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Vi hjälper 
dig gärna!

Hos oss finns lösningarna 
När du behöver kreditlösningar vill vi hjälpa dig.  
Våra innesäljare förstår branschen och vet vilka behov  
och utmaningar du möter i vardagen.

Genom att lära känna dig och din kund ser vi möjligheterna. 
Att förverkliga dina affärer är värdefullt för dig, för oss och 
våra gemensamma kunder.

Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. 
Varmt välkommen att höra av dig. 

santanderconsumer.se

Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

Santander Sverige
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BONUS MALUS och miljözoner är på väg att styra 
bilvalen mot osäkerhetens dike och därmed förändra 
spelplanen för bilparken i Sverige; de nya regelverken 
är ett lapptäcke som bara skapar förvirring och ingen 
långsiktighet. 

På grund av detta regelverk och tidpunkten för 
införandet 1 juli 2018 kommer vi att få ytterligare ett 
bilår kantat med frågetecken. Och frågetecken är inte 
det som driver Sverige framåt – vi behöver stabilitet 
och långsiktighet för att våga satsa framåt. 

DET ÄR TUR ATT vi har ett sådant storartat bilår  
i ryggen och fantastisk medvind i bilmarknaden så  
att även 2018 har förutsättningar att bli ett topp- 
tre-år. Underliggande är naturligtvis det stora svenska 
mobilitetsbehovet och återigen visar vi att ”peak car-
scenarierna” får stryka på foten i och med att rullande 
fordonspark ökar med 78 000 personbilar samt ett 
stort antal transport- och lastbilar.

SOM BRANSCH MÅSTE vi i år vara extra duktiga på 
att motsvara kundernas förväntningar. Vi måste vara 
transparenta med osäkerhetsfaktorer gällande allt från 
hur ny fordonsskatt räknas ut, bränsleval, leverans-
möjligheter efter gamla eller nya skattesystemet med 
mera. Det samtidigt som vi måste ha järnkoll på lager, 
flöden och kapitalbindning, för sommaren kommer 
att bli ansträngd.

ATT VI TILL DETTA har regelverk som tickar på med 
bränsleskattehöjningar, utan att riksdagen fattar 

beslut, och nya skatteregler för tjänstebilar medför 
en risk att vi får en bilpark med mindre och sämre 
utrustade fordon som följd. 

DET ÄR OFTA INTE politiskt korrekt att föra en dialog 
om tjänstebilen då den upplevs som ”direktörernas 
bil”. Men med tjänstebilar/företagsbilar, som ofta står 
för minst femtio procent av nybilsvolymen, innebär 
det att vi får ut en modern, miljövänligare och säkrare 
fordonsflotta i begagnatledet, till gagn för alla.

VI HAR GÅTT IN i ett valår då det är viktigt att vi 
samlas kring viktiga bransch- och företagsfrågor. 
Nästa regering måste förstå mobilitetsbehoven där vi 
som bransch har tekniska lösningar för att möta såväl 
Parisöverenskommelsen och klimatkrav som andra 
miljökrav om vi ges mer långsiktighet i styrningen.

GLÄDJANDE SER JAG att vi själva som bransch lyckats 
samla oss runt två viktiga frågor – Waykes fortsatta 
framgång på den ack så viktiga digitaliseringens stig 
och i relationen och samarbetet med försäkrings-
bolagen. Fokus i det här numret visar på betydelsen 
av att försäkringsbolagen ser branschen som sina 
samarbetspartner för framtiden.

MRF:s vd har ordet
2

0300-52 10 00    info@autoconcept.se   www.autoconcept.se 

Ring
0300-52 10 00

så berättar vi mer!

Nu kan alla åka fossilfritt.
Det kan vi försäkra*

Vår HVO100-garanti kan tecknas på alla dieseldrivna fordon oavsett märke fram 
till tre månader innan fabriksgarantin löper ut. Max garantitid från första registrerings-
datum; 5 år eller 150 000 km – vilket som kommer först. Garantin är återförsäkrad hos 
Lloyd’s och omfattar plötslig skada orsakad av miljöbränslet HVO100 (EN 15940). 

*Ta del av omfattning, förutsättningar och villkor på autoconcept.se 

YOUR INSURANCE PROVIDER

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Vi som bransch 
har tekniska  

lösningar för att 
möta miljökraven 

om vi ges mer  
långsiktighet  
i styrningen”

Bilen styrs mot  
osäkerhetens dike?

Per Laredius
Annonser
070-825 14 37
per@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 Nyblin
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

PAULINA HOLMGREN, fotograf baserad  
i Skellefteå, anlitar vi regelbundet för bildupp-
drag i Västerbotten med omnejd. Hon jobbar 
med stillbild och rörlig bild, egna konstnärliga 
projekt, bokproduktioner och utställningar. 
Paulina är vice ordförande i Svenska Foto- 
grafers förbund. Privat ses hon ofta i en träbåt 
i skärgården eller på en cykel längs smala 
skogsstigar och bergssluttningar. 

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 Anders Parment, Annika Creutzer, Gudrun Pawlo Lindskog, 
Louise Molander, Magnus Carlsson, Maria Eriksson, Mikael Jägerbrand, 
Nellie Pilsetnek, Niklas Aronsson, Peter Lorin, Thomas Drakenfors, Sven-Erik 
Lindstrand. 
FOTOGRAFER Anna Rehnberg, Camilla Lindqvist, Rickard Forsberg.
KRÖNIKÖR Christian Dahlgren.  KORREKTUR Hans Bister.

Styrbjörn Swenzén
Annonser
070-373 05 90
styrbjorn@motorbranschen.se

MER OM VÅRA MEDARBETARE

PRENUMERATION
08-701 63 90, marknad@
motorbranschen.se
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Mats Johansson, divisionschef 
på Holmgrens Bil öst, agerar 
smart för att inte binda upp för 
mycket kapital i begagnatlagret.

Ni lär ha lyckats minska lagret 
och fått bättre begagnataffärer? 
– Absolut! Vi har en effektiv 
strategi, vi jobbar hårt för att öka 
omsättningshastigheten för att inte 
låsa upp för mycket kapital i gamla 
bilar. Det finns ingen ekonomi i att 
ha bilar på gården i flera månader.

Hur gör ni?
– Vi jobbar metodiskt. Många 
faktorer spelar in när vi fort ska 
minska lagret och samtidigt hålla 
fokus på affärskvaliteten. Det gäller 
att visa vilka bilar vi erbjuder och 
till vilken kvalitet. 

– Om någon exempelvis vill 
köpa en Volvo V 70 kollar kunden 
först på nätet och hittar flera 
hundra, upptäcker att det kan skilja 
tusentals kronor mellan bilarna 
och tänker ”den här är billigast”. 
Vanligen orkar kunden inte läsa 
hela texten. Alltså är det viktigt att 
direkt locka kunden till bilen som 
ska säljas med hjälp av bilder plus 
en korrekt beskrivning. 

– Vi specificerar och förklarar 
varför bilen är prisvärd. Rätt pu-
blicering är A och O. Och i stället 
för att hänvisa kunden till andra 
orter ordnar vi biltransport inom 
ett dygn. Utöver det investerar 
vi kontinuerligt i medarbetarna; 
engagerad personal är viktigaste 
nyckeln till framgång.

Varför har lagren tillåtits att 
växa så?
– Svenska marknaden har inte varit 

tillräckligt tuff. En förklaring är att 
bilar har bytts in till fel pris. Men vi 
kan aldrig ändra eller påverka den 
marknaden, bara följa den. Är en 
bil ”död” är det bara att acceptera. 
Plötsligt kan en viss modell vara 
helt osäljbar. Man måste hela tiden 
vara observant på vad som går att 
sälja.

Dagsläget för privatleasingbilar i 
beglagret?
– Privatleasing sätter ny press på 
branschen, men kan också vara 
en möjlighet. Vi har nu en chans 
att påverka utvecklingen. Fast 
när många bilar lämnas tillbaka 
vid samma tidpunkt dämpas hela 
begagnatmarknaden.

Var ligger problemet?
– Det är när privatleasing uppstår 
på mycket låga prisnivåer. Priset 
är avgörande. När bilen lämnas 
tillbaka efter tre år kan det vara en 
naken bil utan utrustning eller en 
bil med högt restvärde. Om nästa 
kund ska köpa den, måste vi titta 
på andra finansieringslösningar. 
I dagsläget finns inget leasinger-
bjudande på begagnade bilar. Det 
måste branschen tänka till om, 
om vi ska kunna avyttra dom här 
bilarna, hur vi ska kunna leasa ut 
begagnade bilar utan utrustning. 

– Den marknaden är nog 
mycket liten. Egentligen bör vi 
kliva upp en nivå och sluta leasa 
ut billiga nya bilar. Om branschen 
enades om att ta mer betalt för 
privatleasing, lägger till utrustning, 
skapar lite hårdare avbetalnings-
plan, skulle det vara lättare att sälja 
eller leasa ut bilen i steg två som 
begagnad.2  gpl

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

I SVERIGE LEVERERAR återförsäl-
jarna de bilar som tillverkarna 
säljer direkt till konsument. Norge 
däremot, har höga avgifter på  
nyförsålda bilar och Care by  
Volvo-abonnemangen blir flera  
tusen kronor billigare per månad 
för kunden, jämfört med vad det 
hade kostat hos en vanlig bilhand-
lare.

– Det är en ohållbar situation i 
längden, men eftersom det under 
förra året var ett pilotprojekt med 
bara totalt 100 bilar har det inte 
blivit något större ramaskri bland 
återförsäljarna över den något 
märkliga konkurrenssituationen 
som uppstått, säger Per Hoff, vd på 
Volvo forhandlerforening i Norge.

I Norge säljs varje år cirka 
12 000 nya Volvobilar. Care by 

Per Hoff, vd 
för Volvos 
norska ÅFF 
är inte orolig. 

Volvo utgör alltså mindre än en 
procent av den volymen. 

– Tills nu har vi sålt cirka 90 av 
de hundra bilarna i pilotprojektet. 
När det är avslutat får vi sätta oss 
ner med generalagenten och  
diskutera vad vi kan dra för slut-
satser av projektet. För oss är det 
till exempel uteslutet att fortsätta 
med de priser som nu har gällt, 
det är helt enkelt ohållbart, säger 
Per Hoff.

NÅGON STÖRRE ORO tycks inte Care 
by Volvo-konceptet ha orsakat 
bland de norska återförsäljarna om 
man får tro Per Hoff. 

– Vi ser ju att det är stora 
förändringar på gång när det gäller 
hur konsumenterna efterfrågar 
bilar. Men det är inget som är unikt 

för Volvo. Vi är beredda och inte 
oroliga, säger han.

Volvo Cars tror starkt på 
konceptet som alltså bygger på att 
konsumenter beställer sin Volvo 
direkt på webben. Försäkring, ser-
vice och en rad kringtjänster ingår 
i det abonnemang som tecknas. 

ENLIGT VOLVO CARS vd Håkan 
Samuelsson siktar biltillverka-
ren på att 20 procent av alla nya 
Volvobilar ska säljas genom abon-
nemangsformen Care by Volvo. 
Brukarformen anses intressant för 
framtida elbilar där många tjänster 
kan knytas till abonnemanget.  

Situationen i Norge, i fråga 
om Care by Volvo-konceptet, vill 
generalagenten dock inte kom-
mentera.2  na

Minskar lagren smart

Skodas GA bäst 
i norska GA-enkäten
När de norska handlarna sagt sitt 
om ”Årets beste bilimportør 2017” 
är det Skoda som får det högsta 
betyget sammantaget, följd av 
Toyota och Volkswagen.

Skoda toppade sex betygs-
områden av åtta. Mest nöjda är 
Skodahandlarna med marknadsfö-
ringen av märket. Skoda har ran-
kats som bäst fem gånger tidigare 
under de 23 år som omröstningen 
ägt rum.

– Det är kempeviktigt att förstå 
handlarrollen, säger vd:n Thomas 
Meiner i en intervju i BilNytt.no 
som står bakom enkäten.

Peugeot svarade för den bästa 
framryckningen och delar åttonde-
platsen med Kia. 26 märkesimpor-
törer betygsattes.

Här är hela listan: 1 Skoda, 2 
Toyota, 3 Volkswagen, 4 Mercedes, 
5 Audi och Isuzu, 7 Porsche, 8 
Kia och Peugeot, 10 Suzuki, 11 
Volvo, 12 BMW och Renault, 14 
Subaru, 15 Land Rover, 16 Citroën 
och Opel, 18 Mazda, 19 Hyundai, 
Mitsubishi och Lexus, 22 Ford och 
Nissan, 24 Mini, 25 Honda, 26 Fiat.

Arvers lastvagnar …
… bygger en ny service- och 
underhållsanläggning invid E20 i 
Eskilstuna logistikpark. Tomtytan 
år på 20 000 kvadrat och fastighe-
ten väntas stå klar 2018-19. 60- 
miljonerssatsningen ersätter den 
nuvarande lastbilsanläggningen på 
Valhallaområdet. Arver Lastvagnar 
har i dag nio anläggningar i landet.

GJ Bil …
… i Eskilstuna har gjort en 
genomgripande modernisering av 
sin anläggning på ”bilgatan” Mått 
Johanssons väg. Renoveringen 
innefattar bland annat ny fasad, 
nytt skyltprogram, ny kundparke-
ring, invändig förnyelse och nya 
utställningsplatser på utomhus-
ramper. Honda- och Mitsubishi-
handeln ägs av bröderna Håkan 
och Tommy Johansson. Företaget 
har varit verksamt i 44 år.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

Volvo Cars direktförsäljning på nätet, Care by Volvo, lanserades under 
förra året. I Norge har konceptet blivit extra förmånligt för konsu-
menterna då Volvo har valt att lansera abonnemanget med samma 
pris på alla marknader.

Norska ÅF levererar
inte Care by Volvobilar

SÅ GÖR VI!

Mats Johansson, divisions-
chef Holmgrens Bil Öst, är väl 
förberedd inför återtagen av 
leasingbilar.

NÄTFÖRSÄLJNING
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Ta hand om
 kunderna 
  ...i telefon och på webben

Personlig svarsservice nisch mot 
bilbranschen gör att vi är unika i vårt 
segment och kan även hjälpa dig inom 
bil- och verkstadsbranschen med 
servicebokningar. Med våra certifierade 
telefonister ger vi alltid ett personligt 
och professionellt bemötande när vi 
tar hand om våra kunders kunder.

Kontakta oss direkt:

020-170 71 00
Mail: info@personligtsvar.se
www.personligsvarsservice.se

Vi hjälper dig inom bil- och 
verkstadsbranschen med:

– Telefonpassning
– Servicebokningar
– Bemannad webbchatt

Ring eller maila oss 
och nämn MRF så bjuder
 vi på inträdesavgifterna 
när du beställer någon 

av våra tjänster.

Unikt
erbjudande

Personlig svarsservice – ny samarbetspartner med MRF

Front 
2

10 

Förenade Bil i Malmö …
… invigde i början av november sin 
nya anläggning för Jaguar och Land 
Rover. Det handlar om en byggnad 
på 2 500 kvadrat i nära anslutning 
till motorvägen Yttre Ringvägen.

Bilia …
… har öppnat sin första dedice-
rade bilhall för begagnade fordon i 
Kungsängen i nordvästra Stockholm 
som ett led i koncernens fortsatta 
servicesatsning.

Mercedes …
… bygger en ny anläggning i Nacka 
tillsammans med Veho Bil för att 
matcha ett ökat tryck på Stock-
holmsmarknaden. Anläggningen blir 
cirka 22 000 kvadrat och kommer 
att erbjuda personbils- och trans-
portbilsförsäljning samt service och 
plåt- och lackverkstad. Invigningen 
är beräknad till slutet av 2019.

Veho har tidigare anläggningar 
i Karlstad, Örebro och Segeltorp, 
söder om Stockholm. De är även 
återförsäljare och importör i Finland.

Tidigare i år såldes de egenägda 
anläggningarna i Akalla, Danderyd 
och Södertälje till Upplands Motor, 
ungefär samtidigt som en popup-
butik slogs upp i centrala Stockholm.

Alfa-Romeos …
… svenska generalagent planerar 
att utöka med sju nya återförsäljare 
under 2018, enligt Maria Johansson, 
informationsansvarig vid FCA Swe-
den. En större pr- och informations-
kampanj planeras också under de 
kommande åren.

I dagsläget finns 16 återförsäl-
jare och 28 servicepunkter. Under 
2017 såldes 198 nya bilar, framför 
allt Giulia, men försäljningen har va-
rierat kraftigt under åren; för sex år 
sedan såldes 548 bilar. Den mindre 
Giulietta, suven Stelvio, komplet-
teras under 2018 med prestanda-
versionen Quadrifoglio, samt den 
extrema sportmodellen 4C.

Från den första juli höjs skatten 
för bensin- och dieselbilar enligt 
de nya bonus malus-reglerna.  
Om kunderna kommer att beställa 
fler bilar första kvartalet jämfört 
med tidigare år för att undkomma 
skattereglerna finns risk för leve-
ransförseningar.

ENLIGT BERTIL MOLDÉN,  
vd på Bil Sweden, kommer 
60 procent av årsvolymen 
2018 att registreras under 
maj till augusti. Han 
väntar sig att konsumen-
terna utnyttjar tiden innan 
bonus malus-reglerna 
börjar gälla.

– Hade jag varit åter-
försäljare hade jag hyrt 
fotbollsplaner och tagit 
hem bilar som får högre skatt i 
sommar och se till att jag har plats 
för inbytta malus-bilar. De bilar 
som registreras före halvårsskiftet 
kommer vara populära och kan 
vara bra att ha. Rena guldgruvan 
faktiskt, säger Bertil Moldén.

Bonus malus innebär ju att de 
bilar som registreras och tas i bruk 
före första juli omfattas av de gamla 
skattereglerna, medan de bilar som 
registreras därefter omfattas av de 
nya. Supermiljöbilarna kan med 
fördel tas i bruk efter första juli.

Det kan vara stor skillnad 
kostnadsmässigt för kunden, 
samtidigt som det ofta handlar om 
väldigt dyra bilar, vilket gör att en 
högre skatt kanske inte har så stor 
betydelse. Det är kunderna som 
kommer avgöra om det kommer 
att registreras fler bilar första halv-
året eller inte.

ETT FÖRETAG SOM 
är intresserad av 
att veta hur deras 
kunder planerar 
försäljningen  
2018 är Axess  
Logistics, f d 
Skandiatran-
sport, Motor-
transport och 
Autolink, som 

sköter en stor del av leverans- 
en från importhamn till åter-
försäljarna.

De har under hösten träffat 
sina uppdragsgivare för att ta 
del av deras prognoser.

– Vi har försökt att förbereda 
oss, men vi får varierande svar  
från våra kunder på hur stor påver-
kan som de tror att bonus malus 
kommer att ha på marknaden, 
säger Mats Eriksson, koncernchef 
på Axess Logistics.

UNDER GA-ENKÄTEN förra året fick 
ni kritik för långa leveranstider på 
bilarna. Om efterfrågan ökar första 
halvåret – klarar ni av att leverera 
i tid?

– Det blir en stor utmaning att 
klara leveranstiderna, men san-
nolikheten att vi klarar det ökar 
om vi får korrekta prognoser. Förra 
året hade vi problem eftersom de 
prognoser vi fick från marknaden 
inte stämde överens med hur det 
blev. Våra kunder trodde på en 
nedgång i försäljningen i slutet av 
2016, men det blev tvärtom, men 

nu är vi i fas, 
säger Mats 
Eriksson.

Tack vare 
att Halmstad 
hamn byggt 
om bilim-
porthamnen 
med en 
klimatanpas-
sad barriär 
mot havet, 

förhöjda ytor, vallar och skydds-
murar hoppas Axess Logistics  
i alla fall slippa problem på grund 
av oväder. Efter stormen Gudrun 
2005 fick 1 685 bilar till ett  
värde av 300 miljoner kronor för-
störas efter omfattande översväm-
ningar.2

Utmaning klara leveranserna

åtminstone nästan så mycket  
av nybilsförsäljningen 2017 stod 

biluthyrarna för. Totalt köpte 
hyrbilsföretagen 33 000 nya bilar 
i fjol, enligt Vroom. Det är ingen 

andel som avsevärt skiljer  
sig över tid; biluthyrarna brukar 

oftast svara för en tiondel av 
nybilsförsäljningen. 

procent

NYA SKATTEREGLER

Hamnarna kan utsättas 
för ett hårt tryck av bil-
leveranser i vår.

NOTISER
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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    
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När en kund hämtar 
sin nya bil hos Runes 
Bil i Habo i Småland 
är det fest. Kunden får 
blommor och en flaska 
bubbel och händelsen 
förevigas på företagets 
Facebooksida. 

LEVERANSER HOS Runes Bil är 
riktiga happenings! 

– Här börjar egentligen nästa 
bilaffär, säger Johan Lundström, 
som tillsammans med syskonen 
Tomas och Christina driver företa-
get som pappa Rune startade 1961.

Det brukar ta en till två timmar 
att leverera en bil. 

– Vi ägnar oss ordentligt åt kun-
den. Lägger in telefonen i bilens 
handsfreesystem, vilket uppskattas 
mycket, och ser till att kunden blir 
bekant med all teknik.  

Syskonens filosofi är att göra 
varje kontakt med kunden till en 
möjlighet.

– En reklamation är inget nega-
tivt. Hanterar vi den bra innebär 
det att nästa affär går bättre. Det är 
ett tänk som ska genomsyra allt i 
företaget.

JOHAN LUNDSTRÖM berättar att 
Facebooksidan har blivit en succé.

– Missar vi att snabbt lägga  
ut bilden på en nybilsköpare kan 
det hända att vi blir uppringda 
med frågan ”När kommer jag 
med?”.

Syskonen Lundström har sat-
sat på att vara synliga på sociala 
medier.

– Det är nödvändigt i dag om 
man vill nå kunderna och ha 
löpande kontakt. En av våra kun-
der hjälpte oss att komma igång. 
Nu klarar vi det mesta själva, 
berättar Johan Lundström. 

Runes Bil har varit återförsäl-
jare av Honda sedan 1980 och 
kan i dag stoltsera med att vara 
en av de äldsta Hondahandlarna 

”Vi levererar med bubbel”

i Sverige. Sex år i rad har de fått 
priset som Sveriges kundvänligaste 
Honda-företag. 

– I kundkretsen finns bilägare 
som är inne på sin tionde Honda, 
berättar Johan Lundström, som 
också säljer Isuzu och Subaru.

– Under hösten sålde vi 47 
Subaru. Totalt på året säljer vi totalt 
ungefär 300 nya bilar och cirka 450 
begagnade.
– Det blir en hel del flaskor på ett år 
men det är det värt!2  ac

HÄNDER  FRAMÖVER
Caravan Stockholm 
15–18 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och  
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, hus-
bilsskola och föreläsningar. http://caravanstockholm.se

Grundutbildning bilplastreparatör, Bojo, Mjölby
5-8 mars
19-22 mars
14-17 maj
11-14 juni
Grundutbildning bilplastreparatör i MRF:s regi. Innefattar bland annat före-
skrifter och riskbedömning, reparationsteknik, materiallära och struktur-
målning, svetsteknik och de nyaste rönen om nya plastsorter. Examination 
och diplomering ”Godkänd plastreparatör”. Läs mer på www.mrf.se/boka 
kurser och tjänster

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

Seminarium ”Elektrifierad godslogistik”
22 februari Stockholm
Frukostseminarium om utmaningar och möjligheter med elektrifieringen 
av gods- och återvinningstransporter, resultat från tester och framtids-
scenarier om godstrafiken i städerna. Arrangeras av Sustainable Innovation 
i samarbete med projektet InterCityLog.

Genèvesalongen
8–18 mars, Palexpo Genève
Schweiz årliga internationella bilsalong. Årets grafiska symbol är grön och 
ska illustrera vägen framåt mot energieffektiva fordon som kommer att 
stå i rampljuset vid den 88:e upplagan av Genèvesalongen. En exceptionell 
variation mellan dagliga bilar, dyra superbilar och förarlösa konceptbilar 
utlovas. En ny specialutställning riktar sig mot både bil- och klockentusi-
aster. www.gims.swiss

New York International autoshow
30 mars–8 april Jacob Javits Convention Center
Mer än fyra våningar från världens biltillverkare med de nyaste fordonen 
och senaste futuristiska konceptbilarna. Nordamerikas första och största 
välbesökta bilmässa med anor från 1900, betecknas som en av bilvärldens 
viktigaste mötesplatser. En gigantisk samling av toppmodern design och 
extraordinär innovation.  www.autoshowny.com

Vehicle Electronics & Connected services
12–13 april Svenska mässan, Göteborg
Konferensen, som tidigare hette ”Elektronik i fordon”, arrangeras för tret-
tonde gången. Här stöts och blöts bilindustrins framtida utmaningar, nya 
affärsmodeller, behov av processer och kompetens av ett 70-tal experter. 
Parallellt ställer leverantörer av ny teknik ut.  Benämns som den största 
bilkonferensen i Nordeuropa. Alla presentationer är på engelska. www.vecs.se

MRF:s förbundsstämma
25 april Radisson Blu Sky city Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund.

Yrkes-SM
25–27 april, Uppsala
Svenska mästerskapen i WorldSkills arrangeras i år i samarbete med Upp-
sala kommun på Arenaområdet i Gränby. Bilbranschens yrken represente-
ras av bilskadeteknik, fordonslackering, lastbilsteknik, maskinteknik samt 
personbilsteknik.

NOTISER

Hedin Bil …
… har via dotterbolaget Bavaria 
förvärvat Eriksson Bilteam i 
Gävle i sin strategi att expandera i 
östra och norra Sverige. BMW- och 
Opel-handlaren Eriksson Bilteam 
omsätter cirka 130 miljoner och 
sysselsätter 30 medarbetare. 
Anders Hedin Invest-koncernen 
beräknas sälja 88 000 fordon ge-
nom 28 varumärken, omsätta 24,5 
miljarder och sysselsätta cirka 
2 900 personer.

Klartecken för byggen
För femte året i rad slår bilför-
säljningen på Nybergs Bil rekord 
med cirka 4 500 sålda bilar. I och 
med det ökade eftermarknadsbe-
hovet som följer byggs service-
anläggningen på Kålgårdsgatan i 
Jönköping om till en modern och 
högeffektiv tvättgata, ett ”bil-spa”,
med kapacitet på 60 bilar i timmen.

– Tack vare flera framgångsrika 
år med Ford, Renault och Dacia 
transportbilar bygger vi samtidigt 
ut transportbilsverkstaden och 
ökar kapaciteten där. Investering-
arna motsvarar drygt 20 miljoner 
och beräknas stå klara under första 
halvåret 2018, berättar vd:n Anders 
Larsson.
Jönköpings 
kommun har 
också gett 
klartecken 
för ett nytt 
Porsche Cen-
ter vid E4:an 
i Jönköping 
som ska 
byggas mitt emot Holmgrens bilva-
ruhus. Och i samma område som 
Holmgrens i Värnamo är det klart 
med byggstart för BilMånssons nya 
anläggning på Bredastens-området 
vid E4, ett projekt som väntas bli 
klart i början av 2019.

Johan Holmgren vill ha rena 
bilar på Rejmes i Halland.

Så här har  
familjen Fridh, 
ovan, och 
Sundman,  
till vänster, 
gratulerats 
på Facebook 
av sin bil-
säljare efter 
nybilsköpen.

MRF söker nu!

Har du projektledarerfarenhet, vana av marknadskommunika- 
tion, mycket eget driv, utpräglad social förmåga och sinne för 
affärer? 

Då är det dig vi söker för en delvis ny befattning som affärsdriven 
marknadskoordinator!

Du ska inom MRF svara för att utveckla den kommersiella delen 
av verksamheten i samarbete med ansvariga för förlag, tidning och 
övriga sektioner. De dagliga arbetsuppgifterna kommer att variera 
stort från att administrera prenumerationer, koordinera event och 
vara avtalspart för externa leverantörer till att kreera aktiviteter 
kring ökad försäljning av MRF:s tjänster, produkter och system.

För att förstå våra medlemmars och kunders behov, och kunna  
leverera lösningar och mervärden, tror vi att du har god bransch-
kännedom. Kunskaper inom exempelvis system/verktyg som  
Indesign, Photoshop och WordPress är meriterande. 

Vi är ett litet team på 17 personer som driver flera bolag inom 
MRF-sfären och sitter i centrala Stockholm på Karlavägen 14 A.

