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Volvo Car bäst för  
femte gången – drar i från  

i ledningen
SID 30

GA-enkäten Tunga lastbilar:
Mercedes-Benz överlägset 
bäst i premiärbedömning 

SID 36

Tvåan Subaru 
tar silver för 

andra året i rad
SID 32

Trean Isuzu 
uppstickare på 

prispallen
SID 34
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RANKNINGSLISTAN! 

SID 39

HÄR ÄR HANDLARNA 
SOM SVARADE MEST!

SID 40

ÅRETS RAKET SOM 
KOMETKLÄTTRAT 

SID 41

SMÅTT & GOTT FRÅN 
INTERVJUERNA 

SID 42

Kristian Elvefors, vd på Volvo Car är 
femfaldig vinnare av GA-enkäten.

Vd Martin Hink tog Mercedes-Benz till första 
guldet i GA-enkäten för tunga lastbilar.
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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.

S80184_Motorbranschen_saljkar_annons.indd   1 2018-04-16   15:32:01
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SÅ VAR DET då dags igen för en bedömning av  
relationen mellan importörer/generalagenter och 
återförsäljare/verkstäder. Resultatet av årets GA-enkät 
finns i det här numret. 

DET SOM GÖR oss starka tillsammans är just en bra 
dialog där vi förstår och respekterar våra olika roller. 
I tider där yttre omständigheter och hot tornar upp 
blir det än mer viktigt. Och nu står vi inför ett år med 
speciella omständigheter på grund av bland annat 
förändrade regelverk och osäkerheter med miljözoner 
och mätmetoder. 

JAG KOMMER IHÅG när vi i branschen skulle få nya 
regelverk inom EU gällande distribution av fordon 
och verkstadstjänster, så kallat BER (block exemption 
regulation). Tiden innan det nya regelverket skulle 
vara på plats betecknar jag som den ”introverta tiden”. 
Osäkerheten kring framtida avtal mellan general-
agenter och återförsäljare/verkstäder tog allt fokus och 
vi glömde bort våra kunder.

I ÅRETS RESULTAT av GA-enkäten ser jag tendenser 
av osäkerhet inför framtiden för en del av märkena 
– osäkerhet runt nya avtalsformer, direktförsäljning 
och datatillgång. Här behöver vi fortsätta vår dialog 
för att tillsammans ha fokus på kunden och bli bäst 
på att förvalta och utveckla den relationen så att inte 

andra stora internationella spelare går in och ta över 
kundrelationen.

JAG KAN INTE låta bli att kommentera att vi har fått en 
lite mer nyanserad debatt runt dieselfrågan nu, ivrigt 
påhejad av oss som branschförbund, bland annat 
genom MRF:s DI-bilaga och löpande kontakter med 
medier, men också tack vare nya resultat om luftkvali-
tet och kostnadsberäkningar. 

SOM BRANSCH måste vi se till att, av en ny regering,  
få klara regler för ett införande av miljözoner,  
baserade på verkliga mätningar och att laddhybrider 
tillåts inom zonerna – för logiken i nya bonus malus-
systemet som ger bonusmöjligheter till laddhybrider 
men kan stänga ute dem från miljözoner, känns allt 
annat än genomtänkt. 

Laddhybriderna är nyckeln in till en utbyggd ladd-
infrastruktur, som i sin tur är ett nödvändigt bidrag 
för att miljömålen ska uppfyllas. 

FORTSATT LYCKA TILL med årets planering och förbe-
redelser kring halvårsskiftet och de ”ketchupeffekter” 
vi får i hela vårt affärssystem!

MRF:s vd har ordet
2

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Dialogen och 
fokus på kund-

relationen är 
särskilt viktig  

i orostider”

Behåll kundfokus 
– annars gör någon annan det!

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      

När Per Pändel skulle porträtteras i det här numret 
stod STÉFAN ESTASSY, 53, bakom kameran, mångsidig 
Gävlefotograf som plåtar industriellt foto, porträtt och 
reportage. Han har också gjort en separat utställning 
med namnet ”Raggare” där många amerikanska bilar 
förekom. Genom dokumentärer får Stéfan sitt största 
professionella lystmäte. Själv kör han gärna någon av 
sina två motorcyklar, en BMW -54 och en Honda -83, 

men oftare sin niositsiga ”lilla sommarstuga”, en Toyota Hiace, där han får 
plats med såväl fonder, stativ och lampor som sin vågsurfingbräda.

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

”DRAGKROK,  
NAVI OCH DET BÄSTA 

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

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

Dom säger att vi är bäst. Välkommen till MrCAP!

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

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

www.mrcap.com • info@mrcap.com
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För fem år sedan skrev vi om  
ett mödosamt men lyckligt  
generationsskifte av anrika 
Burlin Motor i Norrland. Försälj-
ningen till norska Miklagruppen 
nyligen, kom överraskande. Vi 
ställde några nyfikna frågor till 
delägaren och koncernchefen 
Stefan Burlin:

Ni är tredje generationen och har 
inte fördärvat företaget, tvärtom 
har ni mer än fördubblat vinsten 
på fem år och haft en exempel-
lös framgång. Varför säljer ni?
– Det ter sig kanske lite konstigt 
efter en räcka av fantastiska år. 
Men när seriösa förfrågningar 
börjar komma, gläntas scenarier 
som tidigare inte tänkts.

– Var och en disponerar sitt 
eget lopp, men för egen del äger jag 
hellre min tid än ett beglager av bi-
lar om tio år. Jag är 51 och frågade 
mig om jag verkligen var beredd 
att harva igenom en eventuell 
lågkonjunktur till …

– Man får inte heller glömma 
att vi är en bransch med jättestora 
lager och tunga balansräkningar, 
och att räntan snarare kommer att 
gå upp än ner.

Du ska jobba kvar i företaget 
som vd …?
– Ja, jag har skrivit på ett anställ-
ningsavtal. Jag vill verkligen fort-
sätta att jobba för de nya ägarna 

och utveckla företaget och Toyota 
några år till. Det ska bli jätteroligt.

Var du och de andra ägarna, dina 
kusiner, eniga?
– Ja, alla röstade för försäljningen. 

Ni är tredje generationen, hur 
känns det att avyttra?
– Skitjobbigt!

Så det var en komplicerad affär?
– Affären som sådan var rak och 
enkel, det var det känslomässiga 
som var jobbigt, det kan djup-
psykologiseras länge.

Och du är trygg med de nya 
ägarna Miklagruppen, före detta 
Bavaria?
– Naturligtvis, de bygger ju också 
på små strukturer runt två ägar-
familjer och har starka tillväxt-
ambitioner.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Italiensk 2 meters fordonslyft för bil & 
däckservice. 3500kg och endast 90mm! 
Galvat chassi. Finns även som 1 meters.

ANDERS KARLANDER, som fram 
till årsmötet var ordförande, valde 
att lämna styrelsen och förre ÅFF-
ordföranden Roland Appelskog 
kom tillbaka. 

– Jag har jobbat med Peugeot 
under sex olika vd:ar, men det har 
nog aldrig varit så tufft mellan 
styrelsen och GA som på senaste 
tiden, säger Appelskog.

Vad hände på årsmötet?
– Hela styrelsen valde att lämna 
sina uppdrag. De kände att de 
misslyckats när GA stängde dörren 
i en ”time out”. Om man sitter i en 
styrelse och inte ens får träffa sin 
huvudman blir jobbet omöjligt. 
Arbetet med att försöka lösa 
konflikten har tagit mycket tid och 
kraft, därför kom frågan till mig. 

– Den låsta positionen som blev 

Peugeots vd Tobias 
Pettersson har upp-
hävt time outen med 
märkesföreningen.

Avgående ordfö-
randen Anders 
Karlander känner 
att det är rätt att 
lämna över nu.

följden av ”time outen” blev ett 
dråpslag för den gamla styrelsen. 
Det var inte deras fel, de gjorde vad 
de ansåg vara bäst för medlem-
marna. Jag tror att båda parter 
förlorade på det sätt som diskussio-
nerna fördes från KW Bruun, säger 
Appelskog.

Varför bantades 
samtidigt styrel-
sen från sex leda-
möter till tre plus 
ordföranden?
– Dels behöver 
inte styrelsen vara 
så stor. Dels hade 

valberedningen svårt att hitta 
kandidater med tanke på hur 
gamla styrelsen blivit behandlad. 
Styrelseuppdragen har i vissa 
fall medfört att ledamöter fått 
dålig kontakt med GA, även när 
det gäller deras företag. Det har 
skrämt vissa.

ROLAND APPELSKOG tycker att 
Tobias Pettersson borde värna 
mer om ÅF-kåren som har pre-
sterat bra resultat trots det hårda 
samarbetsklimatet.

Hur går ni vidare 
nu?
– Mitt uppdrag är 
att få igång sam-
talen med Tobias 
Pettersson igen. 
Sedan ska vi öppna 
upp arbetet med de 
fokusgrupper som 
GA har tillsatt. 
Styrelsen valde 
att inte medverka 
i grupperna när 
Tobias Pettersson 

Hela ÅFF-styrelsenavgick vid årsmötet

Varför säljer 
ni familje- 
företaget?

STEFAN BURLIN

Nya Porsche center
Nästa år öppnas ett nytt Porsche 
center vid E4 i Jönköping. Det ska 
drivas av norska Miklagruppen, fd 
Bavaria Nordic, som redan i dag dri-
ver tre Porsche center i Norge och 
där säljer cirka 40 procent av alla 
nya Porsche-vagnar. I dagsläget 
finns sju svenska Porsche center –  
i Borås. Göteborg, Kalmar, Malmö, 
Stockholm, Umeå och Örebro. 
Nästa år tillkommer också ett 
nytt i Danderyd i norra Stockholm 
och ytterligare ett ska byggas 
i Mölndal i södra Storgöteborg. 
Porsche-försäljningen i Sverige 
har gått från 550 bilar 2013 till 
1 335 registreringar 2016.

Bavaria byter namn
F d Bavaria Nordic har bytt namn 
till Miklagruppen för att hitta 
stordriftsfördelar och mer neutralt 
matcha nya varumärken. Numera 
säljer det norskägda bolaget både 
BMW, Mini, Porsche och Kia. De 
enskilda varumärkena kommer 
dock att fortsätta säljas under 
namnen Bavaria, Porsche center 
och KC Motors. Moderbolagets nya 
namn kommer från det fornnordis-
ka mikla, en böjningsform mikill, 
som betyder stor. Omsättningen i 
fjol var cirka sex miljarder kronor.

I Gällivaretrakten har …
… Eriksson Bil, som represen-
terar Volvo, Ford, Renault och 
Dacia, utökat med en ny lack- och 
bilskadeverkstad. Efter som-
maren 2018 är det meningen att 
Eriksson Bil även ska få däckhotell 
och större verkstadsutrymme för 
transportbilar, genom övertagande 
av lokalerna från Wist Last & Buss 
som satsar 32 miljoner på en ny 
anläggning.

Ägare till både Eriksson Bil i Gäl-
livare och Kiruna, samt Wist Last & 
Buss är Persson Invest-koncernen 
med huvudkontor i Östersund.

A-Bilar i Arvika …
… köptes för en tid sedan av 
Wafab Bil med anläggningar 
i Karlstad, Kristinehamn och 
Sunne. A-bilar, grundat 1990 av 
familjen Lundgren, drivs nu som 
ett systerbolag till Wafab och 
med bibehållen företagsidentitet. 
A-bilar har ett tiotal anställda och 
är en fullserviceanläggning för 
Kia, Nissan och Citroën. Wafab 
säljer och servar Kia, Fiat och 
Jeep samt även Opels och Fiats 
transportbilar samt Isuzu.

NOTISER

Front2 HÄNDER I BRANSCHEN

TURBULENSEN INOM PEUGEOT

utlyste ”time outen”. I stort sett är 
vi positiva till fokusgrupper och 
har bidragit med namn på med-
lemmar som Tobias Pettersson 
accepterat. Nu gäller det att lägga 
det gamla bakom oss och komma 
tillbaka till ett bra förhandlings-
klimat.

Vad har du för förhoppningar?
– Jag hade inte tagit uppdraget 
om jag inte trodde att jag skulle 
få igång en dialog. Både vi och 
Tobias Pettersson behöver fo-

Efter höstens och vinterns hårda klimat mellan Tobias Pettersson på KW Bruun och Peu-geots ÅFF valde märkesföreningens styrelse att avgå vid årsmötet nyligen.
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ordförande hoppas 
Roland Appelskog 
kunna öppna dialo-
gen med GA:n igen.

kusgrupperna och en fungerande 
styrelse i märkesföreningen. 

Tobias Pettersson är nöjd med 
arbetet med fokusgrupperna.
– Grupperna fungerar bra och jag 
har inga problem att samarbeta 
med den nya styrelsen. Det var de 
nya avtalen till ÅF som skapade tu-
mult i höstas, det var därför jag tog 
en ”time out” från samarbetet med 
ÅFF, vilket faktiskt var en önskan 
från båda sidor, säger Tobias Pet-
tersson. 2  me

Fotnot: Toyotahandlaren Burlin Motor 
omsätter 670 miljoner, har närmare 
24 miljoner i resultat före skatt, fyra 
anläggningar, 120 anställda och säljer 
cirka 3 000 bilar per år. 
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Assistancekåren har tagit hem 
larmtjänsten i vår och digitalise-
rat bärgningsprocessen, vilket 
faktiskt verkar vara suveränt.

Mats Nilsson, vd, hur funkar det!
– Vår larmcentral känner av vilken 
sorts telefon ett larm rings in från. 
Kunderna får genast frågan om de 
vill gå före i kön genom att beställa 
digitalt. Svarar de ja, sms:as en länk 
till ett beställningsformulär där de 
kan beställa bärgning. Det är tre 
steg och väldigt enkelt. Kunden får 
omedelbart återkoppling om att 
larmet är mottaget. 

– Hundraprocentig position 
kommer automatiskt, jättebra  
eftersom just lokaliseringen av 
haverister tidigare kunde vara 
problem. Också per automatik går 
info till närmast lediga bärgare. 
Efter max fem minuter får kunden 
ett sms om vilken bärgare som är 
på väg, telefonnummer till föraren 
och uppgift om beräknad tid.  
Information är kundens trygghet.

Ingen risk att kunden blir  
hängande i cyberrymden då?
– De första 150 ärenden fungerade 
utan mankemang. Vi hade en pappa 
som låst in sina barn i bilen och 
valde, trots den akuta situationen, 
att lita på systemet. Han var super-
nöjd. Vår larmcentral övervakar att 
allt fungerar och ringer upp kun-
den om något händelsevis skulle 
gå snett. Fördelarna märks bäst när 

det är mycket att göra; kunderna 
slipper fastna i telefonköer.

Gynnas verkstäderna också?
– Väldigt mycket. Dels tycks de 
gilla våra taggar som vi sätter på 
bilnycklarna men framför allt våra 
nya digitala bärgningsbesked. En 
verkstadsägare kan exempelvis re-
dan en söndagskväll gå in och kolla 
vilka bilar som kommit in under 
helgen och på så sätt förbereda 
måndagens arbete snabbare. Så har 
vi ett nytt verkstadssystem utifrån 
listor på samtliga försäkringsbolags 
avtalsverkstäder.

Då torde hela beställningsvari-
anten ha blivit väldigt dyr …?
– Det handlar om åttasiffriga  
belopp. Men vi har sparat en hel 
del också genom flytta hem larm-
centralen inhouse och vi investerar 
eventuellt överskott i verksam-
heten. I samband med digitalise-
ringen har vi en egen fullfjädrad 
dygnet-runt-öppen larmcentral i 
totalrenoverade lokaler i Sundby-
berg som lyser av våra färger.

Hur länge har ni förberett det här?
– Vi började faktiskt digitalise-
ringen redan 2006. Det har sinkats 
lite i och med att vi tidigare köpte 
larmtjänsten externt. Men under 
tiden har jag hunnit kolla liknande 
system bland kolleger utomlands. 
Vi har fått en produkt precis som 
vi ville ha den. 2  icn

DROPPEN NU gällde ”commercial 
policyn”.

– Den skickas ut varje år, nu 
innehöll den förändringar i af-
färsvillkoren utan att vi fick någon 
information om det innan. Förra 
året fick vi se förändringarna innan 
de skickats ut, säger märkesfören-
ingen ordförande Roland Appel-
skog som tillsattes för ett år sedan 
efter att det strandat mellan hans 
företrädare och GA:n. 

Den nya friktionen tillbakavisar 
generalagenten som ett missförstånd  
och meddelar att ÅFF-styrelsen 
normalt sett är involverad i upp-
dateringar av villkoren.

– I mitt huvud innehöll 
villkoren inga förändringar, men 
återförsäljarna upplevde det som 
förändringar eftersom det stod 
fel uppgifter i deras andra villkor, 
säger Tobias Pettersson.

Under pausen har det förts en 
viss dialog mellan honom och mär-
kesföreningens Roland Appelskog.

I mitten av april träffades par-
terna på märkesföreningen initiativ 
för att diskutera vilka frågor som 
handlarnas företrädare vill ha 
insyn i.

– Vi krävde att styrelsen ska få 
information om planerade föränd-
ringar i våra affärsvillkor och att 
vi får vara med i dialogen, säger 
Appelskog.

Tobias Pettersson medger att 
det finns vissa villkor som han 

Så här såg 
det ut för 
precis ett 
år sedan 

på den här 
sidan.

tidigare valt att inte dra inför 
ÅFF-styrelsen. Pettersson menar 
att hans uppdrag främst är att driva 
volym och intjäning på fabrik och 
hos ÅF och att en av KW Bruuns 
största fördelar är att de är snabba 
när marknaden ändrar sig.

– Om vi ska involvera styrelsen 
i varje förändring tar det mycket 
resurser. Jag har tidigare sagt att 
det inte är ett effektivt och nöd-
vändigt arbetssätt. Nu har jag lovat 
att på en övergripande nivå låta 
ÅFF-styrelsen vara informerad om 
förändringar för att de i sin tur ska 
kunna svara på sina medlemmars 
frågor, säger Tobias Pettersson.

Det här är andra gången som 
samarbetet med ÅFF pausas – 
vad tänker du om det?
– Alla återförsäljare är inkallade  
till en-till-en-möten med oss, men 
det är stor skillnad på återförsälj- 
are både i ålder och erfarenhet.  
Samtidigt har det skett en makt- 
förskjutning i samarbetet, vilket 

gör att GA numera sköter mark-
nadsföring och prissättning och 
ÅF tar hand om kunden. Jag har 
förståelse för att en del ÅF som 
varit med länge tycker att det var 
bättre förr.

– Vårt arbetskoncept är vid 
många tillfällen unikt på mark-
naden. Kan man inte ta till sig det 
som handlare och komma åt nya 
kundgrupper med lägre marginal, 
då kommer det att bli tufft, säger 
Pettersson.

SENASTE HALVÅRET har fyra av 
Peugeots återförsäljare gått i 
konkurs, uppseendeväckande med 
tanke på att det varit goda bilår.

– Vi har haft två gyllene år 
för Peugeot, men ändå har våra 
återförsäljare inte kunnat lägga 
undan pengar. De klarar sig inte 
med den lönsamhet som erbjuds 
i Peugeot-affären. Förtjänsten per 
såld Peugeot har sjunkit och det har 
även resultatet på verkstadssidan, 
säger Roland Appelskog. 2  me

Har axat bärgningstiden
GJORT VADÅ?
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HÄNDER I BRANSCHEN

Nu är det turbulens i Peugeot-
ledet igen. Nyligen pausade 
märkesföreningen samarbetet 
med generalagenten. Det är  
andra gången ett slags time-
out uppstår. Förra gången var 
det på initiativ av general- 
agenten. Den här gången är  
det återförsäljarföreningen 
som sätter stopp.

Ny oro i Peugeotledet
– fyra handlare i kk

Här, norr om Stockholm, ska 
LeasePlan börja sälja begag-
nade leasingbilar i höst.

Motorcentralen sålt
Bröderna Mikael och Johan Os-
carsson har sålt familjeföretaget  
Motorcentralen i Eskilstuna till 
Hedin Bil. Motorcentralen har 20 
anställda och startades av brö-
derna Oscarssons far, Mats  
Oscarsson, som lät bygga före-
tagets nuvarande bilhus 1977. 
Företaget säljer och servar Ford 
person- och transportbilar, och 
sålde tills nyligen även Mazda, 
som man fortsatt är serviceverk-
stad för.

–  Vi känner att konkurrensen 
på bilmarknaden ökar. Det känns 
som att det är tryggare att tillhöra 
en större leverantör när det gäller 
nybilsförsäljningen och ett bra till-
fälle dök upp när vi fick frågan av 
Hedin Bil, säger Mikael Oscarsson, 
vd för Motorcentralen, i en kom-
mentar till Eskilstuna-Kuriren.  

LeasePlan startar 
begagnat-butiker
Leasingföretaget Leaseplan ger 
sig in i begagnatbranschen. I höst 
öppnar de sin första svenska butik, 
CarNext Delivery store, i Upp-
lands-Väsby, norr om Stockholm. 
Anläggningen ska rymma 300 
bilar. Inte överraskande är det 
begagnade leasingbilar som ska 
säljas – tre år gamla bilar av de 
vanligaste märkena med doku-
menterad historik, servade enligt 
tillverkarens anvisningar och till 
fasta priser. Sex månaders garanti 
och bytesrätt ska erbjudas. Tillika 
hemleverans, serviceavtal och 
möjlighet till nätköp. Leaseplan 
säger i pressmeddelandet att de 
vill ”modernisera den outvecklade 
begagnatmarknaden”.

– Konceptet är en viktig del 
i vår hållbarhetsstrategi och 
vi kommer att öppna totalt 50 
anläggningar runt om i Europa 
under 2018. Med vår butik i Sve-
rige är målet att inom ett par år 
ha sålt omkring 2 000 bilar, säger 
Roelof Hansman, vd, LeasePlan 
Sverige.
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Synergier som 
banar nya vägar.
11/9 – 15/9 201811/9 – 15/9 2018

Upplev en mångfald av mobilitetslösningar som 
saknar motstycke. Förutom representanter från 
marknaderna för utrustning, delar, tillbehör, 
hantering och tjänster, fi nns också däckbranschen 
på plats för första gången i Frankfurt. 
Automechanika och REIFEN – två av världens 
främsta branschmässor på Tysklands mest inter-
nationella mässcenter. Utnyttja synergierna mellan 
däck- och verkstadsföretagen på det hittills största 
branschforumet sedan Automechanika startades!

www.automechanika.com

info@messefrankfurt.se
Tel. +46 7 90 79 68 94

25th
Automechanika 

Frankfurt



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 garanti     ”    ”    
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Bilia Skövde vann Visita
När den svenska delfinalen av 
Volvos internationella tävling för 
verkstadspersonal inom lastvag-
nar och bussar avgjordes gjorde 
Bilia Skövde storslam genom att 
segra i både skade- och service-
klassen. Drygt 1 100 deltagare i 
fler än 350 lag deltog från början, 
28 lag gick till final.

Tävlingen är ett komplement 
till de interna utbildningsprogram-
men och syftar till att utveckla 
personalens färdigheter, förmåga 
att arbeta i grupp och att förbättra 
kvaliteten på det utförda arbetet. 
Internationellt samlar tävlingen 
över 18 000 personer från 96 
länder. Teoriprov varvas med 
praktiska utmaningar. Världsfina-
len avgörs i Göteborg i juni.

Snabba cash med Zaver
och dess generalagenter  

bedömdes i årets båda GA-enkäter. 
87 % av återförsäljarna svarade på 
den för året nya enkäten för tunga 
lastbilar. Det är handlarna för de 

tre största märkena. Högst svars-
frekvens stod Scaniahandlarna för, 
94 procent. Men även en stor andel 
av Volvos och Mercedes-Benz last-
bilsåterförsäljare fyllde i enkäten 

– 83 respektive 78 procent.
I den klassiska GA-enkäten för 

personbilshandlare svarade totalt 
73 procent av MRF-handlarna som 
representerar de 25 märken som 
bedömdes. TNS-Sifo, som utför  

undersökningen betecknar 
svarsantalen som mycket höga. 

”Normalt för totalundersökningar 
brukar det handla om en 40-pro-

centig svarsfrekvens”, säger Toivo 
Sjörén, ansvarig för opinionsunder-
sökningarna. GA-enkäten är därtill 
en av de undersökningar som levt 

längst under Sifos paraply.

Glöm krånglet med postväxlar och banköverföringar. Nu löser betaltjänsten 
Zaver problemet med kundernas kontantbetalningar och du som handlare 
har pengarna på företagets konto nästa bankdag.

ZAVER ÄR ETT nystartat fintech-
bolag som på sikt hoppas kunna 
utmana betalningstjänster som 
Paypal och Klarna. Nu har Zaver 
inlett ett samarbete med Wayke, 
motorbranschens egen marknads-
plats på nätet.

Till en början blir det en betal-
tjänst för privata bilaffärer där 
säljare och köpare använder Wayke 
i stället för storköpets kundpar-
kering. Med hjälp av bank-id och 
digitala kvitton skrämmer Zaver 
och Wayke bort bedragare.

– Det är läskigt att handskas 
med stora värden när man inte vet 
vem motparten är. Vi vill locka 
personer till Wayke som vill sälja 
eller köpa en bil säkert, säger Way-
kes vd Martin Fransson.

Han menar att Zavers lösning 
för privathandel är unik eftersom 
den innebär att även en privat-
person som vill sälja sin bil kan  
erbjuda köparen kredit. Köparen 
kan i dagsläget få låna upp till 
100 000 kronor under fem år. 
Den aktuella lägsta räntan är 2,95 
procent.

– Nästa steg för Wayke är att 
erbjuda bilhandeln ”Zaver for 
business” som innebär att kunden 
slipper sätta in pengar på bankgiro 
eller föra över pengar på annat sätt. 
Och handlarna behöver inte vänta 
flera bankdagar på att pengarna ska 
dyka upp, säger Martin Fransson.

OM ZAVER

✔ Ett registrerat varumärke och 
ägs av Frink AB. Står under Finans-
inspektionens tillsyn och är en 
registrerad betaltjänstleverantör 
och ett konsumentkreditinstitut.

✔ Företaget grundades av Linus 
Malmén och Amir Marandi, som 
är vd. Grundarna har lockat flera 
namnkunniga investerare att satsa 
på betaltjänsten: Bo Mattsson, 
som startade marknadsunder-
sökningsföretaget Cint, Lars 
Wingefors, storägare i spelbolaget 
THQ Nordic och finansmannen 
Tom Dinkelspiel, Nordnet Bank och 
Öhmans. 

