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PÅ VÅR NYA 

WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.seVälkommen upp!

santanderconsumer.se

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

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

S80086_Motorbranschen_saljkar_annons.indd   1 2017-01-23   11:05:23
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POLITISKA UTSPEL, utredningar och nya regelverk 
duggar detta valår redan nu. Vi kan tydligt se att man 
från regeringens sida vill visa på handlingskraft och 
många är dom utspel som berör bilbranschen. 
● Utredningen om självkörande fordon (1 290 sidor) 
utredning.
● Betänkande om en ”kilometerskatt” för i första läget 
tunga fordon.
● Förslag om förändrade regler för reseavdrag.
● Personalliggare för bilverkstäder.
● Utredning om 74 tons-vägnät.
● Bränslebytet/reduktionsplikt för fossilbränslen. 
● Klampningsmöjlighet i 36 timmar för att kunna ta 
ut cabotageavgift av utländska åkare.
● Förändrad tjänstebilsbeskattning.
● Bonus malus införande.

VI SÄGER att allt inte är av ondo för branschen eller 
fortsatt mobilitet och vi ser att nye infrastrukturmi-
nistern Thomas Enroth (S) får i väg ett antal förslag/
regelverk från skrivbordet som legat och grott en 
längre tid. 

Men vi ser också att regeringen har fått kohandla i 
en del av förslagen, vilket gör att det läggs förslag som 
saknar helhetsbild eller tillräcklig lång tidshorisont. 

Vi vet också att regeringen har beslutat om miljö-
zoner. 

Så fortsatt hög intensitet på lobbyarbete behövs, 
där vi i branschen behöver gå samman i frågor för att 
visa bred förankring.

MÅNADENS FOKUS i tidningen handlar mycket om 
hur digitaliseringen påverkar vår framtida handel och 
kundrelation. Här kan jag se att allt går fortare fram. 
Nyligen lanserades en app för att enklare kunna ha 
så kallade hololens-möten som kommer att innebära 
nya möjligheter att visa produkter/tjänster och ha 
kundmöten. 

Vi ser att Facebook flyttar fram sina positioner 
med Marketplace och nu senast att Amazon troligen 
är redo för lansering av sin ”e-commerce” i Sverige 
under kvartal två.

ALLT DETTA visar att vi som bransch har gjort rätt 
att satsa på vår egen plattform Wayke för att kunna 
vara en spelare även i framtiden. Därför blir det 
än mer viktigt att vi tillsammans fyller den så 
exklusivt vi kan för att våra kunder fortsätter 
ha kontakt med oss, så att vi inte bara inte en 
mellanhand.

MRF:s vd har ordet
2

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Fortsatt hög  
intensitet på lobby-

arbete är nödvändig; 
branschen behöver gå 

samman för att visa 
på bred förankring”

Det märks att 
det är valår!

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

Emma Young
art director
0707-77 81 19
emma@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

PETER KNUTSON, frilansande fotograf på sitt 
tjugonde år, plåtade omslaget till förra numret och 
reportaget från Riddermark i detta. Mest fotograferar 
han porträtt men har som eget projekt att ta bilder 
av sin jack russel, ofta tillsammans med kändisar, 
som hamnade hos Peter efter att ha varit valpmodell 
för ett jobb! Första bilen var en VW bubbla, senare 
blev det leasingbilar i ett jobb som säljare. Numera 

köper Peter nya bilar som han kör slut på, ”de blir ganska hårt åtgångna av 
väskor, stativ och hundhår så andrahandsvärdet brukar inte bli så högt”.

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

Per Laredius
Annonser
070-825 14 37
per@motorbranschen.se

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

PRENUMERATION
08-701 63 90, marknad@motorbranschen.se

Vill du också få snurr på försäljningen? 
Gör som Fredrik. 
”Bra, bättre, bäst – jag har provat olika strategier. På det här 
sättet kan jag ge kunderna den bästa tryggheten. Jag lägger 
12 månaders garanti, med bästa möjliga omfattning, på alla 
bilar jag säljer. Då vet jag i förväg vad min kostnad blir. 
Det gör det lätt att hålla koll.”

Fredrik Hermansson på Autotec Bil i Sisjön, säljer årligen  
300 begagnade bilar med garanti förmedlad av AutoConcept.

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

Nordens ledande förmedlare av äkta garantiförsäkringar till nya och begagnade fordon.
Personbil | Sportbil | Transportfordon | Motorcykel | Husbil | Husvagn | ATV | Snöskoter

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER
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Staffan Boman, sektorchef 
kommersiella fordon på Scania 
Volkswagen återförsäljarför-
ening (SVÅ), bistår medlemsfö-
retagen med hållbarhets- och 
mångfaldsrapportering som gäl-
ler från verksamhetsåret 2017.

Behöver ÅF stöttning med detta?
– Det skulle bli mycket dyrare om 
varje bolag anlitade en konsult och 
upprättade det på egen kammare. 
Verksamheterna är ju likartade 
och synergieffekten blir stor. Med 
ett gemensamt grunddokument 
blir det också lättare att underhålla 
rapporterna och anpassa dem 
till kommande lagtolkningar och 
prejudikat. 

Hur har ni gjort?
Tillsammans med Motorcentra-
len i Umeå har vi identifierat ett 
antal nyckeltal och gjort färdiga 
mallar som reglerar dels miljö- och 
hållbarhetsfrågor, dels sociala för-
hållanden och personalfrågor för 
HR-avdelningarna där saker som 
jämställdhet, mångfald, diskrimi-
nering, utbildning, hälsa och säker-
het kommer in. Från mallarna kan 
varje ÅF plocka sådant som passar 
just deras verksamhet.

Har alla känt till skyldigheterna?
– Det är ingen nyhet. Men det är 
stor osäkerhet om tolkningarna, till 
och med bland revisorer. I början 

är det nog viktigast att kunna visa 
upp en hållbarhetsrapportering.

Blir det bara en pappersprodukt?
– Nej, dels ger det ju svart på vitt 
hur det ser ut i företagen, hur mil-
jömedveten och jämställd man är. 
Är det bra, är det verkligen något 
att visa upp i marknadsföringen; 
hållbarhet efterfrågas ju allt mer av 
kunderna.

Något signifikativt för bilfirmor?
– Det visar sig säkert finnas stora 
besparingar på energisidan i och 
med stora hallar och verkstäder 
med många in- och utgångar. 
Mångfalden av nationaliteter bör-
jar komma mer och mer, dock ser 
det betydligt sämre ut med kvin-
norepresentation. Det kan ju vara 
något att fundera över, inte minst 
ur diskrimineringssynpunkt.

När är era mallar färdiga?
– Mallarna är klara och ute hos 
dem som anmält intresse. Rappor-
terna ska vara klara tillsammans 
årsredovisningarna eller senast sex 
månader efter att bokföringsåret 
slutar om man publicerar det på 
sin hemsida. Vi rekommenderar att 
inte integrera hållbarhetsrapporte-
ringen i årsredovisningarna utan 
göra dem till bilagor, då kan de 
lättare användas i marknadsföring-
en, vid offentliga upphandlingar 
och läggas ut på hemsidor. 2  ICN

DET ÄR SKRALT i rapporten med 
svensk representation, men den 
kan säkert ha intresse som led-
stjärna för framtida förändringar.

Knappt 1 000 chefer inom 
fordons- och teknikindustrin och 
2 500 konsumenter är ganska 
överens om att data- och cyber-
säkerhet är en förutsättning för 
att konsumenter ska vilja köpa 
bil i framtiden – och varför skulle 
någon svara nej på en sådan fråga?

Hälften av cheferna tror att 
dieseln kommer att vara fortsatt 
viktig, men bara en tredjedel av 
europeiska konsumenter. Här, och 
även för bildelningstjänster, spelar 
säkert mediedebatten in. Delnings-
ekonomins förtjänster talas det ofta 

I senaste GAES-rapporten tonas nätförsäljningens betydelse ner.

om i medier, medan bilpoolsbilar 
bara används nio till tolv procent 
av tiden; övrig tid kan de stå på 
Avenyn eller Skeppsbron och dra 
på sig rejäla parkeringskostnader 
för poolbilsägarna. 55 procent av 
bilförarna i KPMG:s studie kan 
tänka sig att avstå egen bil om det 
finns utvecklade bildelningstjänster. 

DET LYFTS FRAM att samarbetet 
mellan bilföretag för att utveckla 
ny teknik, elektrifiera och koppla 
upp fordon, måste intensifieras. 
Här behövs också både infrastruk-
tur och ett nära samarbete med 
leverantörer och myndigheter.

Att bilar kommer säljas på nätet 
och handlarna försvinna har vi 

hört länge. Det är lite nedtonat 
i den här rapporten, kanske för 
att det hittills har gått mycket 
långsammare än vad som spåtts. 
Kanske har betydelsen av handelns 
kompetens och de genuina kund-
relationerna underskattats.

Enligt rapporten kommer anta-
let bilhandlare att ha minskat med 
30 till 50 procent år 2025. Om det 
är antalet försäljningspunkter, ser-
vicepunkter eller juridiska enheter 
som avses är oklart. 

Rapporten är skriven ur ett ur-
bant huvudkontorsperspektiv och 
urbaniseringen kan inte stoppas 
men för landsortsbor torde bilen 
fortsätta att vara avgörande för 
existensen.  2  ap

Hjälpt ÅF följa ny lag
GJORT VADÅ?

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

NY RAPPORT

Ännu en rapport om bilbranschens framtid har kommit, 
denna gång KPMG:s årliga GAES (Global Automotive 
executive survey). Av namnet framgår att höga chefer 
har svarat, men också konsumenter har tillfrågats.

Ytterligare en profetia 
om bilhandelns framtid

FOTNOT KRAVET PÅ RAPPORTERING OM HÅLLBARHET OCH MÅNGFALDSPOLICY ÄR NYTT I ÅRSREDO-
VISNINGSLAGEN OCH GÄLLER FÖR FÖRETAG AV VISS STORLEK FR O M FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSÅR.

Jimmie Knutsson, började som 
praktikant för tolv år sedan och 
är nu försäljningschef på Bilia 
group Borås.

Holmgrens Bil …
… förvärvar Proauto holding med 
dotterbolagen Proauto group 
Sverige och tre fastighetsbolag. 
Därmed stärker Holmgrens sin 
position för BMW och Mini avse-
värt på den svenska marknaden. 
Proauto har sedan starten 2005 
byggts upp av Jens Tjärnlund 
från en liten handel i Nyköping till 
tre moderna anläggningar längs 
E4 i Linköping, Norrköping och 
Nyköping.

Med nyförvärvet beräknas 
Holmgrens Bil sälja drygt 20 000 
fordon genom elva varumärken, 
omsätta runt fem miljarder och 
sysselsätta drygt 700 anställda. 

Bernats Bil …
… storsatsar på att etablera sin 
lastbilsverksamhet i Stockholm 
och bygger en ny last- och trans-
portbilsverkstad på cirka 4 500 
kvadrat i Länna. Reservdelslagret 
automatiseras, bl a med en hiss-
automat där personalen får rätt 
varor levererade i plockhöjd. 

Den nya byggnaden beräknas 
stå klar till sommaren och uppges 
bli Sveriges mest moderna Mer-
cedes-Benz-verkstad, en svensk 
referensverkstad. Vd på Bernats är 
Henrik Lessel.

Bilia Borås …
… har öppnat Sveriges moder-
naste BMW- och Mini-anläggning 
om 5 500 kvadrat där flödet och 
utställningsytorna uppges vara 
optimala. Begagnat har ett eget 
våningsplan.

– Nu siktar vi på förstaplatsen 
i BMW:s ”nöjd-kund-index”. Med 
den nya anläggningen har vi alla 
möjligheter, men det avgörande 
är som alltid vårt bemötande. Det 
handlar både om de stora dragen 
och mindre detaljer, säger försälj-
ningschefen Jimmie Knutsson.

Bilia group Borås omsätter 285 
miljoner, säljer uppemot 1 000 bi-
lar per år och har 35 medarbetare.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!
Reningsverket som renar och 

återcirkulerar vattnet från hjultvätten!

TopAuto EcoWash är den energisnåla

hjultvätten som ger ett fantastiskt resultat! 
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Hedbergs Bil fortsätter …
… att serva Mazda i Lund. ”Det är 
i Helsingborg vi har slutat med 
Mazda-service i och med ombygg-
nationen till Ford-Store. Däremot 
har vi upphört helt med Hyundai”, 
mejlar platschefen Johan Paana-
nen och rättar en tidigare uppgift 
om att Hedbergs helt upphört 
som serviceverkstad för Mazda.

BilMånssons …
… nya FordStore i Värnamo väntas 
öppna i januari 2019. Den blir ett 
komplement till företagets existe-
rande FordStore i Halmstad.
Etableringen i Värnamo görs intill 
E4-motorvägen.

Motorcentralen  
i Eskilstuna …
… slutar inom kort att sälja Mazda 
för att koncentrera sig på sin 
Ford-försäljning. Då kommer två 
bilmärken att sakna representation 
i den växande sörmlandsstaden 
med nästan 105 000 invånare; där 
finns heller ingen Opel-handlare 
eller auktoriserad Opel-verkstad. 
Närmaste Opel-representanter 
finns i Västerås, Köping och Katri-
neholm på fyra respektive sju mils 
avstånd. Motorcentralen fortsät-
ter dock som serviceverkstad för 
Mazda i Eskilstuna.

Så ska bilar köra själva
För den som händelsevis inte vet 

vad den förkortningen betyder kan 
vi tala om att det står för ”Brain-
to-vehicle” (”Hjärna till fordon”). 
Det låter som science fiction men 
Nissan har skapat en teknik som 

gör att den mänskliga hjärnan kan 
styra en bil. Enkelt förklarat börjar 
ratten röra sig själv åt rätt håll om 

föraren tänker på att svänga till 
höger, eller motsvarande, tänker 
på att bromsa eller gasa. Men det 
kräver en hjälm på huvudet, där 

hjärnans aktivitet mäts och sedan 
analyseras av bilens dator.

Forskningen bedrivs vid Nissan 
Research center i Japan. En slags 
variant av självkörande fordon kan 

man väl säga.

Varje minut genereras 6 leads 
till bilhandlare på Blocket.
Med 2,3 miljoner potentiella bilköpare i veckan genereras 
det sammanlagt en kvarts miljon leads till våra bilhandlare 
varje månad. Är ni en av dem? I vår statistikvy kan ni se hur 
många annonsvisningar och leads vi levererar till just er.

Be era säljare att logga in på: 
admin.bytbil.com och klicka på Statistik.

Välkommen in!

Ett djupt första spadtag togs för bygget mot självkörande fordon i Sverige 
när utredaren Jonas Bjelfvenstam överlämnade slut-betänkandet på 
1 200 sidor till regeringen efter tre års utredning. Här är några slutsatser.

ETT SKARPARE ANSVAR kommer 
sannolikt på tillverkarna när bilar 
blir autonoma. Det gäller tekniska 
brister. En ”förare” av fordonen 
kommer sannolikt att krävas och 
hen ska ha körkortsbehörighet, ta 
över körningen på fordonets begä-
ran och vara nykter.

Det tyngsta ansvaret, för vad au-
tonoma fordon tar sig för, förväntas 
läggas på ägarna; dom ska se till att 
fordonen servas, däcken pumpas, 
säkerhetssystemen uppdateras etce-
tera. Och väghållarna – trafikverket 
och kommunerna – väntas få ett 
stort ansvar för vägskick och kan-
ske laddmöjligheter; det lär krävas 
både nya vägmärken och många 
regelförändringar. 

Datan i fordonen ska lagras i 
något i stil med ”svarta lådan” och 
troligtvis kommer också krav på 

någon typ av märkning för auto-
noma bilar.

KANSKE MEST spännande är att 
Bjelfvenstam ser en möjlighet att 
redan inom fem sex år implemente-
ra självkörande fordon stegvis inom 
landets gränser och sätta i gång 
försök med kolonntrafik och fjärr-
styrda fordon, kanske till och med 
kunna släppa ut förarlösa mopeder 
klass II, traktorer och terrängskotrar 
och senare mopeder klass I, motor-
cyklar, bilar, lastbilar och bussar. Det 
kommer dock att kräva politiska 
ambitioner, nya definitioner och 
förordningsförändringar.

Allt annat tarvar samverkan 
med internationell lagstiftning, tek-
niska lösningar, nya affärsmodeller 
och mobilitetsalternativ. Infrastruk-
turminister Tomas Eneroth (S) är 
stolt över reformtempot och den 
svensk-arrangerade internationella 
konferensen om självkörande bilar 
som ska ske i Göteborg i juni.

– Tillsammans med fordonsin-
dustrin och telekomföretag är vi 
världsledande i Sverige, säger han.

JONAS BJELFVENSTAM vill se ett 
ökat kunskapsbyggande och fler 
försöksverksamheter.

Med självkörande fordon ska 
mobiliteten bli säkrare, smartare 
och miljövänligare. Tidsvinsten för 
personbilar och sparade förarkost-
nader för yrkestrafiken bedöms 
som en större samhällsekonomisk 
nytta än miljö- och säkerhetsvins-
terna.   

– På sikt kan tekniken också ge 
nya möjligheter i glesbygd samt 
för personer som har begränsade 
möjligheter till egna transporter i 
dag, säger Bjelfvenstam.

Regler, teknik och acceptans 
från allmänheten måste gå hand i 
hand. Nu väntar ett digert remiss-
förfarande innan regeringen åter-
kommer med förslag på regleringar 
om cirka halvtannat år. 2  ICN

Jonas Bjelfvenstam fick många 
mediefrågor om lösningar på en före-
teelse som ännu knappt existerar.

LANDSBYGDS- 
PERSPEKTIV I USA
Amerikanska myndigheter vill att 
självkörande bilar ska anpassas 
för de sämre vägarna utanför 
städerna redan nu. ”Vi vill att 
hänsyn tas till hur tekniken kan 
gynna landsbygden. Alla bor inte 
i centrum; en oproportionellt stor 
andel av dödsolyckorna sker på 
den amerikanska landsbygden. 
Så självkörande teknik har en 
viktig roll att spela för den lantliga 
mobiliteten och säkerheten, säger 
transportminister Elaine Chao 
enligt tidningen USA Today.  mj

Dödsolyckan bromsar in
Dödskraschen när en självkörande Volvo XC90 från Uber körde på en 49-årig 
kvinna som gick rakt ut i vägen i Arizona i mars chockade alla trafikexperter 
– olyckan har kallats för ”ett katastrofalt misslyckande”. Volvon var utrustad 
med olika typer av radar som borde ha slagit larm trots att det var kväll; det 
är precis den här typen av situationer som tekniken ska klara av. Fler än Uber 
ställde in alla sina försök med självkörande fordon direkt efter dödsolyckan. 
Framtiden för de nya robotfordonen har bromsat in hela branschen. Krav på 
hårdare lagstiftning har redan ställts. Polisens och åklagarens omfattande 
”vems-felet-var-utredningar” pågår. Även Uber, amerikanska vägverket och 
haverikommissionen NTSB undersöker olyckan.  mj
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HÄNDER  FRAMÖVER
Plastkännedomsutbildning
17–18 april   
Utbildning på Bojo i Mjölby som vänder sig till skadeberäknare och för-
säkringsbolagstekniker. Innefattar materiallära, reparationstekniker och 
skadeberäkning bilplastreparationer. Utbildningen växlar mellan teori och 
praktik. Läs mer och anmäl på mrf.se/produkter-och-tjanster/boka-kurser
 
S.E.E., Scandinavian Electronics event
24 (–26) april Kistamässan
Tisdagen är vikt åt fordonsindustrin på elektronikbranschens mötesplats. 
Bland annat kamera-systemlösningar för framtidens fordon, smart ladd-
ning, energilagring och energiomvandling. www.see-event.se

MRF:s förbundsstämma
25 april Radisson Blu Sky city Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund. Två föredragshållare inspi-
rerar och ger konkreta tips om hur man blir en attraktiv arbetsgivare.

Yrkes-SM
25–27 april, Uppsala
Svenska mästerskapen i WorldSkills arrangeras i år i samarbete med 
Uppsala kommun på Arenaområdet i Gränby. Tävlingsmontrar där besökare 
med VR-glasögon kan följa moderna verkstäder, provköra lastbil och buss 
och träffa yrkesexperter. Bilbranschens yrken representeras av bilskadetek-
nik, fordonslackering, lastbilsteknik, maskinteknik samt personbilsteknik.

Rekryteringsseminarium
26 april, IFU Arena, Uppsala
I anslutning till Yrkes-SM (ovan) arrangerar Transportföretagen ett efter-
middagsseminarium om rekrytering till fordons- och transportutbildningar. 
Vänder sig främst till skolledare samt studie- och yrkesvägledare.

Auto China
27 april – 4 maj, Beijing, Kina
Kinas två stora begivenheter i bilvärlden är i år sammanslagna till en jätte-
lik utställning. Här visar den kinesiska bilindustrin musklerna i form av nya 
kreativa produkter och innovativa modeller men också ny teknik och nya 
affärsmodeller. www.autochinashow.org

R1-rally 2018 
10 maj, Bredasten, Värnamo 
Veteranbilsrally som går längs med gamla huvudle-
den R1 och startar i både Örkelljunga och Jönköping. 
Deltagarna kan också starta vid samlingspunkter 
efter vägen. Slutmålet är Bredasten, utanför Värnamo 
där bilar, människor och aktiviteter möts i en folkfest. 
Förutom ett tusental veteranfordon bjuds där mat, 
underhållning, aktiviteter och tävlingar. Info och anmälan om deltagande 
på rallyt, se www.visitvarnamo.se/R1-rally 

Plastutbildning, Bojo, Mjölby
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

Belron Global client Conferense
27-28 juni, Messe Frankfurt, Tyskland
Glasbranschens internationella mötesplats fokuserar i år på vem som 
driver de fordonsrelaterade förändringarna och hur verkstäderna bäst kan 
möta utvecklingen. Samtidigt avgörs tävlingen ”Best of Belron 2018” bland 
bilglastekniker.

NOTISER
Hjälpdokument klart
för Godkänd bilverkstad 
MRF och SFVF har nu producerat 
ett dynamiskt dokument för krav-
specifikationen Godkänd bilverk-
stad (GBV). Där beskrivs kraven 

på både 
verkstäder 
och de som 
ska kontrol-
lera dem. 
Tillsam-
mans med 
Konsu-
mentverket 
har det 
kommit 
överens om 
att doku-
mentet ska 

vara tvingande för medlemsverk-
städerna i MRF och SFVF.

– För att GBV ska få genom-
slagskraft behöver vi draghjälp 
i alla led för att få ut budskapet 
i organisationerna. Vårt mål har 
hela tiden varit att undvika lagstift-
ning och bibehålla en hög kvalitet 
på verkstäderna, säger Joachim 
Due-Boje på MRF.

Det här kan vara framtidens 
bil – en fyrkantig eldriven låda 
på hjul som kallas ”Next”. Mest 
spännande är att den automatiskt 
kan kopplas ihop med andra och 
att många kunder inte köper en 
ensam enhet, utan en hel ”flock”.

HITTILLS HAR de flesta självkörande 
fordon sett ut som bilar gjort i 
decennier, med framsäte, baksäte 
och bagagelucka längst bak. 

Men nu bryter nya Next mot 
normerna; fordonet ser ut som 
en jättestor duschkabin. Trots att 
poddarna är mindre till ytan än 
en normal bil, finns plats för sex 
sittande och fyra stående passage-
rare. Systemet är tänkt att fungera 
som ett tåg eller en flock; poddarna 
kan kopplas ihop och en dörr öpp-
nas då automatiskt. Resultatet blir 
en öppen tågliknande yta. 

Det här gör att folk kan samåka 
med sina jobbarkompisar trots att 

de åker hemifrån i sin egen Next. 
Vill de ha lite fika eller tidig mid-
dag, så kan en kafé- eller restau-
rangvagn automatiskt ansluta under 
vägen. Om batteriet är på väg att ta 
slut så kommer en specialvagn och 
byter ut det i full fart i trafiken. 

Next Future transportation i 
Kalifornien har skapat konceptet. 
De första poddarna kommer att 
börja rulla omkring på gatorna i 
Dubai redan i år, och inom kort i 
både Tyskland och Litauen. 

De märkliga Next-fordonen 
sägs skapa nya möjligheter för 
återförsäljare eftersom de vänder 
sig till både kollektivtrafik, företag 
och privatpersoner – som alla kan 
komma att köpa hela flockar. Ett 
stort företag kan skapa hela flottor 
med poddar för att underlätta 
de anställdas pendling. En familj 
kanske vill ha en podd för varje 
familjemedlem, och kanske några 
sov- och vardagsrumspoddar för 
semesterresorna. 2  mj

Bilar kan säljas i flock
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NY MARKNAD?

De nya Next-fordonen går att 
koppla ihop till små svärmar. 

Förenkla försäljningsprocessen av 
däck och fälg med hjälp av vår enkla 
hemsida som även är mobilanpassad!

www.ndi.se
Vi får ditt företag att rulla
Skandinaviens största däckleverantör

Vid frågor och för ytterligare information kontakta:
Carl-Erik Sjöholm, 046 379525, cesj@ndi-se.com

Kompletta hjul
Beställ kompletta hjul via reg.nr  
eller bilmodell.

Däck
Beställ däck genom att ange  
dimension på nuvarande däck.

Fälgar
Beställ fälgar genom att ange reg.nr  
och tumstorlek.

BRANSCHENS BÄSTA LÖSNING  
TILL BILHANDELN FÖR FÖRSÄLJNING AV DÄCK OCH FÄLG!

Jätteenkelt att hitta  
och beställa

Kom igång idag!
www.ndishop.se
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”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Gör som många av dina 
kollegor  — se över dina försäkringar.

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, mrf@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Betala inte mer 
än du behöver!



Sören Jacobsson på Motorcentra-
len i Umeå har varit engagerad i 
lärlingsverksamhet hela nollnoll-
talet. Vi frågade honom vad han 
förväntar sig av dem. 

Vad är skolornas ansvar?
– Jag tycker att de ska ta ansvaret för 
en grundutbildning, ge fundamen-
tala kunskaper om komponenter, 
deras placering och funktion. Vi 
har faktiskt fått elever som inte vet 
hur en motorhuv ska öppnas. Plus 
teoretisk läsförståelse så att eleverna 
kan förstå våra dokument. 
Gör dom det?
– Några är jätteduktiga, andra har 
förbättringspotentialer. Vi vill veta 
vad skolorna förväntar sig av oss. 
Där det kan brista är uppföljningen; 
skolrepresentanter behöver komma 
till oss och gå igenom skolplanens 
mål och om de uppfylls. 