Ansökan skickas till VD Tommy Letzén senast 28 februari  
på tommy.letzen@mrf.se 
Mer detaljer om tjänsten finns på www.mrf.se/marknads- 
koordinator 
Frågor kan besvaras av Tommy eller David Norrbohm, vVD,  
via växel 08-701 63 00.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för den seriösa 
bilhandeln och bilverkstäderna i Sverige. Vi ställer höga krav på dem som är 
medlemmar hos oss, inte minst gällande miljö, kvalitet och kompetens. Vi har 
drygt 1 500 anläggningar med totalt mer än 40 000 anställda och en omsättning 
på mer än 130 miljarder bland våra medlemmar. MRF står också starkt bakom 
utvecklingen av den nya digitala marknadsplatsen för branschen Wayke.se

Affärsdriven 
marknads-
koordinator
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Christopher 
Brandt har 
utsetts till ny vd i 
Bröderna Brandt 
Personbilar AB.  
Han har varit 
anställd i företa-
get sedan 2003 
som it-tekniker, personbilssäljare, 
försäljningschef och marknadschef 
försäljning. Christopher är fjärde 
generationen Brandt och efterträ-
der bröderna Sten och Björn som 
varit i företaget i över 40 år, varav 
nästan 34 år som operativa vd:ar 
för Brandtföretagen. De kommer 
fortsättningsvis att vara koncern-
chef respektive styrelseordförande 
och ägna sig åt koncernens 22 
anläggningar. 

När Bertil Mol-
dén går i pension 
efter tolv år som 
Bil Swedens vd 
efterträds han av 
Mattias Berg-
man som är 
civilekonom och 
har lång erfarenhet inom svenskt 
och internationellt näringsliv. 
Han har bland annat arbetat på 
Exportrådet med svenska företags 
expansion i Asien. De senaste fem 
åren har han varit vd för elbilstill-
verkaren Nevs och dess represen-
tant i Bil Swedens styrelse.

Ny ordförande i Sveriges Fordons-
verkstäders förening (SFVF) är 
Tommy Hultberg som bland 
annat har jobbat för generalagen-
ten för Mitsubishi och Hyundai, på 
Bil Sweden med verkstadstekniska 
handböcker och drivit projektet 
”Säkra reparationer”.

Smista erbjuder unikt läge för fordonsbranschen!  
Vi har hjälpt många inom fordonsbranschen 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 

Kontakta oss för snabb leverans.

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

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

Global verkstadsprodukter.

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

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

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

bekvämlighet.

Nu 550.000sålda!

FOLK I BRANSCHEN

Yes! Umehandlarnas påtryckning-
ar om en ny kommunal fordons-
utbildning i Umeå vann gehör till 
sist när Dragonskolan startade en 
gymnasial lärlingsutbildning för 
servicemarknad/personbil.

REDAN FÖR 25 ÅR SEDAN flyttades 
den gymnasiala fordonsutbild-
ningen i Umeå till grannkom-
munen Vännäs och vi har hört om 
handlarnas ansträngningar när 
rekryteringsproblemen växt. Fram-
för allt Motorcentralen, Bilinvest 
och Bilbolaget har legat på. Och 
nu har en kommunal fordons-
teknisk utbildning med så kallat 
arbetsplatsförlagt lärande startat på 
Dragonskolan. 

Mer än hälften av utbildningen 
sker på MRF-företag som har 
tillhandahållit ett 20-tal praktik-
platser. Sju inledande veckor på 
skolan fortsätter med praktik på 
företagen. Statsbidrag utgår till fö-
retagen. Hittills går bara nio elever 
utbildningen, trots att den har 

marknadsförts på sociala medier 
och många andra ställen.

– Vi hoppas på fler, säger Anna 
Ericsson på Motorcentralen. Det 
känns som att vi skulle kunna 
anställa hur många som helst. 
Rekryteringsbehovet är stort och 
akut.

Fritz Larsson, som är elev där, 
fick välja mellan att jobba i skolans 
eller Motorcentralens kläder och 
valde de senare.

VERKSTADSCHEFEN Sören Jacobs-
son har marknadsfört yrkena på 
mässor, suttit med studievägledare 
under flera år, uppvaktat skol-
nämnden och haft många möten 
med Dragonskolan. Han vurmar 
för lärlingsidén.

– Det är ju ute hos oss som den 
nya tekniken finns och vi kan  
nästan garantera en anställning; 
vår verksamhet har vuxit jätte-
mycket. Det är än så länge för  
få elever, men de som går pro-
grammet är mer motiverade och 

har hunnit bli duktiga efter tre år. 
– Men det kan vara lite slalom 

att uppfylla kursplanen; bilobjek-
ten är ju kundstyrda.

Varje elev har sin egen kursplan.
Fredrik Sundström, som är 

koordinator på skolan, säger att 
det är en enorm fördel att kunna 
skräddarsy ett studieschema för 
varje elev.

– Bilhandlarna är otroligt posi-
tiva, jag har inte varit med om en 
mer engagerad bransch, säger han.

Eleven Tilda Edlund praktiserar 
på Burlin Motor.

– Min handledare är asbra, jag 
lär mig hur mycket som helst och 
det är en väldigt rolig och skämt-
sam stämning, säger hon.2  na

”I digitaliseringens tidevarv konkurrerar vi 
med hela världen. När hela världen är tillgäng-

lig för konsumenterna skärps kraven på till-
gänglighet. De som är bäst i världen överlever.”

Emma Hernell, vice vd på HUI Research, tidigare Handelns utredningsinstitut

Skola och bransch i sam-
verkan. Fr v yrkesläraren 
Dennis Eklund, Motorcent-
ralens verkstadschef Sören 
Jacobsson, eleverna Fritz 
Larsson och Tilda Edlund.

Koordinator Fredrik Sandström och 
rektorn Cathrin Backman Löfgren på 
Dragonskolans lärlingsutbildning.

Umeå fick sin skola!

NOTISER
Nya Subaru-ÅF
Svenska Motors anläggning i 
Skövde började i höstas att sälja 
och serva Subaru som komple-
ment till Hyundai. 

Runes Bil i Habo, utanför 
Jönköping, har också tagit upp 
Subaru som komplement till 
Isuzu och Honda. Företaget är  
en av Sveriges äldsta Honda- 
handlare och har den högsta 
Honda-tätheten i Sverige i sitt 
distrikt.

Även Eskilstuna Fordon har 
tagit upp märket efter Landrins 
Bil och sedan en tid är Torvalla Bil 
i Haninge och Värmdö också nya 
representanter för Subaru. 
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”Borde vi ha tagit initiativ i #metoo- 
uppropet som dragit fram som en prärie- 

brand i de flesta andra branscher?”

VÅRT JULUPPEHÅLL känns dräpande långt. Men nu är vi tillbaka! 
Vi har fiskat fram Peugeots registreringssiffror som försvann från 

statistiksidorna när märket lämnade Bil Sweden. Nu kan ni följa 
nybilsförsäljningen av Peugeot person- och transportbilar här igen! 

Vi är igång på webben motorbranschen.mrf.se där det finns  
läsning som ni inte hittar här i tidningen. Kolla gärna in! Och gilla 
oss gärna på Facebook och Instagram!

DET VINDLAR av rörelse i branschen. Kanske mest inom beghandeln. 
Gratis hemleverans växer. Nätförsäljningen ökar. I nästa nummer 
skriver vi om ett företag som vill kalla sig Sveriges första riktiga bil-
butik på nätet. Tobias Guldstrand, som porträtteras i det här num-
ret, kommunicerar blixtsnabbt med kunderna – över nätet förstås.

ALLA PRATAR digitalisering; nya frestande möjligheter snappas upp 
av nya aktörer. Det är många som vill skära emellan och sälja tjäns-
ter. Då är det roligt med företag som tar egna initiativ. Som Persson 
Invest, som dragit igång verkstadsutbildningen enbart för kvinnor 
(sidan 66). ”Vi utför först och snackar sen”, säger koncernchefen.

SNACKAS DET, handlar det mycket om rekrytering. När det görs 
något blir det resultat.
● Dagen efter att Lina Blomkvist på BéOs mejlat Uppsala yrkes-
gymnasium stod en lärlingsansvarig utanför hennes dörr och det 
ledde till möten, branschråd och elevträffar.
● Sedan Skellefteåhandlarna börjat sponsra fordonseleverna på 
Anderstorpsskolan drog öppet-hus-dagen fler besökare än på länge 
och intresset för sommarfordonsskolan blev jättestort.
● När samarbetet mellan Yrkesplugget och Bavaria Stockholm, 
Bilia personbilar och Din Bil utvidgades till gemensam marknads-
föring i sociala medier, ökade intresseanmälningar och förfråg- 
ningar avsevärt.

För att bara nämna några exempel.

SÅ HAR VI #metoo-uppropet som inte alls har 
rört vår bransch fastän den dragit fram som 

en präriebrand i de flesta andra. Borde vi ha 
tagit ett initiativ här? Satt ord på tystnads-
kulturer som aldrig leder till något gott?  
Det finns ju även machostrukturer där män 
kan känna sig diskriminerade. Vi uppmanar 

i alla fall alla chefer att lyssna och prio-
ritera jämställdhetsarbetet! Vi ber alla 

som har något att åberopa att göra 
det; anonymiteten är skyddad 

enligt grundlagen. 
Hur behandlar ni förresten 

visselblåsare på er arbetsplats?

Mycket nu!

MOTORBRANSCHEN HAR gått igenom antalet antagna elever till fordonslinjen, 
och från läsåret 2013/14, fordons- och transportprogrammet. Vi har mätt från 
och med läsåret 1994/95.

Flest elever var det som började åren 2006 och 2007, drygt 4 800 per 
årskull. Nu i höstas var det bara 3 600 som började första året. Så få har det 
inte varit sedan det avvikande året 2003 då bara 3 531 valde och kom in på 
utbildningen. 

Trenden är fortfarande att allt färre väljer yrkesprogrammen på gymnasiet. 
Nedgången för fordons- och transportprogrammet har dock haft en lägre 
nedgång än de flesta andra program.

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

I dag är tredjepartskontroller ett måste för 
flertalet auktoriserade serviceverkstäder. 
Imorgon är det  ett måste även för skade- 
och allbilverkstäder. Det är försäkrings-
bolagen och verkstadskedjorna som 
kommer att ställa dessa krav. Det är svårt 
att stå utan dokumenterad kvalitetskontroll.

Kontrollerad Bilverkstad är branschens 
eget kvalitetskoncept – det är även det 
enda rikstäckande, mest effektiva och har 
en bra prisbild för inspektioner, mystery 
shopping samt rådgivning kring kvalitets-
säkring av hela reparationsprocessen.

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

www.kbv.nuHenrik Johansson är en av KBV:s inspektörer.

MÄNGDER AV rekryteringsinsatser pågår ute i landet. Och det behövs;  
i Bilproffs senaste rapport, som tagits fram av Motorbranschens yrkesnämn-
der, uppger branschen att det behöver anställas närmare 6 000 personer de 
kommande tre åren. 

En tydlig trend över åren är dock att allt fler kvinnor söker sig till utbild-
ningen. Under 90-talet var det ungefär 125–150 kvinnor per år som började 
årskurs ett. Sedan 2015 är det drygt 600. Enligt Bilproffs går det förhållan-
devis få elever med utländsk bakgrund på programmet, ungefär 15 procent 

mot 20 procent i befolkningen som helhet. 2� ac

Allt färre gymnasie-elever väljer fordonslinjen samtidigt som rekryteringsbehovet bara 
växer hos bil- och skadeverkstäderna; 63 procent av företagen uppger att de saknar  
personal och allt färre anställs på de lediga tjänsterna. Motorbranschen har kartlagt hur 
elevantalet har förändrats.

Färre elever men fler kvinnor
STATISTIK

Behovet av insatser är skriande

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör 
för Motorbranschen
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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.   

Front 
2

NOTISER

If var först ut …
… att nappa på MRF:s uppvaktning 
om lånebilar till fordonsutbild-
ningar. Skolor från hela Sverige kan 
nu ansöka om att kostnadsfritt få 
låna en modern inlöst bil till under-
visningen innan fordonet lämnas 
till demonterare för återvinning. 
Ett extra gott öga uppges If ha 
till gymnasieskolor med Motor-
branschcollege-status.

Nu har också Folksam joinat 
arrangemanget. MRF hoppas 
att flera försäkringsbolag, men 
också generalagenter och andra 
branschaktörer ska stötta fordons-
utbildningarna på liknande sätt.

Sett Meckr?
Samarbetet mellan Yrkesplugget 
å sin sida och Bavaria Stockholm, 
Bilia personbilar och Din Bil å den 
andra, har tidigare handlat om 
elevpraktik med utbildade handle-
dare på företagen. Nu gör skolan 
och branschen gemensam sak om 
marknadsföringen också.

Filmer har spelats in med tidi-
gare, nu yrkesverksamma elever 
från Yrkesplugget och lanserats på 
en fristående sajt under varumär-
ket ”Meckr”. Projektet www.meckr.
se visas på flera sociala medier och 
i Power radio.

– Vi har redan sett positiva 
effekter, bland annat en ökning av 
förstahandssökande vid gymnasie-
valet och ansökningar till vuxenut-
bildning, en klar ökning av intres-
seanmälningar och förfrågningar 
både till skolan och via Meckr.se 
och de sociala plattformarna. En 
plus-effekt är att alla elever på 
fordonsutbildning stärks, säger 
Yrkespluggets marknadschef, Börje 
Lundén.

Nya Isuzu-ÅF
Japanska Isuzu expanderar sedan 
en tid snabbt sitt svenska ÅF-nät. 
C A Cegerblads Bil i Hallstavik i 
norra Uppland har nyligen blivit ny 
återförsäljare och serviceverkstad 
för märket, liksom Bilbolaget Roy 
Anderssons anläggning i Mellerud 
i Dalsland och Kronobergs Bilaffär 
i Ljungby.

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.

Vimmel & mingel
på Autogloben
Andra upplagan av den regionala verkstadsmässan Autogloben  
i Stockholm tilldrog sig vid senaste månadsskiftet, samtidigt som  
förbudet mot att köra bil med mobil i handen infördes. 73 utställare var 
färre än senast, men de cirka 3 000 besökarna var fler och scenpro-
grammet större. Bland produkterna dominerade däck- och system- 
relaterad utrustning. Här är ett axplock från vimlet!

Rökeffekterna stod Svenska Lager 
för, fast i själva verket var det vatten-
ånga från deras nya helautomatiska 
miljövänliga hjultvätt som tvättar 
fyra hjul samtidigt i ett slutet sys-
tem. Småländsk tillverkning. Pris- 
erna börjar på 649 000 plus moms.

Carina Hagström från Allbildelar hade trans-
porterat en Maserati-motor 2003, 4,2 l till 
Lagas monter.

Alla seminarier skedde från öppen 
scen. Till höger syns innevarande 
världsmästaren i WRC2, Pontus Tide-
mand, vars tävlingsbil fått stå modell 
för Skodan, ovan, som strajpats upp för 
mässan och hyrs ut till unga  
elitförare. Jerker Axelsson är  
hälftenägare till bilen.

Från Bojo utbildningar i Mjölby 
kom Tommy Berg, Eva Eriksson 
och Mattias Roth som var lite 
besvikna över att mässan inte 
var större.

Från Västerbotten och 
Etting Maskin i Tavelsjö 
kom Krister Etting, Patrik 
Nordin och Erik Weinehall 
som gillade mässans be-
händiga storlek ”blir bättre 
kontakt, mindre säljsnack 
och mer tekniska fördjup-
ningar”.

Urban Lindell från Motordepån tit-
tade efter reservdelar till spärrhuvu-
den, ”rickrack”, i Stahlwilles monter 
och fick samtidigt se deras nya 
momentnycklar med blåtand som 
kan programmeras mot verkstäders 
egna system. Klicket och vinkel-
dragningen är kvar.

Bosch stack ut hakan med 
nya diagnos interface som 
kan kommunicera med nya 
bilars DOIP-system. På 
bilden Daniel Mattinson.
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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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Front 
2

I december presenterade EU-
gruppen Gear 2030 en slutrap-
port som bland annat handlar om 
vem som ska få tillgång till bilens 
digitala innehåll. 

CHRISTER LILJENBERG, 
ordförande för Sveriges 
Bildelsgrossisters Fören-
ing och vice ordförande  
i FIGIEFA, den euro-
peiska branschorgani-
sationen för fristående 
eftermarknad, är nöjd, 
eftersom gruppen kom 
fram till att det digitala 
innehållet i en maskingenererad 
bil inte ägs av någon. 

– Det är därmed fel att kons- 
tatera att biltillverkaren äger mate-
rialet. Men det är egentligen redan 
konstaterat, enligt europeisk kon-
kurrenslagstiftning. Oavsett blev 
resultatet gynnsamt för bilbran-
schen och den fria servicemarkna-
den, säger Christer Liljenberg.

Han har varit direkt involverad 
i det arbete som Gear 2030 ge-
nomfört, vilket ger honom en unik 
insyn i processen.

FIGIEFA har krävt att EU skynd-

Digital bilinfo får inte låsas!
PÅ EUROPANIVÅ

samt lagstiftar om vem som ska 
få tillgång till bilarnas digitala 
information, är det bråttom?
– Vissa biltillverkare har redan 
tagit bort 
diagnosut-
taget OBD-
kontakten 
i bilen, 
vilket gör att 
endast auk-
toriserade 
verkstäder 
kan läsa av 

informationen. Det gäller exempel-
vis vissa modeller av Volvo, Fiat och 
VW. Genom att EU lagstiftar om att 
kontakten ska vara kvar och att in-
formationen ska vara tillgänglig för 
alla, så ser vi till att hålla marknaden 
öppen, säger Christer Liljenberg.

ÄVEN MRF:S VD Tommy Letzén be-
tonar vikten av en öppen teknisk 
plattform.

– Det är viktigt för hela mo-
torbranschen, bilhandlare och 
verkstäder, såväl den auktoriserade 

som den icke auktoriserade, att vi 
även i framtiden kan ha tillgång till 
den information som behövs för att 
reparera och serva en bil på ett fack-
mässigt sätt. Hur det rent praktiskt 
ska gå till är ännu inte klarlagt och 
en hel del regler och lagar behöver 
komma på plats, men det här är ett 
viktigt steg framåt, säger Tommy 
Letzén.

Informationen från bilen ska 
dock inte vara tillgänglig för alla 
parter utan det ska krävas ett säkert 
sätt att hämta hem den. Hur är inte 
bestämt än, men enligt Liljenberg 
finns flera sätt, bland annat tekniska 
plattformar där det krävs en sorts 
auktorisation för att få ta del av 
informationen.

Det skulle hindra att parter  
som försäkringsbolag och den mat-
affär som bilen passerar varje dag 
får information om bilens positio-
nering. Den typen av informations-
hämtande regleras inte av EU utan 
den ska bilägaren själv få bestämma 
över.

EU-parlamentet, ministerrådet 
och kommissionen för just nu 
löpande samtal om hur man ska 
förhålla sig till en lagstiftning. Beslut 
väntas inom kort.2  me

När Skolverket presenterade 
nationella yrkespaket, som 
ska underlätta för arbetsgivare 
att hitta kompetent personal, 
saknades utbildningspaket inom 
fordon/transport. Men det är på 
gång, säger undervisningsrådet 
på Skolverket. 

REGERINGEN HAR GETT Skolver-
ket i uppdrag att ta fram förslag 
på påbyggbara yrkespaket för 
elever både på gymnasieskolans 
introduktionsprogram kommu-
nala vuxenutbildningar. Ett syfte 
är att få en nationell utbildnings-
standard.

– Dels är det frågan om att göra 
utbildningen för en och samma yr-

Försenade yrkespaket  
för fordonsutbildning

kesutgång nationellt likvärdig, dels 
är det en möjlighet att skapa kor-
tare utbildningar inom områden 
som kan fungera som ingångar till 
en bransch. Alla uppgifter på en ar-
betsplats kräver kanske inte samma 
bredd som en längre utbildning 
ger. Men frågan är inte enkel, säger 
undervisningsråd David Lundgren 
på Skolverket.

I december lade Skolverket  
fram 51 yrkespaket i olika bran-
scher, men inget inom fordon/
transport. Arbetsgivare och fack 
sägs behöva mer diskussionstid för 
att bli överens.

CAJ LUOMA, chef för utbildning 
och kompetensförsörjning på 

Transportföretagen, har nyligen 
diskuterat frågan internt och menar 
att det inte är så enkelt att ta fram 
yrkespaketen. Han tycker att det är 
ointressant att diskutera dem för 
sedan länge etablerade yrkesroller, 
att paketen i så fall skulle gälla nya 
yrkesroller i branschen och vilka 
de är vill han låta branschen själv 
bestämma. Han menar också att 
processen med yrkespaket forcerats 
fram lite väl fort.

– Det finns inget i kollektivav-
talen som tar höjd för de här nya 
utbildningsförslagen. Vi behöver ut-
reda vilka yrkesroller det kan handla 
om, om det finns en efterfrågan och 
om de passar in i dagens system, 
säger Caj Luoma.

Transportföretagen ska nu  
börja diskutera med branschen om 
vilka nya roller som kan bli aktuella 
för yrkespaketen. Därefter hoppas  
både Luoma och Lundgren kunna 
presentera yrkespaket inom fordon/
transport under andra halvan av 
2018. 2  me

Caj Luoma.



Vinnare
Utlottningen av fribiljetter till inspirationseventet Stora Mål- 
dagen i decembernumret blev Kerstin Olsson och Dan Olsson.

Från Nostalgishopen har vi fått  
2 metallskyltar med texten ”Private 
parking”, 30x40 cm, att lotta ut. Värde 

199 kronor. Vill du vinna, mejla namn och postadress 
till redaktionen@motorbranschen.se senast  

10 mars 2018. Skriv ”Utlottning Skylt” i ämnesfältet.  
Tidningens medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej 
delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

ERBJUDANDE TILL VÅRA LÄSARE!
Webbshopen Nostalgishopen.se har mängder med läckra nostalgi- 
prylar, förknippade med bilar och motorcyklar, bland annat roliga 

skyltar, burkar, väggklockor och många saker 
med VW:s, BMW:s, Minis och Harley-David-
sons varumärken. Allt i retrostil och skönt 
50- eller 60-talsstuk, tysktillverkat  
i hög kvalitet. 
Fram till 10 mars 2018 ger Nostalgishopen 
Motorbranschens läsare 20 procents rabatt 
under allt under produktområdet ”Garaget  
& verkstan” på webbplatsen Nostalgi- 
shopen.se. Ange rabattkod ”motor2018”.

Vinn!

Reparera  
händerna
O’Keeffe’s Working hands,  
uppges vara USA:s bästsäljan- 
de handkräm för professionellt 
bruk. Ska stimulera hudens na- 
turliga reparationsprocess,  
läka och lindra torra  
partier effektivt.  
Oparfymerad och  
allergivänlig. Lan- 
seras i Sverige av  
Seab för ca 150 kr/burk.

Bilmode
Engelska mönstermästaren Orla Kiely 
har gjort sig vida känd för sina grafiskt 
stiliserade motiv och har formgett allt 
från frimärken till konceptbilar för 
Citroën. Mindre bilar med hennes 
signum finns i dag på både kabinväs-
kor, bagar, handdukar, bäddset och 
kuddfodral. För dig som vill signalera 
din profession, sök på nätet och du ska 
hitta Kielys bilar även på t-shirts och 
tyger på metervara.

Skriv- 
bordsdesign
Båda dessa kontorsprodukter kommer från tyska Troika och 
säljs i Sverige av OD Profile. Lastbilen som pennställ, Office 
trucker, har vridbar framaxel och är av den självuppdragande 
sort som kan spurta i väg efter ett drag bakåt. Cirka två 
decimeter lång, finns i mattsvart och silver och kostar 599 kr 
inkl moms. Den magnetiska mattsvarta veteran-racerbilen, 
Dark racer, är knappt en decimeter och relativt tung med sina 
1,6 hekto. Kostar cirka 399 kr styck i butik. Båda kan fås med 
gravyr. Kan säljas till återförsäljarpris 
i förpackningar om fyra genom 
OD Profile.

Bättre bantad
Särö Svagström har lanserat en ny genera- 
tion induktionsvärmare från Italienska
Albatros. Mindre än sina föregångare,  
värmer snabbare och har modernare design. 
För personbil och lätta lastbilsverkstäder  
passar T 7000 med 5,2 kW och kostar  
28 500 kronor plus moms. Krävs mer  
värme finns kraftpaketen T 12000 &  
T 15000 för tyngre lastbilar, bussar och  
entreprenadmaskiner.

Nytankat 2
Medicin för hybrider
För hybridbilar har Liqui Moly utvecklat en före- 
byggande bränsletillsats som ska förhindra 
problem som sägs kunna uppstå när en elmotor 
och en förbränningsmotor förenas. Produkten 
ska stabilisera bränslekvaliteten, bromsa bränslets 
åldringsprocess samt skydda och rengöra insprut-
ningssystemet mot avlagringar. Den nya produk-
ten är framtagen för att skona motorn och hålla 
prestandan intakt. Rekommenderas att tillföras 
bränslet vid varje fulltankning. Pris cirka 131 kronor 
inkl moms.

Värstinglampa
Vi är svaga för pannlampor och pitchar 

för denna som heter 2750 PL LED, kom-
mer från Wareco och lyser 90 meter. 
Superpannlampan är stark och gjord för 

hårda villkor. Har blinknings- och lågljus-
lägen och stärker mörkerseendet genom 

en röd lysdiod. Självlysande lampkropp och 
väderbeständigt hölje. Ordinarie pris är  

795 kronor inkl moms och batterier. Fraktfritt  
vid köp av sex. Livstidsgaranti lämnas.
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TEXT ANDERS PARMENT

Mercedes-Benz Europachef är alltså här för att 
planera framtidens fysiska återförsäljare – det 
måste ju innebära att han tror på den …? 

Vad tror du om framtiden för bilhandeln?
– Den är riktigt ljus, framför allt när nytta dras 
av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Bil-
tillverkarna måste bli bättre på försäljning och 
marknadsföring, tillsammans med bilhandeln.

Marcus Breitschwerdt beskriver framtiden 
för bilhandeln genom ”en magisk triangel”:
– På en sida finns våra ikoniska produkter och 
vårt varumärke som vi förfinar ytterligare. 
Vi kommer bland annat att lansera tio elbilar 
innan 2022 och vill så klart vara marknads-
ledande inom premiumsegmentet när det gäller 
elbilar. 

– Andra sidan är en utvecklad digital strategi 
som säkerställer en sömlös digital säljupplevel-
se för våra kunder. Tillsammans med våra 
återförsäljare kommer vi att introducera en fullt 
utvecklad digital marknadsplats som kommer 
kunna användas av våra återförsäljare på tio  
europeiska marknader om ungefär två år.  
Kanske kommer 15–25 procent av bilarna glo-
balt att säljas den vägen 2025.

– Tredje sidan är den traditionella handeln 

2
I huvudet på en Europachef

med fysiska butiker. De kommer att förbli vår 
ryggrad i mötet med kunden. När det gäller 
utformning och layout kommer tydligare skill-
nader mellan olika områden. I stadskärnorna  
i London, Paris och kanske Stockholm, blir det 
utställningshallar centralt, i inbjudande miljöer, 
men service på andra ställen. Våra återförsäljare 
kommer att använda detta format för att dra 
nytta av digitala verktyg och övertyga kunden 
om våra produkter, vårt varumärke och olika 
tjänster. Ungefär samma upplägg blir det i stora 
städer som Malmö och Stuttgart. På landsbygd 
och i glesbygd kommer det att bli mer digitalt 
men inom ramen för liknande fullservicean-
läggningar som vi har i dag. Och långsamt men 
säkert kommer vi att hämta bilarna åt kund-
erna när det är dags för service. När bilarna 
blir självkörande kommer de att åka till service 
själva.

Finns någon framtid för den lilla handlaren?
– Självklart. En handlare behöver inte vara stor, 
men det gäller att förstå vilka trender som är 
viktiga och omställningen till digitalt är helt 
nödvändig. Bemästrar man den och tar hand 

om kunderna finns 
det definitivt en 
framtid, oavsett om 
man är stor eller 
liten. Gör man det 
inte hjälper det inte 
att vara stor.

Ni vill att återför-
säljarna ska vara stora och starka så att 
de kan investera inför framtiden, men blir 
de för stora och mäktiga, och säljer många 
märken … är inte det här en svår sak för er?
– De får gärna vara stora, men vi tror inte på 
att sälja flera märken i samma anläggning utan 
märkesexklusivitet. 

Slutligen, vad har du för råd till en svensk 
bilhandlare?
– Du måste tillvarata alla möjligheter som finns 
att utveckla kundrelationen digitalt och koppla 
ihop den med den fysiska butiken. Du måste 
också vara ihopkopplad med de digitala mark-
nadsplatser som växer fram. Det gäller stora 
lika väl som små. 2

ANDERS PARMENTS 
EGNA REFLEKTIONER …

… hmmm, 15–25 procent 
digital försäljning, om fem 
år, på viktiga marknader 
… ja, det verkar som om 
tillverkarna är lite mer verklig-
hetsförankrade än konsultrap-
porterna som profeterat den 
fysiska bilhandelns död …
… det här med att stad 
och land är olika … Saab 
och Audi, för att nämna två 
exempel, hade redan för tjugo 
år sedan ett liknande koncept-
upplägg med en uppdelning 
i stora och mindre orter på 
flera nivåer, låt vara att det var 
mindre digitalt …
… allt som kommer fram 
här visar ju hur viktigt 
det är att ha ett starkt 
varumärke, med ett svagt 
hade allt varit svårt att driva! 
Polariseringen mellan starka 
varumärken, dit Mercedes-
Benz så klart hör, och de 
svaga som har några procent 
och riskerar att hamna i hän-
derna på handlare som säljer 
många varumärken blir allt 
tydligare.