Zaver erbjuder bilkunden en 
kredit, möjlighet att betala med 
faktura eller betala hela beloppet 
från sitt bankkonto, även möjlighet 
till så kallad direktbanksbetalning 
är på väg in i tjänsten.

Målsättningen är att digitalisera 
och förenkla betalningsflödena 
på ett tryggt sätt, enligt Zavers vd 
Amir Marandi.

– Företagarna får sina pengar  
efter en bankdag samtidigt som  
deras kunder kan välja mellan fak-
tura eller delbetalning, betalnings-
alternativ som tidigare alltså varit 
reserverade för e-handeln, säger han.

Så här fungerar ”Zaver for 
business”:
● Som handlare måste du ansöka 
om att få ansluta dig till ”Zaver for 

business”. Det gör du på Zavers 
webbplats: zaver.se
● Din kund måste ha ett mobilt 
bank-id och ladda ner Zavers app 
från App store eller Google play. 
Kunden loggar in med mobilt 
bank-id.
● Låt säga att du har sålt en bil 
för 200 000 och vill ha 20 procent 
kontant. Då sänder du en förfrågan 
om 40 000 kronor till kunden, som 
då kan välja att betala via faktura 
inom 30 dagar, dela upp betal-
ningen på max fem år eller betala 
från sitt bankkonto. Vid faktura 
eller delbetalning så står Zaver för 
krediten.
● Kunden får besked direkt i appen, 
oavsett dag eller tid på dygnet.
● Du får pengarna på företagets 
konto efter en bankdag. 2  rw

Amir Marandi 
är vd för betal-
tjänsten Zaver 

som inleder ett 
samarbete med 

Wayke. 

De segrande lagen från Bilia 
Skövde, Jerker Broo, Dennis 
Blomquist, Madeleine Karls-
son, Emil Mellblom, Mattias 
Björkenor, Magnus Gulbrandsen 
Larsson samt Bilias region- 
direktör Robert Bloom.

28
märken
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Återförsäljaren J Bil startar 
direktförsäljning av bilar på nätet. 
Vd John Marnell valde att inte 
vänta på sina generalagenter utan 
tog internetförsäljningen i egna 
händer.

ATT J BIL SJÄLVA, utan general-
agentens inblandning, satsar på 
nätförsäljning är en ökad efterfrå-
gan från kunder som vill beställa 
bil den vägen.

– Men också att vi behöver en 
försäljningskanal som passar alla 
de märken som vi saluför, säger 
John Marnell.

Inom branschen pratas det om 
att den digitala utvecklingen kan 
ses som ett hot mot återförsäljarkå-
ren eftersom det finns generalagen-
ter som pressar sina handlare med 
en vertikal konkurrens som inte 
funnits tidigare. Det, genom att 
generalagenten inför internetför-

ANDERS EDVARDSSON, projektleda-
re på Trafikförsäkringsföreningen 
(TFF) som gör kontrollerna, tycker 
att nivån är oacceptabel även om 
det är klara förbättringar jämfört 
med tidigare år.

– Fortfarande får reparatio-
ner av lackdelar största andelen 
anmärkningar. Det kan ju bero på 
utrustning, material eller förmåga 
hos den som lackerar. I övrigt är i 
princip alla andra anmärkningar 
en fråga om attityden till kvalitet. 
Mycket handlar om rent slarv.

Anders Edvardsson menar att en 
förutsättning för god kvalitet är att 
verkstäderna står för en egenkon-
troll, en avsyning av reparationer 
för att uppdaga eventuella brister.

– Sedan gör vi en fristående 
kontroll för att följa upp.

MRF är glad över utvecklingen, 
men inte nöjd.

– Vi kör skarpt med Riktlinjer 
för skadeverkstad där de första 
verkstäderna nu genomgått revi-
sion. När vi är i full gång kom-
mer alla verkstäder att jobba med 
kvalitetsledningssystem som bland 
annat kräver egna kvalitetskontrol-
ler. Vi måste jobba med de verktyg 
som MRF har via utbildningar och 
systemstöd och försäkringsbolagen 
med sina verktyg och styrningar, 
säger Jan Olvenmo, ansvarig för 
Lack- och skadesektionen

Under senare år har en avvikel-
sehantering initierats i samband 
med kontrollerna. Något som har 
genererat bra resultat. Det är ett 
mer aktivt sätt att jobba när det 
uppdagats en anmärkning mot 
utfört arbete.

– Försäkringsbolag och skade-
verkstad jobbar tillsammans med 
att skapa en åtgärdsplan. Detta 
dels för att avgöra hur en aktuell 
reparation som fått anmärkning 

Mazda, Mitsubishi och Hyundai. 
Som digital plattform har J Bil valt 
E-Car Suite från Leaseonline, ett 
företag som grundades 2014 och 
som enligt dem själva är ledande 
på svenska marknaden inom 
oberoende e-handel av nya bilar. 
Det finns emellertid flera liknande 
plattformar på marknaden.

John Marnell rekommenderar 
andra flermärkeshandlare att ta 

ska åtgärdas, dels för att slå fast 
vilka förändringar som måste till 
i reparationsprocessen för att felet 
inte ska dyka upp igen. 

AV DE 78 VERKSTÄDER som 
granskats anses bara 5 ligga på en 
acceptabel nivå med anmärkningar 
på mellan 0 och 10 procent av 
reparationerna. 

– Vi kan inte ha någon annan 
målsättning än att alla skadeverk-
städer ska ligga på den nivån, 
fastslår Anders Edvardsson.

Kvalitetsskillnaderna mellan 
olika verkstäder är stora, ibland till 
och med mellan verkstäder inom 
samma kedja.

– De verkstäder som har bäst 
resultat har noll anmärkningar på 
de kontrollerade reparationerna. 

eget initiativ med näthandel. 
– Om varje generalagent ska 

komma med sina digitala lösningar 
kan det bli svårt att skapa en lokal 
hemsida som fungerar för alla. Vi 
ville se till att det var erbjudanden 
från J Bil som blev det centrala och 
helt märkesoberoende. Man ska 
kunna navigera mellan olika mär-
ken på ett enkelt sätt, säger han.

Finns det någon risk att lägga 
ut näthandeln på ett externt 
dataföretag?

– Jag ser inga risker med det. Vi 
köper en licens för att kunna kom-
municera med kunderna på nätet. 
Det gäller att ligga i framkant och 
bli det primära valet för kunden, 
säger John Marnell.

Priset för en digital plattform 
varierar. John Marnell ser kostna-
den i relation till en affär som är 
dygnet-runt-öppen. 2  me

Sedan finns det å andra sidan 
verkstäder som har anmärkningar 
på upp till nästan 70 procent av de 
kontrollerade reparationerna, säger 
Anders Edvardsson.

Projektet med stickprovskon-
troller på cirka åttio större skade-
verkstäder runt om i landet har 
pågått sedan 2014. Reparationer 
på ungefär 3 400 fordon har hittills 
följts upp. De utvalda verkstäderna 
står tillsammans för 40 procent av 
det totala antalet skadereparationer 
som utförts åt försäkringsbran-
schen. Under förra året utfördes 
reparationer åt försäkringsbran-
schen till ett totalt värde på i runda 
slängar nio miljarder kronor. 

Kontrollprojektet kommer att 
rulla vidare åtminstone ett par år 
till. 2  gpl

Tar näthandeln i egna händer
J BIL

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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SKADEVERKSTAD

Proaktiva John Marnell  
förekommer general-
agenterna.

Bock i kanten för 
var tredje reparation

NOTISER

Johan Silwerplatz är platschef 
på FordStore i Smista

Bättre men inte bra. Mer än var tredje bilreparation vid skadeverkstäder 
runt om i landet som kollades förra året hade brister. Det enligt den rapport 
som genomförts på uppdrag av försäkringsbranschen när det för fjärde 
året i rad gjorts kvalitetskontroller på skadeverkstäder.

Vanligaste anmärkningarna
✔ Lackarbete.
✔  Fastsättning/montering av stötfångare och dörrar.
✔ Metodbeskrivning används inte.
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Anders Edvardsson är 
ny projektledare för 
TFF:s  kontroller av 
skadeverkstäderna.säljning och gör återförsäljarna till 

rena leveranspunkter. 
John Marnell tror inte att kun-

derna är redo för den utvecklingen. 
– Jag tror att varje internetköp 

kommer att behöva kompletteras 
med både fysisk kundkontakt och 
telefonsamtal, så återförsäljarna be-
hövs i allra högsta grad, säger han.

J Bil har fyra anläggningar i 
Stockholm som säljer Peugeot, 

Liljas Bil storsatsar …
… och koncentrerar sin verk-
samhet i Kalmar till Hansa city 
genom en ny serviceverkstad och 
tvättanläggning i anslutning till 
sin befintliga anläggning. Där ska 
också biluthyrning, personalut-
rymmen, kontor och it-avdelning 
inrymmas. Samtidigt flyttas verk-
samheten i Borgholm på Öland 
till kvarteret Handelstriangeln vid 
norra infarten där nya lokaler för 
bilförsäljning, serviceverkstad, 
drivmedelsstation och tvättan-
läggning kommer att uppföras på 
cirka 2 000 kvadrat.

– En av de största satsningarna 
i Liljas nittioåriga historia, säger 
ägaren och koncernchefen Inge-
mar Andersson som själv har varit 
med i fyrtio år.

Liljas har verksamhet på sju 
orter i Småland och på Öland, 
har totalt 280 medarbetare och 
omsätter cirka 1,8 miljarder.

Störst av FordStore
Den tionde svenska FiordStore-
anläggningen som öppnade i 
Smista söder om Stockholm 
häromveckan är Europas största. 
Det är Hedin Bil som återigen har 
investerat stort, så magnifikt att 
Fords europeiske försäljnings- och 
marknadschef Roelant de Waard 
reste till invigningen.

Single brand-anläggningen är 
3 600 kvadrat, har 300 parke-
ringsplatser på taket, tretton 
lyftar i verkstaden där tvåskift 
planeras samt reservdelsavdel-
ning, däckhotell och däckverkstad. 
Transportbilarna tar plats en 
trappa upp, granne med à la carte-
restaurangen, dit besökare tar sig 
via rulltrappor. 

– Vi har vanan att investera, sa 
Anders Hedin själv vid invigningen 
och vad vi erfar är ytterligare tre 
fyra nya anläggningar på gång i 
Stockholmsområdet samtidigt 
som det byggs för Kia i Tagene, 
utanför Göteborg.

Hedin Bil äger 98 bilanlägg-
ningar i Sverige, Norge och 
Belgien, varav sex svenska Ford-
anläggningar i Sverige.

FOTNOT: KONTROLLERNA, INITIERADE AV SEX STORA  
FÖRSÄKRINGSBOLAG, UTFÖRS AV DEKRA QUALITY MANAGEMENT.
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FOLK I BRANSCHEN ”Det är viktigt att inte bli ett offer 
mellan fabrik och återförsäljare.”

VW personbilars Sverigechef Sten Forsberg i årets GA-enkätsintervju.
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Lars Lieberg, 
52, efterträder 
Johan Holmqvist 
som bilhan-
delsansvarig på 
MRF. Lars har 
mångårig erfa-

renhet från bilbranschen, bland 
annat som vd för Mercedes-Benz 
försäljning i Stockholm, vd för 
Bilcentralen, Bilia group samt för-
säljningsdirektör på Europeiska 
Motor. Han kommer närmast från 
en tjänst som företagschef för 
Region Stockholm på Hedin Bil.

Ny på MRF:s 
kansli är också 
marknadskoordi-
natorn Jeanette 
Edman, 46. 
Hon kommer 
närmast från 

en liknande tjänst på Börje 
Johansson Bil i Åkersberga och 
Norrtälje och jobbade därförinnan 
på Micrologistic. Hon efterträder 
Henric Widén som gått till KBV.

Ny vd för Atteviks Lastvagnar är 
Patrik Rehnqvist som närmast 
kommer från vd-posten för Itab 
Shop Concept i Jönköping. Dess-
förinnan var han marknadschef 
på Saab Training i Huskvarna och 
uppges ha en stark anknytning till 
näringslivet i regionen.

Patrik Rehnqvist, th, välkomnas 
av Dan Jonsson. 

Ny vd på Renault 
Nordic är 
Diederik Mol, 
41, som kommer 
från en tjänst 
som direktör i 
After sales  

Europe G9-regionen för Renault. 
Han har varit på Renault sedan 
2007 på ledande befattningar 
inom After sales och Country 
operations. Därförinnan jobbade 
Diederik Mol inom Daimler där 
han började sin karriär på åter-
försäljarsidan. Han efterträder 
Sylvain Devos som fortsätter 
sin karriär inom Renault i Paris.

Tillsammans har Bilia Region 
Stockholm och Renault Sverige 
öppnat ett showroom för elbilar 
i ett köpcenter norr om Stock-
holm – världens första ”electrical 
vehicle center”, Renault EV-
store, som invigdes med pompa i 
påskas.

MED EL SKA Renaults varumärke 
byggas framdeles. Och Sverige 
frontas som ett elbilsland med 
största elbilsförsäljningen på den 
europeiska marknaden och en 
regering som ivrar för fossilfria 
alternativ.

Electrical vehicle center är 
ingen pop-up-butik, egentligen 
inget showroom heller, utan en 
bland alla andra 215 butiker i Täby 
centrum, utanför Stockholm. Där 
står för närvarande en Zoe, en 
mopedbil Twizy (berättigad till el-
cykelspremie) och en transportbil 
Kangoo ZE till förföriskt turkosa 
kulisser – ett nytt formspråk som 
ska appellera till dieselavgasernas 
motsats.

Monitorer på väggarna ger 
”Morgondagens känsla”, berät-
tar om allt ifrån elbilens fördelar, 
räckvidd och laddning till historia 
och kommande nyheter. På andra 
sidan ljusgården ligger Apple store 
som passande granne.
 
ÅTERFÖRSÄLJAREN Bilia Region 
Stockholm som under 2017 utsågs 
till Årets Elbilsåterförsäljare i Re-

naultnätet, var inte sena att hänga 
på när idéen om ett Electrical  
Vehicle center kom på tal i dialo-
gen med generalagenten Renault.

– Vi gillar att göra saker annor-
lunda och vi såg genast möjlighe-
ten att ta vår bilhall dit kunderna 
befinner sig, vi går gärna i täten för 
ett nytänk inom bilbranschen. Det 
är ett mycket fint köpcentrum, en 
fin placering och generösa öppet-
tider. Renault EV-store är som vi 
ser det en investering för framtiden 
och som vi tror mycket på, säger 
regiondirektören Niklas Norén.

Han har bemannat butiken med 
fyra säljare plus deltidsanställda 
och åtta bilar är redan sålda däri-
från. GA-vd:n Thomas Holm säger:

– Här rör sig folk hela tiden, 
inte bara traditionella Renault-
kunder. Elbilar har ju också en 

VARJE ÅR sammanställer Larmtjänst statistik 
över fordon som efterlysts i Sverige. Enbart 
svenskregistrerade fordon finns med i statistiken. 

Volvo toppar listan över efterlysta bilar med 
god distans till tvåan Volkswagen och trean Audi. 
Mäts enbart nyare årsmodeller toppas listan av 
Volkswagen, Audi och Mercedes. 

Mer än var femte bil som efterlyses hittas 
aldrig och siffran steg mellan 2016 och 2017.

– Vi kan anta att fler bilar förs ut ur landet och 

att det är anledningen till att 
färre bilar återfinns. Det ligger 
i linje med vår erfarenhet att 
internationella stöldligor ligger 
bakom allt fler bilstölder, säger 
utredare Torbjörn Serrander  
på Larmtjänst.

ÄVEN STÖLDERNA av lastbilar tycks minska. 
Under 2017 efterlystes 1 214 lastbilar, 46 färre 

än 2016. Volkswagen låg i topp följt av Mercedes 
och Renault. 

Antalet motorcyklar och mopeder som söks är 
också färre, 5 071 under 2017, en nedgång med 
11 procent. Till skillnad mot bilar så återfinns allt 
fler motorcyklar och mopeder, 67 procent under 
2017 mot 58 procent året dessförinnan.  

Mest efterlysta motorcyklar är Yamaha och 
Honda och mest efterlysta mopeder är Baotian 
och Yamaha. 2  ac

Antalet efterlysta personbilar sjunker för vart år. 2017 anmäldes totalt 8 261 bilar 
stulna. Det är en minskning med 2,15 procent jämfört med 2016. Och på tolv år har 
antalet efterlysta bilar minskat med över 70 procent. Främsta förklaringen till den 
kraftiga nedgången är de elektroniska stöldskydd som infördes i slutet av 1990-talet. 

Betydligt färre bilar stjäls
STATISTIK

Var femte stulen bil återfinns aldrig
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delvis ny, påläst publik. Hit kom-
mer kunder oftast av en slump, det 
förändrar beslutsprocessen.

SÄLJAREN BAKKAY LAZAR är 
entusiastisk och kan som ess i 
rockärmen lämna med en laddbox 
eller elcykel. I källaren står bilar för 
provkörning och härifrån kan det 
levereras.

I Täby köpcentrum öppnade 
Tesla sitt första svenska showroom 
2013. Nu har således Renault hängt 
på med en tillsvidaresatsning. 
Nästa butik öppnas i Berlin inom 
kort och produktportföljen väntar 
på åtta nya rena elbilar och tolv-
hybrider inom de närmaste fyra 
åren. På sikt, en delningstjänst med 
självkörande konceptbilen EZ-GO 
som en vision om framtida urban 
mobilitet. 2  icn 

Ny elbilsbutik i köpcentrum

Importörens vd 
Thomas Holm testar 
en av butikens 
elscootrar.

Biliasäljaren Bakkay 
Lazar ser gärna att 
spontankunder åker 
ner i köpcentrumets 
källare och provkör 
elbilarna, ”det är viktigt 
att få ut körkänslan”.



HÄNDER  FRAMÖVER
Plastutbildning, Bojo, Mjölby
14–17 maj
11–14 juni
Grundutbildning bilplastreparatör i MRF:s regi. Innefattar bland annat  
föreskrifter och riskbedömning, reparationsteknik, materiallära och  
strukturmålning, svetsteknik och de nyaste rönen om nya plastsorter.  
Examination och diplomering ”Godkänd plastreparatör”. Läs mer på  
www.mrf.se/boka kurser och tjänster

Framtidens tjänstebil
15 maj Clarion hotel Arlanda
DI-konferens med tjänstebilsansvariga och experter om nya förutsätt-
ningar och krav för tjänstebilflottor. Framtida förarförväntningar, bilens roll  
i framtidens infrastruktur, drivmedel med mera. Mer info på konferens.di.se 

Automotive Dealer day
15–17 maj Verona, Italien
Internationella bilhandlardagar med mässa och workshops, en mötesplats 
med fokus på återförsäljarledet.  
www.tradefairdates.com/Automotive-Dealer-Day

Svenska Maskinmässan
31 maj– 2 juni, Solvalla, Stockholm
Renodlad, ”arbetande” maskinmässa med utställare från branschorganisa-
tionen Maskinleverantörerna. Besökare ges möjlighet att prova maskiner, 
gräva, lasta och uppleva en arbetande maskinmässa på riktigt.  
https://maskinmassan.se

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.

Power Big meet
5–7 juli Hovbyfältet, Lidköping 
Utomhusträffen för amerikanska bilar kallar sig för ”världens största”.  
Sommarmarknad, finbilscrusing, bilbedömning och ”raggarvigsel”.

NACE Automechanika Atlanta
8–10 augusti
Mässan marknadsförs som världens största för eftermarknaden, i år flyttad 
från Chicago till Atlanta i Georgia. Mer än 3 500 utställar har bokat plats till 
mässan som är dedikerad ny avancerad teknik.

Elmia Lastbil
22–25 augusti Jönköping
Snart dags igen för vartannatårsmässan för tunga fordon. 
www.elmia.se/lastbil

Caravan Salon
25 augusti-2 september Düsseldorf
Ledande mässa för husbils- och husvagnsindustrin. Mer än 2 000 fordon 
samt tillbehör, teknisk utrustning, markiser och en uppsjö av andra tillbehör. 
www.caravan-salon.de

Automechanika, Frankfurt
11–15 september 
Europas största mässa för eftermarknaden där hela kedjan från försäljning 
till service och återvinning är representerad, gigantisk med cirka 5 000 
utställare i mer än tio hallar och hundratals föreläsningar och aktiviteter. 
Mer på automechanika.messefrankfurt.com
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”Leverantörer riskerar att hamna  
i händerna på inköpare som bara går  

på lägsta pris”

VÅR TID KÄNNETECKNAS av två trender – extrem kostnadspress och 
parallellt en mängd krav från uppköpare, myndigheter och kunder 
på hållbarhet, miljöcertifiering, medarbetaromsorg, socialt ansvars-
tagande, helt enkelt förväntningar på att vara företag som tänker på 
samhället.

Det går tillbaka till människors trånad efter det bästa, utan att be-
tala för det, och det gäller egentligen hela det kommersiella systemet. 
Gärna lägga pengar på sån’t som syns och spara där det inte syns.

MÅNGA FÖRETAG HAR problem och kommer inte att få det lättare i 
framtiden när transparensen ökar och granskningen tilltar – och 
unga kunder och medarbetare dessutom är allergiska mot försök att 
verka framstå som mer hållbar och miljövänlig än man egentligen är. 

Hennes & Mauritz, Zara, Ikea, Indiska, Bauhaus och Toys”R”us är 
exempel på företag som visserligen gör ett bra jobb och har kund-
orienterade och konkurrenskraftiga erbjudanden, men som ändå 
bidrar till onödig konsumtion. Det är ganska väl klarlagt – och det 
gäller de flesta företag som eldar på den onödiga konsumtionen – att 
hållbarhetstänket brister när det kommer till produktförsörjning via 
leverantörer, som ofta är från tredje världen.

TRANSPORTFÖRETAG KOMMER inte att granskas lika hårt. De utgör en 
stödverksamhet till vår ohållbara konsumtion och marknadsför sig 
inte i frontlinjen.

Det låter bra, men är också ett problem; leverantörer riskerar att 
hamna i händerna på inköpare som bara går på lägsta pris. Och finns 
hållbarhetskrav och andra krav, vilket inte är osannolikt, ser leveran-
törer med lägsta pris som mål, till att uppfylla dem på något sätt.

HUR VORE DET ATT vända på branschlogiken och erbjuda ”certifie-
rad lokaltransport”, en certifiering som garanterar att varorna har 
transporterats med en lokal aktör (vad lokal står för återstår förstås 

att definiera) som tar hand om sina medarbetare, följer 
arbetstidslagstiftningen och kör en lastbil som inte är 
äldre än ett visst antal år och uppfyller Euro X-kraven.

Företag är galna i märkningar som visar att de 
tänker på sån’t som får dem att framstå som samhälls-
tillvända, för det går hem hos kunderna.

FINNS NÅGOT ANNAT sätt att motverka 
branschens extrema kostnadspress på? 

Jag tror inte det, för certifierad lokal-
transport talar direkt till slutkundens 
hjärta och hjärna.

Tips till 
transportörer

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Scanna QR koden
för en demovideo!

Servicelyft med svängarmar för att lyfta i bilens

anvisade lyftpunkter. Ger en fri och lättåtkomlig yta 

under, vilket gör PRATIK ideal för arbeten på el-bilar 

och moderna bilar med ledningar i trösklarna!

NOTISER
Bil-Månsson i Eslöv …
… har på nytt anordnat sin egen 
ungdomstävling Bil-Månsson School 
challenge bland tredjeårselever på 
fordonsprogram i hela Skåne. Täv-
lingen, med uppgifter att lösa i olika 
stationer, är öppen för elever som 
valt inriktningen personbilsteknik.

– Vi arrangerar tävlingen för 
att trygga återväxten. Och det är 
spännande att få visa framtidens 
personal vårt företag och vilka 
arbetsutmaningar de kan vänta. 
Volvohandelns personliga service-
tekniker ställer ju också nya krav 
och är något vi försöker förmedla, 
säger servicemarkandschefen Erik 
Harrysson.

I prispotten fanns bland annat 
10 000 kronor i stipendium och 
en provanställning. Från fjolårets 
tävling jobbar i dag andra- och 
tredjepristagarna på företaget. Årets 
vinnare heter Robin Pernehill, tvåan 
Karl Davidsson och trean Ahmed 
Almourshidi.

Bilhuset i Småland …
… började tidigare i år att sälja även 
Alfa Romeo som komplement till 
Fiat, Fiat Professionals transport-
bilar och Jeep.

M-Bilar …
… med BMW-verksamhet i Västerås, 
Eskilstuna och Falun har övertagit 
BMW-återförsäljaren Carlssonbil i 
Örebro. M-Bilar, som, ägs av vd Joa-
kim Walde, grundades 1995 och har 
i och med köpet av Carlssonbil över 
100 anställda. 2017 utsågs de till 
Årets BMW-återförsäljare i Sverige.

Bilbörsen i Linköping …
… startade i maj bygget av en ny 
fullservice-anläggning på Mört-
lösa handelsområde i Linköping. 
Det handlar om en anläggning på 
nästan 9 000 kvadrat i tre plan som 
beräknas stå klar nästa höst. Det 
tredje översta planet blir en 2 800 
kvadrat stor parkering för lagerbilar.  
Bilbörsen säljer och servar Kia och 
Subaru.

HRM Bil i Lidköping …
… ska bygga en ny anläggning på 
Kartåsens handelsområde. Företa-
get har tidigare i år köpt en tomt på  
8 000 kvadrat av Lidköpings kommun.  
HRM Bil är återförsäljare för Suzuki, 
Dodge och Ram trucks, samt även 
serviceverkstad för Mercedes,  
Suzuki, Chrysler och Dodge/Ram.

Werksta-gruppen …
…  förvärvade nyligen Folkadoktorn 
av Anders Teiner som expanderat 
företaget sedan 2007. Folkadoktorn 
har en stark position i Stockholm på 
Volkswagen och Audi, omsätter  
44 miljoner och har 27 anställda. 
Platschefen Hasse Liljegren fort-
sätter i sin roll och även säljaren 
fortsätter i teamet.