– Vi förväntar oss inte att eleverna 
ska vara jätteduktiga när de kommer 
– spetskunskapen får de hos oss – 
men vi vill att de ska vara engage-
rade. Saknar de grundutbildning, 
vill vi kunna skicka tillbaka dem till 
skolan för att förkovra sig.
Är ni en bra praktikplats då?
– Våra handledare är utbildade, både 
via Skolverket och skolornas egna 

handledarutbildningar. Skolornas 
planer är mer anpassade till att vi är 
kundstyrda. Vi kan ju exempelvis 
inte lära eleverna elektronik mitt 
under däcksäsongerna, men under 
en sexmånadersperiod brukar vi få 
in vad skolplanerna kräver.
Jobbar du mycket med skolsamar-
beten?
– Vi har tät kontakt. Problemet här 
uppe är egentligen elevunderlaget; 
Det är för få som söker fordonstek-
niska utbildningar för att verkstäder-
nas behov ska täckas.
Är systemet med lärlingar och 
praktikanter bra?
– Vi tycker det. Vi får chansen att 
tidigt knyta till oss engagerade 
elever och samtidigt remittera till-
baka dem som inte är motiverade 
eller redo. 2  icn 

Patrik Löfgren, fordonslärare på 
personbilssidan på Yrkesgymna-
siet i Sollentuna, vill berätta om 
gymnasial lärlingsutbildning och 
bransch- och handledaransvaret.

Hur fungerar branschsamarbetet?
– I regel funkar det bra, men om fler 
tog emot lärlingar skulle branschen 
i helhet fungera bättre. Det kan vara 
uppförsbacke i början, men i slutet, 
ofta en anställningsbar elev. Det är 
inte svårt att hitta praktikplatser, 
men det är svårt att hitta bra där 
chefer och handledare engagerar sig.
Hur är bra handledare då?
– De ser lärlingen som en tillgång, 
framtida medarbetare och en i 
gänget. Och har förståelse för att 
lärlingens utveckling ibland tar tid. 
Bra handledare måste ha chefstöd, 
struktur, vara intresserad av att skola 
in, lära ut och ge lärlingen menings-
fulla uppgifter. De måste kunna 
förklara det mekaniska och gärna 
fungera som en stödmentor till mig 
som yrkeslärare. 
Där det inte funkar då?
– Där ses lärlingar som en belast-
ning, inskolas inte och får mest göra 
skitjobb. Handledarna saknar chef-
stöd, struktur, insikter om miljökrav 
och har ett olämpligt språkbruk.

Vad har skolan för ansvar?
– Branschen har många önske-
mål om vad eleverna ska kunna, 
men under de sex veckor eleverna 
inledningsvis är i skolan inriktar 
vi oss på arbetsmiljö, säkerhet, att 
hålla tider och fungera i ett socialt 
sammanhang. Grundläggande el är 
en självklarhet.

Handledaren ska också stöttas 
så att de förstår kursplanen och 
upplägget. Optimalt resultat blir 
det när såväl eleven som läraren 
och handledaren anstränger sig. Då 
formar vi en blivande medarbetare 
till motorbranschen. 2  

  MOTORBRANSCHEN 4 •  2018 13

Front 
2

FOLK I BRANSCHEN ”Personliga kontakter med det lokala 
samhället är nyckeln. Folk köper hellre 
av någon som finns i verkligheten än av 

ett ansikte i en annons.”
Rekordsäljaren Ali Reda, 44, som förra året sålde 1 269 nya Chevrolet, 261 nya 

Cadillac och 52 begagnade bilar på Les Stanford i Dearborn, väster om Detroit.

Front 
2

Sören Jacobsson på 
skolbesök.
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L ÄRAREN HANDLEDAREN

Handledare vs skola 
– så vill vi ha det!

Skolan har synpunkter på praktik-
platserna, verkstäderna på skolan. 
Bäst fungerar förstås skolsamar-
betet när både eleven, läraren och 
handledaren är engagerad.

I TAKT MED det skriande rekry-
teringsbehovet har mycket av 
teknikerutbildningen flyttat ut till 
arbetsplatserna. Verkstäderna står 
själva för en stor del av elevernas 
utbildning, vare sig det heter ar-
betsplatsförlagt lärande eller något 
annat. Allt fler utbildar handledare 
och på verkstadsgolven är det tätsått 
med adepter från fordonsprogram, 
lärlingsutbildningar och snabbspår.

Patrik Löfgren vid 
sin Chevrolet Impala 
Coupe -65:a.

”Bra handledare ser lärlingen 
som en tillgång”

”Vi vill veta vad skolorna  
förväntar sig av oss”

SÖREN JACOBSSON
ÅLDER: 55.
GÖR: Verkstadschef Motorcentra-
len Umeå.
LÄRLINGAR PER ÅR: Mellan tre och 
fem elever.
SKOLSAMARBETEN: Dragonskolan, 
Liljaskolan, Yrkesgymnasiet och 
Movant.

PATRIK LÖFGREN
ÅLDER: 49.
GÖR: Fordonslärare personbil, 
Yrkesgymnasiet i Sollentuna som 
är en friskola inom Thoréngruppen 
med gymnasial lärlingsutbildning.
ELEVER PER ÅR: Cirka 10.
PRAKTIKPLATSER PÅ: BMW 
Bavaria Danderyd, Upplands Motor 
Kista, Bra Bil Upplands Väsby, 
British Motor group Danderyd, 
Europeiska Motor Rissne, Fordons-
bolaget Upplands Väsby, Hedin 
Transportbil Kista, Sollentuna 
Bil & Motor, Turebergs Bilcenter 
Barkarby och Upplands Väsby.

Magnus Monié 
har lämnat SC 
Motors-gruppen 
och sin roll som 
vd för FSC med 
varumärkena 
Citroën och DS i 

Sverige efter två år.

Första juni 
tillträder Leif 
Augustsson, 
46, tjänsten som 
vd för Atteviks 
Personvagnar. 
Han var tidigare 

märkeschef för Audi och Audi-
säljare på företaget, därförinnan 
hotellchef.

Johan Kempas, 49, har utsetts 
till ny sektorchef med över-
gripande och direkt ansvar för 
Bilmetros personbilsverksamhet 
i Gävleborg med enheter i Gävle, 
Sandviken, Bollnäs och Hudiks-
vall. Verksamheten omfattar 
ansvar för 215 medarbetare med  
en omsättning på 1,3 miljarder  
per år. Johan har 30 års erfaren- 
het från bilbranschen och 
kommer närmast från Svensk 
Volvohandel som varumärkeschef 
för Renault-Dacia.

Nu lämnar Assar Boström 
över All-Bilar i Umeå till Jonas 
Lindgren som länge har varit 
verksam i företaget. 86-årige  
Assar Boström grundade All-
Bilar 1974. Firman säljer och 
servar koreanska SsangYong och 
är även fullserviceverkstad för 
Subaru och Honda. 

Martin Hink 
(bilden), chef för 
Mercedes-Benz 
lastbilar i Sveri-
ge och Danmark 
återvänder till 
huvudkontoret 

i Stuttgart och lämnar över till 
Jens Tittel, i dag försäljnings-
chef för MB Lastbilar i Danmark. 
Jens Tittel kommer ansvara för 
svenska och danska marknaden 
för lastbilar.

NOTISER
Solceller över Hurtigs
Hurtigs Bil i Kungälv har installerat 
420 solcellspaneler, 700 kvadrat, 
på taket. På ett år beräknas anlägg-
ningen generera 100 000 kilowat-
timmar, vilket motsvarar ungefär 
66 000 mil med elbil eller drygt 16 
varv runt jorden. En solig dag kom-
mer anläggningen att täcka mer än 
dubbelt så mycket som hela bola-
gets elbehov. Under ett år räknar 
man med att ersätta en tredjedel av 
den årliga elförbrukningen.

– Det går hand i hand med vår 
hållbarhetsprofil, ett statement 
från en annars miljöpåverkande 
bransch. En del av överproduktion 

kan vi använda för att ladda elbilar 
och resterande kan vi skicka ut på 
elnätet som grön el. Vad vi vet är 
vi enda bilfirman i Västsverige med 
egen solcellsanläggning, säger vd:n 
Christopher Hurtig.

Hurtigs Bil säljer och servar 
Nissan, Citroën och begagnat och 
var en av de första i Sverige som 
framgångsrikt sålde rena elbilar.

Lunds Bil i Varberg …
… har nyligen flyttat in i sin nya 
fullserviceanläggning. Företaget är 
återförsäljare och serviceverkstad 
för BMW samt även serviceverkstad 
för Citroën. Även Molin Bil i 
Sundsvall har tagit i bruk sitt nya 
bilhus med service och försäljning 
av BMW och Mini. Det handlar om 
norra Sveriges till ytan största 
BMW- och Mini-anläggning.

Arnes Bil & Service …
… är ny återförsäljare i Luleå för Alfa 
Romeo sedan februari. Företaget 
säljer och servar även Fiat personbi-
lar, Jeep, Dodge Ram och Peugeot.

Nybilsgaranti             Rostskyddsgaranti MRF-garanti antal månader eller km Annan garanti (hela bilen)  antal månader  eller km

 ja    nej             ja    nej  ja    nej    ja    nejVagnskadegaranti     Avgasåtagande Trafiksäkerhetsgaranti antal månader eller km Annan garanti (delar av bilen) antal månader eller km

 ja    nej             ja    nej  ja    nej    ja  nej

VARUDEKLARATION
Fabrikat/typ   Reg nr Mätarställning Tillverkningsår och månad Årsmodell/modellår Första reg datum i Sverige

 
    (obligatorisk uppgift) (frivillig uppgift) (frivillig uppgift)Motoreffekt kW hkr Drivmedel      Växellåda

enligt registreringsbevis    bensin  diesel  etanol  el  gas  annat  automat  manuell

Kamrem bytt* (se sidan 2)      Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2)
 ja, senast vid ....................................... km   nej    vet ej  finns ej  ja, senast vid ......................................... km   nej

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Årlig fordonsskatt Senaste Datum Mätarställning Koldioxidutsläpp (CO
2) blandad körning Miljöklass/Euroklassning

 kontrollbesiktning 
enligt registreringsbevis......................g/km

En varudeklaration från din MRF-handlare

FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

 Bilens säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll  från obligatorisk kontrollbesiktning.

 Besiktningsprotokoll saknas. En undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning har genomförts. Komponenter 
som är i sådant skick att de skulle godkännas markeras i Pos-ruta 1-10, se sidan 2.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Garantier utfärdade av tillverkaren eller generalagenten. Om ja, se separata villkor som överlämnas vid köpet.

Garantier utfärdade av säljföretaget (garantin upphör när endera av angiven tid eller körsträcka uppnåtts).  
Om ja, se separata villkor som överlämnas vid köpet.Om du får garanti från tillverkaren, generalagenten eller säljföretaget, se till att du får garantivillkoren.

Varudeklarationen är upprättad av

............................................................................................................................................. (Datum och underskrift) 

Jag har fått en kopia av denna varudeklaration

............................................................................................................................................. (Datum och köparens underskrift)

 FAKTA OM BILEN

 BRA ATT VETA OM BILEN

 BILENS TRAFIKSÄKERHET

 BILENS KONDITION

 NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 GARANTIER TILLVERKAREN GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt eller skrotbil. En bil  som har fel och brister vad gäller trafiksäkerheten får säljas som  reparations-/renoveringsobjekt eller skrotbil om detta tydligt framgår  av köpekontraktet. En bil som bedöms som trafikfarlig får inte köras från platsen. Om bilen har körförbud ska detta särskilt anges nedan under ”Noteringar och övriga upplysningar”.

Pos     Bedömning ReparationskostnaderA Koppling    ................... ........................................B Växellåda    ................... ........................................C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar ................... ........................................D Värme, värmefläkt, ev värmesits ................... ........................................E Startbatteri    ................... ........................................F Startmotor    ................... ........................................G Generator    ................... ........................................H Motor: missljud/läckage  ................... ........................................I Bränslesystem   ................... ........................................J Kylsystem    ................... ........................................K Klimatanläggning   ................... ........................................L Lack, kaross, interiör  ................... ........................................

Pos     Bedömning ReparationskostnaderM Centrallås    ................... ........................................N Fönsterhissar   ................... ........................................O Instrumentering, knappar, display ................... ........................................P Kontrollampor, säkerhetssystem ................... ........................................Q Audio och navigation  ................... ........................................R Däck, mönsterdjup, mm  ................... ........................................
 VF HF VB HB RESERV 
 .......... .......... .......... .......... ..........
S Övrigt  ................................................ ................... ........................................
Beräknad total reparationskostnad vid bedömning F ........................................

 Ej konditionsdeklarerad (bilen kostar 30 000 kr eller mindre)

   

 Sid 1 (2)
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MRF och Konsumentverket satsar 
på en ny och förbättrad VDN-
deklaration.  Med en ny blankett 
ska förhoppningsvis köparens 
medvetenhet om att äldre begag-
nade bilar kan ha brister som ett 
resultat av bilens ålder.

I DAG ANVÄNDS den varudeklara-
tionsblankett, VDN-blankett, som 
MRF och Konsumentverket kom 
överens om 2012. 

– Den har varit bra och fyllt 
sitt syfte. Men det finns uppgifter 
som måste förtydligas, säger David 
Norrbohm, jurist på MRF, och ger 
som exempel uppgifter om datum 
för byte av kamrem, datering av 
serviceböcker och mönsterdjup på 
vinterdäck.

– Dessutom kommer vi att 
förtydliga den baksida i VDN som 
finns i dag med tydligare beskriv-

Ny VDN för beg på gång
– Men 30 000 kronor, som en 

äldre begagnad bil kan kosta, är 
ändå mycket pengar för många 
och förväntningarna kan ofta vara 
höga. Samtidigt borde köparen 
inse att det är en tiondel av vad 
bilen ursprungligen kostade.

BILBRANSCHEN ÄR en av mycket få 
branscher som hanterar begagnade 
produkter till konsument. David 
Norrbohm tycker att branschen 
ska vara stolt över arbetet med 
begagnade bilar. 

– Vi borde lyfta miljöaspekten i 
vårt arbete mer. Vi är en del av den 
gröna återvinningen när vi säljer 
och reparerar begagnade bilar. Att 
vårda och förlänga användningen 
är viktigt ur miljösynpunkt.

Den nya VDN-blanketten kom-
mer att presenteras under första 
halvåret 2018. 2  ac 

ningar av vad som utgör ett fel på 
en begagnad bil enligt konsument-
köplagen. Det vill säga, den som 
köper en äldre begagnad bil kan 
inte förvänta sig att normalt slitage 
utgör fel enligt konsumentköpla-
gens bestämmelser. 

KÖP AV BEGAGNAD bil brukar varje 
år toppa listan över konsumenters 
klagomål till Konsumentverket och 
kommunernas konsumentvägledare. 

– En förklaring är att det är 
en förhållandevis komplicerad 
produkt till ett relativt högt pris, 
men samtidigt en begagnad vara. 
Jag tror inte att den som köper ett 
åtta år gammalt kylskåp förväntar 
sig att det ska fungera lika bra 
som ett nytt. Detsamma gäller det 
mesta som konsumenter handlar 
på begagnatsajter, säger David 
Norrbohm och fortsätter:

Den här  
blanketten  
är under  
omarbetning.
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”Misstagen är intressantare; den som 
tabbat sig måste ompröva sina beslut, 

lära nytt och utvecklas”

EFTER ATT ha sorterat flaska och tratt omsorgsfullt glömde jag att 
återsluta påfyllningslocket när jag hällt en skvätt olja i min bil här-
omveckan. Håochhej. 

I förra numret av tidningen upprepade vi ett och samma citat två 
gånger. Järnspikar.

DAN JONSSON, som vi porträtterar i det här numret, bjöd under 
intervjun på sina bästa minnen, varav två handlar om tabbar. Vi fick 
inte plats med dem här, men lägger ut dem på vår webb i dagarna. 
En av missarna handlar om när täcket drogs av en specialbeställd bil 
som kunden hade väntat på i tjugotvå veckor … naturligtvis var det 
fel kaross. Han är inte ensam om en sådan erfarenhet. I den hårda 
praktiken blir det fel ibland; ofta smyger sig felen in när man kon-
centrerar sig på att faktagranska andra, knivigare saker.

MEN DET ÄR KLAVERTRAMPEN som vi minns, de som lever vidare 
mycket längre än riktigheterna. Misstagen är intressantare. De 
väcker nyfikenhet. Den som har tabbat sig måste ompröva sina 
beslut, lära nytt, tänka om och utvecklas. Och sådant som en gång 
brustit blir ju många gånger starkare än originalet när det har rättats 
till. Om korrekthet är en dygd som stärker förtroende, kan det vara 
lika trovärdigt att bjuda på sina misstag.

LIKVÄL ÄR RÄTT och riktigt misstagens motsats, det eftersträvans-
värda. I det här numret ger vi två ”kvalitetsnördar” utrymme. Och 
man kan väl säga att det är misstag att inte upptäcka svagheter också. 
Att låta missar upprepas.

Det mesta kan dubbelcheckas. Patricia Meijers kvalitetssträvan på 
verkstadsgolvet har vi berättat om tidigare när hon var på ett annat 
företag. Nu har hon tagit kontrollerna ett steg ännu längre och det är 
inte kontrollerna som sådana jag fastnar vid, utan hur hon tycks ha 
skapat en arbetsplatskultur där misstag inte känns bestraffande utan 
som en potential för ett första klassens resultat, sådant som skapar 

yrkesstolthet. ”En utvecklande nyfikenhet har 
väckts”, säger hon.

”TILLÅT FEL” BLIR så ofta en klyscha. I de 
bästa av världar kan medarbetarna kasta den 
dömande skuldkänslan efter försummelser – 
och slå omgivningen med häpnad.

Tillbaka till ovan nämnda Dan Jonssons 
fadäs; ”kunden som fick vänta ytter-

ligare tjugotvå veckor på den rätta bi-
len, han är än i dag återkommande 

kund”. Ibland blir missarna dörr-
öppnare och resultatet sålunda 
starkare än originalet.

Vilka är dina tabbar?

VOLVIA BÖRJADE med att ställa frågan ”Hur kän-
ner du dig generellt när du står i begrepp att köpa 
begagnad bil?”. De flesta, 51 procent, svarade 
”mycket säker” eller ”ganska säker”. 28 procent 
svarade ”mycket osäker” eller ”ganska osäker”. 
Men när det kommer till de olika faktorerna ökar 
osäkerheten. Och i topp ligger att handla begag-
nat av privatperson och bilens verkliga skick. 

MINST OSÄKERHET har bilköparna inför valet av 

märke. Bara en av tio oroar sig för märkesvalet. 
Försäkringen är inte heller något större problem. 
Men sedan stiger andelen osäkra. Även en mär-
keshandlare inger en viss osäkerhet för nästan 
var femte bilköpare. Och var fjärde tycker att den 
märkesoberoende bilhandlaren också gör köparen 
osäker.

I UNDERSÖKNINGEN är svaren också uppde-
lade på olika delar av Sverige. Mest osäkra inför 

bilköpet är smålänningarna, ölänningarna och 
gotlänningarna, 35 procent. Minst osäkra är 
värmlänningarna, dalmasarna och gävleborgarna, 
19 procent. 

Priset som presenteras inger störst oro i övre 
Norrland, 39 procent. Och i Stockholm är det 
privatsäljarna som oroar mest, 65 procent. 

Det är också i Stockholm osäkerheten är störst 
över mätarställningen och service- och garanti-

boken. 2  ac

Många privatpersoner uttrycker osäkerhet inför köp av en begagnad bil. Försäkrings-
bolaget Volvia har tagit reda på vad som oroar mest. Föga förvånande är det att köpa 
begagnad bil av en privatperson. 58 procent av tillfrågade 1 200 personer säger att 
de känner sig mycket osäkra eller ganska osäkra när det gäller den faktorn.

Privat säljare skapar mest osäkerhet
STATISTIK

Stockholmarna har mest betänkligheter

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

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    

Andel i undersökningen 
som känner sig mycket 

osäkra eller ganska mycket 
osäkra inför olika faktorer 

vid köp av en begagnad bil.
KÄLLA: VOLVIA 2017

Val av 
märke

Pris som 
presenteras

Om säljaren är 
privatsäljare

Om säljaren är en 
märkesbilhandlare

Om säljaren är en märkes-
oberoende bilhandlare

Bilens 
verkliga skick

Bilens dokumentation 
(historik, nuv ägare osv)

Om bilens service- och 
garantibok går att lita på

Om bilens mätarställning 
går att lita på

Hur köpeavtalet bör 
vara utformat

Vilken försäkring 
jag ska välja

Vad försäkringsvillkoren 
verkligen innebär

10%

29%

58%

18%

24%

42%

21%

24%

24%

25%

12%

20%

Branschens modernaste 
system för test och 

 begagnathantering. 

tering av inbytesbilarna.”

-

 

 

Smarta digitala dokument –  
testprotokoll, VDN, glasanmälan m.m.

Flera
värderingstjänster
integrerade

Fungerar överallt – 
dator, surfplatta, 
mobil

Online testarkiv alltid tillgängligt

08-400 11 860

www.handlarbudet.se

support@internalcars.com
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AV  ANDERS PARMENT

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Din idé delas ju av i stort sett alla verkstäder, 
hur resonerar du?
– För alla märkeskopplade OEM krävs i stort 
sett samma kompetens. Det kan skilja en del 
i metoder och specifikationer, exempelvis i 
ståltjockleken eller om det är aluminium, men 
sådant står ju i instruktionerna. Kompetens-
mässigt skulle teknikerna kunna jobba med 
vilket märke som helst.

– Men som det nu är bestämmer varje till-
verkare, varje OEM, vad folk ska gå för kurser. 
De är effektiva i sig, men de siktar över målet 
och höjer oftast inte kompetensen i förhål-
lande till vad de kostar verkstäderna.

Du tycker alltså att det är resursslöseri när 
verkstäderna måste bekosta utbildning för 
varje märke?
– Självklart, det kostar uppemot 40 000 kronor 
att ha en tekniker borta en dag på fortbildning. 
Det är ju inte bara kursavgiften och resan, det 
är också kostnaden i det uteblivna uppdraget, 
såsom timdebitering och reservdelsförsäljning.

2

Men det skulle väl bli mindre utbildnings-
volymer för Car-o-liner Academy?
– Ja, men det är inget självändamål för oss. 
Viktigare att verkstäderna blir kompetenta och 
effektivare för att nå bättre resultat.

Men hur tusan skulle du få tillverkare och 
generalagenter att gå med på enhetliga 
utbildningar?
– Det kräver uthållighet och bearbetning. 
Just nu diskuterar vi faktiskt med både Kia 
Sverige och andra eventuella OEM:er. Ju fler 
som kan gå ihop, desto lättare vore det att se 
sambanden. Man måste stå upp för det man 
tror på. Vi som jobbar med kompetensutveck-
ling är utbildningsexperter, de som sitter på 
OEM:erna är oftast ingenjörer.

Hur se du på utsikterna att komma till en 
gemensam standard?
– Det kan kännas frustrerande, men trots allt 
tycker jag att det ser lovande ut. Dilemmat är 
egentligen tiden; vi skulle kunna jobba dygnet 

runt med detta. I Kina jobbar jag just nu tätt 
med BMW om de här sakerna.

Det inkluderar förstås er nya kompetens-
plattform Collision repair för personbilar?
– Ja, det hänger ihop. Den går ut på att 
verkstadsledningen själv skattar sitt behov av 
medarbetare och dess kompetens. De behåller 
så att säga ansvaret i sitt eget hus. I dag missar 
jättemånga att värdesätta och investera i den 
befintliga kompetensen.

– Vid en tillämpning i Australien kunde 
utbildningsvolymen sänkas 75 procent, 
samtidigt som kundnöjdheten och lönsam-
heten ökade, liksom yrkesskickligheten och 
självförtroendet bland medarbetarna. Tänk 
om alla bilmärken kunde minska sina utbild-
ningar med 50 procent? Hur stor skulle den 
besparingen bli i alla led? Det finns svenska 
generalagenter och verkstäder som hanterar 
mer än ett varumärke, besparingarna skulle 
bli stora samtidigt som flexibiliteten skulle bli 
större. 2

”GA, släpp sargen!”

MARTIN ALTÅS

GÖR: Globalt utbildningsansvarig för Car-o-liner  
Academy och vd för Car-o-liner Kina.
ÅLDER: 57.
FAMILJ: Hustrun Margret, döttrarna Sofia, 27, och 
Jenny, 25.
BOR: I Hindås och Peking.
KARRIÄR: Bilmekaniker, nationell servicechef hos 
två importörer i Abu Dhabi och Jakarta, servicechef 
Volvo cars international, utbildare Volvo cars global, 
regionansvarig för kompetensutveckling på Volvo 
car Asia, globalt utbildningsansvarig på Volvo cars, 
internationellt utbildningsansvarig Volvo trucks och 
UD trucks, kvalitetsdirektör och utbildningsansvarig 
för Mack trucks international.
KÖR: I Sverige, Volvo C70 och X70 plus Yamaha FJR. 
”I Kina åker jag i baksätet på en BMW 525Li”
FRITID: Sitter i baksätet och funderar på kompetens-
utveckling, men åker gärna MC.
CAR-O-LINER: Internationell tillverkare och leverantör 
av verkstadsutrustning och mätpunkter (datablad), 
samt kompetensutveckling för skadeverkstäder. 

Martin Altås, globalt utbildningsansvarig på Car-o-liner Academy, 
bryter lansen för samordnade skadeutbildningar för olika märken.
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Hyundai Kona Electric
Det ska synas att man kommer i en Kona Electric 
och inte en vanlig Kona. Likt Passat GTE finns 
en ljusdesign som ska förstärka elvariantens 
visuella identitet. 

Batteriet på 64 kWh ger en räckvidd på upp 
till 482 km med den nya, hårdare WLTP-cykeln. 
Kortdistansversionen har inte 204 hk utan 
135 hk och rullar 320 km. Förutom en mängd 
uppkopplingsmöjligeter erbjuder Kona Electric 
en elektronisk, smart växelväljare. Bilen börjar 
säljas i Sverige efter sommaren.