Anders Parment  
fick en intervju för  
Motorbranschen när  
Mercedes-Benz  
europeiska marknads-  
och försäljningschef  
Marcus Breitschwerdt  
från Stuttgart kom till 
Sverige och Veho Bil  
som just har börjat  
bygga en ny anlägg- 
ning i Nacka.

Även små 
handlare har 
en framtid
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För att möta en ny tillväxtmarknad har Veho Bil 
i Stockholm, återförsäljare för Mercedes-Benz, 
byggt ett 7 000 kvadrat stort showroom och 
verkstad enbart för transportbilar. Det är ett  
av 14 Van Pro-center i Sverige.

Här rullas de  
ut i finrummet

VEHO BIL
Grundades: I Finland 1939. 
Ägare: Veho Group. 
Verksamhet: Är Finlands 
största återförsäljare av bilar 
och Nordens största försäljare av 
Mercedes-Benz. I dag omfattar 
verksamheten import, detaljhan-
del och serviceverksamhet för 
personbilar och nyttofordon från 
ett flertal leverantörer. År 2010 
uppgick koncernens omsättning 
till cirka 910 miljoner euro och 
antalet anställda till drygt 2 000 
personer.

VEHO BIL SVERIGE
Öppnade: 2007 i Smista som koncernens första 
bilhus i Sverige. Har också anläggningar i Örebro 
och Karlstad. Öppnar ytterligare en i Nacka om 
cirka ett år.
Omsättning: 1,6 miljarder kronor 2016.
Resultat efter finansnetto: Veho Bil Sverige 
vinst för 2016 var 53 miljoner. 
Vinst: 3,56 procent på sista raden.
Antal medarbetare: 165 personer.
Mest sålda transportbil: Sprinter och Vito är 
ganska lika i volym.

TRANSPORT   BILARNA

TEXT  LOUISE MOLANDER / FOTO  RICKARD FORSBERG
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2  I  F R A M K A N T  I  V E H O  B I L

STORA OCH SMÅ TRANSPORTBILAR säljer som 
aldrig förr. Från att ha levt ett undanskymt liv 
på grusade bakgårdar rullas transportbilen in i 
rampljuset på flera håll. 

I det nya showrummet på Veho Bil i Stock-
holm ligger en sober grafitgrå matta under 
hjulen. Mercedes-Benz satsning på certifierade 
Van Pro-center, ett europeiskt program med 
extra fokus och kunskap om transportbilar, är 
en viktig del i företagets ökade försäljning. 

Veho Bil i Stockholm är en av Mercedes 
svenska återförsäljare som satsar stort genom att 
bygga en helt ny hall, enligt konceptet Van Pro. 

– Historiskt har transportbilar alltid kommit 
i andra hand och inget man diskuterat i vd- 
eller styrelserummen. Med vårt nya Van Pro-
center kommer transportbilarna att synliggöras 
på ett helt annat sätt än tidigare, från lednings-
gruppen ner till verkstadsgolvet. Transportbils-
segmentet ska ha samma status och fokus som 
personbilar, säger försäljningschefen Stefan 
Åström.

Det fyra våningar höga glaskomplexet är en 
modernt designad hall och verkstad på 7 000 
kvadrat. Högst upp på taket roterar den lysande 
Mercedes-Benz-stjärnan. 

FÖR ATT BLI ETT CERTIFIERAT Van Pro-center 
krävs en utvecklingsplan på fyra år med en 
årlig revision för att säkerställa att företaget 
fullgör alla moment som krävs. Totalt nagelfars 
58 fokusområden.

Veho Bil är på väg mot steg tre i program-
met. Det är ett mastigt program med tydliga 
strategier om hur kunden ska tas om hand i 
säljcykelns alla skeden. 

– Vi har bland annat rensat i vårt datasystem 
och infört helt nya rutiner vad gäller kunddata. 
Exempelvis mejl, adress och telefonnummer 
sparas och kunderna döps och sorteras efter 
hur stora de är. Kunden får aldrig tappas bort. 

I dag har företaget full koll på var kunden 
kommer ifrån, om personen provkört, besökt 
hemsidan eller kommer från leads från gene-
ralagentens hemsida.

Konceptet kräver också att man har nya 
lånebilar på verkstaden, demobilar, rätt antal 
transportbilar i hallen, gör marknadsanalyser, 
bearbetar och följer upp kunderna kontinuerligt.

– Att jobba proaktivt är viktigt, till exempel 
ska verkstaden föregå kunden genom att föreslå 
ytterligare åtgärder som ändå kommer att 
behövas inom en snar framtid. Det kan handla 
om att byta ruta eller att det är dags för ny ser-
vice och då boka kunden på verkstaden.

FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER, framför allt kvälls-
tid, mer personal, specialistkompetens och 
jourhavande transportbilsmekaniker dygnet 
runt är andra åtgärder som ingår i programmet.

Stefan Åström säger att det är ett tufft arbete 
som ställer stora krav på personalen. Därför 
utbildas alla medarbetare fortlöpande.

– Blir man inte godkänd i alla steg, får man 
inte vara med i programmet, säger han.

Exponeringen är viktig både i bilhallen och 
på nätet. På företagets hemsida ska det tydligt 
framgå att man är ett Van Pro center och det 
ska finnas smarta funktioner där kunden 
snabbt kan orientera sig och hitta information 
om transportbilar. 

I företagets e-postsystem finns en speciell 
inkorg för dessa ärenden, så att kunden får 
feedback så snart som möjligt. 

– Transportbilar kommer att få ett fokus 
som heter duga och bli en minst lika viktig 
grundbult för resultat som personbilar, säger 
Stefan Åström.

SATSNINGEN HAR HITTILLS varit lyckosam; för 
tre år sedan levererade Veho Bil i Stockholm 
cirka 220 transportbilar på ett år. För 2017 lig-
ger siffran på drygt 400 bilar. 

– Den nya tuffare marknadsföringen och 
utvecklingsplanen har gett ett mycket positivt 
utfall som jag verkligen är stolt över. Vi har 
klivit in i rätt tid.

Framgången är dock inte bara en fråga om 
målinriktat försäljningsarbete. Efterfrågan på 
transportbilar har tilltagit, mycket tack vare 

Hallå
Martin Lindell,  
vd för Mercedes-Benz  
kommersiella fordon!
Varför satsar Mercedes-Benz  
på transportbilar?
 – De är sedan länge ett viktigt affärsområde 
för Mercedes och våra partner. Efterfrågan har 
ökat och marknaden har stor tillväxtpotential. 
Byggbranschen och e-handeln är starka pådri-
vare för marknadstillväxt. Behovet av trans-
portbilar kommer knappast att minska.

Vad är tanken med certifierade  
Van Pro-center?
– Att proffs ska köpa bilar av proffs. Våra Van 
Pro-center ska kunna möta, eller allra helst 
överträffa, kundens högt ställda förväntningar 
kring både produkt och service. Därmed krävs 
en högre kunskapsnivå.

Hur många center har ni?
– Mercedes har cirka 50 anläggningar i Sverige 
varav 14 har Van Pro-center. Ytterligare sju är 
på ingång den närmaste framtiden. Cirka 75 
procent av vår volym levereras genom ett Van 
Pro-center.

Med tanke på konkurrens, hur tänker ni 
sticka ut?
– Vi vill stå för ett tryggt bilägande där trans-
portbilen blir en kollega att lita på. Detta till en 
attraktiv totalkostnad med en arbetsmiljö som 
är komfortabel, ergonomisk och framför allt 
säker. 2

REKORDFÖRSÄLJNING
Försäljningen av lätta lastbilar under 3,5 ton 
nådde en rekordnotering under 2017 med 55 390 
registreringar, vilket är sju procent över det tidi-
gare rekordåret 2016 på 51 699. Prognosen för 
2018 är 54 000 bilar.

De mest sålda lätta lastbilarna var Volkswagen 
16 709, Ford 8 098, Renault 5 870, Mercedes-
Benz 5 131 och övriga 4 523. 
Det här är de tio bästa åren för lätta lastbilar 
hittills: 

Stefan Åström, försäljningschef på Veho Bil i Smista, tror 
starkt på den nya profileringen av transportbilar som fått 
egen hall och verkstad i nybyggt glaskomplex.

den expanderande e-handeln där allt från 
små paket till möbler och vitvaror ska ut till 
slutkunden.

– Vi ska inte heller glömma bort byggmark-
naden som ställer stora krav på transportbilar 
med en bra totalekonomi. Mercedes-Benz 
har ett av marknadens bästa serviceavtal som 
tillsammans med Mercedes-Benz finans är 
mycket starkt.

Veho Bil vill ligga i framkant och ta fram 
kompletta transportlösningar åt kunden. 

– Vi sköter allt – erbjuder provkörning 
under ett dygn, tar fram offert, skräddarsyr 
finansieringslösningar och har omfattande 
verkstadsservice. Vi hjälper till med volymskåp 
och andra mindre lösningar, och samarbetar 
med flera påbyggare.

Största konkurrenten är Volkswagen, som 
satsade på transportbilar tidigt och dominerar 
marknaden i Sverige.

– De har ett bättre CRM-system och kan 
snabbare lämna offert, där släpar vi efter 
något. Men vi har bättre produkter och säljkår. 
Generalagenten Mercedes-Benz har legat högst 
upp som bästa importör under många år, så 
vi kommer absolut att ta mer marknad, spår 
Stefan Åström. 2

”TRANSPORTBILAR KOMMER ATT BLI  
EN MINST LIKA VIKTIG GRUNDBULT  
FÖR RESULTAT SOM PERSONBILAR”

STEFAN ÅSTRÖM, FÖRSÄLJNINGSCHEF VEHO BIL STOCKHOLM

                    År               Antal nyregistrering

1. 2017 55 390

2. 2016 51 669

3. 2011 46 337

4.  2015 44 798

5. 2007 44 084

6. 2014 41 933

7. 2006 39 398

8. 2012 39 301

9. 2008 39 175

10 2010 37 902 
Källa Bil Sweden

I den nya transport-
bilsverkstaden erbjuds 
kunden omfattande verk-
stadsservice. På bilden, 
teknikern Tarek Siala.
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AV  ANDERS PARMENT
DEKRA växer! J> DEKRA

DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom 
kvalitetstiänster för fordonsbranschen 

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig som har ambitioner att utveckla 
och fortsätta framgången med vår verksamhet runt om i landet. 

Vi välkomnar därför förstärkningar till föliande regioner! 

Regiontekniker 
• Stockholm • Mälardalen  • Göteborg 

Samt intresseanmälningar i övriga landet för framtida behov 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalificerade Din personlighet. De utåtriktade arbetsuppgifterna ställer 

och opartiska kvalitetskontroller för aktörer inom krav på ett positivt och affärsmässigt sätt samt att du har 

fordonsbranschen. Ett mycket intressant och lätt för att samarbeta och skapa nya seriösa kontakter. 

omväxlande uppdrag där Du ansvarar för din region med Som person är du självgående med god ordning och 

resultat- och driftsansvar. Uppdraget är förenat med resor. integritet. Trevliga arbetskamrater och en spännande 

Din bakgrund. Du har dokumenterad fordonsteknisk 

utbildning och gedigen erfarenhet från bilbranschen, 

gärna från flera olika bilmärken och uppdrag. Goda 

kunskaper inom området skadereparationer är ett krav. 

Kund- och datavana är en förutsättning. Etablerat 

kontaktnät inom bilbranschen och erfarenhet av liknande 

arbete är en merit. 

framtid väntar dig. 

För mer information: 

Välkommen kontakta Johan Hultman. 

010-455 18 11, johan.hultman@dekra.com.

Se även www.dekra.se

Din ansökan skickar du snarast till: 

DEKRA Quality Management AB, 

Drottninggatan 8 

632 20 Eskilstuna 

Välkommen till en ny framtid! 

Uppgraderad 2-serie
Från BMW-kretsar ryktas att det inte ska bli någon mer 
2-serie Gran Tourer, eftersom den mest köps av äldre männ-
iskor och utgör en belastning för BMW:s varumärke.  
Å andra sidan kommer många kunder från andra märken 
och i tävlingen om vem som säljer flest bilar – BMW, Audi 
eller Mercedes – passar det ju fint. Nu har BMW i alla fall 
uppgraderat 2-serien och den kommer snart till Sverige. 
Kanske kan hippie-inspirerade pressbilder få fler unga att 
välja Gran Tourern. Förutom förbättrad infotainment har 
exteriören fått sig en rejäl uppfräschning.

NY LAND  
CRUISER TILL 
SVERIGE
DET ÄR NÅGOT SPECIELLT med modeller 
som generation efter generation håller sig till 
grundkonceptet. Äldst är nog Chevrolet Subur-
ban, som kom 1933. Yngre, men lika klassisk är 
Toyota Land Cruiser, som kom 1951, blott tre år 
efter Land Rover. Men för den som förväntar  
sig en maffig lyx-suv blir besviken. 

Den Land Cruiser som kommer till 
Sverige är inte den klassiska fullstor-
leks-suven med maffig motor som 
biståndsarbetare, missionärer, journa-
lister, militärer och för den delen också 
terrorister använder på långa osäkra 
expeditioner i Afrikas och Mellan- 
österns variationsrika topografi. 

Den mindre, som kommer hit, heter Prado 
utomlands. Med fem terrängprogram och en 
bakhjulsdiff tar den sig fram överallt. Den 
befriande bruksiga karaktären är charmig och 
utrymmena praktiska.

Den fyrcylindriga dieselmotorn har nästan tre 
liters slagvolym och levererar 450 Nm och 177 
hk. Efter några hundra mils körning står en mer 
kraftfull tystlåten motor överst på önskelistan. 
Motorn har ett tufft jobb med den stora och 
tunga bilen och hörs ordentligt hela tiden. På 
landsväg är det flygande omkörningar som gäl-
ler tills man inser att det är lika bra att hålla sig 
bakom lastbils- och husvagnskaravanerna. 

CRUISERN ÄR 185 CM hög och beter sig där-
efter, men är rätt bekväm. En dieselsexa skulle 
ha gjort den mycket trevligare att köra och till 
en utmärkt dragbil – den får nämligen dra 3 ton 
(3,5 på vissa marknader).

Priset börjar på saftiga 559 900 kronor.  
För bara 10 000 kronor extra blir den sjusitsig, 
fortfarande med en del bagageutrymme kvar. 

I Tyskland börjar priset på 40 800 euro, 
visserligen med mindre utrustning men klart 
attraktivt. Med största utrustningspaketet – 
Premium – kostar Land Cruiser 700 000 kronor. 
Fortfarande bara 177 hk, men motorn liksom 
resten av bilen lär hålla i evighet oavsett var 
den körs.

Limited edition
Sedan Ocean Race gick första gången 2001-2002 erbju-
der Volvo vart tredje år Ocean Race Edition av utvalda 
bilmodeller. För en rimlig merkostnad får köparen en mer 
exklusiv bil som också brukar stå sig bra i andra och tredje 
hand. För de tre tusen första bilarna donerar Volvo 100 
euro per bil för att kunna samla in väderdata via Ocean 
Race-båtarna. Bilen kommer i Chrystal White med detaljer 
i Flare Orange ut- och invändigt – och en unik, effektfull 
belysning i bakluckan.

Audi A7 – en sneak peek 
av nya A6
För några månader sedan presenterades nya Audi A7. 
Snygg – nu har Audi äntligen vågat ta ut svängarna 
designmässigt efter A4 och Q5. Även om A7 inte blir någon 
storsäljare, lär nya A6 bli det. Den ska äntligen komma 
under året. Och den kommer att vara lik A7. Vi undrar bara 
när det kommer en trelitersdiesel – en sådan finns varken 
att beställa i A7 eller i koncernkusinerna Porsche Cayenne 
och Panamera.

”Den befriande bruksiga karaktären är 
charmig och utrymmena praktiska”

Land Cruisern klarar nästan vilket 
underlag som helst och trivs särskilt 
bra vid sidan av vägen.

Pimpad Dacia
Dacia har inte hamnat i fällan att öka priserna när 
utförandet förbättras. Nya Duster kostar precis som den 
gamla 99 900 med 115 hk bensinmotor och manuell 
5-växlad låda. Numera ingår sex airbags, servostyrning, 
centrallås och elhissar fram – men inte AC och ljudan-
läggning. Med högre utrustningsnivå springer priset i väg, 
särskilt för fyrhjulsdrift och en rejäl dieselmotor. 

Tesla får konkurrens
Visst är Tesla imponerande på många sätt, men konkur-
rens kommer från många håll. Model S är inte direkt 
purung längre. Model X är fräschare, men får snart 
konkurrens av kinesiska NEO ES8 som visserligen inte 
är olik en Citroën, men kostar hälften av en Model X och 
rullar 35,5 mil på en full laddning, enligt NEDC-cykeln. 
Full med assistentsystem och med möjlighet att hyra 
batterier – som kan bytas ut på några minuter – kommer 
den eventuellt till Europa om några år.

NEO ES8.

Utvecklad teknik
Hyundai är världsledande inom bränslecellsteknik för 
bilar – här har även tyska premiumtillverkarna tillstått 
att de ligger efter – och nu har Hyundai Nexo, som efter-
träder ix35, presenterats. Den är från början utvecklad 
för den nya tekniken, vilket gör att vikt och utrymmen 
kunnat optimeras. Rullar 60 mil på en tank och ska bara 
ta fem minuter att tanka.

Hyundai Nexo.

BMW 2 Gran Tourer

Audi A7.

Dacia Duster.

Volvo 
V90CC 
Ocean 
Race.
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IF – om verkstäderna 
får bestämma!

If, följt av Länsförsäkringar,  
sköter samarbetet med verk- 
städerna proffsigast. Det visar  
MRF:s försäkringsbolagsenkät  
där cirka 700 verkstäder har  
gett sina omdömen. I år är sju  
namngivna bolag betygssatta.

Försäkringsbolagsenkäten 

1:a igen!
If – ohotat 
bäst!
Andra knaprar in men If stå-
tar ändå som den i särklass 
bästa samarbetspartnern 
bland försäkringsbolagen. 
Främsta framgångsfaktorn 
tycks vara den regionalt  
förankrade organisationen.

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO CAMILLA LINDQVIST,  
PAULINA HOLMGREN, ING-CATHRIN NILSSON

IF HÅLLER STILEN och äras den som äras ska.
”Kommunikationen fungerar klockrent. De 
andra bolagen borde gå i skola hos If”, lyder 
ett par av verkstadskommentarerna.

– En bekräftelse till organisationen, nästan 
värd att rama in, säger Annika Berglund, chef 
för eftermarknad motorskador.

Verkstäderna ger If de jämförelsevis bästa 
betygen på i stort sett alla frågor. Otvivelaktigt 
är de vassast på att hålla avtalade överens-
kommelser och tar hänsyn till verkstädernas 
önskemål i skadehanteringen.

– Det vi har kommit överens om, det håller 
vi. Vi har stort förtroende för våra verkstäder 
och deras rutiner. Vi ska inte stoppa deras 
flöden. Ju smidigare deras vardag löper, desto 
mindre stopp och mindre spill, säger Annika 
Berglund.

Hon tror att If vinner många pluspoäng 
med sina många (ett 30-tal) regionala skadetek-
niker/inköpare som mestadels har en nära rela-
tion med verkstäderna. Även i teknikcentrum-
gruppen har medarbetarna egna dedikerade 
verkstäder.

– Det är ett lyckat tidseffektivt koncept som 
fördjupar relationerna.

Forts på sid 36

”DEN REGIONALA  
FÖRANKRINGEN ÄR ETT  
LYCKAT TIDSEFFEKTIVT  
KONCEPT SOM FÖRDJUPAR  
RELATIONERNA”
                                                                            Annika Berglund

● Oslagbara.
● Här har vi experter.
● Fantastiskt bolag i framkant.
● Överlag bästa bolaget.
● Fungerar som en dröm.
● Långsiktigt arbetssätt.
● Ser mer till kompetenssäkring än kronor  
    och ören.
● Jobbar aktivt med verkstäderna.
● Duktiga i skadehanteringen.
● Snabb hantering av lösenbilar.
● Kompetenta och lätta att jobba med.
● Bra dialog med tekniker och upphandlare.
● Kunniga trevliga tekniker.

+ FÖR IF
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VARFÖR SKA verkstäderna betygsätta sina 
kunder? Jo, därför att försäkringsbolagen är 
mäktiga kunder som inte alltid väljer kvali-
tet före lägsta pris och som från ett år till ett 
annat kan äventyra hela överlevnaden för ett 
verkstadsföretag. Nästan ingen enskild verk-
stad vågar uttala sig kritiskt mot försäkrings-
bolagen öppet.

Därför har MRF, som förbund, valt att åter-
uppta enkäten som ger bilden av hur mycket 
bolagen kontrollerar och underlättar för 
verkstäderna att utföra kvalitativa arbeten. Allt 
för att bilarna ska repareras så effektivt som 
möjligt och fortsätta att rulla trafiksäkert.

– Resultaten ska ses som ett förbättrings-
verktyg i syfte att skapa ett proffsigare partner-
skap. Det är också viktigt för konsumenterna 
att få veta hur relationen fungerar; det ska 
inte glömmas att verkstäderna är en viktig 
marknadsföringskanal, säger enkätgeneralen 
Jan Olvenmo.

ÅRETS RANKNINGLISTA är redan offentlig-
gjord och det är allmänt känt att If återigen 
fick de bästa betygen, därtill ännu högre än 
i fjol. Men det näst bästa bolaget, sett ur 
verkstädernas horisont, är Länsförsäkringar 
som har förbättrat sitt resultat mest sedan förra 
året. Gemensamt för de båda bolagen är att de 
har regionalt förankrade organisationer. Att 
det underlättar är rätt självklart; vem vill inte 
känna sin kontaktperson, ha ett telefonnum-
mer till hen och träffa hen emellanåt? Så är det 
också på återförsäljarsidan i relationen med 
generalagenterna; ju mer det centraliseras, 
desto sämre upplevs relationen.

– Med tanke på rekryteringssvårigheterna, 
som ibland leder till personalbrist och svårig-
heter att hålla ledtiderna, blir dialogen mellan 
tekniker och verkstäder allt viktigare. Fungerar 
kommunikationen snabbt och enkelt, tjänar 
konsumenten på det, säger Jan Olvenmo.

– Men det är egentligen bara If och Läns-
försäkringar som hamnar på en acceptabel 
betygsnivå gällande kommunikationen. Övriga 
måste faktiskt börja titta på hur de kan för-
bättra dialogen.

FOLKSAM KOMMER på tredje plats i rank-
ningen. De anstränger sig seriöst och har också 
förbättrat sig sedan förra året, dock inte lika 
mycket som Länsförsäkringar, vilka vi erfar 
har jobbat aktivt med problempunkterna som 
framkom i fjol.

Nytt för i år var att tre mindre bolag – Dina 
försäkringar, Gjensidige och Moderna försäk-
ringar – bedömdes enskilt. Dina försäkringar 
är en riktig uppstickare, som dessutom har en 
genomgripande strukturförbättring i pipeline, 
och som får bättre betyg än stora Trygg-Hansa. 

ENKÄTEN HAR I ÅR uppmanat respondenterna 
att i kommentarsfälten inte bara nämna brister 
utan också bra saker. De positiva exemplen har ju 
kanske största makten.

Sedan tycker naturligtvis inte alla lika – 
spännvidden mellan tyckandena är stor men 
sammantaget torde ändå resultaten spegla en 
klar majoritet.

På den förtydligade enkätfrågan ”Bolaget 
tar hänsyn till våra ekonomiska kalkyler och 
beräkningsunderlag vid förhandling om tim-
debitering” sjunker betygen i år – men kring 
området råder också en del förvirring. Medan 
många verkstäder hävdar att motparten aldrig 
tar hänsyn till deras kalkyler, säger bolagens 
representanter att de sällan eller aldrig får se 
några verkstadskalkyler. 

Jan Olvenmo medger att det kan råda 
okunskap om vad en produktionskalkyl, 
som beräknar ett timpris för verkstäderna, 
ska innehålla, men säger också att bara två 
försäkringsbolag har skickat deltagare till de 
kurser som MRF har arrangerat, medan ett 
70-tal verkstadsföretag var representerade på 
den senaste.

– Det är viktigt att veta vilka kostnader som 
ska tas upp och inte. Det varierar från verkstad 
och verkstad och mellan bolagen om förbruk-
ningsmaterial bakas in, eller inte.

Fler utbildningstillfällen kommer. 2
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MEN SÄG DET som inte kan bli bättre. Syn-
punkter om för låg ambition när det gäller 
plastreparationer säger sig Annika Berglund ta 
med sig som en viktig fråga, även om de delvis 
känner sig begränsade av tillverkarnas stopp 
för att laga exempelvis stötfångare med många 
sensorer. Och uppföljande statistik, som någon 
saknar, säger Annika Berglund är en plump i 
protokollet, för sådana ska tillhandahållas.

– Ställ krav på oss!
Däremot håller hon inte med om teknik-

gruppen skulle ha bristande kompetens, ”den 
är bäst på marknaden” och hon bedömer deras 
egen Verkstadswebb som bra, även om inte alla 
gillar den.

På den fråga som har preciserats i årets 
enkät till att gälla lyhördheten för verkstäder-
nas ekonomiska kalkyler vid förhandling om 

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA SOM 
 VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 
 
1. Vi har en bra dialog vid upphandlingen med 
Bolaget. Bolaget lyssnar på våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra ekonomiska kal- 
kyler och beräkningsunderlag vid förhandling 
om timdebitering.
3. Bolaget kontrollerar att verkstaden uppfyller 
miljökrav och lagar vid upphandling.
4. Bolaget kontrollerar att verkstaden har ut-
bildad personal, rätt utrustning i samband med 
upphandling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till mig som avtals-
partner på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har god 
kompetens för att stödja oss i skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för hante-
ringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget hjälper till, vi har en bra dialog och 
de tar hänsyn till våra önskemål i skadehante-
ringen.
9. Kommunikationen med Bolaget fungerar bra, 
det är enkelt att få kontakt med Bolagets per-
sonal och Bolaget återkopplar tidsmässigt bra 
under behandlingen av ett skadeärende.
10. Bolaget är bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, betalningsvillkor, etc.
11. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka insättningen av begagnade delar.
12. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka antalet plastreparationer.

timdebitering, där åker If, liksom andra bolag, 
ner ett pinnhål. Annika Berglund ställer sig lite 
frågande till verkstädernas resonemang.

– Som bolag har vi även andra förutsätt-
ningar att ta hänsyn till och kan inte täcka en 
verkstads alla kostnader. En verkstadskalkyl är 
ett bra diskussionsunderlag, men verkstäderna 
måste ta större ansvar för den egna kostnadsut-
vecklingen och se till helheten.

IF HAR FÅTT BETYG av fler än 500 verkstäder, 
vilket får ses som en hög svarsfrekvens med 
tanke på att bolaget har avtal med närmare 800 
verkstäder. De är nästan uteslutande märkes-
verkstäder.

Den dag vi träffas är det snöblask och 
underkylt regn i Mälardalen, en sådan dag då 
många mindre plåtskador inträffar. Annika 
Berglund vill framföra en varning, eller om 
det är en vädjan, att värna om den för Sverige 
unika vagnskadegarantin.

– Mardrömsscenariot är ju att generalagen-
terna slopar garantin för att den blir för dyr och 
att det blir som på kontinenten där kunderna 
väljer bort vagnskadeförsäkringen och kör 
omkring med buckliga bilar i stället. Här måste 
vi ta ett gemensamt ansvar och hellre effektivi-
sera processer och flöden än att höja kostna-
derna, säger hon. 2

OM ENKÄTEN
● 2017 har enkäten skickats ut till 4 000 person-
er på både MRF-företag och icke anslutna skade- 
och lackverkstäder, samt till serviceverkstäder 
som gör försäkringsrelaterade maskinskadejobb 
och återförsäljare med egen skadeverksamhet. 
● I år har enkäten gått ut till något färre perso-
ner på varje företag.
● Enkäten pågick tidigare mellan 2001 och 2010, 
endast till MRF-medlemmar, och låg sedan i 
träda i sex år.
● Under den tidigare eran fick MRF in cirka 300 
svar och svarsfrekvensen var cirka tio procent.  
I år, 2017, kom 700 svar in, en svarsfrekvens om 
cirka 17 procent.
● Frågebatteriet förädlas och utvidgas succes-
sivt. I år tillkom två nya miljöanknutna frågor: 
Hur aktivt försäkringsbolagen jobbar för att öka 
andelen plastreparationer och användande av 
begagnade delar. Ytterligare fokus kommer  
sannolikt att sättas på miljöfrågorna.

● För få tekniker att ringa vid problem.
● Saknar statistikuppföljning på flera områden.
● Hanteringen genom Verkstadswebben är
    mycket sämre än Cabas.
● Ifrågasätter tider på märken som inte är
    med i Cabas.
● Inlösta leasingbilar står otroligt länge innan
    de går till skrot.
● Kan ta tid att komma i kontakt, saknar
    direktlinje.