Skadereparationskedjan Werksta 
har därmed 24 kvalitetsverkstäder 
i Sverige och samarbetar med alla 
större försäkringsbolag. Målet är att 
ha 50 verkstäder år 2021. Förvärvs-
resan i Skandinavien fortsätter. Vid 
varje övertagande av en verkstad 
görs utvärderingar och vid behov 
investeringar i arbetsmiljön. Under 
2017 investerades över 20 miljoner  
i arbetsmiljöförbättrande och effekti-
vitetsökande åtgärder. 

Hedin Bils … 
… anläggning i Karlskoga har nyligen 
blivit återförsäljare för Isuzu. Hedins 
i Karlskoga säljer även Opel person- 
och transportbilar och Subaru och 
är serviceverkstad för Opel, Subaru, 
Chevrolet och Saab. Anläggningen 
köptes våren 2016 från Biva-kon-
cernen.

Bil AB Peter Rudvi …
… i Karlskrona har nyligen blivit ny 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Fiat Professionals lätta last-
vagnar. Företaget säljer och servar 
sedan tidigare även Kia.

Lindströms Bil …
… som är mångårig representant 
för Toyota, invigde för en tid sedan 
företagets uppgraderade anläggning 
i Skövde. 2017 öppnade man även 
en ny bilhall för Lexus i Jönköping. 
Lindströms Bil har fullservicean-
läggningar för Toyota i Skövde, 
Falköping, Alingsås, Trollhättan, 
Borås och Jönköping. Huvudkontoret 
finns i Skövde.

Bilkonsult Sundsvall …
… planerar att bygga en ny bilhall i 
Kvissleby strax söder om Sundsvall. 
Företaget, grundat 2016, är i dagslä-
get Norrlands enda återförsäljare för 
ryska Lada.

Segraren Robin Pernehill och  
teknikern Christoffer Petersson.



Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Varför lämnar du över vd-skapet?
– Min dotter Lina och min son Micke, som är 
verkstadschef, är väldigt drivande och tog sina 
platser. Jag drog slutsatsen att det var bäst att 
bereda väg för dem, att jag skulle ha bromsat 
deras iver om jag suttit kvar. Lina blev vd helt 
nyligen.

Hur kom du fram till det?
– Av en tillfällighet tog jag vd-coachning av 
ett konsultbolag och behovet av tydlighet i den 
här frågan kom fram. I ett sån´t här avgörande 
är man annars rätt ensam. Nu såg jag behovet, 
inte minst för rapportering och för verkstads-
personalen att det är klart vem som bestäm-
mer. Så jag har helt enkelt börjat göra mig själv 
överflödig. Det ska ju kunna funka utan mig.

Hur känns det?
– Jag har tänkt mycket, om det är bra eller 
inte. Det är jättejobbigt mentalt, inte så att jag 
deppar, men känslan av att ”det är över nu” 

2

är knepig. Det var definitivt lättare att starta 
än att dra sig tillbaka. Tidigare hade jag väl 
trott att det skulle bli skönt att lämna, men så 
ramlar det bara på, jag var inte riktigt mentalt 
förberedd. 

Du har förstås jobbat mycket …?
– Jag har nog varit arbetsnarkoman. Redan 
som femtonåring bestämde jag mig att ha 
en bilverkstad. Jag var 26 år när jag startade 
firman. I början var vi 2 personer, i dag är vi 
16 och omsätter 22 miljoner. Bolaget har vuxit 
med mig. 

– Jag har ju aldrig mått dåligt av att jobba 
mycket, omgivningen har nog lidit mer. Jag 
har tagit emot kunder som kommit sent och 
stannat kvar tills ett jobb varit klart. 

Hur har du förberett dig på pension?
– Det är en process. Jag började med att ta 
ledigt fredagar. Det kändes som att skolka från 
skolan. Första tiden fick jag ingenting gjort. 

Det kändes bara kymigt.

Har du dragit dig tillbaka helt nu?
– Nej, jag är kvar i bolaget och tills vidare 
verksam på arbetsplatsen. Får se om jag får 
något rum när det ska byggas om (skratt).

Släpper du taget?
– Det är svårast, känns jäkligt konstigt. Jag 
kollar fortfarande på mejl och siffror på 
semestern.

Vad tänker du dig framöver?
– Jag har massor av intressen, entusiastbilar 
som behöver omvårdnad och jakthundar som 
behöver tränas. Och så tänker jag resa lite. 
Fritidsprojekt saknas inte.

Har du några råd till andra blivande pensio-
närer?

– Nej, jag känner mig fortfarande så vilsen 
att jag inte kan ge några klara råd. 2

”Lättare starta än avsluta”

STEFAN BLOMQVIST

ÅLDER: 64.
BAKGRUND: Startade BéOs Bilservice 
i Uppsala 1979.
FAMILJ: Frun Marie, barnen Micke, 43, 
Lina, 35, Robin, 31, barnbarnen Tuva, 
Julia och Texas samt norrbottens-
spetsarna Daisy, Lizy och Tayson.
KÖR: Kia Sportage.
BOR: I Funbo, norr om Uppsala.
FRITID: Jakt, entusiastbilar, rally.

Entusiastbilar är en sak. Att själv sälla sig till de beprövades skrå och lämna ett 
livsverk bakom sig är inte alltid lika charmigt. Många 40- och 50-talister är på väg 
nu. Vi råkade höra en av dem yppa bryderierna och övertalade Stefan Blomqvist 
att berätta. Han startade BéOs Bilservice i Uppsala för snart fyrtio år sedan.
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Ny mest på utsidan
Konceptbil – självkörande, eldriven, 
uppkopplad och med alla assistent-
system som finns. Subaru Viziv Tourer 
ser ut att vara väldigt ny, men ingen-
ting är egentligen särskilt nytt under 
ytan. Boxermotor, fyrhjulsdrift och 
diverse assistentsystem. Men design 
säljer och om Subaru-bilarna snart 
ser ut som den här kommer det gå bra 
– god kvalitet kännetecknar märket 
sedan urminnes tider.

I huvudet på en entusiast

Ny Touareg – bäst i klassen?
En bil som borde bli en succé. Nya Touareg är riktigt snygg och radikalt 
förändrad. Har många assistentsystem och klassens mest digitala instru-
mentpanel. Nu när Phaeton är nedlagd blir det här VW:s flaggskepp, och 
den ska bli väsentligt billigare än GLE, Q7 och X5 uppger VW. På motorsidan 
bekanta produkter från koncernen: V6 bensin 340 hk, V6 diesel 231 och 286 
hk och snart V8 diesel 421 hk. Lite märkligt kan tyckas att någon hybrid inte 
nämns vid lanseringen, teknik finns ju att hämta i koncernen och Cayenne 
med hybriddrivlina är klar. Imagekomponenten ska inte underskattas här. 
Kombinationen suv och lyxbil blir ofta socialt kritiserad och där har Touareg 
och Volvo XC90 en fördel – men Volvon är fyra år äldre och det märks.

Monsterbil – otidsenlig 
och bakhjulsdriven
Bonus malus införs i sommar, ännu ett 
försök att döda glädjen för oss petrol heads. 
Bonusen till elbilar och laddhybrider ska 
betalas av bilar som Jonas Fröberg aldrig 
kommer skriva något positivt om: Ferrari, 
Bentley, Koenigsegg och – så klart Ford 
Mustang. Amerikaner är bra på mark-
nadsföring och som kompensation för de 
nästan 20 000 kronor som en Mustang V8 
kommer kosta per år i fordonsskatt lanseras 
Mustang Bullitt, en bil som levererar mer 
kundvärde för skattepengarna och samtidigt 
hyllar kultfilmen Bullitt från 1968. Mycket 
symbolik: Steve McQueen och Bullitt-
Mustangen 1968 stod för något annat än 
68-revolutionen, Sovjetunionens invasion av 
Tjeckoslovakien, kårhusockupationen och 
Johnny Cashs inspelning på ett fängelse. På 
samma sätt står dagens Bullitt-Mustang för 
en svunnen tid och ett självvalt utanför-
skap – redan utan Bullittmodellens 25 extra 
hästkrafter ritar den svarta streck i asfalten 
i komfort-läget och har därtill tre olika 
sportlägen. Enbart med manuell växellåda, 
480 hästkrafter, finns i grönt och svart.

Femte kullen Rav4
Toyota Rav4 var den första kompakta suven, gjorde debut 
1994 och kommer nu i femte generationen. Att segmentet har 
vuxit beror på många saker – biltillverkarna tjänar väsentligt 
mycket mer pengar och köparna älskar suvar. Rav4:an har 
vuxit på in- och utsidan för varje ny generation, men nu är det 
slut med det. Yttermåtten skiljer bara några millimeter per led 
mellan generation fyra och 
fem, men insidan ska ha 
blivit väsentligt rymligare. 
Designen är mindre pola-
riserande än generation 
fyra. Drivlinan blir till att 
börja med en 2,5-liters 
bensinfyra med eller utan 
hybriddrift – den senare lär dominera i Sverige. Rav4:an ska 
tillverkas både med och utan fyrhjulsdrift. Assistentsystem och 
infotainment är så klart rejält uppdaterade och en 800 watts 
JBL-ljudanläggning blir tillval. Särskilt mycket innovationer er-
bjuder den nya modellen egentligen inte, och det gäller många 
andra också. Självkörande, ihopkopplade och induktivt laddade 
elbilar känns ännu ganska långt borta …

Bombastisk: Infiniti QX80
Infiniti tycker till och med själva att bilen är en aning 
bombastisk att döma av pressmaterialet. Den ska 
nämligen ha ”bold proportions and a commanding 
exterior design”. Nya Infiniti QX80 är 5,34 lång, mer än 
två meter hög, har 2,6 ton tomvikt och en 5,6 liters V8, 
givetvis utan turbo. Uppgiven förbrukning: 1,56 liter/mil.

Nya Nissan Leaf
Nissan ses av många som ett slätstruket 
märke, många gånger gällande volym-
modeller som inte kunnat konkurrera 
med de bästa. Men Nissan Leaf, i första 
generationen, blev världens mest sålda 
elbil med nästan 300 000 sålda bilar. Och 
här kommer en ny modell som innebär 
ett stort steg framåt. Så klart helt 
nödvändigt, för inom ett par år kommer 
innovativa elbilar från flera konkurrenter.  
Leafen är förberedd på att bli en del av 
elnätet (Grid2Vehicle och Vehicle2Grid). 
Prestanda är egentligen bra anpassade 
för Sverige. 144 km/h toppfart, tillräckligt 
för att hänga med på E4:an mellan 
Värnamo och Jönköping, och 0-100 på 
7,9 sekunder. 

Snabb hybrid-Merca 
Mercedes-Benz har ett minst sagt 
imponerande modellprogram. Och här 
kommer en till: CLS 53 AMG. V6:a på 
3 liter ger 435 hk och elmotorn 22 hk.  
Hybridmodellerna kommer att heta  
53 – ännu ett exempel på hur svårt 
det är att hänga med i inflationen  
i nomenklatur. Inte bara E300 och 
530i är numera fyrcylindriga – utan 
också nya CLS 350 med bensinmotor 
som kommer under året. Det man kan 
sakna är en riktig ”sleeper” – som  
förra generationen E-klass där en 
E500 med 408 hk, V8 och dubbel- 
turbo såg ut som vilken taxi som helst. 
I dag går det inte att få en snabb 
Merca utan att det syns, om man inte 
väljer en S-klass där S560 har V8 och 
469 hk – utan AMG-märken.

Nya Touareg ska ha bantats hundra kilo – återstå att se 
om det är en överdrift som hos många andra testbilar, 
med liknande utrustning som föregångarna, som inte 
har varit så mycket lättare som uppgetts.

Retro: Renault A110
Retro-bilen Renault A110 – inspirationskällan kom 1961 – började 
produceras strax före jul förra året och det är redan dags för nya ver-
sioner. Renault brukar ju ange motoreffekten i modellbeteckningarna. 
Som tur är gäller det inte de två nya versionerna av Alpine A110 – den 
minimalistiska Pure (vit) och den mer välutrustade och komfortabla 
Légende (mörkgrå). Båda med 252 hästkrafter ur 1,8 liters mittmotor 
och sjuväxlad dubbelkopplingslåda. Visst är den snygg?



Vinn!

Vinnare
Vinnarna av produkter från Macserien, som vi lottade ut i mars-
numret blev Göran Olsson, Lars-Inge Jansson, Patrik Tideman, 
John Martinsson och Magnus Holmgren.

Från Särö Svagström har vi fått 1 läcksökare att lotta 
ut bland våra läsare. Vill du vinna, mejla namn och postadress 
till redaktionen@motorbranschen.se senast 10 juni 2018. Skriv 
”Utlottning läcksökare” i ämnesfältet. Tidningens medarbetare 
och anställda på MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

Nytankat 2
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Smart läcksökare
Smoke Master Pro från Särö  
Svagström avslöjar snabbt läckage 
på motorns insug – avgassida – och 
även eventuella läckage i kupén, 
vakuumstyrda centrallås med 
mera. Enkel att använda och den 
inbyggda flödesmätaren visar stor-
leken på en eventuell läcka. Priset 
är 6 900 kronor exkl moms.

      

Protect your engine 
at high and low 
temperatures.

 Mobil 1™ is more than one oil. It has many components that 
transform at the molecular level, giving your car engine both 
high and low temperature protection between oil changes. 
That’s your engine evolved.

Learn more at mobil.co/YourEngineEvolved

 © 2017 ExxonMobil. All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.

4931-02 YEE Mobil 1 BTL POS Snipe-Posters-EAME_UK-1.indd   1 18/05/2017   10:19EXMO067_220x285_+5_YEEE_GB.indd   1 2018-04-20   11:26

Land Rover-mobil
Tillsammans med Bulitt har Land Rover tagit fram smartphonen 
Land Rover explore för tuffa strapatser. Den kom helt nyligen ut 
i handeln och sägs ska klara såväl undervattenslägen, extrema 
temperaturer, kraftiga vibrationer och kunna användas med hand-
skarna på. Har inbyggd kompass, SOS-ljudsignal, väderinfo och 
kartor. Säljs på flera nätsajter för priser runt 7 000 kronor.

Mini-rygga
Lexons ”Peanut bag” är 

hopvikt inte större än din 
skosula, men utvecklad en 
smidig ryggsäck eller bag. 

Slitstark med dragkedje-
fickor på insidan och hänge. 

Finns i flera färger. Priser 
mellan 399 och 449 kronor 

inkl moms.

RENGÖR BILMOTORER
Den här nya datastyrda apparaten lovar att motorer 
kan rengöras från kolavlagringar snabbt och elegant, 
och därmed minska utsläppen av avgaser med  
75 procent, reducera bränsleförbrukningen upp till 
15 procent, förlänga motorns livslängd genom bättre 
förbränning och även ge en mjukare acceleration. 
Hästkrafter och vridmoment ska återställas och 
friktionen minska. 

Via en app programmeras data från motorn och 
apparaten börjar släppa in exakt rätt mängd modifie-
rad vätgas för hundraprocentig förbränning. Det tar 
cirka tre kvart.

Apparaten är utvecklad vid ett serbiskt universitet 
och saluförs i Sverige av Carbon Cleaning Sverige 
som har testat H2e, bland annat på entusiastbilar på 
AutoClassica i Ystad med god effekt. Vikten är 100 
kilo, går på 16 ampere säkring, 2 800 Watt. Rekom-
menderas efter två till tre års blandad körning. Första 
leveransen har kommit till Sverige. Savo Vidovic, som 
tagit hit den, hoppas väcka såväl konsumenternas 
som bilfabrikanter och fria verkstäders intresse. Han 
bedömer att en rengöring skulle kunna kosta kunden 
1 500–2 000 kronor plus moms. Apparaten kostar 
cirka 240 000 kronor. Hyra kan diskuteras.

Från bil till bord
Ingen strålkastarkastare i original men den handgjorda 
skrivbordslampan Mr. Wattson från Piffany Copenhagen 
är som synes inspirerad av billysen. I askträ med LED-
lampa och rörliga justerbara leder. Taiwanesisk design. 
Kostar cirka 1 495 kronor inkl moms.

ÅTERBRUK
Någon kines såg möjligheten 

att återanvända gamla bildäck 
till taklampor. När de pimpats 

med trossar, en talja i kedja och 
sex uttag för glödlampor blev 

resultatet detta. Tja … Levereras 
av A-Grossisten. Butikspriset  

är 4 900 kronor.

Låt foten blomma
Jobi frestar ofta med säsongsprodukter 
för fötterna, som bildmässigt är svåra 
att motstå. Den här mjuktoffeln i lackat 
skinn med lufthål har minnessula, 
halkdämpande yttersula och ställbar 
bakrem. Skyddsklassificering SRC. 
Framför allt tänkt för kvinnor kan vi 
tro eftersom största storleken är 41. 
Kostar 749 kronor inkl moms.
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En modern bilhandlare bör kunna möta kunden där kunden befinner 
sig – och kunderna befinner sig allt oftare på nätet. För Volvohandlaren 
Nybergs Bil står digitaliseringen så högt på agendan att samtliga  
medarbetare nu ska genomgå en utbildning i digitalt tänkande.
TEXT & FOTO  MAGNUS CARLSSON
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DIGITALA 
PIONJÄRER V

id första anblicken skiljer inget 
väsentligt Nybergs Bil från an-
dra. Här finns en stor begagnat-
hall, en ännu större nybilshall, 
skadeverkstad, däckhotell och 

allt annat som man kan förvänta sig. Den som 
däremot besöker Nybergs i den digitala världen 
möter något mer ovanligt. På webbplatsen finns 
en chatt som bemannas av ett 40-tal medar-
betare och så väl Facebook som Instagram är 
fyllt av ett levande flöde som uppdateras i det 
närmaste dagligen.

– Den digitala utvecklingen går fort i 
samhället och mycket kommer att bli allt mer 
digitalt, så det är bara att åka med i det tåget. 
Jag tycker inte att man ska se det digitala som 

det nya sättet att möta kunder. Man ska se det 
som ett av många sätt att möta kunder. Vi ska 
möta kunderna där de är, och om de är på nätet 
måste vi också vara det, säger Anders Larsson, 
vd för Nybergs bil, och fortsätter:

– Egentligen är det inte så konstigt. Mekani-
kerna byter verktyg hela tiden när det kom-
mer nya, vi behöver också anpassa oss till nya 
verktyg. Och i dag är telefoner, surfplattor och 
datorer bra verktyg. Vår stora utmaning är att 
det ska kännas lika personligt att besöka oss på 
nätet som i hallen.

Som ett nästa steg i sin digitala utveckling 
ska Nybergs nu utbilda personalen på området. 
Under en helg i maj är samtliga medarbetare – 
från försäljningschef till plåtslagare – inbjudna 

till en utbildning hos Hyper Island, som är ett 
av Sveriges ledande utbildningsföretag inom 
digital kommunikation. 

ANDERS LARSSON GICK själv en sådan utbild-
ning tillsammans med Volvo Cars för några år 
sedan. Men till en början var han inte särskilt 
imponerad – tvärtom, mest förvirrad.

– Det var otroligt många nya intryck och 
halvvägs in i utbildningen var jag ganska 
utmattad. Men sedan vände det. De hade en 
fantastisk retorik, där de först berättade om 
digitaliseringens hot, men sedan avslutade 
med att prata om de oändliga möjligheterna, 
och resultatet blev att vi gick därifrån med en 
fantastisk känsla i kroppen.

Idén till den digitala 
utbildningen fick Anders 

Larsson efter att själv 
ha gått den tillsammans 

med Volvo Cars.

”VÅRA FÖLJARE GILLAR 
NÄR DET ÄR PERSONAL 
PÅ BILDERNA”

ANDERS LARSSON, VD

NYBERGS BIL

ANLÄGGNINGAR: I Jönköping, Nässjö och Eksjö.

SÄLJER: Volvo, Ford, Renault, och Dacia.

OMSÄTTNING: 1 miljard kronor (2017).

VINST: 51 miljoner kronor (2017).

ANTAL ANSTÄLLDA: 144 personer.

Anders Larsson, Susanne Enger och 
Nathalie Pihlqvist bevakar tillsammans 

resultaten från det digitala arbetet.
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Den känslan vill Anders Larsson nu sprida 
till sin personal, som också har varit mycket 
positivt inställd till utbildningen. Syfte är att 
ge ökad kunskap och handfasta verktyg för att 
jobba med digital kommunikation.

– Det spelar ju ingen roll hur mycket vi i 
ledningen kan eller hur mycket vi jobbar för 
det, om det inte är förankrat i hela organisa-
tionen. Tanken med utbildningen är att alla på 
företaget ska få samma bild av vad som sker i 
omvärlden, att få en utblick mot trenderna och 
en insikt om att det är tid för förändring. Min 
förhoppning är att vi kan lämna utbildningen 
och tillsammans ta nästa steg i den här utveck-
lingen, säger Anders.

Till sin hjälp i arbetet med att digitalisera 
har Anders Larsson en kommunikationschef 
och en digital marknadskoordinator, som 
tillsammans arbetar med den digitala närvaron. 
Två av företagets viktigaste kanaler är sedan en 
tid tillbaka Facebook och Instagram.

– Det är där vi möter våra mest lojala 
kunder. Det är otroligt viktigt att komma ihåg 
att de som följer oss där själva aktivt sagt ja till 
att ta del av reklam från oss. Det innebär också 
att vi måste fylla kanalerna med rätt innehåll, 
säger Susanne Enger, kommunikationschef på 
Nybergs.

Hon fortsätter:
– Folk vill inte ha skit på Facebook. Om inte 

vi kan leverera ett innehåll som vår målgrupp 
är intresserad av blir vårt flöde snabbt ointres-
sant och då kommer vi att tappa följarna. 

ETT VANLIGT MISSTAG på Facebook är att bara 
använda kanalen för att sälja eller på andra vis 
kommunicera erbjudanden. Nybergs jobbar i 
stället med att skapa innehåll som engagerar 
följarna och försöker hela tiden ge dem något 
mer än bara information. Som en del i det har 
tio medarbetare utsetts till ambassadörer, vilket 
innebär att de har inloggningsuppgifterna till 
företagssidan och därmed har möjlighet att 
posta inlägg på Facebook. 

– Facebook är enkelt att hantera, alla klarar 
att posta där. Vi vill också att det ska vara lokala 
och personliga inlägg på vår Facebook, och 
då är det här ett väldigt bra sätt, säger Anders 
Larsson, och fortsätter:

– Det bygger ju på att personerna själva  
vill göra det här, vi tvingar inte någon. Men 
det finns en stolthet i att vara med och bidra. 
Teknikerna är experter på det de gör och kan  
i sin vardag hitta mycket intressant att dela med 
sig av. Vi märker också att våra följare gillar när 
det är personal på bilderna.

Nybergs drar sig inte för att testa nya saker 
och företaget var också ett av de första företa-
gen inom branschen som gav sig in i apparnas 
värld. Redan 2011, då smartphonen ännu inte 

hade fått sitt riktiga genombrott i Sverige, 
byggde Nybergs Bil en egen app.

– Det var ett test, vi har alltid gillat att testa. 
Kanske var det lite väl tidigt. Det kostade oss 
100 000 kronor, men vi lärde oss massor av sa-
ker. I dag har vi ingen app, för det visade sig att 
mobilanpassade hemsidor var en mycket bättre 
väg att gå, säger Anders Larsson.

LÄXAN BLEV ATT det är svårt att vara i alla ka-
naler på en och samma gång. Ett annat exempel 
är Youtube, en kanal som Nybergs testat men 
valt att inte fortsätta med.

– Det knyter återigen tillbaka till vikten av 
bra innehåll. Vår vision var att göra bra och 
relevanta filmer, men vi hade inte kapaciteten 
att göra dem själva och har i dagsläget valt att 
inte leja ut det till någon annan. Och om vi inte 
kan göra en kanal bra ska vi inte göra den. Det 
är bättre att inte ha en Youtubekanal än att ha 
en dålig Youtubekanal, säger Susanne Enger.

Anders Larsson är inne på samma spår:
– Jag älskar teknik och har alltid gjort det. 

Jag hade min första handdator 1998. Men vi 
ska aldrig använda teknik för teknikens skull, 
det finns ingen poäng med det. Kundnyttan ska 
alltid komma först. Kan vi skapa kundnytta ska 
vi göra det. Men skapas ingen kundnytta är det 
ingenting vi behöver hålla på med. 2

SUSANNE ENGER, KOMMUNIKATIONSCHEF

”OM VI INTE KAN GÖRA EN KANAL BRA 
SKA VI INTE GÖRA DEN”

NYBERGS 8 BÄSTA TIPS:

Så lyckas du i den 
digitala världen!
1. Satsa! Kundbesöken i hallarna före ett köp 
blir allt färre, i stället kommer besöken via 
digitala kanaler. Möt kunden där kunden är – 
men se till att avsätta den tid och de resurser 
som krävs! 

2. Våga testa! Steg ett för att lyckas digitalt 
är att våga prova. Du måste vara nyfiken och 
testa dig fram. Ta små steg i taget. Agera och 
utvärdera. 

3. Välj rätt kanaler! Wayke, hemsida, nyhets-
brev, Google, Facebook, Youtube, Instagram, 
Twitter, Snapchat. Det finns många kanaler att 
synas i. Men förmodligen behöver du inte vara 
verksam överallt. Försök att ta reda på var just 
dina kunder och presumtiva kunder finns – och 
möt dem sedan där.

4. Lär känna din målgrupp! Alla gillar olika, 
och det finns inget självklart svar på vad just 
din målgrupp gillar. Försök lära känna din 
målgrupp. Vilka är de, vad gillar de och hur 
använder de digitala kanaler?

5. Fokusera på rätt innehåll! ”Content is 
king” är ett etablerat engelskt uttryck. Och 
det stämmer. När dina kunder själva väljer att 
följa dig i sina flöden måste du servera dem bra 
material. Gillar dina följare feelgood, komik, 
nyheter, smarta tips, igenkänning – eller något 
helt annat? Det här hänger ihop med punkt fyra. 
Lär känna din målgrupp, ta reda på vad de gillar. 
Och ge dem sedan det de vill ha.

6. Analysera! Det finns många digitala platser 
att lägga sin tid och sina pengar på. Bevaka 
allting du gör. Hur mycket trafik ger Face-
bookinläggen, vad gav annonsen hos den lokala 
nättidningen och hur många klickar på länkarna 
i nyhetsbrevet?

7. Engagera – men tvinga inte! Att ha en hög 
och bra aktivitet i sociala medier kräver tid och 
engagemang från medarbetarna, men många 
står också först i ledet för att få hjälpa till. An-
vänd de personerna, men tvinga ingen annan att 
göra det – det kommer snabbt att lysa igenom.

