den ökande volymen av eldrivna bilar 
tvingar många återförsäljare att lägga stora 
resurser på att fortbilda sin personal. Kim 
Brolin Fellving, utbildare på Training Partner, 
efterfrågar standardiserade utbildningar för 
att göra processen smidigare.

1884: Uppfinnaren Thomas Parker, 
mannen som elektrifierade Londons 
tunnelbana, är oroad över miljö-
förstöringen som orsakas av olika 
utsläpp. Det, i kombination med ett 
stort intresse för energi och elektrici-
tet, gör att han med egenutvecklade 
batterier bygger vad som många 
anser vara världens första elbil. 
1888: Tysken Andreas Flocken tar 
utvecklingen ett steg framåt, genom 
sitt företag Flocken Elektrowagen. 
Hans bil drivs med en motor på 
0,7kW, men går inte till historien som 
någon större succé.

1894: Ingenjören Henry G. Morris 
och kemisten Pedro G. Salom tar 
elbilen till USA. Modellen heter Elec-
trobat, har en motor på 1.2KW och 
på grund av sina enorma batterier 
väger den närmare två ton. Tolv bilar 

säljs för att användas som taxi i New 
York City. Bilarna har en räckvidd på 
40 kilometer och går i 32 kilometer 
i timmen.

1899: Elbilens utveckling går snabbt 
framåt och det upptäcks att tekniken 
kan användas för att bygga riktigt 
snabba bilar. Den torpedformade 
bilen La Jamais Contente blir 1 maj 
1899 först i världen med att nå en 
hastighet på 100 kilometer i timmen.

1900: Den då 25-årige Ferdinand 
Porsche lanserar en sorts fyrhjulsdri-
ven elhybrid på världsutställningen i 
Paris. Bilen har en förbränningsmotor 

som driver två elmotorer som i sin 
tur driver bilens hjul. Härifrån fortsät-
ter elbilar att vara populärt i drygt 
15 år till, men i och med T-Fordens 
genomslag blir elbilarna fullständigt 
utkonkurrerade av bensinbilarna.

1947: Efter andra världskriget börjar 
flygplanstillverkaren Tachikawa 
Aircraft Company få ont om jobb. 
Samtidigt råder viss bensinbrist i 
världen och företaget ser en möjlig-
het att skapa ett uppsving för elbilen. 
Bolaget lanserar sin första modell 
Tama, som med sin 3.5kW-motor har 
en maxfart på 35 kilometer i timmen 

TIDSLINJE: 133 ÅR AV ELBILAR

2.4 Infrastrukturen

Volvohandlarföreningens vd Janola 
Gustafson höjer ett varnande finger:

– Det finns redan i dag så mycket 
mjukvara i bilarna att det krävs elektrisk 
laddning när de står och uppdaterar mjuk-
varan. Om alla framtidens bilar på något sätt 
har elmotorer kommer det ställas stora krav 
på laddplatser i verkstäderna och på våra 
parkeringsplatser. Det här innebär ju att när 
hela anläggningar blir fulla av bilar som ska 
laddas, samtidigt som det i princip kommer att 
behövas egna kraftstationer med ställverk för 
att driva anläggningarna, säger han.

– I liten skala är problemet så klart margi-
nellt, men när det skalas upp händer det saker. 
Ta en gata med ett kluster av 10–15 handlare 
och alla behöver den här elen. Då behöver man 
snart ett eget kärnkraftverk. Strömförsörjningen 
kommer att kräva en helt ny infrastruktur och 
där är återförsäljarna helt utelämnade till de 
som ansvarar för infrastruktur och eldistribu-
tionsnät. Där har vi ännu inte sett några större 
tecken på medvetenhet, initiativ eller beredskap. 

OCH OM VOLYMERNA av elbilar ska kunna bli 
riktigt stora behöver laddinfrastrukturen bli 

bättre. Det måste ske nu – och allra helst i går.
Möjligheterna för kunderna att ladda elbi-

larna blir helt klart bättre – sedan januari 2015 
har antalet laddpunkter i Sverige ökat från 915 
till 4 045. Men de skulle behöva vara betydligt 
fler.

– Det är lätt att tänka att laddpunkterna bara 
berör dem som har en elbil i dag, men då glöms 
att ett stort hinder för människor som vill skaffa 
elbil är att de inte har någonstans att ladda den, 
säger Mazdak Haghanipour på Power Circle.

Det som behövs är dels möjligheten till 
snabbladdning för bilisten som befinner sig på 
resa, men kanske ännu viktigare är att alla ska-
kunna ladda en elbil eller laddhybrid i sina hem.

– Ska man äga en elbil måste man kunna 
ladda den över natten, det är så över 90 procent 
av all laddning går till. Halva Sveriges befolkning 
bor i villa, och där är det inga problem. Men res-
terande 50 procent bor i hyres- eller bostadsrätt, 
säger Mazdak Haghanipour, och fortsätter:

– Där finns ofta inte ens en egen parkerings-
plats. Där ligger den verkliga utmaningen; hur 
vi ska skapa laddningsmöjlighet för dem som 
inte har en egen parkeringsplats? Om vi inte 
gör det är de elbilsägarna helt förpassade till 

den publika laddinfrastrukturen – som än så 
länge inte är tillräckligt utbyggd.

PROBLEMET MED laddinfrastrukturen är välkänt 
och således en fråga som flitigt behandlas på 
högsta ort. Regeringens satsning Klimatklivet 
syftar till att minska utsläppen av växthusgaser 
och inom det programmet kan företag och 
kommuner söka ekonomiskt stöd för att bygga 
laddstationer. Här planeras också ett ladda 
hemma-stöd, där privatpersoner ska kunna få 
statligt stöd för att installera en laddbox hemma.

Peter Bäckström på Sundrive menar att ut-
byggnaden av laddinfrastruktur för hela landet 
faktiskt inte skulle behöva vara så dyr.

– Om vi skulle lägga på en extra tioöring på 
drivmedelsskatten skulle ingen märka det i sitt 
dagliga liv, men statskassan skulle få in 800–
900 miljoner om året vilket skulle räcka för att 
bygga ut landet med all den infrastruktur som 
behövs. Det är en intressant tankelek. 2

och en räckvidd på 65 kilometer. Tama 
slår sig senare samman med Nissan.

1959: Den nya elbilen Henney Kilo-
watt når den amerikanska mark-
naden. Den är baserad på kroppen 
från en Renault Dauphine och har en 
räckvidd på 75 kilometer, men blir 
ändå en flopp då bilen enbart säljs 
i 47 exemplar. Elbilen som koncept 
faller i glömska igen.

1996: I början av 90-talet ställs krav 
på utsläppsfria bilar i Kalifornien, vil-
ket får igång elbilstillverkningen hos 
många aktörer. 1996 lanserar GM mo-
dellen EV1: Bilen är en stor satsning, 

men når inte den stora marknaden då 
den enbart leasas till kunder.

Slutet av 1990-talet: Hybridbilar 
börjar på allvar ta position på mark-
naden, främst genom modeller som 
Honda Insight och Toyota Prius.

2001: Som en följd av ökade oljepri-
ser växer intresset för elbilar. REVAi, 
eller G–Wiz som den också kallas, 
lanseras i Storbritannien. Bilen ska 
komma att säljas i 4 600 exemplar.

2008: Tesla ritar om kartan för elbilar 
genom att dra igång användandet av 
litiumjonbatterier med full kraft. Tesla 
Roadster är först ut, en sportbil med 

ett chassi från Lotus och batterier 
samt drivlina från Tesla. Bilen kan 
plötsligt stoltsera med en räckvidd 
på 320 kilometer per laddning och 
0–100 km/h på 3,7 sekunder, vilket är 
revolutionerande. Snart ska elbil bli 
något som är på var mans läppar.

2010: Nissan bestämmer sig för att 
elektrifiera Golfklassen ordentligt. 
Nissan Leaf drivs med 48 seriekopp-
lade litiumjonbatterier och har en 
räckvidd på 175 kilometer. Bilen ska 
utvecklas till att bli världens mest 
sålda elbil.

2011: Volvo hoppar på elbilståget 

genom att lansera en elektrisk version 
av C30.

2012: Tesla tar steget från sportbil till 
halvkombi. Model S är en femdörrars 
bil som accelererar vansinnigt snabbt 
och kan gå närmare 50 mil på en och 
samma laddning.

2017: Volvo presenterar en Teslakon-
kurrent genom det egna varumärket 
Polestar.

2019: Volvo slutar tillverka bilar som 
inte har någon form av elektrifiering. 
Målet är också att det ska finnas en 
miljon eldrivna Volvobilar på världens 
vägar 2025.

En infrastrukturell farhåga är hur strömförsörjningen 
hos återförsäljare och verkstäder ska se ut om elbilen 
når ett brett genomslag. Och varför ska kunden köpa en 
elbil om den inte kan laddas?

”ÅF kommer att behöva
massor med ström”

Det kommer att ställas stora krav på laddsplat-
ser i verkstäderna och handlarnas parkerings-
platser, säger VHF:s vd Janola Gustafson.
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Invånare i eller runt Stockholm, Göteborg 
eller Malmö kan i regel glädja sig åt ett stort 
utbud av laddpunkter, så väl snabbladdare 

som ”vanliga” laddare. Bara i Stockholms län 
finns nästan hälften av Sveriges laddbara fordon.

I Malå, däremot, finns inte en enda laddbar 
bil – och inte heller någon laddpunkt. I Övertor-
neå finns en laddbar bil, precis som i Jokkmokk, 
Sorsele och Pajala. De stora volymerna av så väl 
elbilar som laddpunkter finns i kommuner som 
Stockholm, Solna, Göteborg, Lund och Malmö – 
medan volymerna är snudd på obefintliga i kom-
muner som Dorotea, Arjeplog och Storuman.

I Kiruna, en förhållandevis stor kommun, 
rullade endast 38 laddbara bilar vid månads-
skiftet oktober-november.

– Uteslutande ett storstadsfenomen skulle 
jag säga, säger Åsa Hofslagare, ägare och sty-
relseordförande på Bil-City i Kiruna. Visst, det 
finns absolut ett intresse hos kunderna även 
hos oss. Man är nyfiken på själva tekniken, på 
framtiden och hur det kommer att påverka. 

Men därifrån till att faktiskt köpa en elbil, det 
ligger väldigt långt fram i tiden.

Produktutbudet för dagens elbilar motsva-
rar helt enkelt inte de krav som ställs på bilar i 
norra Norrland, menar Åsa Hofslagare.

– Här uppe kräver kunderna relativt stora 
bilar, fyrhjulsdrivet som kan dra släp. Och där 
är vi inte med elbilarna. Sedan vet man inte 
vad som händer när utbudet blir större, eller 
om subventionerna blir högre. Men inom den 
närmaste framtiden är det diesel som gäller här.

EN ANNAN UTMANING för dem av 
hennes kunder som vill köra elbil 
är tillgången på laddpunkter. 

– Det finns ju i princip inte en 
laddstolpe att få tag på i hela Kiruna, 
och det är ju en utmaning. Och även 
om man hittar en är det långt till 
nästa. Ska vi ut och åka här är första 
stället där vi kan stanna Gällivare 
som ligger 12 mil bort. Där finns inte 

heller några laddpunkter. Tar vi Luleå, nästa cen-
tralort 23 mil bort, blir det svårt med räckvidden, 
säger Åsa Hofslagare, och fortsätter:

– Det skulle dock kunna utvecklas mycket, ef-
tersom vi i norra Norrland har motorvärmarstol-
par överallt. Nästan varenda hem och arbetsplats 
har motorvärmarstolpar dit strömmen är fram-
dragen. Den biten borde gå att lösa på lite sikt. 
Men jag kan ändå inte se att våra kunder skulle få 
något större intresse de närmaste fem åren. 

Sedan är kylan en stötesten för elbilar i norra 
Norrland; batterikapaciteten försämras i takt 

med att temperaturen blir lägre. 
– Tekniken har tyvärr inte kom-

mit hela vägen fram än och många 
är lite rädda för hur kylan påverkar 
bilar här. Vi kan ha temperaturer 
nedåt trettio minus, och då klarar ju 
inte ens en Tesla att hålla kupé-
värme, säger Roger Edholm, vd för 
Eriksson bil med anläggningar i 
Gällivare och Kiruna.