Outlander på Atkinson-diet
Nya Outlander gör premiär och ”visar upp ett helt 
nytt och banbrytande koncept” – men det är ännu 
en facelift. Trots att den nya grillen följer designfi-
losofin Dynamic shield är det svårt att se skillnad 
på den nya och den gamla modellen.

Outlander PHEV har ett mycket smart koncept, 
och bilen har sålt bra. Och nu har en av bilens 
svaga punkter, den ganska trista bensinmotorn på 
2 liter, bytts ut mot en helt ny 2.4-liters Atkinson 
bensinmotor med mjukare gång och högre verk-
ningsgrad. Dessutom har hybriddriften optimerats 
och drivbatteriets effekt förbättrats. 

Cityskater och Streetmate
Volkswagen har visat flera konceptelbilar och redan 2020 
ska de första elbilarna säljas. Intressant är att självkö-
rande, uppkopplade elbilar som vi delar med varandra 
har många storlekar. Från den självkörande och lyxiga 
Vizzion I.D. till elskotern Streetmate och Cityskater som 
kan köra 15 km i max 20 km/h och kan bäras under armen. 
Volkswagen satsar på att bli världens största leverantör 
av eldrivna fordon, navet i framtidens mobilitet. I bästa 
fall blir återförsäljaren knutpunkten där skotrar, suvar och 
personbilar levereras, servas, uppdateras och delas.

Porsche med Smart Cabin
När Porsche gör något, gör de det ordentligt. Det har kommit flera intressanta hybrid-
modeller, och efter en rejäl produktoffensiv med nya Panamera och Cayenne kommer 
vi få se ett fortsatt växande modellprogram, till och med rena elbilar. Den nästan fem 
meter långa Porsche Mission E Cross Turismo är en konceptbil med 600 hk som ska 
rulla mer än 500 kilometer på en full laddning. Porsche betonar designsläktskapet 
med 911, men modellen är mest lik Panamera –  inte bara lika stor utan har också 
samma hjuldimension. Även om petrol heads får göra avkall på motorljudet i en Pana-
mera finns här fyrhjulsstyrning, luftfjädring och det mesta som behövs. Intressant är 
det nya förargränssnittet ”smart cabin”. Cockpiten är nästan utan knappar. Förutom 
pekskärmar finns eye tracking, vilket är mycket smartare än geststyrning. 

Även Tesla jobbar på en elsportbil så det här kan bli spännande!

E200 d Kombi Fleet Edition
Något så ovanligt som en billig Merca? Det är just 
vad E200 d Fleet edition är. Ganska välutrustad – 
GPS, LED-strålkastare, backkamera, automatlåda, 
avantgarde-paket, sportstolar och elbaklucka – och 
kostar 341 000 för tjänstebilsförare mot drygt 
520 000 i Tyskland, utan vagnskadegaranti och med 
lägre moms. Ett exempel på hur tjänstebilsreglerna 
trycker ner priserna för nya bilar i Sverige. Heter den 
inte Estate? Jo, men när priset är på samma nivå som 
V90 och Superb byter den namn för i annonserna he-
ter bilen just ”E 200 d Automat kombi Fleet edition”. 

En och annan kund, ryktas det, tycker att 150 hk 
är för lite. Då finns samma motor som E220 med yt-
terligare 44 hk. Det kapar en sekund till 100 och ökar 
priset med 54 000. Ovanligt lite bangs for the bucks!

… och optimerar hybriden. 2006 slutade Toyota 
sälja ett antal modeller i Europa, bland annat den 
då rätt populära Avensis Verso, för att förbruk-
ningen var för hög. Nu slutar man sälja dieselbilar 
– inga efter 2018 i Europa. Nervöst? Smart? 
Proaktivt? Vi får se. Toyota räknar med att de 
nya drivlinorna ska förbättra bilarna bränsleef-
fektivitet så att CO2-utsläppen minskar med över 

18 procent. Den nya generationen motorer och 
växellådor kommer att finnas i nya Aurisen, som 
kommer med en inroparmotor på 1,2 liter – och 
två hybridalternativ. Utgående modell fanns med 
fem konventionella motorer och en hybrid. Vi 
får hoppas att körupplevelsen också är proaktiv 
– gamla Aurisen hade rätt mycket Remjohan-
känsla (=Volvo 343 med steglös automat). 

TOYOTA STEKER DIESELN …

Den nya tvålitersmotorn påstås 
vara världens mest energieffektiva 
serietillverkade bensinmotor. 

I huvudet på en kompetensnörd



Vinn!
Från GPBM Nordic har 

vi fått en Housegard brandsläck-
are 4,8 liter att lotta ut bland våra läsare. Vill du vinna, mejla 
namn och postadress till redaktionen@motorbranschen.se 
senast 10 maj 2018. Skriv ”Utlottning släckare” i ämnesfältet. 
Tidningens medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej 
delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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SLÄCKER LITIUMBRÄNDER
De nya litiumbrandsläckarna har fått mycket publicitet och många 
bilhandlare har redan köpt in dem. Släckarna bygger på en ny 
patenterad teknik där mineralen 
vermikuli skapar en kvävande 
skorpa över eldhärdar som kylts 
ner av vatten. Produkterna är 
tredjepartskontrollerade och har 
även testats med bra resultat på 
den svenska Räddningstjänstens 
testanläggning. Släckarna är på 
4,8 liter och kostar 4 000 kronor 
plus moms. Säljs av GPBM Nordic 
under varumärket Housegard.

Rese-ur
För den som inte vill använda mobilen för 
väckning är reseuret Flip från Lexon design ett 
alternativ. Minimalistiskt ren i formen och lika 
enkel att använda; vänder man på den är det 
off, lägger man handen på den snoozar den upp 
till sex gånger. Finns i flera färger, bland annat 
marmorerad. Pris i handeln cirka 379 kronor.

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 driver lojalitet till ÅFs   

verkstad och eftermarknad under hela garantitiden. 

 

   När allt annat är lika återstår  
det viktigaste. Tillit.   

www.svenskbilgaranti.se 

Denna bil är kvalitetstestad och  
levereras med förlängd garanti     ”    ”    

Italiensk design
Sobert tilltalande med utmärkt 
ljudkvalitet är den Italientill-
verkade trådlösa högtalaren 
”Lemus Vintage” som säljs 
i danska Lemus webbshop 
för uppemot 2 000 svenska 
kronor. Läderhöljet finns i två 
färgställningar.

Vildmarksstuk
Den välgjorda handlampan på 
bilden ingår i den engelsktill-
verkade serien ”Gentleman 
handware” med robusta 
tillbehör för vildmark och 
uteliv. Akaciaträ i skaftet och 
stål i höljet. Svensk leverantör 
är presentgrossisten Ohlsson 
& Lohaven i Simrishamn. 
Inköpspriset är 342 kronor 
exkl moms, cirka 900 kronor 
i handeln. 

Effektiv mätning avavgaser och rökgaser
Från holländska TEN kommer avgasanalysatorn Innova 500 som upp-
fyller de högsta kraven, liksom rökgasanalysatorn LPA 500 som enkelt 

kan anslutas till Innova 500 eller en separat läsplatta. Har bluetooth 
som standard och fler andra smarta funktioner. Leverantören sägs vara 

flexibel med mjukvaran så att maskinerna kan anpassas till de flesta 
önskemål. Säljs i Sverige av Särö Svagström. Priset för Innova 500 är 

28 000 kronor netto och för LPA 500, 24 500 kronor netto.

Bra för balansen
Balanseringskulorna från SteyrTek bygger på en ny metod 
som sägs kunna balansera lastbilsdäck noggrannare än 
traditionella slagvikter och därmed minska bränsleför-
brukningen med 2,2 procent. Ska också förlänga däckens 
livslängd genom att slitaget blir jämnare. Kulorna stannar 
inne i däcket och sprids inte i miljön. De håller däckets hela 
livslängd och kan användas på nytt. Priset för en femkilos-
förpackning är 609 kronor inkl moms, 5 099 kronor för tio 
femkilosförpackningar.

KULT
Det är slutkört för den indiska  

kultbilen Hindustan Ambassador men den 
lever som en fåtöljs/soffa med skinnklädsel  

i två färgställningar. Delarna kommer  
verkligen från skrotade Ambassadorer,  

huruvida stötfångarna är i original törs vi inte 
gå i god för. Strålkastarna är det i alla fall,  
nu kopplade till en vanlig lampsladd med  

väggkontakt. Helskön tycker vi.  
Levereras av A-Grossisten, butiks- 

priset är 15 900 kronor.

Vin i hjälmen
Ice jet heter de handgjorda 
vinkylarna från Box in bag. 
En fransk konsthantverkare 
har utgått från skalet till 
motorcykelhjälmar och ska-
pat behållare som tål både 
vatten och is. Kostar cirka 
3 400 kronor inkl moms.



2  I  F R A M K A N T  I  R I D D E R M A R K S

Riddermark Bil, med sex anläggningar i Storstockholm, är Sveriges 
största renodlade beghandlare – i fjol sålde de 9 355 bilar.  
Hur de kan köpa lite dyrare och sälja lite billigare tycks handla om 
snabbt fotarbete och att lämna upptrampade stigar.
TEXT  ANDERS PARMENT  / FOTO PETER KNUTSON
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Riddermarks 

RECEPT

R
iddermarks Bil är ofta omtalat i 
vår bransch där många handlare 
känner sig begränsade av tillver-
karnas föreskrifter. Kostnadsmas-
sorna ökar, lönerna stiger, kraven 

från fabrik och kunder ökar samtidigt som bilar 
inte blir dyrare – marginalerna minskar. 

Visserligen har vi haft några goda år nu med 
höga restvärden, låga räntor och högkonjunk-

tur, men det gäller ju att hitta ett framgångsre-
cept som fungerar i alla konjunkturer.

Alexander Riddermark sålde sin första bil 
2006, en Saab 9-3, och verksamheten satte fart 
under finanskrisen 2008.

– En Volkswagen-handlare ringde mig och 
frågade hur jag kunde sälja en Passat för 69 900. 
Han hade en likadan för 129 900. ”Du kan köpa 
min så har du 60 000 marginal”, sa jag och då 

slängde han på luren. Jag lärde mig snabbt att 
man måste anpassa sig till marknaden. Där 
finns många köpare och säljare och prisbilden 
kan jag inte påverka. Rätt pris vid rätt tillfälle är 
det som gäller.

Men hur praktiserar ni det?
– Vi har bra priser. Men inte anmärkningsvärt 
låga. Varje bil testas på femtio punkter och 

FRAMGÅNGS- 
FAKTORER

• Lyhörd marknads- 
anpassning.

• Effektivitet i varje detalj.
• Korta ledtider.

• Skarpa styrprocesser.
• Egna it-system.

På anläggningen i Järfälla 
är omsättningen hög. 

– En bra dag kan vi sälja 
20 bilar bara här, berättar 

Alexander Riddermark.

”FÅR VI IN FEM VITA BMW 520D KAN 
VI FÖRDELA DEM PÅ FLERA BUTIKER”

ALEXANDER RIDDERMARK, VD RIDDERMARK BIL
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iordningsställs. Vi jobbar med att göra bra 
objektsbeskrivningar. Får man 5 000 mer för en 
värmare måste det vara tydligt i annonsen att 
bilen har en. Och vi försöker hantera kunder 
snabbt när de kommer in.

VID ETT BESÖK i Riddermarks anläggning i 
Järfälla – som är öppen till 19.00, en timma 
längre än de flesta – tilltalas besökare direkt när 
de passerar dörren. En självklarhet, kan tyckas, 
när man tänker på hur mycket det kostar att få 
en möjlig kund att komma till hallen. 

Det här är inte unikt; många har ett lik-
nande upplägg så att det inte missas att någon 
kund som kommer in.

– Man måste vara snabb när kunden kom-
mer in. Snabb och göra en snabb behovsanalys. 

Där behöver vi ännu bättre verktyg. Kunder är 
pålästa i dag.

Riddermark Bil har, till skillnad från 
märkeshandeln, inga självklara kanaler för 
bilförsörjning. Bilarna tas från leasingbolag, 
auktoriserade återförsäljare och bilauktioner. 
Det finns egentligen ingen kanal som inte är 
möjlig.

– Vi betalar gärna så lite som möjligt, men 
behövs det betalar vi bra. Vi köper också bilar 
från auktoriserade handlare som har för stora 
lager. Båda har varit nöjda med dealen.

Men om ni nu håller ganska låga priser, hur 
kan ni betala bra?
– Det är egentligen enkelt. Vi har korta tider 
för att göra bilarna säljklara. Det gör att vi kan 

betala lite mer och sälja lite billigare. Varje dag 
vi sparar har vi kanske hundra kronor mer 
att spela med på en typisk begbil. Är vi några 
veckor snabbare kan vi betala en tusenlapp 
mer och sälja en tusenlapp billigare. Inget tyder 
på att det kommer att vara brist på begagnat 
framöver så vi tror att vi kommer att få tag på 
tillräckligt med bilar.

I dag har Riddermark Bil sex anläggningar i 
Stockholm. 

Finns inte risk för att entreprenörsandan 
försvinner när ni växer?
– Jo, absolut, det är en stor risk. Vi har ju orga-
nisationsscheman, belöningssystem, rekryte-
ringsprocesser och olika styrprocesser. Min ut-
gångspunkt är att hälften av personalen jobbar, 
det gäller att identifiera vilka de femtio procent 
är som inte jobbar. Det är svårare att ha koll på 
allt när vi blir större. Vi är lite mer byråkratiska 
nu än tidigare, även om vi försöker hålla emot. 
Inga onödiga funktioner och medarbetare! Så 
det gäller att vara smart.

– Utgångspunkten är att alltid ligga lite 
under marknaden i pris och att omsätta lagret 
snabbt. Det genomsyrar hela processen. Vi har 
till exempel inte någon stor yta där nyinkomna 
bilar ställs. Visst är det trångt, men om vi utö-
kar ytan drar vi på oss mer kostnader för mark 
och bilarna tenderar att bli stående. Nu finns 
det en press på att snabbt iordningställa dem. 
Behöver de fixas är flera verkstäder, förutom 
vår egen, med och konkurrerar om jobben. Det 
höjer kvaliteten och sänker våra kostnader.

Hur jobbar ni smart då?
– Vi har utvecklat egna nyckeltal som blivit 
branschstandard. Vi har blivit störst i Sverige 
på att sälja begagnade bilar. Vi har byggt egna 
it-system. Våra utvecklare jobbar snabbt och 
effektivt. Vi jobbar alltid för att ge kunden en 
bra bil till ett bra pris och all verksamhet ska 
stödja det.

– Det gäller att behålla flexibiliteten. Det ska 
vara kul att jobba här och duktiga säljare får bra 
ersättning. Utgångspunkten är att det inte finns 
omöjliga affärer, vi försöker lösa det mesta.

Tilläggstjänster då? Där är ju bilbranschen 
generellt svag …
– Vi säljer alltid andra säsongens däck separat. 
Allt läggs upp digitalt, det är ganska komplext. 
Vi jobbar med maskininlärning, vilket betyder 
att med tiden lär vi en algoritm känna av vilka 
modeller en viss uppsättning hjul passar till. 
Säljaren kan se exakt vad som finns till en viss 

bil. På så vis kan vi ge kunden stor valmöjlig-
het. Nissan Qashqai, dubbdäck på original 
17-tumsfälg, 7 mm, Good Year. 5 000 kronor. 
Enkelt för kunden och för säljaren. Vi försöker 
också sälja garanti, finans och försäkring. Men 
där kan vi så klart bli bättre.

Kommer kunderna fortfarande till hallen?
– Ja, många gör det, men vi måste också jobba 
mer offensivt med försäljning på platser där 
kunder finns. Det testade vi förra året. Vi åkte 
ut till köpcentrum med ett gäng bra säljare och 
de sålde massor med bilar, många hade gamla 
skruttiga bilar som de skämdes för att åka till 
en stor bilfirma med.

– Sen är det klart att det är en fördel för oss 
att ha flera butiker. Om vi får in fem vita BMW 
520d kan vi fördela dem. Har man en butik 
ställer man bilarna i samma hall och konkur-
rerar med sig själv.

Ni säljer bara BMW i Slagsta?
– Ja, BMW-köpare är kräsna så vi bestämde oss 
för att starta en butik där vi bara säljer BMW. 
Då blir säljarna specialister. Det är svårt för en 
säljare att kunna mycket om många märken.

Nu låter du som en bilfabrik …
– Haha, ja, men det är omöjligt att lära sig alla 
produkter. Med plats för 200 BMW är vår an-
läggning i Slagsta väl förberedd på alla BMW-
köpares krav. Kunderna har gjort sin research 
innan. När de kommer kan de mer än vi kan 
om vi inte är pålästa och professionella.

Var hittar kunderna er?
– Ungefär 20 procent kommer via hemsidan, 
80 procent via Blocket som kan få konkurrens 
från Wayke. Till våra specialbutiker, som trans-
portbilscentret i Tyresö, kommer 50 procent av 
leadsen via hemsidan.

ALEXANDER RIDDERMARK, VD RIDDERMARK BIL

Finns det fler planer inför framtiden?
– Det finns det alltid, massor av idéer. När 
branschen säger ”så där kan man ju inte göra”, 
kan man visst göra det. 

– Jag tror på butiker dit man går för att köpa 
bil. Digitaliseringen ändrar köpbeteendet, men 
vi kommer att fortsätta gifta oss i kyrkan. Vi vill 
känna på grejer som kostar 50, 80 eller 150 000.

– Sen finns det alltid utmaningar. Vi måste 
motivera medarbetarna och växa smart. Men 
en sak är jag inte orolig för: Jag tror det kom-
mer finnas gott om begagnat att få tag på. Så 
jobbar vi bara bra på kundsidan kan vi fortsätta 
sälja lite billigare och samtidigt betala bra för 
de bilar vi köper in, iordningställer och säljer 
snabbare än de flesta. 2

Niklas Hamberg utför 
noggranna tester på en 

nyinkommen BMW så 
att den snabbt kan göras 

klar för försäljning. 

”VI BYGGER EGNA IT-SYSTEM, VI LÄR EN ALGORITM 
KÄNNA AV VILKA MODELLER TILLBEHÖR PASSAR TILL”

”JAG TROR PÅ BUTIKER, FOLK VILL KÄNNA PÅ 
GREJER SOM KOSTAR 50, 80 ELLER 150 000”

ALEXANDER RIDDERMARK, VD RIDDERMARK BIL

RIDDERMARK BIL 

SÄTE: Järfälla.

GRUNDADES: 2008.

ÄGARE: Alexander Riddermark AB, Karl Tyrén, 
Carl-Adam Georgenson och Mikael Nordberg. 

VD: Alexander Riddermark.

ANTAL ANLÄGGNINGAR: Sex.

SÄLJER: Cirka 10 000 begagnade bilar av alla 
märken per år.

OMSÄTTNING: 1,55 miljarder (2017).

VINSTPROCENT: Cirka 3 procent.

Alexander Riddermark 
utanför anläggningen  
i Järfälla.

Varje kund som kommer in i 
anläggningen hälsas kvickt 
välkommen, här av säljaren 
Mathias Carlén. Vid disken 
står kollegan Marcus Auvinen 
och söker efter däck i ett 
smart system.
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1

2

3 Tid sparas,
kostnader kapas,
alla är nöjdare.

Hela bokningen
är digitaliserad,
kunden bokar själv.

Digitaliseringen av däck-
hotellen blev en riktig hit

TEXT MARIA ERIKSSON

Administrationen 
kring däckbyten 
krävde väldigt 
mycket tid.

”GENOM ATT DIGITALISERA bokningen och betalningen har vi sett 
till att bokningssystemet är integrerat med vårt affärssystem. Många 
erbjuder nätbokning, men har kalendern separat. För oss skapas en 
arbetsorder direkt när kunden bokar. Det blir mer som när man bokar 
en flygresa: man loggar in och väljer en tjänst. Tanken är att det i 
framtiden ska kunna gå att välja den servicetekniker som man vill ha 
hjälp av. 

Genom att kunden gör allt administrativt arbete kan teknikerna 
göra det som de gör bäst och vi kan boka fler däckbyten under arbets-
passet. Det innebär fler hjuluppsättningar på kortare tid. De personliga 
serviceteknikerna kan också planera bättre inför sina jobb. De ser 
enkelt vilka kunder som är inbokade på förmiddagen och vilka som 
kommer efter lunch. Det blir mindre tid för akuthanteringar.”

”INNAN VI BÖRJADE med systemet fick våra personliga servicetekni-
ker tillbringa onödigt mycket tid med administrativa uppgifter, som 
att boka in jobb och ta fram uppgifter om kunden och bilen. Tidigare 
ringde det också mycket på verkstaden och kunderna upplevde ibland 
att det var svårt att komma fram till rätt person. 

Vi var ett av flera ställen inom Volvohandeln som fick prova syste-
met i höstas och under våren kommer vi att införa samma funktioner 
på tidsbokning av service och glasarbeten. 

När vi jobbade med det gamla systemet tog varje däckbyte mellan 
20 och 25 minuter. Nu bokar vi nya däckbyten var 15:e minut, även 
om vi säkert skulle kunna komma ner till var 10:e minut. En anledning 
till att vi inte pressat tiden mer är att vi inte har tillräckligt moderna 
lokaler som är anpassade för tempoökningen.”

Problemet

Lösningen

ResultatetVOLVOHANDELN EFFEKTIVISERAR
”JAG SÄGER BARA: Äntligen! 

Det var på tiden att våra system moderniserades. Det fungerar långt 
över förväntan. Allt har blivit väldigt mycket enklare. 

Hela systemet är extremt effektivt. Det har blivit lättare för kunden 
och lättare för oss. Nu har alla tekniker ett tidverk där de kan se hur 
mycket tid de har kvar den dagen.

Nästa steg är att erbjuda tilläggstjänster som tillval. Vi provar redan 
ett system när det gäller att boka reparation av glasskada. Det fungerar 
på liknande sätt genom att det skapas en arbetsorder direkt. Därefter 
ska vi öppna upp för bokning av service. 

Kunderna tar också större ansvar när de genomför bokningen 
själva. Det blir färre kunder som inte dyker upp. Behöver kunden boka 
om kan de lätt gå in på nätet och göra det själv. 

Våra anställda upplever att arbetsmiljön har blivit lugnare, trots att 
vi faktiskt hanterar fler däckbyten under samma tidsperiod. 

En av de stora kostnadsbesparingarna är att vi behövt inhyrnings-
personal under kortare tid än tidigare eftersom effektiviseringen gjort 
att vi kunnat klara av de inplanerade däckbytena snabbare.”

Volvohandeln digitaliserar bokning och betalning på däckhotellen.  
Det effektiviserar arbetet, ökar möjligheterna till högre tempo och 
sparar pengar. En av dem som är först ut är Bilbolaget i Gävle, 
vars vd Robert Lipskog berättar hur det blivit.
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Robert Lipskog på Bilbolaget i Gävle 
är supernöjd med digitaliseringen.



Du behöver inte bli vassast på marknadsföring på sociala medier. 
Det viktigaste är att det du gör blir bra och hamnar på rätt ställe. 

Fyra guruer vägleder dig i den digitala djungeln.
TEXT ROLAND WIRSTEDT

2F O K U S        LY C K A S  P Å  N Ä T E T
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Digitaliseringen är supersnabb och 
kundernas mediekonsumtion stadd i 
ständig förändring. En stor del av din 
målgrupp finns vid en skärm – tv, mobil 
eller läsplatta. Hur hittar man dit? Hur 
hittar man rätt? Vi har bett proffsen 
guida dig!

MARKNADSFÖR 
SMART! GDPR KAN INVERKA

PUL, personuppgiftslagen, skärps och ersätts 25 
maj i år av EU:s gemensamma dataskyddsförord-
ning GDPR. Vad det kommer att innebära för de 
stora spelarna på sociala medier finns än så länge 
inget exakt svar på. En del experter spår ganska 
långtgående konsekvenser, medan andra är mer 
återhållsamma i sina förutsägelser. Den nya 
förordningen lär behöva prövas i ett antal rättsfall 
innan vi vet hur den kommer att påverka mark-
nadsföringen på nätet.

Trots att det innebär en hel del problem för hela 
sociala medier-branschen ser Emma Blom positivt 
på uppstramningen av hur insamlad persondata får 
användas, det som i dag gör att konsumenten för-
följs av målgruppsanpassad reklam på Facebook 
och Google när de har gillat ett bilmärke eller visat 
intresse för att köpa nya sportskor. 

– En del marknadsförare tror att den här rekla-
men är säljande, men den har ofta motsatt effekt 
eftersom den är irrelevant och irriterande.

Byrå-vd:n Emma Blom:

Välj rätt budskap på rätt kanaler!

Det räcker inte med att vara på nätet 
– det gäller att se till att nya kanaler 
levererar!

Enligt Emma Blom, som grun-
dade sociala medier-byrån Social Industries, är 
det jätteviktigt att följa var målgrupperna finns, 
förflyttar sig och hur de agerar. De gäller att …

… vara med när radio blir poddradio med 
kanske hundratusentals nedladdningar per 
vecka och det sker digitalt strömmande via 
kundernas smarta telefoner. 

… vara med när det dyker upp en ny app 
eller en ny teknisk plattform som gör att en del 
av mediekonsumenterna plötsligt är på ett helt 
annat ställe. 

… vara med när ungdomar övergår till att 
använda Facebook för att chatta på Messenger 
eller kolla upp en kille eller tjej som de är 
nyfikna på, medan äldre fortfarande skrollar i 
flödet, delar klipp och för diskussioner. 

… veta att en video i Facebooks flöde inte 
kan vara lika lång eller klippt på samma sätt 
som den versionen som ska gå Youtube. 

EMMA BLOM TYCKER ATT DU SKA FRÅGA DIG:

● Var befinner sig min målgrupp mest?
● Vad gör de där?
● Vad kan jag få dem att göra med det inne-
håll jag försöker visa för dem?
– Innehållet på sociala 
medier måste anpassas 
till vad personerna 
i målgruppen vill 
se, annars kom-
mer det ju inte 
att exponeras 
för dem. Det 
går ju inte lura 
Facebook, som 
har följt mig i tio 
år, att jag plötsligt 
skulle klicka på 
något som jag aldrig 
tidigare visat intresse 
för, säger Emma Blom.