8. Visa vägen! Försök hela tiden ha en koppling 
till verksamheten. Ett Facebookinlägg om 
mönsterdjup på däck kan och bör till exempel 
kompletteras med en rad om hur man tar 
kontakt för att boka tid för ett däckbyte, och 
ett inlägg om en ny bilmodell bör kompletteras 
med information om hur man bokar provkörning. 
Det här är ett bra sätt att utnyttja möjligheten 
att sälja utan att upplevas som påstridig!

ANDERS LARSSON, VD

”PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM MÖTER 
VI VÅRA MEST LOJALA KUNDER”

Susanne Enger och 
Nathalie Pihlqvist 

ansvarar för
Nybergs digitala 
kommunikation.

Emma Bergfors möter Nybergs 
kunder i bilhallen varje dag, men 

är också en av medarbetarna som 
bemannar chatten på hemsidan.

Vilka hjul har vi inne? Vad passar hjulen till? 

 
Fullt integrerat med Handlarbudets BegTest för snabb och smidig hantering!

Kontakta Dennis på telefon 0704-45 16 96 eller 
skicka mail till info@handlarbudet.se  för mer info
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Nöjd med 
försäkringsbolaget?

Den som skaffar bil får även räkna med en del bekymmer, som att 
bilen drabbas av skador. Visst, det händer inte alla, men om det sker 

gäller det att ha ett försäkringsbolag man kan lita på.

Har du råkat ut för något försäkringsärende 
med din bil?
– Ja, senast för några år sedan. Jag kom körande  
i typ 20 till 30 kilometer i timmen längs en gata 
med parkerade bilar. Så var det en som skulle 
rätta till sin parkering, han körde rakt ut och jag 
klippte honom direkt. En rejäl smäll. Det blev inga 
personskador med hans bil fick en rejäl skada på 
framvagnen. Min egen fick hela sidan skrapad.

Hur löste det sig?
– Det blev väl lite tjafs, han menade att jag kanske 
kört för fort. Men det var en 50-väg, jag hade kun-
nat ha kört betydligt snabbare.

Krånglade försäkringsbolaget?
– Nej, efter fyra dagar kunde jag lämna in bilen till 
skadeverkstaden, en vecka senare var den klar. Och 
jag fick hyrbil under tiden. Jag är nöjd.

Har din bil råkat ut för skador någon gång?
– För fem år sen fick min väninna låna den när 
hennes egen var på verkstad. När hon skulle köra ut 
på en större väg blev hon påkörd av en kvinna som 
kom i hög fart. Ingen blev skadad, men fronten blev 
intryckt och hon kunde med nöd och näppe köra 
tillbaka.

Vad hände sedan?
– Jag bor i Chile och där ska man tillkalla polisen, 
men det gjordes inte. Kanske därför som det senare 
blev problem med den andra kvinnan, hon var 
vållande men hade en mycket hög självrisk på sin 
försäkring och ville inte betala.

Löste det sig bra ändå?
– Ja, försäkringsbolaget kom och hämtade upp min 
bil och körde den till en skadeverkstad. En vecka 
senare var den helt återställd. Förutom tutan. Den 
låter lite mesigare sen dess.

JENNY HÅKANSSON

GÖR: Översättare.
BOR: Santiago.
KÖR: Suzuki Jimny, 2008.

Är du en av de lyckliga som aldrig skadat  
din bil?
– Nej, för två veckor sen när jag och min fru hade 
varit på bio i Kista backade jag på en stolpe, det 
brakade till ordentligt. När jag gick ut och tittade 
såg jag först ingenting. Några dagar senare märkte 
jag att ena baklyktan hade spruckit, det var lite 
småskador på skärmen också.

Har du bra försäkring?
– Helförsäkring. Men när jag skulle anmäla det på 
nätet fanns det inget lämpligt alternativ för oss, så 
min fru satte sig i telefonkö till försäkringsbolaget 
… i fyra timmar. När vi var nummer två i kön bröts 
samtalet! 

Inget vidare?
– Nej, men nästa dag, när vi fick tag på dem var 
bemötandet mycket bra. Fast vi har inte varit inne 
på skadeverkstan än. Vi skjuter på det en månad, 
då finns det fler tider att välja på.

SVEN A ERIKSSON

GÖR: Seniorkonsult.
BOR: Kungsängen.
KÖR: Toyota Prius, 2009.

MAGNUS STIHLFALK

GÖR: Säljare.
BOR: Hässleholm.
KÖR: Volvo V50 T5, 2008.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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3 Vi har redan
sett ringar
på vattnet

Mercedes på 
nördnivå – en 
sidoverksamhet 
med fri hem-
leverans

Kryddar volymbilarna 
med en nypa premium

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Nisch för nya
(och gamla)
kundgrupper

”DET BLEV ”Björkmans Premium 
selection”, en liten nischad sidoverk-
samhet med noga utvalda, nästan nya 
Mercedes personbilar, prestandabilar 
för riktiga bilnördar. Hit handplockar 
vi bilar med hjärtat, bilar med extra 
fin utrustningsstandard som exakt 
rätt motor, specifik färg, kanske med 
glastak eller ljus skinnklädsel, alltså 
inga standardbilar, ofta bilar som får 
brumma och låta mycket, inga miljö-
bilar precis. Alla svensksålda. 

Just nu har vi exempelvis en GLA 
45 Performance package med påkos-
tad utrustning som AMG skalstolar, 

elstolar med minne och glastak. Och 
en annan C63S i en exceptionellt 
vinröd färg.

Alla testas och fullservas om det 
inte är gjort. Vår Meca-verkstad erbju-
der service för dem som vill och där 
kan vi avläsa alla felkoder och släcka 
servicelampor. Och som grädde på 
moset erbjuder vi fri hemleverans över 
hela Sverige.

Det här är bara en liten sidogren 
där vi inte är ute efter volym, utan mer 
för att nå nya kundgrupper och för 
att det är så himla roligt med de här 
bilarna.”

”FRÅN MERCEDES-BENZ i Akalla hit 
till Björkmans Bil i Tunbytorp i Väs-
terås följde fyra medarbetare med mig 
– en företagssäljare, en inbytestes-
tare, en hallsäljare mot privatkunder 
och en kundmottagare som tidigare 
hade hand om Mercedes-Benz och 
pressbilar som produktexpert. Det 
slog mig att vi här, även som Opel- 
och Peugeothandlare, skulle kunna slå 
mynt av våra tidigare märkesspecifika 
kunskaper, erfarenheter och inte 
minst alla våra kundkontakter, inte 
bara låta allt försvinna i tomma intet.

Kundrelationer, exempelvis, tar ju 
tid att bygga upp och är något som 

man vill ta med sig och förvalta väl.
Så jag tänkte att det kanske 

skulle kunna finnas plats för en liten 
Mercedes-nisch även här och att den 
skulle kunna dra nya kundgrupper till 
Björkmans. Opel och Peugeot köps ju 
av kunder i ungefär samma segment; 
kunde man dra hit andra, som tittar på 
dyrare bilar skulle man kunna bredda 
sig till fler kundsegment med spinoff-
effekter för Opel och Peugeot.

Dessutom utöka verksamheten och 
omsättningen. Passande nog fanns en 
lämplig yta på bästa plats i hallen som 
tidigare hade huserat Alfa Romeo och 
Jeep”.

Idén

Lösningen

Resultatet
KAXIGT TÄNK ”HELT PLÖTSLIGT har det kommit  

kunder till hallen som inte bor i 
Västerås, kunder som vi inte har haft 
i huset tidigare. Sådana som har hittat 
sin unika Mercedes-Benz och tagit sig 
hit efter att ha reflekterat ”en sådan 
bil, står den på Opel och Peugeot i 
Västerås”. Efter två månader har vi 
sålt flera unika exemplar och har flera 
offerter ute. Premium selection-bilarna 
tar ju lite längre tid att sälja, men det är 
ju varken omsättningshastigheten eller 
volymerna som är viktigast. Vi är ute 

efter att erbjuda en unik bil och inte en 
i mängden med den här nischen. 

Gamla Mercedeskunder hör av sig 
till mig och frågar ”kan du inte hitta 
en sådan bil”. Gör vi det får vi oftast 
hit dem. 

Det bästa är att vi också har  
offererat transportbilar till flera av  
dess kunder, sådana som har företag 
och som vi lyckats intressera för  
Peugeot eller Opel.

Det är grundtanken – nya kunder 
plus ett tillskott i försäljningen.”

Bortom politisk korrekthet är det väl att avsätta ett utrymme i en Opel- och 
Peugeotanläggning till premium selection-bilar av märket Mercedes-Benz,  
riktiga högprestandabilar av ett främmande märke. Nye vd:n på Björkmans Bil  
i Västerås, Magnus Bengtsson, har gjort det. Varför? För att nyttja tidigare  
erfarenhet och kompetens, dra nya kundgrupper till hallen, bredda försäljningen, 
öka omsättningen– och kanske också för att det är nördigt roligt. Här berättar 
Magnus Bengtsson hur Björkmans premium selection föddes.
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Magnus Bengtsson gjorde sitt bilnörderi till en 
nisch på Björkmans Bil. Mercedes-bilarna som 
säljs genom Björkmans premium selection har 
specifik utrustning, som skalstolar och glastak.

Magnus Bengtsson gör 
oss uppmärksamma 
på att en tidigare ägare 
öppnat stora plånboken 
och kostat på 20-tums 
AMG-hjul.

BJÖRKMANS BIL TUNBYTORP

SÄTE: Västerås.
ANLÄGGNINGAR: Västerås, Sala, Borlänge, 
Ludvika, Falun och säljer där även Kia.
GRUNDAT: 1965 av Bertil Björkman som 
en expansiv Saab-anläggning.
ÄGARE: Anders Björkman.
VD: Magnus Bengtsson.
MÄRKEN: Opel och Peugeot (och ännu 
FCA som är uppsagt).
SÄLJER: Cirka 1 100 bilar per år, varav 
cirka 450 begagnade.
VERKSAMHET: Bilförsäljning, service- och 
plåtverkstad, glas samt Meca-verkstad.
ANSTÄLLDA: Ett 60-tal personer.
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K
ristian Elvefors, vd för Volvo 
Car Sverige, tar emot i Volvo 
Bils toppmoderna anläggning 
ett stenkast från fabriken i 
Torslanda. 

– Det känns härligt att vi har gått upp så 
mycket, säger han.

Volvo har haft några fantastiska år med 
försäljningsvolymer som ingen hade kunnat 
drömma om. Under sista kvartalet i fjol kom 
dieseldiskussionen igång och skapade viss oro, 
men det har hittills inte påverkat försäljningen.

Kristian Elvefors pratar gärna och länge om 
sina hjärtefrågor, där digitalisering och hur 
man når nöjda kunder, är centrala.

Han tycker att transparensen och dialogen 
med Volvohandlarföreningen är mycket bra. 

– Det är bråttom att komma till skott. Det 
finns en oro för vad digitaliseringen ska med-
föra, men de som är duktiga lokala entrepre-
nörer kommer att fixa detta. Det är lätt att bara 

– Vi satsar mycket på sociala medier, driver det 
på individnivå och stöttar handlarna, säger han.

Även betygen för biltillgång går upp.
– Vi har trimmat in produktion och vet 

hur vi ska producera bilar på ett effektivt sätt, 
konstaterar Kristian Elvefors.

Garantier är ett annat urstarkt område.
– Vi ska vara starka här och måste ha proces-

ser och resurser på plats så att inte kunderna 
kommer i kläm.

Reservdelsområdet skäms heller inte för sig.
– Här ska vi vara bäst, annars är det konstigt. 

Vi levererar till handlarna minst två gånger per 
dag. Vi har vårt ordersystem direkt kopplat till 
tillverkningen.

De viktiga ”tio-frågorna” om hur handlarna 
upplever generalagentens närvaro på fältet går 
tydligt upp. I fjol sjönk betygen en del här.

– Vi har tagit fasta på kritiken och dels sett 
till att de som träffar återförsäljarna är besluts-
mässiga, dels har vi ökat vår synlighet på fältet.

Även företagsledningens insatser på fältet får 
applåder.

– Vi får inte bli för inåtvända. Vi har haft fler 
gemensamma träffar och möten.

SÅ LÅNGT ÄR allt frid och fröjd. Men så kom-
mer vi in på kundnöjdhet, något Kristian 
Elvefors brinner för. Plötsligt blir han allvarlig, 
sänker rösten och vinnlägger sig om en formu-
lering som inte kan misstas.

– Vi vet att det finns handlare som kon-
sekvent har coachat kunden för att kryssa i 
högsta helhetsbetyg, säger han.

Kundnöjdhet är ju som bekant bonusgrun-
dande och att handlare fuskar för att försäkra 
sig om bonuspengar kan Volvo inte acceptera. 
De beslutade då att inte bonussätta helhets-
nöjdhet, utan belönar i stället utifrån ett par 
delsteg i bilaffären.

– Med förändringen av bonussystemet är vi 
ute efter kundernas ärliga feedback, oavsett om 

de är nöjda eller missnöjda, säger han.
I enkäten syns Volvos agerande på frågan 

om hur handlarna upplever generalagentens 
lyhördhet på området kundnöjdhet.

Också på frågan om marknadsstöd får bety-
gen sig en törn.

– Vi har haft mycket diskussioner där hand-
larna har velat ha mer stöd, men vi har sagt nej.

På området standards, som förr var en krigs-
zon, råder däremot total vapenvila sedan länge.

– Det är ingen stor fråga för tillfället. Det är 
viktigt att alla gör det som krävs, att ingen åker 
räkmacka på andras bekostnad.

När Kristian summerar enkäten känner han 
tillförsikt.

– Jag tycker att vårt arbete är på rätt väg. Det 
är höga tal rakt igenom. Vi gör rätt saker, men 
jag tycker vi kan öka förändringstakten ännu 
mer. Handlarna ska inte behöva hålla på med 
andra märken. Vi ska ha det lite bättre, men då 
måste man fokusera på Volvo. 2

VOLVO PV GENOM ÅREN
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Volvo Car Sverige stormar fram 5,1 procent och drygar 
ut avståndet till tvåan jämfört med förra året. Det är 
femte gången i enkätens historia, och andra i rad som 
märket hamnar högst upp på prispallen.
TEXT NIKLAS ARONSSON  / FOTO ANNA REHNBERG

DRAR I FRÅN 
I LEDNINGEN

Volvo PV 1:a

se problem, se i stället potentialen i att vara en 
lokal aktör, säger han.

Signaler i omvärlden visar att konsumenter-
na redan har ändrat många beteenden; allt fler 
köper mat, resor och kläder på nätet.

– Man kan inte säga att det inte kommer att 
ske i bilbranschen. Det går inte att hålla sig fast 
i skrivbordet längre. Vi behöver se förändring-
ens vindar och inte stoppa huvudet i sanden, 
vilket jag med oro ser som en risk.

FRAMTIDENS AFFÄRSMODELL kommer att se 
annorlunda ut, och det innebär att samarbetet 
med Volvohandlarföreningen måste bli ännu 
djupare än i dag, som trots allt måste sägas vara 
av högsta klass. Svårt att annars förklara att 
Volvo toppar på smått osannolika 59 frågor av 
enkätens drygt 140. Dessutom går de framåt 
på väldigt många områden, där de redan legat 
mycket högt. Ett sådant är marknadsföringen 
på sociala medier.

”Förtroendet 
är grundmurat, 
maskineriet 
välsmort”
PER HÖGLUND, PERSONBILSANSVARIG 
PÅ VOLVOHANDLARFÖRENINGEN

På Volvohandlarföreningen är Per Höglund nöjd 
med att betygen går upp på nästan alla områden i 
enkäten. Han upplever att Volvo varit mer synliga 
på fältet och mer tillgängliga för återförsäljarna. 

– Volvo är med på banan på ett fantastiskt bra 
sätt, och om vi fortsätter det goda samarbetet, så 
kommer det att gå hur bra som helst. Det är i dag 
ett oerhört starkt varumärke – en framgångs-
saga, säger han och fortsätter.

– Det är klart att vi har ett antal utmaningar 
framför oss, men vi arbetar tillsammans med 
Volvo för att hitta bra lösningar.

Per Höglund har hunnit bli varm i kläderna se-
dan han 18 september i fjol tog över som ansvarig 
för Volvo PB på Volvohandlarföreningen. Han har 
tagit över ett välsmort maskineri där det finns ett 
grundmurat förtroende för generalagenten och 
en stor nöjdhet med hur relationerna ser ut.

Bilbranschen befinner sig ju i ett paradigm-
skifte. För Kristian Elvefors, vd på Volvo Car, är 
digitaliseringen en av de mest centrala frågorna. 
Det är den för Volvohandlarföreningen också, 
även om analysen är lite mer försiktig när det  
gäller till exempel förändringstakt. 

– Vi inser också att digitaliseringen är viktig, 
men vi får inte glömma det som är här och nu. 
På golvet känner inte säljare och personliga 
servicetekniker att kunden efterfrågar en ökad 
digitalisering, säger han.

Det är också en resursfråga för handlare och 
generalagent att hantera.

– Vi behöver mer resurser för att kunna få till 
digitaliseringen här och nu. Det kommer bland 
annat att behövas stöd för våra system, till 
exempel säljstödssystem. Det är stora pengar, 
säger han.

Per Höglund menar att två saker måste kunna 
göras samtidigt.

– Vi måste kunna flyga planet och bygga om 
det samtidigt. Där ligger utmaningen. Vi jobbar i 
dag i olika grupperingar tillsammans med Volvo. 
Jag har aldrig varit med om en så spännande tid 
under mina fyrtio år i branschen.

Volvos nya sätt att mäta kundnöjdhet är Per 
Höglund försiktigt positiv till.

– Det nya sättet att mäta på verkar bra.  Det 
är relevanta frågeställningar som säkerställer att 
återförsäljaren ger kunden rätt service, samtidigt 
som vi får kundens ärliga kvitto på hur väl vi 
lyckas, säger han. 2

Så gör vi våra ÅF nöjda!
✔ Genom tillit och förtroende. 
✔ Gemensam förståelse av 
affären.
✔ Korta och raka kommunika-
tionsvägar utan en massa surr.

Resultatet av 2018 års GA-enkäter!

Ett utmärkt samarbete med 
ÅF måste bli ännu djupare, 
enligt Kristian Elvefors.
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Subaru ligger kvar på sin väl värda andraplats i år. Åter-
försäljarna är nöjda och tjänar pengar och John Hurtig 
bidrar starkt med det positiva i mottot att det ska vara 
roligt, enkelt och lönsamt att jobba med Subaru.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO MARTIN LINDEBORG

G
eneralagenten för Subaru tycks 
leva upp till sitt motto:

– Vårt mål är att ha de mest 
nöjda medarbetarna, återförsäl-
jarna och kunderna. Det är tuffa 

mål, men vi jobbar hårt, säger märkeschefen 
John Hurtig.

Subaru gör det mesta själva från kontoret i 
Arlöv. De har tagit fram egna it-system, som är 
kostnadsfria för alla återförsäljare. Inga abon-
nemangsavgifter och uppdateringskostnader. 

– Varför ta betalt för ett datasystem? Vi 
utvecklar våra system själva och har anställda 
som gör uppdateringar. Det är ett enkelt system 
som bara kräver en dator och internet. Med 
systemet kan återförsäljarna beställa reserv-
delar, tillbehör, bilar och kolla bulletiner, allt på 
samma ställe, säger John Hurtig.

Generalagenten står för utställningsbilar 
utan kostnad för handlarna, som får låna 
bilarna på kommission. Bilarna är alltså ägda 
av Subaru med förköpsrätt för handlarna som 
därmed slipper kontakt med finansbolag med 
betalningskrav.

Subarus anställda känner sig delaktiga i det 
familjeägda bolaget och har enligt John Hurtig 
en familjär relation med handlarna. Inga arbets-
tider gäller, tillgänglighet prioriteras.

Generalagenten planerar och genomför sina 
egna utbildningar utan konsultföretag.

PROBLEM, SOM BRUKAR omgärda garantisyste-
men, har lösts genom att ersätta återförsäljarna 
med deras respektive kundpriser. Inget tjafs. 
Ingen kontroll. 

Generalagenten struntar i kundnöjdhets-
mätningar och menar att kunderna hör av sig 

om de har problem. Hemsidan och reklam-
filmer till tv fixar de själva utan tillverkarens 
inblandning. 

Av 141 frågor i GA-enkäten är Subaru bäst 
av alla på 37. 

Det är exempelvis leveransprecision och 
leveransvillkor för bilar, de flesta ersättningsni-
våer, flera frågor om utbildning, support/kontakt 
bilförsäljning, affärsvillkor och marginalsystem. 

– Extra viktigt för oss är att återförsäljarna ger 
oss bäst betyg för affärsvillkor både för bilför-
säljning, verkstad och reservdelar. Det ska vara 
lönsamt att sälja Subaru. Det målet uppnår vi. 
Att vi står för it-system och utför egen utbildning 
bidrar till att det blir enkelt, säger John Hurtig.

Samarbetet med märkesföreningen har 
visserligen dragit till sig några små minus, men 
resultatet hamnar ändå långt över medel. John 
Hurtig menar att samarbetet fungerar bra och 
att de lyssnar på sin märkesförening.

– I april förra året kom föreningen med ett 
förslag på ett nytt bonussystem. Vi lyssnade, tog 
till oss och genomförde det rakt av. Återförsäl-
jarna fick som ville och säljer fler bilar.

– Det finns förstås potential att göra mer. 
Vi är kanske lite mer cowboys än handelsmän, 
men det måste förstås finnas struktur och ord-
ning. Vi är mer organiserade i vårt samarbete 

med återförsäljarföreningen i dag än vi varit 
tidigare, säger John Hurtig.

Subarus återförsäljar-aktiviteter varierar 
beroende på lanseringar och är i första hand 
relationsskapande, exempelvis hålls träffar i 
vildmarken där handlare och GA-representan-
ter skjuter lerduvor och fiskar i isvak.

SUBARU HAR I DAG, enligt Bil Sweden, en 
marknadsandel på 1,6 procent. Det är general-
agenten nöjd med.

– En utmaning framöver är att öka volymen. 
Vi har i dag en bättre biltillgång jämfört med 
tidigare år och en fabrik som levererar det vi 
vill ha, men vi behöver stärka varumärket mer, 
säger John Hurtig. 

”VI STRUNTAR I ATT MÄTA  
KUNDNÖJDHET; KUNDERNA HÖR AV SIG 

OM DE HAR PROBLEM”

Snart lanseras en ny modell av Impreza. 
Utmaningen blir att öka volymer utan att tulla 
på relationen med återförsäljarna.

– Vi skulle kunna ha en större andel av 
marknaden men i så fall på bekostnad av 
återförsäljarnas marginaler, så ska vi inte växa. 
Vi ska inte köpa oss till en större marknad. 
Det finns ett värde i att behålla sin unicitet, 
sina kärnvärden och höga kvalitet, säger John 
Hurtig.

Reglerna om bonus malus kommer att 
påverka, men John Hurtig har en plan.

– Vi har en strategi som jag inte kan berätta 
om just nu, men vi kommer arbeta för att 
överbrygga problemen, bland annat med en 
marknadsaktivitet. Vi kommer inte göra några 
förändringar i produkten. Vi tror att vi kommer 
se en förskjutning i försäljningen tills det hela 
lagt sig. Vi kommer inte att förregistrera några 
bilar, säger John Hurtig. 2

”Lyssnar 
bra och 
håller vad
de lovar”
BERNT SCHMIDT,   
VD SUBARUS MÄRKESFÖRENING

Tillräckligt stor för att ha styrka att växa, lagom 
liten för att få frihet från tillverkaren – och famil-
jär, vilket skapar förtroende för sina återförsäl-
jare. Det är några faktorer som Bernt Schmidt 
tror spelar roll när Subaruhandlarna ger sin 
generalagent så bra betyg. 

– Att GA har en svensk ledning som förstår 
och arbetar nära marknaden påverkar säkert 
förtroendet positivt, säger han.

Bernt Schmidt är tacksam för att general-
agenten lägger så stor vikt vid relationen med 
handlarna. Han tycker inte bara att de lyssnar 
bra, utan att de faktiskt gör som de säger också.

– Vi har bland annat diskuterat marknadsfö-
ring och där vi har vi en gemensam syn om att 
nationell tv-reklam är bra, säger Bernt Schmidt.

En annan nyhet som mottagits väl hos 
handlarna är webb-baserade konferenser och 
utbildningsfilmer.

– Filmerna ligger kvar och kan ses hur många 
gånger som helst, vilket innebär att en återförsäl-
jare kan samla sin personal när det är lämpligt 
att visa filmen, säger Bernt Schmidt.

Att det går bättre för servicemarknaden även 
i år är speciellt tacksamt för återförsäljarna som 
tidigare led av problem med bristande logistik 
och reservdelshantering.

– Generalagenten har satt stort fokus på 
dessa utmaningar och i dag finns ett större lager 
med tätare och snabbare leveranser. Det syns 
också i enkätresultatet att återförsäljarna känner 
att hanteringen blivit mer effektiv, säger Bernt 
Schmidt.

När Subaru förbättrar sig på så många plan 
har Bernt Schmidt svårt att hitta problemområ-
den. I stället väljer han att titta framåt. 

– Subaru har förbättrat sig på allt från utbild-
ning, synlighet på marknaden och produkter. 
Nu kommer flera nya produkter och jag tror att 
utmaningen blir att diskutera nya dataskydds-
förordningen (GDPR) och bonus malus. Det är 
inget vi kan påverka och det kommer att lösa sig 
efter hand. Försöker man föregripa problem blir 
det ofta mer kostsamt i slutändan, säger Bernt 
Schmidt.

Handlarna ser fram mot de nya produkter som 
kommer i år. 

– Därutöver återstår bara att fortsätta det 
positiva arbetsklimatet. Det ska vara en glädje 
att jobba. Man ska kunna känna att man kan säga 
vad man vill utan att bli straffad, säger Bernt 
Schmidt. 2

ÄR SMIDIG 
SOM FÅ

Subaru 2:a John Hurtig på Subaru 
som är ohotad tvåa.
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JOHN HURTIG, MÄRKESCHEF SUBARU

Så gör vi våra ÅF nöjda!
✔ Vi har roligt. 
✔ Vi är enkla.
✔ Vi borgar lönsamhet för ÅF.
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I
suzu är stark trea bland personbilarna 
i årets GA-enkät och får en välförtjänt 
vila efter sitt stora kliv från elfte plats 
förra året. Index slutar på 119,8 och Isu-
zu flåsar systerbolaget Subaru i nacken.