– FÖR IF

Så här rankas försäkringsbolagen av skadeverkstäderna 2017.

RANKNING 2017
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Länsförsäkringar accelererar 
betygsmässigt. Fortfarande 
näst bäst, men de knaprar in 
på If i rankningen. Skade- 
specialisten Ville Semi på  
servicebolaget preciserar 
gärna bolagets arbetssätt 
gentemot skadeverkstäderna.

Länsförsäkringar
Förbättrar sig mest

”LÄRORIKT ATT SE  
VAD VÅRA SAM-
ARBETSPARTNER 
TYCKER OM  
AFFÄRSRELATIONEN, 
DEN KAN BLI ÄNNU 
BÄTTRE." Ville Semi

● Smidig kontakt och snabba beslut.
● Lätta få tag på.
● Betalar snabbt.
● Bra, trevlig personal, kunniga tekniker.
● Finns lokalt och har skadereglerare på orten.
● Bra att se till att miljökraven följs.
● Ligger på mycket om begsök.
● Bra regler och grundvärderingar.
● Bäst på besiktningar tillsammans med oss.
● Har folk som begriper vad vi sysslar med.
● Pushar oss alltid att bli bättre.
● Rutinerade och erfarna.
● Kommer och kollar vid oklarheter.

+ FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR
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● Låg kompetens bland skadeteknikerna.
● Betalar inte i tid.
● Missbrukar sin dominerande ställning i länet
    vid upphandling.
● Tittar aldrig på verkstadskalkylerna.
● Ifrågasätter ständigt tilläggsarbeten.
● Ingen förståelse för vad seriös verksamhet
    kostar.
● Omständliga rutiner för glasskador.
● Ställer inga utbildningskrav.
● Svarstiderna på kalkyler är under all kritik.
● Saknar uppföljande statistik.

– FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR

2:a
Årets raket!

TRE BETYG HÖJS påtagligt. Överenskommelser 
hålls. Kollen av att verkstäderna följer lagar och 
miljökrav är också bra. Och bolagets tekniker 
plussas. 

– De diskuterar mycket sinsemellan i läns- 
grupperna och då bildas en samsyn, säger Ville 
Semi.

Många är kommentarerna som ”trevlig, 
personal, ledande i sin klass och kompetenta 
handläggare som nås inom rimlig tid”. Totalt 
arbetar 145 tekniker och inköpare i Länsförsäk-
ringars 23 länsbolag.

Ville Semi säger att fjolårets resultat har skär-
skådats tillsammans med inköpare och tekniker. 

– Vi betonar vikten av att ha en bra dialog 
och hålla överenskommelser.

En av Länsförsäkringars styrkor, liksom 
If:s, är den lokala förankringen och det är nog 
ingen slump att dessa bolag får de högsta  
betygen; relationerna stärks när det finns  

tillgängliga representanter på nära håll.
Men Ville Semi förstår inte klagomål över 

sena betalningar, ”det borde inte existera efter-
som vi har ett elektroniskt faktureringssystem 
och per automatik betalar efter 30 dagar”.

NÄR DET GÄLLER hänsynen till verkstädernas 
ekonomiska kalkyler säger Semi:

– Vi uppmanar alla inköpare att be att få 
se verkstadskalkylerna transparent. Det är bra 
underlag för förhandlingarna och givetvis en 
indikation för verkstäderna själva för hur de 
ligger till. Men bara ett fåtal kan visa en kalkyl 
med riktiga, ej fiktiva siffror.

Sedan säger Ville Semi att verkstäderna 
nödvändigtvis måste förbättra sina processer 
och ta in fler bilar – för deras egen överlevnad.

Slutligen är det Länsförsäkringars eget certi-
fieringssystem Lupin som inte alla gillar.

– Men vi är stolta över det och ser att de 
verkstäder som är Lupincertifierade får bättre 
resultat än andra i Trafikförsäkringsföreningens 
kvalitetskontroller.

Under paraplyet finns cirka 800 verkstäder; 
på enkäten har cirka 450 svarat. 2
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3:a FOLKSAM 
Trots framsteg, 
samma placering
Folksam förbättrar sina  
betyg på de flesta områden 
och ligger en bra bit över  
snittet, men lyckades inte 
passera Länsförsäkringar  
och If i rankningen.

INKÖPSCHEFEN JOHAN Wimmergren hoppar 
direkt upp och nickar på det svagaste betyget.

– Vi hade verkligen önskat att vi oftare fick 
se kalkyler och kunna diskutera vad som vore 
en rimlig prisnivå för skadeverkstäderna, men 
det är inte ofta vi får det. 

Där verkstädernas förtroende vacklar, hand-
lar det framför allt om debiteringarna.

– Vi vill att förhandlingarna kring timersätt-
ningen ska ta hänsyn till helheten. Hänsyn bör 
även tas till kvalitet och uppfyllelse av uppsatta 
målparametrar. Att utgå från att det ska vara 
samma timersättning från alla bolag kan vara 
farligt då förutsättningarna och tjänsten kan 
skilja sig åt, säger Wimmergren.

FOLKSAM HAR närmare 2 000 avtalsverkstäder. 
Cirka 500 har svarat på enkäten och de allra 

flesta har gett omdömen som pendlar starkt 
mellan missnöjdhet och belåtenhet. Även om 
alla inte skriver under på det, är flertalet nöjda 
med Folksams miljömässiga ansträngningar 
och en tydlig målsättning att öka användandet 
av begagnade delar och plastreparationer.

– Och vi försöker verkligen tala om varför 
det är bra, att det är kostnadseffektivt och 
miljövänligt, säger Mats Levenhast, chef för 
Motorteknikavdelningen.

FOLKSAMS motorteknikavdelning sysselsätter 
närmare 80 tekniker. Många verkstäder tycks 
ha god kontakt med dem. Kontaktsvårighet-

erna som framkom 
i fjol, sägs vara lösta 
och märks i höjt 
betyg.

Mats Levenhast 
vet inte hur han ska 
försäkra hur ange-
lägna de är om att 
avtalsverkstäderna 
ska ha anständiga 
förutsättningar.

– Vi lyssnar, vi försöker ständigt förbättra 
oss och ha en bra dialog. Verkstädernas syn-
punkter är väldigt viktiga för. Men det i särklass 
viktigaste är att det görs fackmässiga repara-
tioner med originaldelar och att tillverkarens 
anvisningar följs, att bilarna blir säkert repare-
rade. Det är hygienfaktorn.

JOHAN WIMMERGREN haussar bolagets mär-
kesansvariga tekniker. Han berättar om fler och 
fler verkstadsträffar, även på Folksams kontor 
där det förevisas hur kalkylerna behandlas. 

– Vi måste jobba tillsammans för att få 
nöjda kunder, det är verkligen inte bara kronor 
och ören som styr. Kvalitets- och säkerhetsmäs-
siga reparationer tillsammans med effektiva 
skadehanteringsprocesser är minst lika viktiga, 
säger Mats Levenhast. 2

● Betalar sämst av alla.
● Svårt komma i kontakt med handläggare.
● Urusla att svara på kalkyler.
● Lyssnar inte.
● Långa svars- och handläggningstider.
● Tidskrävande och ineffektiva.
● Ifrågasätter allt.
● Slarviga att hålla avtalstider.
● Ingen regional tekniker, vet aldrig var man
    hamnar.

– FÖR FOLKSAM

● Lyhörda.
● Arbetar aktivt med verkstäderna.
● Belyser förbättringsområden.
● Bra dialog kring upphandling och uppföljning.
● Ger snabba svar på kalkyler.
● Tydlig styrning.
● Betalningen funkar.
● Bra tekniker.

+ FÖR FOLKSAM

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA SOM 
 VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 
 
1. Vi har en bra dialog vid upphandlingen med 
Bolaget. Bolaget lyssnar på våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra ekonomiska kal- 
kyler och beräkningsunderlag vid förhandling 
om timdebitering.
3. Bolaget kontrollerar att verkstaden uppfyller 
miljökrav och lagar vid upphandling.
4. Bolaget kontrollerar att verkstaden har ut-
bildad personal, rätt utrustning i samband med 
upphandling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till mig som avtals-
partner på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har god 
kompetens för att stödja oss i skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för hante-
ringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget hjälper till, vi har en bra dialog och 
de tar hänsyn till våra önskemål i skadehante-
ringen.
9. Kommunikationen med Bolaget fungerar bra, 
det är enkelt att få kontakt med Bolagets per-
sonal och Bolaget återkopplar tidsmässigt bra 
under behandlingen av ett skadeärende.
10. Bolaget är bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, betalningsvillkor, etc.
11. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka insättningen av begagnade delar.
12. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka antalet plastreparationer.
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”DET I SÄRKLASS VIKTIGASTE  
FÖR OSS ÄR ATT BILARNA 
BLIR SÄKERT REPARERADE”
    Mats Levenhast

CIRKA 300 VERKSTÄDER har betygsatt Dina 
försäkringar, nästan lika många som bolaget nu 
är i färd med att skriva avtal med. Just kollen 
av och styrningen till verkstäder som uppfyl-
ler krav och lagar verkar tidigare ha varit en 
akilleshäl.

Teknikersamordnaren Mikael Minrell berät-
tar om en omfattande pågående strukturering 
över alla regioner.

– Vi ha insett att vi måste få en bättre styr-
ning och kvalitetssäkra att det är rätt verkstäder 
vi jobbar med. Det är ett stort arbete i pipelinen 
som också hänger samman med den nya data-
skyddsförordningen. Tidigare har det till och 
med förekommit muntliga avtal hos oss.

Nu är det på gång att tecknas skriftliga avtal 
med uppemot 350 verkstäder. En kartversion, 
via google maps, visar var de verkstäderna är 
belägna för att underlätta för handläggarna och 
förbättra styrningen.

DE LÄGSTA BETYGEN och mest kritiska kom-
mentarerna om Dina försäkringar återkopplar 
just till avtalsbiten och bristen på kontroll av 
miljöengagemang. 

– Det är en krävande resa som vi har startat, 
men den blir bra. Som litet bolag måste vi ju 
hålla i plånboken, men vi tittar på möjligheten 
att skapa en grupp som enbart sysslar med av-
tal, som kollar var revisioner och uppföljningar 
behöver göras och som skapar ordning och 
reda, dagsaktuellt. 

Dina försäkringar upplevs mestadels snabba 
och enkla att samarbeta med.

– Så profilerar vi oss fullt ut. Det är helt rätt 
för oss att bevara den regionala karaktären. 
Det ska tydligt framgå vem man kan ringa, 
exempelvis. När vi svarar på en kalkyl, står 
teknikerns namn och telefonnummer tydligt 
där, säger Mikael Minrell.

– Vi uppskattar att bli betygsatta, då får vi 
chansen att jobba hårdare med det som är mind- 
re bra på och förstärka det som är bra. Vi vill 
ligga bättre till än andra, vi vill vara bäst! 2

"DET ÄR HELT  
RÄTT FÖR OSS  
ATT BEVARA DEN  
REGIONALA  
KARAKTÄREN”

Mikael Minrell   
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4:a DINA FÖRSÄKRINGAR
Liten uppstickare

● Bra att förhandla med.
● Kunniga tekniker som alltid är trevliga.
● Svarar snabbt, sällan diskussioner.
● Tillmötesgående och enkla.
● Märks att vi jobbar i samma bransch.
● Personlig kontakt med skadetekniker och
    handläggare.
● Kommer emellanåt på besök så man får
    ansikten.
● Lättsamma och bra.
● Snabba svar
● Smidig hantering.

+ FÖR DINA FÖRSÄKRINGAR

– FÖR DINA FÖRSÄKRINGAR

● Har aldrig frågat om kompetens.
● Ställer inga utbildningskrav.
● Tar ingen kontakt när avtal går ut.
● Svårt få tag i rätt person vid upphandling.
● Ifrågasätter kostnader mer än andra bolag.
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Johan Wimmer-
gren, tv, och Mats 
Levenhast.
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FÖRSÄKRINGSB OLAGS -ENKÄTEN 2017  2

”BARA ATT TA ÅT 
SIG AV KRITIKEN 
OCH GLÄDJA SIG  
ÅT DE POSITIVA,  
VI VILL HA  
FÖRTROENDE”

Örjan Backlund

5:a MODERNA  
FÖRSÄKRINGAR
Har örat mot rälsen
Med knappt tre procents 
marknadsandel tillhör  
Moderna försäkringar de 
mindre bolagen. I enkäten 
kommer de på femte plats. 
Bolagets miljöansträngningar 
verkar inte riktigt ha slagit 
igenom, trots att skadechefen 
Örjan Backlund betonar att 
det är ett prioriterat område.
NÅGON JÄMFÖRELSE med tidigare bedömning-
ar finns logiskt inte för Moderna försäkringar 
som betygsatts enskilt för första gången, men 
en del av kommentarerna tyder ändå på för-
bättringar, som att bolaget ”har blivit bättre på 
att styra jobben”. Och det får man tro; konsu-
mententernas fria verkstadsval har börjat styras 
upp under senaste året.

– För att kvalitetssäkra har vi tecknat avtal 
med 400 verkstäder som vi rekommenderar 
försäkringstagarna att anlita. Vi är i början på 
något. Flera avtalsförhandlingar har gjorts un-
der 2017, säger Örjan Backlund som vi träffar 
på huvudkontoret i Stockholm.

Han tycker att de cirka 250 verkstäder som 
har bedömt bolaget får ses som ett represen-
tativt urval. Och av de positiva yttringarna att 
döma, tycks bolaget ofta vara lyhörda, lätta att 
jobba med och relativt snabba att återkoppla. 
Därtill trevliga att jobba med.

Men betygen hamnar under snittet och på 
missnöjessidan märks en avsaknad av folk på 
fältet.

– För oss som ett förhållandevis litet bolag 
saknas förstås ibland resurser. En till två man 
som gjort upphandlingarna kan orimligt vara 
tillgängliga jämt. Det är heller inte möjligt för 
oss att besöka var och en av de 400 verkstä-
derna, bemöter Backlund kommentaren att 
”dom har inte tid att komma ut till oss och titta 
hur det ser ut”.

– När det gäller avtalen och styrningen har 
vi svårt också att kolla exempelvis utbildnings-
nivån hos verkstäderna; vi får lita på vad de 

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA SOM 
 VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 
 
1. Vi har en bra dialog vid upphandlingen med 
Bolaget. Bolaget lyssnar på våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra ekonomiska kal- 
kyler och beräkningsunderlag vid förhandling 
om timdebitering.
3. Bolaget kontrollerar att verkstaden uppfyller 
miljökrav och lagar vid upphandling.
4. Bolaget kontrollerar att verkstaden har ut-
bildad personal, rätt utrustning i samband med 
upphandling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till mig som avtals-
partner på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har god 
kompetens för att stödja oss i skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för hante-
ringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget hjälper till, vi har en bra dialog och 
de tar hänsyn till våra önskemål i skadehante-
ringen.
9. Kommunikationen med Bolaget fungerar bra, 
det är enkelt att få kontakt med Bolagets per-
sonal och Bolaget återkopplar tidsmässigt bra 
under behandlingen av ett skadeärende.
10. Bolaget är bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, betalningsvillkor, etc.
11. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka insättningen av begagnade delar.
12. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka antalet plastreparationer.
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● Ställer inga kvalitetskrav.
● Fruktansvärt långsamma på teknikernivå.
● Ny datoriserad upphandling med enda fokus
    på att kapa kostnader.
● Avtal via mejl, ingen vill prata eller förhandla.
● Återkopplar inte.
● Dialog saknas.
● Är inte behjälpliga.
● Väljer bara billigast.
● Väldigt passiva.

– FÖR MODERNA  
FÖRSÄKRINGAR

● Mycket bra.
● Smidiga.
● Kompetenta tekniker.
● Teknikerna kan sin sak.
● Lätta få tag på.
● Snabb skadehantering, raka puckar.
● Förbättrat styrningen av jobben.

+ FÖR MODERNA  
FÖRSÄKRINGAR

uppger, men den kontrollen vill vi försöka 
förbättra.

Backlund säger vidare att förhandlingsläget 
för ett litet bolag, begripligt är sämre än hos 
de större. Och bolaget är ungt, bara tio år.

– Det är bara att ta åt sig av kritiken och 
glädja sig åt de positiva kommentarerna. Vi 
vill ha förtroende.

Örjan Backlund berättar om satsningar, 
bland annat kompetenshöjningar på teknik-
avdelningen under senaste halvåret. En ny 
teknikchef ska höja ribban och teknikerna 
fortbildas i nya reparationsmetoder, är med på 
verkstäderna och uppdaterar sig om vad som 
händer på marknaden.

Själv tycker han att Moderna försäkringar 
har ”ordning och reda” och håller överens-
kommelser.

Bolagets miljömässiga insatser, som har 
legat i visionen ända sedan starten, verkar inte 
ha slagit igenom.

Men Örjan Backlund är nöjd med att Mo-
derna försäkringar betygsätts enskilt i MRF:s 
bolagsenkät.

– Alla enkäter som driver utvecklingen 
framåt är bra, säger han. 2

I fjol lovade Trygg-Hansa att 
ta tag i problemområdena. Om  
de har gjort det ska lämnas 
osagt, för de har inte ställt 
upp på en intervju över huvud 
taget. Om bolaget har påbör-
jat några förbättringar, har 
det inte fått genomslag  
i MRF:s enkät.

DET ÄR TRÅKIGT när en stor och stark samar-
betspartner som Trygg-Hansa inte vill ställa 
upp för skadeverkstädernas branschtidning 
och förklara var problemen ligger. En intervju 
med Christer Backlund, chef för upphandling 
och leverantörsutveckling motor, var inbokad, 
men han bokade av efter att ha tagit del av 
förhandsinformationen från MRF med motivet 
att svarsfrekvensen var lägre i år. ”Därför går 
det inte att dra några slutsatser kring branschen 
i sin helhet, varför vi väljer att avstå från att 
kommentera i år”. Runt 390 verkstäder gav 
Trygg-Hansa betyg i år, vilket kan jämföras med cirka 600 i fjol, dock är svarsprocenten 

högre i år eftersom enkäten sändes till färre 
personer på varje företag.

De som har svarat, har sänkt betygen på i 
stort sett alla tolv frågor. Bara ”förmågan att 
hålla överenskommelser och avtal”, har förbätt-
rats något.

Trygg-Hansa halkar nu ner till sjätte plats 
i rankningen och blev omsprungna av Dina 
försäkringar och Moderna försäkringar, två av 
de tre mindre bolag som i år bedömdes enskilt 
för första gången.

Kommunikationen tycks slira avsevärt; 
mängder av kommentarer vittnar om svårighe-
ten att få tag i personal, problem med växeln, 
krånglig chatt och långa väntetider. Av kom-

6:a TRYGG-HANSA
Får klart sämre betyg

● Styr jobben bra.
● Kunniga, kompetenta tekniker.
● Bolaget med absolut minsta tjafs.
● Vi har en utmärkt dialog med bolaget.
● Ett proffsigt bolag att arbeta med.
● Bra med betalning.

+ FÖR TRYGG HANSA

● Ett skämt.
● Känns som om de har sagt upp all personal.
● Chatten fungerar uselt.
● Man fastnar i deras skaderobot.
● Oerhört struligt med skadesvar.
● Långa väntetider.
● Dålig koll på tillverkarens anvisningar.
● Allt sämre kompetens bland teknikerna.
● Skadehanteringen har blivit under all kritik.
● Sämst i klassen.

– FÖR TRYGG HANSA

mentarerna att döma är missnöjet stort i fråga 
om bolagets betalningsvilja och intresse av att 
sätta sig in verkstädernas verklighet.

DET FINNS NATURLIGTVIS verkstäder som är 
nöjda med Trygg-Hansa också. Någon upp-
lever en viss förbättring av upphandlingarna, 
en annan att dialogen har blivit tydligare och 
styrningen bättre. Gissningsvis har centralise-
ringar och digitaliseringar, ofta med tekniska 
problem i kölvattnet, påverkat Trygg-Hansas 
ras.

Enkätgeneralen Jan Olvenmo säger så här:
– De är ingen bra affärspartner om de inte 

värderar åsikterna från den stora massan där-
ute som faktiskt är bolagets ambassadörer. Jag 
tycker att Trygg-Hansa verkligen skulle jobba 
med kommunikationen, för både i årets enkät 
och den föregående får de många negativa 
kommentarer kring den. 2

”VI VÄLJER ATT 
AVSTÅ FRÅN ATT 
KOMMENTERA  
I ÅR”

Christer Backlund
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7:a ÖVRIGA BOLAG
Här är meningarna delade

”MIN KÄNSLA ÄR 
ATT VI JOBBAR MER 
GENUINT …”

Jonny Vall, Protector

Sammanslagna i en klump 
som ”övriga” kommer de  
mindre bolagen sjua i rank-
ningen. Men omdömena 
skiftar kraftigt, från att anses 
vara jättesmidiga och enkla 
till väldigt orutinerade.

DET GÅR INTE ATT särskilja vilka av de mindre 
bolagen som uppfattas som bra partner och 
vilka som upplevs riktigt knöliga att ha att göra 
med. Så här lyder till exempel en kommentar:

”Mindre bolag fungerar i regel jättebra, 
lyssnar på oss om eventuella reparationsme-
toder, har snabb skadehantering och kunnig 
personal.”

Men det finns också kommentarer i enkäten 
som ”vissa är en katastrof med ständiga prisdis-
kussioner”.

De mindre kan inte dras över en kam, men 
det framskymtar ofta att de mindre bolagen, 

som ofta också är unga, har omogna organisa-
tioner och bristande rutiner.

Vi talade med motorskadechef Jonny Vall på 
Protector, som fram till helt nyligen hade avtal 
med Tesla och uppger att de har femtio procent 
av Sveriges bussbestånd. Protector startade i 
Sverige 2011 och Jonny Vall, som kom från 
Folksam, har varit med och byggt upp organi-
sationen, från början som innetekniker.

● Innan man ger sig in i försäkringsbranschen
    ska man se vad kunderna efterfrågar.
● Småbolagen är inte intresserade av hur
    bilarna repareras, bara att det är billigt.
● Kollar varken utbildningsplaner eller
    miljökrav.
● Bilarna verkar hamna slumpmässigt.
● Ibland svårt då de inte förstår verksamheten.
● Försöker alltid få ner kostnaderna genom
    alternativa reparationsmetoder.
● Borde jobba aktivare mot verkstäderna.
● Det är bolag som aldrig hör av sig.
● De borde komma ut och visa sig.
● Tillfälliga debiteringar, prutningar, lägst 
    pris styr.
● Friskriver sig från allt.
● Vissa är en katastrof med ständiga pris-
    diskussioner.
● Väldigt krångliga, ifrågasätter mycket.

– FÖR ÖVRIGA BOLAG

● Sena betalningar, fel i beräkningar.
● Drar gärna hit bärgade bilar som de vill att vi 
gör inlösen på, men inte får laga.
● Upphandlingsansvarig avtalstekniker verkar 
inte veta vilken bransch han arbetar i.
● Vägrar betala för originalrutor.
● Ser bara till billigaste lösningen, inte till 
kvalitet.
● Hänvisar till billiga, mindre aktörer.

– FÖR GJENSIDIGE

● Trevliga, kunniga tekniker.
● Bra betalare, enkel hantering.
● Stor avtalsförståelse.
● Svarar snabbt.
● Enormt duktiga på styrning.
● Bra dialog under pågående arbete.

+ FÖR GJENSIDIGE

– Klart att det är en utmaning att konkur-
rera med de stora, men vi tror på det vi gör och 
växer på många segment.

Protector erbjuder försäkring till alla före-
tagsägda fordon. De har tre interna tekniker 
och ett nätverk av konsulter på fältet. 2017 
började avtal tecknas med skadeverkstäder, ett 
60-tal.

– Med dem har vi berättat hur vi jobbar och 
vad vi kräver i fråga om kompetens, repera-
tionsmetoder och miljöhänsyn. Det är samma 
kravställningar som andra bolag har. Vi är noga 
med kalkyler, säger Vall.

FÖRSÄKRINGSB OLAGS -ENKÄTEN 2017  2

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA SOM 
 VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 
 
1. Vi har en bra dialog vid upphandlingen med 
Bolaget. Bolaget lyssnar på våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra ekonomiska kal- 
kyler och beräkningsunderlag vid förhandling 
om timdebitering.
3. Bolaget kontrollerar att verkstaden uppfyller 
miljökrav och lagar vid upphandling.
4. Bolaget kontrollerar att verkstaden har ut-
bildad personal, rätt utrustning i samband med 
upphandling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till mig som avtals-
partner på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har god 
kompetens för att stödja oss i skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för hante-
ringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget hjälper till, vi har en bra dialog och 
de tar hänsyn till våra önskemål i skadehante-
ringen.
9. Kommunikationen med Bolaget fungerar bra, 
det är enkelt att få kontakt med Bolagets per-
sonal och Bolaget återkopplar tidsmässigt bra 
under behandlingen av ett skadeärende.
10. Bolaget är bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, betalningsvillkor, etc.
11. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka insättningen av begagnade delar.
12. Bolaget jobbar aktivt med vår verkstad  
för att öka antalet plastreparationer.

”VI HAR VALT ATT 
SAMARBETA MED 
ETT FÅTAL VERK-
STÄDER”

Daniel Hellberg

8:a GJENSIDIGE
Tecknar avtal med få
Gjensidige, som är ett av de 
tre bolag som första gången 
bedöms enskilt, får enkätens 
sämsta betyg. Missvisande, 
tycker ledningen.

SVAR FRÅN 300 verkstäder om Gjensidige ger 
de lägsta samlade betygen i enkäten. Daniel 
Hellberg, som är chef för bland annat motor-
teknik och inlösen, har inte velat ställa upp på 
en intervju, men har svarat på frågor via mejl. 
Där skriver han så här:

– Då 250 av de 300 verkstäderna som 
svarat om oss inte är våra samarbetsverkstäder 
tycker jag att enkäten ger en skev bild av vårt 
samarbete med våra utvalda verkstäder.

Gjensidige har avtal med cirka 50 verkstä-
der, som hanterar majoriteten av deras skador, 
vilket kan tyckas vara lite få i ett vidsträckt 
land som Sverige. Det torde ha spillt över jobb 
på en del andra eftersom 300 verkstäder har 
gett omdömen om bolaget. 

– Vi har valt att samarbeta med ett fåtal 

verkstäder. Jag har förståelse för att de övriga, 
som vi inte styr kunder till men som ändå sva-
rat om oss, inte älskar oss eller har stor erfaren-
het att arbeta med oss. Men vi sätter kundernas 
bästa i centrum, skriver Hellberg.

Om den långa raden av negativa omdö-
men huvudsakligen kommer från andra än 
avtalsverkstäderna kan vi tyvärr inte säga, men 
uppenbart är det att många bland dem som 
är besvikna över att inte ha fått avtal. Annat 
missnöje handlar om bristande kravspecifice-
ringar, svårnådd och okunnig personal, luddiga 
rutiner och styrning till verkstäder som inte 
jobbar enligt tillverkarens anvisningar.

GJENSIDIGE FÅR ETT knippe positiva omdö-
men också, bland annat som bra betalare, för 
avtalsförståelse, snabba svar, bra dialog och 
kunniga skadetekniker.

Det norskägda bolaget kom till Sverige 2006 
i samband med uppköpet av Tennant. I dag 
finns sju tekniker.

I sitt mejlsvar skriver Daniel Hellberg att det 
ständigt arbetas för att öka andelen begagnat-
delar och plastreparationer, att miljöfrågorna är 
högprioriterade. Han avslutar:

– Jag vet att våra utvalda verkstäder är 
mycket nöjda med oss. Vi vill fortsätta att vara 
en god partner till dem. Och säkerställa att 
våra kunder får bästa möjliga reparation hos 
verkstäder levererar god kvalitet. 

– Jag är nöjd och stolt över våra utvalda 
verkstäder, och är övertygad om att de uppskat-
tar oss. Fortsätter mätningen att domineras av 
verkstäder som vi inte har avtal med kommer 
resultatet inte vara relevant för oss. 2

● Mindre bolag fungerar i regel jättebra.
● Lyssnar och är snabba.
● Ett av bolagen var knöliga i början, men nu
    börjar de fungera riktigt bra.
● Lätta att arbeta med.
● Betalar rätt pengar.
● Överlag bra hantering.

+ FÖR ÖVRIGA BOLAG

Han tycker att Protector, som ett förhål-
landevis litet bolag, kommer verkstäderna 
närmare och får en tajtare relation.

– Min känsla är att vi gör ett bättre jobb för 
kunderna eftersom vi granskar alla kalkyler. Vi 
strävar också efter att ha bättre kontakt med 
verkstäderna, säger Jonny Vall.

BLAND ”ÖVRIGA BOLAG” finns bland andra 
Crawford, Solid, Vardia och Zürich. Ica För-
säkring startade för drygt två år sedan och har 
på kort tid byggt upp ett nätverk med 170 av-
talsverkstäder över hela Sverige. Ica försäkring-
ar vill dock inte svara på frågor som inte mejlas 
till pressavdelningen, men vad Motorbranschen 
erfar finns en ambition att växa kraftigt.