– Jag tycker mig dock se att intresset finns, 
särskilt från kommuner och landsting. För 
några år sedan hade vi inga av den här typen 
bilar i flottan, nu har vi ändå börjat sälja några 
hybrider. Men stora volymer är nog långt borta. 
Tekniken måste helt enkelt ta några steg fram 
först innan det fungerar här uppe. 2

2.5 Storstadscentrat

Ju längre norr om Dalälven 
man kommer, desto större blir 
utmaningarna för elbilarna.

”Elbil är uteslutande  
ett storstadsfenomen”
I Stockholms län finns just nu 1 019 laddpunkter och 20 044 ladd-
bara bilar. I Norrbotten är motsvarande siffror 36 laddpunkter och 
393 fordon. Är elbilar helt och hållet ett storstadsfenomen?

ÅSA HOFSLAGARE, ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE BIL-CITY I KIRUNA

”DET FINNS JU I PRINCIP INTE EN LADD-
STOLPE ATT FÅ TAG PÅ I HELA KIRUNA”

I vimlet på E-Car Expo
Tveklöst finns ett stort intresse för elbilar. Elbilsmässan E-Car 
Expo gick nyligen av stapeln i både Göteborg och Stockholm 
– och utställargolvet var fullt av biltillverkare och laddteknik-
företag. Motorbranschen var på plats i Göteborg.
TEXT & FOTO  MAGNUS CARLSSON

E-Car Expo tilldrog sig både i 

Göteborg och Stockholm.

Lösningen för 
den som älskar 

gamla sportbilar 
men ändå värnar 

om miljön; brit-
tiska E-Drive Re-
tro förser gamla 

MG roadsters 
med moderna el-
motorer. Bilarna 
har en räckvidd 

på 10–15 mil.

Hybridteknik är ett bra 
sätt att skapa prestan-
dabilar. BMW i8 har en 
bensinmotor på 231hk 
och en elmotor på 131hk 
vilket räcker för att göra 
0–100 på 4,4 sekunder.

Laddteknikföretaget Defa har installerat 28 000 
laddpunkter i Norge. Marknadschefen Unni Amund-
sen berättade att nästa fokus nu är att bygga ut den 
svenska laddinfrastrukturen.

Elektrifierade motorcyklar 
spås bli trend framöver.

Lars Julin visade 
hybridversionen av 

Lexus LC 500.

Chalmers-
studen-
terna Anna 
Palmqvist, 
Axel Anda-
len, Ludvig 
Anderson 
och Muham-
med Saeed 
har byggt en 
eldriven ra-
cingbil inom 
ramen för 
programmet 
Chalmers 
Formula stu-
dent. Bilen 
gör 0–100 
km/h på 3,2 
sekunder!

Rickard Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk 
talesperson för Centerpartiet, tror att elbilar är 
framtiden: ”Visst kommer det ta tid innan vi bara ser 
elbilar överallt, men jag tror att det inom kort kom-
mer utgöra en stor andel av nybilsförsäljningen”.

Mitsubishis hybrid Outlander var länge Sveriges 
mest populära laddhybrid – men som nu är 
förbipasserad av VW Passat GTE.

På mässan var det Sverigepremiär för nya genera-
tionens Nissan Leaf. Uppföljaren till världens mest 
sålda elbil har ett batteripaket på 40kWh och en 
räckvidd på över 30 mil. Redan innan bilen var upp-
visad hade den sålts i över 100 exemplar, berättade 
Louise Grimsgård på Nissan.

Ronny Svensson på Ynnor 
var på plats för att prata 
om hur bonus malus 
påverkar tjänstebils-
marknaden.
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Ingen kommer undan, en dag står alla där vid slutet av sitt bilägande,  
när det är dags att välja sista kärran i livet. Bilen som ska köras till körkortet 

blir indraget. Vad kan det tänkas bli för bil?

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Vilken blir din sista bil i livet?
– Oj, vilken fråga. Jag hoppas verkligen att min  
sista bil drivs med elektricitet, och jag hoppas att  
det är en Audi. 

Varför just det märket?
– Jag har en Audi nu och jag tycker att de är de  
bästa bilarna. 

Men de har väl redan elbilar?
– För ett par år sedan var jag och frågade dem 
om det, men då hade de bara en mindre modell. 
Eftersom jag rider och planerar att skaffa egen häst 
behöver jag en ganska rejäl och stark bil, den måste 
klara en hästtransport efter sig.

Du har inte funderat på något alternativ,  
vätgasteknik till exempel?
– Det beror på när det slår igenom på allvar, och  
hur dyra de blir. Vi får se, jag ska snart byta bil.  
Jag kanske ska testa en …

PERNILLA STALFELT

GÖR: Författare och konstnär.
BOR: Stockholm.
KÖR: Audi A4, 2017.

Din sista bil i livet, vad tror du att det blir?
– Det är en lätt fråga, för jag har redan haft min 
sista bil. Det var en Audi A3.

Redan?
– Ja, det var väl en fem, sex år sedan. Först blev 
den stulen två gånger. Båda gångerna fick jag 
tillbaka den, bucklig och dan. Men medan den var 
borta började jag tycka att jag klarade mig ganska 
bra utan. Så jag sålde den.

Hur tar du dig fram nu?
– Behöver jag en bil så hyr jag, det blir ett par 
månader på sommaren. Annars åker jag kollektivt, 
jag gillar det. Nu för tiden kan man ju sitta och 
twittra medan man åker också.

Men du som är forskare, vad tror du om 
framtidens bilar?
– Klart att det så småningom blir elbilar som 
gäller.

AGNES WOLD

BOR: Göteborg.
GÖR: Professor i mikrobiologi.
KÖR: Inget just nu.

Vad tror du … vilken blir sista bilen i ditt liv?
– Då skulle jag vilja ha en klassisk Citroën CV2,  
med tygtak.

Gamla bilar … brukar inte vara någon hit för 
miljön?
– De är ju ganska lätta och har små motorer. De 
drar nog inte så mycket. Man kan ju tänka sig en 
nytillverkad också. Fast en stor Land Rover … det 
vore också något, tänk dig att köra genom öknen 
med en sån.

De drar väl rätt mycket soppa?
– Jo, men jag som aldrig har kört bil … om jag  
någon gång får körkort så hinner jag ändå inte 
smutsa ner så mycket.

Inget körkort? Men du har ju bil?
– Varken jag eller min sambo har körkort. Men vi 
behöver bil för att barnens mormor och farmor ska 
kunna hjälpa till med barnhämtning och sånt. 

MARTIN SCHIBBYE

BOR: Farsta.
GÖR: Journalist.
”KÖR”: Mazda.

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

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



 38 MOTORBRANSCHEN 12 .2017   MOTORBRANSCHEN 12 .2017 39

2  P O R T R Ä T T E T  I  L I N A  B L O M K V I S T

G
ammalmodigt och stenålders att fordonslärare på yr-
kesplugget måste ha varit yrkesverksamma fordonsme-
kaniker, bloggar vice vd:n på BéOs Bilservice i Uppsala 
och frågar retoriskt varför inte exempelvis en ingenjör 
kan bli yrkeslärare.

Så avslutar hon med en uppmaning om att våga 
tänka utanför boxen och prova något nytt.

Som hon själv har gjort, skulle det kunna tilläggas.
Lina Blomkvist, 35, har bildligt öppnat verkstadsportarna på famil-

jeföretaget ut mot allmänheten genom sina inlägg på sociala medier 
och sin blogg som har 4 000 läsare. Transparens är ett ledord.

– Att vara öppen och berätta, det ger ju företaget en trygghet, speci-
ellt som vi är ett gammalt inarbetat företag.

BÉOS STARTADES 1979 av Linas pappa Stefan Blomqvist och en annan 
delägare. Det kom att bli mycket trassel i kompanjonskapet med inslag 
av missbruk, psykisk sjukdom och pengabekymmer, problem av den 
art som ingen förr skulle komma på tanken att torgföra.

Lina gör det i dag. Hon tycker att pappans entreprenörsslit och det 
långsiktigt lyckosamma resultatet, som bland annat lett till epitetet Ga-
sellföretag, inger respekt och ska komma till kundernas kännedom. Ett 
slags storytelling, ett historieberättande med syfte att stärka varumärket 
till dess mjuka kulisser.

Varken pappa Stefan eller brorsan, verkstadschefen Micke, jublade 
väl över initiativet i början. Har vi förstått saken rätt ställdes nog frågor 
som att ”ska vi verkligen”, ”är det bra att basunera ut så mycket”.

Nu är Lina inte den som viker sig i sin övertygelse.

Som andra generationen och ung kvinna på serviceverkstaden BéOs i Uppsala 
trycker Lina Blomkvist in öppenhet och mjuka värden i familjeföretagskulturen. 
Snart blir hon vd och i likhet med större ledare som twittrar flitigt, bloggar Lina 
regelbundet. På kort tid har hon fått 4 000 läsare. 
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PETTER COHEN

LINA BLOMKVIST

ÅLDER: 35.

GÖR: Vice vd på BéOs Bilservice i Uppsala.

BOR: Villa i Vaksala, Uppsala.

FAMILJ: Sambon och blivande maken Daniel, 
dottern Tuva, 12 och bonusbarnen Oskar, 13, och 
Melvin, 11 samt franska bulldoggen Hugo.

FRITID: Renoverar huset, skjuter pistol.

KÖR: En Kia Sportage GT Line.

BLOGG: https://beosbilservice.blog

Lina öppnar portarna
på vid gavel för insyn

”DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT 
FÖRMEDLA FÖRETAGETS SJÄL, 
DET SKAPAR LOJALITET”Bilder är viktiga. Här plåtar Lina Blomkvist för sin blogg.
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– Jag tog tidigt ett inre beslut om att jobba 
med transparens, säger hon och som ganska ny 
i familjeföretaget talade hon vid en Kia-konfe-
rens just om öppenhetens vinster och att även 
jobbiga saker tål att kommuniceras.

– Jag tror faktiskt att föresatsen väcktes efter 
att ha läst Motorbranschen. Jag tyckte att det 
bara var de stora tongivande anläggningarna 
som syntes och hördes. Jag tänkte att ”vi måste 
också synas och då får vi väl se till att göra det 
på egen hand”.

Så startade hon sin blogg där hon nu under 
ett års tid har luftat stora och små branschfrå-
gor och kommunicerat dem med sina följare.

– I början var jag förstås jättenervös för hur 
det skulle mottas, det är ju alltid lite skakigt att 
säga sin mening offentligt, säger Lina.

HON HADE INTE behövt oroa sig; ingen har 
trackat henne för hennes åsikter, tvärtom. Hon 
bloggar minst en gång i veckan, berättar om 
medarbetarnas förtjänster och företagets aktivi-
teter och hon engagerar sig hårt i rekryterings-
frågorna.

– Det är jätteviktigt att förmedla företagets 
själ, det skapar lojalitet, säger Lina.

Stefan, han säger i dag att Lina har gett 
BéOs ett ansikte utåt.

Själv håller han på att trappa ner och är 
på väg att överlåta driften till Lina och Micke. 
Tanken är att Lina ska ta över vd-skapet snart. 
Utan prut är hon en modern ledare, en relativt 
ung chef i en mansdominerad värld. Det har 
inte alltid varit lätt.

Lina Blomkvist gick inte in i familjeföreta-
get direkt. Hon utbildade sig till barnskötare 
och jobbade några år på förskola med Reggio 
Emilia-inriktning, tröttnade och tog anställ-
ning på en reservdelskedja innan hon 2009 klev 
in i fadershuset som reklamationsansvarig.

– Jag fick jobba rätt hårt för att vinna respekt, 
både som ung kvinna och som chefens dotter.

Mer än en gång mötte hon kunder som ville 
”prata med någon på verkstaden” och som med 
det lät förstå att de ville tala med en man.

– Jag tyckte då att verkstadsbranschen var 

bidra till att utveckla branschen och i hårdnade 
tider med yttre hot är det extremt viktigt att 
stärka varumärket, exempelvis med ryktet om 
att ha hög kundnöjdhet och vara en attraktiv 
arbetsplats.

– Kunderna är måna att göra rätta val i dag. 
Vi försöker utveckla företaget miljömässigt och 
tekniskt. Vi satsar otroligt mycket på fortbild-
ning, alla medarbetare har en utvecklingsplan, 
säger Lina.

Hon berättar att ledningen har jobbat 
mycket för att hitta rätt personalsammansätt-
ning i kundmottagningen.