Isuzus mål är att knuffa undan Volvo person-
bilar och inta förstaplatsen. 

– Vi surfar på en framgångsvåg och vi 
tänker fortsätta vara lyhörda och kämpa hårt. 
Vi har skapat ett rykte i branschen om att vi är 
duktiga på det vi gör, på att samarbeta och hitta 
lösningar, säger Gustav Freij, varumärkesdirek-
tör för Isuzu.

Att ingå i International Motors (IM:s) nord-
iska organisation och hålla Subaru i handen har 
uppenbarligen varit ett smart steg. Företagen 
delar i stort sett back-office och erbjuder sina 
återförsäljare marknadens bästa garantisystem; 
handlarna får betalt för kostnader per timma. 

Liksom Subaru, skippar de kundundersök-
ningar, gör sina egna it-system och sin egen 
marknadsföring. 

Isuzu ligger bland topp tre i flera viktiga  
frågor: lyhördhet, marknadsföring, leverans-
villkor bilar, garantisystem, utbildning, 

kontakt/support, fullföljande av löften, kunskap 
och förståelse och engagemang. 

De har bland de bästa i betygen för påståen-
den som ”generalagenten har en bra organisa-
tion”, ”har kvalificerad personal” och återförsäl-
jarna känner starkt support. Det är stora viktiga 
frågor och Gustav Freij är stolt över.

– Vi har ett jättebra team med sunt förnuft 
och vilja att hjälpa till. Våra återförsäljare tycker 
att vi har ett tydligt mål för deras lönsamhet 
och det är något som vi har kommunicerat och 
som de är nöjda med. Det är faktiskt en dröm 
att se de här siffrorna, säger Gustav Freij.

VISSERLIGEN FÅR Subaru lite högre betyg än 
Isuzu när det gäller marginalsystemet för bilar, 

men Isuzuhandlarna ger ändå betydligt högre 
betyg i år jämfört med tidigare år, kanske på 
grund av att de inte varit bortskämda med den 
enkelhet i marginalsystemet som generalagen-
ten har infört.

Liksom Subaru har Isuzu utställningsbilar 
på kommission, vilket gör att Isuzu äger bilarna 
och ger sina handlare förtur till köp, något som 
i sin tur leder till att handlarna slipper för-
handla med finansbolag om utställningsbilarna.

Generalagenten för Isuzu ger sina åter-
försäljare ett omtyckt stöd vid bearbetning 
av företag, något som är viktigt eftersom de i 
första hand säljer arbetsfordon. Fast med bonus 
malus-reglerna, som införs längre fram, befarar 
Gustav Freij att Isuzu, liksom många andra 
märken, kommer att drabbas negativt.

– Skatten blir högre så det är klart att även 
vi kommer att påverkas, men i långa loppet tror 
jag att bonus malus-förändringen gagnar oss. 
Vi säljer primärt ett arbetsfordon som behövs 
till en verksamhet och vi vet att vi kan leverera 
med kvalitet och med de nödvändiga anpass-
ningarna som kunderna vill ha. Jag tror till 
och med att vi kan öka volymen under den här 
perioden. Den som säljer den bästa helhets-
produkten kommer ta position.

EN ELVARIANT av pickupen är på gång, men när  
den lanseras finns det inget beslut om. För ett 
tag sedan presenterade Isuzu en batteridriven 
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lastbil på en mässa i Japan och efterfrågan 
var stor. Freij säger att en eldriven pickup inte 
kommer att lanseras under det här året, men att 
Isuzu-tillverkaren har meddelat att el-lastbilen 
kommer att kompletteras med en breddad 
portfölj av elektriska transportbilar. 

Utmaningen i år är att öka volymen även om 
det har tillkommit fler aktörer på marknaden.

– Det är en spännande utmaning att öka 
inom segmentet nu när fler aktörer försöker 
ta del av kakan. Dessutom slåss vi mot stora 
tillverkare som inte har samma lönsamhetskrav 
på sina pickuper, säger Gustav Freij.

Generalagenten tror att den har stor chans 
att ta marknad eftersom märket kan erbjuda 
frihet och flexibilitet i att bygga en bil som lever 

upp till de krav som varje specifik kund har. 
Alla tio modeller går att anpassa med hytter 
och tillbehör. Det är också något som Freij tror 
säkerställer ett högt andrahandsvärde.

– Våra priser är stabila. Det gör att bilarnas 
värde består även i senare led, säger han.

Gustav Freij menar att Isuzu är mer fria än 
fabriksägda generalagenter att ta rätt beslut i 
frågor som påverkar återförsäljare och mark-
naden. 

– Det är kanske det som är bäst med att vara 
en oberoende importör. Vi sätter en plan och 
jobbar i enlighet med den. Eftersom vi fattar 
alla beslut lokalt i en liten organisation blir 
verksamheten verklighetsnära. Så enkelt är det, 
säger Gustav Freij. 2

Så gör vi våra ÅF nöjda!
✔ Vi gör det enkelt.
✔ Vi gör det lönsamt.
✔ Vi gör det roligt.

”Vi ska komma etta i GA-enkäten”, sa dåvarande vd:n när IM tog över importen för 
Isuzu. Efter drygt två år beträder de nu pallplats som tredje bästa generalagent.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO MARTIN LINDEBORG

MARSCHERAR 
STARKT FRAMÅT

Isuzu 3:a
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”SOM OBEROENDE IMPORTÖR FATTAR VI 
BESLUT LOKALT I EN LITEN ORGANISA-

TION OCH BLIR VERKLIGHETSNÄRA”
GUSTAV FREIJ, VARUMÄRKESDIREKTÖR ISUZU

”Strular 
det kan 
man alltid
diskutera 
med GA:n”
TOMAS LUNDSTRÖM, 
ÅTERFÖRSÄLJARE ISUZU

Isuzus återförsäljare har inte något emot och 
märkets snabba färd mot toppen av rankning-
listan; de är ju handlarna som lyft fram dem 
dit. Tomas Lundström är en av återförsäljarna. 
Han jobbar med försäljning, marknadsföring och 
personalfrågor på Runes Bil i Habo som har sålt 
Isuzus pickuper sedan 2007 och dessförinnan 
Honda. Numera säljer de även Subaru.

Vad tror du är framgången bakom resultatet?
– Samtidigt som vår generalagent driver Isuzu 
Sverige framåt med fler handlare, peppar de oss 
återförsäljare och ser till att vårt samarbete sker 
på ett enkelt sätt utan prestige. Det är mer ”nu 
kavlar vi upp ärmarna och jobbar …”, säger Tomas 
Lundström.

Han trivs väl med sin generalagent och är 
uppriktigt glad över årets betyg. 

– Det är jättekul att Isuzu hållit uppe siffrorna 
och blivit en så stor spelare, säger Tomas Lund-
ström.

Han har jobbat med pickuper i många år och 
kände väl till Isuzu som varumärke när han tog 
in fler märken på firman. Men trots att antalet 
återförsäljare växer finns inga konkreta planer på 
att bilda en officiell återförsäljarförening. Lund-
ström menar att försäljning av pickuper skiljer sig 
eftersom det säljs så många färre pickuper.

– Vi har inte riktigt känt att det finns ett behov 
av ett bollplank mellan återförsäljare och gene-
ralagent. Vi jobbar redan så tajt. Generalagenten 
är med och lyssnar. De vill ju att det ska vara ett 
bra försäljningstryck och att alla ska känna sig 
hörda, säger han.

Just engagemanget och att generalagenten 
har en tydlig plan för hur man ska jobba och hur 
återförsäljarna får support är något som upp-
skattas. Att ryktet är bra och att de kan erbjuda 
goodwill gör det enklare att vara återförsäljare.

– Om det strular till sig kan man alltid disku-
tera med generalagenten för att nå fram till en 
lösning. De är alltid hjälpsamma, säger Tomas 
Lundström.

Speciellt uppskattat bland återförsäljarna har 
de digitala återförsäljarkonferenserna varit.

– Vår generalagent är duktig på att hålla  
konferenser via internet. Det är smidigt och 
tidsbesparande. Det är förstås kul att träffas på 
riktigt och bo över ibland också, men tid är en 
bristvara hos alla, säger Tomas Lundström. 2

Gustav Freij tar Isuzu till 
pallplats för första gången.



Synen på 
lönsamhet skiljer
För första gången i GA-enkätens historia 
särredovisas tunga lastbilar med de tre 
största varumärkena: Mercedes Lastbilar, 
Scania och Volvo Lastvagnar. Dessa tre 
tungviktare hade i april en marknadsandel 
på 93,8 procent. 

RESULTATMÄSSIGT kör lillebror Mercedes 
fullständigt över de bägge giganterna Volvo 
och Scania. Av enkätens 131 frågor toppar 
Mercedes på inte mindre än 126. Volvo fixar 
tre förstaplatser, medan Scania är etta på två 
av frågorna. 

Det ska understrykas att alla tre märkena 
får bra betyg på de allra flesta frågor. Det är 
bara i undantagsfall som återförsäljarna ger 
ett betyg lägre än tre, med andra ord är de 
mer än nöjda på de allra flesta områden.

Genom åren har Volvo Lastvagnar som 
bäst en fjärde plats i GA-enkäten 2004 och 
Scania en tredjeplats 2005, medan Mercedes 
kommersiella fordon vann både 2015 och 
2016. Under hela 2010-talet har Mercedes 
legat högt, medan Scania och Volvo har 
hamnat långt ner i listan.

DET ÄR PÅ OMRÅDEN som rör lönsamhet 
och prissättning som det skiljer mest mellan 
ettan Mercedes och de två andra. Det råder 
ingen tvekan om att Mercedes återförsäljare 
är mer nöjda med lönsamheten än Volvos 
och Scanias. Det gäller såväl försäljning som 
servicemarknad, reservdelar och tillbehör.

Samma mönster kan man se på frågor 
om bonus och på frågan om generalagenten 
har en marknadsanpassad prissättnings- 
politik för bilarna. Datasystem är ett uppen-
bart besvärligt område för Scania och Volvo. 
Här ger handlarna generellt lägre betyg än 
tre. De är alltså inte nöjda, medan Mercedes 
hamnar betydligt högre.

GÄLLANDE FINANSIELLA lösningar är skill-
naden minst. Här vinner Volvo på frågan 
om handlarna är nöjda med finansbolagets 
service, medan det är mer eller mindre 
dött lopp mellan alla tre på frågan om de är 
nöjda med produkterna. Men även på detta 
område är det frågan om lönsamhet som 
skiljer till Mercedes Lastbilars fördel.

Trots att Volvo upplever att relationerna 
med märkesföreningen är goda så hamnar 
betyget under tre. I Mercedes fall går betyget 
ner en del, men räcker ändå för att placera 
sig ett par betygstiondelar före Scania.

Sammanfattningsvis är det inom områ-
den som rör lönsamhet som det finns mest 
potential för Scania och Volvo att hämta in 
Mercedes försprång. 2  na

 

  MOTORBRANSCHEN 5  •  2018 37 36 MOTORBRANSCHEN 5  •  2018

Första året som de tunga lastbilarna bedöms i en egen enkät får Mercedes-Benz 
överlägset avgjort bästa totalbetyget av återförsäljarna. Flaggan i topp för vd:n 
Martin Hink som är på väg att lämna Sverige.
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

D
et är Martin Hinks sista intervju 
innan han åker tillbaka till 
huvudkontoret i Stuttgart och 
en stämning av skolavslutning 
och betygsutdelning infinner 

sig när vi bläddrar igenom de 131 delfrågorna 
i enkäten om tunga lastbilar. Martin Hinks le-
ende blir lite bredare för varje fråga som klickas 
fram. Av 131 frågor är Mercedes lastbilar bäst i 
sin klass på 126. Det måste väl vara ett mycket 
väl godkänt.

SENASTE ÅREN HAR Mercedes lastbilar infört 
jämförelsetestet Fuel duel, som visar att Mer-
cedes har bäst bränsleförbrukning i branschen 

och sänker därmed kostnaderna för åkerierna. 
Ett annat område är det digitala övervaknings-
systemet Uptime som varnar förare och åkerier 
om att en lastbil snart kan vänta en teknisk 
brist. Varningen kompletteras med information 
om närmaste verkstad som har aktuell reserv-

del hemma, vilket kan korta stilleståndstiden. 
Till det kommer bränsleekonomi, långa service-
intervaller och konceptet Startklar med nyckel-
färdiga lagerbilar med omgående leverans.

– Vi har en bra teamkänsla just nu på last-
bilssidan med rätt killar på rätt plats. Det känns 

”VI SER POTENTIELLA MÖJLIGHETER  
ATT GÖRA ÅTERFÖRSÄLJARNA ÄNNU  

NÖJDARE NÄSTA ÅR”

att det finns en otrolig motivation med målet 
att växa och ha de nöjdaste kunderna, säger 
Martin Hink.

DET ÄR FÖRSTA ÅRET som tunga lastbilar lyfts 
ut från den vanliga GA-enkäten och får sin 
egen undersökning. Frågorna är till mångt och 
mycket desamma, men en del är omformule-
rade för att passa bättre in på lastbilsbranschens 
verksamhet. Några är helt nya. I årets enkät 
höjs Mercedes lastbilars index rejält från 117,2 
till 128. 

Förra året valde generalagenten att dela upp 
transportbilar och tunga lastbilar, där Martin 
Hink tog lastbilarna och Martin Lindell tog 
över transportbilar. Det har ökat fokus på båda 
grupperna, vilket säkert är en del av förkla-
ringen till årets framgång i enkäten.

MEST HÖJS RESULTATET på frågor som handlar 
om framtida produkter, tillgång och leverans 
av bilar, hanteringen av reservdelar, förutom 
just en del leveransproblem som funnits med 
reservdelar under året. Återförsäljarna är nöjda 
med finansbolaget och ger goda betyg både när 
det gäller konkurrensförmåga och administra-
tivt system. 

– Våra lastbilsaffärer skiljer sig väldigt 
mycket från privatbilarnas finansiella lösningar 
eftersom våra affärer kan omfatta fler än 40 
lastbilar åt gången och då krävs bra finansie-
ringslösningar, säger Martin Hink som trots det 
goda resultatet ser vissa potentiella möjligheter 
att göra återförsäljarna ännu nöjdare nästa år.

MERCEDES LASTBILAR har under senaste året 
tagit en större andel av marknaden. Medan 
Scania och Volvo kämpar om förstaplatsen med 
runt 41 procents marknadsandel så har Merce-
des ökat med en 20-procentig försäljningsupp-
gång med sina 708 sålda bilar 2017 till att nu 
ha drygt 11 procents marknadsandel. Martin 
Hink betonar gärna att Mercedes lastbilars 
marknadsandel för segmentet 6–16 ton är upp 
mot 50 procent. 

I STUTTGART ska han koncentrera sig på att 
vara nybliven pappa och jobba med hur man 
säljer lastbilar i framtiden. 

– Jag är mest glad för att våra återförsäljare 
tror på oss och produkterna. Vi går mot en 
spännande framtid med självkörande lastbilar 
och vi är först i världen med att testa ellast-
bilar, både i Tyskland och Schweiz, säger han 
entusiastiskt. 

Testerna handlar om självkörande plogbilar  
på flygplatser. Från flygplatsens kontrollrum  
styr en person sex plogbilar på distans. Plog-
ningen av landningsbanor effektiviseras och 
sparar tid. Med rätt avstånd mellan bilarna 
stänker det mindre snö, vilket betyder färre 
varv på banan och snabbare snöröjning.

– Vi hoppas kunna öka produktiviteten och 
bidra till att göra flygplatserna helt automatise-
rade, säger Martin Hink. 2

”Samar-
betet är 
gott, men 
supporten 
måste bli 
bättre”
JAN CARLSSON, ORDFÖRANDE 
MERCEDES-BENZ

Återförsäljarna går i takt med sin generalagent 
och det är ingen tvekan om att det råder en ge-
mensam vilja att ständigt bli lite bättre och visa 
de stora – Scania och Volvo – att Mercedes är ett 
märke att respektera med allt större marknads-
andel.

Handlarna delar sin generalagents optimism 
och pratar om den goda sammanhållningen och 
teamkänslan. 

Märkesföreningens ordförande Jan Carlsson 
är mycket nöjd med förhållandet mellan ÅF och 
GA. Extra roligt, att kunderna verkar vara nöjda 
med de bilar de kör.

– Kunderna ser en låg bränsleförbrukning, 
vilket ger en bra ekonomi. Serviceintervallerna 
är långa och lastbilarna ”bara går”. Att gensvaret 
från våra kunder är så bra håller ångan uppe hos 
våra säljare. Mercedes lastbilar har fått ett gott 
rykte på marknaden, säger han.

På området support och kontakt på eftermark-
naden behövs däremot ytterligare insatser från 
generalagenten, men det kommer inte som en 
överraskning för Jan Carlsson.

– Mercedes håller på att förstärka service-
marknadssidan och det stämmer att vår efter-
marknad behöver bättre support. Vi har påtalat 
det från återförsäljarhåll och Mercedes har gjort 
utbildningssatsningar, vilket bör ordna till den 
delen, säger Jan Carlsson.

Största utmaningen framöver är leveransti-
derna, även om det inte återspeglas så mycket i 
enkätsvaren.

– Vi säljer mycket av våra startklara bilar som 
återförsäljarna och Mercedes tillsammans satt 
ihop med byggnationer och utrustning, växellådor 
och motorer. De här bilarna kan vi snabbleverera, 
men om man vill beställa en lastbil med eget 
chassi kan man få vänta, säger Jan Carlsson.

I värsta fall kan det handla om att lastbilen 
inte är klar för leverans förrän efter ett halvår. 
Samtidigt tittar handlarna på möjligheten att ta 
fram hyrbilar som kan erbjudas åkerier i akuta 
lägen med en bil på reparation eller plötsliga 
förändringar i antalet körningar. 

Med ett så gott sammantaget betyg från 
återförsäljarna gäller det förstås att inte tappa 
fart, framför allt inte om ytterligare marknadsan-
delar jagas.

– Nu gäller det bara att inte bli för sturska och 
tro att allt går av sig självt bara för att vi börjat 
ta marknad. Vi måste fortsätta arbeta, trampa på 
och göra grovarbetet, säger Jan Carlsson. 2

MERCEDES BÄST
PÅ TUNGA SIDAN
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MARTIN HINK, AVGÅENDE VD

Så gör vi våra ÅF nöjda!
✔ Vi har en stark teamkänsla.
✔ ÅF får bättre lönsamhet.
✔ Vi jobbar lite smartare.

Martin Hink kan kröna 
sin Sverigekarriär med 
ett epitet som bästa GA 
på den tunga sidan.
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RANKNING 2018

RANKNING 2018

INDEX 2018

INDEX 2018

RANKNING 2017 INDEX 2017

Volvo PB  126,4  (1)          (120,3)

Subaru  123,3 (2)          (119,6)

Isuzu  119,8 (11)          (107,1)

Mercedes TRP  116,9 (4)          (117,2)

BMW  114,9 (10)          (107,2)

VW PB  114,5 (3)          (117,5)

Mercedes PB  111,9 (6)          (114,4)

VW TRP  109,1 (5)          (116,1)

Mazda  108,3 (12)          (106,1)

Audi  104,6 (9)          (109,6)

Renault  102,6 (14)          (98,5)

Kia  101,2 (15)          (97,8)

Seat  101,0 (7)          (110,3)

Skoda  100,8 (8)          (109,7)

Medelvärde  100,0   

Ford  94,2 (23)          (88,4) 

Opel  94,0 (13)          (99,3)

Suzuki  91,5 (19)          (91,0)

Mitsubishi  90,8 (20)          (90,5)

Hyundai  89,0 (18)          (94,1)

Toyota  87,3 (22)          (88,7)

Nissan  86,9 (26)          (78,9)

Peugeot  84,2 (25)          (79,1)

Fiat  80,2 (27)          (72,4)

Honda  75,9 (24)          (86,9)

Citroën  72,9 (21)          (90,4)

Mercedes  128,0 

Scania  91,4

Volvo LV  84,1

Här är hela listan för personbilar …

… och för tunga lastbilar!

Pilarna visar förändring av placering.

Volvo personbilar och Subaru är fortfarande i topp. Däremot knep Isuzu tredjeplatsen i år och 
puttade ner Volkswagen från pallen. En rejäl uppryckning har BMW gjort och placerar sig på 
en femteplats i år jämfört med en tiondeplats i fjol. 

Bara tre märken men ett intressant utfall. Mercedes ligger en bra bit före de andra.
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CITK Däckhotell

• Kontakta era kunder via sms och 
låt kunden själv boka.

• Systemet är utvecklat av er i 
branschen med hjälp av oss. 

• Öka försäljningen av nya däck.

För mer information kontakta:
matthias.fischer@citk.se (0703-42 53 51) eller sigge.dufvander@citk.se (0730-91 26 67)

Har hantering 
av däck blivit 
mer än en
bisyssla?

För första  

gången gör MRF  

en GA-enkät för 

tunga lastbilar.

Volvo behåller 
sin första plats.

Skoda hamnar precis över 
medelvärdet på en 14:e plats.

Citroën på 
sista platsen.
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”VI drog in flest svar”
I alla år har MRF-handlarna högprioriterat GA-enkäten och svarsfrekvensen är 
pålitligt mycket hög. Att en egen enkät för tunga lastbilar fyller sitt behov, visas 
genom att det är just en lastbilskår som toppar årets svarsprocent – Scania-
handlarna. I den klassiska enkäten är Hondahandlarna i topp i år igen.
 
TEXT MARIA ERIKSSON

2  G A - E N K Ä T E N  2 0 1 8

KANSKE KAN MAN säga att raketen började 
värmas upp redan 2015 när IM Nordic precis 
tagit över generalagenturen för Isuzu i Sve-
rige. Under 2016 pågick fortfarande konsoli-
deringen. 

– Nu vet vi vad vi vill och hur vi tillsam-
mans med våra återförsäljare ska komma dit, 
säger varumärkesdirektör Gustav Freij.

Två andra märken som nästan nådde 
”race-toppen” är Fiat och Nissan. Fiat ökade 
med hela 10,8 procent i GA-index och Nissan 
flåsar Fiat i nacken med 10 procents ökning. 
Fiat blev Årets raket 2015, men rasade i tabel-
len året därpå och återförsäljarföreningen 
benämnde då utvecklingen som katastrofal. 

Hög förändringsprocent i index i år hade 
även BMW med 7,2 procent, Ford med 6,6 
och Peugeot med 6,5.

ÅRETS RAKET ISUZU inledde sin uppgång 
med en ny affärsmodell. Efter ett års hårt 
arbete kan Gustav Freij vara nöjd med åter-
försäljarnas betyg. 

Första året togs ett stort kliv till mitten av 
topplistan med marknadsföring och garantier 
som bästa områden. Ett år senare hade 
försäljningen ökat med 30 procent och fokus 
lades på att ändra i återförsäljarnätet och 

landa med ny organisation och affärsplan.
– När vi tog över Isuzu mötte vi ett 

svältfött nätverk. Vi kickstartade det gamla 
samtidigt som vi rekryterade över tjugo nya 
försäljnings- och verkstadspunkter. Vi satte 
ribban högt för vad vi ville och var på väg, 
säger Gustav Freij.

Under 2017 lanserades den nya pickupen 
och då fanns hela organisationen på plats.

Märkets marknadsandel har ökat från 0,5 
till 1,2. Isuzus generalagent har fått lära sig ett 
nytt försäljningssätt med en helt ny produkt, 
helt nya kunder med helt nya behov. 

– Vårt jobb är att få två världar att mötas 
– det kunden vill ha och det handlaren 
kan sälja. Som generalagent måste vi skapa 
förutsättningar och enkla verktyg för att sälja 
en produkt där kundernas behov skiljer sig 
så mycket.

Vad är skillnaden mellan att sälja en 
pickup mot en bil?

– De som lyckas sälja pickuper brinner 
för produkten. Alla kunder vill ha den på 
sitt sätt, ofta som en bruksbil. De som inte är 
lyckosamma i den säljprocessen tar inte det 
till sig. Det viktiga är att vi hjälper kunden att 
lösa uppgiften, säger Gustav Freij. 2

Tomas Ulander, vd Toyota  
             återförsäljarförening

Även Toyotas återförsäljare har varit flitiga 
i år när det gäller att fylla i enkäten. 
Tomas Ulander vet att enkäten är viktig 
för samarbetet med generalagenten.

– Jag påminner återförsäljarna, dels i samband 
med att enkäten går ut från MRF, dels en eller två 
gånger under tiden som den ska besvaras. Det är 
viktigt att så många som möjligt svarar eftersom 
enkäten då får en större legitimitet och tillförlitlighet 
i uttolkningen, både i de enskilda frågorna och totalt 
för hela enkäten, säger Tomas Ulander.

Efter att resultaten skickas ut börjar det stora jobbet. 
– Efter att vi fått resultatet sammanställer fören-

ingen statistiken. Vi går igenom frågorna och tolkar 
svaren. Vi brukar ha en dialog med generalagenten 
om resultaten och tar även upp en dialog med hand-
larna, säger Ulander.

Han menar att enkäten inte bara speglar relatio-
nen mellan återförsäljare och generalagenter utan 
även värderar olika funktioner i generalagenternas 
verksamhet. Om han får gissa tror Ulander att årets 
svarsfrekvens ligger över 80 procent. Resultatet blev 
87 procent, ett av årets bästa.
Hur går det till när handlarna svarar på enkä-
ten, sitter det en person och fyller i eller har de 
en dialog med sina chefer?

– Jag hör oftast att vd:n samlar ledningen och av-
delningscheferna för försäljning, servicemarknad och 
marknad i en grupp och diskuterar, var och en utifrån 
sitt fackområde, säger Tomas Ulander. 2 

Staffan Boman, Scania-ansvarig  
             på SVÅ

Årets högsta svarsfrekvens med 94 pro-
cent står Scanias återförsäljare för. Det 
är betydligt högre än tidigare år. 

– Vi lägger stor vikt i att få hög svars-
frekvens på enkäten. Om många återförsäljare svarar 
så tar generalagenten enkäten på allvar och när den 
gör det så svarar fler, säger Staffan Boman.

GA-organisationens inställning är viktig, vissa år 
har det varit svårare att hänvisa till enkäten för att få 
igenom förändringar, enligt Boman.