Om försäkringsbolagsenkäten säger Jonny 
Vall på Protector:

– Det är alltid bra att få reda på vad olika 
aktörer tycker. 2
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Analys: 
Jan Olvenmo

2  F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S - E N K Ä T E N  2 0 1 7

”UTBILDNING ÄR LIKA VIKTIGT  
FÖR ALLA I BRANSCHEN, KANSKE  
SPECIELLT FÖR BOLAGENS INNE- 
TEKNIKER SOM INTE KOMMER UT  
OCH TRÄFFAR VERKSTÄDERNA.”

”ATT SNITTBETYGEN SJUNKIT  
TOTALT HAR SANNOLIKT ATT  
GÖRA MED ATT MINDRE BOLAG ÄR  
NYA I BEDÖMNINGEN OCH ATT 
TRYGG-HANSA FÖRSÄMRAT SIG. 
DE TRE BÄSTA HAR HÖJT SIG.”

Här gör enkätgeneralen 
några reflektioner 
kring betygsområdena.

● ”Det är roligt att se att If har förbättrat sig 
ytterligare och att Länsförsäkringar ryckt fram 
starkast, speciellt gällande kontroll av miljökrav 
och lagar vid upphandling. Och Länsförsäk-
ringar tycks hålla överenskommelser nästan 
lika bra som If. Alla tre i topp, även Folksam 
har bättre betyg i år än i fjol.”

● ”En klar tendens jag hör är att de tekniker 
som är ute på fältet bedöms ha större kompe-
tens än de administrativa. Det belyser behovet 
av en tekniker som besöker verkstäderna, som 
kan se med egna ögon och diskutera. Bilarna 
utvecklas fort; att sitta inne på ett kontor och 
tro är oacceptabelt.”

● ”De sänkta betygen för hänsynen till verk-
städernas ekonomiska kalkyler, må av bolagen 
förklaras med att de inte får se några. Väldigt 
många verkstäder vittnar om att deras egna 
kalkyler aldrig begrundas när upphandlingar 
görs. Professionella inköpare bör göra det.” 

● ”Sett till hur komplexa moderna bilar är, hur 
kvalificerat det är att jobba med dem och hur 
stora investeringar som krävs, måste försäk-
ringsbolagen obetingat styra uppdragen till 
kvalificerade verkstäder och inte bara till de bil-
ligaste. Jag är medveten om att det också finns 
verkstäder som försöker salta; det är inte heller 
schyst. Samarbetet ska vara professionellt.”

● ”Numera kan vi analysera respondenterna 
från olika tjänster och då ser vi också att de 
som jobbar med skaderegleringar sätter högre 
betyg än de som jobbar med upphandlingar, 
vilket är intressant.” 

● ”Sammantaget har bolagen blivit bättre på 
dialog och kommunikation. Men det är If, 
Länsförsäkringar och i viss mån Dina försäk-
ringar som drar upp här. När det handlar om 
att hålla överenskommelser och avtal är det 
egentligen bara topptrion som får acceptabla 
betyg.”

● ”Det är tråkigt att Trygg-Hansa försämrar 
sina betyg på i stort sett alla områden utom 
ett. Redan i fjol fick de mycket stryk för sin 
bristande kommunikation och borde ha tagit 
tag i problemet då. Jag tycker att de ska ta till sig 
resultatet och börja jobba med förbättringsåtgär-
der. Mycket tråkigt att de inte ställde upp på en 
intervju när det är en opartisk undersökning.”

● ”När det handlar om kontrollen av upp-
dragstagarnas kompetens och utrustning vet 
vi att flera bolag besöker många verkstäder, 
medan andra gör kontrollerna via webben och 
att ytterligare någon mejlar. Att inte kolla av 
hur verkstäderna sköter sig och ser ut innan 
uppdrag läggs ut är lika oroande som när tim-
penningen sätts alarmerande lågt.”

● "Den stora spridningen av omdömen kan 
i många fall vara personrelaterade; det skiljer 
naturligtvis mellan skadehanterare/tekniker." 

● "Det tål att upprepas att verkstäderna sätter 
värde på regionala organisationer. Det lyser 
igenom hos If och Länsförsäkringar som finns 
lokalt representerade. Det verkar slå igenom 
väldigt mycket.”

Försäkringsbolagsenkäten 

  MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2018 39

AV ALLA CHEFER SÄGER  
ATT GODISET TAR SLUT FÖR  

ATT DE SJÄLVA VILL HA,  
VISAR EN IKEA-BESTÄLLD  

UNDERSÖKNING FRÅN SIFO  
SOM OMFATTAR 2 000  

SVENSKAR MED 30 FRÅGOR.

Allt fler fysiska robotar och programvaror tar över 
arbetsuppgifter, enligt en undersökning från Unionen. 
Sex av tio klubbar inom fackförbundet säger att de har 
arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor, men 
har automatiserats under de senaste fem åren. Hela 63 
procent av industriklubbarna inom Unionen menar att 
arbetsuppgifter i den svenska verksamheten automatise-
rats under samma tid. Men också i tjänstesektorn blir det 
vanligare att maskiner tar över – 45 procent.

– Det är inte bara monotona arbetsuppgifter vid produk-
tionslinjer som automatiseras, utan allt mer avance-
rade jobb. Robotar skriver i dag nyhetsartiklar, ställer 
diagnoser och kör bilar, för att bara nämna några, säger, 
förbundsordförande Martin Linder.

Företaget Gartners karriärscoach Heather  
Monahan, tipsar i en rapport om hur chefer kan 
vinna större respekt:
1. TA TAG I SITUATIONER PÅ EN GÅNG! Lyft problem 
tidigt. Forskning visar att de som direkt konfronterar 
negativ behandling, signalerar styrka och får respekt.
2. PROJICERA EN ”POWER IMAGE”! Den som 
har god hållning och ler, uppfattas som öppen och 
autentisk. Att se den man pratar med i ögonen är 
också viktigt.
3. FÖRBERED FÖR ”NÄSTA GÅNG”! Var proaktiv 
och förberedd – så att du kan agera resolut och själv-
säkert när det dyker upp problem på arbetsplatsen.
4. BLI SVÅRERSÄTTLIG! Att göra dig själv och din 
kompetens unik eller högt värderad – är ett riktigt bra 
sätt att bygga upp respekten. 
5. VAR VARSAM OM DITT VARUMÄRKE! Det 
är den bilden som tas i beaktan då arbetsuppgifter, 
befordran och annat delas ut. 

Så får du mer respekt på jobbet! 

”EN BRA CHEF SKA SNARARE LIKNA  
EN CURLINGSPELARE ÄN EN HÄRSKARE”

Bertrand Rajon, chef för de interna ledarskapsutbildningarna på schweiziska 
livsmedelsjätten Nestlé, i en intervju med Dagens Industri.

FRÅGA TRE

PER-ARNE LÖÖV, 
platschef på Möller Bil Lindesberg
– Jag tror den kommer att vara något lägre 
än vad den har varit i år, det känns som att vi 
börjar nå taket. Sedan tror jag fortfarande att 
det kommer att bli en väldigt bra bilmarknad, 
bara något lägre än 2017. Jag tror att det 
kommer bli en större efterfrågan på elbilar 
och hybridbilar, även om det inte handlar om 
någon explosionsökning. Framför allt när det 
pratas dieselförbud i Stockholm. 

DANIEL GRANEFELT,  
vd Borås Bil, i Borås
– Nej, jag tror inte att vi kommer att öka, men 
ligga kvar stabilt på den här höga nivån. Jag är 
ganska trygg med att vi kommer att leverera 
våra märken i samma takt. Transportbilar 
får nog ta en orimlig hög smäll under andra 
halvåret – men jag tror det kommer fortsätta 
gå bra för oss.

HENRIK WENNGREN,  
Forma-Bil, Lidingö 
– Ja, försäljningstakten går spikrakt uppåt, 
jag tror det kommer att fortsätta så till 2020, 
sedan kommer det att dämpa sig. Då kommer 
det att finnas mycket nytt, som självkörande 
bilar och olika typer av miljöbilar. Då kom-
mer det stå still en stund för att ta fart igen. 
Branschen sticker i väg, jag jobbar helt klart i 
en framtidsbransch.    

Omgiven av idioter  
– hur man förstår dem 
som inte går att förstå 
Den här boken har länge legat 
etta på pockettoppen. Konkret 
och underhållande om världens 
mest spridda kommunikations-
sätt bland människor. Författaren 
Thomas Erikson utgår från en vetenskaplig grund 
och försöker förmedla konkreta hjälpmedel för att få 
läsaren att förstå de viktigaste skillnaderna mellan 
olika kommunikationsstilar. Han visar hur ”dålig” 
kommunikation blivit en av de vanligaste orsakerna 
till vardagskonflikter. Han ger verktyg och försöker ge 
svaret på frågan: Vad kan göra jag åt det?

Fuck your fears  
– utmana dina 
rädslor och bli en 
vinnare
Författaren Johannes 
Hansen var en gång 
pojken som inte vågade 
stå framför sin skolklass 
och peka på en karta, som 
frös till is när han försökte 

prata med den han var kär i. Men hans liv 
förändrades när han började läsa ledarskaps-
litteratur och kom på att det verkligen går att 
bli en ledare – på riktigt. Från att vara en rädd 
pojke i ett klassrum till att förtrolla åskådare i 
stora föreläsningssalar. En hoppfull bok.

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

FOTO MOSTPHOTOS

40%

Tror du försäljnings-
ökningen fortsätter 
2018?

DIGITALISERING

Robotar  
tar över jobbet 
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T 
obias Guldstrand har tagit 
vägen via fotostudion in i bil-
branschen. Ett gediget intresse 
för fotografering gjorde nämli-
gen att han 2010 hamnade hos 
e-handelsjätten Nelly.com, som 

är en av Sveriges största nätbutiker för mode. 
Nelly får varje dag in 300 nya produkter, som 
ska fotograferas för att sedan snabbt läggas upp 
i nätbutiken. Behovet av egna produktfotogra-
fer är således skriande – och den då 22-årige 
Tobias fick ett av jobben. 

– Jag var självlärd som fotograf, så det var 
väldigt lärorikt att komma in på Nelly, säger 
Tobias. Vi var extremt måna om fotoproduk-
tion. Vi hade ingen fysisk butik, och när 
kunderna inte kunde klämma och känna på 
produkterna blev bilderna desto viktigare. Vår 
inhousestudio var en av de största i Europa, 
och vi fotade allting själva. Vi kunde ha fyra 
fem modeller igång samtidigt för att hinna ta 
alla bilder.  

Tobias var duktig på sitt jobb och snart blev 
han ansvarig för hela fotoproduktionen, med 

Fotografen  
blev webbsäljare

Trots noll erfarenhet från 
bilbranschen har Tobias 
Guldstrand lyckats bli  
en nyckelspelare i sin roll 
som webbsäljare på  
Borås Bil. Med en gedigen 
bakgrund inom e-handel 
ger han bilhallen en  
extra digital dimension  
– vilket han tycker är 
mycket välbehövligt!

– Tobias får Borås Bil  
att lyckas digitalt

TEXT  MAGNUS CARLSSON / FOTO  ANNA REHNBERG

TOBIAS GULDSTRAND

ÅLDER: 29.

GÖR: Webbsäljare på Borås Bil.

BOR: Borås.

FAMILJ: Singel.

INTRESSEN: Träning. Tränar alla typer av kon-
ditionsidrott; löpning, cykling och längdskidor. 
Tobias är med i välgörenhetsprojektet Team  
Rynkeby, som varje år cyklar till Paris för att 
samla in pengar till Barncancerfonden. 

BAKGRUND: Började som produktfotograf på 
Nelly.com, för att sedan avancera till avdelnings-
chef. Webbsäljare på Borås Bil sedan mars 2017. 
Driver också ett litet eget företag inom fotografi.

KÖR: Volvo S60 cross country, 2018 års modell.

Via fotografi och e-handel 
kom Tobias Guldstrand  
till bilbranschen.
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ett budgetansvar på 30 miljoner kronor om 
året. Men efter att ha varit avdelningschef i när-
mare fem år kände han till slut att det var dags 
att se sig om efter något nytt i jobbväg. 

VIA SITT INTRESSE för landsvägscykling hade 
Tobias lärt känna Daniel Granefelt, marknads-
chef på Borås Bil, och när Borås Bil sökte en 
Volvosäljare var det naturligt för Tobias att 
söka tjänsten trots sin obefintliga branschvana. 
Det var också just bristen på erfarenhet som 
gjorde att han inte fick jobbet, men Borås Bil 
såg nytta i Tobias kompetens på annat håll, och 
undersökte om det gick att skapa en ny tjänst 
för honom. I våras stod det sedan klart att han 

En kund i dag kan skicka ut digitala offertför-
frågningar till tio olika säljare, och om vi då 
är för långsamma på att svara kommer vi att 
missa den kunden.

NÅGRA AV DE VIKTIGASTE kunskaperna från 
det digitala landskapet som Tobias Guldstrand 
tagit med sig till Borås Bil är digital närvaro 
och korta svarstider. Tobias svarar sina  
kunder så snabbt han kan – om det så är mitt 
i natten.

– Det är så jag funkar som person, det har 
jag med mig från Nelly. Där var jag på kontoret 
åtta till fem, men när jag gick hem från konto-
ret öppnade modellagenturerna i Los Angeles. 
Då var det lika bra att mejla med dem på kväl-
larna, för att inte förlora tid, säger han.

– Det är samma sak här. Det handlar om 
bra kundbemötande och självklart vill vi ha 
nöjda kunder. Då svarar jag dem så snabbt jag 
kan, vi ska ha så korta svarstider som möjligt. 
Om jag får en förfrågan om en provkörning 
klockan åtta en kväll så kontaktar jag kunden 
och bestämmer något.

Tobias var en av pionjärerna 
på Wayke. I bakgrunden 
säljarna Daniel Knutsson och 
Stefan Wikberg.

hade fått den nya tjänsten – som webbsäljare.
– Mig veterligen är jag den enda inom 

Volvovärlden med den titeln, och troligen 
en av få i branschen, säger Tobias. Jag har en 
säljtitel, men ska inte alls sälja bilar. Jag har fast 
lön och ingen provision, och förmedlar i stället 
affärerna till säljarna. Dock har jag faktiskt 
sålt en bil en gång. Men då var det en kund 
som kontaktade mig personligen, det var inget 
inbyte, en enkel affär och ett bra sätt för mig att 
lära mig hela processen.

I stället för att sälja har Tobias Guldstrand 
en tjänst som befinner sig någonstans mitt-
emellan sälj och support. Han ser över hur 
Borås Bil syns på nätet, och bemannar också 
den chatt som finns på hemsidan.

– Chatten får alla tänkbara typer av frågor, 
berättar Tobias. Det är allt ifrån verkstadsären-
den där någon vill veta statusen för sin bil eller 
få en prisuppgift på en service. Men det kan 
också vara någon som vill titta på en XC90 till 
sitt företag eller någon som vill boka en prov-
körning. Min uppgift är helt enkelt att se till att 
de får den hjälp de behöver.

TOBIAS GULDSTRAND GÖR ingen hemlighet av 
att hans erfarenhet från bilbranschen är liten, 
för att inte säga obefintlig. Däremot tycker han 
inte att det utgör något problem i vardagen.

– Dyker det upp en fråga som jag känner är 
utanför mitt kompetensområde får jag ta hjälp, 
av vårt servicecenter om det är en verkstads-
fråga, och förmedlar därefter svaret till kunden. 
Känner jag att det drar ut på tiden ber jag att 
få återkomma via den kanal kunden föredrar, 
om det så är mejl, telefon eller sms. Det är inte 
svårare än så.

Desto mer erfarenhet har Tobias från den 
digitala världen. Och det är en erfarenhet som 
är guld värd i dagens bilhandel, menar han.

– En bra grej av att komma från en annan 
bransch är att man kan vara ganska ärlig. Och 
det är ju så att bilbranschen inte hängt med 
särskilt bra i utvecklingen. Jag tycker ofta att 
man hör från branschen att de sätt man arbetat 
på alltid fungerat, och att man då inte behöver 
förändra sig, säger Tobias, och fortsätter:

– Men så är det ju inte i verkligheten.  
Digitaliseringen har skapat nya förutsättningar. 

ATT KOMMA IN PÅ ett företag, med en helt ny 
tjänst och helt utan branscherfarenhet har dock 
inte varit någon dans på rosor. Till en början 
möttes Tobias av viss skepsis från kollegorna.

– De var oroliga, säger han. Det var en helt 
ny tjänst, och man trodde att alla digitala leads 
skulle gå till mig, i stället för till dem. Men  
i takt med att min tjänst vuxit fram har man 
insett att jag snarare underlättar för säljarna,  
i stället för att ta från dem. Nu får jag kontak-
terna från nätet, och kan sedan skicka dem 
vidare till rätt säljare.

Utöver att ansvara för kundkontakterna  
i chatten är Tobias Guldstrand också den som 
basar över Borås Bils annonsering på Wayke. 
Därmed är Tobias också en av de användare  
i Sverige som har lagt allra mest tid och energi 
på plattformen.

– Jag använder Wayke extremt mycket, det 
sker ju på daglig basis. Det har också gjort att 
jag lärt mig mycket om själva plattformen. Med 
Wayke har det gått fort från beslut till fung-
erande sajt, och jag upptäcker småsaker hela 
tiden, som jag hjälper till att justera. Det  

är roligt när man kan hitta ett fel som de inte 
visste att de har.

– Nu tycker jag dock att tjänsten börjar 
fungera riktigt bra. Många i branschen pratar 
ju om att man inte får några leads via Wayke. 
Då tycker jag att det finns två sätt att se på det. 
Antingen så kan vi gnälla hur mycket som helst, 
eller så bestämmer vi oss för att gemensamt 
klippa banden med de andra aktörerna, så att 
trafiken i stället kommer till Wayke. Om alla 
bilhallar gjorde det här samtidigt skulle effekten 
bli enorm.

MED SIN BAKGRUND som fotograf för digital 
miljö finns det en sak kvar som de allra flesta 
bilhandlare borde bli bättre på, tycker Tobias 
Guldstrand. 

– På internet är bilderna extremt viktiga. Jag 
tror ingen köper en bil på grund av bilden, men 
en dålig bild kan absolut få dig att avstå. Och om 
man tittar på bilderna på begagnade bilar … då 
kan man säga att det finns viss förbättringspo-
tential, för att uttrycka sig diplomatiskt. Där ser 
jag att även vi har mycket kvar att göra. 2

”JAG HAR EN SÄLJTITEL,  
MEN SKA INTE ALLS SÄLJA BILAR”

”VÅGA SATSA PÅ WAYKE! LÄGG NER BLOCKET OCH BYTBIL  
OCH KÖR WAYKE FULLT UT – DET GYNNAR ALLA.”

TOBIAS GULDSTRANDS BÄSTA TIPS  
FÖR ATT LYCKAS DIGITALT!
1. Våga satsa! ”Att arbeta digitalt är inget som kan ske med 
vänsterhanden – och ju mer man vågar satsa desto bättre.”
2. Var tillgängliga! ”Se till att finnas i de kanaler där kunderna 
finns.”
3. Korta svarstiderna! ”Ge kunderna svar så snabbt som 
möjligt – även utanför kontorstid. Försök att alltid överraska 
kunden med kortare svarstid än förväntat.”
4. Ta bra bilder! ”Fotografera inte inne i bilhallen, använd inte 
blixt. Jobba gärna med detaljer och var inte rädd för att visa 
skavanker på bild. Om en bil har en sex centimeter lång repa 
är det bättre att visa upp den innan kunden åkt tio mil för att 
titta på bilen.”
5. Våga satsa på Wayke! ”Lägg ner Blocket och Bytbil och kör i 
stället Wayke fullt ut – det är något som alla gynnas av.”

Volvo är ett av fem 
varumärken, här är 
Tobias parkerad bak 
i en Volvo XC60.

En prisförfrågan på service har kommit in 
via chatten och Tobias rådgör om svaret 
med Emelie Rantzow från servicecentret.



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

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

44.200 kr 

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

BEAD BAZOOKA

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

monty 3300 RACING GP 

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

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

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

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

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

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

 67.900 kr
leasing fr. 1269kr/mån.

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

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

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

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

 

- NYHET!
63.900 kr

leasing fr. 1197kr/mån.

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

1.800 kr/sats

INDUKTIONSVÄRMARE
      -BUTTERFLY

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

Ordinarie: 30.500 kr

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

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

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

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

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 krgeodyna 7200

Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

Däckmaskinpaket 3:

Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

 46.900 kr!

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

geodyna 7340p

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

Snabb maskin med endast 3 
sekunders mättid.
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav
• 10" pekskärm med nya 

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

- NYHET!

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  29.900 kr

leasing fr. 587kr/mån.

leasing fr. 802kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 41.900 kr

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm, 

(mått 526C)*
5200 mm, 

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

leasing fr. 802kr/mån.
(modell 524)

23.500 kr

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

leasing fr. 587kr/mån.

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

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.900 kr

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

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

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

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

Modell 505C
4 ton

duolift 
HL 3500
3,5 ton

Kampanj:

29.500 kr

leasing fr. 580kr/mån.

Kampanjpris:
24.950 kr
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Hösten 2017 arrangerades för första gången i USA en renodlad 
branschutställning av europeiskt snitt. North American Commercial Vehicle show, 

NACV. Förlagan är tyska IAA och mässan är tänkt att återkomma vartannat år.
TEXT & FOTO SVEN-ERIK LINDSTRAND 

Ny amerikansk 
lastbilsutställning

Deutsche Messe i Hannover är huvud-
arrangör för NACV. De fyra utställ-
ningsdagarna i slutet av september 
lockade runt 9 000 kvalificerade 

besökare. På en yta av 40 000 kvadrat samsades 
450 utställare varav många från Tyskland. 

Utställningen hölls på Georgia World 
Congress center i Atlanta, som ligger strax intill 
Mercedes-Benz Stadium och nära besöks-
centret World of  Coca-Cola. Daimler med 
fabrikaten Freightliner, Western Star, Fuso och 
Mercedes vans har varit den drivande kraften 
bakom NACV. Övriga tillverkare som Navis-
tar/International, Volvo och Mack anslöt sig 
till den nya utställningsidén. Undantaget var 
Paccars båda märken Kenworth och Peterbilt 
som dock representerades av lokala återförsäl-
jare och påbyggare. Paccar äger för övrigt även 
europeiska DAF.

TYSKA MUSKLER. I kraft av sin marknadsdomi-
nans med 40 procent av den tunga nybilsförsälj-
ningen i USA ståtade initiativtagaren Daimler 

med den största montern, cirka fyra gånger 
större än den närmaste konkurrenten. 

– Showen med fokus på stora kunder och 
leverantörer ligger helt rätt i tiden för storåke-
riernas investeringsplaner för nya lastbilar och 
trailer, säger Roger Nielsen, vd och koncernchef 
för Daimler Trucks North America.

VOLVOKONCERNEN PÅ PLATS. Utöver Volvo 
Trucks fanns även systerföretaget Mack repre-
senterad i en angränsande monter. De båda 
fabrikaten hade stora nyheter att visa upp med 
Volvos egna 11- och 13-litersmotorer och I-Shift. 
Macks motorbeteckningar skiljer liksom den 
automatiserade växellådan som i Mackversion 
heter mDrive.

– Vi är mycket nöjda med det nya utställ-
ningsformatet och typen av besökare, kunder 
som tar beslut om inköp av lastbilar, säger Mag-
nus Koeck som är chef för marknadsföring och 
varumärke på Volvo Trucks North America.

TIDIGARE I KENTUCKY. Fram till och med  

våren 2015 var branschens huvudmässa Mid-
America Trucking show (MATS) i Louisville, 
Kentucky. En årlig, privat organiserad tredagars-
utställning. Daimler stod över 2016, för att man i 
stället ville ta kunder till IAA i Hannover. Vidare 
ansågs Louisville vara för mycket småstad. 
Dessutom fanns ett missnöje över friserade 
besökssiffror och att kostnaderna för monterut-
rymmen, catering och hotell hade skenat i väg 
under senare år. De övriga lastbilstillverkarna 
följde Daimlers exempel.

För NACV är målgruppen storåkerier med 
500 bilar och uppåt. Enbilsåkarna lyste med  
sin frånvaro. Det är illa nog att parkera en per-
sonbil i Atlantas Centennialområde. Att ställa 
ifrån sig en lastbilskombination är inte  
att tänka på.

I fjol arrangerades, förutom NACV, också 
2017 Comtrans i Moskva, den största lastbils-
mässan i Europa. Tokyo Motor Show under 
hösten 2017 innehöll främst personbilar och 
tillbehör men hade även avdelningar för såväl 
nyttofordon som motorcyklar. 2

Volvos syster- 
fabrikat Mack 
satsade stort 
på nya Anthem- 
modellen som 
är avsedd för 
fjärrtrafik. 
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Transportbilsåkarna  
kräver snabba ryck  

och bra service

Tycker du att din verkstad levererar?
– Jag anlitar dels en märkesverkstad, dels en liten 
verkstad som senare blivit ansluten till en kedja. 
Båda är fantastiskt bra. Till den lilla verkstaden 
kan jag ringa från bilen, sedan köra direkt dit och 
alltid känna mig välkommen. Jag har anlitat dem 
ända sedan jag började på 80-talet.

Aldrig testat några andra?
– Varför byta när det fungerar? Jag har även en 
kille som fixar lackskador, snabbt och bra. Bilen 
måste alltid vara fin, det handlar om att visa 
respekt. Själva går vi alltid i kostym. 

Du kanske till och med får lite extra respekt 
på verkstaden?
– Ja, så kan det nog vara. De förstår att vårt jobb 
är viktigt.

Kör ni bilarna länge?
– Tre år. Förutom vår Volvo Duett. Men den använ-
der vi bara ibland på sommaren.

3 kunder tycker till
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Är din verkstad på hugget?
– Ja, vi har en väldigt bra verkstad i Aröd på  
Hisingen. De hjälper oss på ett suveränt sätt.  
Vi köpte egentligen bilarna på ett annat ställe, där  
vi reparerade dem i början. Men vi bytte efter ett 
tag. 

Vad var problemet?
– Flera saker. Bland annat hände det att de inte 
hade reservdelar inne och tyckte att vi skulle lämna 
bilen där i fjorton dagar medan de beställde, det 
funkar ju inte i vår värld. Sedan hade de en allmänt 
trist attityd. Vi gav dem flera chanser, sedan fick det 
räcka. Där vi är nu fixas bilen över natten, vi lämnar 
den på kvällen och hämtar på morgonen. Perfekt.

Rullar bilarna mycket?
– Nej, men de får mycket stryk. Vi har tunga verktyg 
och material, det blir bucklor och annat slitage.  
Vi byter ut dem efter tre fyra år.

BENGT SAMUELSSON

Bor: Backa.
Gör: Byggnadssmed.
Kör: Volkswagen. På firman har  
vi tre Caddy från 2017 och en 
Transporter från 2011.

Har du en snabb och bra verkstad?
– Ja, det har jag. Jag har ett leasingavtal och de är 
helt suveräna. 

Vad är det som är så bra?
– De gånger jag har behövt lämna ifrån mig bilen för 
service eller något liknande så har jag fått låna en 
exakt likadan.

Men … det kan väl inte ha hänt så många 
gånger? Det är ju årets modell?
– Det går snabbare än du tror. Jag tog ut bilen i 
januari och kör i snitt 60 mil om dagen, så jag har 
redan hunnit med att serva två gånger.

Låter som om du sliter ut bilen rätt snabbt?
– I leasingavtalet är det tre år, och det är ganska 
lagom.

Bara bra erfarenheter av verkstad alltså?
– Inte för min privatbil, där har jag bytt flera gånger 
och det har inte varit jätteimponerande någonstans.

LENA HÖGLANDER

Bor: Varberg.
Gör: Entreprenör.
Kör: Opel Vivaro, 2017.

GUNNAR FREDRIKSSON

Yrke: Begravningsentreprenör.
Kör: Lancia Voyager 2013 och  
2015, Mercedes Vito 2014, Volvo 
Duett 1968.
Bor: Göteborg.
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Vanliga konsumenter – de har fokus på priset och kanske på saker som  
att det finns kaffe och bullar i kundmottagningen. Men när transportbilsägare 

väljer verkstad är det framför allt en sak som gäller: Det ska gå undan!
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2 N A C V

Western Star är det minsta av de tunga amerikanska lastbilsmärkena men hade en framträdande plats i Daimlers 
stora monter.

Redan utanför 
IAA 2016 i 
Hannover flag-
gades det för 
NACV i Atlanta.

KALENDARIUM

Lastbils-IAA i Hannover 
arrangeras 20-27 september i år. 

MATS i Louisville, 
numera en lokal utställning, 
arrangeras redan den 22-24 mars 2018. 

Nästa NACV hålls i Atlanta 
28-30 oktober 2019.

Paccarägda Peterbilt 
representerades av 
den lokale återför- 
säljaren i Atlanta.