– Det har varit en lång process. Bara social 
kompetens räcker inte, och det funkar inte 
heller om en person är tekniskt mycket mer 
kompetent än de andra. Nu tycker vi att vi 
har hittat en bra bemanning med jämställda 
servicerådgivare som har bra grundkunskaper 
om fordon och vet vad de pratar om. Det ger 
kunderna förtroende och laget fungerar. 

SOM PÅ DE flesta andra företag i branschen är 
rekryteringen den största utmaningen. Lina 

”VI HAR ALLA ETT 
ANSVAR ATT BIDRA 
TILL ATT UTVECKLA 
BRANSCHEN”

Stefan vid 
tiden då det 
begav sig.

eftersatt och underutvecklad, så långt efter 
andra branscher när det gällde möteskultur och 
medbestämmande, säger hon.

Det fanns inte något uttalat att Lina skulle 
avancera. Det gjorde hon på eget bevåg, tog 
för sig och la det ena ansvarsområdet efter det 
andra under sig. Hon är av den sort som ifrå-
gasätter och inte låter sig placeras 
där hon blir ställd.

VI SITTER I lunchrummet, där 
det råder skoförbud, i den sju år 
gamla anläggningen i Fyrislund. 
Lina läppjar på en energidryck 
och berättar om värdegrunden, 
affärsplanen och ett målinrik-
tat strukturarbete som hon har 
initierat.

Verkstadschefen, brodern 
Micke kommer förbi och inflikar 
retsamt att ”måndagsmötena kör 

jag med personalen, dem har du inte kunnat ta 
ifrån mig”.

Tveklöst är det Lina som har sparkat igång 
andra personalmöten och utvecklingssamtal.

– I början var det ingen som sa någonting. 
I dag förstår medarbetarna att vi vill att de ska 
vara delaktiga och att vi vill veta vad de tycker. 

För att bli ett team måste man 
ju kommunicera, säger Lina och 
lägger in i en portionsprilla. 

Hon och Micke är noga med 
att snabbt genomföra förändring-
ar som föreslagits av personalen 
för att det öppna klimatet ska visa 
sig i handling och inte stanna i 
mötesrummen.

MED DEN ANDRA generatio-
nen har de mjuka värdena fått 
utrymme.

– Vi har alla ett ansvar att 

är djupt engagerad i utbildningsfrågorna och 
sitter med i branschråd.

– Vi ser ju hur praktikanter kommer med sto-
ra kunskapsbrister. Vi har mött elever som inte 
har haft en enda teoretisk utbildningstimme utan 
bara varit på praktik, som saknar alla grundkun-
skaper och inte kan skilja på en torkarmotor och 
en generator. Vi har haft praktikanter som kom-
mit helt utan dokument från skolor som inte har 
uttalat en enda förväntan på vad praktiken ska 
ge, säger Lina lite uppgivet.

– Den som saknar grundkun-
skaper kan ju inte vidareutbildas 
heller.  

Utbildning är utveckling.
BéOs har alltså många 

praktikanter och ger många unga 
chansen till provanställning.

När det gäller rekrytering 
tycker Lina att sociala medier är 
bästa plattformen att söka folk 
på – företagets hemsida, Face-
book, Instagram och Linkedin.

– Min blogg har gett lite 

resultat också i och med att den delas. Men an-
nonser på Blocket har inte väckt något intresse.

VISIONEN ÄR att det ska vara roligt att jobba på 
BéOs.

– Trivs medarbetarna hos oss tror vi att de 
gör ett bra jobb, säger Lina.  

BéOs är naturligtvis starkt präglat av det 
familjeföretag det är och idealet är att också med-
arbetarna ska känna sig som familjemedlemmar.

– I de bästa av världar ska 
också kunderna känna sig som så-
dana, i alla händelser som kusiner.

Det är Micke som säger det vid 
sin visit under intervjusamtalet.

Det behöver knappast sägas 
att BéOs kommer på tal under 
varenda familjemiddag. Och Li-
nas tolvåriga dotter Tuva har re-
dan pratat ihop sig med Mickes 
tioåriga dotter Julia om att överta 
företaget en dag. Man kan undra 
vilka drag tredje generationen 
kommer att göra. 2

BÉOS BILSERVICE

VERKSAMHET: Allbilsverkstad, auktori-
serad på Kia, Subaru och Mercury.

SÄTE: Uppsala.

GRUNDAT: 1979 av Stefan Blomqvist 
och en kompanjon.

ANTALET ANSTÄLLDA: 19 personer.

OMSÄTTNING: Cirka 22 miljoner.

VINSTPROCENT: 11 procent.

FLÖDE: 30-35 bilar per dag på sju 
mekaniker och sex lyftar.

Pappa Stefan Blomqvist, 64, vd:
– Det är kul att Lina har kommit in i 
firman, dels för att hon är tjej, dels 
för att hon tänker utanför boxen. Jag 
kan känna att vi alltid har varit bra 
på det vi gör, men inte så bra på att 
synas. I Lina har BéOs Bilservice fått 
ett ansikte.

TYCKER OM LINA

Brodern Micke Blomkvist, 43, verkstadschef
– Lina är gasen, jag är bromsen. Båda är vi väldigt 
drivande och kompletterar varandra. Vårt mål är 
gemensamt och vi har mycket stöd i varandra, förstår 
hur den andra tänker. Själv är jag mer traditionellt sko-
lad medan Lina står för nytänket. Ibland måste hon 
hejdas, men utan Lina hade vi aldrig kunnat producera 
så mycket som vi gör i dag.

”JAG TYCKTE ATT VI MÅSTE SYNAS OCH SÅG 
TILL ATT VI GÖR DET GENOM BLOGGEN”

Lina har fått MotorMaga-
sinets inspirationspris.

Lina har gett lånecyklarna 
namn som Svea, Hjördis, 
Doris, Rut, Märta och Alice.

I Lina Blomkvist 
har familjeföre-
taget BéOs fått 
ett ansikte.
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… av cheferna i en under-
sökning från Manpower 
work life känner att de  

sällan eller aldrig hunnit 
med det de borde ha gjort 
när de går hem för dagen.  

Bland medarbetarna kände 
27 procent samma sak. 

Barns placering i syskonskaran påverkar personlighet 
och yrkesval. Storasyskon har större chans att bli chefer 
än småsyskon, visar en rapport från Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

Äldre syskon har bättre social förmåga än småsyskon, 
större uthållighet, initiativförmåga, social mognad och 
känslomässig stabilitet. De klarar sig också bättre på 
arbetsmarknaden. En förstfödd har omkring 20 procent 
större möjlighet att bli chef jämfört med syskon nummer 
tre. Effekten av födelseordningen ska också påverkas av 
vilket kön syskonen har. Ju fler äldre syskon av samma 
kön, desto sämre går det för de yngre. Småsyskon lägger 
betydligt mindre tid på att läsa läxor och böcker; de tittar 
mer på tv och spelar mer datorspel.

Fackförbundet Unionen, som har över 100 000 
chefer, bland sina medlemmar, har låtit Novus 
genomföra undersökningen Chefsliv 2017. Av 
rapporten framgår att 49 procent av de tillfrågade 
cheferna svarat att de har några medarbetare som 
Facebook-vänner. 

För chefer i åldrarna 44 år och nedåt har 61 procent 
medarbetare som vänner online, 55 procent av de 
kvinnliga cheferna. Två gånger av tre kommer förfrå-
gan om vänskap från medarbetaren. 

– Sociala medier gör gränserna mellan privatliv och 
arbete otydliga. Även om chefer och kolleger förstås 
kan umgås på fritiden behöver deras professionella 
relation vara tydlig och chefen bör behandla alla vän-
förfrågningar från medarbetare på samma sätt, säger 
Marina Åman, andre vice ordförande på Unionen.

Ska man vara vän med sina 
anställda på sociala medier? 

”EN CHEF MÅSTE VÅGA LEDA, FÖRDELA –  
OCH DELEGERA ARBETET”

DN:s karriärrådgivare Gunilla Arhén

FRÅGA TRE

EVA KÄTHNER, 
försäljningschef begagnat,  
Finnvedens Bil i Värnamo
– Genom att hålla en positiv anda och peppa 
medarbetarna – det är jag bra på. Vi har 
morgonmöten varje dag och då försöker 
jag pusha personalen och berätta när de 
har gjort sitt bästa. Det är viktigt att ha en 
positiv inställning.

ANDERS LINDQVIST, 
premiumåterförsäljare för Ford  
på Lindqvist Bil, Köping 
– Vi är ett relativt litet bolag med tolv anställda, 
vi ökar och har nöjda kunder. Vi är glada och 
vi är ett skönt gäng och det är väl egentligen 
det enda kriteriet vi har vid nyanställningar; vi 
gillar glada och trevliga personer. Jag har inga 
patentlösningar och vi går inte på några hal-
lelujakonferenser för att svetsas samman.

DAN BJÖRNEFJORD, 
servicemarknadschef på Wist Last  
& Buss, Arlanda stad   
– Jag tror att det är viktigt att man bryr sig om 
sin personal och engagerar sig, då tror jag att 
det återspeglar sig i annat. Det kräver så lite 
av mig att se min personal och att sätta sig 
ner och prata om medarbetarnas ambitioner 
och möjligheter. Jag försöker att verkställa det 
som medarbetaren ser att vi kan förbättra. Jag 
tror att alla vinner på delaktighet.   

Innan väggen – en 
upplyftande bok om 
utmattning 
Författaren, sexbarnsmamman 
och läkaren Anna Voltaire har 
skrivit en bok om att gå in i väg-
gen och vilka varningssignaler 
som var och en bör vara uppmärksam på. ”Utmatt-
ning är ingenting som kommer plötsligt, även om det 
kan verka så när man står där i tvättstugan helt håg-
lös med en liter mjölk i handen och undrar vad man 
gör där”, skriver författaren. Utmattningen utvecklar 
sig långsamt och ger sig till känna genom olika symp-
tom som många väljer att ignorera. Till slut brinner 
man upp. Det vill Voltaire få oss att undvika.

Ta skit!  
Och gör det till guld
Många har fått lära sig att inte 
ta skit från någon. Varken  
från chefer, kollegor, kunder, 
familj eller vänner. Förfat-
taren Annika R Malmberg 
säger precis tvärtom – ta 
skit! Med det försöker hon 
belysa vinsterna med att bli 

bättre på att ge och ta kritik och menar att 
rätt använd kritik leder till att vi utvecklas 
snabbare, blir mer omtyckta och får bättre 
relationer. Författarens förhoppning är att det 
som i början gör ont ska göra läsaren starkare 
och mer framgångsrik.

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

FOTO MOSTPHOTOS

46 %

AFTERSALES 
SPECIALISTS
Vill du vara med och påverka och utveckla? 
ECS Group söker nu Aftersales Specialists 
för Skåne och Götaland. I din roll kommer 
du att coacha, stötta och utföra revisioner 
åt bilåterförsäljare i deras 
servicemarknadsaffär. ECS Group är idag 
en ledande servicepartner till bilindustrin 
och vi finns nu representerade i 40 länder 
världen över.

Sök redan idag via www.autorekryering.se

KONTAKT
För mer information 
kontakta Jens Ström 
på: 08-409 144 46
jens.strom@ 
autorekrytering.se

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

Hur motiverar du  
din personal?

HÄRSTAMNING

Storasyskon blir  
oftare chefer 



  MOTORBRANSCHEN 12 .2017 45 44 MOTORBRANSCHEN 12 .2017

2  R E P O R TAG E  |  A S TA Z E R O

Hemligt hemligt, men häftigt häftigt. 
Efter många enträgna försök fick Motor-
branschen till sist audiens till den svenska 
superhemliga testbanan AstaZero där 
morgondagens bilar testas.

TE X T MAGNUS CARL SSON  / FOTO ANNA REHNBERG

Till sist kom vi      innanför
grindarna till        AstaZero …
Välkomna med!

Efter åratals försök kom vår medarbetare Magnus 

Carlsson genom säkerhetskontrollen och blev  

dressad i en knallgul varselväst.
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vå och ett halvt år försökte vår reporter Magnus 
Carlsson att fullfölja det här uppdraget och hade 
så smått börjat förlika sig med att det nog aldrig 
skulle bli något reportage från AstaZero. Då börjar 
det plötsligt hända grejer. En ny vd plockade upp 
den gamla frågan. Och snart kom ett telefonsamtal 
från platschefen Håkan Andersson, som berättade 
att det fanns en lucka för ett reportagebesök. Men 

tillfället var bara en vecka bort. Det var då eller aldrig! Så nu kan vi ge en 
glimt av den väl hemlighållna verksamheten innanför inhägnaderna:

ASTAZERO ÄR en fullskalig testbana med allt från motorvägar till in-
nerstadsmiljö där alla tänkbara scenarion ska kunna sättas på prov. 
Anläggningen öppnade i augusti 2014 och fyller i dag framför allt två 
funktioner; dels är den en viktig stöttepelare för den akademiska for-
donsforskningen, dels är den go to-alternativet för alla fordonstillverkare 
som vill testa morgondagens tekniska lösningar. 