– Det går inte att sitta i konfe-
rensrum och säga saker i stil med att ”det här 
ser ju fint ut” utan att ta hänsyn till om det har 
någon förankring hos målgruppen och dess 
beteende. 

– Jag loggade inte in på Facebook i morse 
för att titta på reklam. Där väljer jag själv vad 
jag tittar på. Det är inte som en fredagskväll 
framför tv:n när jag tittar på Fångarna på fortet 
och inte orkar lyfta mig ur soffan, då kan jag 
möjligen tvångsmatas med reklambudskap. Det 
är stor skillnad och det måste annonsörerna på 
sociala medier förhålla sig till. 2

 – Om din marknadsföring 
inte får effekt beror det på att 
din målgrupp förmodligen är 
någon annanstans och det är 
du som måste leta upp den, 
säger Emma Blom, vd för 
Social Industries. F
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Emmas bästa tips!
● Ha ett lättillgängligt budskap!  

Långa textharanger fungerar inte som  
marknadsföring i sociala medier. Ibland  

räcker det med ”klicka här”; all text som ligger 
före en video eller bild får ofta passera, ingen 

bryr sig om den.
● Testa på riktigt! Om man inte satsar  

kommer man inte heller se något resultat.
● Mät allt! Ju mer du vet om din målgrupp, 

desto bättra är det.
● Var social! För en dialog med din  

målgrupp för att förstå den.  
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Konsulten och föreläsaren Pontus Staunstrup:

Skapa unikt material!

Medieplattformarna blir allt mer 
nischade och kräver unikt mate-
rial för att skapa engagemang och 
spridning. Pontus Staunstrup, 

som har skrivit böcker om content marketing 
och strategier i sociala medier, säger:

– Det fungerar inte längre lika bra att an-
vända sociala medier till att driva trafik genom 
länkar till den egna hemsidan. Man måste se 
de olika plattformarna var för sig. Se till vilka 
användarna är och se vilka tekniska möjlighe-
ter som finns. Satsa mycket mer på närvaro i 
stunden, råder han.

För bilbranschen tror han att de mest 
aktuella plattformarna är de största – Facebook, 
Instagram och Youtube.

– Även Linkedin skulle kunna fungera, men 
det är så utpräglat yrkesrelaterat, så jag tror inte 
att man har på sig bilköparhatten när man är 
där.

– Men det är svårt för kommersiella verk-
samheter att synas på Facebook utan att betala 
för det, såvida man inte har väldigt bra innehåll 

som skapar engagemang och delas flitigt. 
Annars får man räkna med att plocka fram 
plånboken och köpa sig plats i flödet.

BILD OCH VIDEO blir allt viktigare i sociala 
medier.

– Det är närmast ett måste att skapa poster 
med bra visuellt innehåll i samtliga nätverk för 
att ha en chans att synas.

I sökandet efter effektiva marknadsfö-
ringskanaler har många annonsörer upptäckt 
influencers marketing, som har vuxit snabbt 
och kan vara grymt effektiva. Influencers job-
bar väldigt ofta med bild och video.

En mängd företag och nätverk förmedlar 
uppdrag till sina influencers och medlemmar, 
exempelvis United Influencers, Influencers of 
Sweden, Splay, United Screens och Cube.

– Influencers är ofta väldigt duktiga på 
att skapa bra innehåll om man inte försöker 
styra dem. De har prövat sig fram byggt sitt 
kunnande på sociala medier och vet vad som 
fungerar. 2

Pontus bästa tips!
● Bilda en grupp! Nu när Facebook har gjort det 
svårare för företagssidor att synas i flödet kan 
man ta sig in ”bakvägen” genom att bilda en pri-
vat grupp. Starta exempelvis en grupp på din ort 
som heter ”Volvoägare i Svedala” sponsrad av dig 
”Karls Volvohandel”. Det är viktigt att man är helt 
transparent med att det är en kommersiell avsän-
dare. Sedan gäller det att få med Volvo-ägarna på 
orten där du kan dela med dig av tips och råd. 
● Uppdatera regelbundet! Många gapar över 
för mycket och går i för många kanaler och hinner 
inte med regelbundna uppdateringar. Gör enkla 
uppdateringar typ ”nu är det dags att sätta på 
vinterdäcken” och ”här är våra öppettider under 
långhelgen”.
● Var beredd att betala! I dag är det svårt att 
synas som företagare utan att betala för sitt 
budskap.
● Se till att allt fungerar i mobilen! Det är 
där nästan alla dina uppdateringar kommer att 
hamna. Se till att text, bild och film fungerar även 
i det lilla formatet.

Pontus bästa tips 
för att misslyckas!
Vänd och vrid på saker och ting, och de kan 
bli tydligare. Som Pontus Staunstrup fem 
tips för hur man garanterat ska misslyckas 
på sociala medier:
● Strunta i kommentarer och frågor. Ett av de 
mest effektiva sätten att snabbt bli ointressant på 
sociala medier är att aldrig svara på frågor eller 
kommentarer. 
● Stockbilder räcker utmärkt. Posta gärna 
bilder från en bildbank. Bilder direkt från produkt-
katalogen går också bra.
● Posta oregelbundet. Släng ut lite gammal 
skåpmat någon gång när andan faller på. Det blir 
extra dåligt om du ser till att det som händer i 
sociala medier inte på något sätt är kopplat till 
andra marknadsaktiviteter.
● Köp en dyr kändis. Köp på dig lite dyra samar-
beten med kändisar som inte har någonting med 
ditt varumärke att göra. Och låt dem posta precis 
som de själva vill. Ingen kommer att fatta något. 
● Gå brett med allt. För att vara säker på att 
ingen bryr sig om det du gör i sociala medier ska 
du posta innehåll helt utan att tänka målgrupp. 
Sådant som riktar sig till äldre sitter klockrent på 
Snapchat och på Linkedin postar produkter för 
en tonårspublik. Allra helst ska du köra allt du 
har överallt, med samma texter och bilder. Ingen 
kommer att fatta något.

YOUTUBE VÄXER
IIS, Internetstiftelsen i Sverige, gör årligen en 
undersökning av svenskarnas internetvanor. 
Enligt den senaste mätningen från 2017 är 74 
procent av de svenska internetanvändarna på 
Facebook. Motsvarande siffra för Instagram är 
53 procent. Youtube har växt stadigt och i de 
yngre åldrarna är det 86 procent som besöker 
plattformen dagligen och det är över 80 procent 
av internetanvändarna som någon gång tittar på 
kanalen.

På senare tid har Facebook skruvat på sina 
algoritmer för att prioritera vänner och bekanta i 
flödet på bekostnad av mediebolag och företag. 
Så det är inte säkert att ett företags följare ser 
det företaget postar på sin Facebookssida.

”HANDLARNAS HALLAR ÄR FYLLDA MED 
SPÄNNANDE ATTRAKTIONER, RIKTIGA 
PÄRLOR. DET GÄLLER ATT LYFTA FRAM 
DEM PÅ BÄSTA SÄTT I SOCIALA MEDIER”

PONTUS STAUNSTRUP

Pontus Staunstrup ser att det  
blir allt viktigare att jobba med 
video och bild i sociala medier.
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Tid är pengar

Alla i branschen kan nyckeltalen gällande 
begagnade bilar. 

Från inbyte till dess bilen står till försäljning i 
bilhallen kan det ta upp till 60 dagar. 

Samtidigt uppgår kapitalkostnaden per bil och 
dygn till i genomsnitt 300 kronor.

- För drygt ett år sedan fattade vi beslut om att 
eliminera flaskhalsarna i processen, berättar 
Daniel Svedlund, VD på Lecab i Värmland.

Lösningen blev att digitalisera begagnatflödet 
via verktyget CITK Tools Begbil.

- Nu är vi snart nere på en ledtid om 15 dagar, 
vilket betyder att lönsamheten förbättrats 
markant.

Total kontroll över begagnatflödet
Lecab Bil i Karlstad och Arvika är auktoriserad 
återförsäljare för Volkswagen personbilar, Audi, 
SEAT, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Antalet 
medarbetare är cirka 150 personer, som tillsammans 
svarar för försäljning, service, reparationer och 
reservdelsförsäljning av märkenas produkter. 
     - När vi fick upp ögonen för CITK Tools Begbil gick 
det snabbt, berättar Daniel Svedlund. 
     - Vi rekryterade en chef för avdelningen begagnade 
bilar och tillsammans med CITK:s digitala verktyg fick 
vi inte bara total kontroll över begagnatflödet, utan i 
ett senare skede även till hanteringen av nya bilar och 
lagerbilar. 
     CITK:s digitala verktyg är lika effektiva som lätta 
att handha. Oberoende av plattform (dator, padda eller 
telefon) kan brukaren snabbt få en visuell överblick var 
i processen en begagnad bil befinner sig - från själva 
inbytet till moment som kontroll, tester, reparationer, 
rekonditionering, besiktning och fotografering.

- med rätt digitala verktyg kommer
inbytta bilar snabbare in i bilhallen

Varje moment tilldelas en tidsram och om den 
överskrids ringer varningsklockan. 
     - Och när den ringer vet vi exakt vad som ska göras 
till vilken bil i respektive moment. Det gör att vi aldrig 
tappar tempo i arbetet, säger Daniel Svedlund. 

Daniel Svedlund, VD på Lecab i Värmland

Vill du veta mer om CITK Tools Begbil – och hur 
marginalerna på begagnatförsäljningen kan öka?

Positivt avtryck på sista raden
- CITK har även levererat en modul för våra lagerbilar, 
eftersom vi har att leva upp till biltillverkarnas krav att 
underhålla bilarna enligt speciella scheman fram till en 
kundorder och leverans. 
     - Sammantaget kan sägas att vi tack vare CITK:s 
digitala verktyg väsentligt förbättrat kontrollen på 
våra processer, vilket inte bara är till fördel för våra 
medarbetare och kunder utan även givit ett positivt 
avtryck på sista raden i resultaträkningen, avslutar 
Daniel Svedlund.

Läs mer på www.citk.se eller kontakta 
- matthias.fischer@citk.se, 070-342 53 51 
- sigge.dufvander@citk.se, 073-091 26 67

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Influencern Gustav Träff:

Gör bilarna rättvisa på bild!

Gustav Träff är en av landets främsta 
influencer inom motorbranschen. 
Han testar och filmar häftiga bilar 
och lägger upp videoklippen på 

Youtube och Facebook. Sedan starten på 
Youtube för drygt tio år sedan har Gustavs 
videokanal haft sammanlagt 350 miljoner 
visningar och har i dagsläget mer än 250 000 
prenumeranter. På Facebook har hans sida 
”gtboard.com” över 1,1 miljoner följare. 

Nu har han inlett ett samarbete med Wayke. 
Han besöker olika handlare, kollar in och 
provar spännande bilar och möter intressanta 
personer. Där har han gjort en del iakttagelser:

● Återförsäljarna kan generellt öka och 
förbättra sin närvaro på sociala medier; alla har 
inte insett att de måste försöka spegla verklig-
heten på bästa sätt. 

● Det gäller att ha en bra kamera, men 
också använda video mer. Använd högsta 
videokvalitet och upplösning, längre 
filmer, flera minuter i stället för som i 
dag sekunder. 

Själv har han aldrig lagt en krona 
på att köpa trafik utan lever enligt 
devisen att bra innehåll ger prenume-
ranter och följare. Gustav Träff låter 
den aktuella bilen hamna i fokus.

– Handlarna förstår inte alltid att de-
ras hallar är fyllda med spännande attrak-
tioner, riktiga pärlor. Det gäller bara att lyfta 
fram bilarna på bästa sätt i sociala medier. 2

Superbilsgodis. Bästa jämförelsen hittills var när Gustav 
Träff jämförde Bugatti mot Koenigsegg där hastigheten 
var uppe i 370 km/h på en ovalbana i Tyskland. Det var när 
Koenigsegg Agera R mötte en Bugatti Veyron Vitesse. F

O
T

O
 P

R
I

V
A

T

Pär Bäck, vd Wayke AB:

Det här gör Wayke!

Wayke har inlett ett samarbete 
med Facebook som innebär 
att annonsernas precision och 
räckvidd ökar. Dessutom har 

säljsajten utvecklat ett program som kopplar 
ihop bilhandlarnas underliggande affärssystem 
med Wayke.

– Det blir lättare för handlarna att lägga upp 
sina annonser. Det blir en autopublicering, den 
viktigaste förändringen för att öka smidigheten, 
säger Pär Bäck, som ansvarar för utvecklings-
arbetet.

Samtidigt jobbar Wayke med att bilarnas 
prestanda och utrustning, ”bilens cv”, ska 
kunna hämtas automatiskt från generalagen-
terna. Volvo och VW är redan med på tåget 
och BMW är på gång. 

Men det som Pär Bäck kanske sätter främst 
är samarbetet med jätten Facebook och kan 

prata direkt med svenska Facebook om utveck-
lingsarbetet.

Ett resultat av samarbetet är WXR, som står 
för ”Wayke extended reach” och hjälper hand-
larna att höja precisionen på sina annonser så 
att de blir mer relevanta för de personer som 
ser dem på Facebook och Google. 

Wayke extended reach jobbar i bakgrunden 
och plockar data från både Wayke och Face-
book. Uppgifterna samkörs och hittar personer 
som har sökt och som ser likadana ut som dem 
som sökt. 

När handlaren lägger upp sin bil i Wayke 
dyker den aktuella bilen automatiskt upp som 
en annons i sociala medier där den upplevs 
som personlig eftersom den har hög relevans.
Och när reklam och marknadsföring är rele-
vant tröttnar vi inte utan blir stimulerade och 
tycker att det är bra information. 2

Gustavs bästa tips:
● Lägg upp många bilder! Helst ett 

tjugotal, det räcker inte med tre, när man 
ska pusha för en bil.

● Filma gärna dina pärlor! Nya modeller, 
”first edition-varianter", facelift eller  

liknande. Handlarna har själva de trafik-
drivande innehållet som de inte använder 

sig av! Rörlig bild lockar och lägg upp 
videoklippen på Youtube, Facebook  

och Instagram.

INFLUENCERS ÄR NYA MARKNADSFÖRARE
Influencer är ett begrepp som uppstod när kändisar på sociala 
medier växte sig riktigt stora och började dyka upp samtidigt 
på flera plattformar, som nämnda Youtube och Facebook men 
kanske även på Instagram, Linkedin, Twitter och Pinterest. En 
bloggare kunde även vara en bloggare (videoblogg på Youtube), 
instagrammare och twittrare. Lättare med bara ett begrepp: 
influencer. 

Influencers, som alltid har hög trovärdighet hos sina följare, 
lockar annonsörerna med utmejslade målgrupper och med ofta 
större räckvidd än traditionella medier.

Pärs bästa tips!
● Satsa på text och bild! Det finns några som 
är riktigt duktiga på att skapa säljande annon-
ser på Wayke. Gå in och titta på hur Finnveden, 
Platinumcars eller Shiftgear skriver sina texter 
och hur de tar sina bilder! Finnveden Bil lägger 
exempelvis upp sina filmer på Youtube där bilarna 
kan ses snurra på en plattform och visa upp sig 
från alla håll. De är jätteduktiga.

Pär Bäck har inlett 
ett samarbete med 
Facebook som ska 
öka precisionen och 
räckvidden för de 
återförsäljare som 
använder Wayke.

EMIL HAMLIN

GÖR: Bilfotograf på 
Bilfoto Sverige.

ÅLDER: 39.

BOR: Västra Frölunda.

KÖR: Volvo V70. 

Att ta en bild är enkelt. Att ta en riktigt bra bild är svårare. Med några 
enkla knep kan din fotografering snabbt nå nya höjder. Motorbranschen 

har tagit hjälp av bilfotografen Emil Hamlin – här är hans bästa tips!
TEXT & FOTO MAGNUS CARLSSON

PLÅTA SOM 
ETT PROFFS!

Emil Hamlin jobbar på Bilfoto Sverige 
som ursprungligen kommer från 
Norge, där fler än 25 000 begagnade 
bilar fotograferas varje år.

– I Norge är det mycket vanligare att använ-
da en proffsfotograf. Jag tror att vi kommer gå 
mot den utvecklingen även i Sverige. Det finns 
hur många V60 som helst och ska du sticka ut 
på Wayke i dag behöver du riktigt bra bilder, 
säger Emil Hamlin.

Därmed inte sagt att man måste vara full-
blodsproffs för att ta bra bilder. Även om det är 
svårt att matcha en proffsfotograf går det att ta 

riktigt bra bilder på egen hand om man vet hur 
det ska göras. 

– Ljuset är avgörande. Det är ljus som gör 
bilden. Därför ska man inte fota sina bilar i en 
källare. Måste man det får man skaffa bra belys-
ning. Man ska inte bara lysa upp bilen, hela 
utrymmet behöver vara ljust. Om vädret tillåter 
är det också bra att vara utomhus, säger Emil 
och fortsätter:

– Är bara förutsättningarna med ljus bra 
så kommer man otroligt långt med en kamera 
för runt 5 000 kronor. Till den behöver du två 
objektiv, ett zoomobjektiv och ett vidvinkelob-

jektiv för interiör användning. Sedan behövs 
bara någon enklare programvara för enkel 
bildbearbetning. Sedan är du redo att ta riktigt 
bra bilder. 2

TRE SAKER ATT TÄNKA PÅ INNAN 
DU BÖRJAR FOTOGRAFERA!
1 Ljus. Var utomhus om det går, annars i en 
upplyst lokal.
2 Rekond. En ren bil är en snygg bil.
3 Städning. Ha så lite saker som möjligt runt 
omkring bilen, och töm bilen på sådant som 
eventuellt ligger i den (till exempel vinterdäck).

Här är det skribenten 
som plåtar fotografen 

i aktion.
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8 Beskär! 
”Jag tycker att bilen ska fylla ut så stor del av bilden 
som möjligt, därför är det viktigt att våga beskära 
bilden.”
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2 Håll bakgrunden ren och snygg! 
”Det gör att betraktaren fokuserar på bilen. Hjärnan 
fattar beslut på millisekunder och en ointressant bild 
filtreras automatiskt bort. Kollar någon, exempelvis 
på Wayke och det finns 1 838 olika V60 kommer 
hjärnan att välja ut några som är enkla att ta in. 
På en ren vägg kan man enkelt lägga på en logga, 
vilket ser bra ut i Wayke.”

1 Stå på håll och zooma! 
”Ett vanligt misstag är att stå för nära bilen när du 
fotar. Det ska du inte göra. Det blir mycket bättre om 
du står på lite håll och zoomar in bilen.”

3 Ha bra ljus! 
”Ljuset är allt. Med bra ljus är det lättare att få bilden 
skarp och färgåtergivningen blir mycket bättre. Ja, 
allting blir bättre om ljuset är bra. Fotografera gärna 
utomhus, och använd extra lampor eller blixtar om 
du är inomhus.”

4 Fotografera bilen i rätt vinkel! 
”En bra riktlinje är att båda framlysena ska synas på 
bilden och att bilen uppfattas som mer attraktiv om 
den visas med förardörren mot kameran. Det kan du 
tänka på när du ser bilder på brittiska bilar, som ofta 
är tagna på bilens högra sida.”

5 Använd inte kamerans inbyggda blixt! 
”Den lyser ofta upp precis framför kameran och 
sedan blir resten av bilden mörk. Utomhus kan det 
fungera bra, men inte inomhus. Inne är det bättre att 
ha externa blixtar eller inga blixtar alls.”

9 Använd vidvinkel interiört! 
”Med ett vidvinkelobjektiv får du med mer av 
förarmiljön. Du får bättre skärpa och en betydligt 
snyggare bild”

6 Ha rätt vitbalans! 
”En vit bil ska vara vit och inget annat. Den ska inte 
vara gul, inte heller blå. Med bra ljus kommer du 
långt, men ibland kan du behöva dra i några reglage 
på datorn för att få den riktigt bra.”

7 Efterbearbeta! 
”Våga arbeta med bilderna i datorn, det gör otroligt 
stor skillnad. Ett enkelt redigeringsprogram som Pho-
toshop Elements kostar inte mer än 800 kronor. Där 
är det enkelt att justera vitbalanserna, öka kontras-
terna och ljusa upp bilden om det behövs. Det finns 
instruktionsvideor på nätet om du behöver guidning.”

RÄTT PÅ ALLA SÄTT!
”LJUSET ÄR AVGÖRANDE. DET ÄR LJUS 
SOM GÖR BILDEN. OM VÄDRET TILLÅTER 
ÄR DET BRA ATT VARA UTOMHUS.”

EMIL HAMLIN, BILFOTOGRAF

Interiört är det 
vidvinkelobjektiv 
som gäller.

7 7 7

7

7

7

7

7

7

3

3

Emils 9 steg till bra bilder: 
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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!
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Kvalitetsivraren Patricia Meijer 
med Mikael Gustafsson som 
nyligen utsågs till Sveriges 
bästa Audi-tekniker.

Patricia Meijer har länge 
jobbat med slutkontroller 
som metod för att säker-
ställa kvalitet på service. 
På sitt nya jobb hos Börjes-
sons i Alingsås har hon nu 
tagit nästa steg. Med hjälp 
av hemliga testbilar synas 
hela serviceprocessen – 
och kundnöjdheten är på 
väg uppåt. 
TEXT & FOTO MAGNUS CARLSSON

Jakten på 
FELFRI SERVICE
– Patricia tar testerna till nästa nivå

V
akna läsare minns att Patricia 
Meijer för två år sedan figurera-
de på omslaget till Motorbran-
schen efter ett framgångsrikt 
arbete med slutkontroller på 

Atteviks i Jönköping. I dag är hon servicemark-
nadschef på Börjessons Bil i Alingsås.

Mattias Börjesson hade bestämt sig för att 
återinföra rollen servicemarknadschef.

– Det passade väldigt bra, för jag kunde 
komma hit med ganska fria tyglar men med 
höga förväntningar. Jag började med att läsa 
av organisationen, hur den fungerade och hur 
den samarbetade. Servicenivån var väldigt hög 
redan när jag kom, men jag ville göra den ännu 
högre, säger Patricia.

ETT AV DET FÖRSTA som hon gjorde var att 
utöka antalet kvalitetskontroller; från tiden 
på Atteviks visste hon att det kan ha mycket 
positiv inverkan på resultatet.

– Eftersom vi är kvalitetscertifierade är vi 
tvungna att utföra regelbundna stickprover på 
den egna verksamheten, för att säkerställa att vi 
följer kontraktsaktuella standards. Det gjordes 
efter bästa förmåga i egen regi, men jag ville 
lyfta det en dimension till. 

Precis som tidigare tog Patricia Meijer kon-
takt med Kontrollerad Bilverkstad (KBV), som 
nu regelbundet kommer till Börjessons för att 
göra slutkontroller.

– Vi har personal från KBV här varje vecka. 
Det är en viktig poäng med att ta hjälp av 
någon annan; ens kollega är sällan den bästa 
coachen. Vi jobbar mycket med att ha en 
coachande attityd, snarare än anmärkande, un-
der kontrollerna och just det är KBV experter 
på, säger Patricia.

– KBV pratar med kundmottagarna och le-
tar rätt på en bil som är färdig. De tar sedan in 
den till diagnoshallarna där de går igenom hela 
bilen och hela dokumentationen, tillsammans 

med den tekniker och den servicerådgivare 
som har utfört servicen.

Resultaten från slutkontrollerna har varit 
positiva, men Patricia Meijer nöjde sig inte 
där – hon bestämde sig för att ta det hela ett 
steg till. 

SEDAN EN TID testar KBV hela serviceproces-
sen från inlämning till återlämning.

– Vi får verkstadstester från våra general-
agenter. Men om vi klarar dem får vi inga fler. 
Jag vill att vi alltid ska vara på tårna. Dessutom 
är det är viktigt att hela kedjan testas. Här 
är vi ett företag i tredje generationen, med 
sitt ursprung i Alingsås. Vi har ovanligt hög 
kundlojalitet och den kan vi inte värna nog 
om. Kunderna köper nya, dyra bilar och har 
skyhöga förväntningar. Då ska vi också leverera 
100 procent i alla lägen. Så enkelt är det, och 
därför måste vi testa hela processen.

Patricia Meijers mål är att vart och ett av 
de fem märken som säljs hos Börjesson ska 
”mystery-testas” minst en gång per år. Dedike-
rad personal på backoffice tar kontakt med en 
potentiell kund som bokat service och förklarar 
syftet med kvalitetsarbetet. Om kunden vill 
ställa upp med sin bil för ett test kollas hen av 

KBV som sedan tar över kontakt med kunden. 
Övriga medarbetare får inget veta. Bilarna i 
fråga ska helst ha gått 6 000 mil, för att ha en 
flora av naturliga fel – och prepareras dessutom 
med extrafel för att testet ska bli så djuplodande 
som möjligt.

Ägaren till bilen får en ekonomisk kompen-
sation och instruktioner från KBV om hur hen 
ska agera under processen. Varken Patricia eller 
hennes kollegor får veta vilken bil som är testbil 
förrän servicen är färdig. När bilen ska hämtas 
ut igen kliver KBV in, och gör en fullständig 
genomgång av allt ifrån kundmottagning till 
teknisk kontroll. Och kraven är tydliga: 100 
procent fritt från fel.

– Det finns A-fel och B-fel. A-fel är sådana 
som är säkerhetsrelevanta. Men vi har sagt att 
våra tester är underkända även om det bara rör 
sig om ett B-fel. Jag tycker det är självklart; tar 
vi 100 procent betalt av kunderna ska vi också 
leverera till 100 procent. Det finns ingen mel-
lanmjölk där. Hur svårt kan det vara? 

DE HEMLIGA testbilarna verkar fungera. Samt-
liga fabrikstest har varit godkända under Patri-
cias tid på Börjessons, och av de egna testerna 
har alla utom ett varit hundraprocentigt. 

”KUNDERNA KÖPER DYRA BILAR OCH HAR 
SKYHÖGA FÖRVÄNTNINGAR, DÅ SKA VI 

OCKSÅ LEVERERA 100 PROCENT”

PATRICIA MEIJER

ÅLDER: 50.

YRKE: Servicemarknadschef 
på Börjessons Bil.

BOR: Alingsås.