Mercedes 
Vito-skåp säljs 
i Nordamerika 
under beteck-
ningen Metric. 
Man vill kanske 
inte förväxlas 
med Gudfadern 
Vito Corleone?

Amerikanska Meritor, som köpte 
Volvos axeltillverkning i Lindes-
berg 1999, visade bland annat en 
prototyp till elektrisk e-axel.

Volvo Trucks visade de föryngrade 
VNR- och VNL-serierna med egna 
11- och 13-litersmotorer och auto-
matiserade I-Shiftlåda. Cummins 
15-litersmotor X15 finns som tillval 
men då utan I-Shift. Volvos D16-
motor säljs inte längre i USA.

Svensken Magnus Koeck är marknadschef 
för Volvo Trucks i USA. Han ser stora möjlig-
heter med de nya VNR- och VNL-modellerna. 

Aeos är Cummins helelektriska konceptlastbil med en hel del teknik från 
Wabco.

WABCO demonstrerar ny teknik i en egen konceptlastbil.

Nostalgimodellen 
International Lone 
Star från Navistar 
har uppdaterats 
både tekniskt och 
interiörmässigt.

Motorbranschens Sven-Erik Lindstrand på plats i Atlanta.
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WILHELM 
MAYBACH
Nationalitet: 
Tysk.
Född: 9 februari 1846.
Död: 29 december 1929.
Innovationer: Första motorcykeln år 1885, 
moderna bensinmotorn år 1885, moderna 
förgasaren 1893.
Bilmärket: År 1921 tillverkades de första lyxiga 
Maybach-limousinerna. Bilmärket köptes upp 
av Mercedes på 1960-talet. Tillverkningen av 
Maybach-bilar återupptogs år 2002.

2  J U B I L E É R

DE FÖRSTA ENKLA förgasarna dök upp redan 
i början av 1800-talet. Då behövde förbrän-
ningsmotorer ingen avancerad teknik eftersom 
de drevs av gas.  Det var först på 1890-talet 
som kollegorna Wilhelm Maybach och 
Gottlieb Daimler satsade på att skapa motorer 
som drevs av bensin. Det var ett kontroversi- 
ellt beslut; på den här tiden användes bensin 
som rengöringsmedel och såldes på apotek. 

Det nya bränslet krävde en ny typ av  
förgasare. I Maybachs första variant drog  
luften med sig bensin från ytan i ett litet kärl. 
Det här fungerade bra i en motor som stod  
still men i rörliga fordon ställde upp- och  
nedförsbackar till problem, då varierade brän-

leblandningen beroende på
lutningen. 

ÅR 1893 FICK Maybach patent på 
lösningen – och skapade den första moderna 
förgasaren. Genom att montera in ett sprut-
munstycke gick det för första gången att effek-
tivt blanda bensin och luft. 

Den nya förgasaren användes i supermo-
torn Phoenix som lanserades 1894 av de båda 
uppfinnarnas företag DMG. 

Motorn blev världsberömd eftersom den var 
överlägsen allt annat med sina fyra cylindrar 
och bättre gjutna motorblock. Den var inte hel-

ler skapad enbart för bilar utan för användning 
i allt från luftskepp till båtar. 

ENDA NACKDELEN med den nya förgasaren var 
att det var svårt att gasa, den gav alltid samma 
bränslemängd till motorn. Lösningen skapades 
av en annan känd innovatör, Carl Benz. Han 
tog patent på en 
fjärilsventil som 
gjorde att man 
kunde styra till- 
förseln. 2

Det är den 40:e upplagan av MRF:s  
lack- och skadeträff som just ägt rum  

i samband med Autogloben. 2018 sållas 
av en lång rad andra jubileer i vår värld 

– trafikljusen fyller 150, nummerskylten 
125, suven 70, trepunktsbilbältet 60, 

gps:en 40 och det är 40 år sedan Saab 
900 lämnade bandet. Här gör vi  

en nostalgisk tillbakablick på  
tre andra jubilarer.

AV  MIKAEL JÄGERBRAND

Däcken, bilmattorna – och regn-
jackorna kom till av en ren slump. 
Uppfinnaren Charles Goodyear 
råkade stöta till lite rågummi som 
hamnade på kaminen – och föränd- 
rade världen för alltid. I år fyller 

det vulkaniserade gummit 175 år. 

ATT ANVÄNDA GUMMI är inget nytt, mjölksaften 
från olika träd i Sydamerika har använts i minst 
3 600 år. 

På 1830-talet började affärsmannen Charles 
Goodyear i Massachusetts använda natur-
gummi för att bland annat tillverka vattentäta 
postsäckar. Det slutade med konkurs eftersom 
naturgummi smälter i sommarvärmen och blir 
stenhårt i vinterkylan. 

Misslyckandena gjorde Goodyear så fanatisk 
att han satsade allt på att skapa användbart 
gummi. Han värvade investerare, tog dåliga 
banklån och tvingades till och med pantsätta 
familjens möbler och barnens skolböcker. Han 
var så envis att han till och med fortsatte expe-
rimenten i cellen när skulderna gjorde att han 
hamnade i fängelse.   

MEN EN DAG KOM genombrottet – av en slump. 
När Goodyear gick i sin röriga verkstad råkade 

Att bromsa med hjälp av luft är så 
effektivt att det räddar tusentals 
liv varje år. Men tryckluftsbrom-
sarna utvecklades vare sig för per-
sonbilar, släpvagnar eller lastbilar; 
för 150 år sedan skapades de för 
att göra tågen säkrare.  

GEORGE WESTINGHOUSE är inte ett namn du 
ska nämna för dina barn om du vill att de ska 
plugga vidare. Amerikanen hoppade nämligen 
av gymnasiet efter bara en termin – men blev 
förstås ändå en av historiens mest framgångsrika 
uppfinnare.

Redan som 19-åring skapade han den första 
roterande ångmaskinen, föregångaren till de 
bensinmotorer som några decennier senare 
dominerade i propellerflygplan. På bara några 
år skapade Westinghouse sedan en ångtraktor 
och flera verktyg för arbete med tågräls.

Han hade precis fyllt 22 när han blev vittne 
till en tågolycka. Han såg också att båda tågen 
försökte bromsa, men att det gick så långsamt att 

2018 – Jubileernas år!

Gummit 
fyller 175 år

Trycklufts-
bromsen 150 år

Gummiträdet  
”hevea brasiliensis” 

används än i dag 
vid tillverkningen  
av gummidäck.

Uppfinnaren  
Charles 

Goodyear. 

10 FAKTA OM GUMMI
● Hållbart. Nästan hälften av gummit i våra 
däck kommer från gummiträdet. 
● Tallrikar. Uppfinnaren Charles Goodyear var 
så fattig att han sålde familjens porslin. Han 
gjorde i stället tallrikar av gummi för familjen.
● Bollar. De äldsta föremålen som tillverkats  
av gummi är en typ av fotbollar. De är daterade 
till 1600 f Kr och är hittade i Mexiko. 
● Fibrer. Vid vulkanisering blandas rågummi 
med svavel och värms upp. Det gör att fibrerna 
fäster vid varandra och skapar ett elastiskt 
material.   
● Maskrosor. Mjölksaften som används till 
gummi finns i mer än 200 växter. Teoretiskt sett 
kan man göra gummidäck av maskrosor. Men 
då skulle man behöva odla maskrosor på halva 
jordens yta.  
● Namn. Processen vulkanisering har fått sitt 
namn efter den romerska eldguden Vulcanus.
● Gummifeber. På 1830-talet satsade tusentals 
amerikaner i företag som tillverkade gummi- 
produkter. Nästan alla produkter smälte efter 
några månader och investerarna förlorade  
miljoner när gummibubblan brast.   
● Gummifolket. Ett av de mest mystiska  
folken i Sydamerika är olmekerna. Deras kultur 
förvann cirka 400 f Kr. Namnet olmek betyder 
”gummifolket”.
● Bakning. Vid tillverkningen bakas ett normalt 
bildäck med 177 grader i tio minuter.
● Förutseende. Uppfinnaren Charles Goodyear 
förutsåg redan på 1850-talet att man i framtiden 
skulle använda gummi till bland annat dykar-
dräkter, färg och sedlar.

Så här tillverkades gummidäck förr i tiden. 

han stöta till en bit naturgummi som hamnade på 
kaminen. Till sin förvåning upptäckte Goodyear 
att den höga värmen hade skapat ett helt nytt 
material – vulkaniserat gummi. 

Tyvärr tog det Goodyear flera år att återskapa 
sin lilla olycka. När han väl sökte patent hade 
britten Thomas Hancock redan hunnit före, den-
nes patent godkändes den 21 november 1843.    

Redan två år senare togs det första patentet på 
ett däck. Tyvärr fanns det inga bilar vid den här 
tiden; de dök inte upp förrän 50 år senare. 

MÄRKLIGT NOG SÅ HAR däckjätten Goodyear 
ingen koppling med uppfinnaren Charles Good- 
year eller hans familj. När företaget bildades så 
hyllade de helt enkelt gummits skapare genom att 
ge det hans namn. 2    

När du hör ordet Maybach så tän-
ker du nog på några av världens 
lyxigaste bilmodeller.  Men du 
borde i stället koppla hans namn 
till – förgasare. I år är det 125 år 
sedan Wilhelm Maybach skapade 
den moderna ”karburatorn”. 

Den moderna
förgasaren 125 år

Uppfinnaren  
Wilhelm Maybach 
skapade den mo-
derna förgasaren 
år 1893.
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det inte hjälpte; anställda 
bromsare var tvungna att springa längs taken 
och slå till en spak manuellt på varje vagn.  

PÅ BARA NÅGRA månader skapade George Wes-
tinghouse ett system där bromsarna styrdes med 

En av de 
sista ver-
sionerna av 
lufttrycks-
bromsen 
som skapa-
des 1909  
av West- 
inghouse. 

tryckluft. När lokföraren drog i en spak utlöstes 
sedan alla bromsar på samma gång. Han fick 
patent på sin uppfinning i april 1869. Den första  
bilen med en typ av Westinghouse-bromsar kom 
1903. Märket Tincher marknadsfördes som en 
”tryckluftsbil” eftersom systemet inte bara stan-
nade bilen, luften kunde användes också för att 
fylla däcken och ge ljud till tutan.   

UPPFINNAREN GEORGE Westinghouses namn 
lever kvar än i dag som varumärke och finns på 
allt från elmotorer och hårtorkar till kärnkrafts-
verk och kylskåp.  2
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Uppfinna-
ren George 
Westinghouse 
(1846–1914).

10 UPPFINNINGAR AV 
GEORGE WESTINGHOUSE 
● Elmätaren
● Växellåda för bilar
● Elektrisk järnväg
● Hiss
● Tröskmaskin
● Elkonverterare
● Vätskemätare
● Flera olika tågbromsar
● Elektrisk lampa
● Roterande motorn

Det här är ett 
patent 88,929 som 

utfärdades till George 
Westinghouse för den 
första tryckluftsbrom-

sen. Skapades för 
tåg – det här var flera 
decennier innan det 

fanns bilar.



MARKNADS- 
TORGET

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

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%)  

WE PROVIDE
SOLUTIONS

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

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

Våra lösningar och produkter förbättrar er
Lönsamhet - Effektivitet - Miljö - Ergonomi

 

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!

För annonsering under Marknadstorget, kontakta Per Laredius  
på 070-825 14 37 eller Styrbjörn Swensén på 070-373 05 90  
eller marknad@motorbranschen.se

Styrbjörn Per
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Vad är egentligen  
en ny bil?
FRÅGA  Vi sålde en fabriksny bil 
i mars 2016. På avtalet skrev 
säljaren att bilen hade nybils- 
garanti två år. Nu är problemet 
att det visade sig att bilen ställ-
des på sista november 2015 och 
att garantin precis hade upphört 
att gälla när kunden häromdagen 
reklamerade ett fel. Vad säger 
lagen? Har kunden automatiskt 
nybilsgaranti från det datum  
han köpte bilen eller …?

Tjappe Olsson

S VA R  I ETT PAR avgöranden har 
Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) bedömt att en kund alltid 
har skäl att förutsätta att en ny bil 
säljs med en outnyttjad nybilsga-
ranti (om inte annan information 
lämnats). 

När vi ändå är inne på defini-
tionen av vad som är en ny bil, 
finns en del andra kriterier som ska 

vara uppfyllda. MRF har utarbetat 
följande definition, där kriterierna 
baseras på praxis från ARN-avgör-
anden:
Ny bil är en bil som vid  
säljtillfället:
● Är av senaste marknadsförda 
utförande (det ska inte finnas 
någon nyare version eller modell 
på marknaden). 
● Är tillverkad högst 12 månader 
före leveransen. 
● Ej är tagen i trafik och ej har 
påbörjade garantitider.

Uppfyller bilen ovanstående 
villkor räcker det att på köpeavtalet 
ange ”ny bil”. Om bilen inte upp-
fyller något av kriterierna måste 
kunden informeras om det och 
notering ska ske på köpeavtalet, 
vilket borde ha gjorts i ert fall.  
Det lämpligaste är därför att ni 
avhjälper det aktuella felet.

David Norrbohm

Alger och andra fula fiskar
VERKSTAD

FRÅGA  Vi hade en Volvo V70 
D4 med 16 000 mil på mätaren 
till försäljning i vår hall under 
längre tid. Fel färg (vit) var den 
främsta anledningen till att 
ingen ville köpa den svenska 
kvalitetsprodukten. För att 
bilen inte skulle sabba vår 
försäljningsstatistik helt och 
hållet, åkte det upp en reaskylt 
i vindrutan. Då nappade en ung 
man och vips så blev vi av med 
bilen. 

Fyra månader senare ringde 
den relativt nyblivne Volvoföra-
ren. Han klagade på att det var 
alger i bränsletanken, och sa 
att bilen nu stod okörbar på 
en verkstad. ”Algerna måste 
ha grott medan bilen stod i 
er hall”, sa han och upplyste 
vidare om att han var mycket 
miljömedveten, jobbade med 
den här typen av frågor och att 
hans farsa odlade ekologiskt 
på familjegården. ”Där har vi 
en farmartank med miljödiesel, 
och vi blandar ut diesel med 

biodrivmedel, allt för miljön”. 
Bilägaren ville att vi skulle 
betala rengöring av tank, kol-
lektorrör, spridare och gud vet 
allt som har med bilen fram-
drivning via bränslet att göra. 
Annars skulle han skicka oss 
till ARN. Vad ska jag göra?

Anders, mångårig Volvohandlare

SVAR  HMMM FARMARTANK … 

Min kompis Bosse, som har 
marina med verkstad och taxibåt, 
har berättat för mig att man 
absolut inte ska köra båtar med 
miljödiesel, att det bildas alger 
när miljödiesel lagras och ”står 
still” i farmartankar och båtars 
bränsletankar. 

Det lär växa till sig väldig 
snabbt och enda sättet att få bort 
algerna tycks vara att rengöra i 
princip allting som varit i kon-
takt med den typen av bränsle. 
Det var ju också en debatt i 
medierna för några år sedan om 
ett av bränslebolagen som fick 
problem med alger i sina tankar 

efter en felaktig tillsats; till slut var 
de tvungna att ta bort tillsatsen. 

Be att verkstaden, som har bilen, 
skickar ett bränsleprov till er på 
innehållet i tanken. Det bästa vore 

FRÅGA  En tysk bil kom bärgad 
med motorhaveri till vår verk-
stad i våras; motorerna i dessa 
modeller är kända för att vara 
känsliga just för att klara av 
moderna avgasregler. Vi visste 
att det inte bara var att plocka  
i sär, byta trasiga kolvar eller 
vad det kunde vara. 

Vår servicerådgivare kom-
municerade det med mannen 
som ägde bilen och en offert 
på en bytesmotor ordnades. 
Vi lånade ut en bil och arbetet 
skulle påbörjas så fort vi hade 
tid. Efter cirka två veckor, då 
utbytesmotorn hade anlänt, fick 
verkstaden tid.

Arbetet med överflyttningen 
av alla attiraljer gick bra, motorn 
startade snällt och gick fint. 

VILKEN RYSARE!
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

Kontrollen av tidigare felkoder 
samt nollning flöt också utan 
problem. Vi utförde även en min-
dre uppdatering av programvara 
till ECU:n. Bilen lämnades ut till 
kunden som betalade, allt frid 
och fröjd.

Fyra månader senare ringde 
en verkstad i Småland som fått 
in bilen bärgad med motorhave-
ri. Vad f.. är det nu, undrade jag 
och bad verkstaden inlednings-
vis felsöka på vår bekostnad och 
tala om det för bilägaren, vilket 
gjordes. Några dagar senare 
ringde deras servicerådgivare 
och talade om att en av kolvarna 
hade skador ovanför kolvbulten, 
strax under övre kompressions-
ringen.

Bilder skickades till mig och 

vi kunde konstatera samma sak.
Min första tanke var att 

reklamera motorn, men jag 
blev lite osäker på skadorna på 
kolven. Kunden är just nu billös 
och undrar om han får hyra en 
bil. Vad ska jag göra?

Henrik, verkstadschef  
Mellansverige

SVAR  HEJ HENRIK, ja, det här 
kan vara lite trickigt. I första 
skedet måste du fråga den små-
ländska verkstaden om den kan 
kolla om det fanns några felkoder 
gällande motorn på bilen. Mycket 
viktigt när (datum) eventuella 
felkoder skapades. Under tiden 
bör du kontakta leverantören till 
utbytesmotorn om deras garanti-
regler. Troligen vill de titta på den 

att ta ett prov i tanken på farsans 
farmartank också. Kunden får 
vända sig till ARN om han inte 
gillar utfallet.

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

defekta kolven, för att kunna 
avgöra om felet är under garanti. 
Kunden måste du noga infor-
mera (helst via mejl så det blir 
”skriftligt”) att kostnaderna för 
hyrbilen kommer att debiteras 
honom, åtminstone tills det är 
utrett om motorhaveriet beror 
på leverantören, din verkstad 
eller annat. 

Om kolven har havererat på 
grund av för mager blandning 
gäller det att försöka få fram när 
det hände. Har blandningen 
varit mager i samband med re-
parationen skulle det bli väldigt 
svårt att förklara att det inte är 
ert ansvar, och då får du stå för 
reparationen samt 75 procent av 
hyrbilskostnaden.

Joachim Due-Boje

”DET BLEV MOTORHAVERI – IGEN, 
FYRA MÅNADER EFTER MOTORBYTET …”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”FAVORIT I REPRIS: DET HÄR ÄR 
DEFINITIONEN AV EN NY BIL!”

DAVID NORRBOHM SVARAR

VERKSTADSCHEFEN LINUS

NORMALT SLITAGE ÄR INTE KÖPRÄTTSLIGT
FRÅGA  Vi sålde nyligen en 
BMW 118D 2009 på 16 500 mil. 
Kunden informerades vid köpet 
om att det fanns ett fel i form av 
ett missljud från motorn och vi 
kom överens om att bilen skulle 
säljas för reducerat pris utan 
garantier (förutom en månads 
MRF trafiksäkerhetsgaranti). 

Allt detta finns dokumenterat 
både på kontraktet och i vår 
mejlkonversation med kunden 
före köpet. Förra veckan kontak-
tade kunden mig och informe- 
rade om att bilen hade stannat 
för honom på väg till jobbet och 
att det förmodat var kamaxel-
lägesgivaren som saknade kon-
takt. Eftersom bilen köptes för 
tre månader sedan ansåg kunden 
att vi enligt konsumentköplagens 
bestämmelser givetvis skulle 

Dieselalger  
i laboratorium, 
ser trevligare ut  
än i tanken.

stå för reparationen. Vi anser inte 
att vi har något ansvar eftersom 
bilen såldes utan garanti.

Mr X

S VA R  TROTS MINA NÅGOT begrän-
sade tekniska kunskaper, vågar jag 
påstå att friskrivningen för missljud 
i motorn inte omfattar felet med 
kamaxelgivaren. Friskrivningen  
”ej garanti” är dessutom förhållan-
devis vag och enligt konsument-
köplagen kan en sådan generell 
friskrivning även innebära att en 
vara ändå anses felaktig om den är i 
sämre skick än köparen, med hän-
syn till pris och övriga omständig-
heter, med fog kunnat förutsätta.

NÄSTA FRÅGA, om det enligt KKL 
är fråga om ett så kallat köprättsligt 
fel/om felet på kamaxelgivaren kan 

anses som ett större fel än vad man 
med hänsyn till samtliga omstän-
digheter (bland annat körsträcka 
och ålder) kan förvänta sig, svarar 
jag att jag inte anser det. Det är ett 
fel som kan inträffa på en bil som 
rullat 16 500 mil. Normalt slitage 
på en begagnad bil är inget som 
omfattas av konsumentköplagen.

EFTERSOM FELET då inte är 
köprättsligt, ansvarar ni inte för 
det. Om felet, mot förmodan, 
skulle anses som köprättsligt, 
skulle det dessutom falla på att det 
inte kan anses som ursprungligt. 
Ett plötsligt elektroniskt fel, som 
bilen tydligt indikerar när det 
inträffar, är av den art som är oför-
enligt med att kunna ha funnits när 
bilen såldes.

David Norrbohm F
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KÖRKORTSLÖS 
KÖRNING
FRÅGA  Jag undrar i vilken  
omfattning en av våra me-
kaniker, som saknar körkort 
men har påbörjat körkorts-
utbildning, får köra bil inom 
inhägnat område. Mekanikern 
kommer att behöva köra bilar 
ut och in ur vår verkstad samt 
till och från en parkerings- 
plats inom vårt inhägnade 
verkstads-område, men  
givetvis inte provköra bilen  
på allmän väg.

Sigge

S VA R  DET FINNS undantagsreg-
ler i körkortslagen om körning 
inom inhägnat område utan 
körkort. Definitionen av inhäg-
nat område, enligt rättspraxis, 
har däremot varit sträng och 
det krävs att området är helt 
avskilt från allmän trafik. Är det 
exempelvis så att grindarna är 
öppna dagtid och andra kunder 
kan köra in, är området inte att 
bedöma som inhägnat. Men är 
området avspärrat dygnet runt 
för trafik (vilket i och för sig inte 
är så vanligt) är det tillåtet.

David Norrbohm

JURIDIK



2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

 56 MOTORBRANSCHEN 1-2  •  2018

”SOM UTHYRARE BESTÄMMER  
NI PÅ VILKA PREMISSER  
NI HYR UT ERA FORDON”

BILHANDEL

FRÅGA  Arton månader efter  
att vi sålde en ny Nissan kom  
kunden in till vår verkstad och 
klagade på att luftkonditione- 
ringen inte fungerade. Vid fel- 
sökning visade det sig att 
kabeln till luftkonditioneringen 
hade slitits av och reparationen 
kunde utföras först efter att 
vi fått hem den rätt ovanliga 
kabeln. Kunden hävdar att detta 
ska gå på nybilsgarantin, att det 
inte är hans fel eftersom det inte 
finns några kringliggande ska-
dor. Vi hittar inte heller någon 

BILHANDEL

”HUR SKA VI KUNNA HA KOLL PÅ 
OM EN RUTA ÄR RÄTT LIMMAD PÅ EN INBYTESBIL?”

FRÅGA  För tre månader sedan 
sålde vi en begagnad Ford Focus 
-13, som hade körts 6 600 mil. 
Förra veckan ringde kunden och 
berättade att de hade lämnat in 
bilen på en Fordverkstad  
hemmavid i Stockholm för att  
de hade funnit vatten på ena 
golvmattan efter en regnig 
storm. Bilen hade körts 180 
mil sedan köpet. Det visade sig 
tyvärr ha läckt in vatten från 
vindrutan och att nu bland annat 
höger tygmatta fram behövde 
bytas eftersom den hade blivit 
möglig, sannolikt från tidigare 
vattenläckage. 

På Fordverkstaden upplystes 
vår kund om att vindrutan hade 
blivit bytt någon gång tidigare, 
dock inte med originaldelar, 
samt att limningen var under-
målig. Någon anledning att Fords 
nybilsgaranti skulle ta detta 
fanns alltså inte. 

Hur ska vi kunna ha koll på 
om en vindruta är rätt limmad 
när vi byter in en bil och vem 
anser du ska betala repara- 
tionen som beräknas kosta 
13 000 kronor?

Erik i Gävle

En klistrig kinkig knipa

SVAR  ERIK, KUNDEN SOM NI har 
sålt bilen till har tre års reklama-
tionsrätt för ursprungliga fel och 
när det gäller de första sex månad-
erna efter köpet är det ni som ska 
visa att det inte är ursprungligt.

Här känns det rätt uppenbart 
att felet fanns vid leveransen tre 
månader tidigare, även om det 
för er var ett dolt fel när ni bytte 
in bilen. Så det blir ni som får stå 
för reparationen. Det är nu upp 
till er om ni vill ta bilen till er och 
reparera den. Tänk bara på att 

kunden i sådant fall ska ha tillgång 
till en bil med liknande funktion 
under tiden.

SEDAN ÄR JU FRÅGAN hur ni kan 
regressa den här skadan till tidigare 
ägare. Med tanke på hur mycket 
det kostar att åtgärda den felaktiga 
reparationen rekommenderar jag 
följande:

Kontakta i första hand personen 
som ni har bytt in Focusen från 
och be honom/henne om en full- 
makt där ni tar över rätten att 

KAN KUNDEN FÅ RÄTT?

BILUTHYRNING

FRÅGA  Under sommaren som gick hade vi flera hyrbilskunder från 
europeiska länder, framför allt Frankrike, som kom till oss med till 
synes gamla körkort, gjorda av vanligt papper och som såg väldigt 
sladdriga ut. Vi accepterade emellertid handlingarna, vars inne- 
havare alltid lämnade bilarna åter inom avtalad tid och utan skador. 
Men så här i efterhand undrar vi om sådana körkort är giltiga och 
om vi bör hyra ut bilar till personer med sådana körkort?

Emma, Linköping

S VA R  DET DU BESKRIVER är alls inte ovanligt. EU håller på med en  
harmoniering på det här området, men det beräknas ta ytterligare några 
år för de sista länderna att byta ut samtliga körkort till inplastade, av 
samma modell som vi har i Sverige.

DET ÄR INGET som hindrar er 
från att hyra ut till en hyresta-
gare med papperskörkort. Det 
finns dock anledning att vara 
extra noga med att kolla upp och 
kvalificera kunder med dylika 
körkort då de är betydligt lättare 
att förfalska. Försäkra dig om 
att kunden är den hen utger sig 
för att vara innan du släpper 
i väg bilen. Ta kopior på alla 
dokument och se alltid till att 
få ett påskrivet hyresavtal med 
våra allmänna hyresvillkor på 
baksidan.

CENTRALT FRÅN Biluthyrarna 
Sverige ger vi ingen rekom-
mendation. Bland våra medlemmar har dock många bestämt sig för att 
acceptera papperskörkort, medan andra tycker att riskerna är för stora 
och att det blir för mycket krångel kring uthyrningen.

SOM KURIOSA kan jag nämna om några utlandssvenskar från Frankrike, 
som hade blivit nobbade att hyra bil på grund av sina ålderdomliga 
körkort, tågade upp till ambassaden i samlad trupp och anförde att de 
kände sig diskriminerade. 

I SÅDANA SAMMANHANG måste jag påpeka att det inte är någon allmän 
rättighet att hyra bil. Det är upp till uthyraren att fastställa om man vill 
acceptera papperskörkort eller inte. Det är ni som bestämmer på vilka 
premisser ni hyr ut era fordon. Se bara till att det framgår på ett tydligt 
sätt, redan under bokningsförfarandet, att ni inte accepterar sådana 
körkort. Då slipper ni obekväma situationer.

Anders Trollsås

Slip- och lackjobb
i små utrymmen

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

Läs mer på www.pivab.se 
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ANDERS TROLLSÅS

VAD GÄLLER NÄR  
HYRESTAGAREN VISAR  
ETT PAPPERSKÖRKORT?

JOHAN HOLMQVIST SVARAR

skada i övrigt i motorutrymmet, 
så hur skadan har uppstått vet 
vi inte.

Nybilsgaranti går inte; vi har 
haft en dialog med Nissan och 
sänt över en bild på skadan till 
dem. Både de och vi anser att 
det är tydligt att skadan har upp-
kommit genom yttre åverkan. 
Kunden vill nu att vi ska betala 
självrisken på hans vagnska-
degaranti, som naturligtvis tar 
skadan, men den har ju en själv-
risk som vi naturligtvis anser att 
kunden ska betala.

Kunden har nu betalat själv- 
risken, men hotar att gå vidare 
till ARN och vi undrar om kun-
den kan få rätt?

Carl, Växjö

S VA R  VARKEN KUNDEN eller 
ni kan svara på hur kabeln till 
luftkonditioneringen har slitits av. 
Nybilsgarantin tar självklart inte 
skadan och även om kunden anger 
att han inte vet hur skadan har 
uppstått, kan han inte skjuta över 
ansvaret på er bara för att inte heller 
ni kan förstå vad som har hänt. 