– I dag har vi en generalagent som lyssnar, även 
om de ibland har svårt att förstå vår kritik, så pratar 
vi om och diskuterar problemen och försöker hitta 
förklaringar till betygen. Därefter görs något åt det.

Viktigt är att enkäten fylls i på ett relevant sätt.
– Helst ska inte bara en person vara involverad ef-

tersom en person sällan kan känna till alla områden 
som efterfrågas. De allra flesta Scania-återförsäljare 
involverar fler medarbetare och pratar igenom 
frågorna innan de fyller i svaren. Ju noggrannare 
enkäten fylls i, desto mer tar generalagenten den på 
allvar, säger Boman.

Efter varje GA-enkät inleder Scania möten med 
olika arbetsgrupper för att ta reda på vad som ligger 
bakom svaren på frågor som försämrats och vad som 
kan göras för att det ska bli bättre. 

– Det sista vi gör är att återrapportera till åter-
försäljarna vilka förändringar som genomförs efter 
att brister konstaterats på något område utifrån 
enkätsvaren. 2

Lars Svensson, ordförande  
i Hondas återförsäljarförening

Hondahandlarna knep förra årets första-
plats när det gäller svarsfrekvensen av 
GA-enkäten; i fjol svarade alla av MRF-
handlarna, i år svarade 90 procent.

– Vi brukar ligga på en hög svarsfrekvens eftersom 
nästan alla av oss Honda-återförsäljare är engage-
rade egna företagare i mindre och medelstora verk-
samheter. Alla vill ju också att det ska komma något 
bra ur konstruktiv kritik, säger Lars Svensson.

Han vill inte ta åt sig äran av att märkesföreningen 
skulle ligga bakom det stora engagemanget; han 
tror snarare att det beror på att återförsäljarna är 
entreprenörer.

– GA-enkäten är ett bra tillfälle till att uttrycka 
vad man anser om olika förbättringsområden. Därför 
är GA-enkäten väldigt viktig. Vi kan på ett samlat sätt 
gå igenom försäljning och den tekniska sidan och 
belysa områden som behöver göras något åt.

GA-enkäten blir därmed ett bra diskussionsunder-
lag i mötena med generalagenten.

Även Hondas generalagent är positiv till enkäten, 
även om återförsäljarföreningen har återkommande 
käpphästar.

– Jag brukar ta upp problemet med brist på 
kommunikation på våra möten med generalagenten. 
En fungerande kommunikation är en av de viktigaste 
förutsättningarna för bra samarbete. General-
agenten måste vara tydlig och det är något som vi 
trycker på om och som kan bli bättre, säger Lars 
Svensson. 2 

Bernt Schmidt, ordförande för  
Subarus märkesförening

På personbilssidan var Subaruhandlarna 
näst bäst att fylla i enkäten frekvent.

Återförsäljarföreningen ordförande 
Bernt Schmidt påminner sina kolleger flera 

gånger i början av ett år om vikten av att svara.
– Jag brukar skicka påminnelser till alla åter-

försäljare. Många har fullt upp och ofta flera olika 
märken som de ska svara för i enkäten. Subaru-åter-
försäljarna brukar vara bra på att fylla i enkäten. Om 
jag ska gissa hamnar vi på 86,5 procent i år, säger 
Bernt Schmidt.

Det var inte så dåligt gissat. Årets svarsfrek-
vens för Subaru blev 89 procent, snäppet bättre än 
Schmidts gissning.

– Det är väldigt viktigt med hög svarsfrekvens 
eftersom det innebär att GA-enkäten blir ett bättre 
verktyg att arbeta med. För oss är det ett underlag 
som vi tillsammans med generalagenten jobbar 
vidare med under hela året. Ju högre svarsfrekvens, 
desto högre trovärdighet för svaren. De svar som får 
sämre betyg jobbar vi extra mycket med, säger Bernt 
Schmidt.

Med lång erfarenhet inom bilbranschen ser han 
att importörerna och kontakterna på bilfabrikerna 
noterar och lägger vikt vid hur det går för märkena i 
enkäten, även om det inte verkar finnas någon direkt 
motsvarighet till GA-enkäten i andra länder. 

– Enkäten har blivit en stor grej och även 
importörerna tycker att den är viktigt, konstaterar 
Schmidt. 2

94% svarade 90% svarade 89% svarade 87% svarade

Bäst marscherat!

ÅRETS 

RAKET 

Full fart fram! Isuzu ökade med 11,9 procent, mer än 
någon annan i enkäten och blir därför inte bara trea, 
utan också Årets raket, tätt följd av Fiat och Nissan.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO MARTIN LINDEBORG
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Gustav Freij och hans 
Isuzu-team infriar 

många av handlarnas 
förväntningar.



2  G A - E N K Ä T E N  2 0 1 8

 42 MOTORBRANSCHEN 5  •  2018   MOTORBRANSCHEN 5  •  2018 43

NISSAN-SAMARBETET BÄTTRE
Nissanhandlarna är allt mer nöjda med samarbetet med generalagenten, 
enligt årets GA-enkät. Det beror till stor del på bättre kommunikation och 
på inställningen till samarbete, tror Sverigechefen Sanna Kaipia.

– Nissan ska inte peka med hela handen. Det handlar om tvåvägskom-
munikation och samarbete, säger hon.

Det tätare samarbetet inkluderar flera pilotprojekt där ett mindre antal 
handlare väljs ut för att testa nyheter i organisationen. För närvarande 
pågår en sådan pilot om begagnade bilar och en annan om införandet av 
det digitala verkstadsprogrammet ”Super service”. 2 rj

Förlustår, chefsbyten och dålig 
biltillgång. Hyundai har präglats av 
turbulens under det gångna året. Nu 
undersöker SC Motors en försäljning 
av agenturen. Märket har tappat 
både volym och andelar på en stark 
marknad och förlusten blev stor 
2017. Nu ligger en försäljning av 
Hyundai-agenturen på SC Motors 
styrelsebord. 

– Vi kommer att visa vinst först 
igen 2019, eftersom de nya model-
lerna tar cirka två år att slå igenom. 
Men för aktieägarna är det för 
långsamt, och det är klart att de 
resonerar så, säger Hyundai Sveriges 

vd Masahiro Tajima, som också är SC 
Motors Sveriges styrelseordförande.

Innan han kom till Upplands Väsby 
för ett år sedan hade han arbetat 
femton år i sträck för olika general-
agenter utanför hemlandet Japan, 
senast för Toyota på Kanarieöarna. 
Nu undersöker han och SC Motors 
olika alternativ, där ett är att agentu-
ren läggs i tillverkarens händer.

– Antingen förändrar vi affärs-
strukturen, eller så hittar vi någon 
som kan göra det bättre med dagens 
struktur. Inget är bestämt, säger han. 

Orosmolnen över generalagenten 
har också påverkat återförsäljar-

kåren, vilket året GA-enkäten visar. 
I poäng sjönk Hyundai med sju 
procent, och halkade ned ett snäpp 
till plats 19 i rankingen.

Märkesföreningens externe vd 
Thord Hägg har en klar bild av vad 
som måste göras.

– Vi vill se en ny generalagent som 
har kapacitet att investera, inte minst 
i marknadskommunikation, så att vi 
kan få fart på volym och lönsamhet. 
Hyundai har tappat på en rekord-
marknad trots ett modellutbud som 
ligger rätt i tiden och som svarar på 
kundernas miljömedvetenhet, säger 
han. 2  rj

VAG BACKAR
Betygen sänks för alla fem märken i 
VW-gruppen i år, minst för Volkswagen, 
mest för Skoda. Eftersom just Skodas 
resultat behäftades med ett fel från 
TNS-Sifo i första körningen, lågt det 
nära till hands för märket att referera 
till det. Men alla siffror är nu minutiöst 
granskade och tillbakagången kan 
närmast härledas till dels rekordmark-
nadens ökade arbetsbelastning, dels 
uppsagda avtal och avtalsförhandling-
ar inom VAG, vilket alltid skapar oro.

VAG-märkenas tillbakagång är heller 
inte dramatisk, bara så att flera svarat 
”ganska nöjd”, i stället för ”mycket nöjd”. 
Och som återförsäljarföreningens vd 
Pontus Lövrup uttrycker det:

– Generalagenterna blir allt tuffare 
i fråga om låga kundbetyg och svarar 
återförsäljarna att de har ett problem 
att lösa. I GA-enkäten råder motsatt 
förhållande; upplever handlarna att 
deras huvudmän brister på något 
område är det deras upplevelse och 
generalagenterna som har ett problem 
att lösa.

Pontus Lövrup sluter sig till att 
VAG-märkenas resultat är rättvisande, 
men är också kritisk till TNS-Sifo som 
blamerade sig inledningsvis.

– Sådana fel ska inte kunna ske. 
Händelsen har skadat förtroendet för 
enkäten och dess relevans, säger han.

Vi frågade Toivo Sjörén, ansvarig för 
opinionsundersökningar på TNS-Sifo, 
hur ett fel över huvud taget kunde 
passera hos ett sådant ansett under-
sökningsföretag. Han hänvisar till en 
”teknisk barnsjukdom” i samband med 
att digitala och postala svar ska flätas 
samman i en insamling. I den första 
databearbetningen lästes inte Skodas 
fjorton webbsvar in.
Kan vi lita på att det inte blir fel 
igen?
– Absolut, vi har infört helt vattentäta 
checkningar nu och kommer att göra 
rätt fortsättningsvis.

Vad gäller VW-gruppens general-
agenter får de alla fortfarande betyg 
över tre. Om sedan GA-enkätens 
resultat inte stämmer överens med 
fabrikernas enkäter är det ju självklart 
att återförsäljarna tenderar att svara 
ärligare på en enkät från en oberoende 
part än från ”den hand som föder dem”, 
varifrån spårbara länkar kanske inte 
helt vågar uteslutas. 2 icn

CITROËNS återförsäljarförening 
hade ett uppehåll i samarbetet med 
generalagenten från november 
2017 fram till slutet av mars i år. 
Anledningen var nya icke förhand-
lingsbara affärsvillkor som presen-
terades för handlarna i november 
och som enligt märkesföreningen 
innebar en kraftig försämring. 

Sedan dess har förre vd:n Mag-
nus Monié avgått, följd av försälj-
ningschefen. Mitsubishis vd Henrik 
Edemalm har trätt in som tf vd för 
Citroën/DS. Märkesföreningen 
väljer att kommentera utvecklingen 
som uttalanden från hela styrelsen.

”Den information vi fick från 
dåvarande ledningsgrupp över-
ensstämde väldigt dåligt med 
verkligheten. Den vision och de 
mål som målades upp har vi inte 
kommit i närheten av”, meddelas 
från märkesföreningen.

Citroën hamnar sist av alla mär-
ken i årets GA-enkät och försämrar 
sitt index med 19,4 procent. Henrik 
Edemalm förklarar att det har ge-
nomförts förändringar för att säkra 
en långsiktig stabil tillväxt.

– Det är tråkigt att återförsäl-
jarna har gett oss så dåligt betyg i 
enkäten, men vi är säkra på att de 
nya affärsvillkoren kommer gynna 
både dem och verkstäderna på lång 
sikt, säger han.

Vad innehåller affärsvillkoren?
– De innehåller en förändrad 

marginalstruktur med en affär som 

bygger på tillväxt via volym och ett 
bra modellprogram i kombination 
med central marknadsföring. Det 
är de tre faktorer som 
kommer att driva 
bolaget framåt, säger 
Henrik Edemalm.

Problemet är kan-
ske att volymen sak-
nas. Edemalm menar 
att just avsaknaden av 
hög volym gör att det 
måste till ett omtag.

– Så länge mark-
naden är konsument-
driven måste vi anpassa villkoren 
till sättet som kunden vill äga och 
köra sin bil på. Det är det som vi 
har förberett med de nya stegen i 
affärsvillkoren. Vi klarar inte av att 
driva affären med de nya kund-
behoven och gamla affärsvillkoren. 
Fler generalagenter kommer att 
inse detta, säger Henrik Edemalm.

MÄRKESFÖRENINGEN är inte 
imponerad.

– De förändringar som skett i 
generalagentens organisation, där 
mer eller mindre hela lednings-
gruppen har slutat eller avgått, är 
självklart inte något återförsäljar-
styrelsen ser som en godtagbar 
utveckling. Framför allt inte då vi 
ännu inte fått besked om den nya, 
tillförordnade ledningen kommer 
att vara kvar eller ska bytas ut igen. 
Den osäkerhet som råder avspeglar 
sig naturligtvis även i GA-enkäten.

På frågan hur nöjda återförsäl-
jarna är totalt sett med sin GA får 
Citroën sämst betyg av alla.

– Det är tyvärr ett 
befogat betyg, dels 
på grund av de nya 
affärsvillkoren 2018 
samt hur de presente-
rades för oss i novem-
ber 2017. Det första 
vi blev meddelade 
under mötet var att 
villkoren inte är för-
handlingsbara. De nya 
villkoren, som trädde 

i kraft den 1 januari 2018, innebär 
kraftigt försämrad lönsamhet samt 
en betydligt högre kostnadsmassa 
för de auktoriserade Citroën-åter-
försäljarna och verkstäderna, sägs 
från märkesföreningen.

Henrik Edemalm öppnar ändå 
för möjligheten att lyssna på hand-
larnas synpunkter om affärsvillkoren.

– Jag började som tf vd i mitten 
av februari och var inte med på 
mötet när affärsvillkoren presen-
terades, men det är klart att vi ska 
lyssna på återförsäljarna och vi 
har möten inbokade där vi ska gå 
igenom deras önskemål och se om 
vi kan mötas. Vi är öppna för att 
lyssna, men den dialogen ska vi 
föra med återförsäljarföreningen 
och inte genom tidningen, säger 
Henrik Edemalm.

ÅFF-styrelsen säger sig avvakta 
vad generalagenten kan komma 
tillbaka med för framtiden. 2  me

NYA LASTBILS- 
ENKÄTEN
På sitt 23:e år kalvade GA-enkäten 
i år och blev två; lastbilsåterförsäl-
jarna fick en egen! I deras enkät 
finns frågor som saknas i den klas-
siska, bland annat sådana som rör 
påbyggarfrågor, tjänsteförsäkring 
och generalagenternas insatser i 
fråga om kompletterande fordon. 
Lika viktigt för både lastbils- som för 
personbilsåterförsäljare är förstås 
produkterna och att generalagenterna 
har alerta försäljningsavdelningar.

Mercedes transportbilar presenterar elektrifierade 
bilar för varje modell som lanseras de kommande 
åren. Transportbilar erbjuds även som hyrbil på 
kort eller lång sikt om kunder får ett behov av en 
ökad bilflotta.

– Vi tittar på hela leveranskedjan och hur vi kan 
integrera vår roll i att effektivisera våra kunders 
arbete, säger Martin Lindell, chef för Mercedes 
transportbilar.

Studier från Mercedes visar att en klar majoritet 

av tiden som bilen står still på leveransstället läggs 
på kunder som bär lådor från ett ställe till en annan.

– Kanske kan vi ta hjälp av trottoarrobotar eller 
drönare? Om vi kan förbättra hela logistikkedjan 
kan vi få stora vinster genom mindre miljöpåverkan 
och större nytta för kunderna, säger Martin Lindell.

Han menar att sättet att vinna tid på blir allt vik-
tigare när städer växer och blir trängre och att den 
utvecklingen kommer öka behovet av ett mellan-
segment av transportbilar. 2  me
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De här märkena har procentu-
ellt förbättrat sitt placerings-
index jämfört med i fjol:

Isuzu 3 11,9
Fiat 23 10,8
Nissan 21 10,0
BMW 5 7,2
Ford 15 6,6
Peugeot 22 6,5
Volvo PB 1 5,1
Renault 11 4,1
Kia 12 3,4
Subaru 2 3,1
Mazda 9 2,0
Suzuki 17 0,6
Mitsubishi 18 0,4

De här märkena har försämrat  
sitt index jämfört med i fjol:

Toyota 20 -1,6
Mercedes PB 7 -2,2
VW PB 6 -2,5
Audi 10 -4,5
Opel 16 -5,3
Hyundai 19 -5,4
VW TRP 8 -6,0
Skoda 14 -8,1
Seat 13 -8,4
Honda 24 -12,7
Citroën 25 -19,4

GA-index och 
placeringar …

Placering 
2018

Placering 
2018

% ändring 
GA-index

% ändring 
GA-index

GA-generalen 
Johan Holm-

qvist har 
satt lastbils-

enkäten till 
världen.

Sanna Kaipia har 
gjort livet enklare 
för Nissanhandlarna.

Vd:n Masahiro Tajima 
tittar på alternativ  
för Hyundai.

Pontus Lövrup, 
tuff ÅFF-bas.

Tidspillan ska bli 
mindre för Mercedes 
transportbilsåkare.

Anledningarna till Citroëns jumboplats Hyundai-agenturen är på väg att säljas

MERCEDES TIDSBESPARAR FÖR SINA TRP-KUNDER 

På mrf.se finns 
intervjuer med 
alla 29 gene-
ralagenter och 
återförsäljar-
föreningar där 
företrädarna 
kommenterar 
sina resultat 
och ge orsaker 
till betygs-
förändringar.

Se inslag från 

prisutdelningen och 

vimlet från GA-dagen på 

vår webb från och med 

eftermiddagen 9 maj! 

motorbranschen.mrf.se

Läs mer på webben!
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av 18 000 tillfrågade 
chefer uppger att de 
har utsatts för sys-

tematisk mobbning 
senaste halvåret, i ett 

forskningsprojekt som 
Christina Björklund 

driver vid Karolinska 
Institutet.

Har du fått höra att du ska tänka positivt? Filosofen och 
psykologen Ida Hallgren varnar för att positivt tänkande 
i praktiken får oss att bli mindre empatiska och blunda 
för verkliga risker.

Att aldrig tillåta sig att tänka negativt kan leda till att 
man inte lär sig hantera obehag. På arbetsplatser kan 
kulturer där man inte får uttrycka sig negativt, leda till 
att risker ignoreras eller tystas ner och enskilda utpekas 
som syndabockar, säger hon till tidningen Arbetsliv. 

Enligt Ida Hallgren handlar positivt tänkande inte bara 
om tänkande, utan också om att känna positivt. Knepigt 
eftersom livet inte bara innehåller positiva känslor 
och tankar utan också sorg, lidande och existentiella 
grubblerier.

– Är vi väldigt upptagna av att göra oss av med obehag-
liga känslor kan vi tappa verktygen för att hantera dem.

I Frankrike har en telecom-operatör börjat använda sig av artificiell 
intelligens för att rekrytera, skriver tidningen Chef. Så vill företaget 
ta sig runt risken för förutfattade meningar, få mer mångfald och 
en rättvis bild av arbetssökarnas erfarenheter och kunskaper.

Information matas in i en dator. Datorn kan sedan analysera 
datan och tydliggöra egenskaper hos arbetssökande som annars 
kanske aldrig skulle komma fram.

Kritiker menar att tekniken kan leda till att chefer snokar onödigt 
mycket i medarbetares privatliv – men också att tekniken inte alls 
är intelligent. ”Data från mängder av cv:n skulle kunna leda datorn 
till slutsatsen att utförsåkning skapar bra ledare, även om skid-
åkningen bara speglar att chefer har dyra intressen.”

Nu rekryteras via 
artificiell intelligens

”FÖR ATT LEDA DIG SJÄLV, ANVÄND HUVUDET. 
FÖR ATT LEDA ANDRA, ANVÄND HJÄRTAT”

Eleanor Roosevelt, amerikansk FN-delegat och presidenthustru (1884–1962)

FRÅGA TRE

VERONICA JOHANSSON
verkstadschef Lecab i Karlstad 
– Ja, visst, det är jag, men jag förändrar inte 
bara förändringars skull. Men jag är inte 
främmande för förändringar. Jag tycker om 
driv och utmaningar, sedan kan man inte 
alltid sjösätta allt, men jag är öppen för 
det. Förändringar kan bidra till utveckling.

LARS SÖDERQUIST
verkstadschef, Upplands Motor  
i Uppsala
– Ja, det tycker jag, jag ser möjligheter  
i allting och är villig att prova nya saker.  
Jag hoppas att det resulterar i framgångar. 
Personalen har samma möjligheter att 
prova nya saker som jag. Jag kan tycka att 
det är viktigt att ha den egenskapen, men 
inte bara förändra för förändringars skull.

KENT BLOMSTRÖM
delägare, Bengts Bilplåt i Falun 
– Ja, det skulle jag säga att jag är, det krävs 
för att man ska kunna utvecklas som ledare. 
Det är viktigt att kunna läsa av sina med-
arbetare. Jag tror alla kan utvecklas, till och 
med den som först inte vill. På det sättet har 
jag nytta av att jag är förändringsbenägen. 

Ledarskapets 
Faktor Z – Gör det 
enkelt att leda 
Författaren Tommy Falo-
nius vill ge en genväg till 
det viktigaste i ledarskap. 
Det är inte lätt att leda, 
menar han, och redogör 
för insikten om konsten 
att vara människa och 
ledare, alla sprungna ur zen, den filosofiska gren 
av buddhismen som inspirerat till mindfulness 
och Lean. I en modern tappning vill Falonius ge 
läsarna det som han tycker verkligen är viktigt i 
alla de utmaningar som en ledare möter.

Det gränslösa upp-
draget – Om ledarskap,  
ledarutveckling och 
det inre landskapet 
Känner du oändligt med ansvar 
och enorma krav på vad du bör 
kunna? Förutom allt praktiskt,  
ska du också utvecklas som 
ledare och ansvara för med-
arbetarnas välbefinnande … Då 

hoppas författaren Lars Arkander kunna ge dig 
en kompass i den snåriga ledarskapsdjungeln. 
”Behovet av bra ledarskap har aldrig varit större, 
fokus måste flyttas till det inre som verkligen 
motiverar människor. Då kan det ske utveckling 
och förändring”, säger han.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

3,2%

Är du förändrings-
benägen?

ARBETSMILJÖ

Äh, du behöver 
inte tänka så positivt

Är du redo för ditt livs häftigaste 
körupplevelse på motorbana? 

Just nu får du 20% exklusiv rabatt 
på Supercar Trackday.

Hos Live it hittar du Sveriges största utbud av oförglömliga upplevelser 
med motorsport. Kör de senaste modellerna från Ferrari, Lamborghini 

eller Porsche på Mantorp Park eller Gelleråsen. Din rabattkod är MRF18 
och gäller t.o.m. 15/6 2018. Läs mer och beställ på vår hemsida. 

Nu kör vi!

www.liveit.se 08-120 182 00

Lamborghini Huracan Performante LP 640-4
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Stjärnsäljaren Per Pändel 
säger att han aldrig jagar 
kunden, att det snarare 
är tvärtom.

E
n del fastighetsmäklare har en 
kund till varje hus- eller lägenhets-
köpares ”inbyten”. Bilfirmor vill 
också ha sådana medarbetare, som 
Per Pändel som i stort sett hela sitt 

vuxna liv har sålt Audi hos Bilmetro. 
Bilmetro är en av Sveriges större VAG-

handlare som förutom Audi säljer Volkswagen, 
Skoda, Seat, Kia, Honda och Scania i elva 
anläggningar – samtliga i Gävleborg. Omsätt-
ningen förra året var 3,4 miljarder. Per har 600 
kolleger i koncernen. Kan verkligen en enskild 
person spela så stor roll i en verksamhet?

Det får du själv avgöra efter att ha läst hur 
Per jobbar och om hans smarta knep.

FÖRST: Per är ingen typisk säljare. Visst, han är 
välkammad och trevlig, men han pratar gärna 
om annat än bilar. Han är alltid på språng, men 
inte överdrivet angelägen att göra avslut. Ändå 

Stjärnsäljare kallas de ibland. De som inte bara säljer 
ganska många bilar utan också rätt bilar. Och som  
tänker lönsamt och kundorienterat hela vägen från  
nybilsförsäljning till att bilen kommer tillbaka, vem 
som ska ha den sedan … Per Pändel, märkesansvarig 
för Audi på Bilmetro i Gävle är en av dem. 
TEXT ANDERS PARMENT / FOTO STÉFAN ESTASSY

PER PÄNDEL

GÖR: Märkesansvarig för Audi på 
Bilmetro i Gävle.

ÅLDER: 43.

UTBILDNING: Ekonomiskt gymnasium, 
interna kurser inom VW-koncernen.

FAMILJ: Fru och två barn (15 och 11).

FRITID: Bilar, skidåkning, umgås, resor, 
prata och ha kul!

gör han många. Han är ”multitasking” långt 
över genomsnittet; på hans kontor plingar det 
till här och där från olika mediekanaler, ett par 
personer står i dörren och småsnackar med 
varandra och en man från Luletrakten har just 
anlänt för att hämta en begagnad Porsche Cay-
enne. Alla verkar känna varandra, lite grand i 
alla fall, och Per introducerar människorna för 
varandra. Ett socialt nav av den gamla skolan 
i positiv mening. Per verkar veta mycket om 
många och verkar inte bli trött av att prata. En 
extrovert typ.

ATT JOBBA SOM Per kräver talang, tålamod och 
fingertoppskänsla – men en del av insikterna 
kan andra ta till sig. Vi ställde några frågor 
till Per, den första så klart om hur mycket han 
säljer.

– 350 till 400, varav 200 nya, 150 till 200 be-
gagnade av olika märken, men mest våra egna.STJÄRNSÄLJAREN:

”Privatkunder      gör en ödmjuk”

Ewa Radgren har fått en 
Audi S3 i 50-årspresent 
och får nycklarna av 
Per Pändel.
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På den här punkten har Audi lyckats riktigt 
bra. De förmånliga serviceavtalen gäller över hela 
landet och kunder tycks bli behandlade lika bra 
oavsett till vilken handlare de vänder sig. 

Att samarbetet mellan handlare fungerar 
gynnar i förlängningen alla. Om en kund från 
Umeå kommer med en dyr premiumbil till 
handlaren i Sundsvall och kräver (lite för) 
mycket hjälp skulle det antingen kunna ses 
som ”jag hjälper en annan handlare utan att få 
betalt, orättvist” eller ”jag hjälper gärna till, det 
ökar chansen att sälja fler bilar, kanske till kun-
den som är inne, och det ger mig som handlare 
bättre rykte och det sprider en positiv stämning 
bland handlarna”.

Hur ska det gå att sälja Euro 5-dieslar?
– Vi upplever inget problem. Frågor kommer 
ju, men när man har benat ut dem väljer kun-
den ofta diesel. Det kan vara lätt i dessa tider 
att klaga på dieseln, men jag har faktiskt en del 
kunder som bytt till bensin och är missnöjda 
dels med förbrukningen, dels saknar diesel-
motorerna. Och vi säljer mest dieslar. Vi får  
väl se vart det landar.