KÖR: Skoda Superb.
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– Som ett resultat av kvalitetsarbetet ser vi 
att våra upprepade reparationer har kommit 
ner på en bra nivå och hur vår kundnöjdhet 
stiger överallt. Vi har en jämnare, högre och 
mer engagerad kvalitetsnivå. För mig är det 
viktigt att vi kan möta kunderna på Ica, se 
dem i ögonen och stå för det vi har gjort. Det 
är viktigt att vi skapar en stabilitet som gör att 
kunderna och personalen känner sig trygga i 
det vi gör varje dag, säger Patricia.

Införandet av extra kontroller av de egna 
medarbetarna kan ju misstänkas vara något 
som inte tas emot odelat positivt. Men Patricia 
Meijer menar att mottagandet varit gott.

 – Många var nog lite rädda för mig i början. 
När jag hade verkstadsmöte och presenterade 
det här konceptet kunde jag se hur det lyste 
”kontrollfreak” i ögonen på halva styrkan. Men 
strax efter implementeringen av de egna verk-
stadstesterna upplevde jag att det snabbt blev 
en positiv attityd.

– Visst var det speciellt för medarbetarna 
först. Det är klart att man första gångerna kän-
ner ”jaha, ska jag bli kontrollerad nu”. I början 
när jag kom in i verkstaden tittade alla bort. 
Men nu är det en helt annan aura. En utveck-
lande nyfikenhet har väckts; man vill veta vad 
man gjort och vad man kan göra bättre. Här vet 
personalen att det är okej att göra fel, en gång 
och kanske även två. Men också att det inte ska 
ske en tredje gång. Våra tekniker tycker inte 
heller om när det blir fel, och de har jobbat sig 
till en teknisk nivå som jag är riktigt stolt över.

PATRICIA MEIJER jobbar också hårt med att 
skapa en teamkänsla, där teknikerna tillsam-
mans tar ansvar för det som görs.

– Det är jätteviktigt, och i dag upplever jag 
att majoriteten är engagerad och ansvarstagan-
de. Kundens upplevelse handlar ju inte om en 
individs prestation, det handlar om att laget har 
presterat tillsammans. Vi försöker hela tiden 
tänka laget framför jaget. Och ett lag är aldrig 
starkare än sin svagaste länk. Därför måste man 
alltid ta kollektivt ansvar när något blir fel.

Det var faktiskt på Börjessons som Patricia 
inledde sin karriär för länge sedan.

– Det kändes som att cirkeln slöts när jag 
kom hit, säger hon. 2

PATRICIAS 4 TIPS 
FÖR TEAMKÄNSL A!
1. Få alla inblandade att förstå sam-
manhanget! ”Det är ofta lätt att fastna i sin 
arbetsuppgift, i stället för att se helheten. Sälj in 
ett tankesätt och ett ’varför’ till medarbetarna, 
snarare än att bara säga ’gör det’. Om alla vet 
varför de ska göra något, får man ett högre 
engagemang.”

2. Kommunicera! ”Prata hela tiden. Var hela 
tiden tydliga mot varandra och våga vara raka. 
Ibland ska man ha möten till förbannelse, men 
de behöver inte vara så uppstyrda. Det kan vara 
rakt upp och ner på golvet och gå fort, inga krusi-
duller. Men kommunikationen är en nyckel.”

3. Fördela ansvaret! ”Låt dina medarbetare ta 
ansvar och äga problematiken. Det kan ta tid att 
få en servicerådgivare att bli hyfsat självgående, 
ofta minst två år. Men när de är det, blir det väl-
digt bra. Det kan vara lite kostsamt i början, men 
det leder till att medarbetare vågar ta ansvar 
sen och det är guld värt.”

4. Coacha! ”Försök alltid ha en coachande  
attityd, snarare än en anmärkande. Det är okej 
att göra fel en gång, det kan alla göra. Men alla 
ska göra vad de kan för att det inte ska hända 
igen, och dit når man med bra coachning.”

PATRICIAS 5 TIPS 
FÖR KVALITETSTÄNK!
1. Tillåt fel! ”Men ta tillvara på dem, i hela 
organisationen. Det är något som kan hända alla, 
och det finns alltid någonting man kan lära sig 
av varje fel.”

2. Våga prata om felen! ”Ibland möter man 
en kultur där man inte pratar om fel. Det är inte 
bra. Man ska stå för att man har gjort fel och 
använda det för att bli starkare.”

3. Låt någon annan testa dig! ”Det finns 
större organisationer som har egna kontrollanter 
och det kan fungera. Men det är så lätt att gå 
i försvarsställning om någon man jobbar med 
varje dag ska kontrollera ens arbete och berätta 
vad som kunde göras annorlunda. Då tror jag det 
är bättre med extern hjälp.”

4. Tillämpa rak lön! ”Här har alla rak månads-
lön, vilket ju är ovanligt. Men jag är övertygad 
om att en rak lön, i stället för en ackordbaserad, 
tar bort stressen hos teknikerna. Visst kanske 
det tar lite längre tid någon gång, men resultatet 
blir väldigt bra.”

5. Agera som ett lag! ”Om ett fel uppstår är 
det inte Sven, Niklas eller Jonas som har gjort 
fel. Det är vi tillsammans som har gjort fel. Vi 
förlorar som ett lag och vinner som ett lag.”

Patricia vet inte 
själv när en bil 
ska testas, ”då 
hade jag nog bara 
blivit en virrig 
hönsmamma”.

”VÅRA TEKNIKER 
HAR JOBBAT SIG 
TILL EN TEKNISK 
NIVÅ SOM JAG ÄR 

RIKTIGT STOLT 
ÖVER”

Viktigaste sakerna med bilen
Bilen är en förlängning av vår kropp, så är det. Det är kanske därför den 

också ofta har en karakteristik som påminner om hur vi själva är – eller hur 
vi skulle vilja vara. Motorbranschen checkade med några förare om vad 

som är viktigast när de väljer bil.

Vad är viktigast när du väljer bil?
– Att den är bränslesnål och har låga utsläpp.

Hållbarhet då, är inte det betydelsefullt?
– Jo, den ska gärna vara rätt driftsäker också. 

Körglädjen kommer inte överst på din önske-
lista?
– Tja, jag tycker att min bil är rätt go’ att köra.

Vilken är den bästa kärran du har haft?
– Det var väl en BMW. Den hade jag för en herrans 
massa år sen, någon gång på 00-talet. Fast jag 
sålde den sedan, för jag tyckte att det var ganska 
dyrt med försäkring och allt annat. 

Vad var det du gillade med den?
– Den var skön att köra. 

Motorstark och snabb? 
– Nej, snabbhet betyder absolut ingenting för mig. 
Men det var en bra bil, helt klart. 

Bränslesnål, miljövänlig eller kul att köra – vad 
prioriterar du hos en bil?
– Då vill jag nog ha någon typ av kombination, skulle 
jag säga. Så får det väl ofta bli om man inte har hur 
mycket pengar som helst att lägga på bilen. 

Hur tänkte du när du valde din Renault?
– Bränslesnål och bra pris. 

Inte körglädje?
– Jo, den är kul att köra också. Och så gillar jag att 
den är flexibel och har gott om utrymme; jag kan 
fälla upp ett par extra säten längst bak. Men om 
man ser till din fråga så har jag nog lagt mig lite mitt 
emellan i prioriteringarna, och jag är nöjd med det.

Extrasäten alltså … har du många barn eller?
– Ja, sju. Och alla bor kvar hemma fortfarande.

FREDRIK ARONSSON

GÖR: It-konsult.
BOR: Stenungsund.
KÖR: Renault Grand Scenic, 2015.

Körglädje, bränsleekonomi eller miljöhänsyn 
– vad är viktigast när du väljer bil?
– Det beror lite på. Bränsleekonomin är viktig, 
men jag skulle ändå gärna vilja ha en gammal 
Mercedes 500.

Det låter som om det lutar åt körglädje för 
din del?
– Nja, jag har även haft en Hyundai Atos, en liten 
hoptryckt modell som bara drog 0,55 till 0,60. 
Den var jätterolig att köra. Bilen styr inte mig, 
allt beror på vad jag ska ha den till och hur min 
ekonomi är. I perioder när jag inte haft så mycket 
pengar har jag haft snålare bilar, i perioder där det 
gått bättre har jag haft andra.

Men vilken är drömbilen?
– En gammal Corvette, eller en Chevrolet high-top 
från 70-talet.

Bilar med en viss feeling alltså?
– Ja. Känslan är viktig. 

ROBERT MODÉN

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

KERSTIN BLOMBÄCK

GÖR: Sjuksköterska.
BOR: Mölnlycke.
KÖR: Toyota Yaris 2018.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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blir den lägsta åldern för 
att ta ut ålderspension, 

från 2026. Det är en över-
enskommelse mellan sex 

riksdagspartier. Samtidigt 
kommer anställda ha rätt 

att stanna på jobbet till  
69 år. Gränserna höjs 

stegvis från 2020.

Hur fångar du och behåller energiska och begåvade 
unga? Enligt en undersökning som Unionen gjort i 
samarbete med Novus, tycker sex av tio chefer att de är 
duktiga på att attrahera unga talanger till sina företag. 

– För att locka och behålla unga talanger är det viktigt 
att erbjuda dem flexibla arbetstider med bra och tydlig 
feedback. Dessutom drar talanger andra talanger, säger 
Marina Åman, andre vice ordförande Unionen. 

Undersökningen visar också att chefer i Sverige upp-
lever att unga begåvningar kräver ett annat ledarskap, 
75 procent anser att det är skillnad att leda unga jämfört 
med andra och varannan ställer tydligare krav mot unga 
anställda. Sex av tio tror att det är viktigt för unga begåv-
ningar att känna att de utvecklas i sitt jobb, att jobbet är 
meningsfullt och att de har roligt med sina kollegor.

Några företag i Skåne testar en ny modell för att anpassa 
arbetet efter ålder och vilken livssituation de anställda har. 

– Det är upp till arbetsgivaren att påverka hur länge en 
medarbetare jobbar på företaget innan pension, säger Kerstin 
Nilsson, docent och forskare på Arbets- och miljömedicin vid 
Lund universitet till tidningen Arbetsliv.

Hon menar att äldre personer behöver mer återhämtnings-
tid och förespråkar 80-90-100-modellen, med 80 procents 
arbetstid, 90 procent i lön och 100 procent i pension. 

– Det är en bra modell som företagen tjänar på, eftersom 
att det blir mindre sjukfrånvaro med den här modellen, säger 
Kerstin Nilsson. Hälsan och arbetsmiljön har störst betydelse 
för om människor fortsätter jobba vid pensionsåldern.

Färre sjukdagar
för medarbetare

”OM NÅGOT KOSTAR TIO KRONOR ELLER RENT AV GES BORT, 
SÅ BÖR MAN NOG STÄLLA SIG FRÅGAN: VEM HAR BETALAT 

PRISET FÖR ATT DEN HÄR PRODUKTEN SKA VARA SÅ BILLIG?”
Linda Scott Jakobsson på Swedwatch, apropå e-handelsappar 

som Wish, där billiga varor kan beställas direkt från Kina

FRÅGA TRE

TOMAS BLOMSTRÖM 
delägare på Bengts Bilplåt i Falun: 
– Engagerad och närvarande. Jag tror att 
personalen uppfattar att jag är både enga-
gerad och närvarande, medarbetarna trivs 
bra här. Vi har haft en del förändringar under 
den senaste tiden och nyanställt personal, 
då krävs de här egenskaperna hos en chef.

JOACIM BOLIN 
vd på Plastbiten i Järfälla:
– Delaktig och engagerad och ödmjuk.  
Jag skulle skriva under på att jag är det. 
Jag hoppas och tror det i alla fall. Med de 
tre egenskaperna kommer man långt.  
Jag tänker på den framgång jag har haft 
under många år och personal som trivs  
här på arbetet. Givetvis måste man också 
ha ett driv.

ANNA ANDERSSON 
vd på Bildepån i Varberg:
– En bra ledare avsätter tid till sitt ledar-
skap och ser sina medarbetare som företa-
gets viktigaste resurs och konkurrensfördel, 
medspelare som vill och kan ta ansvar.  
En bra ledare engagerar sig i varje med-
arbetare och coachar till utveckling genom 
att visa tillit och uppmuntrar till att fatta 
egna beslut och prova nytt. 

Drömarbetsgivaren  
– 10 budord för att få 
medarbetare att vissla  
på väg till jobbet 
Författaren Svante Randlert riktar sig 
till chefer med personalansvar, när 
han avser att ge de bästa tipsen för 
att attrahera, engagera och utveckla 
rätt medarbetare på rätt plats, vilket han anser är helt 
avgörande för att nå goda resultat. Kommande pen-
sionsavgångar gör jakten på rätt medarbetare än mer 
utmanande. ”Det gäller att behandla medarbetarna 
som din största tillgång”, menar Svante Randlert.

Ledarskap för föränd-
ring – Mina 79 bästa 
misstag och annat 
värdefullt 
En levande organisation blir 
aldrig färdig, menar författaren 
Pontus Bodelsson och visar på 
många utmaningar med att för-

ändra en organisation och att leda en sådan 
förändring. Han har tjugo år bakom sig som 
vd, med ansvar för stora förändringsprojekt 
i olika branscher, Här delar han med sig av 
sina 79 ”bästa” misstag för alla som har 
ambitionen att bli bättre ledare. 

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

64 år

Hur är en bra 
ledare?

LEDARSKAP

Unga talanger 
vill ha flextid

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! 
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2  P O R T R Ä T T E T  I  DA N  J O N S S O N

E
fter 15 år som vd på Atteviks 
i Jönköping har Dan Jonsson 
bestämt sig för att trappa ner. 
1 juni avgår han som vd och 
koncernchef, och till sommaren 
går flyttlasset till huvudstaden. 

Med Stockholm som bas kommer han att fort-
sätta som styrelseordförande i Atteviks och han 
har också fått ett styrelseuppdrag för Berners. 

– Jag kommer alltså framöver att represen-
tera två enormt fina familjeföretag inom VW-
världen, vilket känns otroligt kul.

Vid sidan om det kommer han också att 
ta sig an andra uppdrag på konsultbasis – och 
dessutom skriver han på en bok om ledarskap.

– Vi får se om och i vilken form den publi-
ceras, men jag tycker ändå att jag har lärt mig 
en hel del som jag vill dela med mig av. Egentli-

Han är en maestro i svensk 
bilhandel. Nu lämnar Dan 
Jonsson det operativa  
arbetet och skriver en bok 
om ledarskap. Den ska 
handla om ”hur dålig chef 
jag var i början av 80-talet, 
jämfört med hur bra chef 
jag är i dag”. Sålt bilar har 
han gjort – en på väg till 
den här intervjun!
TEXT MAGNUS CARLSSON / FOTO ANNA REHNBERG

” En duktig 
bilhandlare 
kan begagnat”

DAN JONSSON

FÖDD: 18 mars 1956 ”Samma dag som 
Ingemar Stenmark”.

BOR: Jönköping – men snart i Stockholm. 
Sommarhus på västkusten.

GÖR: Avgående vd och koncernchef för 
Atteviks. Snart egenföretagare med fokus 
på styrelse- och konsultarbete.

INTRESSEN: Fotboll, bilar och båtar. ”Jag 
köper och säljer båtar varje säsong, och 
äger nog tio stycken just nu.”

FAMILJ: Fru och son.

KÖR: Volkswagen Touareg V6 diesel.

Fotboll är en stor del av 
Dan Jonssons liv och för 
Göteborgslaget ÖIS som 
hjärtat klappar lite extra. 
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2  P O R T R Ä T T E T  I  DA N  J O N S S O N

”FÖRSTA ÅRET SÅLDE JAG SÄKERT  
HÄLFTEN AV BILARNA TILL  

GAMLA BÅTKUNDER”

gen handlar boken om hur dålig chef jag var  
i början av 80-talet, jämfört med hur bra chef 
jag är i dag, säger Dan, och fortsätter:

– Jag kan verkligen erkänna att jag var en 
usel chef då. Jag var för mycket tävlingsmän-
niska och insåg inte att alla inte alltid ville göra 
på samma sätt som jag. Jag blev arg om man 
inte var med mig. I dag sätter jag individen i 
centrum och låter individen tänka själv. Jag har 
blivit lugnare med åren, blivit lite mer huma-
nist. Det är skönt att man lär sig något så länge 
man lever.

TILL ATTEVIKS och Jönköping sökte sig Dan 
Jonssons blick efter tre vd-år på Din Bil Norr. 
Efter den stora fusionen, när VW-koncernen 
köpte generalagenten och Din Bil, började han 
se sig om efter något annat. 

– Jag kunde dock inte se att jag skulle 
hamna i Jönköping. Jag åkte mycket mellan 
Göteborg och Stockholm och Jönköping var 
något man passerade i 200 kilometer på natten. 

Men jag åkte dit och fick ett väldigt fint intryck, 
och till slut bestämde jag mig för att ändå testa. 
Och jag fick jobbet.

Ambitionen var att bara stanna några år, 
men när Dan befordrades till koncernchef för 
Atteviks och dessutom fick ett sidouppdrag 
i styrelsen för fotbollslaget Jönköping Södra 
kändes tillvaron i Jönköping plötsligt ganska 
spännande. När han nu kikar i backspegeln kan 
han se tillbaka på 15 år i ledningen för Atteviks.

– Det har varit helt otroliga år. Det är en 
fantastisk resa vi har gjort, med stark tillväxt 
och bra resultat. Vi har alltid strävat efter att 
Atteviks ska vara ett modernt företag med bra 
lönsamhet, och jag kan stolt säga att vi har 
lyckats.

Längs vägen har resan emellertid bitvis varit 
allt annat än guld och gröna skogar. Till exem-
pel under finanskrisen 2008.

– Jag minns det väl. Våren var fantastisk, men 
under sommaren började det kännas sämre. 
Jag satt på landet, men hade en dålig känsla 

för besöket och bullen och hänvisade till en 
bilpolicy som krävde att de körde Saab eller 
Volvo. Men vi hade ändå sått ett frö, säger Dan 
Jonsson, och fortsätter:

– Vi sådde och tittade ut över åkern för att 
se om det tog sig. Det gjorde det inte, och då 
gjorde vi en ny bombmatta. Och väntade igen. 
Till sist fick vi in IBM, som gick med på att ta 
in VW i sin bilpolicy. Då lossnade det och efter 
det fick vi skörda. Vår anläggning i Kista växte 
och blev ett starkt företagscentrum, med 80–85 
procent företagsförsäljning.

Det blev många kanelbullar och ramavtal 
innan han gick vidare. Och nu skriver han 
alltså på en bok. Några av sina bästa tips bjuder 
han på här! 2

DAN JONSSON OM …

… branschens framtid: ”Jag ser otroliga möjlig-
heter framöver, och jag tror att 2018 kommer att 
bli ett kanonår. Många tror ju att branschen ska 
dö i och med bonus malus, men det tror inte jag.”

… digitalisering: ”Allt fler bilar kommer att säl-
jas via internet, helt klart. Samtidigt tror jag att 
kunderna alltid kommer att vilja besöka hallarna 
för att klämma och känna på produkterna.”

… privatleasing: ”Den är här för att stanna. 
Det är ett så otroligt enkelt sätt att äga bil på. 
Ungdomar i dag pratar om månadsekonomi, de 
vill inte ta lån och göra stora inköp. I dag behöver 
man inte ens äga en bil.”

… att sälja bil: ”Jag älskar att sälja bilar, jag 
sålde en på väg till den här intervjun. Jag har nog 
i snitt sålt ett hundratal bilar om året på egen 
hand, även som vd.”

… fotboll: ”Jag var tre år gammal när jag började 
spela. Jag har spelat i flera olika klubbar, jag har 
suttit i styrelsen för tre och stänger inte dörren 
för att sitta i en ny när jag flyttar till Stockholm”. 

… att avgå: ”På många vis är det ett privat be-
slut. Min fru Gittan har pendlat mellan Jönköping 
och Stockholm i alla år. Nu är det min tur att ge 
tillbaka.”

”HAN FYLLDE EN BIL MED KANELBULLAR 
OCH ÅKTE RUNT TILL IT-ERANS  

HETASTE FÖRETAG”

och avbröt semestern för att åka in och jobba. 
Jag entledigade en del folk och rumsterade hela 
augusti för att skära så mycket kostnader som 
det bara gick, säger Dan, och fortsätter:

– När kraschen sedan kom i september var 
det helt tyst och ingen ville köpa bil. Resten 
av 2008 var riktigt tufft, och det var verkligen 
inte kul. 2008 är det enda året som vi haft röda 
siffror på personbilarna, men vi klarade oss 
ändå hyfsat och det tror jag beror på att jag 
hann agera i tid. Annars hade det kunnat gå 
riktigt illa.

ATT DAN JONSSON skulle hamna i bilbranschen 
var långt ifrån självklart. Han växte upp på 
västkusten, älskade båtar och började 19 år 
gammal arbeta med sitt stora intresse.

I tio års tid sålde han segelbåtar hos Pelle P 
i Göteborg. Hans goda säljkunskaper spred sig 
och 1985 fick han frågan om han ville öppna ett 
Porsche-center i Göteborg. 

– Jag hade noll erfarenhet från bilbranschen, 
men 1985 var det ju yuppieera, och den här 
typen av bilar var väldigt eftertraktade. Jag 
lyckades sälja 100 bilar första året, vilket är 
ett resultat jag är stolt över än i dag. Jag hade 
väldigt stor nytta av mina gamla nätverk, säkert 
hälften av bilarna sålde jag till gamla båtkunder.

Efter framgångarna med Porsche fick 
Dan Jonsson nytt jobb på VAG Sverige som 
försäljningsansvarig för ett tiotal Porschehand-

DAN JONSSON BÄSTA TIPS

FÖR LYCKAD BILHANDEL!

1. Ha koll på begagnataffären! ”Jag brukar 
säga att en riktig bilhandlare är en som vet hur 
man hanterar begagnat. Det är begagnathan-
deln som kan slå fel och det är den som kan gå 
riktigt bra. Alla kan ju ösa ut nybilar, men att 
hantera begbilar är en hel vetenskap.”.

2. Få ordning på verkstaden! 
”Bröllopet är det viktigaste i verk-
staden, klockan 07 på morgonen 
när kundens bil ska gifta sig med en 
mekaniker. Man måste också tänka 
på att verkstadens vinst kommer i 
det arbete som sker mellan 14:30 
och 16:00, därför måste man se 
till att verkstaden alltid är full med 
jobb hela dagen.”

3. Se över medarbetarklimatet! 
”Saknas trivsel i organisationen 
kommer kunderna att känna av 
det. Det är viktigt att man låter alla 
vara med och bestämma och kunna 
påverka så mycket det går. Varje 
medarbetare kan sitt gebit bäst och 
det är viktigt att vara lyhörd.”

4. Håll anläggningarna lagom 
stora! ”Det är många som vill 
bygga slott med sina anläggningar 
i dag. Man måste bygga förnuf-
tigt. Jag tycker det känns otroligt 
gammalmodigt när man går in i 
en beghall och det står hundra 
likadana bilar där. Varför ska man 
ha det så?”

lare. Han beskriver det som en lärorik period, 
men landade ändå i insikten att han ville driva 
egen anläggning. Sagt och gjort sökte han nytt 
jobb – genom att lägga en handskriven lapp 
på skrivbordet hos sin vd – och blev snart 
försäljnings- och marknadschef för Bilcentrum 
i Kista, nuvarande Din Bil. Där väntade hans 
dittills största utmaning.

– Det var stället som gud glömde, berättar 
Dan. Vi hade problem med att ingen någonsin 
passerade anläggningen. Vissa dagar funderade 
vi om vi hade glömt att låsa upp entrédörren, 
eftersom det aldrig var någon som kom in.

LÖSNINGEN BLEV ”Operation bombmatta”, 
något som Dan Jonsson sedan använt under 
resten av sin karriär. Han fyllde en bil med 
kanelbullar och sedan åkte han runt till it-erans 
hetaste företag, i det som kallades för ”Sveriges 
Silicon Valley”.

– Om inte kunderna kommer till dig måste 
du komma till kunderna. Oftast tackade de 

Dan Jonsson började 
spela fotboll som treåring 
– när Motorbranschen 
skulle fotografera honom 
visade han att takterna 
fortfarande sitter i!

Många gånger har Dan 
Jonsson kört mellan 
Stockholm och Göteborg 
– och många gånger  
fyllt bilen med bullar.
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Företaget som bestämmer vilken tidsåtgång skadeverkstäderna kan fakturera för 

försäkringsskadejobb vill sluta partnerskap med ett hundratal verkstäder för mer 

omfattande mätningar. Motorbranschen åkte till Örebro och tittade in i Mysby- 

studiernas verkstad där ibland sprillans nya modeller smygs in för att studeras.

”CAB PLANERAR SAMARBETE MED PARTNERVERKSTÄDER 

FÖR ATT SNABBARE UPPDATERA TIDSSTANDARDER.  

MRF HYSER FARHÅGOR …”

Här avgörs hur lång
tid skadejobb får ta

P
å ena sidan Stortorget i Örebro, 

bakom en oansenlig dörr utan skylt, 

ligger Cab groups fordonsanalys-

verkstad i Örebropolisens gamla 

gymnastiksal. Det är där som bilarna tas in och 

plockas i sär för att studera hur de sitter ihop, 

hur många skruvar som håller fast olika delar 

och om ett arbetsmoment kräver flera med-

arbetare. Tiden omvandlas till variabler och 

bildar ett gigantiskt ekvationssystem.

Över hundra bilar per år körs in i fordons-

analysverkstaden i Örebro, plockas i sär, sätts 

ihop och körs ut. Hundra procent av alla skade-

reparationer beräknas med Cabas-system. Det 

handlar om mycket pengar. Skadereparationerna 

är en affär på tio tolv miljarder kronor årligen. 

På det vita golvet i verkstaden står en 

isärplockad Mercedes GLE. Eftersom chassit 

används till flera större suvar får den här bilen 

stå modell för studier för flera modeller. Del för 

del plockas bort under två veckor. 

– Det gäller att vara väldigt noggrann. Jag 

har själv använt det här systemet när jag hade 

verkstad i Svedala. Det är viktigt att verkstä-

derna får betalt för det de gör, säger Mysby-

tekniker Per Magnusson.