– Det som gör AstaZero unikt är just att vi möjliggör provning av 
funktioner för aktiv säkerhet och autonoma fordon. Historiskt har 
testbanor annars haft fokus på saker som komfort, fordonsdynamik och 
livslängd, säger Håkan Andersson, och fortsätter:

– Så såg kravnivåerna ut för tillverkarna då, och det gör de väl även i 
dag. Men samtidigt har det tillkommit så många saker som är viktiga i en 
ny bil.

DET ÄR OCKSÅ därför hemlighetsmakeriet är så stort; ingenting är belagt 
med så många embargon som morgondagens teknik. 

Att anlända till AstaZero är således en speciell upplevelse. Mitt ute i 
ingenstans, tjugo minuters bilfärd från centrala Borås, tornar anläggning-
en upp. Vid en första anblick kan man tro att man kommit till Area 51. 
Höga gräsvallar, täckta stängsel och en enorm grind gör insynen minimal 
och sänder en tydlig signal om att ingen kommer in utan väldigt legitima 
ärenden. 

Jag parkerar min i sammanhanget ålderdomliga bil och beger mig till 

receptionen där nästa steg i säkerhetsprocessen väntar. Sekretessavtal ska 
försäkra att jag inte är en reporterförklädd industrispion och kamera-
linserna på min mobiltelefon – både den vanliga och selfiekamerans – 
plomberas så jag inte ska råka avslöja något konfidentiellt. 

NÄR DETTA ÄR genomfört och jag har fått på mig en knallgul varselväst 
är det dags att få se AstaZero inifrån. Jag sätter mig i baksätet på Håkan 
Anderssons vita XC90 och från ett kontrollrum öppnas bommen som ska 
ta oss till anläggningens innersta. 

Det står snabbt klart hur stor den här platsen är. Från baksätet syns 
bara en bråkdel av banan, som bland annat består av 5,7 kilometer 
landsväg, 700 meter flerfilsväg med 300 meters accelerationssträcka och 
enorm höghastighetsyta. Men just nu är vi på väg till den fiktiva stads-
miljö som är en av de viktigaste beståndsdelarna. 

Den består av fyra stora låtsaskvarter, designade som amerikanska 
småbutiker och kvarterskrogar. Här testas hur bilarnas säkerhetsfunktio-
ner för innerstadskörning fungerar, och det vi i dag ska få vara med om 
är ett autobromstest. Bakgrunden är Euro NCAP:s förändrade konsu-
menttestprogram för 2018, och de biltillverkare som vill få bästa resultat 
måste bland annat ha en väl fungerande autobroms.

– Det kommer helt nya testmetoder som kan möta dagens verklighet. 
Det är ganska stora förändringar jämfört med tidigare. Det är fler tester, 
men testerna är också mer relevanta och ställer högre krav på biltillver-
karna, säger Håkan Andersson.

Det är här AstaZero kommer in i bilden; på testbanan kan auto-
bromstestet göras på precis samma vis som det kommer att utföras i 
skarpt läge, och på så sätt kan bilen och dess inställningar finjusteras för 
att optimera förutsättningarna för ett lyckat test. Nu ses testriggen över 

för att exakt nog leva upp till 
Euro NCAP:s strikta kravbild.

INNE I STADSMILJÖN står en 
AstaZero-strajpad Volvo S90, 
som är fylld med så mycket 
teknisk utrustning att den 
interiört nästan påminner om ett 
rymdskepp. Anledningen stavas 
noggrannhet; den här typen av 
tester är extremt standardiserade 
och måste genomföras med yt-
tersta precision.

– I det här fallet är en 
testrobot mycket bättre än en 
människa, eftersom roboten är 
oslagbar när det kommer till 
noggrannhet och repeterbarhet. 
Den här bilen kan vi ställa in så 
att den med maximalt två centi-
meters marginal positionerar sig 
på rätt plats. Det är väldigt svårt 
att klara med mänsklig kraft, berättar testingenjören Henrik Gillgren.

Jag byter baksäte till robotbilens. Här sitter Henrik Gillgren bakom 
ratten, som han dock inte behöver använda särskilt mycket. Snart styr 
nämligen bilen själv till rätt plats, där Henrik sedan inleder testet. Bilen 
susar fram i 30 kilometer i timmen, till dess att en docka i mänsklig storlek 
tornar upp i horisonten. Vi kommer rakt bakifrån och befinner oss således 

”DOCKAN HAR INTE ALLTID KLARAT SIG; HEN HAR  
SPRUCKIT HÄR OCH VAR OCH BYXORNA ÄR OMSORGSFULLT  
HOPLAPPADE MED ELTEJP”

”EN ASTAZERO-
STRAJPAD 
VOLVO S90 ÄR 
FYLLD MED SÅ 
MYCKET TEK-
NISK UTRUST-
NING ATT DEN 
INTERIÖRT 
LIKNAR ETT 
RYMDSKEPP”

När Motorbranschen är på besök på AstaZero fungerar autobromsen precis som den ska, och bilen 
stannar precis bakom dockan. Av dockans utseende att döma har det dock inte alltid gått lika bra...

Henrik Gillgrens testbil styr visserligen väldigt bra alldeles på egen hand, 
men en stor del av Henriks arbetstid går ändå åt till att vara testförare.
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”EN ASTAZERO-STRAJPAD VOLVO S90 ÄR FYLLD 
MED SÅ MYCKET TEKNISK UTRUSTNING ATT DEN 

INTERIÖRT LIKNAR ETT RYMDSKEPP”
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i kollisionskurs, innan bilen till slut reagerar och tvärnitar. Vi stannar ett 
par decimeter från dockan, som därmed klarar sig – åtminstone den här 
gången. Det har hen däremot inte alltid gjort. Dockan har spruckit här och 
var flertalet gånger och byxorna är omsorgsfullt hoplappade med eltejp. 

– Det här är en träningsdocka och den har fått ta en del smällar. När 
vi testar i skarpt läge använder vi nya, oskadade dockor, men nu får den 
här duga, säger Henrik.

Testet upprepas några gånger, fortfarande med lyckat resultat. Så här 
fortsätter sedan resten av dagen för Henrik – att testa bilar kan vara ett 
enformigt jobb. 

VI ÅKER VIDARE TILL ett annat av anläggningens mest populära områden. 
Mitt inne i AstaZero ligger nämligen ett gigantiskt höghastighetsområde, 

där biltillverkare kan skapa de scenarion de själva vill. 
Här finns en flerfilig väg och en enorm asfaltscirkel med en diameter 

på 240 meter. Det är svårt att få ett hum om användningsområdet, efter-
som det inte finns en enda bil här för tillfället. Ytan påminner mest om 
en stor, ödslig parkeringsplats. Bortom en skogsdunge skymtar en lastbil, 
men den får absolut inte hamna på bild och vad den är involverad i för 
typ av test är ytterst hemligt. 

I flerfilsområdet finns däremot tre ganska självklara saker som många 
biltillverkare brukar vilja testa.

– Det första är filassistans, alltså att bilen hjälper dig som förare att 
hålla dig i filen och styr tillbaka om du är på väg därifrån, säger Håkan 
Andersson. 

Det andra är blind spot detection, det vill säga att bilen själv hål-

ler koll på om det finns något i döda vinkeln. Och det tredje är auto-
bromstester. De här tre sakerna är något som många tillverkare jobbar 
med regelbundet. Särskilt på tunga fordon får de här funktionerna extra 
stor effekt.

EXAKT VILKA FÖRETAG som brukar hyra in sig här avslöjas inte. Nyligen 
var kungen på besök och då släpptes filmer där han åker runt i en själv-
körande BMW på anläggningen. Men de enda officiella kunderna hos 
AstaZero är Autoliv, Scania, Volvo Cars och AB Volvo. Däremot är det 
rimligt att anta att flera andra av Europas ledande biltillverkare också är 
här regelbundet.

– En av våra främsta styrkor är just att vi är oberoende. Vi är en öppen 
testbana där alla som vill kan boka in sig och intresset är onekligen stort 

just nu. Sedan ungefär ett år tillbaka är det nästan alltid fullbokat här 
dagtid under säsong, säger Håkan Andersson.

MER ÄN SÅ HÄR får vi inte uppleva under vårt besök på AstaZero den här 
dagen. Vi får veta att det på ett av banans landsvägsområden pågår någon 
form av test, men vem som testar och vad som testas är, precis som 
mycket annat här, också hemligstämplat. 

Vi slussas ut från anläggningen, och utanför portarna får jag plocka 
fram linsen på mobilkameran igen. Jag lämnar anläggningen med en 
annorlunda känsla; på sätt och vis har jag kanske aldrig varit så nära 
morgondagens spännande teknik tidigare.

Men samtidigt kan jag inte heller släppa känslan av att jag aldrig varit 
lika långt ifrån … 2

ASTAZERO

● AstaZero, utanför Borås är 
den enda testbanan i Europa 
med en fullskalig testmiljö, vil-
ket innebär att den kan erbjuda 
alla typer av trafik – från motor-
väg till innerstadsmiljö. 

● AstaZero har allt som krävs 
för avancerade tester av funk-
tioner för aktiv säkerhet och 
självkörande bilar. 

● AstaZero ägs av Research 
institutes of Sweden och Chal-
mers (Rise), och har finansie-
rats av EU, Västra Götalandsre-
gionen, Tillväxtverket och Borås 
stad. 

● Anläggningen är öppen för 
forskningsprojekt och kommer-
siella aktörer.

● Namnet AstaZero är samman-
satt av Asta, som står för Active 
safety test area, och Zero, som 
är en hänvisning till nollvisionen 
om att ingen människa ska dö 
eller skadas allvarligt i trafiken.

”MITT UTE I INGENSTANS, TJUGO MINUTERS 
BILFÄRD FRÅN CENTRALA BORÅS, TORNAR 
ANLÄGGNINGEN UPP”

Den enorma höghastighetsytan är 
själva hjärtat i AstaZeros anläggning. 
Här kan kunder tejpa upp egna linjer 
för att anpassa ytan efter de tester de 
vill göra för dagen.

Håkan Andersson visar kartan över den 
mer än 6 kilometer långa testbanan.

AstaZeros testbilar är fulla 
med teknisk utrustning för att 
klara de avancerade testerna.
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VI HAR ALLT NI BEHÖVER
UNDER AUTOGLOBEN 2018

Ni hittar oss i följande montrar under mässan.
Välkomna!

Vi ställer ut på Autogloben 2018

BJUDER IN TILL
AUTOGLOBEN 2018
STOCKHOLM 31 JANUARI-1 FEBRUARI

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

www.fvu.se – branschens uppslagsverk!



Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

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    

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

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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Beställaren var minderårig,
mamman vill inte betala
FRÅGA  Vi har reparerat en 
vattenskoter åt en man. Vid in-
lämnandet beställde han också 
en service och vi lämnade ett 
pris som han accepterade. När vi 
började reparationen visade det 
sig att ett tilläggsarbete behövde 
göras. Vi kontaktade då kunden, 
som är ägare av skotern, och han 
gav klartecken till att slutföra 
servicen med tilläggsarbetet.  

Nu har vi blivit uppringda av 
kundens mamma som förklarade 
att sonen är 17 år och att han som 
omyndig inte hade rätt att godkän-
na tilläggsarbetet, varför familjen 
inte anser sig vara skyldiga att be-
tala för tilläggsarbetet. Till saken 
hör att mamman var närvarande 
vid inlämnandet av vattenskotern. 
Är ägaren betalningsskyldig eller 
har föräldrarna rätt?  

Regos

S VA R  AV FÖRÄLDRABALKEN (9 
kap. 1 §) är den som är under 18 år 

omyndig och får därmed inte själv 
råda över sin egendom eller åta 
sig förbindelser. Undantag finns 
dock för underårig som fyllt 16 år 
och själv får råda över vad som för-
värvats genom eget arbete. Är det så 
att sonen enligt undantaget själv har 
köpt skotern med pengar från egen 
lön (vilket kanske inte är troligt) så 
är han fullt ut betalningsansvarig! 