VAD SOM IBLAND glöms är rekla-
mationsrätten för ursprungliga 
fel, som kunden har i tre år. Den 
innebär här att kunden ska visa att 
det är ett ursprungligt fel, eftersom 
det har förflutit mer än sex månader 
efter leverans. I det här fallet kan 
inte kunden det eftersom luftkondi- 
tioneringen har fungerat under 
en lång period. Så ni kan känna er 
trygga att ni har agerat rätt, även om 
kunden går vidare till ARN. Om 
så blir fallet ska ni ange ett bra och 
omfattande svar.

Johan Holmqvist

reklamera skadan mot den glas-
firma som utfört den undermåliga 
reparationen. 

Den kunden hjälper säkert 
till med det, för i andra hand 
blir min rekommendation att 
ni riktar anspråket mot honom/
henne. Glasfirman som sedan får 
reklamationen kommer troligen 
att vilja utföra garantireparationen 
själv och då behöver de även stå 
för ersättningsbil till er kund. Det 
är viktigt att ni följer upp hur detta 
löser sig, så att er kund blir nöjd 
med hanteringen och naturligtvis 
även slutresultatet.

ATT UPPTÄCKA ETT sådant här dolt 
fel vid testet av en inbytesbil är inte 
lätt. Ett tips är att ställa några enkla 
frågor till kunden som ni byter in 
bilen från, till exempel om kunden 
har haft några problem med bilen. 
Här kan ju en del svar göra att ni 
vid testet undersöker delar på bilen 
noggrannare. Fördelen för kon-
sumenter som köper en begagnad 
bil av er är ju just att de har detta 
skydd, tre års reklamationsrätt, vil-
ket vi ibland kan behöva bli bättre 
på att marknadsföra.

Johan Holmqvist

Frågeställaren sålde 
en Ford, vars vindruta 
var ”fusklimmad”.

Körkort av 
trovärdig  
kvalitet.
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Nyregistreringar under december
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 December Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     69 33 362 552 0,09 0,14
  Land rover                 83 79 1 058 907 0,27 0,24
totalt bc sweden             152 112 1 420 1 459 0,37 0,39
BMW Northern Europe                                                                   
  bmW                        1 577 2 047 21 419 22 146 5,64 5,94
  mini                        209 194 3 062 2 768 0,80 0,74
totalt bmW northern europe     1 786 2 241 24 481 24 914 6,45 6,69
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 40 75 489 208 0,12 0,05
  Fiat                       249 244 7 060 6 950 1,86 1,86
  Jeep                       98 135 848 1 042 0,22 0,27
  Lancia                     0 0 0 26 0,00 0,00
totalt Fiat Group automobiles 387 454 8 397 8 226 2,21 2,20
Ford Motor                                                                          
  Ford                       784 1 131 11 734 12 628 3,09 3,39
totalt Ford motor            784 1 131 11 734 12 628 3,09 3,39
Honda Nordic                                                                        
  honda                      275 240 3 308 3 766 0,87 1,01
totalt honda nordic          275 240 3 308 3 766 0,87 1,01
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 2 57 39 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     2 2 57 39 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 940 1 634 23 092 21 788 6,08 5,85
totalt KIa motors sweden     1 940 1 634 23 092 21 788 6,08 5,85
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        979 815 12 361 10 595 3,26 2,85
totalt KW bruun autoimport     979 815 12 361 10 595 3,26 2,85
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      418 439 5 836 6 607 1,53 1,77
totalt mazda motor sverige   418 439 5 836 6 607 1,53 1,77
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 597 1 538 19 644 17 000 5,17 4,56
  smart                      3 2 61 47 0,01 0,01
totalt mercedes-benz sverige 1 600 1 540 19 705 17 047 5,19 4,57
Nevs                                                                    
  nevs                    0 0 0 2 0,00 0,00
totalt nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    245 253 2 731 2 749 0,71 0,73
totalt nimag sverige      245 253 2 731 2 749 0,71 0,73
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     564 892 9 483 9 821 2,49 2,63
totalt nissan nordic         564 892 9 483 9 821 2,49 2,63
Opel Sverige                                                                       
  opel                     491 656 7 031 8 050 1,85 2,16
totalt opel sverige         491 656 7 031 8 050 1,85 2,16
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      957 659 4 836 5 135 1,27 1,37
  renault                    2 438 2 298 15 937 14 374 4,20 3,86
totalt renault nordic sverige 3 395 2 957 20 773 19 509 5,47 5,23
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    495 328 5 418 4 827 1,42 1,29
  Ds                    48 8 116 112 0,03 0,03
  hyundai                    929 1 520 7 976 9 825 2,10 2,63
  mitsubishi                 391 510 4 434 4 503 1,16 1,20
totalt sc motors sweden ab   1 863 2 366 17 944 19 267 4,72 5,17
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  ssangyong                     67 15 471 125 0,12 0,03
totalt ssangyong motor sverige         67 15 471 125 0,12 0,03
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     425 369 5 065 5 058 1,33 1,35
totalt subaru nordic         425 369 5 065 5 058 1,33 1,35
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      158 122 1 546 1 645 0,40 0,44
  toyota                     2 278 2 257 23 077 22 332 6,08 5,99
totalt toyota sweden         2 436 2 379 24 623 23 977 6,49 6,43
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       2 231 2 735 20 619 22 662 5,43 6,08
  Porsche                    137 103 1 552 1 336 0,40 0,35
  skoda                      1 287 1 328 17 319 16 199 4,56 4,35
  seat                       374 488 6 218 5 707 1,63 1,53
  Volkswagen                 5 187 5 838 57 488 57 823 15,15 15,53
totalt Volkswagen Group sverige 9 216 10 492 103 196 103 727 27,20 27,85
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      7 731 8 011 75 506 71 238 19,90 19,13
totalt Volvo Personbilar sverige 7 731 8 011 75 506 71 238 19,90 19,13
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       202 283 2 179 1 726 0,57 0,46
Totalt 34 958 37 281 379 393 372 318 100,00 100,00

149 122 213 430
334 234 724 673
483 356 937 1 103

3 637 3 606 17 782 18 540
1 101 1 224 1 961 1 544

4 738 4 830 19 743 20 084

157 45 332 163
5 424 4 607 1 636 2 343

185 187 663 855
0 7 0 19

5 766 4 846 2 631 3 380

3 125 3 376 8 609 9 252
3 125 3 376 8 609 9 252

1 739 1 731 1 569 2 035
1 739 1 731 1 569 2 035

44 28 13 11
44 28 13 11

12 001 12 825 11 091 8 963
12 001 12 825 11 091 8 963

8 723 6 446 3 638 4 149
8 723 6 446 3 638 4 149

3 982 4 726 1 854 1 881
3 982 4 726 1 854 1 881

4 388 4 054 15 107 12 899
4 13 57 34

4 392 4 067 15 164 12 923

0 0 0 0
0 0 0 0

1 979 1 806 752 943
1 979 1 806 752 943

5 489 5 505 3 994 4 316
5 489 5 505 3 994 4 316

2 553 3 259 4 478 4 791
2 553 3 259 4 478 4 791

3 208 3 710 1 628 1 425
6 373 6 962 9 564 7 412
9 581 10 672 11 192 8 837

2 805 2 748 2 613 2 079
0 0 0 0

3 293 4 364 4 683 5 461
1 267 1 556 3 167 2 947
7 365 8 668 10 463 10 487

82 40 389 85
82 40 389 85

3 026 2 965 2 039 2 093
3 026 2 965 2 039 2 093

355 361 1 191 1 284
11 164 11 491 11 913 10 841
11 519 11 852 13 104 12 125

5 695 6 141 14 924 16 521
806 674 746 662

7 271 7 577 10 048 8 622
3 716 3 870 2 502 1 837

17 418 20 271 40 070 37 552
34 906 38 533 68 290 65 194

20 596 21 113 54 910 50 125
20 596 21 113 54 910 50 125

529 483 1 653 1 203
142 769 148 218 236 624 224 100

Pst!
Peugeot  

tillbaka!
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 379 275  

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
december 2017

Nyregistrerade miljöbilar december 2017, nya definitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i december

 December Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo Xc60 1 455 2 308 24 090 16 266 6,35 4,37
2 Volvo s/V90n 2 601 1 247 22 593 4 197 5,96 1,13
3 VW Golf 1 470 2 304 20 058 22 084 5,29 5,93
4 Volvo s/V60 1 920 2 200 15 116 16 755 3,98 4,50
5 VW Passat 1 743 1 388 15 057 15 716 3,97 4,22
6 Volvo V40n 1 422 1 505 10 524 12 691 2,77 3,41
7 VW tiguan 910 643 9 836 4 492 2,59 1,21
8 bmW 5-serie 445 538 6 670 5 435 1,76 1,46
9 toyota auris 558 527 6 208 7 423 1,64 1,99
10 skoda octavia 499 502 5 794 5 889 1,53 1,58

 December Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 toyota auris hsD hybrid 476 384 4 765 5 196 7,30 8,46
2 VW Passat Gte Laddhybrid 440 150 4 624 3 804 7,08 6,19
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel 350 488 3 571 5 200 5,47 8,46
4 Kia niro hybrid 387 151 3 105 492 4,75 0,80
5 mercedes e-Klass (213)  Diesel 178 425 3 076 2 138 4,71 3,48
6 Volvo V60n miljödiesel Diesel 235 474 2 894 4 330 4,43 7,05
7 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 376 35 2 832 159 4,34 0,26
8 toyota Yaris hybrid hybrid 186 173 2 827 2 480 4,33 4,04
9 toyota c-hr hybrid hybrid 352 70 2 755 77 4,22 0,13
10 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 206 263 2 452 1 819 3,75 2,96

Diesel 39,1 %

E85 0,9 % 

Elhybrid 25,2 %

El/laddhybrid 28,9 %

Gas 5,9 %

 December 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

36 000

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

0
Jan   Feb   mar   aPr   maJ   JUn   JUL  aUG   seP   oKt   noV   Dec

 2016      2017

1

3

2ko m m e N ta r

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

2017 slogs all time high rekord för personbilar 
med 379 393 (+2 procent), men också för tran-
sportbilar med 55 390 (+7 procent) och för tunga 
lastbilar med 6 198 (+5 procent). 

Även för begagnat blev det rekord, ett  
tangerat rekord, då 1 320 000 begagnade bilar  
hittade sina kunder 2017, vilket var lika många  
som rekordåret 2016.

för Privatleasingen såg vi en stabil hög 
marknad under året med 28 procents andel av de 
privatregistrerade personbilarna. Jämfört med 
2016 hade vi en liten minskning med dryga 4 000 
bilar, eller 9 procent. Det var främst den extrema 
utleveranstakten under kvartal fyra 2016 som 
gjorde skillnaden.

Prognoserna för 2018 är för personbilar 
360 000, för transportbilar 54 000 och för tunga 
lastbilar 5 900.

rekordåret 2017
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Källa: Vroom

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

2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 November  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

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

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

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

1 Volvo 3 610 20,44 3 433 39 306 20,19 40 377 8 555 21,07 7 132 5,1 5,8 5,4
2 Volkswagen 2 444 13,84 2 175 27 530 14,14 24 445 4 741 11,68 5 146 6,3 5,1 5,9
3 Toyota 1 541 8,73 1 473 16 846 8,65 17 026 2 793 6,88 2 619 6,6 6,7 6,6
4 Audi 1 119 6,34 980 11 385 5,85 11 884 3 245 7,99 2 301 4,2 5,1 4,4
5 BMW 1 029 5,83 893 11 319 5,81 10 925 2 097 5,17 1 885 6,0 5,7 6,1
6 Ford 891 5,05 843 9 600 4,93 10 264 2 384 5,87 2 160 4,5 4,7 4,6
7 KIA 773 4,38 692 8 303 4,26 7 999 1 551 3,82 1 310 6,2 6,3 6,2
8 Renault 692 3,92 547 7 242 3,72 7 096 1 522 3,75 1 473 5,7 4,5 5,1
9 Skoda 660 3,74 602 7 345 3,77 7 189 1 588 3,91 1 374 5,0 5,3 5,4

10 Mercedes-Benz 588 3,33 514 6 570 3,37 6 491 1 704 4,20 1 361 4,2 4,5 4,6
11 Hyundai 548 3,10 592 6 719 3,45 7 358 1 284 3,16 1 436 5,1 4,9 5,4
12 Peugeot 526 2,98 480 5 831 2,99 6 378 1 158 2,85 1 291 5,5 4,5 5,0
13 Nissan 444 2,51 350 4 391 2,26 4 352 580 1,43 539 9,1 7,8 8,3
14 Opel 442 2,50 520 4 823 2,48 5 488 1 224 3,02 1 252 4,4 5,0 4,3
15 Subaru 310 1,76 368 3 211 1,65 3 308 731 1,80 622 5,0 7,1 5,2
16 Citroen 274 1,55 289 3 381 1,74 3 644 793 1,95 927 4,2 3,7 4,4
17 Honda 255 1,44 357 3 111 1,60 4 049 651 1,60 677 4,7 6,3 5,2
18 Mazda 203 1,15 194 2 245 1,15 2 269 560 1,38 425 4,5 5,5 4,8
19 SAAB 190 1,08 265 2 401 1,23 3 662 509 1,25 708 4,4 4,5 4,4
20 Mitsubishi 183 1,04 205 2 068 1,06 2 186 530 1,31 468 4,2 5,3 4,5
21 Seat 171 0,97 187 2 037 1,05 1 930 464 1,14 415 4,6 5,4 5,1
22 Suzuki 136 0,77 146 1 443 0,74 1 407 282 0,69 270 6,0 6,5 5,4
23 Dacia 116 0,66 80 1 221 0,63 832 198 0,49 114 7,4 8,4 8,6
24 Mini 108 0,61 104 1 315 0,68 1 255 240 0,59 192 5,8 6,5 6,6
25 Fiat 90 0,51 81 1 154 0,59 1 173 266 0,66 223 4,1 4,4 5,0
Övriga                                            315 1,78 341 3 914 2,01 4 157 944 2,33 1 011 4,0 4,0 4,4

Totalt/Genomsnitt 17 658 100,0 16 711 194 711 100,0 197 144 40 594 100,0 37 331 5,3 5,4 5,4

01 - stocKhoLm                           10 197 9 287 910 9,80 112 072 108 711 3 361 3,09 21,36 20,87
03 - UPPsaLa                             1 559 1 604 -45 -2,81 18 296 18 697 -401 -2,14 3,49 3,59
04 - sÖDermanLanD                        1 525 1 389 136 9,79 16 477 16 594 -117 -0,71 3,14 3,19
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 067 1 976 91 4,61 23 320 23 086 234 1,01 4,45 4,43
06 - JÖnKÖPInG                           1 820 1 739 81 4,66 20 465 19 982 483 2,42 3,90 3,84
07 - KronoberG                           1 046 970 76 7,84 11 480 11 094 386 3,48 2,19 2,13
08 - KaLmar                              1 160 1 091 69 6,32 13 378 12 751 627 4,92 2,55 2,45
09 - GotLanD                             242 229 13 5,68 2 493 2 459 34 1,38 0,48 0,47
10 - bLeKInGe                            765 710 55 7,75 8 566 8 026 540 6,73 1,63 1,54
12 - sKÅne LÄn                           6 054 5 885 169 2,87 68 698 66 367 2 331 3,51 13,09 12,74
13 - haLLanD                             1 619 1 626 -7 -0,43 17 942 18 139 -197 -1,09 3,42 3,48
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 713 7 511 202 2,69 86 897 88 774 -1 877 -2,11 16,56 17,04
17 - VÄrmLanD                            1 340 1 362 -22 -1,62 15 335 15 589 -254 -1,63 2,92 2,99
18 - Örebro                              1 361 1 502 -141 -9,39 16 590 17 036 -446 -2,62 3,16 3,27
19 - VÄstmanLanD                         1 471 1 407 64 4,55 16 566 16 531 35 0,21 3,16 3,17
20 - DaLarnas LÄn                        1 484 1 359 125 9,20 16 258 16 065 193 1,20 3,10 3,08
21 - GÄVLeborG                           1 262 1 369 -107 -7,82 14 879 14 982 -103 -0,69 2,84 2,88
22 - VÄsternorrLanD                      1 092 1 080 12 1,11 13 225 13 196 29 0,22 2,52 2,53
23 - JÄmtLanD                            517 523 -6 -1,15 6 237 6 463 -226 -3,50 1,19 1,24
24 - VÄsterbotten                        1 080 1 008 72 7,14 12 004 12 390 -386 -3,12 2,29 2,38
25 - norrbotten                          1 139 1 141 -2 -0,18 13 222 13 818 -596 -4,31 2,52 2,65
Övrigt 15 9 6 66,67 233 155 78 50,32 0,04 0,03

hela landet 46 528 44 777 1 751 3,91 524 633 520 905 3 728 0,72 100,0 100,00

mrF 15 916 34,22 175 935 33,54 14 860 33,20 176 125 33,82 1 056 7,11 -190 -0,11
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 465 28,95 147 630 28,15 12 146 27,13 136 292 26,17 1 319 10,86 11 338 8,32
Bilhandel total 29 381 63,17 323 565 61,69 27 006 60,33 312 417 59,99 2 375 8,79 11 148 3,57
Privat bilhandel(fysisk person) 1 354 2,91 16 061 3,06 1 384 3,09 16 882 3,24 -30 -2,17 -821 -4,86
Juridisk person 4 484 9,64 52 529 10,02 4 485 10,02 51 775 9,94 -1 -0,02 754 1,46
Privat 10 980 23,61 128 858 24,57 11 572 25,85 135 426 26,00 -592 -5,12 -6 568 -4,85
Direktimport 313 0,67 3 487 0,66 317 0,71 4 310 0,83 -4 -1,26 -823 -19,10

Totalt 46 512 524 500 44 764 520 810 1 748 3,90 3 690 0,71

registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Dec  Ackumulerat  2017  2016
chevrolet  1 0 4 2 0,0 100,0 0,0 0,0
citroen  188 229 3 243 2 799 -17,9 15,9 5,9 5,4
Dacia  98 100 687 854 -2,0 -19,6 1,2 1,7
hyundai  6 2 48 56 200,0 -14,3 0,1 0,1
Fiat  104 190 1 642 1 396 -45,3 17,6 3,0 2,7
Ford  640 621 8 098 8 664 3,1 -6,5 14,6 16,8
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  110 126 705 688 -12,7 2,5 1,3 1,3
Isuzu  72 38 563 591 89,5 -4,7 1,0 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  598 469 5 131 4 602 27,5 11,5 9,3 8,9
mitsubishi  93 98 910 934 -5,1 -2,6 1,6 1,8
nissan  252 241 3 179 2 960 4,6 7,4 5,7 5,7
opel  180 142 1 716 1 577 26,8 8,8 3,1 3,1
Peugeot  354 377 4 511 4 181 -6,1 7,9 8,1 8,1
renault  944 696 5 870 5 271 35,6 11,4 10,6 10,2
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 5 62 24 -80,0 158,3 0,1 0,0
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  186 256 2 300 1 821 -27,3 26,3 4,2 3,5
Volkswagen  1 452 1 528 16 709 15 205 -5,0 9,9 30,2 29,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  1 2 12 44 -50,0 -72,7 0,0 0,1
Totalt  5 280 5 120 55 390 51 669 3,1 7,2 100,0  100,0

registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Dec  Ackumulerat  2017  2016
DaF  31 13 172 134 138,5 28,4 2,8 2,3
Iveco  1 1 3 8 0,0 -62,5 0,0 0,1
man  8 30 233 263 -73,3 -11,4 3,8 4,4
mercedes-benz  58 64 708 591 -9,4 19,8 11,4 10,0
scania  250 242 2 492 2 417 3,3 3,1 40,2 40,9
Volvo  223 288 2 556 2 470 -22,6 3,5 41,2 41,8
Övriga  4 1 34 30 300,0 13,3 0,5 0,5
Totalt  575 639 6 198 5 913 -10,0 4,8  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass December Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 5 280 5 120 160 3,1 55 390 51 669 3 721 7,2
andel i % 89,3 87,7   89,1 87,7
3,5–10 ton 27 38 -11 -28,9 280 322 -42 -13,0
andel i %  0,5 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  32 43 -11 -25,6 274 263 11 4,2
andel i %  0,5 0,3   0,4 0,3
>16 ton  575 639 -64 -10,0 6 198 5 913 285 4,8
andel i %  9,7 11,3   10,0 11,3
Totalt  5 914 5 840 74 1,3 62 142 58 167 3 975 6,8

registrering av bussar Över 10 ton

 December Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Dec  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-setra  2 6 132 87 -66,7 51,7 13,8 8,4
man  20 29 150 95 -31,0 57,9 15,7 9,1
mercedes-benz  4 1 263 129 300,0 103,9 27,5 12,4
neoplan  0 1 2 10 -100,0 -80,0 0,2 1,0
scania  14 53 188 241 -73,6 -22,0 19,6 23,2
VDL  1 0 34 0 0,0 0,0 3,5 0,0
Volvo  13 79 103 376 -83,5 -72,6 10,8 36,2
Övriga  14 3 86 101 366,7 -14,9 9,0 9,7
Totalt  68 172 958 1 039 -60,5 -7,8 100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r

vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     30 18 30 18 0,13 0,07
  Land rover                 31 37 31 37 0,13 0,15
totalt bc sweden             61 55 61 55 0,26 0,23
BMW Northern Europe                                                                   
  bmW                        1 336 1 408 1 336 1 408 5,81 6,04
  mini                        232 216 232 216 1,00 0,92
totalt bmW northern europe     1 568 1 624 1 568 1 624 6,82 6,97
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 30 33 30 33 0,13 0,14
  Fiat                       182 251 182 251 0,79 1,07
  Jeep                       50 42 50 42 0,21 0,18
totalt Fiat Group automobiles 262 326 262 326 1,14 1,40
Ford Motor                                                                          
  Ford                       752 861 752 861 3,27 3,69
totalt Ford motor            752 861 752 861 3,27 3,69
Honda Nordic                                                                        
  honda                      220 227 220 227 0,95 0,97
totalt honda nordic          220 227 220 227 0,95 0,97
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 0 2 0 0,00 0,00
totalt Iveco sweden     2 0 2 0 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 438 1 328 1 438 1 328 6,25 5,70
totalt KIa motors sweden     1 438 1 328 1 438 1 328 6,25 5,70
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        824 719 824 719 3,59 3,09
totalt KW bruun autoimport     824 719 824 719 3,59 3,09
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      399 479 399 479 1,73 2,05
totalt mazda motor sverige   399 479 399 479 1,73 2,05
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 200 1 246 1 200 1 246 5,22 5,35
  smart                      0 1 0 1 0,00 0,00
totalt mercedes-benz sverige 1 200 1 247 1 200 1 247 5,22 5,35
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    225 157 225 157 0,97 0,67
totalt nimag sverige      225 157 225 157 0,97 0,67
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     737 567 737 567 3,20 2,43
totalt nissan nordic         737 567 737 567 3,20 2,43
Opel Sverige                                                                       
  opel                     377 491 377 491 1,64 2,10
totalt opel sverige         377 491 377 491 1,64 2,10
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      285 195 285 195 1,24 0,83
  renault                    403 499 403 499 1,75 2,14
totalt renault nordic sverige 688 694 688 694 2,99 2,98
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    182 315 182 315 0,79 1,35
  Ds                    27 6 27 6 0,11 0,02
  hyundai                    244 283 244 283 1,06 1,21
  mitsubishi                 216 292 216 292 0,93 1,25
totalt sc motors sweden ab   669 896 669 896 2,91 3,84
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  ssangyong                     63 21 63 21 0,27 0,09
totalt ssangyong motor sverige         63 21 63 21 0,27 0,09
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     456 339 456 339 1,98 1,45
totalt subaru nordic         456 339 456 339 1,98 1,45
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      131 114 131 114 0,57 0,48
  toyota                     1 531 1 232 1 531 1 232 6,66 5,29
totalt toyota sweden         1 662 1 346 1 662 1 346 7,23 5,78
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 190 1 240 1 190 1 240 5,17 5,32
  bentley                    4 0 4 0 0,01 0,00
  Porsche                    145 135 145 135 0,63 0,57
  skoda                      1 399 992 1 399 992 6,08 4,26
  seat                       409 387 409 387 1,77 1,66
  Volkswagen                 3 436 4 288 3 436 4 288 14,95 18,41
totalt Volkswagen Group sverige 6 583 7 042 6 583 7 042 28,64 30,24
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 744 4 732 4 744 4 732 20,64 20,32
totalt Volvo Personbilar sverige 4 744 4 732 4 744 4 732 20,64 20,32
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       50 131 50 131 0,22 0,56
Totalt 22 980 23 282 22 980 23 282 100,00 100,00
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0 0 0 0
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Nyregistreringar under januari
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 Januari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Pst!
Peugeot  

tillbaka!
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Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
januari 2018

Nyregistrerade miljöbilar januari 2018, nya definitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i januari

 Januari Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 1 994 1 392 1 994 1 392 8,68 5,98
2 Volvo s/V60 1 098 1 209 1 098 1 209 4,78 5,19
3 VW Passat 1 051 1 118 1 051 1 118 4,57 4,80
4 VW Golf 1 004 1 453 1 004 1 453 4,37 6,24
5 Volvo Xc60 697 1 173 697 1 173 3,03 5,04
6 Volvo V40n 597 590 597 590 2,60 2,53
7 VW tiguan 577 673 577 673 2,51 2,89
8 nissan Qashqai 558 348 558 348 2,43 1,49
9 skoda octavia 492 389 492 389 2,14 1,24
10 mercedes e-Klass 362 390 362 390 1,58 1,68

 Januari Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 307 45 307 45 6,78 1,08
2 VW Passat Gte Laddhybrid 298 549 298 549 6,58 13,14
3 toyota auris hsD hybrid 278 220 278 220 6,14 5,26
4 toyota c-hr hybrid hybrid 273 59 273 59 6,03 1,41
5 Kia niro hybrid 217 177 217 177 4,79 4,24
6 nissan Qashqai DcI Diesel 216 93 216 93 4,77 2,23
7 Kia optima PheV Laddhybrid 191 11 191 11 4,22 0,26
8 mercedes e-Klass (213)  Diesel 182 343 182 343 4,02 8,21
9 Volvo V60n miljödiesel Diesel 167 189 167 189 3,69 4,52
10 toyota Yaris hybrid hybrid 163 129 163 129 3,60 3,09

El/laddhybrid 35,3 %

E85 0,4 % 

Elhybrid 26,1 %

Diesel 32,3 %

Gas 5,9 %

 Januari Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 7 152 7 624 7 152 7 624 31,1
Västra Götalands län           3 694 3 756 3 694 3 756 16,1
skåne län                      3 339 3 224 3 339 3 224 14,5
Östergötlands län              962 944 962 944 4,2
Jönköpings län                 772 809 772 809 3,4
hallands län                   748 717 748 717 3,3
Uppsala län                    666 600 666 600 2,9
Gävleborgs län                 571 511 571 511 2,5
Värmlands län                  515 511 515 511 2,2
Örebro län                     476 483 476 483 2,1
Västmanlands län               486 440 486 440 2,1
södermanlands län              471 489 471 489 2,0
Västernorrlands län            458 441 458 441 2,0
Kronobergs län                 430 390 430 390 1,9
Västerbottens län              439 508 439 508 1,9
Kalmar län                     419 507 419 507 1,8
Dalarnas län                   424 446 424 446 1,8
norrbottens län                394 353 394 353 1,7
blekinge län                   272 269 272 269 1,2
Jämtlands län                  212 177 212 177 0,9
Gotlands län                   80 83 80 83 0,3
Landet totalt 22 980 23 282 22 980 23 282 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 375 746  

ko m m e N ta r

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

Näst bästa januarimånaden någonsin för  
personbilar – 22 980 bilar. Det är en minskning 
mot rekordet 2016 med en procent. men nivån är 
ändå rekordhög, även sett till att januari i år hade 
en arbetsdag mer än förra året.  

traNsPortbilar gav oss den bästa januari-
månaden någonsin, med en ökning på tre procent 
och den 43:e månaden av de 50 senaste med en 
ökning. rekordet lyder på 3 690 bilar. takten på 
registreringarna motsvarar alltså fjolåret, men vi 
hör från medlemmar att det skrivs order i ännu 
högre takt just nu. 