Jämfört med större städer har en anlägg-
ning i Gävle vissa kostnadsfördelar, och en 

Det blir ganska mycket pengar, särskilt som 
snittpriset för nybilarna är högt, kring 360 000 
plus moms, fakturapris efter rabatter. Och Per 
säljer inte bara tjänstebilar; det handlar om en 
bra produktmix. Gävle säljer näst mest RS-bilar 
i Sverige efter Hammarby. 

Fungerar samarbetet med importören?
– Hittills har de skött sig väldigt bra. De ställer 
upp, allt är rejält. Men jag är ju viktig för dem, 
och de är viktiga för mig. Så vi ger och tar.

Kan inte det bero på att du är en bra säljare?
– Jo, jag ringer nästan aldrig dit om något. 
Skulle jag höra av mig hjälper de till, men jag 
ringer inte om 5 000 eller 10 000 kronor på en 
bil. Sitter jag trångt med en lagerbil får jag det 
jag vill ha. Men det skulle jag kanske inte ha fått 
om jag ringde hela tiden om småsaker.

I Gävle bor drygt 100 000 personer. 
Köpkraften är något över snittet i landet men 
det finns också flera andra bra Audi-handlare 
relativt nära. Ändå väljer en del att åka långt för 
att handla av Per. 

– De vill ju gärna handla här, säger Per.

Följdfrågan blir:
Lokal förankring kanske är lite överskattat?
– Det är en stor del, men räcker inte riktigt. 
Folk måste lita på dig. Veta att det funkar. Om 
någon granne, någon släkting börjar prata om 

oss, det är så det funkar. Jag jagar inte kunder, 
det är tvärtom. Ett resultat av att ha varit på 
samma arbetsplats i tjugo år. Det sätter sin 
prägel på hela anläggningen.

Per är 43 år. Han menar att kontinuiteten är 
sämre i storstäder där många säljare byter jobb 
efter några år.

– Det finns ett gäng som kommer upp till oss 
från södra breddgrader för att byta vindrutor 
och till vinterdäck. De vet att det funkar här.

Men du måste vara lite cool ibland också, 
om det tyst en vecka ibland, då det inte 
ringer så mycket …?
– Ja, det händer, men sällan. Man jobbar  
220 dagar. 1,7 bilar per dag i snitt, leveranser. 
Så man har ju alltid en massa beställningar 
som ligger i pipelinen. Och jag försöker und-
vika att leverera precis innan stängningsdags, 
det är bra att kunden hinner köra en bit med 
bilen innan jag stänger för kvällen om de har 
frågor och så. Det är nackdelen med att ha ett 

lägre timkostnad i verkstaden gör det enklare 
att hantera inbyten av begagnat. Bilmetro har 
dedikerade mekaniker som bara jobbar med 
begagnat. Det är mycket ovanligt att inbyten 
säljs vidare; Per hanterar i princip alla inbyten.

– Icke-auktoriserade verkstäder har ju fått 
det svårt nu, det är väldigt få som åker dit med 
en nyare bil av våra kunder, de kommer till oss.

Delvis på grund av serviceavtalet …?
– Absolut. Vi servar ju. Byter vi in ett främ-
mande märke servar vi den bilen på märkes-
verkstan. Det blir dyrare, men det visar att man 
tar auktorisationen på allvar. Jag vill inte sälja 
en nyare begbil som inte är märkesservad. Det 
skulle inte kännas rätt.

Finns det en brytpunkt då kunden går någon 
annanstans än till er?
– Det kan bli så om inte vi tar kunden med en 
äldre bil på allvar. Då är risken stor att de går 
någon annanstans. Kunden kan inte jämföra 
äpplen och päron. Kamremsbyte till exempel. 
Vi byter alltid vattenpumpen.

– Vi har många privatkunder, det gör 
att man är ödmjuk och skärpt. Det är alltid 
jobbigare att betala ur egen ficka. Sedan har ge-
neralagenten ett fantastiskt goodwill-program 
på alla bilar som är servade enligt fabrikens 
program. Dyker det upp något varefter så får 
kunden mer hjälp. 

Märkesförsäkringen gäller ju åtta år eller 
15 000 mil och även om bilen inte är servad 
på auktoriserad verkstad, så länge det är 
fackmannamässigt utfört. Den bidrar väl här 
också?
– Ja, men fabrikens goodwill går längre. Trygg-
heten för kunden med garantierna blir bättre, 

då blir de inte lika priskänsliga.
Ja, det har vi sett tydligt i bland annat USA. 

Privatleasing driver ju också på utvecklingen 
mot att kunder tar färre risker.

Jobbar du systematiskt eller efter magkänsla?
– Det beror på, begagnat har jag full koll på, 
där går det inte att chansa, då tackar jag hellre 
nej. Jag är lyckligt lottad, jag har mest inbyten 
från koncernen.  2

”JAG UNDVIKER ATT LEVERERA PRECIS 
FÖRE STÄNGNING, DET ÄR BRA ATT  

KUNDEN HINNER KÖRA EN BIT INNAN”

stort geografiskt kundunderlag, om det skulle 
hända något.

Många kunder är ju dina, är det inte svårt för 
de andra säljarna när du säljer så mycket? 
– Jo, men jag bryr mig inte om när någon tar 
en kund från mig. Kunder får ju gå vart de 
vill. Vill de gå till mig ska de göra det. Vill de 
inte, ska de inte göra det. Varför lägga energi 
på att fundera över vad andra tycker om att jag 
säljer mer än de gör? Det lär jag ju inte lära mig 
något på.

EN VIKTIG FRÅGA är hur samarbetet med andra 
Audi-anläggningar fungerar. En kund bor i 
Finspång och har köpt en bil av Per och kanske 
inte vill åka till Gävle för att byta vindruta.

– Det är inga problem. Samarbetet funkar 
jättebra. Om jag behöver en bil från en annan 
återförsäljare så får jag det och tvärtom. Så i 
praktiken har vi tillgång till ett mycket större 
lager än vad vi har själva.

PERS BÄSTA TIPS!

✔ Lev i samhället. rör på dig, ha kul, då kommer 
affärerna!

✔ Gilla människor!

✔ Skaffa rörelseutrymme, på jobbet och i sam-
hället! Våga vara lite flexibel, det gynnar både 
dig och företaget i längden. 

✔ Var rak och ärlig! Avancerade grejer går 
sönder ibland – låtsas inte som att ett fel är 
ovanligt om det inte är det.

✔ Snacka aldrig skit om konkurrenter utan 
respektera kundens val! Är kunderna missnöjd, 
låt dem byta märke.

✔ Bygg nätverk – var inte blyg!

✔ Var inte jobbig hos importören, du behöver 
dem ibland!

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    

Här är det leverans 
och genomgång av 
födelsedagspresenten.

Pers arbetsplats: 
Bilmetro i Gävle.

”JAG RINGER NÄSTAN ALDRIG TILL 
GENERALAGENTEN” Läs fler frågor till Per Pändel och hans 

svar på vår webb motorbranschen.mrf.se
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Controllern och säljaren irriterar sig ofta på varandra. Två olika roller, kynnen, per-
sonligheter och förhållningssätt. Controllern som tycker att säljare låter mycket, 
kör snabbt och har dålig koll på kostnaderna. Säljaren som tummar lite på reglerna 
och tycker att controllern har svårt att förstå vikten av att ”walk an extra mile” för 
kunden. Principer mot flexibilitet. Analys mot verkstad. Tänka mot att göra.
TEXT OCH FOTO ANDERS PARMENT

HÄR STARTAR VI EN LITEN SERIE KOPPLAD TILL BENCHMARKING – vad vi kan 

lära av andra, av varandra, av helt andra branscher och av utländska kolleger. 

Först ut är artikeln om controllern och säljaren – den rigorösa siffernörden 

och den frejdiga människokännaren. Har de något att lära varandra?

Controllern 
visavi säljaren
FIENDER 
eller PAR- 
HÄSTAR?

BÅDE CONTROLLER OCH SÄLJARE är extremt 
viktiga för en långsiktigt lönsam verksamhet. 
Många som läser Motorbranschen kanske ser 
säljarens insatser, och uppfattar controllern 
som en begränsning. Men i många fall ligger ett 
gediget controlling-arbete bakom att mäta: 
✔ Täckningsbidrag (differensen mellan 
intäkter och kostnader) för olika mekaniker, 
märken, säljare, äldre och yngre bilar och olika 
modeller vid olika tidpunkter och miltal. 
✔ Underlag för att kunna styra prissättningen 
inom servicemarknaden – eller för att ändra 
öppettiderna. 

Många av världens mest framgångsrika 
företag vilar till stor del på en stark controlling-
funktion, där business controllers har extremt 
bra koll på olika aspekter av verksamheten.

Men en sak är svårare att räkna på – även 
om det går. Kunder som inte kommer in till 
oss, som inte köper våra tilläggstjänster, som 
inte väljer vårt märke – eller som vi missar på 
grund av en dålig säljare eller en dålig säljpro-
cess. Affärer som aldrig blir av syns ju inte i 
redovisningen och kommer inte controllern 
tillhanda – däremot kan säljaren ha en känsla 
för det! 2

✔ Merförsäljning kopplat till annonser och 
annan marknadsföring. 
✔ Risker med inbyten av en viss bilmodell 
kopplat till täckningsbidrag för den bil som 
köps i stället. 
✔ Lönsamhet för garanti- och skaderepara-
tioner. 

DET ÄR NÅGRA EXEMPEL på områden där 
controllern är nödvändig. Magkänsla behövs 
också, men räcker inte, särskilt inte när verk-
samheten växer och det är svårt att ha kontroll 
på detaljer.

VAD ÄR EN CONTROLLER?
Begreppet controller föddes i USA i slutet av 
1800-talet och började användas i Sverige under 
1970-talet. Sedan dess skiljer man mellan 
financial controller (ibland accounting controller) 
och business controller. Ju mer konkurrens och 
ju högre förändringstakt, desto viktigare blir det 
att ha en aktiv controller – och antalet business 
controllers har ökat rejält över tiden.
✔ Business controller – verksamhetsnära 
styrning och uppföljning med hjälp av data från 
affärssystem, kunddata, analys av samband 
etcetera. Bedömer prestationer och kopplar 
samman sådant som har hänt med prognoser om 
framtiden. Kan ta ut svängarna ordentligt – men 
gör det inte så ofta.
✔ Financial controller – ser till att resultat  
rapporteras till myndigheter, ägare och andra 
intressenter. Den är mer redovisnings- och ägar-
orienterad samt mer begränsad av lagar och regler.

Båda ska ställa diagnoser på hur organisa-
tionen bör styras och resultat följas upp samt 
komma med förslag och argumentera för dessa. 
Controllern bör också vara en god pedagog. 

Den här artikeln fokuserar på business con-
trolling.

H&M:s framgång – och 
senare brist på omställ-
ning till näthandel – har 
ett starkt samband med 

business controlling.

VAR SKAPAS VÄRDE? 
Missade affärer – det kan ju skyllas på control-
lern – skulle kanske kunna bli en hel bok – men 
detsamma gäller missbruk av representation och 
onödiga resor. Eller halvonödiga resor. Bokförläg-
garen som åker runt och har planeringsmöten 
med kompisar på fina krogar och försäkrings-
säljaren som regelbundet äter fina middagar 
med kunder som hen har svårt att namnge när 
controllern frågar. 

I vidare mening är det här en konflikt mellan 
intäktsmaximering och kostnadskontroll. Den 
globala varumärkeschefen för ett känt vitvaru-
märke, med starka svenska rötter, menar att 
förpackningen är superviktig och det måste till 
professionella bilder som speglar hur produkten 
används. Annars förstörs premiumupplevelsen. 
Men är det värt 25 kronor extra per dammsugare? 

EN KOMMUNAL SKOL A …
… behöver väl ingen controller? Jo, minsann, 
i Stockholmsområdet finns flera hundra gym-
nasieskolor och konkurrensen om elever och 
elevpengar är knivskarp. Bra samarbete med 
controllern blir en konkurrensfördel.

En rektor i Haninge – kommunen som en gång 
sades vara nära konkurs – pratar med sin control-
ler varje dag. ”Det viktigaste samarbetet jag har, 
vi lär av varandra hela tiden. Hon har överblicken 
och ser hur olika skolor samt konkurrensen 
utvecklas – jag bidrar med funderingar från min 
verksamhet.” 



John Palm är key account manager på ett tyskt 
exportföretag med flera hundratusen med-
arbetare. Som ”stjärnsäljare” skjuter han inte 
oväntat över ansvaret på controllern.

EN CONTROLLER borde lära sig att vidga vyerna 
i stället för att vara just en controller, en blå 
person som fokuserar på en sak och inte tar in 
så mycket annat, tycker John Palm.

– För en säljare är världen väldigt grå hela 
tiden. Man måste anpassa sig efter kunderna, 
det är svårt för en controller att se. Control-
lern måste lära sig att säljarens affär aldrig är 
svartvit, det finns en verklighet som är oerhört 
viktig för företaget och kunden, som control-
lern kan ta in eller bortse från.

Vad tycker du om din controller?
– Min controller har alldeles för liten helhets-
bild både över core business och hur det 
faktiskt fungerar i en kundrelation, är helt 
frånvänd den dagliga businessen och för  
fokuserad på sånt som inte stöder sälj. Skulle 
jag gå på allt som min controller säger hade 

jag i stort sett inte träffat en kund.  
Så illa är det. Det är oerhört lätt på  
ett stort företag att processerna nästan  
blir skötebarnet. Controllers glömmer  
att de finns där för att sälja mer och tjäna  
mer pengar.

NÄR VI STRAX kommer in på ämnet vad sälja-
ren kan lära av controllern mjuknar John till 
och byter tonläge. 

– Redovisning är svart och vit. Som säljare 
är det oerhört viktigt att man följer upp och 
bokför de kundanpassade kostnaderna, 
kampanjer och sånt, så att controllern får lätt 
att arbeta med det, och att man själv har en do-
kumentation. Säljare är ju ett mycket mer yvigt 
släkte. Där måste man hitta klara riktlinjer. 
Controllern borde följa med ut. Man får helt 
enkelt skapa förståelse.

Följer säljarna riktlinjerna?
– Säljare går alltid på magkänsla och svarar 
innan besked kommer från controllern, man 
ser affären som sådan som det viktigaste.

Nå´t exempel 
på när det inte 

funkar?
– Jag har just slutfört en 

affär, fem miljoner kronor, 
där var det 20 000 kronor som 

det var något fel med, ett prisfel. 

Kan det ha varit du som räknade fel?
– Kan mycket väl ha varit jag. Min order till 
kunden blir spärrad, jag ombeds redogöra för 
varför jag inte har följt processen. Kunden vän-
tar på grejerna och jag bråkar med controllern. 
Vi borde bara skicka i väg varorna.

Men du kommer ju ändå inte att få de 20 000 
av kunden …
– Nej, i det läget hade jag släppt i väg ordern. 
Jag får en avhyvling, så skärper jag mig till 
nästa gång. Varken vi eller kunden står och fal-
ler med 20 000 kronor, men man måste hjälpa 
kunden. Det här sätter mig i en svår situation, 
”varför får vi inte varorna”, undrar kunden. 2
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2  L Ä R A  AV  A N D R A

”EN BRA CONTROLLER FATTAR HUR 
VERKSAMHETEN FUNKAR OCH KAN 

KOMMUNICERA”

I NÄSTA NUMMER: ÖSTERRIKISKA HANDLARE 

VERKAR NÄRA DET LOKALA SAMHÄLLET,  

VAD KAN VI LÄRA AV DEM?

SÄLJAREN:

”Min order spärrades”
VD:N:

”Knivigt för controllern att fatta beg”
Kanske lättare i ett lite mindre, 
men fortfarande stort företag? 
Niklas Johansson, vd på Skobes 
i Tranås, Motala och Vetlanda, 
menar att det är allt viktigare att 
ha ett tätt samarbete med con-
trollern, att controllern inte är en 
kamrer utan nära marknaden. Att 
man måste jobba tillsammans.

DET ÄR SNABBA beslutsvägar i 
bilhandeln.

– Vi jobbar nära varandra, från ett säljar-
perspektiv måste ekonomifunktionerna vara 
insatta i marknaden. Det går inte att sitta 
på övervåningen och det är farligt att låta 
ekonomifunktionen styra bolaget. Det går bara 

Kanske väcks avundsjuka från 
controllern när hen på egen 
bekostnad äter pannbiff medan 
säljaren sörplar pilgrimsmusslor 
med nyckelkunder på en boule-
bar i Helsingfors. Men bilderna 
som grupper kan ha av varandra 
är ofta överdrivna. Säljare får ofta 
slita hårt med krävande kunder – 
som controllern oftast slipper.

DET BÄSTA SYSTEMET byggs 
i samarbete med chefer och medarbetare så 
att det verkligen säkerställs att controllern 
stödjer verksamhetsutvecklingen, enligt Laura 
Hartman som är ordförande för Tillitsdelega-
tionen. Motsatsen är att arbeta centralt i en stab 
som sprutar ut enkäter, riktlinjer och policys. 
Att fråga medarbetarna och cheferna vad de 
behöver är a och o för att lyckas. 

Olle Högberg, docent vid 
Stockholm Business school och 
grundare av Nyckeltalsinstitutet, 
har arbetat mycket med frågorna. 

– En pedagogisk controller förklarar hur 
ekonomiska situationer ser ut utan att använda 
fikonspråk. Och det avgörande är att begreppet 
alternativkostnad inte finns med hos säljaren – 
eller snarare, har controllern inte förklarat vad 
det betyder.

Controllern är alltså mer regelstyrd?
– Ja, det är de. Säljare är mer ”det fixar vi, det 
ordnar vi”.

Det är tur att båda finns. De har olika pers-
pektiv och ser olika saker.

– Kostnadssidan finns inte för säljare medan 
controllern hela tiden ser kostnader som måste 
täckas. De som jobbar med marknadsföring 
är oftare verbalt orienterade, gillar helhet, 
sammanhang och situation medan finans och 
redovisning ofta är detaljorienterade, konkreta, 
har ordning och reda. Controllern är mer benä-
gen att inte se människor, sociala sammanhang, 
relationer och känslor. Kan prata om en kund 
som att alla kunder är likadana. Säljaren säger 
att varje kund är unik.

Är controllern systematisk och analytisk?
– O, ja, annars är det svårt att vara controller. 
Felet är att de missar känslor, sociala sam-
manhang och olika personlighetstyper som en 
säljare lever på. 

Vad kan controllern lära av säljaren?
– Att prata om och koppla människor till 
ekonomin. En bra controller fattar hur verk-
samheten funkar och kan kommunicera. Och 
förstår det här med människor och känslor, och 
att man måste förklara ekonomiska problem på 
olika sätt beroende på vem man förklarar för. 

Vad kan säljaren lära av controllern?
– En bra säljare skiter i regler. Controllern 
måste vara pedagogisk. Jämförelser är bra, de 
triggar ett bra beteende. Stjärnsäljaren kanske 
inte är så lönsam utan bara fyra på lönsamhet 
– att visa det, det kan bita, då blir sambandet 
uppenbart! 2

TIPS!
✔ Gör controllern till hjälte inom sitt område. 
Visa på vilket sätt hen har bidragit till och bidrar 
till framgång!
✔ Skapa en kanal där säljare och controllern kan 
kommunicera och lära av varandra!
✔ Prata inte nedsättande om varandra; vidsynta 
försöker lära av andra och uppfattas vara mer 
belevade – det om något gör det lättare att sälja 
mer!
✔ Hitta nyckeltal som får säljare att konkurrera 
med varandra – de vill gärna vara bäst!
✔ Skapa belöningssystem som premierar hel-
hetstänkande!

att mäta det som är gjort, säger 
Niklas Johansson.

– En duktig säljare gör 
bedömningar och tar beslut som 
man känner är bäst för företa-
get vid det tillfället. Ibland kan 
en affär verka dålig, men i det 
stora vara bra. Bättre att göra 
en skitaffär i januari än i maj. 
Första förlusten är alltid minsta 
förlusten. Svårsåld bil, det kanske 
är bättre att ta förlusten direkt. 

Det gäller att controllern jobbar så nära att man 
förstår varandra.

Begnathandeln är ju lite speciell. 
– Kostnader läggs på kalkylobjektet. 

Bilen som jag haft längre kostar 189 900, den 

nyinbytta 169 900. Ingen köper den som stått 
längre. Svårt hitta en controller som fattar allt 
sånt. Det måste börja med rätt styrning av 
begagnatansvarig och delegera ansvar för det är 
många aspekter som är svåra att förstå.

Begagnat är onekligen mer komplext än 
nytt.

– Ja, skick, färger, vad ska man sälja vidare, 
när man ska sänka priset? Det är lättare att 
vara en ren beghandlare egentligen. Vi har 
fyra nybilsmärken, vi levererar hyrbilar, det 
är bonusar, reg-andelar och serviceavtal; man 
måste se allt och hur det hänger ihop. Många 
parametrar är aktuella vid ett visst beslut, 
controllern vill gärna bryta ner allt, då kan 
man missa helhetsbilden. Det krävs dialog med 
försäljningschefen, och den har vi. 2

Lösningen

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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

Nu 550.000sålda!



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

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 587kr/mån.

geodyna 7200

29.900 kr

48.500 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. 921kr/mån.

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

 69.500 kr
leasing fr. 1298kr/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. 587kr/mån.

geodyna 7200

29.900 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:

  31.900 kr

leasing fr. 623kr/mån.

leasing fr. 838kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 43.900 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)

25.500 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 93.900 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:

31.900 kr

leasing fr. 623kr/mån.

Kampanjpris:
24.950 kr
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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



 58 MOTORBRANSCHEN 5  •  2018   MOTORBRANSCHEN 5  •  2018 59

MRF-stämma 
i framåtanda

2

MRF:S ÅRSSTÄMMA

ENERGI OCH VITALITET präglade MRF:s 
förbundsstämma som ägde rum på 
Arlanda. Medlemsantalet ökar och 
vd Tommy Letzén satte branschen 
i ett omvärldssammanhang med en 
accelererande utveckling, ny teknik, 
nya spelare och nya konstellationer. 
På distriktsnivå stack Halland ut, som 
fick pris som ”Årets distrikt”, bland 

annat för kraftfull aktivitet i frågor 
som rör rekrytering, utbildning och 
medlemsvärvning. ”Distriktsledningen 
har en förmåga att samla medlemmar 
i aktuella frågor såsom hållbarhet och 
är dessutom framgångsrika i pressbe-
arbetning.” Övriga nominerade distrikt 
var Stockholm, Västernorrland och 
Västmanland.

Mingel

Hallands Motorbranschförening utsågs till ”Årets distrikt” och pris-
checken togs emot av nye ordförande Marcus Johansson, här flankerad 
av MRF-ordföranden Lennart Börjesson och -vd:n Tommy Letzén.

Nyvalda distriktsordföranden, 
Rune Gustafson och Peter Ågren 
för Örebro respektive Jämtland.

För lång och trogen tjänst. Avgående 
distriktschefen i Örebro, Arne Berg, 
fick en silverplakett. Guldplakett gick 
till Jan Österberg, Jan Vestlund och 
Roland Johansson, den senare fick 
också förtjänsttecken.

Therese Granath är både ny 
sektorchef för personbilar på 
SVÅ och ny suppleant i MRF:s 
bilhandelsstyrelse.

Martin Persson från Bilbolaget Sundsvall, 
med sexton anläggningar i Västernorrland, 
nyvaldes till förbundsstyrelsen.

Jan Carlsson backade upp Bernt Schmidt, 
båda lätta till sinnet på stämman.

Radisson Blu Skycity på 
Arlanda fick med beröm 
godkänt för både kon-
ferenslunchen och det 
välfyllda kaffebordet.

Inspirerande föreläsare var Jennifer 
Erdtman och Kjell-Åke Fyrgård som 
guidade genom mänskligt beteende 
kopplat till rekrytering.

Stefan Rasteby från Berner, 
ordförande i bilhandels-
styrelsen och ledamot i 
förbundsstyrelsen.

Ordförande Lennart Börjesson 
sitter kvar på sin post.

Yrkes-SM
med kämpaglöd

2
YRKES-SM

Mingel

BLIVANDE VERKSTADSPERSONAL får vi hoppas 
om många av de 21 600 besökarna på Gränby 
sportfält häromveckan när Yrkes-SM avgjordes 
under dagarna tre i Uppsala. Tävlingsområdet 
myllrade av skolungdomar och många provade 
på simulatorer, däckbyten, elkopplingar och 
färgseende i Bilproffs 1 500 kvadrater stora 

arena. Det tävlades i fem klasser i motoryrkena 
– bilmekaniker, lastbilsmekaniker, lackerare, 
bilskadeteknik och maskinförare. Fem praktiska 
moment plus muntlig tentamen i varje gren. 
Bakom dem stod Bilproffs med stöd av många 
sponsorer. Hela mästerskapet arrangerades av 
WorldSkills och Uppsala kommun.

Årets yrkeslärare
i Uppsala län
När två drivna yrkeslärare från 
Uppsala län uppmärksammades 
med WorldSkills Swedens pris som 
Årets yrkeslärare var Max Michael 
från fordons- och transportpro-
grammet en av dem. Han tjänstgör 
vid Uppsala yrkesgymnasium i 
Jälla, vars elever var trägna funk-
tionärer vid prova-på-stationerna 
vid Yrkes-SM. En tidigare elev och 
tävlingsdeltagare gjorde också 
en insats som informatör kring 
lastbilsmekaniker-yrket.  

Vi vann! 
Segrarna i motorklasserna 
som går vidare till EM och 
VM. Alexander Olofsson, 
Örnsköldsvik i klassen 
personbilsteknik, Oskar 
Thulin, Genarp, bilskade-
teknik, Anna Widholm, 
Västerås, fordonslackering, 
Ante Olofsson, Offerdal, 
lastbilsteknik och Mathias 
Röstberg, Östersund,  
maskinteknik.

Mattias Roth, huvuddomare i klassen bilskadeteknik, 
sa att det var sjukt hög nivå på de praktiska jobben 
och hårfint mellan ettan och tvåan. I bakgrunden, 
”tävlingsbilen”, en Volvo S80 -02.