Samtycke kan även lämnas av 
förmyndaren, ursprungligt eller i 
efterhand, och den omyndige kan 
då företa bindande rättshandlingar. 
I praxis har det emellertid inte 
alltid krävts ett verkligt, uttryckligt, 
samtycke från förmyndarens sida, 
utan räckt att förmyndaren har 
gjort det möjligt för den omyndige 
att uppträda så att det sett ut som 
om han eller hon haft tillåtelse. 

FÖRSTA FRÅGAN ÄR vem som 
egentligen är beställare av arbetet. 
Här var bevisligen mamman med 
vid inlämnandet. Är det sonen som 

Vår expert rekommenderar ett filmtips!
VERKSTAD

FRÅGA  En jättefin Mini kom att 
stå några månader för länge 
i vår bilhall. I våras kom en 
parant dam in och blev intres-
serad av den lilla brittiska pro-
dukten. Hon föll pladask för de 
snygga backspeglarna, köpte 
bilen och åkte hem. Några 
månader senare kom det ett 
ilsket samtal från den nyblivna 
Miniägaren:

”Ni har ju inte servat bilen, 
dessutom stod bilen under en 
viktig fabriksaktion på växel-
lådan”, fräste damen. 

Jag försökte lugna henne. 
Bilen hade kvarvarande servi-
ceavtal, så det var bara att fixa 
och jag förklarade att aktio-
nen på växellådan inte heller 
skulle innebära något problem, 
Kvinnan lugnade sig och jag 
förklarade att hon kunde lämna 
in bilen där hon bodde, eller 
komma med den till oss. Hon 
valde sedan att lämna den i 
närheten av hemorten. 

I slutet av augusti kom det 

ett spetsigt brev från damen 
som nu skulle ha ett skade-
stånd för allt strul hon hade 
drabbats av. 25 000 kronor 
ville hon ha. Som argument 
stod bland annat ”Förlorad 
arbetsförtjänst som konsult, 
12 000 kronor”. Summan hade 
hon räknat fram som osålda 
konsulttimmar den tid som 
det hade tagit att boka/lämna/
hämta bilen. I milersättning 
ville hon ha 2 000 kronor, men 
det fanns ingen specifikation 
på hur långt hon hade till verk-
staden. Resten var ersättning 
för sveda och värk. Bland annat 
en utebliven semester, 13 000 
kronor!

Hur ska jag göra? Har kvin-
nan verkligen rätt att kräva oss 
på icke debiterbara timmar 
som konsult?

Maria, verkstadsansvarig

SVAR  EN FRÅGA som publicera-
des här i förra numret höll på att 
få mina öron att trilla av på grund 

av ett övermaga kundkrav. Och nu 
händer det igen!

Hur skulle det ha varit om kvin-
nan redan hade ägt bilen när det 
blev dags för service och kom-
mande aktion? Troligen hade hon 
inte krävt varken verkstaden eller 
generalagenten på 12 000 kronor 
i osålda konsulttimmar. Så NEJ 
på den. 

FRÅGA  En äldre man köpte en 
ny Citroën C3 1,6 HDI av oss för 
ett och ett halvt år sedan. Han 
kör inte mer än cirka 800 mil per 
år. När det var dags för årsser-
vice påtalade han ”slöseriet” 
att serva en bil med så lite på 
mätaren när fabrikens service-
intervall är 2 500 mil eller var 
tolfte månad. 

Hur som helst kom mannen 
in igen i påskas med anmärk-
ningen att bilen plötsligt blivit 
slö. Vi tog in bilen på diagnos 
med provkörning och allt som 
hör till, men kunde bara hitta 
att intermittenta felkoder varit 

KUNDEN KRÄVER SALTAD RESEERSÄTTNING
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

på besök. Vi lämnade ut bilen 
med en förklaring om att det inte 
alltid går att ställa en säker di-
agnos. Cittraägaren godtog det 
och körde i väg. Veckan efter var 
det samma sak igen. Felsökning 
och diagnos med intermittenta 
fel. Denna gång fick jag prata lite 
längre med bilägaren som åkte 
hem efter min förklaring.

Tyvärr upprepades detta 
under våren och sommaren. 
I slutet av augusti hade hans 
bil varit hos oss inte mindre än 
tio gånger. Vi hade naturligtvis 
en tät kommunikation med 
fabriken. Till slut fick vi order 

om att byta växellådan, vilket 
vi gjorde. För en tid sedan kom 
det ett krav på cirka 3 500 kro-
nor från bilägaren som ville ha 
ersättning för förlorad arbets-
inkomst med 1 500 kronor och 
milersättning för 104 mil (egen 
körning vid fyra tillfällen, skjuts 
tre gånger samt körning med 
vår lånebil tre gånger). Han 
hade dessutom mage att tänka 
sig att få en extraljusramp utan 
kostnad monterad vid nästa 
service som alternativ. Vad är 
det som gäller?

Linus, verkstadschef,  
Västra Götaland

NÄSTA PUCK, du kan ducka för är 
sveda och värk. NEJ på den också. 

När vi kommer till milersättning 
så får bilägaren komma in med 
underlag till körda mil. Alternativt 
att ni skickar ett presentkort på 
ett restaurangbesök, motsvarande 
milkostnaderna, och ett par bio-
biljetter. Rekommendera filmen 
”En man som heter Ove”!

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

SVAR  DETTA ÄR PRAXIS: 
Ersättning för körning till och 
från verkstad med egen bil 
ersätts med 18:50 per mil. Om 
konsumenten har fått skjuts får 
hon eller han dela med sig till 
chauffören. Har kunden lånat 
bil av er har ni egentligen rätt 
att ta ut en ersättning motsva-
rande normal värdeminskning 
och servicekostnad per mil, 
inklusive bränslekostnader till 
och från verkstad. När det gäller 
förlorad arbetsinkomst ska intyg 
från arbetsgivare visas upp … 
vilket sällan sker.

Joachim Due-Boje

”KUNDEN HADE VARIT HOS OSS TIO GÅNGER INNAN  
FABRIKEN GICK MED PÅ ATT VI FICK BYTA VÄXELLÅDA”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”DET HÄR REGLERAS I FÖRÄLDRA- 
BALKENS NIONDE KAPITEL …”

DAVID NORRBOHM SVARAR

VERKSTADSCHEFEN LINUS

FÖLJ FLÖDESSCHEMAT OCH HITTA SVARET!
FRÅGA  Vi sålde en gammal 
XC90 på ca 16 500 mil för 62 000 
kronor med tre månaders trafik-
säkerhetsgaranti. Efter 160 mil 
havererade växellådan plötsligt 
och kunden fick anlita bärgare. 
Hur ska vi bedöma detta utifrån 
MRF:s garantiregler och konsu-
mentköplagens bestämmelser? 

Theo Rönnerholm

S VA R  Som svar lämnar jag ett flö-
desschema. Viktigt att ta frågorna i 
rätt ordning från början till slut: 
Omfattas felet av trafiksäker-
hetsgarantin? 
Nej, i det här fallet är felet inte ett 
trafiksäkerhetsfel.

Är det ett fel som kan betrak-

står som beställare på arbetsor-
dern, så är det bevisligen så att 
mamman i sonens närvaro har  
gett den omyndige sonen tillåtelse/
möjlighet att beställa arbetet. 

I och med det föreligger ett sam-
tycke från föräldern att reparationen 
skulle utföras. Frågan är då om sam-
tycket även omfattade att sonen fick 
godkänna nödvändigt tilläggsarbete 
(vilket ni på ett korrekt sätt enligt 
konsumenttjänstlagens bestämmel-
ser kontaktade kunden/sonen om). 

EFTERSOM MAMMAN godkände att 
det ursprungliga arbetet påbörjades, 
talar det mesta, enligt min bedöm-
ning för att sonen hade tillåtelse  
att godkänna nödvändiga tilläggs-
arbeten som uppkom vid servicen. 

Om det var så att ni, enligt föräld-
rabalken, borde ha inhämtat mam-
mans godkännande för tilläggsarbe-
tet (inte alls tvärsäkert) föreskriver 
lagen att den underårige ändå är 
skyldig att betala för den nytta (i det 
här fallet tilläggs-arbetet) inneburit.

I så fall skulle en rimlig lösning, 
enligt mitt förmenande, kunna 
vara att sonen betalar för cirka 
75 procent av tilläggsarbetet som 
uppkom i efterhand.

David Norrbohm

Något gör att vår 
verkstadsexpert 
associerar kunden 
med Rolf Lassgårds 
rollfigur Ove.

tas som normalt slitage (enligt 
regeln om köprättsligt fel i 
konsumentköplagen)?
Troligen inte. Hade bilen gått 
längre hade det nog bedömts att så 
hade varit fallet. 

Fanns felet vid köpet (enligt kon-
sumentköplagens ansvarsbe-
stämmelse)? Var bilen genom-
gången och testad vid köpet? 
Har ni testprotokoll, diagnosproto-
koll med mera har ni visat att felet 
inte fanns vid köpet.

Är det förenligt med felets art 
att det fanns vid köpet (enligt 
konsumentköplagens bestäm-
melser)? Är det en typ av fel som 
kan ha funnits vid köpet trots att 

det visade sig efter 160 mil? 
Troligen inte om det var ett 
plötsligt haveri. Här har kundens 
redogörelse för hur felet uppstod 
betydelse och i det här fallet tyder 
ju den på att felet uppkom plötsligt 
och därmed inte är ursprungligt.

Går det utan större kostnader att 
ta reda på felets art? 
Motor- och växellådshaverier upp-
kommer ofta plötsligt efter köpet, 
att utreda det i detalj kan ofta kosta 
mer än vad som är försvarbart.

ENLIGT MIN bedömning talar det 
mesta för att felet inte fanns vid kö-
pet, vilket gör att ni inte är ansvarig 
enligt konsumentköplagen.

David Norrbohm F
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

”DET HÄR ÄR ETT PROBLEM 
SOM MÅNGA HÖR AV SIG OM”

BILHANDEL

FRÅGA  En tid efter att vi hade 
bytt in en begagnad bil upptäckte 
vi flera fel på den, bland annat 
att hastighetsmätaren var bytt. 
Bilen hade en längre körsträcka 
än vad som framgick av mätaren, 
framgick det när vi tog en Carfax-
rapport. Hur är det med kundens 
upplysningsplikt? Kan vi kräva 
honom på skadestånd på grund 
av den felaktiga mätaren?

Per, Uddevalla

SVAR  NÄR DU som näringsidkare 

BILHANDEL

”EFTER ATT HA VARIT HOS OSS FYRA GÅNGER FÖR SAMMA 
REKLAMATION, VILL KUNDEN NU HÄVA BILKÖPET”

FRÅGA  Vi sålde i höstas en 
välutrustad ny Audi A6 till en ny 
kund. Leveransen skedde strax 
före jul. Redan efter helgerna 
kom mannen in och reklame-
rade att armstödet inte gick att 
fälla ner. Vi tog in bilen och kun-
den åkte hem med en lånebil. 
Två dagar senare hämtade han 
sin bil med beskedet att vi tyvärr 
inte hade kunnat återskapa 
felet.

En månad senare kom man-
nen in på nytt och reklamerade 
samma fel. Återigen lämnade 
han in bilen direkt och körde 
hem i en lånebil. Denna gång hit-
tade vi en spärr i armstödet som 
inte hade släppt som den skulle. 
Den justerades och smordes in.

Efter ytterligare några veckor 
kom kunden in en tredje gång 
och reklamerade samma fel igen, 
armstödet hade fastnat i uppfällt 
läge. Tilläggas ska att mannen 
bor i en riktig köldhåla i inlandet. 
Han fick åter låna en bil från oss. 
Inte heller denna gång kunde vi 
hitta eller återskapa felet.

Kan kunden kräva hävning?
Det hela upprepades en fjärde 

gång då vi hade mycket kallt 
vid anläggningen och kunde 
återskapa problemet. Vi mon-
terade ner armstödet och bytte 
fett, till ett mer köldtåligt. Sedan 
provade vi att låta bilen vara ute 
en riktigt kall natt, utan att felet 
uppstod på nytt. Därefter ansåg 
vi att ärendet var utagerat. 

Felet har inte återkommit, 
men eftersom det inte längre är 
lika kallt ute, menar bilägaren 
att han inte kan vara säker på att 
felet är åtgärdat. Efter att ha varit 
hos oss fyra gånger för samma 
fel, har han blivit rejält missnöjd 
och kräver att köpet ska hävas. 
Dessutom vill han ha milersätt-
ning för resorna till och från oss. 