TIDSÅTGÅNGEN DELAS UPP i tre delar – dels 

verktiden som är den tid där reparationsarbe-

tet rent faktiskt framskrider, dels fördelnings-

tiden som är allt från teknikerns tid att hämta 

verktyg till att använda datorn och slutligen 

personlig tid som innefattar allt från toalettbe-

sök till personliga telefonsamtal. 
– Den personliga tiden har diskuterats och 

vi har kommit överens med branschen om 

att ersätta den med fem procent. Det är en 

uppgörelse som branschens parter gjorde för 

många år sedan, säger Krister Werner, chef för 

Business Unit Motor på Cab group.

Cab group gör även tidsstudier för biltillver-

kare och tredimensionella bilder, som används 

som manual för en reparation, plus listar vilka 

reservdelar som behövs. Systemet är i dag webb-

baserat och informationen lagras på dataservrar. 

– Mysby-tidsstandard och de övriga tids-

standarderna i Cab tidsstudieinstitut är en 

världsunik uppfinning och system framtagna i 

Örebro, säger Krister Werner stolt.

Men ser inte förhållandena olika ut i olika 

verkstäder, kan man verkligen beräkna en tid 

som gäller för alla? 
– Det är klart att det kan variera. Det finns 

exempel på verkstäder som hamnar på båda 

sidor om snittlinjen i vår matematiska regres-

sionsanalys, säger Kristian Revay, key account 

manager för marknad motor. 

Hur bestäms vilka bilar och modeller som ska 

mätas?
– Vi mäter bilar som förväntas sälja en viss 

kvantitet. Vi försöker så långt det är möjligt 

2 R E P O R TA G E

CAB GROUP AB

ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 200 personer.

HUVUDKONTOR: I Örebro.

KONTOR: Göteborg, Oslo, Helsingfors och  

Wolfsburg.

ÄGARE: Är sedan 2001 ägda av försäkringsbolagen.

OMSÄTTNING: 256 miljoner kronor 2016.

ANTAL ANVÄNDARE: 32 000 hos drygt 4 500 företag 

(varav 3 500 verkstäder, 80 försäkringsbolag och 

ett antal biltillverkare).

ANTAL KALKYLER PER ÅR: 1,4 miljoner i Norden och 

Estland.

På ena sidan av Stortorget 

i Örebro ligger Cab groups 

huvudkontor. Företaget har 

även kontor i Göteborg, 

Oslo, Helsingfors och 

Wolfsburg i Tyskland.

Kristian Revay, key account 

manager för marknad motor och 

Krister Werner, chef för Business 

Unit Motor på Cab group. visar 

runt på verkstaden i Örebro.

MYSBY …

… är benämningen för den tidsstandard som 

ligger till grund för de kostnadsberäkningar 

för karosseriskador plåt & lack som görs för 

att bedöma en fordonsskadas omfattning. 

Mysby står för Måttrikta, Ytrikta, Svetsbyta 

och Byta. Det finns också andra standarder 

som rör plast och glas.

  MOTORBRANSCHEN 4 • .2018 45 44 MOTORBRANSCHEN 4 • .2018

TEXT MARIA ERIKSSON  FOTO  KICKI NILSSON

Det gnisslar ofta i skadeverkstädernas förtroende för Cab group, ägda av  
försäkringsbolagen som också bestämmer priserna och lägger ut uppdragen. 
Motorbranschen har försökt ringa in meningsskiljaktigheterna. Men få  
verkstäder vågar öppet kritisera i rädsla att förlora uppdrag.

Törs vi lita på Cab?

I förra numret av Motorbranschen besökte 
vi Cab group i Örebro, som tillverkar 
kalkylsystemet Cabas. Systemet beräknar 
den tid som en verkstad kan fakturera för 

enskilda reparationsmoment vid försäkrings-
skador. 

Cabas är det enda system som används för 
försäkringsskador i Sverige. Tidsstandarderna 
har 32 000 användare på 3 500 verkstäder, 80 
försäkringsbolag och 10 biltillverkare. I Norden 
görs 1,4 miljoner kalkyler varje år. 

Under lång tid har det knorrats om att tiderna 
inte alltid stämmer, att tiderna är för gamla och 
inte alltid säkerställda. Representanter från Cab 
tycker att relationen med verkstäderna är bra. 

– Vi får ofta beröm för det processtöd som 
vi erbjuder och hur vi mäter. Men ingenting är 
så bra att det inte går att göra bättre. Det är bra 
att vårt arbetssätt diskuteras eftersom vi har 
varit dåliga på att informera om hur vi jobbar, 
säger Krister Werner, chef för Business unit 
Motor på Cab.

MOTORBRANSCHEN HAR varit i kontakt med 
flera verkstadschefer, verkstadsägare och me-
kaniker som varje dag jobbar med Cabs olika 
tidsanalysverktyg och processtöd. Alla är inte 

2 R E P O R TA G E

I förra 
numret 
besökte 
vi Cab.

Timo Ristiniemi i mättagen 
på Cabs verktad. 

dereparationsmarknad borde analyseras i den 
nya tidformeln. Det anser både vi och Svensk 
Försäkring, säger Olvenmo.

2 Ägarstrukturen. Att de fyra stora försäk-
ringsbolagen If Skadeförsäkring, Folksam, 
Trygg-Hansa och Länsförsäkringar äger hundra 
procent av Cab group stärker inte förtroendet 
för företaget. 

– Verkstäderna känner sig otrygga med 
ägandeförhållandet, därför är det extra viktigt 
att Cab är tydliga med sin opartiskhet och inte 
favoriserar försäkringsbolagen framför bran-
schen, säger Jan Olvenmo.

Är det så i dag?
– Jag hör från verkstäderna att de upplever 
fler förändringar i Cabas som rör försäkrings-
bolagen och färre som rör deras användning av 
systemet. Några säger rent ut att de tror att Cab 

prioriterar försäkringsbolagen före verkstä-
derna. Vi skulle föredra ett fungerande system 
i stället för flera olika system för verkstäderna, 
men om inte systemet fungerar så behövs det 
nog konkurrens, säger Olvenmo.

Bo Ericsson på SFVF skulle gärna se att 
branschen satt med som ägare och menar att 
förtroendeproblemet snarare beror på att det 
saknas konkurrens.

– Flera andra företag vill in på den svenska 
marknaden, men eftersom försäkringsbolagen 
kräver Cabas är det i princip omöjligt att intro-
ducera nya system, säger Bo Ericsson.

Jan Olvenmo anser att Cab öppet borde 
redovisa vilka instruktioner företaget har från 
ägarna och hur de ska jobba på svensk skade-
reparationsmarknad.

– Vi vill inte behöva sitta på möten och få 
höra att Cab redan börjat diskutera ämnet  
med försäkringssidan utan att meddela oss.  

innehåller. Det kan vara tider som är tagna från 
tillverkare eller fabriker. MRF tycker att dessa 
tider borde märkas i systemet och det har vi 
påtalat för Cab, säger Jan Olvenmo.

MRF har varit delaktig i själva tidsstudierna 
och får många frågor om tiderna stämmer. 

–  Vi kan svara på hur det är studerat, men 
när det gäller beräkningen av studiematerialet 
för och hur tiderna tagits fram kan bara Cab 
svara, säger Olvenmo.

Bo Ericsson på Sveriges Fordonsverkstäders 
förening (SFVF) får ofta rapporter om avvikel-
ser i tidverket.

– När man jämför vissa Cabastider med ti-
der från fabrikerna kan det skilja flera timmar. 
Alldeles för ofta hittar verkstäderna avvikelser 
och det försöker de rapportera in, säger Bo 
Ericsson.

Krister Werner menar att tiderna inom 
karosseri och lack är deras egna tider, men 
att vissa tider kommer från biltillverkaren, 
exempelvis kalibrering av sensorer efter byte 
av framrutan eller när det handlar om moment 
som i- och urmontering av motor. 

– Skälet till att vi har valt tillverkartider här 
beror på att variationen mellan bilmodellerna 
är alldeles för stor, säger Krister Werner.

MRF HAR HELT nyligen fått till stånd regel-
bundna möten med Cab där branschfrågor 
diskuteras.  

– Men ibland har vi en känsla av att Cab 
diskuterar mer med Svensk Försäkring än med 
branschen. Det gör att många i branschen 
känner tveksamhet till om Cab är opartiska i 
förhållande till sina ägare, säger Jan Olvenmo.

Krister Werner hävdar å sin sida att Cab 
regelbundet har kontakt med branschen, dock 
inte alltid med MRF. 

NÄR CAB MÄTER ett moment på en verkstad 
kan tiderna variera, beroende på lokaler, 
verktyg, kompetens och annat. Krister Werner 
menar ändå att det blir ett snitt som blir rätt i 
slutändan. 

”Cab group säger att snittet är korrekt, men 
det stämmer bara för försäkringsbolagen, inte 
för de enskilda verkstäderna. Det finns bilmär-
ken där det skiljer 30, 40 procent mot fabrikens 
tidverk”, påstår en anonym röst. 

Är kritiken om för få uppdateringar riktig 
skulle det innebära att vanliga bilmodeller, som 
har mätts in med gamla system, får dras med 
felaktiga tider. När vi frågar Cab varför de inte 
kan mäta om de här modellerna får vi svaret 
att mätningarna är gjorda enligt överenskom-
melsen i branschen och att systemet inte kan 
hantera ommätningar just nu, men att Cab 
jobbar på en lösning. 

– Vi försöker nu utveckla systemet, men 
det innebär att vi måste komma överens med 
alla branscher och försäkringsbolag i Norden. 
Det är inte gjort i en handvändning. Samtidigt 
måste vi agera inom ingångna avtal, säger 
Krister Werner.

Jan Olvenmo: 
– Det här tycker MRF inte är bra. Det tar 

för lång tid för de nya tiderna att träda i kraft 
och de vanligaste bilmodellerna på svensk ska-

negativa men de som är det, vågar sällan ställa 
upp öppet eftersom de lever på uppdrag från 
försäkringsbolagen, som i sin tur äger hundra 
procent av Cab group. ”Det är för farligt att gå 
ut med namn när man äger en verkstad. Cab 
dikterar villkoren och har total insyn”, säger en. 

– Det är tråkigt och gör mig orolig när 
verkstäderna inte vågar kritisera Cab öppet av 
rädsla för repressalier och för att riskera försäk-
ringsjobb, säger Jan Olvenmo, ansvarig för plåt 
och lack på MRF.

VI HAR RINGAT IN kritiken till tre områden – 
tiderna, förtroendet och integriteten.
1 Tiderna. Kritiken om tiderna handlar dels 
om att de inte alltid stämmer eftersom bilar och 
reparationsmetoder förändras, dels om tidernas 
ursprung.

– Eftersom inte alla tider i Cabas är fram-
tagna av Cab vet vi egentligen inte vad tiderna 

”DET GÖR MIG OROLIG NÄR VERKSTÄDERNA 
INTE VÅGAR KRITISERA CAB ÖPPET”

”DET ÄR VI SOM ÄR DEN NEUTRALA  
PARTNERN MELLAN MOTORBRANSCHEN 

OCH FÖRSÄKRINGSBOLAGEN”

JAN OLVENMO, MRF

KRISTER WERNER, CAB GROUP
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Vi hoppas få slippa det med den nya mötes-
kultur som precis har implementerats, säger 
Olvenmo.

Enligt Krister Werner borgar Cab groups 
oberoende bland annat av att MRF och andra 
parter är med och definierar förutsättningarna 
och kraven på tidsstudierna och valet av studie-
verkstäderna. Enligt Werner är det snarare Cab 
group som hamnar i kläm mellan branschen 
och ägarna.

– Det är vi som är den neutrala partnern 
mellan motorbranschen och försäkringsbola-
gen. Vi försöker komma med förändringar och 
utveckling för alla parters bästa, säger Werner.

Har du förståelse för att verkstäderna är 
oroade över ägarstrukturen?
– Det är inskrivet i vår bolagsordning att vår 
ägare inte får påverka vårt jobb. De som sitter 
i vår styrelse får inte ta otillbörlig hänsyn till 
sin försäkringsrörelse. I vår dagliga relation 
med samtliga bolag möter jag aldrig någon 
ägarrepresentant från vår styrelse. Vi är helt 
opartiska, säger Werner.

3 Verkstadspartner. Jan Olvenmo uttryckte 
redan i förra numret en farhåga för ökad 
övervakning i och med Cab groups påbörjade 
försök med så kallade verkstadspartner, där 
ett mer regelmässigt insamlande av data från 
100–150 verkstäder i Sverige ska ligga till 
grund för, vad Cab själv beskriver det som, mer 
statistiskt riktiga tider.

– I de nya studierna samlas fakta in digitalt. 
Men hur säkerställer man att verkstaden gör 
rätt? Använder rätt moment, rätt arbetsskydd 
och kalkylerar rätt när man lägger över det 

MÅNGA I BRANSCHEN som Motorbranschen 
pratat med ifrågasätter om Cab groups 
dominerande ställning på marknaden strider 
mot konkurrenslagen. Bo Ericsson på SFVF 
har nyligen haft flera möten med jurister på 
Konkurrensverket (Kkv).

– Vi tycker inte att det är bra att en part har 
hundra procent av makten. Det påverkar verk-
städernas hela verksamhet, säger Bo Ericsson.

Vilka frågor har ni lyft?
– Det vill jag inte svara på än. Väcker vi juris-
ternas intresse kommer vi att driva frågorna 
vidare och lyckas vi kommer det att förändra 
bilbranschen.

Att ha en dominerande ställning på markna-
den är emellertid inte olagligt så länge det inte 

leder till missbruk. Enligt en expert i rättsve-
tenskap på Handelshögskolan i Stockholm har 
försäkringsbranschen gynnats av en viss accep-
tans om samarbete mellan företag eftersom det 
ofta är bättre än alternativet. 

Stig-Arne Ankner, konkurrensråd på Kon-
kurrensverket, har haft samtal både med Bo 
Ericsson och Jan Olvenmo samt besökt ett antal 
verkstäder som ett led i rapporten om motor- 
och djurförsäkring som Konkurrensverket 
planerar att offentliggöra senare i vår.

RAPPORTEN KOMMER ta upp förhållandet 
försäkringsbolag och verkstäder och bland an-
nat även kalkylsystemet. Syftet är att skapa en 
större förståelse för marknaden och i det ryms 
ingen konkurrensrättslig bedömning. 

Ankner vill inte uttala sig specifikt om rela-
tionen verkstäder och Cab group, men säger 
allmänt att överenskomna tidverk i sig inte 
behöver vara fel.

– Erfarenhetsmässigt kan man säga att över-
enskommelser om tidverk brukar vara opro-
blematiska, så länge inte samarbetet handlar 
om tvingande priser eller gemensamt bestämda 
timkostnader.

Ankner menar att frågan i sig kanske inte 
primärt handlar om konkurrenslagens regler 
utan snarare om en ojämn maktfördelning mel-
lan små verkstäder och stora försäkringsbolag.

– Det sneda maktförhållandet kan man 
sannolikt inte ändra på genom att tvinga fram 
en förändring med konkurrensregler, säger 
Stig-Arne Ankner. 2

FOTNOT OM EN VERKSTAD SKA ÖVERVAKAS KONTINUERLIGT OCH VARJE MOMENT KLOCKAS KAN DET UPPSTÅ EN SKYLDIGHET FÖR 
FÖRETAGET ATT GENOMFÖRA FÖRHANDLINGAR MED FACKET ENLIGT MEDBESTÄMMANDELAGEN. DET BEKRÄFTAR BÅDE STEFAN CEDER-
MARK, FÖRHANDLINGSANSVARIG FÖR LACKAVTALET PÅ MÅLAREFÖRBUNDET, OCH METALLS KOMMUNIKATÖR DANIEL HERMANSSON.

UNDER VÅREN gör Cab en roadshow och 
berättar för verkstäder om projektet.

– På varje möte frågar flera hur snabbt de 
kan få komma med i projektet, säger Krister 
Werner på Cab.

Kan inte en digital övervakning under lång 
tid kränka integriteten?
– Vore det bättre att vi stod fem man i en verk-
stad med stämpelklocka bredvid en montör, än 
att montören själv stämplar in de jobb som de 
vill stämpla in, undrar Krister Werner retoriskt.

Tanken är att verkstaden kan stämpla in 
valda jobb och avstå från att redovisa exempel-
vis garantijobb eller bilar som skiljer sig från 
vanliga modeller.

De verkstäder som ansluter sig till projektet 
får behålla informationsmaterialet.

– Partnerverkstäderna får en bra uppfölj-
ning av sin egen verksamhet, en statistisk 

analys på detaljnivå av vad de är duktiga på, 
vad som går fort och var flaskhalsarna finns, 
säger Krister Werner.

Projektet ska starta under året, men först 
när branschen och försäkringsbolagen är över-
ens om det statistiska underlaget kan användas 
till tidsstudier.

– Vårt mål är att kunna erbjuda tider för 
olika bilmärken som kanske kan ingå i en gene-
rell standard, säger Werner.

Mats Forsgren, skadereglerare på Bilbo-
laget Sundsvall, har varit inbjuden till Cabs 
roadshow:

– Tiderna i Cabas har inte alltid stämt efter-
som de nyare bilarna har andra förutsättningar 
är de gamla modellerna, exempelvis när det 
gäller riktning av bildörrar. Det är på tiden att 
tiderna förnyas. Att det blir mer övervakning är  
en smäll man får ta om man ska få ordning på 
det. 2

Nu startar partnerskapet
Cab groups projekt med partnerverkstäder har rullat igång med en roadshow. Att det medför 
ökad övervakning är ett pris som många verkstäder verkar vara beredda att betala.

ansvaret på verkstadspartner, undrar Olvenmo.
Bo Ericsson är också osäker på hur rätt tider 

ska kunna garanteras.
– Vad händer om tiderna visar sig vara helt 

andra än Cabas-tiderna? Då kommer säkert 
försäkringsbolagen kräva lägre timpenning. I 
dag sker inga förhandlingar med bolagen, det 

är enbart diktat. När jag lyfter upp det med 
äldre försäkringsmän får jag medhåll och den 
utvecklingen oroar mig. Metoden kan fungera 
bättre, men jag är tveksam, säger Bo Ericsson.

MRF ser en framgång med de sex schema-
lagda årliga möten som kommit till stånd och 
där synpunkter kan luftas. 2

Konkurrensverket synar
Sveriges Fordonsverkstäders förening (SFVF) har vänt sig till konkurrensverket 
för att få Cab groups ställning på marknaden prövad.

”FÖRTROENDEPROBLEMET BEROR SNARAST 
PÅ ATT DET SAKNAS KONKURRENS”

BO ERIKSSON, SFVF

Krister Verner är 
ute på en road 

show i vår.

Här mäts  
svetspunkter 

och längden på 
en decimeter 

svets.

Vi förser fordonsbranschen med 
kvalitativa interimslösningar som 
innefattar både specialister och 
chefer. Via oss får ni tillgång till 
branschens mest unika 
personalnätverk.

Kontakta oss så berättar vi mer!

högtryck i 
branschen

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

47.700 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

2.590 kr

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.leasing fr. 906kr/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.

 

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 92.800 kr
Modell 528C   8 ton 88.500 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:

31.500 kr

leasing fr. 616kr/mån.

Kampanjpris:
24.950 kr

MRF 4-2018.indd   1 2018-03-26   09:43:14



Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

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

 

MARKNADS- 
TORGET
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

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Hälsningar JNE AB
www.jne.se

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

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



Ett viktigt budskap: att identifiera olika delar av 
kundresan. Nada show gav många möjligheter 
till det och många bilhandlare kanske borde 
tänka igenom stegen från att en kund identifierar 
ett behov av mobilitet eller en ny bil till det att 
köptransaktionen är genomförd – och givetvis 
också det som händer därefter. I bakgrunden Tim 
Lamb group, en av många mäklare som förmedlar 
bilhandlare.

Erik Sorensen från Car Keys express. Redan i 
dag har företaget 220 vanar som åker runt och 
levererar nycklar till handlare. Idén är att erbjuda 
en typisk piratlösning – funktionalitet och innehåll 
är det samma. I själva verket köper Car Keys 
express delar av innanmätet från tillverkare. Men 
utförandet är enklare och priset ofta långt under 
hälften av vad en originalnyckel kostar. Nycklarna 
på bilden påminner lite om piratfjärrkontroller till 
teven, men Erik berättar att de har en stor utveck-
lingsavdelning som jobbar med nästa generations 
nycklar. Så snart kanske man kan få en piratnyckel 
till nya 7-serien från Car Keys express! 
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Nada show
2

Häromveckan tilldrog sig en av världens största begivenheter för bilhandlare – Nada show, 
i år i Las Vegas. Motorbranschens Anders Parment var där och sovrade ut det bästa åt våra 
läsare. Här, några aha-upplevelser! Mer kommer.
TEXT & FOTO  ANDERS PARMENT

Här intas Las Vegas
av bilhandlarna

D
rygt 5 000 utställare samsades på 
dryga 65 000 kvadrat. Kon-
gressen ägde rum i Las Vegas 
Convention center – USA:s 
tredje största, vägg i vägg med 

uppemot 100 000 hotellrum. Det duggade tätt 
av föreläsningar om ledarskap, organisations-
kultur och framgångsrikt medarbetarskap. Men 
också om ämnen direkt relaterade till bilbran-
schen som ”big data”, kundvård och självköran-
de bilar, dock mindre om nya drivmedel och 
framtida teknik. I vanlig ordning var de flesta 
mässbilar bestyckade med V6:or och V8:or 
utan turbo; bara ett par asiatiska märken ställde 
ut hybrid- och bränslecellsbilar. 

De mer än 10 000 deltagarna (100 av USA:s 
största handlare var där) fick sig mycket till 
livs i fråga om att utveckla kunderbjudanden 
och förbättra lönsamheten. För snart sagt varje 
aspekt av bilhandlarens affär fanns det nya 
idéer – däckförvaring, oljeåtervinning, digitala 
lösningar för planering i verkstaden, finansie-
ringslösningar och ett antal mäklare som ville 
sälja och köpa bilhandlare.

Än en gång påmindes man om att svenska 
bilköpare får väldigt mycket för pengarna. På 
Nada show fanns en mängd trygghetspaket 
som handeln skulle kunna sälja till bilköpare 
med hög marginal – nästan allt det ingår redan 
i såväl privat- som företagsleasing i Sverige. 

I många montrar refererades flitigt till andra 
som har köpt produkterna – det är inte en dum 
idé. Det är ett bra sätt att övertyga köpare.

Flera lyfte fram CRM-system som mark-
nadsföring, några också video som inte verkar 
helt enkelt med tanke på felkällorna som 
kan dyka upp; en video måste vara mycket 
genomtänkt. I montrarna – med undantag för 
några tillverkarbanker – var medarbetarna på 
hugget. 2 

Att gifta sig i Las Vegas är 
ganska vanligt och en del 
kommer på idén när de är där.

NADA …
… är MRF:s amerikanska motsvarighet. 
Organisationen arrangerar en årlig kongress 
som besöks av bilfolk från hela världen. Det 
är intensiva dagar. I år tilldrog sig eventet 
alltså i Las Vegas som kan tillåtas jämföras 
med Detroit, en gång världens bilhuvudstad. 
Båda städerna är i dag lika stora med 650 000 
invånare. Vid mitten av förra seklet var Las 
Vegas inte mycket mer än en busshållplats ute 
i öknen, medan Detroit blomstrade som en av 
USA:s största städer. I dag är Detroit till stora 
delar en spökstad. I början av 1950-talet hade 
Detroit nästan två miljoner invånare, 1970 
en och en halv, 1990 drygt en och i dag alltså 
650 000. Las Vegas tillväxt är anmärknings-
värd. 1940 bodde där 8 000 och 1970 126 000.

Motorbranschens utsände Anders Parment, här flankerad av utställarna Wayne Smith, tv, och Jason Hood. 
Spännande med besök från Europa och många frågor – mer än 30 länder var på plats.

Många räkneövningar gavs – det handlade om 
att övertyga med siffror, en bra tanke. Här lyfter 
Manheim fram hur deras auktionsmodell ger 
snabb likviditet till vagnparksägare som avyttrar 
leasingåtertag.

Biltvätt för att skapa kundtrafik är ingen dum idé. 
99 kronor för en tvätt och massor med floor traffic. 
Kanske erbjuda happy hour när bilutställningen är 
öppen i stället för på natten, som mackarna gör. 
Smarta bilhandlare gör ofta något nytt och oväntat. 
Flera på Nada show utlovade 60 tvättar i timmen 
– men då handlar det om en snabb avspolning 
för att, efter exempelvis en provkörning i fint Ka-
lifornienväder, kunna ställa in bilen i hallen igen. 
Biltvättskrängarna tillstod att det nog skulle ta sju 
till tio minuter att tvätta en bil som rullat i svenskt 
vinterväglag.

Även äldre män tyckte att det 
var roligt att leka av sig.

Joey Stilley, national  
sales manager för Autec  
Car Wash system, utlovar  
garanterad vinst med biltvätten.

Tony Pando från Dr. Colorchip, ett Floridaföretag 
som har utvecklat en smart teknik för att iord-
ningställa stenskott och andra mindre lackskador. 
Visst blir man skeptisk – hur många gånger har 
man inte hört om smart repair-metoder som inte 
funkar när man önskar – men det gäller att vara 
öppen för den här typen av lösningar. Ju mer 
konkurrens som kommer från icke-auktoriserad 
handel, desto viktigare att hitta lösningar som ger 
tillräcklig kvalitet för en låg kostnad. Metoden kan 
väl duga för en 2009:a V70 2,0F Kinetic i stället för 
att lacka om huven efter konstens alla regler.



• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE  
  VERKSTADSINREDE MM.
• FRÅN ENSTAKA OBJEKT  
  TILL TOTALLÖSNINGAR
• RIKSTÄCKANDE SERVICE
• ACKREDITERAD  
  KALIBRERING

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025
0510-88 490 • info@carpart.se 

www.carpart.se

Lyfta  
Transport

bilar?
OMCN 199RX  
5,5 ton  

med svivlande armar.  
Klarar allt från mindre bilar  
till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter,  
Transit mm. OMER KAR55

Körbanelyft med 
integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
med ram. Klarar dom högst  
ställda nivegleringskraven  
på 4-hjulsmätning.

Hjultvätt
Automatisk hjultvätt med  
högtryck och dubbla  
keminjektorer.
Rena hjul och ren  
miljö runt tvätten.

RENA
HJUL!