äveN tuNga lastbilar hade en rekordstark 
månad med en ökning på hela 14 procent, till 450. 
Över 400 tunga lastbilar i januari har vi inte haft 
sedan 2007–2009, då 2009 var högst med 468.

rekordtakten fortsätter! 
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Källa: Vroom

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

2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 December  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

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

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

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

1 Volvo 3 094 21,33 3 306 42 400 20,27 43 683 8 612 20,94 7 264 4,3 5,5 5,3
2 Volkswagen 1 963 13,53 2 080 29 493 14,10 26 525 4 792 11,65 5 498 4,9 4,7 5,7
3 Toyota 1 198 8,26 1 259 18 044 8,63 18 285 2 849 6,93 2 804 5,1 5,6 6,4
4 Audi 1 105 7,62 898 12 489 5,97 12 782 3 229 7,85 2 439 4,1 4,5 4,4
5 BMW 875 6,03 934 12 193 5,83 11 859 2 113 5,14 1 937 5,0 5,9 6,0
6 Ford 736 5,07 696 10 335 4,94 10 960 2 359 5,74 2 201 3,7 3,8 4,5
7 Kia 578 3,99 571 8 881 4,25 8 570 1 630 3,96 1 358 4,4 5,1 5,9
8 Skoda 551 3,80 551 7 897 3,77 7 740 1 590 3,87 1 372 4,2 4,8 5,3
9 Renault 539 3,72 552 7 780 3,72 7 648 1 586 3,86 1 593 4,2 4,3 4,9

10 Mercedes-Benz 502 3,46 517 7 069 3,38 7 008 1 752 4,26 1 413 3,5 4,5 4,5
11 Hyundai 429 2,96 481 7 148 3,42 7 839 1 310 3,19 1 453 4,0 4,0 5,2
12 Peugeot 369 2,54 405 6 198 2,96 6 783 1 209 2,94 1 393 3,7 3,6 4,8
13 Opel 338 2,33 351 5 159 2,47 5 839 1 251 3,04 1 199 3,3 3,4 4,2
14 Nissan 322 2,22 314 4 712 2,25 4 666 578 1,41 569 6,7 6,8 8,2
15 Subaru 274 1,89 253 3 484 1,67 3 561 722 1,76 616 4,5 4,9 5,2
16 Citroen 216 1,49 282 3 596 1,72 3 926 823 2,00 880 3,2 3,7 4,2
17 Honda 195 1,34 253 3 306 1,58 4 302 671 1,63 642 3,5 4,6 5,0
18 Mazda 191 1,32 151 2 436 1,16 2 420 535 1,30 464 4,2 4,1 4,9
19 Seat 160 1,10 142 2 197 1,05 2 072 488 1,19 410 4,0 4,1 4,9
20 Mitsubishi 151 1,04 161 2 219 1,06 2 347 544 1,32 463 3,4 4,2 4,4
21 Saab 141 0,97 258 2 540 1,21 3 920 491 1,19 693 3,4 4,4 4,3
22 Dacia 95 0,65 70 1 316 0,63 902 213 0,52 113 5,5 7,4 8,1
23 Suzuki 91 0,63 86 1 534 0,73 1 493 296 0,72 302 3,8 3,6 5,1
24 Mini 81 0,56 69 1 396 0,67 1 324 276 0,67 197 3,8 4,3 5,9
25 Fiat 53 0,37 63 1 206 0,58 1 236 282 0,69 237 2,3 3,3 4,6
Övriga                                            257 1,77 322 4 171 1,99 4 479 917 2,23 1 015 3,3 3,8 4,3

Totalt/Genomsnitt 14 504 100,0 15 025 209 199 100,0 212 169 41 118 100,0 38 525 4,3 4,8 5,3

01 - stocKhoLm                           8 868 8 816 52 0,59 121 106 117 527 3 579 3,05 21,44 20,80
03 - UPPsaLa                             1 320 1 479 -159 -10,75 19 642 20 176 -534 -2,65 3,48 3,57
04 - sÖDermanLanD                        1 090 1 222 -132 -10,80 17 586 17 816 -230 -1,29 3,11 3,15
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 743 1 791 -48 -2,68 25 098 24 877 221 0,89 4,44 4,40
06 - JÖnKÖPInG                           1 555 1 563 -8 -0,51 22 048 21 545 503 2,33 3,90 3,81
07 - KronoberG                           848 844 4 0,47 12 344 11 938 406 3,40 2,19 2,11
08 - KaLmar                              1 019 989 30 3,03 14 412 13 740 672 4,89 2,55 2,43
09 - GotLanD                             200 190 10 5,26 2 695 2 649 46 1,74 0,48 0,47
10 - bLeKInGe                            626 600 26 4,33 9 204 8 626 578 6,70 1,63 1,53
12 - sKÅne LÄn                           5 059 9 119 -4 060 -44,52 73 844 75 486 -1 642 -2,18 13,08 13,36
13 - haLLanD                             1 345 1 393 -48 -3,45 19 308 19 532 -224 -1,15 3,42 3,46
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                6 709 6 680 29 0,43 93 709 95 454 -1 745 -1,83 16,59 16,90
17 - VÄrmLanD                            1 133 1 152 -19 -1,65 16 490 16 741 -251 -1,50 2,92 2,96
18 - Örebro                              1 170 1 245 -75 -6,02 17 775 18 281 -506 -2,77 3,15 3,24
19 - VÄstmanLanD                         1 335 1 299 36 2,77 17 916 17 830 86 0,48 3,17 3,16
20 - DaLarnas LÄn                        1 188 1 225 -37 -3,02 17 463 17 290 173 1,00 3,09 3,06
21 - GÄVLeborG                           1 086 1 099 -13 -1,18 15 981 16 081 -100 -0,62 2,83 2,85
22 - VÄsternorrLanD                      869 992 -123 -12,40 14 115 14 188 -73 -0,51 2,50 2,51
23 - JÄmtLanD                            480 474 6 1,27 6 727 6 937 -210 -3,03 1,19 1,23
24 - VÄsterbotten                        800 903 -103 -11,41 12 822 13 293 -471 -3,54 2,27 2,35
25 - norrbotten                          1 005 964 41 4,25 14 247 14 782 -535 -3,62 2,52 2,62
Övrigt 6 4 2 50,00 239 159 80 50,31 0,04 0,03

hela landet 39 454 44 043 -4 589 -10,42 564 771 564 948 -177 -0,03 100,0 100,00

mrF 13 182 33,42 189 105 33,49 13 456 30,56 189 581 33,56 -274 -2,04 -476 -0,25
Övrig bilhandel (jur.pers) 11 552 29,29 159 212 28,20 10 952 24,87 147 244 26,07 600 5,48 11 968 8,13
Bilhandel total 24 734 62,70 348 317 61,69 24 408 55,43 336 825 59,63 326 1,34 11 492 3,41
Privat bilhandel(fysisk person) 1 083 2,75 17 170 3,04 1 168 2,65 18 050 3,20 -85 -7,28 -880 -4,88
Juridisk person 4 761 12,07 57 415 10,17 8 667 19,68 60 442 10,70 -3 906 -45,07 -3 027 -5,01
Privat 8 653 21,94 138 029 24,45 9 501 21,58 144 927 25,66 -848 -8,93 -6 898 -4,76
Direktimport 215 0,55 3 700 0,66 286 0,65 4 596 0,81 -71 -24,83 -896 -19,50

Totalt 39 446 564 631 44 030 564 840 -4 584 -10,41 -209 -0,04

registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Jan  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  1 0 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  167 276 167 276 -39,5 -39,5 4,5 7,7
Dacia  46 26 46 26 76,9 76,9 1,2 0,7
hyundai  1 2 1 2 -50,0 -50,0 0,0 0,1
Fiat  144 102 144 102 41,2 41,2 3,9 2,8
Ford  596 446 596 446 33,6 33,6 16,2 12,4
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  26 31 26 31 -16,1 -16,1 0,7 0,9
Isuzu  56 20 56 20 180,0 180,0 1,5 0,6
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  330 323 330 323 2,2 2,2 8,9 9,0
mitsubishi  46 60 46 60 -23,3 -23,3 1,2 1,7
nissan  187 198 187 198 -5,6 -5,6 5,1 5,5
opel  112 100 112 100 12,0 12,0 3,0 2,8
Peugeot  350 371 350 371 -5,7 -5,7 9,5 10,3
renault  257 173 257 173 48,6 48,6 7,0 4,8
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  9 5 9 5 80,0 80,0 0,2 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  142 146 142 146 -2,7 -2,7 3,8 4,1
Volkswagen  1 217 1 304 1 217 1 304 -6,7 -6,7 33,0 36,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  3 2 3 2 50,0 50,0 0,1 0,1
Totalt  3 690 3 585 3 690 3 585 2,9 2,9 100,0  100,0

registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Jan  Ackumulerat  2018  2017
DaF  16 5 16 5 220,0 220,0 3,6 1,3
Iveco  1 0 1 0 0,0 0,0 0,2 0,0
man  18 15 18 15 20,0 20,0 4,0 3,8
mercedes-benz  35 48 35 48 -27,1 -27,1 7,8 12,1
scania  177 179 177 179 -1,1 -1,1 39,3 45,2
Volvo  202 147 202 147 37,4 37,4 44,9 37,1
Övriga  1 2 1 2 -50,0 -50,0 0,2 0,5
Totalt  450 396 450 396 13,6 13,6  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Januari Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 3 690 3 585 105 2,9 3 690 3 585 105 2,9
andel i % 88,1 89,1   88,1 89,1
3,5–10 ton 30 19 11 57,9 30 19 11 57,9
andel i %  0,7 0,5   0,7 0,5
10–16 ton  18 25 -7 -28,0 18 25 -7 -28,0
andel i %  0,4 0,6   0,4 0,6
>16 ton  450 396 54 13,6 450 396 54 13,6
andel i %  10,7 9,8   10,7 9,8
Totalt  4 188 4 025 163 4,0 4 188 4 025 163 4,0

registrering av bussar Över 10 ton

 Januari Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Jan  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  1 17 1 17 -94,1 -94,1 3,8 53,1
man  1 1 1 1 0,0 0,0 3,8 3,1
mercedes-benz  5 4 5 4 25,0 25,0 19,2 12,5
neoplan  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
scania  11 5 11 5 120,0 120,0 42,3 15,6
VDL  5 0 5 0 0,0 0,0 19,2 0,0
Volvo  3 4 3 4 -25,0 -25,0 11,5 12,5
Övriga  0 1 0 1 -100,0 -100,0 0,0 3,1
Totalt  26 32 26 32 -18,8 -18,8  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r

vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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– Vi tror att kvinnor och män komplet-
terar varandra och att en mix ger en positiv 
dynamisk företagskultur. Dessutom ökar vi ju 
urvalet i rekryteringen om vi får in fler tjejer. 

Studievägledaren Annmari Jonsson säger:
– Servicetekniker är ju ett serviceyrke, det 

hörs ju på namnet, och kvinnor kan säkert ha 
stor fallenhet för kundbetjäning. 

Rektorn Lars Gavelin tillägger:
– Bland bilisterna är det ju snart lika många 

kvinnor som män, så kvinnliga tekniker är 
befogat ur många perspektiv. 

”Denna gång är utbildningen riktad till 
kvinnor”, stod det i lanseringen. Det tycks ha 
gett tjejer en aha-upplevelse. En utbildning 
riktad till dem; kanske en möjlighet de inte 
tidigare hade tänkt på.

– Vi upplever också att tjejerna vågar fråga 
mer och ta den plats de vill ha, säger Annmari 
och tillägger att flertalet sökande har någon an-
knytning till bilar och motorer sedan tidigare. 

Persson Invest samarbetar med fler skolor.
– Just Vilhelmina Lärcentrum har kom-

mit långt och är på. Jag är imponerad av deras 
initiativ och idéer, säger Björn Rentzhog.

FORTSÄTTNING FÖLJER. Nästa läsår kommer 
skolan att börja med en interaktiv undervisning 
med videokonferenser och mobila lärare som

reser till eleverna, i första hand till 
Uppsala. Det för att locka fler elever 
från Mellansverige som kan tycka att 
Vilhelmina låter lite väl långväga.

– Det ska bli jättespännande. Vi 
har ju ett stort rekryteringsbehov på 
den tunga sidan i Arlanda stad, säger 
Rentzhog.

Skolsamarbeten är för övrigt inget 
nytt för Persson Invest, som paral-
lellt med bilåterförsäljningen driver 
skogsförvaltning och hyvleriverk-
samhet. När sågverk lagts ner, både 
egna och andras, har omskolning 
dragits i gång och fyllt ett visst rekry-
teringsbehov på bilsidan.

– Vi har fått fantastiskt duktiga 
medarbetare den vägen och i Norge 
driver vi framgångsrikt Wist Volvo-
skola med lärlingsutbildning.

Idén med utbildning specifikt 
för kvinnor föddes häromåret på 
lastbilssidan.

– Bara män sökte så vi provade 
med kurser för kvinnor och fick 
jättemånga sökande. Nu har vi gjort 
samma sak på personbilssidan.

– En uppgift är ju att marknadsföra
yrket och ska vi bredda oss måste vi få in folk 
från annan bakgrund än den gängse. Det finns 
karriärmöjligheter. Vi har medarbetare som gått 
från mekaniker till vd, slutar Björn Rentzhog. 2

2 R E K R Y T E R I N G
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Här ges kvinnorna
FÖRETRÄDE!
Leder Persson Invest branschens jämställdhetsliga? 
Vi vill gärna tro det efter att ha spanat in deras  
satsningar på teknikerutbildningar för kvinnor som 
utgår från Vilhelmina Lärcentrum. Så lyckat!
TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

”BÄTTRE ATT  
UTFÖRA FÖRST OCH 
SNACKA SE´N”
BJÖRN RENTZHOG,  
KONCERNCHEF PERSSON INVEST

DET BÖRJADE FAKTISKT på Wist Last & Buss 
norska lärlingsskola med teknikerutbildning. 
Den inspirerade till en svensk lärlingsutbild-
ning för lastbilsmekaniker för vuxna 2013 i ett 
samarbete mellan Wist och Vilhelmina Lär-
centrum. Efter två lyckade kurser riktades en 
tredje utbildning till kvinnor och nu pågår en 

lärlingsutbildning för personbilstekniker med 
samma genusperspektiv.

69 tjejer sökte! De flesta högkvalificerade 
och i arbete inom andra branscher. Åtta ut-
bildar sig nu och är ute på praktik på Persson 
Investföretag runt om på verkstäder i Jämtland, 
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 

De är kvinnor mellan 25 och 35 år, med livs-
erfarenhet från föräldraskap och många andra 
yrken som kock, förskollärare och personlig 
assistent. Alla med hågen att skola om sig och 
hitta en mer adekvat profession.

– De är spjutspetsarna, motiverade, mål-
medvetna och anspråksfulla, säger studievägle-
daren Annmari Jonsson på Vilhelmina Lärcen-
trum som administrerar lärlingsutbildningen.

MER JÄMSTÄLLDA arbetsplatser är en uttalad ägar-
vilja och framtidssatsning från familjen Persson.

– Det är viktigt att handla, att genomföra 
saker. Så kan prata se´n, säger koncernchefen 
Björn Rentzhog.

Fotnot Utbildningarna som riktar sig mot enbart kvinnor 
arrangeras i samverkan med Bilbolaget, Eriksson Bil, 
Nordiska Bil samt Wist Last & Buss som samtliga ingår  
i Persson Invest-koncernen.

OM UTBILDNINGEN
● Samarbetet mellan Vilhelmina Lärcentrum och Persson

Invest genomförs inom ramen för den statliga satsningen 
på ”lärlingsvux”.

● Utbildningen marknadsförs av skolan och företagen 
gemensamt, bland annat i sociala medier.

● På den pågående pilotutbildningen för personbilstekniker
är utbildningen gymnasial och omfattar två terminer, varav 
30 procent är teori som sker på skolan i tre omgångar och 
70 procent är praktik ute på företagen.

● Antagningen sker genom intervjuer med de sökande ute 
på lärlingsplatserna och som Lärcentrum och företagen 
håller gemensamt.

● Eleverna bekostar själva utbildningen via studiemedel.
Boendepaket ordnas under veckorna i Vilhelmina. Persson 
Invest sponsrar med hotell och middag under introduktionen 
och står för handledare under praktiken. Elevernas hemkom-
muner betalar motsvarande statsbidraget för lärlingar.

● Upptagningsområdet matchar Persson Invests geografiska
utbredning från Kiruna och Trondheim i norr till Arlanda 
stad i söder.

● Lärlingsplatser har hittills erbjudits i Kiruna, Gällivare,
Kalix, Boden, Luleå, Piteå, Umeå, Lycksele, Vilhelmina, 
Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Östersund, Strömsund, 
Västerås, Avesta, Uppsala och Arlandastad.

● Alla som fullföljer utbildningen erbjuds provanställning.
● Vid Vilhelmina Lärcentrum drivs yrkesutbildningar för

vuxna i många former. Skolan har tidigare haft utbildningar 
för enbart män som velat prova på yrken inom vård och 
omsorg och flera har blivit kvar i gebitet.

Koncernchefen 
Björn Rentzhog 
på Persson  
Invest hyllar 
principen ”lite 
snack och  
mycket verk-
stad”

Jennifer Wassermann, 23

Carolin Henriksson, 27

Camilla Markström, 33

”Tjejerna är jättemotive-
rade. Verkstäderna får visa 
hur moderna och attraktiva 
arbetsplatser de är”, säger 
studievägledaren Annmari 
Jonsson.

Rektorn Lars Gavelin på 
Vilhelmina Lärcentrum 
driver en progressiv flexibel 
vuxenutbildning.
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2 R E K R Y T E R I N G

”SNART STARTAR  
EN KURS MED  
VIDEOKONFEREN-
SER OCH MOBILA 
LÄRARE OCKSÅ …”

”Det ser fränt ut 
när tjejer skruvar 
med bilar”
Jennifer Wassermann, 23.
Praktik på Bilbolaget i Umeå.

Jennifer Wassermann från Vännäs 
hade jobbat extra på Bilbolagets 
däckhotell. Servicecentrets chef 
tipsade henne om utbildningen. 
Jennifer är intresserad av bilar i 
allmänhet och Volvo i synnerhet. 
Älsklingen är en gammal 740. 

JENNIFER SÄGER: 
”Jag blev skitglad när jag fick veta att jag hade 
kommit in och hoppade på direkt. Åkte till 
Vilhelmina och fick bo på hotell under intro-
duktionsveckorna. Det är så fränt att se tjejer 
stå och skruva på bilar. Jag har alltid varit in-
tresserad av bilar men valde hästgymnasiet. Nu 
känns det som jag vill vara på backen och slita 
med bilarna. Jag trivs jättebra på Bilbolagets 
serviceverkstad. Det är kul att jobba tillsam-
mans med killarna.”

JENNIFERS HANDLEDARE,  

DIAGNOSTEKNIKER ROBERT BORCH:

”Det är stor skillnad på praktikanter som kom-
mer från vuxenutbildning. Jennifer är otroligt 
vetgirig och jag låter henne skruva. Hon är ga-
ranterad anställning efter avslutad utbildning.”

”Jag har velat 
jobba med något 
maskinellt”
Carolin Henriksson, 27. 
Praktiserar på Bilbolaget Nord i 
Vilhelmina.

Carolin fick sköta hela ruljangsen 
själv ett par dagar och fixade det 
med heder.

”Jag har hunnit prova på mycket – jobbat på 
sågen och i skolbespisning bland annat – men 
alltid tänkt att jag skulle ville arbeta med något 
’maskinellt”’  Det här känns bra.”

CAROLINS HANDLEDARE EMIL HENRIKSSON:

”Carolin är perfekt, det är kul att ha henne som 
praktikant. När jag åkte till Stockholm ett par 
dagar var Caroline här och höll i trådarna, hon 
fixade det galant.”

”Jag har saknat att
skruva och skita 
ner mig”
Camilla Markström, 33.
Gör praktik på Wist Last & Buss  
i Skellefteå.

Trebarnsmamman Camilla Mark-
ström gick ekonomisk linje på 
gymnasiet och har jobbat som 
personlig assistent. Hon hittade 
lärlingsutbildningen för tungmeka-
niker på Facebook.

CAMILLA BERÄTTAR:

”Jag blev så glad när jag fick komma på intervju 
och ännu mer lycklig när jag blev antagen. Det 
känns som om jag har fått en andra chans. Jag 
har saknat att skruva och skita ner mig. Jag har 
alltid gillat större fordon. Jag trivs ofantligt bra 
och har blivit otroligt väl mottagen. Alla är så 
go´a här.

Min handledare Per är så pedagogisk. Han 
låter mig lära mig genom misstag, jag får göra 
mycket själv.

Tungt? Nej, det finns ju så bra ergono-
miska hjälpmedel och det är ju mycket el och 
datorsök.

Roligast? Jag har lite förkärlek till felsök-
ning. Och till service; då får jag gå igenom hela 
bilen och se hur den är uppbyggd.

Jag bjuder på hembakat varje fredag, dom 
gillar fika här. Det är ett litet tack från min sida

för att jag hejdar dem lite.”

CAMILLAS HANDLEDARE 

PER FAHLMAN:

”Det är jättepositivt med 
Camilla på arbetsplatsen. 
Hon är duktig. Jag låter 
henne göra om tills hon 
gör rätt.”

Jennifer Wassermann och hennes handledare Ro-
bert Borch på Bilbolaget i Umeå har en bra dialog.

Carolin Henriksson och hennes handledare Emil 
har samma efternamn men är inte släkt. Emil har 
lämnat över hela driften till sin praktikant under 
ett par dagar.

Camilla Markström  
stortrivs med arbets-
kamraterna och de  
tunga fordonen på  
Wist i Skellefteå.

SERVICEMARKNADSCHEF  
ROL AND BERGSTRÖM:
”Skellefteå är en av de mest  
fullbelagda anläggningarna  
inom Wist Last & Buss. I vårt  
distrikt har vi både gruv-, fjärr-,  
flis-, timmer- och distributions- 
bilar. Rekryteringsbehovet är  
jättestort och min erfarenhet  
är att det är väldigt bra med en blandning av 
män och kvinnor på en arbetsplats. Det känns 
bra med Camilla. Hon är taggad på jobbet och 
visar en bra inställning och vilja. Jag hoppas att 
hon kommer att greja det här.
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Ett berg 
fyllt med bilar

”Mitt genuina bilintresse har fått ta  
plats i egenskap av en Volvo Amazon, 
årsmodell 1967, som klyvts och  
dekorerats med 48 meter leksaks- 
bilar”, berättar David von Schinkel  
som är son till grundaren Carl-David 
von Schinkel.

HUNDRATALS LEKSAKSBILAR hittade en ny magisk parkeringsplats 
i det stora bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm när Tidö 
Collection of Toys & Comics flyttade in museets alla leksaker. 
Här finns de första tyska bilarna i bleckplåt från sent 1800-tal, 
läckra amerikanare och fjärrstyrda Maserati 4CL. Tunga bilar  
i gjutjärn från Skoglund & Olsson, Dinky Toys, plastbyggen och 
eldrivna minibilar. 

Historien om leksaksbilarna följer tätt efter förebilderna. Det 
tog till exempel bara några år efter att Carl Benz gjorde den förs- 
ta provturen i ett självgående fordon med förbränningsmotor, 
tills de tyska leksaksfabrikanterna hängde på. På museet berättar 
montertexter i detalj om bilarnas historia, märke, tillbehör och 
material. Vem har sagt att leksaksbilar bara är för barn? 2 ac
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MED MODERNISMEN KOM BILEN. Men när den 
blev var mans egendom anmälde sig ett pro-
blem hos folkhemselitens sociala ingenjörer. 
Förr hade vanligt folk levt tämligen stationärt, 
då medlen till individuell rörelse i rummet 
inte medgav någon större vardaglig aktions-
radie. Utvecklingen av massbilism under 
1900-talets senare hälft sprängde begräns-
ningarna på ett direkt revolutionerande sätt.

Hos överheten har det i alla tider funnits 
en tendens till ogillande av fria rörelsemöns-
ter bland populasen. Sådant är en existentiell 
utmaning mot maktens behov av kontroll och 
styrning. De som i paternalistisk anda vill 
forma och ordna samhället efter en bestämd 
ideologisk vision, kan av nödvändighet inte 
godta en alltför tillåtande grad av spontanitet 
och gränsöverskridande i systemet.

Frihetspotentialen som fanns i den växande 
bilismen kunde rubba det kollektivistiska poli-
tiska projektets ramar i Sverige.

FÖRFATTAREN LENA ANDERSSON har skrivit om 
hur folkhemsingenjörerna medvetet strävade 
efter att bygga miljonprogrammets förorter 
så att bilen skulle slås ur sinnet på invå-
narna: ”Den planlagda frånvaron av biltrafik 
motiverades med att det var hälsosamt. Men 
egentligen handlade det om privatbilismen 
som omoralisk, irrationell och egoistisk”.

Den attityden till individuellt folkligt bil-
åkande präglar ännu politiken, trots att Sverige 
rent allmänt blivit mycket liberalare i dag – eller 
kanske just därför. Praktiskt taget råder konsen-
sus i partipolitiken om att försvåra, fördyra och 
hindra privatbilism. Att moderna bilar blivit 
allt säkrare, miljövänligare och bränslesnålare 
spelar ingen roll.

Allt medan nybilsregisteringarna bara fort-
sätter uppåt. Uppenbarligen gillar svenska folket 
bilen mycket, eftersom det köps nya rullande 
frihetsmaskiner som aldrig förr.

EN FRIHETSMASKIN ÄR VAD BILEN ÄR. Den 
underlättar vår vardag, gör det enklare och 
bekvämare att transportera sig, när vi vill, vart 
vi vill. Livet vore åtskilligt fattigare utan bilen.

Att bilparken förnyas i den accelererande 
takt som vi nu ser är också väldigt bra. Mo-
derna personbilar är bränslesnålare, trafiksäk-
rare och miljövänligare än gamla kärror. Frid 
och fröjd? Nix.

Offentlighetens makthavare är inte särskilt 
glada åt privatbilismens starka ställning i 
folkdjupet. Dagens regering tutar vidare på den 

förras spår att höja vad som i praktiken är en 
straffskatt på drivmedel, bara i än värre omfatt-
ning. Med en årlig automatiserad skatteökning, 
kommer Sverige snart att ligga i världstoppen 
av dyrast literpris vid macken. Det ska vara dyrt 
och krångligt att köra bil, liksom att parkera 
bilarna.

Samma anda av att vilja bekämpa folkets val 
av individbaserad motorism, färre svenskar bör 
åka bil och fler ska cykla eller lösa kollektivtra-
fiksbiljett (huruvida politikerna eventuellt före-
går med gott exempel får de gärna svara på).

Krönika

Bilen  
utmanar 
makten!

Fri folklig 
rörlighet 
har alltid 
uppfattats 
som om-
störtande, 
skriver 
krönikören 
Christian 
Dahlgren. 

DELAR AV CHRISTIAN  DAHLGRENS KRÖNIKA HAR TIDIGARE VARIT PUBLICERAD I DAGSTIDNINGEN ÖSTGÖTA  
CORRESPONDENTEN, ”CORREN”, DÄR HAN ÄR POLITISK REDAKTÖR. AV INBITEN FAMILJETRADITION KÖR HAN HELST 
PEUGEOT, TANKAR GÄRNA DIESEL OCH HAR STEVE MCQUEENS IKONISKA RACERRULLE LE MANS SOM FAVORITFILM.

AV CHRISTIAN DAHLGREN

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 kvalitetspelarlyftar från MAHA är 
utrustad med LED-belysning i pelarna som ger en perfekt 
arbetsbelysning. Finns även i märkesgodkänt (OEM) utförande. 

Vi hjälper dig att ta din verkstad till nästa nivå! 

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare 
• Ljusinställare
• Ljusinställarplats 
• Bromsprovare
• Tryckgivare
• Retardationsmätare  
• Tryckmanometer

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

LED-ljus 
i pelarna

Välkommen attbesöka ossi monter C07



 

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

CORGHI UNIFORMITY
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!
Maskinen mäter ovalitet på både däck och fälg med en högprecisionslaser.
Via en kraftvariationsrulle som anpassar tryckkraften efter däckets belastningsindex mäts radiella och 
laterala krafter (höjd och sidokrafter), defekter samt deformationer på/i däcket registreras.
Med hjälp av matchningsprogrammet är det sedan enkelt att montera däcket på bästa sätt i 
förhållande till fälgen för att minimera vibrationer i bilen.
Denna matchning sker direkt på monteringsmaskinen utan att hjulet behöver flyttas till annan 
diagnosmaskin vilket gör matchningen till ett mycket snabbt arbetsmoment!
Allt visas via tydlig grafik på en LCD-skärm.
Däckets mönsterdjup mäts automatiskt i samma moment.
Baserat på mätningarna som utförts av de fyra hjulen, föreslår maskinen sedan bästa placering på 
bilen.
Corghi Uniformity är en maskin man ej behöver monteringsjärn till då den har en inbyggd krok för 
demontering av däcket.
Den dubbla clinchpressen kan användas vid såväl demontering som montering av däcket.
Maskinen är också utrustad med hjullyft för bästa ergonomi.
• Diagnostisk monteringsmaskin
• Matchning direkt på maskinen
• Multicore industriell PC
• Hjullyft 85 kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• 3 st lastkännande givare för analys av däcket
• 22” monitor
• Modern och användarvänlig grafik
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Hög precisions centrering och låsning av hjulet
• Finns som VAS 741 053 

201801 Motorbranschen Corghi Uniformity-180115.indd   1 2018-01-19   13:26:51

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm


	01 Omslag
	02 Innehall sid 2-5
	03 Front sid 6-15
	04 05 Huvudet Nytankat sid 20-21
	06 Framkant sid 22-25
	07 Motorplock sid 26-27
	08 09 Fokus Chef sid 28-39
	10 portrattet sid 40-43
	11 tooltrade annons sid 44-45
	12 13 Kunder Affären sid 46-49
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