Vi undrar om kunden kan 
kräva hävning och vad han har 
för rätt till ersättningar.

Karl, övre Norrland

SVAR  KARL, VISSA FEL är mycket 
svåra att återskapa! Ni har haft ett 
typiskt sådant fel som dessutom 
uppträder intermittent. Kunden 

kan inte i det här läget hävda att 
affären ska hävas på grund av detta 
fel. Det är nämligen inte av sådan 
art att det är ett väsentligt fel för 
honom på hans fordon. Dessutom 
har kunden låtit er påbörja avhjälp-
ning av felet denna sista gång, 
vilket ni nu lyckats med, varför 
hans önskan om hävning faller 
även på det. 

”VI BYTTE IN EN MANIPULERAD BIL”

L ACK & SKADE

FRÅGA  Nu behöver jag råd! Vi har bytt en tröskel på en bil och 
naturligtvis var det sådant där tjockt original-kitt på tröskeln som 
var jobbigt att ta bort. Vi fick använda både skrapa och scotch brite 
för och avlägsna allt. 

Nu stöter vi på patrull när det gäller att spruta detta original-kitt 
på tröskeln – lägger vi på samma tjocklek som originalet vill det 
bara börja halka av. Hur ska man göra detta? 

Sedan säger försäkringsbolaget att detta ska tidsättas som 
”Body”, enligt lacktidlistan. Jag hinner inte ens ta bort det gamla 
kittet på den tiden. Är det verkligen rimligt att det bara förväntas ta 
några futtiga perioder för och göra detta rätt tidskrävande arbete? 

Dessutom påstår försäkringsbolaget att detta original-kitt ska 
ingå som förbrukningsmaterial; en tub beställs ju på original-
reservdelsnummer och kostar skjortan per tub och tyvärr räcker 
inte en tub heller. 

Kan detta verkligen vara rätt?
Tvekande Nisse 

SVAR DU ÄR INTE DEN FÖRSTA som råkar ut för detta, det är flera som 
hör av sig om samma sak. 

Jag börjar med dina sista frågor, om förbrukningsmaterial. Som jag 
tidigare skrivit här ingår inte original-kitt som förbrukningsmaterial 
utan ska debiteras som reservdel. 

ANGÅENDE APPLICERINGEN ”Body”, enligt lacktidlistan, så avser det 
den så kallade stenskottsmassan som läggs på efter lackering (enkel 
maskering, sprutning, rengöring, ”Body”, spruta) och den tiden avser 
inte hantering av så kallat original-kitt utan ska tidsättas från fall till 
fall.

NÄR DET GÄLLER att få appliceringen att stanna kvar och inte halka av, 
så får man se om det finns någon arbetsbeskrivning (fabrikantens eller 
kitt-tillverkarens). Jag har talat med flera som har haft samma problem 
som ni, men nu har löst det genom att lägga på i flera omgångar för 
och bygga upp tjockleken. 

Jan Olvenmo

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

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

Hjultvätt med fantastiskt tvättresultat!

JAN OLVENMO

DYRT OCH TRILSKANDE
ORIGINAL-KITT PÅ TRÖSKLAR 

HAR KUNDEN RÄTT TILL DET? JOHAN HOLMQVIST SVARAR

och fackman köper eller byter in 
en bil gäller köplagens regler. Du 
har då en långtgående undersök-
ningsplikt. Det gäller att göra ett 
ordentligt inbytestest, provköra, 
kontrollera servicehistorik/ser-
vicebok, om mätarställningen 
är rimlig, kamremmen bytt, 
kontrollera exempelvis restskuld, 
besiktning och ägarhistorik mot 
bilregister med mera. Görs detta 
rätt bör de allra flesta felkällor 
kunna elimineras. Om du ändå 
upptäcker fel i efterhand, får du 

som företagare stå för dem, såvida 
du inte kan visa att kunden känt 
till felen. Jag vill rekommendera 
dig att i fortsättningen alltid ta en 
Carfax-rapport redan när ni gör 
era inbytestester.
 
EN PRINCIP när avtal tecknas är att 
parterna ska kunna lita på varan-
dras uppgifter. Kunden ska upplysa 
om de fel som det kan anses att 
han eller hon som lekman rimligen 
bör känna till och som skulle 
kunna påverka den andra partens 

bedömning. Det är alltså ”inte ens” 
tillåtet att lura en bilhandlare. 

Om kunden känner till att 
exempelvis mätaren är bytt, ska 
han eller hon upplysa om det. Men 
det är ni som har bevisbördan för 
att kunden handlat svikligt och 
medvetet lurat er. 

Så frågan blir här om ni kan hitta 
den som har bytt mätaren? Kan ni 
ta reda på när bytet skedde och om 
det var er kund som ägde bilen då, i 
så fall kan ni ta saken vidare.

Johan Holmqvist

ERSÄTTNING FÖR resor till och 
från er verkstad har han rätt till 
och då ska ersättningen utgå med 
milersättning motsvarande den 
statliga normen 18:50 kronor per 
mil. Hade kunden även hävdat er-
sättning för förlorad arbetsinkomst 
och kunnat visa upp intyg från ar-
betsgivaren, hade ni varit skyldiga 
att utge en rimlig sådan också.

Johan Holmqvist

Ett armstöd som 
fastnat i uppfällt läge 
blev en följetong.

Originalkitt på 
trösklar väcker mer 
än en fundering.
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Nyregistreringar under november

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
november 2017

Nyregistrerade miljöbilar november 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i november

 November Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo XC60 1 216 1 976 22 635 13 958 6,57 4,17
2 Volvo S/V90N 2 115 747 19 992 2 950 5,80 0,88
3 VW Golf 1 817 2 109 18 588 19 780 5,40 5,90
4 VW Passat 1 532 1 456 13 314 14 328 3,87 4,28
5 Volvo S/V60 1 749 2 414 13 196 14 555 3,83 4,34
6 Volvo V40N 962 1 012 9 102 11 186 2,64 3,34
7 VW Tiguan 849 545 8 926 3 849 2,59 1,15
8 BMW 5-serie 381 437 6 225 4 897 1,81 1,46
9 Toyota Auris 585 590 5 650 6 896 1,64 2,06
10 KIA Ceéd 675 441 5 305 6 470 1,54 1,93

 November Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Toyota Auris HSD Hybrid 471 406 4 289 4 812 7,28 8,67
2 VW Passat GTE Laddhybrid 458 295 4 184 3 654 7,10 6,58
3 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 232 265 3 221 4 712 5,47 8,49
4 Mercedes E-Klass (213)  Diesel 195 301 2 898 1 713 4,92 3,09
5 Kia Niro Hybrid 261 30 2 718 341 4,61 0,61
6 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 254 457 2 659 3 856 4,51 6,94
7 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 309 203 2 641 2 307 4,48 4,15
8 Volvo S/V90N Miljödiesel Diesel 416 67 2 456 124 4,17 0,22
9 Toyota C-HR Hybrid Hybrid 153 7 2 403 7 4,08 0,01
10 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 254 280 2 246 1 556 3,81 2,80

Diesel 39,6 %

E85 0,9 % 

Elhybrid 25,0 %

El/laddhybrid 28,5 %

Gas 6,0 %

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

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

 November Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
Stockholms län                 10 127 9 397 108 071 98 731 31,4
Västra Götalands län           5 585 5 730 57 789 57 899 16,8
Skåne län                      4 479 4 167 47 131 44 880 13,7
Östergötlands län              1 359 1 230 13 644 13 470 4,0
Jönköpings län                 1 156 1 172 12 731 12 596 3,7
Hallands län                   1 021 949 10 638 10 829 3,1
Uppsala län                    734 762 8 837 9 053 2,6
Södermanlands län              737 784 7 880 8 261 2,3
Värmlands län                  791 761 7 822 7 810 2,3
Gävleborgs län                 738 796 7 895 7 983 2,3
Örebro län                     628 720 7 665 7 971 2,2
Kalmar län                     661 721 7 321 7 272 2,1
Västmanlands län               737 721 7 194 7 580 2,1
Västernorrlands län            727 680 7 100 7 303 2,1
Dalarnas län                   669 659 6 982 7 090 2,0
Västerbottens län              589 642 6 552 6 635 1,9
Kronobergs län                 533 618 6 239 6 335 1,8
Norrbottens län                444 526 4 922 5 243 1,4
Blekinge län                   408 404 3 998 4 002 1,2
Jämtlands län                  260 287 2 823 2 820 0,8
Gotlands län                   101 75 1 201 1 274 0,3
Landet totalt 32 484 31 801 344 435 335 037 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     57 46 293 519 0,08 0,15
  Land Rover                 59 81 975 828 0,28 0,24
Totalt BC Sweden             116 127 1 268 1 347 0,36 0,40
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 797 1 938 19 842 20 099 5,76 5,99
  Mini                        331 223 2 853 2 574 0,82 0,76
Totalt BMW Northern Europe     2 128 2 161 22 695 22 673 6,58 6,76
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 29 11 449 133 0,13 0,03
  Fiat                       318 323 6 811 6 706 1,97 2,00
  Jeep                       57 74 750 907 0,21 0,27
  Lancia                          0 0 0 26 0,00 0,00
Totalt Fiat Group Automobiles 404 408 8 010 7 772 2,32 2,31
Ford Motor                                                                          
  Ford                       858 1 203 10 950 11 497 3,17 3,43
Totalt Ford Motor            858 1 203 10 950 11 497 3,17 3,43
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      269 227 3 033 3 526 0,88 1,05
Totalt Honda Nordic          269 227 3 033 3 526 0,88 1,05
Iveco                                                                 
  Iveco                        5    0     55 37 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     5 0 55 37 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 217 1 815 21 152 20 154 6,14 6,01
Totalt KIA Motors Sweden     2 217 1 815 21 152 20 154 6,14 6,01
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      486 446 5 418 6 168 1,57 1,84
Totalt Mazda Motor Sverige   486 446 5 418 6 168 1,57 1,84
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 641 1 316 18 047 15 462 5,23 4,61
  Smart                      1 1 58 45 0,01 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 642 1 317 18 105 15 507 5,25 4,62
Nevs                                                                    
  Nevs                         0 0 0 2 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    313 281 2 486 2 496 0,72 0,74
Totalt Nimag Sverige      313 281 2 486 2 496 0,72 0,74
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     624 675 8 919 8 929 2,58 2,66
Totalt Nissan Nordic         624 675 8 919 8 929 2,58 2,66
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     612 576 6 540 7 394 1,89 2,20
Totalt Opel Sverige         612 576 6 540 7 394 1,89 2,20
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      488 417 3 879 4 476 1,12 1,33
  Renault                    1 920 1 348 13 499 12 076 3,91 3,60
Totalt Renault Nordic Sverige 2 408 1 765 17 378 16 552 5,04 4,94
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    416 463 4 923 4 499 1,42 1,34
  DS                    4 11 68 104 0,01 0,03
  Hyundai                    357 626 7 047 8 305 2,04 2,47
  Mitsubishi                 392 496 4 043 3 993 1,17 1,19
Totalt SC Motors Sweden AB   1 169 1 596 16 081 16 901 4,66 5,04
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     12 44 404 110 0,11 0,03
Totalt Ssangyong Motor Sverige         12 44 404 110 0,11 0,03
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     449 419 4 640 4 689 1,34 1,39
Totalt Subaru Nordic         449 419 4 640 4 689 1,34 1,39
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      151 127 1 388 1 523 0,40 0,45
  Toyota                     2 029 1 884 20 799 20 075 6,03 5,99
Totalt Toyota Sweden         2 180 2 011 22 187 21 598 6,44 6,44
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 712 1 813 18 388 19 927 5,33 5,94
  Porsche                    105 112 1 415 1 233 0,41 0,36
  Skoda                      1 635 1 369 16 032 14 871 4,65 4,43
  Seat                       487 502 5 844 5 219 1,69 1,55
  Volkswagen                 5 132 5 369 52 301 51 985 15,18 15,51
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 071 9 165 93 980 93 235 27,28 27,82
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 301 6 612 67 775 63 227 19,67 18,87
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 301 6 612 67 775 63 227 19,67 18,87
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       1 220 953 13 359 11 223 3,87 3,34
Totalt 32 484 31 801 344 435 335 037 100,00 100,00

117 113 176 406
320 215 655 613
437 328 831 1019
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5 168 5 110 3 751 3 819

2 367 3 047 4 173 4 347
2 367 3 047 4 173 4 347

2 893 3 456 986 1 020
6 045 6 232 7 454 5 844

6 103 4 631

2 671 2 570 2 252 1 929
0 0 0 0

3 066 4 084 3 981 4 221
1 195 1 422 2 848 2 571
6 932 8 076 9 081 8 721

73 30 331 80
73 30 331 80

2 780 2 733 1 860 1 956
2 780 2 733 1 860 1 956

330 330 1 058 1 193
10 192 10 433 10 607 9 642
10 522 10 763 11 665 10 835

5 152 5 321 13 236 14 606
744 621 671 612

6 712 6 859 9 320 8 012
3 513 3 575 2 331 1 644

16 081 18 018 36 220 33 967
32 202 34 394 61 778 58 841

19 203 18 875 48 572 44 352
19 203 18 875 48 572 44 352

8 648 6 404 4 908 4 968
132 729 135 006 211 706 200 031

Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 379 275  

KO M M E N TA R

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

BÄSTA novembermånaden för personbilar någon-
sin och en ökning med två procent. Ackumulerat 
ligger vi tre procent över rekordåret 2016. Novem-
ber blev den 45:e månaden av de 47 senaste med 
en ökning och 2017 kommer att bli det bästa året 
genom tiderna.