Däckomläggare
HPA/FAIP F564LL Heavy Duty. Auto-
matisk däckomläggare för lastbil. buss, 
traktorer, entreprenad och skogsmaski-
ner. Utrustad med ”lever-less” system 
(inget däckjärn) 14” - 60” max  
hjulbredd 1600mm, däckhöjd 2500mm, 
max hjulvikt 2500 kg.
Automatisk sido förflyttning.  
Radio kommunikation,  
automatisk tilt, verktygsrotation  
och armpositionering. 2-speed.

BYT UPP  DIG!

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!
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Klarar allt från mindre bilar  
till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter,  
Transit mm. OMER KAR55

Körbanelyft med 
integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
med ram. Klarar dom högst  
ställda nivegleringskraven  
på 4-hjulsmätning.

Hjultvätt
Automatisk hjultvätt med  
högtryck och dubbla  
keminjektorer.
Rena hjul och ren  
miljö runt tvätten.

RENA
HJUL!

Däckomläggare
HPA/FAIP F564LL Heavy Duty. Auto-
matisk däckomläggare för lastbil. buss, 
traktorer, entreprenad och skogsmaski-
ner. Utrustad med ”lever-less” system 
(inget däckjärn) 14” - 60” max  
hjulbredd 1600mm, däckhöjd 2500mm, 
max hjulvikt 2500 kg.
Automatisk sido förflyttning.  
Radio kommunikation,  
automatisk tilt, verktygsrotation  
och armpositionering. 2-speed.

BYT UPP  DIG!

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!

Nada show
2

MINDRE TILLVERKARSTYRNING I USA
Bilhandeln i USA är lite mindre uppstyrd än 
i Sverige. Fler märkeshandlare har slitna 
lokaler, men att döma av nybyggnationerna 
under senare år tycks man närma sig Europa. 
Dock bestämmer handlaren själv mycket över 
utrustning, oljor och annat som köps in. 

Att bilhandlare har fler frihetsgrader än i 
Europa beror till stor del på att de använder 
egna DMS – dealer management system, vilket 
gör det mycket svårare för tillverkaren att få 
insyn i handlarens affärer. Dessutom finns 
rejäl konkurrens när det gäller DMS – flera le-
verantörer hade stora montrar på Nada show. 

Med DMS följer också information. Och den 
är värdefull. Amerikanska bilhandlare ger bort 
data i utbyte mot analys och rapporter som 
inte gäller ett enskilt märke utan alla märken. 
Därmed har man bättre koll på marknaden 
och får löpande rapporter över genomsnitts-
rabatter, antal lagerdagar, löptid för leasing 
(konkurrenter köper ut kunder innan perioden 
är slut för att få dem att byta märke), restvärde 
i procent och mycket annat för olika märken.

Sådant är svårt att åstadkomma i Europa; 
tillverkarnas egna system rapporterar (inte 
oväntat) tillbaka till tillverkaren … och därmed 
finns ingen möjlighet att komma åt data.

Las Vegas ligger mitt ute i öknen – men växer 
snabbt och lyftkranarna är många. Givetvis har 
presidenten ett hotell även här – Trump Tower.  
Efter att Nevada legaliserade hasardspel 1931 
tog tillväxten fart och Las Vegas blev på några år 
världens största tillhåll för spelare. 1941 öppnade 
det lyxiga El Rancho Vegas och sedan dess har ho-
tellen tävlat med varandra om vilket som är störst 
och bäst. Nio av världens femton största hotell 
ligger i Las Vegas. Allt är stort.

Ford var mäkta stolta 
över att kunna erbjuda 
2019 års Ford Connect 
med pedestrian detec-

tion av samma typ som 
Volvo hade redan till 
årsmodell 2012. En 
virtuell provkörning 
med grafik som ett 

tevespel från 90-talet 
gav ingen mersmak till 

Motorbranschens ut-
sände Anders Parment 

som haft en V70 med 
samma teknik.

Bilexponering fick liten uppmärksamhet – de flesta 
besökare har nog sett sig rätt mätta på hallbilar. 
Någon som saknar midnattsblå solid, färgkod 237, 
vanlig på Volvo 850 och 940? Exakt den kulören 
finns till 2019 års Lincoln Nautilus, en helt ny mo-
dell. Vi får hoppas att den är mindre repkänslig.

CarFax är stort i USA där service- och reparations-
historik finns med till skillnad från i Europa där 
CarFax inte får tillgång till den informationen  
eftersom DMS ägs av biltillverkarna. Men även  
i USA finns luckor; exempelvis Manheim rapporte-
rar inte reparationer av krockskador till CarFax.

Chris Hurst och Andrew McEown från TradeRev 
som har en smart och snabbt växande affärsmo-
dell som inte är öppen för konsumenter. Eftersom 
registreringsnummer inte följer med amerikanska 
bilar kan en handlare utan problem lägga ut bilar 
på plattformen samtidigt som de är till försäljning. 
Det kan handla om bilar som stått länge i lager 
eller en inbytesbil som handlaren inte vill ha. 

Handlaren fyller i ett testprotokoll och laddar 
upp bilder enligt ganska tydliga instruktioner.  
Dagen efter sker budgivning och sju av tio bilar 
säljs. Säljaren betalar 150 dollar och köparen 
mellan 90 och 280 beroende på bilens pris. Till 
det kommer kostnader för att aktivera en andra 
auktion och vissa tilläggstjänster samt den fysiska 
transporten av bilen. Så det blir ändå en ansenlig 
transaktionskostnad. Visst sätter det press på 
handlare att jobba smart, men gör de det behöver 
de väl inte använda den här typen av tjänster …

I Ford/Shelbys utställning fick man känslan av 
att Donald Trump smög omkring och viskade, 
”buy American, hire American, putting American 
workers first”.

Dags att byta DMS? I Europa kan man inte göra 
det. Det är som att flyga till Köpenhamn och 
vilja ha en annan flygplats än Kastrup. I USA är 
det konkurrens! Men det finns faktiskt svenska 
handlare som funderar på att köpa in ett externt 
DMS eftersom de tycker att tillverkarens system 
är otillräckligt. Kanske är det början på ännu en 
dragkamp om vem som har mest data och kund-
kontakter och därmed bäst möjligheter att ta fram 
attraktiva erbjudanden?
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En gammal Saab rasade …
FRÅGA  Vi sålde nyligen en Saab 
9-5 2007, som gått 24 700 mil, 
för 29 900 kronor. I annonsen 
skrev vi att bilen ”säljes som 
rep-objekt (ingen garanti)” och 
informerade kunden kring det 
även i VDN och köpekontrakt. 

Nu, efter att kunden har haft 
bilen några veckor, ringer han 
och säger att bilen gått sönder 
och tycker att vi ska stå för 
åtgärderna. Jag har försökt läsa 
på för att få lite rätsida om vad 
som gäller, men hittar inget som 
exakt anger vad man ska göra 
i sådana här situationer. Vad 
säger du?

Paul K:sson

SVAR HÄR ÄR MITT fyra-punkts-
resonemang:
1. Garantier är i huvudsak något 
frivilligt (även om MRF-företagen 
har förbundit sig att lämna MRF-
garantier i olika mån). På bilar 
som ovan nämnda finns enbart en 

rekommendation (ej krav) på en 
månads trafiksäkerhetsgaranti.
2. Däremot kan alltid en kund 
åberopa konsumentköplagen. Då 
krävs att det ska vara fråga om ett 
köprättsligt fel, det vill säga en 
avvikelse som är mer än normalt 
slitage. Trafiksäkerhetsfel anses 
alltid vara köprättsliga fel. Om man 
kommit fram att det föreligger ett 
fel, så är nästa väsentliga fråga om 
felet fanns vid köpet eller inte. Det 
är endast fel som kan ha funnit vid 
köpet som säljaren svarar för.
3. Det går i och för sig att friskriva 
sig från fel. Men friskrivningen 

Här var det gängsallad
VERKSTAD

FRÅGA  Vi sålde en V70 med 
9 000 mil på mätaren för två år 
sedan. Den var servad enligt 
Volvos anvisningar (8 000-mila-
service) och servicen var utförd 
av en auktoriserad Volvoverk-
stad. Kunden var mycket nöjd 
med sin bil och allting var frid 
och fröjd tills häromdagen då vi 
blev kontaktade av bilägaren. 
Han förklarade att bilen nu var 
inlämnad för årlig service och 
att tändstiften skulle bytas den 
här gången; verkstaden hade 
kontaktat honom och informe-
rat om att tändstiften var snett 
inmonterade och gängorna 
förstörda och att de nu ville 
byta hela topplocket. Detta ville 
naturligtvis kunden att vi skulle 

betala. Han hänvisade till Kon-
sumentköplagen och att han har 
36 månader på sig att reklamera 
ett fel som fanns från början när 
han köpte bilen. 

När vi sålde bilen var den ju 
servad av en annan auktoriserad 
Volvoverkstad, med stämpel i 
boken och allt. Det känns som vi 
inte har detta ansvar utan att  
verkstaden som utförde 8 000-
mila ska betala detta, det var ju  
de som bytte stiften den gången. 
Kan jag kräva det av dem?

Thomas, Västra Götaland

SVAR DENNA FRÅGA är inte helt 
ovanlig, men svaret är det samma. 
Nej, du kan tyvärr inte kräva att 
verkstaden som utförde 8 000-mi-

laservicen ska stå 
för kostnaderna.

Anledningen är 
att ni inte har ett 
avtal er emellan. 
Det var tidigare äga-
re som lät utföra det 
jobbet, sedan bytte du 
in hans bil och den blev 
såld till nuvarande ägare. 
På så sätt är det du som står för 
36 månaders reklamationsrätt att 
anmärka på ursprungliga fel. 

I DETTA FALL vore det ju svårt att 
påstå att felet uppkommit efter 
köpet; det fanns antagligen redan 
när kunden köpte bilen av dig. 
Vad du däremot kan göra är att 
kontakta tidigare ägare och be om 

FRÅGA  Vi bytte en kamkedja på 
en Peugeot 308 med 1,6 l ben-
sinmotor. Nio månader senare 
havererade kedjan och motorn 
blev skrot. Vi bytte hela motorn 
åt kunden som inledningsvis 
tog det hela med ett visst lugn. 
Sedan började det. När bilen 
var inlämnad uppstod, enligt 
kunden, en skada på fronthuven. 
Behöver jag säga att det inte var 
läge att tjafsa om det då? Så vi 
stod för den kostnaden. 

IBLAND SKITER DET SIG
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

Under tiden åkte bilägaren 
hyrbil på vår bekostnad. En vecka 
efter att Peugeotägaren hämtat 
sin bil ringde han igen, denna 
gång var han märkbart irriterad 
och berättade högt i telefonen att 
kopplingspedalen hamnat kvar 
i botten och att bilen nu stod på 
en verkstad i Enköping. Slangen 
till slavcylindern hade lossnat 
på slanganslutningen. Ny ursäkt 
och hyrbil. Bilen skulle fixas på 
verkstaden den blev bärgad till. 

Den franska produkten fixades 
efter ett antal dagar och mannen 
hämtade ut sin bil. 

Ytterligare två veckor senare 
pajade kopplingen igen. Samma 
fel, kopplingspedalen gick i 
botten. Nytt samtal, mannen 
med Peugeoten var nu så arg 
att telefonen nästan glödde. 
Under två minuter räknade 
han upp allt jag skulle ersätta 
honom med; sveda och värk, två 
tågresor, ersättning för hyrbil, 
två bärgningar, en månadsav-
betalning på bilen och en fet 
ursäkt. Dessutom visste han inte 
var han skulle lämna in bilen 
eftersom ingen verkstad i hela 
Sverige uppenbarligen kunde 
laga kopplingshydrauliken på 
en liten Peugeot. Jag bad att få 
återkomma, vad ska jag göra?

Niclas, Peugeotverkstad  
i Västra Mälardalen

SVAR AJ AJ, jag har hört att det är 
lätt att trycka in hydraulslangen för 
långt på slavcylindern så att clipset 

en fullmakt, alternativt att den 
ägaren kräver verkstaden som 
utförde 8 000-milaservicen på en 
reparation. 

En fråga är varför måste toppen 
bytas, kan tändstiftsgängorna inte 
repareras med Helicoil …?

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 skade- 
frågor på MRF. 
Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.
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

inte greppar rätt, inte bara på fran-
ska bilar. Otur att det hände på två 
verkstäder. Först och främst måste 
ju bilen fixas så klart, jag känner en 
bra Peugeotverkstad i Stockholms-
regionen om du vill ha hjälp. 

OM VI TITTAR PÅ bilägarens krav så 
är en del av dem inte rimliga. 

Vi börjar med sveda och värk: 
Nej, på den. 

En fet ursäkt: Ja, på den. 
Två tågresor: Ja, på den (tjafsa 

inte om kvitton på biljetterna i 
detta läge), kolla bara att priset 
känns rimlig. 

Ersättning för hyrbil: Ja, på den, 
men kunden ska stå för 25 procent 
precis som försäkringsbolagen gör 
i samband med en skada. 

Bärgningarna får du betala. 
Två månaders stillestånd och en 

månadsavbetalning på Peugeoten: 
Nej, på den. En månadsavbetal-
ning är ingen kostnad, det är en 
investering. Paradoxalt nog även  
i denna något tråkiga historia.

Joachim Due-Boje

”PEUGEOTÄGAREN VAR NU SÅ ARG ATT 
TELEFONEN NÄSTAN GLÖDDE …”

ARBETSRÄTT

Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportföretagen 
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för  
arbetsrättsliga 
tvister i domstol. 

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”DET ÄR VÄLDIGT FÅ FEL SOM 
RÄKNAS SOM KÖPRÄTTSLIGA 
PÅ EN BIL MED SÅ HÖG MÄTAR-
STÄLLNING”

DAVID NORRBOHM

BARA ORIGINAL ÄR ORIGINAL
domstolen 2013 där Meca vid vite 
bland annat förbjöds att använda 
uttrycket ”originaldel” eftersom det 
i målet inte framkommit annat än 
att delar av motsvarande kvalitet 
hade använts.

Här ser du definitionerna ur 
det så kallade tilläggsdirektivet i 
punktform samt i löpande text:
ORIGINALDEL                                                                                              
l Enligt fordonstillverkarens spec. 
l Samma produktionslinje.
l Med eller utan varumärke. 
l Tillverkaren intygar.
l Tills tillverkaren bevisar mot-
satsen.
DEL AV MOTSVARANDE KVALITET 

l Tillräckligt hög kvalitet.
l Inte skadar det auktoriserade 
nätverkets rykte.
l Tills tillverkaren bevisar mot-
satsen.
ORIGINALDELAR ELLER  

ORIGINALUTRUSTNING: 

”Delar eller utrustning som till-
verkas enligt fordonstillverkarens 
specifikationer och produktions-
standarder för framställning av 

FRÅGA  Det finns en verkstad  
i vår omgivning som till sina 
kunder påstår att om en reserv-
del är av likvärdig kvalitet som 
en originaldel, så får den kallas 
för originaldel. Vi ställer oss 
frågande till detta och hoppas  
att du kan komma med ett för-
tydligande? 

Förbryllad

SVAR DET GÅR INTE att säga ”att om 
en reservdel är av likvärdig kvalitet 
som en originaldel så får den kallas 
för originaldel”. Den legala defini-
tionen av reservdelar är oföränd-
rad och finns definierad av EU i de 
så kallade tilläggsriktlinjerna till 
1400/2002 som utkom 2010.

Där beskrivs att det finns två ty-
per av reservdelar: ”Originaldelar 
och delar av motsvarande kvalitet.” 
Enligt mig och många andra finns 
det även en tredje variant: Pirat-
delar/kopior/skräp!

FRÅGAN AKTUALISERADES i det så 
kallade Meca-målet i Marknads-

måste vara förhållandevis tydlig 
för att man ska vara säker att slippa 
ansvar enligt konsumentköplagen. 
Friskrivningar som ”Ej garanti” 
”Befintligt skick” ”Reparations-
objekt” är långt ifrån heltäckande.
4. När det gäller den trasiga bilen är 
frågan således om det är något som 
kan betraktas som ett köprättsligt  
fel. Det är väldigt få fel som räknas 
som det på en bil med så hög 
mätarställning. Utan att känna till 
de fel som finns på bilen har jag 
trots detta mycket svårt att se att ni 
ansvarar för felet.

David Norrbohm

Kopplingspedalen 
hamnade kvar  
i botten!

Ett litet tändstift 
kan orsaka stora 
problem.

delar eller utrustning för mon-
tering av motorfordonet i fråga. 
Detta innefattar delar eller utrust-
ning som tillverkas på samma 
produktionslinje som dessa delar 
eller denna utrustning. Om inte 
motsatsen bevisas förutsätts det 
att delar utgör originaldelar om 
deltillverkaren intygar att delarna 
är av samma kvalitet som de 
komponenter som används för 
monteringen av motorfordonet 
och att de har tillverkats enligt 
fordonstillverkarens specifikatio-
ner.”  
RESERVDELAR AV MOTSVARANDE 

KVALITET:

”För att reservdelarna ska anses 
vara av motsvarande kvalitet måste 
reservdelarna vara av en tillräckligt 
hög kvalitet så att deras använd-
ning inte skadar det auktoriserade 
nätverkets rykte. Liksom med varje 
annan urvalsstandard kan fordons-
tillverkaren förete bevisning att en 
given reservdel inte uppfyller detta 
krav.” 

David Norrbohm
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”INGET SÄGER ATT DET 
MÅSTE BYTAS BARA FÖR 
ATT DET SAKNAS BITAR 
UR PLASTDELEN”

BILHANDEL

BILHANDEL

”FÖLJ ALLTID UPP EN REKLAMATION, OAVSETT 
HUR DET KÄNNS FÖR DIG – NÖJDA KUNDER 
KOMMER TILLBAKA!”

FRÅGA  Vi lyckas inte alltid reda 
ut våra kundreklamationer 
bra. Vi har diskuterat det i vår 
ledningsgrupp och skulle vilja 
få vägledning kring hur vi på 
ett tydligt, bra och enkelt sätt 
hjälper våra kunder när de gör 
reklamationer hos oss. 

Måns, Skövde
 
SVAR DU TAR UPP ett problem som 
flera har. Det är ju mycket viktigt att  
ta hand om kundens reklamation  
på rätt sätt från ax till limpa. Försök  
att få alla i din organisation att 
arbeta med kundreklamationer på 
samma sätt. Här kommer några råd:  

EN BRA KUNDDIALOG är grunden! 
Kommer reklamationen via mejl, 
så ring alltid tillbaka till kunden. 
Mejlsvar blir ofta både långa, 
tråkiga och fyrkantiga. Vid ett 
samtal med kunden har du alla 
möjligheter att både ge och ta emot 
nyanser som du aldrig kan vid en 
skriftväxling. Allra bäst är så klart 
att träffa kunden, så försök gärna få 
till ett möte.  

LYSSNA PÅ KUNDEN och låt kun-
den tala till punkt! Var noga med 
att också visa att du lyssnar genom 
att anteckna kundens synpunkter 
och ge ett tydligt besked om vad 
nästa steg blir. Se till att ha rätt 
kunskaper kring reklamationen, 
då kommer du att utstråla att du 
vet vad du pratar om. Har du inte 
gått MRF:s juridikutbildning så 
är det hög tid. Eller låt rätt kollega 
hantera reklamationen.

SVARA KUNDEN SNABBT, gärna 
direkt när du fått reklamationen! 
Ring och berätta att du läst mejlet, 
men tyvärr ännu inte hunnit få 
fram ett svar. Det är viktigt att kun-
den slipper fundera hur länge det 
ska dröja innan du återkommer.  
När du lovar kunden något, 

Så bemöter du kritik proffsigt!
exempelvis att återkomma med 
ett besked till en viss tid, så missa 
aldrig att ringa tillbaka på utlovad 
tid – även om du ännu inte har 
fått ett besked internt. Detta är en 
grundläggande regel. 
 
HÅLL ALLTID DINA LÖFTEN! Lova 
inte något du inte kan hålla. Be all-
tid om ursäkt om något var fel med 
bilen eller om ni missat något. 

GRANSKA REKLAMATIONEN! 

Bedöm om den gäller begagnatga-
rantin eller konsumentköplagen. 
Ta ställning till om reklamationen 
är korrekt eller inte, alltså om ni 
ska och i så fall vad ni ska åtgärda. 
Förklara tydligt för kunden hur ni 
har bedömt reklamationen och på 
vilka grunder som ni avslår den 
eller tar på er åtgärden. Informera 

också berörda kollegor internt. 
Har en kollega eller chef, fått en 
kopia på reklamationsmailet, ska 
han eller hon givetvis veta vad som 
händer löpande i ärendet. 

VAR NOGA MED GOODWILL! Har du 
bestämt dig för att ge kunden en 
goodwill-ersättning, är det viktigt 
att du lämnar med ett dokument 
till kunden där det tydligt framgår. 
Det kan vara avgörande vid en 
eventuell senare diskussion.

FÖLJ UPP! Oavsett hur bra eller 
dåligt resultatet av reklamationen 
känns för dig, ska du naturligtvis 
följa upp genom att ringa kunden 
efter att reklamationen avslutats. 
Lyssna igen och var ödmjuk. Nöjda 
kunder kommer tillbaka!

Johan Holmqvist

KAN KUNDEN 
VERKLIGEN 
REKLAMERA 
SIN TIDIGARE 
PRIVATLEA-
SADE BIL?

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Varför kan man inte laga vissa plaststötfångare? Vi får laga 
färre och färre plastdetaljer, det känns nästan som att vi snart inte 
får några plastreparationer alls. Vad kan vi som externa plastrepa-
ratörer göra? 

Är det verkligen så att nästan inga plaststötfångare fram får 
repareras längre? Vi vet att de verkstäder som vi lagar åt slänger 
massor med delar som vi kan reparera för en kostnad långt under 
nypris. Dom säger att när bitar är borta så måste delen bytas ut, 
stämmer det? 

Frustrerad bilplastreparatör

SVAR JAG FÖRSTÅR DIN FRUSTRATION. Som extern bilplastreparatör är 
det viktigast att du pratar med verkstadspersonalen på verkstäderna 
som ni lagar plast åt, framför allt deras skadeberäknare. Många gånger 
tror man saker och byter i stället för att reparera. Ta gärna också kon-
takt med de lokala försäkringsbolagsteknikerna på din ort och be dem 
hjälpa dig. 

När det gäller att reparera främre stötfångare har det blivit mer 
restriktioner på vad som får repareras och inte. Här ska man kontrollera 
med fabrikantens reparationsanvisningar som bara blir bättre och bättre 
och framför allt tydligare på den punkten. Du kommer att bli förvånad 
över hur mycket som får repareras. 

ÄR BITAR BORTA från plastdelen så ligger det utanför tidslistan och ska 
tidsättas från fall till fall, men det finns inget som säger att det måste 
bytas bara för att det saknas bitar. Tyvärr är det allt för många som då 
byter delen eftersom de inte vet vad det ska kosta. Här kan du infor-
mera dina verkstäder om vad de enklare reparationerna kostar eller 
sätta fasta priser på vissa typer av reparationer. 

Det är klart att lagning av plast ska göras i så stor utsträckning som 
det är möjligt – det är både miljövänligare och mer ekonomiskt.

Jan Olvenmo

JAN OLVENMO

LAGA PLAST SKA UPP- 
MUNTRAS, MEN KRÄVER 
IBLAND UPPLYSNING

JOHAN HOLMQVIST

FRÅGA  För en månad sedan 
var det dags för en av våra 
kunder att lämna tillbaka en 
privatleasad bil. Kunden bad 
att få köpa bilen, som var tre 
år gammal och hade körts 
4 200 mil. Det passade oss 
bra, eftersom vi hade några 
liknande bilar i lager. Men 
redan en vecka efter köpet 
kom kunden in och ville 
reklamera ett par fel på bilen, 
vilket vi inte hade väntat oss; 
kunden hade ju haft bilen och 
själv skött om den. Vi testade 
inte bilen när kunden köpte 
ut den utan betalade bilen till 
finansbolaget och vände bara 
om den till kunden. Vad är det 
som gäller i detta läge?

Kurt, Kalmar

SVAR PRECIS SOM vid en van-
lig begagnatförsäljning gäller 
att ni minst ska lämna MRF-
garanti på bilen. Dessutom har 
kunden, som i detta fall är en 
konsument, reklamationsrätt 
för ursprungliga fel i tre år. 
Inget av detta kan ni komma 
undan med.

I fortsättningen ska ni givet-
vis testa bilen, så att ni vet vad 
det är ni säljer. Hade ni lämnat 
information om vilka brister 
som fanns på bilen till kunden 
vid utköpet, så hade ni inte haft 
några problem med dessa bris-
ter nu. Låt detta bli en lärpeng!

Johan Holmqvist

Ring upp 
kunden 
och lyssna 
noga!

Testa bilen 
innan för-
säljning!

Byte eller reparation?  
Att hitta infon om ”reparation  

av fäste” tar cirka en kvart, stöt-
fångaren kostar cirka 3 500 kronor.

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, mrf@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Gör som många 
av dina kollegor!