ÄVEN TRANSPORTBILAR gav oss den bästa 
novembermånaden, med en ökning på hela 14 
procent jämfört med 2016 och den 41:a månaden 
av de 48 senaste med en ökning. Hitintills i år har 
vi en ökning med åtta procent och 2017 kommer 
att bli ett nytt rekordår med bred marginal.

TUNGA LASTBILAR hade åter en stark månad, 
men hade två registreringar färre än i november 
2016. Ackumulerat har vi en ökning med sju pro-
cent och allt pekar på ett nytt rekordår.

Rekord även i november!
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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

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Nov  Ackumulerat  2017  2016
Chevrolet  2 0 3 2 0,0 50,0 0,0 0,0
Citroen  353 257 3 055 2 570 37,4 18,9 6,1 5,5
Dacia  45 51 589 754 -11,8 -21,9 1,2 1,6
Hyundai  3 2 42 54 50,0 -22,2 0,1 0,1
Fiat  93 84 1 538 1 206 10,7 27,5 3,1 2,6
Ford  957 844 7 458 8 043 13,4 -7,3 14,9 17,3
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  67 65 595 562 3,1 5,9 1,2 1,2
Isuzu  52 40 491 553 30,0 -11,2 1,0 1,2
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  486 403 4 533 4 133 20,6 9,7 9,0 8,9
Mitsubishi  74 69 817 836 7,2 -2,3 1,6 1,8
Nissan  295 169 2 927 2 719 74,6 7,6 5,8 5,8
Opel  195 165 1 536 1 435 18,2 7,0 3,1 3,1
Renault  407 409 4 926 4 575 -0,5 7,7 9,8 9,8
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  1 2 61 19 -50,0 221,1 0,1 0,0
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  202 215 2 114 1 565 -6,0 35,1 4,2 3,4
Volkswagen  1 447 1 263 15 257 13 677 14,6 11,6 30,4 29,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  365 389 4 168 3 846 -6,2 8,4 8,3 8,3
Totalt  5 044 4 427 50 110 46 549 13,9 7,7 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Nov  Ackumulerat  2017  2016
DAF  17 11 141 121 54,5 16,5 2,5 2,3
Iveco  0 0 2 7 0,0 -71,4 0,0 0,1
MAN  21 18 225 233 16,7 -3,4 4,0 4,4
Mercedes-Benz  58 77 650 527 -24,7 23,3 11,6 10,0
Scania  225 193 2 242 2 175 16,6 3,1 39,9 41,2
Volvo  227 253 2 333 2 182 -10,3 6,9 41,5 41,4
Övriga  3 1 30 29 200,0 3,4 0,5 0,5
Totalt  551 553 5 623 5 274 -0,4 6,6  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass November Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 5 044 4 427 617 13,9 50 110 46 549 3 561 7,7
andel i % 89,4 87,7   89,1 87,7 
3,5–10 ton 22 28 -6 -21,4 253 284 -31 -10,9
andel i %  0,4 0,7   0,4 0,7
10–16 ton  23 22 1 4,5 242 220 22 10,0
andel i %  0,4 0,3   0,4 0,3
>16 ton  551 553 -2 -0,4 5 623 5 274 349 6,6
andel i %  9,8 11,3   10,0 11,3
Totalt  5 640 5 030 610 12,1 56 228 52 327 3 901 7,5

Registrering av bussar Över 10 ton

 November Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Nov  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-Setra  9 2 130 81 350,0 60,5 14,6 9,3
MAN  9 10 130 66 -10,0 97,0 14,6 7,6
Mercedes-Benz  4 3 259 128 33,3 102,3 29,1 14,8
Neoplan  0 0 2 9 0,0 -77,8 0,2 1,0
Scania  4 24 174 188 -83,3 -7,4 19,6 21,7
VDL  0 0 33 0 0,0 0,0 3,7 0,0
Volvo  7 10 90 297 -30,0 -69,7 10,1 34,3
Övriga  13 4 72 98 225,0 -26,5 8,1 11,3
Totalt  46 53 890 867 -13,2 2,7  100,0  100,0
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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

 Oktober  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)
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Gävleborg 
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Hela landet 

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

 Oktober Ackumulerat  Oktober   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 3 789 20,54 3 306 35 697 20,16 36 944 8 580 21,52 6 812 5,6 5,7 5,4
2 Volkswagen 2 615 14,18 2 340 25 085 14,17 22 270 4 593 11,52 4 894 6,9 5,6 6,0
3 Toyota 1 632 8,85 1 582 15 305 8,64 15 553 2 808 7,04 2 567 7,2 7,3 6,5
4 Audi 1 018 5,52 1 041 10 268 5,80 10 904 3 122 7,83 2 209 4,1 5,5 4,4
5 BMW 1 009 5,47 950 10 291 5,81 10 032 2 028 5,09 1 725 6,1 6,3 6,2
6 Ford 897 4,86 872 8 713 4,92 9 421 2 353 5,90 2 194 4,6 4,8 4,6
7 KIA 800 4,34 772 7 527 4,25 7 307 1 465 3,68 1 323 6,7 7,0 6,4
8 Skoda 768 4,16 673 6 685 3,78 6 587 1 563 3,92 1 350 5,8 5,9 5,5
9 Hyundai 664 3,60 658 6 171 3,49 6 766 1 290 3,24 1 404 6,1 5,6 5,4

10 Mercedes-Benz 639 3,46 592 5 986 3,38 5 977 1 696 4,25 1 297 4,6 5,3 4,6
11 Renault 633 3,43 658 6 552 3,70 6 549 1 384 3,47 1 358 5,7 5,6 5,3
12 Nissan 492 2,67 488 3 947 2,23 4 002 595 1,49 512 10,3 11,1 8,1
13 Peugeot 446 2,42 547 5 308 3,00 5 898 1 158 2,90 1 267 4,8 5,1 5,0
14 Opel 445 2,41 490 4 383 2,48 4 968 1 164 2,92 1 281 4,7 4,6 4,5
15 Subaru 347 1,88 289 2 903 1,64 2 940 767 1,92 682 5,5 5,3 5,0
16 Honda 290 1,57 379 2 857 1,61 3 692 656 1,65 729 5,4 6,5 5,3
17 Citroen 271 1,47 347 3 107 1,75 3 355 768 1,93 896 4,3 4,6 4,5
18 Mitsubishi 226 1,23 198 1 885 1,06 1 981 511 1,28 457 5,5 5,1 4,6
19 Mazda 209 1,13 206 2 042 1,15 2 075 531 1,33 451 5,0 5,6 4,9
20 SAAB 201 1,09 337 2 213 1,25 3 397 528 1,32 752 4,5 5,5 4,3
21 Seat 192 1,04 192 1 866 1,05 1 743 433 1,09 420 5,6 5,5 5,3
22 Suzuki 157 0,85 150 1 307 0,74 1 261 265 0,66 297 7,4 6,3 5,5
23 Dacia 130 0,70 73 1 105 0,62 752 176 0,44 102 8,8 8,1 9,2
24 Mini 111 0,60 104 1 207 0,68 1 151 205 0,51 156 6,4 7,2 7,2
25 Fiat 108 0,59 98 1 063 0,60 1 092 267 0,67 213 4,9 5,4 5,1
Övriga                                            356 1,93 391 3 600 2,03 3 816 957 2,40 999 4,5 4,7 4,4

Totalt/Genomsnitt 18 445 100,0 17 733 177 073 100,0 180 433 39 863 100,0 36 347 5,7 5,8 5,4

01 - STOCKHOLM                           11 347 10 130 1 217 12,01 101 681 99 424 2 257 2,27 21,30 20,88
03 - UPPSALA                             1 741 1 764 -23 -1,30 16 714 17 093 -379 -2,22 3,50 3,59
04 - SÖDERMANLAND                        1 483 1 572 -89 -5,66 14 921 15 205 -284 -1,87 3,13 3,19
05 - ÖSTERGÖTLAND                        2 188 2 186 2 0,09 21 219 21 110 109 0,52 4,45 4,43
06 - JÖNKÖPING                           1 913 1 866 47 2,52 18 613 18 243 370 2,03 3,90 3,83
07 - KRONOBERG                           1 064 989 75 7,58 10 412 10 124 288 2,84 2,18 2,13
08 - KALMAR                              1 272 1 190 82 6,89 12 200 11 660 540 4,63 2,56 2,45
09 - GOTLAND                             232 216 16 7,41 2 247 2 230 17 0,76 0,47 0,47
10 - BLEKINGE                            800 710 90 12,68 7 791 7 316 475 6,49 1,63 1,54
12 - SKÅNE LÄN                           6 149 6 159 -10 -0,16 62 552 60 482 2 070 3,42 13,11 12,70
13 - HALLAND                             1 697 1 718 -21 -1,22 16 308 16 513 -205 -1,24 3,42 3,47
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                8 186 9 653 -1 467 -15,20 79 064 81 263 -2 199 -2,71 16,56 17,07
17 - VÄRMLAND                            1 478 1 488 -10 -0,67 13 974 14 227 -253 -1,78 2,93 2,99
18 - ÖREBRO                              1 543 1 586 -43 -2,71 15 224 15 534 -310 -2,00 3,19 3,26
19 - VÄSTMANLAND                         1 607 1 519 88 5,79 15 066 15 124 -58 -0,38 3,16 3,18
20 - DALARNAS LÄN                        1 593 1 545 48 3,11 14 743 14 706 37 0,25 3,09 3,09
21 - GÄVLEBORG                           1 390 1 402 -12 -0,86 13 596 13 613 -17 -0,12 2,85 2,86
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 267 1 296 -29 -2,24 12 109 12 116 -7 -0,06 2,54 2,54
23 - JÄMTLAND                            625 585 40 6,84 5 704 5 940 -236 -3,97 1,20 1,25
24 - VÄSTERBOTTEN                        1 095 1 251 -156 -12,47 10 904 11 382 -478 -4,20 2,28 2,39
25 - NORRBOTTEN                          1 203 1 308 -105 -8,03 12 052 12 677 -625 -4,93 2,52 2,66
Övrigt 13 20 -7 -35,00 219 146 73 50,00 0,05 0,03

Hela landet 49 886 50 153 -267 -0,53 477 313 476 128 1 185 0,25 100,0 100,00

MRF 16 564 33,21 160 026 33,53 15 715 31,34 161 265 33,88 849 5,40 -1 239 -0,77
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 995 28,06 134 161 28,11 12 844 25,61 124 146 26,08 1 151 8,96 10 015 8,07
Bilhandel total 30 559 61,27 294 187 61,65 28 559 56,95 285 411 59,95 2 000 7,00 8 776 3,07
Privat bilhandel(fysisk person) 1 426 2,86 14 678 3,08 1 541 3,07 15 498 3,26 -115 -7,46 -820 -5,29
Juridisk person 5 296 10,62 47 921 10,04 6 033 12,03 47 290 9,93 -737 -12,22 631 1,33
Privat 12 281 24,62 117 238 24,57 13 623 27,17 123 854 26,02 -1 342 -9,85 -6 616 -5,34
Direktimport 311 0,62 3 173 0,66 392 0,78 3 993 0,84 -81 -20,66 -820 -20,54

Totalt 49 873 477 197 50 148 476 046 -275 -0,55 1 151 0,24
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Allt strålkastarljus på beg!

Mingel
2

Säg begagnat och det är fortfarande en affär med stor out-
nyttjad kapacitet. Men på BegBil-17 forsade möjligheterna 
och de kreativa idéerna fram. Det handlade mycket om digita-
lisering, restvärden och privatleasing – i en tid av stark mark-
nad och en förändringstakt av sällan tidigare skådat slag. 
Andra upplagan av MRF:s tvådagarskonferens på Clarion  
Hotel Arlanda drog 360 deltagare, varav 100 fjolårsbesökare. 
I konferensen har svensk bilhandel fått en efterlängtad  
mötes- och tummelplats över märkesgränserna – i fysiska 
möten får onekligen mycket energi utlopp.

BEGBIL  -17

Servicemarknadschefen Morgan Leding från Bil-
depån i Varberg påmindes om hur viktig tajmingen 
i inbytesprocessen är. ”Det gäller att göra så 
pricksäkra inbytestester som möjligt”, sa han.

Viktor Schönning från Facebook and 
Instagram gav en inblick i den stora 
marknadsföringsutmaning som väntar.

Alexander Rid-
dermark, vd på 
Riddermarks Bil, 
delade med sig 
av mycket nytänk 
i begaffären, hårt 
nedkokat, om 
vägar att tjäna 
pengar på annat 
än bilarna – igen-
kännande från 
nybilsaffären.

Magikerna Brynolf & Ljung 
fick bilhandlarna att häpna, 
garva och applådera.

Många Biliamedarbetare syntes i vimlet, här be-
gagnatansvarige Magnus Lindman från Skövde.

Bilprisers vd 
Jonas Björk-
man kallade 
beghandeln 
för ”en städ-
ning efter pri-
vatleasingen”.

Volvo- Renaulthandlarföreningens Johan Kem-
pas, tv, kom med en purfärsk USA-reflektion där 
generalagenterna har stenkoll på restvärdena.

Lars 
Svensson 
från Borås 
Bilhall 
uppskat-
tade Ami 
Hem-
vikens 
påminnel-
ser om att 
uppmunt-
ra medar-
betarna, 
”som man 
vill göra 
men lätt 
glömmer”.

Waykes båda vd:ar 
Martin Fransson och Per 
Bäck berättade bland 
annat att det ditills 
fanns 40 000 bilar på 
plattformen och 900 
anslutna anläggningar, 
att det snart kommer att 
släppas en app och att 
en islossning för digitala 
begagnatköp skymtar.

Frida 
Boisen 
uppre-

pade sin 
pep från 
i fjol och 

levererade 
en flod av 
idéer om 

digitala 
verktyg.

Farbod Chehrehvani, Bilmetro i ett paussnack med Johannes 
Werlevik, Niklas Attermo och Mattias Hemström från Bil3:an.

KVD:s försäljningschef 
Madeleine Fritz hade 
mycket att tala om med 
Vrooms nye vd Bertil 
Abrahamsson.

Andreas Demir och Jelena Milisic från Bilia Mälardalen.

Ami Hemviken har epitetet ”Sveriges mest anlitade talare inom ledar-skap och medarbetarskap” och gick hem även på BegBil.

Fredrik Hafström från Jonsson 
Bil i Örebro och Fredrik Mooe från 
Bilbörsen i Östersund hyllade 
konferensens infallsvinklar.

Från Västra Götaland kom Toyotahandlarna Urban 
Lindström, delägare av Lindströms Bil, och plats-
chefen Mikael Mossberg som inte räds att ta in 
dieselbilar som inbyten.

Marknadschef Marcus Johansson från Bendt Bil och 
webb-säljaren Tobias Guldstrand från Borås Bil inspire-
rade båda som digitala spjutspetsar.

Anna-Karin Källenfors från fick input till 
rörligt material i fjol och ännu mer med 
sig hem till Molin Bil i Sundsvall i år.
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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

Mingel
2

BEGBIL  -17

Patrik Lundgren, sales controller på Bertil Björk-
mans Bil Västmanland, uppskattade att träffa mär-
keshandlare utanför det egna ledet. ”Det skulle bli 
stor utväxling om all input härifrån realiserades”.

MRF:s jurist David Norrbohm manade till nog-
grannhet vid inbytestesterna, bland annat av bilar 
med långa nybilsgarantier och täta ägarbyten.

Som hemlig gäst dök 
hockeylegendaren 

Börje Salming upp och 
spred offensivlusta. Det 
mynnade ut i ringlande 

köer av fotograf- och 
selfiejägare.

Jobba med leasingkontrakten, 
rådde Volvohandlarförening-

ens Janola Gustafson, här på 
scenen tillsammans med Kjell 

Rese från norska Bertel O. Steen 
Detalj. Ledorden var transpa-

rens, öppenhet och dynamiska 
värderingar.

Jonathan 
Holm, 
began-
svarig på 
Möller Bil i 
Köping sa 
att han inte 
oroade sig 
för bonus 
malus-ef-
fekterna. 

Per Belin 
och Jonas 
Myrsell 
från Belin 
Bil i Avesta 
hade precis 
lanserat 
sig i sociala 
medier och 
lyssnade 
extra noga 
på erfa-
renheter 
från det 
området.

Börje tog en kaffe backstage  

i väntan på publikens jubel ...

Amanda Wallin från NorthCars marknadsavdel-
ning ligger i framkant med en chat på företagets 
webbplats och fick input på konferensen.

Marknadskoordinator Madeleine Larsson 
berättade att Motor Trend jobbar väldigt 
aktivt med nyhetsbrev.

Nöjda och glada arrangörer från 
MRF var Johan Holmqvist och 
Henric Widén.
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rönköpings Veckoblad är i många 
avseenden före sin tid. Som när de 
häromåret berättade om vänster-
politikern hr P. och hans kraftfulla 
innovation för miljön – vindbilen!

”Det enda man behöver göra är att fästa ett 
mindre kraftverk någonstans å karossen. Vid 
körning kommer sedan vinden att få rotorbladen 
att snurra, och eftersom dessa är  
kopplade till hjulen torde desamma därigenom 
sättas i rörelse, varefter bilen rullar iväg”, för-
klarar hr P och fortsätter:

”Enligt mina beräkningar kommer vinden 
även att kunna ladda bilens batteri […] ehuru 
man ska få bilen att starta vid den allra första 
åkturen, är ett detaljproblem. Det är för mig en 
gåta att ingen kommit att tänka å detta tidigare.”

Vad hr P. möjligen missade är väl att alla bilar 
måste köras i vindens riktning och alla rondel-
ler byggas om. Men det går säkert att lösa i 
Grönköping.

Framtidens bil 
redan här?
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ATT HÄMTA UT en ny bil från säljhallen är ett unikt nöje. Att vara den som 
monterar ihop samma bil i fabrik tycks inte vara riktigt lika kul, i alla fall 
inte på 1980-talet när Motorbranschens reporter gjorde några hundår på 
löpande bandet i Trollhättan. Så här minns han den tiden:

”DET VAR INGET speciellt bra år. Björn Borg hade bestämt sig för att lägga 
av, samma sak med Ebba Grön. Carola kom bara tre i Eurovision och 
svenska staten höjde momsen. I USA hade amerikanske hökpresidenten 
Reagan bestämt sig för att satsa på ny dyrbar försvarsteknik. Själv muckade 
jag från yrkesskolan på våren och mötte en arbetsmarknad på dekis. TV-
reparatörer hade blivit ett allt mindre hett yrke i takt med att tillverkarna 
börjat satsa på utbytbara moduler i stället för dyrbara reparationer. Fast 
det spelade inte så stor roll för min del. Jag hade egentligen tröttnat redan 
efter ett par veckor i första ring.

OM MYCKET VERKADE tyda på att 1983 skulle bli ett rätt kasst år så var det 
inget som bet på ortens bilfabrik Saab. Där snurrade hjulen på som aldrig 
förr och som många andra ynglingar i stan inledde jag mitt arbetsliv där. 
Personalomsättningen var enorm, så vi fick alla hjälpa till för att bära upp 
produktionen. 

Mötet med löpande bandet blev en chock för kroppen. Träningsvärken 
liknade inget jag hade varit med om varken förr eller senare. Vi som var 
rookies stupade i säng på kvällarna och började genast drömma om att jag 
var på jobbet. Man jobbade liksom dygnet runt.

Jag lyfte av dörrar, la i bensinslangar, vrängde bultbrickor och styrväxlar 
på plats, klistrade fast etiketter med texten ”Non leaded fuel only” och fäste 
gummiploppar och lister på olika ställen i karosserna. 

Krönika

Kul att köra 
– men testa att bygga en får du se!

PÅ VINTERN SÅG VI knappt något dagsljus. Det var mörkt när vi åkte till 
jobbet, mörkt när vi åkte hem. I fabriken fanns nästan inga fönster, bara 
pyttesmå rutor tio meter upp i taket. 

Efter att ha varit däckad i influensa en vecka i januari släpade jag mig 
tillbaka till jobbet, som nu kändes tio gånger värre. Förmannen stod vid 
det här laget allt som oftast och skällde vid stämpelklockan. 

SNABBAST PÅ JOBBET var periodaren Juha. När vi andra var klara med 
våra moment och tittade upp från karosserna stod han alltid borta vid 
instruktörerna och snackade. Han jobbade som en robot i ett par måna-
der, sedan stannade han hemma och söp en vecka. Kom tillbaka lite grå i 
ansiktet, men var snabbt uppe i tempo igen. Han tyckte att jag var slö.

Efter några år sa jag upp mig för att börja studera. Men först blev det ett 
tag på a-kassa. Det var vår, jag tränade, tog långa promenader och tyckte 
att livsandarna liksom återvände.

PÅ EN AV promenaderna träffade jag Juha, med systemkassen i handen. 
Vi stannade, tog i hand och bytte några ord. Han tyckte nog att det var 

rätt skönt att ha blivit av med mig.”

”Mötet med löpande bandet 
blev en chock för kroppen”

THOMAS DRAKENFORS ÅTERKOMMER DÅ OCH DÅ SOM KÅSÖR PÅ DEN HÄR PLATSEN. 
HAN ÄR JOURNALIST FRÅN GÖTEBORG, REGELBUNDEN MEDARBETARE I  
MOTORBRANSCHEN OCH BÖRJADE, SOM SYNES, SIN BANA I EN BILFABRIK.

AV THOMAS DRAKENFORS

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

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Välkomna framtiden till din verkstad

 

Nya generationen från tyska MAHA
Den nya generationens tysktillverkade kvalitetspelarlyftar från 
MAHA är utrustad med LED-belysning i pelarna som ger en  
perfekt arbetsbelysning. 
Lyftkapacitet från 3 – 7,5 ton. Finns även i OEM-utförande.

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare 
• Ljusinställare och 
 ljusinställarplats 
• Bromsprovare och 
 tryckgivare
• Retardationsmätare  
• Tryckmanometer

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Rikstäckande service
Vårt servicenät är väl utbyggt  
och täcker in hela Sverige  
inklusive ett flertal service- 
verkstäder. 

Medlem av

LED-ljus 
i pelarna

Besök oss i monter C07



 

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

DÄCK- OCH HJULVINKELDIAGNOS MED 
GROOVE GLOVE FRÅN CONTINOVA

Exakt mönsterdjupsskanning och analys av hjulvinklar i en handhållen enhet.
Registreringsskyltsavläsare, en rapport genereras i loppet av några sekunder
Användarvänligt gränssnitt gör det enkelt att bläddra bland menyerna
Mata lätt in kundens kontaktinformation i din databas. 
Enkelt att informera dina kunder om hjuldiagnosen.

FYRA ENKLA STEG:

1. Läs av registreringsskylten
2. Skanna alla 4 däcken
3. Skicka data till printern
4. Gå igenom rapporten med kunden

FUNKTIONER:
• Slitstark, lätt, portabel
• Integrerad streckkodsläsare för fordons ID
• Inbyggd kamera för registreringsskyltavläsning
• Mäter över 400 punkter över däcket
• Inbyggd gyroskop och accelerometer för korrekta mätningar

Genererar en utförlig och detaljerad rapport om kundens däckmönster och 
hjulvinkeldiagnos för att dela med kunden!

Snabb mönsterdjupsskanning och analys 
av hjulvinklar i en handhållen enhet. 
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