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Betala inte mer än du behöver 
— se över dina försäkringar.
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     25 34 71 74 0,08 0,08
  Land Rover                 35 100 93 176 0,10 0,19
Totalt BC Sweden             60 134 164 250 0,18 0,27
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 978 2 143 4 791 5 438 5,48 6,08
  Mini                        268 241 693 712 0,79 0,79
Totalt BMW Northern Europe     2 246 2 384 5 484 6 150 6,27 6,87
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 41 41 93 89 0,10 0,09
  Fiat                       578 760 1 047 1 250 1,19 1,39
  Jeep                       91 135 209 230 0,23 0,25
Totalt Fiat Group Automobiles 710 936 1 349 1 569 1,54 1,75
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 037 1 573 2 439 3 518 2,79 3,93
Totalt Ford Motor            1 037 1 573 2 439 3 518 2,79 3,93
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      379 406 846 919 0,96 1,02
Totalt Honda Nordic          379 406 846 919 0,96 1,02
Iveco                                                                 
  Iveco                        3 7 5 12 0,00 0,01
Totalt Iveco Sweden     3 7 5 12 0,00 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 130 1 946 5 269 4 966 6,02 5,55
Totalt KIA Motors Sweden     2 130 1 946 5 269 4 966 6,02 5,55
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        935 1 053 2 669 2 648 3,05 2,96
Totalt KW Bruun Autoimport     935 1 053 2 669 2 648 3,05 2,96
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      492 681 1 277 1 637 1,46 1,83
Totalt Mazda Motor Sverige   492 681 1 277 1 637 1,46 1,83
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   2 027 1 897 4 587 4 549 5,24 5,08
  Smart                      2 3 2 4            0,00 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 2 029 1 900 4 589 4 553 5,25 5,09
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 1 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 1 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    194 204 609 547 0,69 0,61
Totalt Nimag Sverige      194 204 609 547 0,69 0,61
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     1 364 1 442 2 914 2 786 3,33 3,11
Totalt Nissan Nordic         1 364 1 442 2 914 2 786 3,33 3,11
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     582 676 1 460 1 652 1,67 1,84
Totalt Opel Sverige         582 676 1 460 1 652 1,67 1,84
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      325 382 932 877 1,06 0,98
  Renault                    909 1 591 1 937 2 842 2,21 3,17
Totalt Renault Nordic Sverige 1 234 1 973 2 869 3 719 3,28 4,15
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    606 643 1 051 1 373 1,20 1,53
  DS                    0 5 27 14 0,03 0,01
  Hyundai                    1 157 1 149 1 843 1 775 2,10 1,98
  Mitsubishi                 379 442 902 1 178 1,03 1,31
Totalt SC Motors Sweden AB   2 142 2 239 3 823 4 340 4,37 4,85
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     93 10 186 50 0,21 0,05
Totalt Ssangyong Motor Sverige         93 10 186 50 0,21 0,05
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     420 470 1 238 1 143 1,41 1,27
Totalt Subaru Nordic         420 470 1 238 1 143 1,41 1,27
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      144 132 368 350 0,42 0,39
  Toyota                     2 376 2 737 5 557 5 698 6,35 6,37
Totalt Toyota Sweden         2 520 2 869 5 925 6 048 6,77 6,76
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 715 2 120 4 451 4 919 5,09 5,50
  Porsche                    182 171 449 368 0,51 0,41
  Skoda                      1 757 1 595 4 481 3 831 5,12 4,28
  Seat                       670 521 1 650 1 371 1,88 1,53
  Volkswagen                 5 340 5 201 12 703 13 525 14,53 15,12
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 664 9 608 23 734 24 014 27,15 26,86
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      8 719 7 559 20 163 18 237 23,07 20,39
Totalt Volvo Personbilar Sverige 8 719 7 559 20 163 18 237 23,07 20,39
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       253 317 384 646 0,44 0,72
Totalt 37 206 38 387 87 397 89 404 100,00 100,00

27 16 44 58
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911 1 134 4 573 5 016

28 26 65 63
779 816 268 434

56 38 153 192
863 880 486 689

763 817 1 676 2 701
763 817 1 676 2 701

393 456 453 463
393 456 453 463

5 10 0 2
5 10 0 2

2 538 2 932 2 731 2 034
2 538 2 932 2 731 2 034

1 836 1 868 833 780
1 836 1 868 833 780

872 1 027 405 610
872 1 027 405 610

1 000 1 151 3 567 3 371
1 1 1 3

1 001 1 152 3 568 3 374

0 0 0 0
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1 394 2 145 1 475 1 574

470 671 581 702
0 0 0 0

513 573 1 330 1 202
204 394 698 784

1 187 1 638 2 609 2 688

18 19 168 31
18 19 168 31

713 623 525 520
713 623 525 520

79 71 289 279
2 538 2 558 3 019 3 140
2 617 2 629 3 308 3 419

1 129 993 3 322 3 926
214 202 235 166

1 612 1 725 2 869 2 106
939 889 711 482

3 762 4 257 8 941 9 268
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3 832 4 570 16 331 13 667

67 146 334 500
29 601 32 458 57 796 56 946

Nyregistreringar under mars

2 s tat i s t i k  i  p e r s o n b i l a r

 Mars 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 
mars 2018

Nyregistrerade miljöbilar mars 2018, nya definitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i mars

 Mars Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 3 504 2 416 8 438 5 717 9,65 6,39
2 VW Golf 2 032 2 024 4 328 4 851 4,95 5,43
3 Volvo s/V60 1 406 1 921 4 049 4 473 4,63 5,00
4 Volvo Xc60 2 011 1 999 3 880 4 718 4,44 5,28
5 VW Passat 1 415 1 093 3 685 3 172 4,22 3,55
6 VW tiguan 983 907 2 312 2 371 2,65 2,65
7 Volvo V40n 859 967 1 977 2 514 2,26 2,81
8 nissan Qashqai 675 807 1 796 1 533 2,05 1,71
9 skoda octavia 617 585 1 539 1 363 1,76 1,52
10 toyota auris 890 960 1 533 1 725 1,75 1,93

 Mars Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 toyota auris hsD hybrid 781 783 1 318 1 316 8,17 8,30
2 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 596 236 1 281 414 7,94 2,61
3 VW Passat Gte Laddhybrid 419 272 1 027 1 182 6,36 7,45
4 toyota Yaris hybrid hybrid 342 286 717 618 4,44 3,90
5 toyota c-hr hybrid hybrid 237 305 700 675 4,34 4,26
6 mercedes e-Klass (213)  Diesel 290 348 678 1 026 4,20 6,47
7 nissan Qashqai DcI Diesel 218 136 678 287 4,20 1,81
8 Volvo V60n miljödiesel Diesel 213 540 585 1 027 3,63 6,47
9 Volvo Xc60n miljödiesel Diesel 307 0 569 0 3,53 0,00
10 Kia niro hybrid hybrid 192 188 539 582 3,34 3,67

El/laddhybrid 36,5 %

E85 0,4 % 

Elhybrid 24,7 %

Diesel 33,3 %

Gas 5,1 %

 Mars Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 12 362 12 233 28 557 29 016 32,7
Västra Götalands län           6 424 6 414 14 661 14 808 16,8
skåne län                      5 205 5 410 12 366 12 159 14,1
Östergötlands län              1 280 1 496 3 213 3 508 3,7
Jönköpings län                 1 366 1 429 3 096 3 267 3,5
hallands län                   1 213 1 162 2 882 2 787 3,3
Uppsala län                    904 1 044 2 184 2 291 2,5
Värmlands län                  812 911 2 007 2 011 2,3
södermanlands län              759 857 1 821 1 929 2,1
Örebro län                     771 880 1 803 1 918 2,1
Västmanlands län               782 802 1 812 1 792 2,1
Gävleborgs län                 692 750 1 865 1 916 2,1
Kalmar län                     728 864 1 626 1 882 1,9
Dalarnas län                   717 652 1 648 1 579 1,9
Västernorrlands län            659 681 1 650 1 721 1,9
Västerbottens län              683 713 1 601 1 789 1,8
Kronobergs län                 595 748 1 443 1 707 1,7
norrbottens län                478 482 1 259 1 251 1,4
blekinge län                   383 420 921 989 1,1
Jämtlands län                  287 322 718 785 0,8
Gotlands län                   106 117 264 299 0,3
Landet totalt 37 206 38 387 87 397 89 404 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 392 039  

ko m m e N ta r

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

8

För personbilar har endast mars 2017 varit 
bättre än mars i år. endast 3 procent ner, trots att 
påsken gjorde att vi hade två arbetsdagar mindre. 
hade takten varit den samma som i fjol, borde 
vi ha minskat cirka 10 procent! ackumulerat är 
marknaden ner 2 procent. Vår prognos för 2018 
säger minus 5 procent till 360 000. 

TransporTbilar levererade den näst bästa 
mars någonsin, även här slaget av rekordåret 
2017. minskningen är 2 procent och ackumulerat 
är transportbilar också ner 2 procent. Prognosen 
säger ner 3 procent mot rekordåret 2017.

Tunga lasTbilar minskade 16 procent, alltså 
något mer än vad minskningen av arbetsdagarna 
ger. Året har börjat rekordstarkt och är ackumu-
lerat 2 procent upp. Prognosen för 2018 är 5 900, 
ner 5 procent mot rekordåret 2017.

Bara 2017 var bättre!
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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

 2018  2017 2018  2017  2018  2017  2018 2017 2018
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 Februari  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2018 2017   2018 2017   2018 2017
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 

 Februari   Ackumulerat  Februari Ackumulerat  Förändring
 2018 2018 2017 2017 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  (%)  Antal (%)

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

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

1 Volvo 3 512 20,43 3 205 7 431 20,85 6 619 8 612 21,36 6 971 4,9 5,0 5,1
2 Volkswagen 2 406 14,00 2 395 4 983 13,98 4 750 4 687 11,63 5 149 6,0 5,8 6,1
3 Toyota 1 325 7,71 1 377 2 871 8,06 2 716 2 718 6,74 2 608 5,7 6,1 6,1
4 Audi 1 189 6,92 901 2 506 7,03 1 758 3 118 7,73 2 409 4,4 3,8 4,5
5 BMW 973 5,66 896 1 963 5,51 1 732 2 068 5,13 1 878 5,6 5,4 5,6
6 Ford 835 4,86 701 1 710 4,80 1 427 2 238 5,55 2 282 4,4 3,6 4,4
7 KIA 742 4,32 648 1 563 4,39 1 311 1 566 3,88 1 455 5,6 5,2 5,9
8 Skoda 709 4,13 518 1 411 3,96 1 117 1 661 4,12 1 382 5,1 4,2 5,0
9 Mercedes-Benz 617 3,59 607 1 231 3,45 1 110 1 954 4,85 1 519 3,9 4,5 3,8

10 Renault 602 3,50 618 1 288 3,61 1 189 1 386 3,44 1 513 5,0 4,9 5,2
11 Hyundai 515 3,00 519 1 074 3,01 1 064 1 253 3,11 1 408 4,8 4,6 4,9
12 Peugeot 460 2,68 483 941 2,64 940 1 255 3,11 1 359 4,4 4,6 4,5
13 Opel 420 2,44 403 862 2,42 831 1 210 3,00 1 206 4,1 4,0 4,1
14 Nissan 394 2,29 339 806 2,26 670 549 1,36 568 8,4 7,1 8,5
15 Subaru 315 1,83 241 677 1,90 520 680 1,69 602 5,4 4,3 5,7
16 Citroen 278 1,62 337 554 1,55 595 815 2,02 908 4,1 4,8 4,0
17 Honda 257 1,50 233 527 1,48 481 655 1,62 657 4,6 4,3 4,7
18 Mazda 241 1,40 170 476 1,34 354 494 1,23 473 5,7 4,0 5,5
19 Mitsubishi 227 1,32 166 433 1,22 361 471 1,17 410 5,5 4,3 5,1
20 Seat 225 1,31 161 415 1,16 333 503 1,25 394 5,5 4,5 4,9
21 SAAB 172 1,00 225 336 0,94 447 488 1,21 648 4,2 4,7 4,1
22 Dacia 141 0,82 83 249 0,70 158 177 0,44 135 9,0 6,0 7,7
23 Suzuki 124 0,72 115 289 0,81 249 245 0,61 256 5,8 5,1 6,4
24 Mini 102 0,59 81 204 0,57 164 247 0,61 211 5,1 4,3 5,0
25 Fiat 82 0,48 66 167 0,47 146 293 0,73 236 3,3 3,2 3,4
Övriga                                            324 1,89 311 670 1,88 602 969 2,40 1 049 4,0 3,8 4,1

Totalt/Genomsnitt 17 187 100,0 15 799 35 637 100,0 31 644 40 312 100,0 37 686 5,1 4,8 5,1

01 - stocKhoLm                           9 036 8 950 86 0,96 19 174 17 629 1 545 8,76 21,88 20,68
03 - UPPsaLa                             1 357 1 427 -70 -4,91 2 974 2 947 27 0,92 3,39 3,46
04 - sÖDermanLanD                        1 321 1 272 49 3,85 2 725 2 595 130 5,01 3,11 3,04
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 719 1 868 -149 -7,98 3 764 3 868 -104 -2,69 4,30 4,54
06 - JÖnKÖPInG                           1 681 1 655 26 1,57 3 568 3 388 180 5,31 4,07 3,97
07 - KronoberG                           920 875 45 5,14 1 937 1 742 195 11,19 2,21 2,04
08 - KaLmar                              1 026 1 096 -70 -6,39 2 150 2 221 -71 -3,20 2,45 2,61
09 - GotLanD                             209 217 -8 -3,69 435 407 28 6,88 0,50 0,48
10 - bLeKInGe                            703 649 54 8,32 1 447 1 343 104 7,74 1,65 1,58
12 - sKÅne LÄn                           5 630 5 961 -331 -5,55 11 624 11 924 -300 -2,52 13,27 13,99
13 - haLLanD                             1 373 1 512 -139 -9,19 2 956 2 994 -38 -1,27 3,37 3,51
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                6 950 7 330 -380 -5,18 14 546 14 626 -80 -0,55 16,60 17,16
17 - VÄrmLanD                            1 234 1 155 79 6,84 2 521 2 384 137 5,75 2,88 2,80
18 - Örebro                              1 369 1 286 83 6,45 2 775 2 653 122 4,60 3,17 3,11
19 - VÄstmanLanD                         1 420 1 414 6 0,42 2 840 2 882 -42 -1,46 3,24 3,38
20 - DaLarnas LÄn                        1 210 1 199 11 0,92 2 461 2 449 12 0,49 2,81 2,87
21 - GÄVLeborG                           1 109 1 117 -8 -0,72 2 355 2 332 23 0,99 2,69 2,74
22 - VÄsternorrLanD                      1 010 1 043 -33 -3,16 2 103 2 056 47 2,29 2,40 2,41
23 - JÄmtLanD                            517 472 45 9,53 1 053 900 153 17,00 1,20 1,06
24 - VÄsterbotten                        979 968 11 1,14 2 050 1 895 155 8,18 2,34 2,22
25 - norrbotten                          1 054 1 005 49 4,88 2 147 1 986 161 8,11 2,45 2,33
Övrigt 7 6 1 16,67 17 13 4 30,77 0,02 0,02

Hela landet 41 834 42 477 -643 -1,51 87 622 85 234 2 388 2,80 100,0 100,00

MRF 15 757 37,68 32 599 37,21 14 352 33,80 28 702 33,68 1 405 9,79 3 897 13,58
Övrig bilhandel (jur.pers) 11 343 27,12 23 207 26,49 11 584 27,28 23 314 27,36 -241 -2,08 -107 -0,46
Bilhandel total 27 100 64,80 55 806 63,71 25 936 61,08 52 016 61,04 1 164 4,49 3 790 7,29
Privat bilhandel(fysisk person) 1 184 2,83 2 573 2,94 1 414 3,33 2 911 3,42 -230 -16,27 -338 -11,61
Juridisk person 4 244 10,15 9 837 11,23 4 830 11,37 9 814 11,52 -586 -12,13 23 0,23
Privat 9 096 21,75 18 970 21,66 10 051 23,67 20 013 23,49 -955 -9,50 -1 043 -5,21
Direktimport 195 0,47 412 0,47 234 0,55 457 0,54 -39 -16,67 -45 -9,85

Totalt 41 819 87 598 42 465 85 211 -646 -1,52 2 387 2,80
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 Mars  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Mar  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  1 0 2 1 0,0 100,0 0,0 0,0
citroen  407 436 707 989 -6,7 -28,5 5,5 7,5
Dacia  48 58 152 132 -17,2 15,2 1,2 1,0
hyundai  4 13 5 17 -69,2 -70,6 0,0 0,1
Fiat  160 158 438 363 1,3 20,7 3,4 2,7
Ford  1 075 840 2 214 1 837 28,0 20,5 17,1 13,9
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  61 86 126 143 -29,1 -11,9 1,0 1,1
Isuzu  45 43 135 80 4,7 68,8 1,0 0,6
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  459 462 1 105 1 085 -0,6 1,8 8,5 8,2
mitsubishi  61 109 148 239 -44,0 -38,1 1,1 1,8
nissan  345 347 790 807 -0,6 1,8 8,5 8,2
opel  143 141 368 346 1,4 6,4 2,8 2,6
Peugeot  458 456 1 086 1 176 0,4 -7,7 8,4 8,9
renault  515 543 1 117 1 075 -5,2 3,9 8,6 8,1
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  58 4 74 12 1 350,0 525,0 0,6 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  226 300 561 620 -24,7 -9,5 4,3 4,7
Volkswagen  1 496 1 692 3 934 4 329 -11,6 -9,1 30,3 32,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  4 1 7 4 300,0 75,0 0,1 0,0
Totalt  5 566 5 689 12 970 13 255 -2,2 -2,2 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Mars  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Mar  Ackumulerat  2018  2017
Daf  12 20 39 38 -40,0 2,6 2,7 2,7
Iveco  1 0 2 0 0,0 0,0 0,1 0,0
Man  15 24 43 51 -37,5 -15,7 3,0 3,6
mercedes-benz  59 99 132 184 -40,4 -28,3 9,3 13,2
scania  191 266 525 593 -28,2 -11,5 37,0 42,4
Volvo  279 251 674 527 11,2 27,9 47,5 37,7
Övriga  2 2 4 5 0,0 -20,0 0,3 0,4
Totalt  559 662 1 419 1 398 -15,6 1,5  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Mars Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 5 566 5 689 -123 -2,2 12 970 13 255 -285 -2,2
andel i % 90,1 88,6   89,3 89,5
3,5–10 ton 23 41 -18 -43,9 73 88 -15 -17,0
andel i %  0,4 0,6   0,5 0,6
10–16 ton  27 26 1 3,8 62 67 -5 -7,5
andel i %  0,4 0,4   0,4 0,5
>16 ton  559 662 -103 -15,6 1 419 1 398 21 1,5
andel i %  9,1 10,3   9,8 9,4
Totalt  6 175 6 418 -243 -3,8 14 524 14 808 -284 -1,9

Registrering av bussar Över 10 ton

 Mars Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Mar  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  11 5 19 23 120,0 -17,4 17,4 18,4
man  0 40 2 41 -100,0 -95,1 1,8 32,8
mercedes-benz  3 7 9 15 -57,1 -40,0 8,3 12,0
neoplan  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
scania  14 10 34 20 40,0 70,0 31,2 16,0
VDL  3 0 10 9 0,0 11,1 9,2 7,2
Volvo  18 4 33 13 350,0 153,8 30,3 10,4
Övriga  2 2 2 4 0,0 -50,0 1,8 3,2
Totalt  51 68 109 125 -25,0 -12,8 100,0  100,0
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vroom.nu
info@vroom.nu
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Perspektiv
2

ETT BESÖK I KUBA känns som en tidsresa med alla 
gamla ”yank tanks” som rullar –  omkring 60 000 bilar 
som är byggda före 1959 på grund av, eller tack vare, 
Fidel Castros stopp av all import av nya bilar.  

Men efter 50 år med förbud och restriktioner är det 
nu tillåtet att köpa nya bilar. De stora tunga amerika-
narna börjar också bli för dyra i drift; allt dyrare bensin 
och hårdare miljökrav kommer att få fler kubaner 
att byta ut sina klassiker mot moderna bilar, trots att 
dyra tullar gör att de kostar fyra fem gånger mer än i 
Sverige.

Ännu finns dock 30 000 50-talare, 15 000 40-talare 
och 15 000 30-talare. 2  mj

50-TALSBILARNA
Tiden snart ute för

på Kuba
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K Historik
1900. Den första bilen i Latin-
amerika körs i Havanna.
1959. Fidel Castro tar makten 
efter en revolution och stoppar 
all import av bilar.
2011. Myndigheterna tillåter 
privatpersoner att köpa och 
sälja begagnade bilar.
2014. Det blir tillåtet att köpa 
importerade bilar.

Gatorna på Kuba är fyllda med 
amerikanska klassiska bilar.

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com

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

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

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

Kontakta Henric Martell på henric.martell@temahallen.com eller ring 073-800 83 70

Vi bygger er bilhall



KONDITORIET FICK telefonsamtalet från en kund 
som ville överraska sin svärmor med något 
smarrigt på hennes födelsedag. Så här lät det:

– Välkommen till konditori Gotti-gott-gott!
– Hej, jag vill beställa en tårta. 
– Hur hade du tänkt dig den?
– Kanske med runda hörn upptill, och klädd 

med marsipan. 
– Ehh, i så fall måste vi ändra vårt formspråk, 

vi jobbar med MDM.
– MDM?
– Ja, mandelmassa.
– Går det att göra runda hörn med MD … eh, 

mandelmassa?
– Vi får kolla det och återkomma.
– Sedan tänkte jag mig en marsipanros på 

toppen och vaniljkräm som fyllning ihop med 
grädde, går det att lösa?

– Vi använder tårtformar som mellanväggar,  
jag får undersöka om de är kompatibla med 
vanilj och grädde innan jag kan svara på det.

– Tror du att det blir en dyr tårta?
– Svårt att svara på, vi får kolla det med vår 

systemutvecklare (konditorn).

VECKAN DÄRPÅ ringde kunden upp konditoriet 
och frågade efter sin tårta.

– Hej, jag ringde om en tårta förra veckan.
– Ja, jag har snackat med systemutvecklaren 

och vi behöver veta om det bara är din svärmor 
som ska ha åtkomst till tårtan?

– Nää, vi blir nog åtta tio personer som kom-
mer på kalaset.

– Okej, jag kollar med vår bak-office, de får 
se till att utrymmet i tårtbotten kan hantera tio 
brukare.

Tårtan levererades och kunden fick med sig 
receptet eftersom han var beställare.

Historien är jämförbar med hur ett offertför-
farande med it-företagen kan gå till. Strax före 
jul skulle vi bestämma webbsidesleverantör till 
Godkänd bilverkstad. Offerten visade tydligt 
att det inte fanns något färdigt recept för en 
hemsida. Därför jämförelsen en tårta. Det kan 
upplevas som it-bolagen aldrig sparar recepten 
utan måste uppfinna hjulet varje gång.

EN HELT ANNAN jämförelse kan göras med den 
advokatfirma som sysslar med familjerätt som 
hustrun och jag kontaktade för att ordna ett 
testamente. Vi fick möta en tjusig advokat i 

ett förbokat möte. Vi lade fram alla fakta och 
förklarade hur vi ville ha det. 

Advokaten berättade hur det hela skulle 
gå till. Vi fick också med oss några tips. I vår 
mejlkorg senare samma dag låg ett färdigt testa-
mente, överensstämmande med vad advokaten 
hade berättat, plus en faktura på 4 500 kronor. 
Det var värt pengarna; det är ju ganska viktigt 
att saker och ting blir rätt för efterlevande, även 
om nästan 5 000 spänn känns i överkant; jag fick 
känslan av att advokatfirman hade ett färdigt 
recept för detta.

BILVERKSTÄDER är tvungna att hålla sig till de 
recept som tillverkaren skapade i samband 
med att bilarna byggdes. Om en verkstad inte 
följer receptet till punkt och pricka, är den inte 
fackmässig. Så här hade det kunnat låta annars 
när en kund ringer till verkstaden:

– Välkommen till Bilverkstaden!
– Jag behöver hjälp med min bil som inte går.
– Rör den inte alls på sig?
– Nä, inte för egen maskin.
– Vad har du för drivsystem?
– Drivsystem?
– Hur många pedaler finns det?
– Tre.
– Okej, du har ett manuellt drivsystem och då 

kan det vara kopplingen som måste uppdateras. 
Vi får börja med att skruva bort växellådan och 

titta på vilken typ av koppling och svänghjul 
som tillverkaren har monterat och troligen byta 
ut dem.

– Kommer bilen att röra på sig igen då?
– När köpte du bilen?
– För två år sedan.
– Mmm, då är det antagligen den gamla 

utgåvan av slavcylindern i din bil.
– Slavcylinder?
– Ja, den fungerar som en hub och kopplar 

ihop motorn med drivsystemet, den gamla typen 
av slavcylinder är inte kompatibel med den nya 
kopplingen.

Och så vidare.

VAD SKILJER mellan de olika branscherna? Om 
någon monterar en prinsesstårta, bygger en 
webbsida eller skriver ett testamente så finns 
det ett grundrecept – skillnaden mellan kondi-
torn/it-företagen, advokaten och bilverkstaden 
är att de två sistnämnda sparar recepten till 
nästa uppdrag.
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Krönika

”Det är 
skillnad på 
branscher; 
en del  
behåller  
recepten, 
andra inte”

AV JOACHIM DUE-BOJE

Konsten att spara ett recept

DÅ OCH DÅ, ELLER RÄTT OFTA, PLANTERAS EN IDÉ  
I HUVUDET PÅ JOACHIM DUE-BOJE, SOM ÄR SERVICE-
MARKNADSANSVARIG PÅ MRF. UR IDÉERNA KAN DET 
SENARE SPIRA BRANSCHNÄRA TANKEVÄCKANDE  
ANEKDOTER SOM DENNA DÄR HAN SPÄNSTIGT GER ETT 
SLAGS BENCHMARKINGPERSPEKTIV.

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Vi kan OEM-godkänd 
verkstadsutrustning

Vi lyfter din verkstad till nästa nivå
Hos oss finner du OEM-godkänd verkstadsutrustning anpassad efter varje 
fordonsleverantörs krav, vare sig det gäller lyftar, däck- eller AC-maskiner.  

När du anlitar oss så får du, förutom högkvalitativa produkter, också möjlig-
het till montagehjälp, service, serviceavtal, utbildning och kalibrering på det 
vi säljer.  

Med ett serviceavtal hos oss på Sun Maskin & Service AB får du snabbt och 
effektivt den service du behöver. Vårt servicenät täcker hela Sverige.

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



TRANSPORTERA DÄCK 
PÅ DEN ENKLA VÄGEN

HJULVAGNARNA ÄR DESIGNADE FÖR ATT TRANSPORTERA DÄCK OCH HJUL 
FRÅN LAGERUTRYMMEN OCH SERVICEOMRÅDEN - ENKELT, SNABBT OCH SÄKERT

6-PACK 3-390-054

1.995 :-

FRÅN LAGERUTRYMMEN OCH SERVICEOMRÅDEN - ENKELT, SNABBT OCH SÄKERT

Kungsparksvägen 31, 434 39 Kungsbacka
Tel: 0300-52 14 00 - Fax: 0300-52 14 01
E-Mail: info@continova.se

DÄCKVAGN

MAX LAST

120 KG

FORDON

BIL VAN

DIAMETER

Ø630 MM

2-PACK 3-390-057

1.190 :-

DÄCKVAGN XL

MAX LAST

250 KG4X4

FORDON

BIL VAN

DIAMETER

Ø800 MM
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