Här är finalisterna i bilskade-
klassen som tävlade i momenten 
riktbänk, plastreparationer, PDR-

riktning, tröskelmontering och 
ytriktning av en dörr. Fr v tvåan 

Rasmus Willig från Karlstad Plåt 
& Lack, segraren Oskar Thulin, 

Toveks, trean Joel Hedström, 
Lecab och fyran Adam Olsén, 

Bilia Almedal.

Entrén till Yrkes-SM 
på Gränby sport-
fält i Uppsala. Här  
tävlade närmare 
400 ungdomar  
i 59 yrkesgrenar.

Transportföretagen 
hade tältmonter med 
lastbilssimulator, 
popcorn och quiz. Och 
den här mekanikern i 
papp som Maria Sjölén 
lät sig plåtas med. Hon 
uppskattade att 1 400 
ungdomar besökte 
tälten.

Vi var alla finalister i Bilproffs  
motorklasser! Lackerarna  

i röda tröjor, maskinteknikerna  
i gröna, lastbilsmekanikerna i blå, 

personbilsteknikerna i gula och 
bilskadeteknikerna i brandgula.
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”En kund vill hellre köpa av oss”
FRÅGA  Vi har en kund som vill 
köpa en ny bil av oss. ”Proble-
met” är att hon per mejl har 
sagt ja till en annan lagerbil av 
samma märke hos en annan 
återförsäljare. När hon med-
delade den andra handlaren 
informerade de henne att hon 
måste betala 15 procent av 
köpeskillingen i skadestånd (se 
nedan vad hon skriver till mig).   

”Hej! Vill så gärna köpa 
denna bil av er, men den andra 
återförsäljaren sätter sig på 
tvären och menar att jag blir 
skyldig dem 15% på bilpriset, i 
mitt fall typ 80 000-90 000 kr. 
Det verkar ju helt orimligt. Jag 
har fått en orderbekräftelse 
och inget sådant framgår alls 
av denna. Jag har skickat ett 
mail där jag bekräftar beställ-
ning på en lagerbil. Nu anser de 
att detta är bindande, men inte 
heller här framgår till mig som 
konsument vad som händer om 
jag drar mig ur. Kan inte du kolla 

internt vad som gäller. Det är ju 
inte så att jag inte ska ha en bil 
av detta märke, men om jag som 
kund ska köra en bil i 3 år vill jag 
vara 105% nöjd.”

Min fråga är hur hon kan 
komma ur detta utan kostnad?

Märkeshandlare Småland

SVAR FÖR ATT UNDVIKA missför-
stånd, kontaktade jag den andra 
återförsäljaren (medlemsföretag 
i MRF) för att höra deras version. 
Min bedömning blir då följande:
1. Att kunden ingått avtal och 
beställt en bil råder ingen tvekan 
om. Skriftlig accept på mejl finns, 
samtidigt som säljaren skickat över 
en orderbekräftelse.
2. Vid avbeställning har säljaren 
rätt till ersättning för de kostnader 
han eller hon drabbas av, vilket 
framgår av § 41 konsumentköpla-
gen (Kkl). Av kundens beskrivning 
verkar hon dock inte ha erhållit 
villkoren när orderbekräftelsen 
skickades över till henne. Detta 

Motorn rasade efter en månad
VERKSTAD

FRÅGA   Vi sålde en Audi S5 V8, 
årsmodell 2010 till en 22-årig 
man för drygt en månad sedan. 
Bilen hade då gått cirka 13 000 
mil. Jag minns att den unge man-
nen talade om att han var mycket 
bilintresserad och väldigt duktig 
på att köra bil. Med så många mil 
på mätaren lämnade vi, enligt 
MRF:s rekommendationer, 300-
mil trafiksäkerhetsgaranti. 

Ungefär en månad senare 
hörde den nyblivne Audiägaren 
av sig och sade att hans bil stod 
med motorras hos en Audiverk-

stad i Småland. Jag fick telefon-
numret och ringde upp deras 
verkstadschef som informerade 
mig om att bilen inte gick för egen 
maskin. Jag bad dem felsöka och 
skicka bilder till mig. Under tiden 
låg bilägaren på mig om att han 
utan dröjsmål skulle ha tillbaka 
sin bil med ny motor. Några da-
gar senare fick jag bilderna på 
mejlen, ganska tråkigt att be-
skåda en ventil som hade lossnat 
och ramlat ner i cylinder 5, ingen 
bra kombination. Verkstaden 
talade om för mig att motorn är 

en helaluminiummotor och det 
var skador på cylinderväggen; 
enda sättet att reparera bilen är 
att byta motor. Bilägaren har kört 
350 mil sedan han köpte den för 
34 dagar sedan, jag tror att han 
har övervarvat bilen. Hur ska jag 
göra?

Göran, bilhandlare Sydsverige

SVAR HMM UNG MAN som är duktig 
att köra bil och motorras efter en 
dryg månad … Men om vi tänker 
oss en övervarvning hade det troli-
gen bara kunnat ske om övervarv-

FRÅGA  För en tid sedan kon-
taktade en Mitsubishi-ägare 
vår verkstad för fel på sin bil, 
bland annat för att det ”högg vid 
växling och kändes som kopp-
lingen slirade”. En tid bokades 
och kvinnan, som äger bilen, 
lämnade in densamma veckan 
därpå. 

Vår certifierade Mitsubishi-
mekaniker, med mer än tjugo års 
erfarenhet på märket, prov-
körde och felsökte bilen enligt 
tillverkarens anvisningar, och 
kom fram till att det med största 
sannolikhet var SST-kopplingen 
(sport shift transmission, typ 
DSG-låda) som var sliten. Det är 
ett relativt vanligt fel på berörd 
modell, varför generalagenten 
också har förlängd goodwill på 
kopplingen. 

Tyvärr fann vi ett glapp i 
servicehistoriken på bilen, 
vilket också påtalades senare i 
ett avslag på begärd goodwill-
ansökning hos generalagenten. 
Vi informerade naturligtvis 
damen om detta. Trots det ville 
hon lämna in bilen för byte av 
STT-kopplingen. Ny tid bokades 

INGEN MÅTTA PÅ FRÄCKHET!
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

och när delarna anlänt försökte 
jag ringa och stämma av med 
damen, men lyckades inte. Jag 
skickade då ett sms för att vara 
tydlig. Den uppgjorda tiden stod 
kvar. 

Men när det var dags för 
inlämnandet av bilen kom ingen 
kund. Jag ringde kvinnan flera 
gånger utan resultat, irriterad 
över att stå med tolv timmar bo-
kad tid på en av mina mekaniker. 
Samtidigt berättade mekanikern 

att kunden, via en släkting, hade 
frågat om han kunde byta kopp-
lingen på sin fritid. 

När jag efter flera försök fick 
tag i kunden förklarade hon att 
delarna var mycket billigare 
i Tyskland. Jag påminde om 
vår överenskommelse på den 
bokade tiden och att det vore 
passande att hon hade hört av 
sig i stället för att bara strunta i 
bokningen. Hon svarade inte på 
frågan varför hon försökt få vår 
mekaniker att utföra jobbet svart. 

Ett drygt halvår senare kom 
det begäran om svaromål från 
ARN. Kvinnan hade skickat 
en anmälan till nämnden om 
återbetalning för kostnaden av 
ett byte av STT-kopplingen, efter 
vår rekommendation om byte. 

ningsskyddet vore manipulerat 
eller att bilägaren råkat skicka i en 
för låg växel. 

De experter jag har bollat detta 
med tror inte på övervarvning; det 
borde vara skador på flera ventiler 
i så fall. Du kan be verkstaden 
kontrollera motorstyrdonet med 
”Odis-diagnos”. Resultatet kommer 
att visa om någon har manipulerat 
styrdonet. Hittar de inte något så 
är jag tyvärr rädd att du får svårt att 
bevisa att felet inte är köprättsligt, 
och att felet inte fanns från början.

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

En mindre verkstad hade fixat 
hennes bil och sagt att det inte 
var något fel på kopplingen. På 
kvittot från den verkstaden stod 
det bara reparation av bil och en 
summa som hon alltså tycker att 
vi ska stå för. Vad ska jag göra?

Lasse, Vallentuna Motor

SVAR VAD HADE den mindre 
verkstaden gjort? Vem som helst 
kan påstå till en kund att det inte 
är något fel om man är tillräckligt 
övertygande. Viktigt är nu att du 
svarar med att du motsätter dig an-
mälarens krav, och förklarar hur ni 
har gått till väga med er felsökning. 
Bifoga tillverkaranvisningarna och 
vilka verktyg som åtgår både vid 
felsökning och reparation.

Joachim Due-Boje

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”DEN ANDRA HANDLAREN VILL HA NÄRMARE 
90 000 KRONOR I SKADESTÅND FÖR ATT KUNDEN 
HOPPADE AV AVTALET”

MÄRKESHANDLARE SMÅLAND

VAD ÄR MIL VÄRDA?
kompenseras. Ett rikt-
märke är den skillnad 
man får om man slår 
på bilen på en värde-
ringssida och ändrar 
mätarställningen 
med motsvarande 
sträcka. 

Ett annat riktmärke 
kan vara det vi debi-
terar kunder enligt våra 
leveransvillkor vid övermil 
på inbytesbilen, vilket är fem 
kronor per mil. 

Jag har ingen anledning att 
ifrågasätta varken Bilpriser eller 
er bedömning av en ersättning om 
nästan fem kronor milen, de kan 
även med analogi av villkoren vara 

FRÅGA  Vi har sålt en Volvo XC90, 
som enligt köpeavtalet skulle 
ha gått 4 427 mil, till en kund för 
489 000 kronor. Nu har det visat 
sig att bilen har rullat 5 177 mil, 
alltså cirka 750 mil mer. Om jag 
värderar bilen på exempelvis 
bilpriser.se så skiljer det 3 500 
kronor mellan dessa olika 
miltal. Kunden tycker att det är 
värt cirka 35 kr/mil, vilket känns 
alldeles för mycket tycker jag. 
Vad gäller? 

Kjell B

SVAR  ENLIGT KONSUMENTKÖP- 

LAGEN gäller i detta fall mycket 
riktigt ett prisavdrag. Det är 
skillnaden i marknadspris som ska 

innebär att de i villkoren (p11) 
fastställda procentsatserna (god-
kända av Konsumentverket och 
som Kkl ger utrymme för), inte 
kan åberopas. 

Däremot så har den andra 
handlaren rätt till ersättning för 
de faktiska kostnader de drabbas 
av (en beräkning som ibland kan 
göras först när man säljer den 
aktuella bilen). Här har handlaren 
meddelat att man ska göra en sum-
mering och beräkning av de fak-
tiska kostnaderna och förlusterna. 
Slutsatserna blir då följande:
A ”Pacta sunt servanda” (avtal skall 
hållas). 
B Det är en fördel att tillämpa 
handpenning eftersom det är skill-
nad på att ha rätt och få rätt.
C Det är en stor fördel att använda 
MRF:s avtal och villkor eftersom 
man då inte behöver styrka de 
kostnader man haft på grund av 
avbeställningen (för övrigt ett 
krav).

David Norrbohm

Volvo XC90:an 
fick fel milantal 
i köpeavtalet.

Kunden som försökt 
få en mekaniker att 
jobba svart, var svår 
att nå telefonledes.

lämpligt. Anser kunden att det ska 
vara 35 kronor milen har kunden i 
detta läge bevisbördan för detta.

David Norrbohm

”KUNDEN UTEBLEV OCH JAG 
STOD MED EN MEKANIKER 
BOKAD TOLV TIMMAR”

LASSE, VALLENTUNA MOTOR
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”SKA VI LÄMNA UT INFO FRÅN 
BILENS SVARTA LÅDA?”

BILHANDEL

BILHANDELBILHANDEL

”JAG REKOMMENDERAR ATT 
HA DEN UTÖKADE GARANTIN 
I EGET HUS”

FRÅGA  Vi har kommit till ett läge 
där vi funderar på att utöka våra 
garantier med en förlängning i 
tid utöver våra MRF-garantier. Vi 
säljer 600 begagnade bilar per 
år. Hur påverkar regler och lagar 
oss om vi som alternativ börjar 
använda en extern garantiför-
säkring? Är det så enkelt som en 
del säger?

Erik, Växjö 

SVAR HEJ ERIK, det är faktiskt 
inte alltid lätt att skilja på vad som 
gäller enligt Konsumentköplagen 
(KKL) och vad som är garanti. 

Det som ingår i garantiför-
säkringar skiftar mellan bolagen 
och även mellan deras produkter. 
Problem uppstår tyvärr ibland 
beroende på de begränsningar 
som finns i dessa produkter. Som 

Garantiförsäkringen friskriver er inte!
exempel på begränsning är fel som 
fanns vid leveransen. Situationer 
med begränsningar redan inom 
sex månader efter leverans, där vår 
starka konsumentköplag är tydlig, 
ger tvister och badwill alltför ofta.

DEN GRUNDLÄGGANDE skillnaden 
mellan ansvar enligt KKL respek-
tive garanti är att säljföretaget, 
enligt KKL:s huvudregel, endast 
ansvarar för fel som föreligger 
vid leveransen – ursprungliga 
köprättsliga fel – medan en garanti 
enligt sin lydelse endast täcker fel 
som inträffar efter leveransen. 

Jag rekommenderar att ha den 
utökade garantin i eget hus. Ge-
nom att använda vår MRF-garanti 
med utökad garantiperiod och 
sätta av pengar per levererad bil, 
får ni en enklare situation, samti-

digt som ni har fonderade medel 
att boka garantikostnaderna mot.  

KOM IHÅG ATT alltid ange vilken 
garanti som ni lämnar på både 
varudeklarationen och köpe-
avtalet, samt att lämna över er 
garantiblankett till kunden. Viktigt 
att följa regelverket och att det 

HAR VI ANSVAR VID  
FÖRMEDLINGSAFFÄRER?

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Ett försäkringsbolag vill  
att vi tappar ett krockskadat 
fordon på information ur data-
boxarna. Bolaget vill ha reda på 
när exempelvis airbags löst ut, 
antalet starter efter att airbagen 
löst, samt en del annan infor-
mation om själva olyckan. Det 
specificeras inte vad informa-
tionen ska användas till. Ska 
vi tillmötesgå bolaget? Måste 
kunden/bilägaren få kännedom 
om att vi lämnar ut informatio-
nen? Det känns lite olustigt, vi 
vill ju hjälpa till om det finns 
misstanke om försäkringsbe-
drägeri men är osäkra på hur vi 
ska hantera detta?

Jalle 

SVAR JAG FÖRSTÅR ERT dilemma, 
men här har jag inget rakt svar. 
Saab var på tapeten för ett par år 
sedan när polisen beslagtagit den så 
kallade svarta lådan i ett brotts- 
ärende och ville att Saab skulle av-
koda informationen. Saab nekade. JALLE

INFORMATION FRÅN BILENS HJÄRTA

JOHAN HOLMQVIST

FRÅGA  Vi sålde en ny bil per 
telefon. Kunden hade varit 
inne tidigare och då körde jag 
också en sväng med hans in-
byte. Vid telefonförsäljningen 
kom vi överens om att kunden 
skulle komma in nästa dag för 
att skriva på ordersedlarna, 
med villkor, vilket också 
skedde.

Inbytestestet gjordes några 
dagar senare när kunden hade 
tid. Leveransen skulle ske 
efter två månader, men redan 
efter en månad ringde kunden 
och berättade att motorlam-
pan på hans gamla lyste vid 
större gaspådrag. Jag bad 
kunden att låta märkeshandla-
ren på orten felsöka och efter 
att det gjorts återkom kunden 
med besked om att topp-

lockspackningen blåst och det 
skulle kosta 45 000 kronor att 
reparera bilen. 

Kunden menar nu att vi ska 
stå för kostnaden eftersom 
vi inte angett ”med reserva-
tion för test” på ordersedeln. 
Stämmer det verkligen?

Karin i Gävle

SVAR TACK OCH LOV har du läm-
nat över en ordersedel där MRF:s 
villkor finns med. Under punkt 
5B anges det att om bilens skick 
förändras fram till leverans så 
har bilföretaget rätt till omvärde-
ring. Men om du inte skulle testa 
en bil innan ordern skrivs ut ska 
du alltid ange ”med reservation 
för test”, så att det inte blir något 
missförstånd mellan er.

Johan Holmqvist

inte finns otydlighet kring vilken 
garanti som lämnats. Om någon 
garantiblankett av misstag inte 
lämnats eller garantins omfattning 
är oklart formulerat på köpe-
avtalet, tolkas varje otydlighet 
beträffande garantins omfattning 
till kundens fördel.

Johan Holmqvist

FRÅGA  Vi får ibland frågan om vi 
kan förmedla en bilaffär. Det rör 
sig oftast om en bil som för oss 
är så udda eller dyr, att vi inte vill 
köpa in den. Vi låter då bilen stå 
i kommission och köper in den 
först i samband med leveransen. 
Vi skriver tydligt på ordersedeln 
att det avser en förmedlingsaf-
fär och då har vi väl inget ansvar, 
eller?

Karl, Luleå

SVAR DE BILAR SOM ni säljer i 
era lokaler, ordertecknade på era 
ordersedlar kan ni inte avtala bort 
konsumentköplagen (KKL) från, 
hur gärna ni än skulle vilja. 

Er tilläggstext om att det avser 
en förmedlingsaffär hjälper föga. 
Så länge ni som näringsidkare säl-
jer en bil till en konsument gäller 

ert ansvar som om ni säljer en bil 
ur ert ordinarie lager. 

Upprätta ett tydligt avtal med 
den säljande konsumenten om att 
ni har rätt att få betalt för alla kost-
nader som kan uppstå på grund av 
denna förmedling från köparen. Ni 
står ju för ansvaret och kan då en-
kelt få ersättning för de kostnader 
som uppstår.

Följande text från MRF:s ”Prak-
tisk Bilhandelsjuridik” är tydlig:

”Om säljföretaget vill undvika 
förmedlaransvar enligt KKL ska 
företaget stanna vid att förmedla 
kontakten mellan den uppdrags-
givande konsumenten och den 
köpande konsumenten samt se till 
att dessa inte gör upp affären i fö-
retagets lokaler och inte använder 
företagets blanketter.”

Johan Holmqvist

Lämna med villkoren!

Det gäller att vara tydlig med 
vilken garanti som lämnas.

Så här sa Saabs presstalesman: 
”Jag tolkar det inte som om polisen 
har rätt till detta. Polisen kan inte 
ta del av kodad data utan vår hjälp 
och då krävs det någon form av 
domstolsutslag för att tvinga oss. 
Om den situationen skulle uppstå 
kommer Saab att överväga att 
helt slopa de svarta lådorna, som 
beskrivs som ett viktigt led i den 
kontinuerliga förbättringen av 
krocksäkerheten.”

Det blev ingen rättegång och da-
tainspektionen lade ner fallet, men 
en sak inspektionen tryckte på var 
att biltillverkarna borde informera 
bilägaren om att fordonen har 
denna funktion. 

När man frågar runt bland 
tillverkare, generalagenter, jurister 
och verkstadschefer verkar ingen 
ha riktigt bra koll, gissningsvis för 
att det aldrig har prövats rättsligt. 

JURISTER JAG FRÅGAR tycker att ni 
själva ska avgöra om ni vill lämna 
ut någon datainformation från ett 

fordon. Det kan nog vara klokt att 
även informera bilägaren innan ni 
gör det och vem som begärt det. 
Om tillverkaren vill ha informa-
tion från bilens system kontaktar  
dom er och i dom flesta fall kom-
mer deras ingenjörer/tekniker 
till bilen, inte bara för och hämta 
informationen utan även för att 
dokumentera fordonet, fotografera 
och mäta (intryckning, skadans 
art etcetera).

DIN UNDRING ÄR högaktuell också 
med anledning av dataskydds-
förordningen som träder i kraft 
snart, 25 maj. Där ställs stora krav 
på att informera kunder om hur 
personuppgifter behandlas. Här är 
MRF i slutfasen med en uppfö-
randekod om hur information ska 

sparas och varför. Där framgår 
bland annat att vi i branschen 
efter ett avtals genomförande – 
verkstadsbesöket – har rätt att 
behandla information som finns 
lagrad i bilens dator för att kunna 
göra underhåll, felsökningar och 
åtgärda fel på fordonet. 

I ERT FALL, där det rör sig om 
en krockskada så vet ni ju inte 
på verkstaden vem som kört 
fordonet; det behöver ju inte vara 
bilägaren, och ska då informa-
tionen lämnas ut så bör ni veta 
syftet! Jag tror att det bästa är 
om försäkringsbolagen går via 
generalagenterna när dom vill ha 
ut denna information så att ni tills 
vidare slipper ta beslutet.

Jan Olvenmo

Vi bemannar alla tjänster inom motorbranschen

• Administratörer, kundtjänst och receptionister
• Servicerådgivare, tidsbokare och reservdelspersonal

• Servicemekaniker, utrustningsmekaniker, biltestare

• Montörer, påbyggare, lagermedarbetare

Välkommen med din order!

sommarbemanning?

KONTAKT
Catrin Fjellström
08-409 144 40
catrin.fjellstrom@ 
autorekrytering.se
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     27 16 98 90 0,08 0,07
  Land Rover                 52 68 145 244 0,11 0,20
Totalt BC Sweden             79 84 243 334 0,19 0,27
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 652 1 810 6 443 7 248 5,29 6,04
  Mini                        309 290 1 002 1 002 0,82 0,83
Totalt BMW Northern Europe     1 961 2 100 7 445 8 250 6,12 6,88
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 83 59 176 148 0,14 0,12
  Fiat                       1 029 921 2 076 2 171 1,70 1,81
  Jeep                       62 30 271 260 0,22 0,21
Totalt Fiat Group Automobiles 1 174 1 010 2 523 2 579 2,07 2,15
Ford Motor                                                                          
  Ford                       681 940 3 120 4 458 2,56 3,71
Totalt Ford Motor            681 940 3 120 4 458 2,56 3,71
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      232 275 1 078 1 194 0,88 0,99
Totalt Honda Nordic          232 275 1 078 1 194 0,88 0,99
Iveco                                                                 
  Iveco                        12 3 17 15 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     12 3 17 15 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 110 2 002 7 379 6 968 6,06 5,81
Totalt KIA Motors Sweden     2 110 2 002 7 379 6 968 6,06 5,81
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        1 238 1 103 3 907 3 751 3,21 3,13
Totalt KW Bruun Autoimport     1 238 1 103 3 907 3 751 3,21 3,13
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      531 433 1 808 2 070 1,48 1,72
Totalt Mazda Motor Sverige   531 433 1 808 2 070 1,48 1,72
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 999 1 692 6 586 6 241 5,41 5,20
  Smart                      0 7 2 11 0,00 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 999 1 699 6 588 6 252 5,41 5,21
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 1 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 1 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    188 207 797 754 0,65 0,62
Totalt Nimag Sverige      188 207 797 754 0,65 0,62
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     1 118 791 4 032 3 577 3,31 2,98
Totalt Nissan Nordic         1 118 791 4 032 3 577 3,31 2,98
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     698 598 2 158 2 250 1,77 1,87
Totalt Opel Sverige         698 598 2 158 2 250 1,77 1,87
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      343 327 1 275 1 204 1,04 1,00
  Renault                    995 1 160 2 932 4 002 2,41 3,33
Totalt Renault Nordic Sverige 1 338 1 487 4 207 5 206 3,45 4,34
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    414 436 1 465 1 809 1,20 1,50
  DS                    2 4 29 18 0,02 0,01
  Hyundai                    399 336 2 242 2 111 1,84 1,76
  Mitsubishi                 230 261 1 132 1 439 0,93 1,20
Totalt SC Motors Sweden AB   1 045 1 037 4 868 5 377 4,00 4,48
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     89 22 275 72 0,22 0,06
Totalt Ssangyong Motor Sverige         89 22 275 72 0,22 0,06
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     519 377 1 757 1 520 1,44 1,26
Totalt Subaru Nordic         519 377 1 757 1 520 1,44 1,26
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      143 127 511 477 0,42 0,39
  Toyota                     2 077 1 530 7 634 7 228 6,27 6,02
Totalt Toyota Sweden         2 220 1 657 8 145 7 705 6,69 6,42
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 569 1 673 6 020 6 592 4,95 5,49
  Porsche                    268 183 717 551 0,58 0,45
  Skoda                      1 649 1 666 6 130 5 497 5,04 4,58
  Seat                       699 525 2 349 1 896 1,93 1,58
  Volkswagen                 5 351 3 977 18 054 17 502 14,84 14,59
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 536 8 024 33 270 32 038 27,35 26,72
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      7 313 6 453 27 476 24 690 22,59 20,59
Totalt Volvo Personbilar Sverige 7 313 6 453 27 476 24 690 22,59 20,59
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       134 174 518 820 0,43 0,68
Totalt 34 215 30 476 121 612 119 880 100,00 100,00
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1 276 1 333 532 737

1 525 1 529 5 029 4 677
1 1 1 10
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667 915 798 894
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19 32 256 40
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1 009 832 748 688
1 009 832 748 688

123 107 388 370
3 649 3 344 3 985 3 884
3 772 3 451 4 373 4 254

1 555 1 408 4 465 5 184
374 305 343 246

2 256 2 402 3 874 3 095
1 356 1 239 993 657
5 604 5 619 12 450 11 883

11 145 10 973 22 125 21 065

5 188 6 643 22 288 18 047
5 188 6 643 22 288 18 047

138 207 415 603
43 146 44 977 78 466 74 903

Nyregistreringar under april

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

 April Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
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Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
april 2018

Nyregistrerade miljöbilar april 2018, nya definitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i april

 April Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 2 603 1 914 11 041 7 631 9,08 6,37
2 VW Golf 1 413 1 322 5 741 6 173 4,72 5,15
3 Volvo Xc60 1 581 2 270 5 461 6 988 4,49 5,83
4 Volvo s/V60 1 188 1 274 5 237 5 747 4,31 4,79
5 VW Passat 1 473 869 5 158 4 041 4,24 3,37
6 VW tiguan 1 259 798 3 571 3 169 2,94 2,64
7 Volvo V40n 991 815 2 968 3 329 2,44 2,78
8 nissan Qashqai 646 386 2 442 1 919 2,01 1,60
9 toyota auris 539 319 2 072 2 044 1,70 1,71
10 skoda octavia 532 466 2 071 1 829 1,70 1,53

 April Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 toyota auris hsD hybrid 468 245 1 786 1 561 7,14 7,59
2 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 447 270 1 728 684 7,87 3,33
3 VW Passat Gte Laddhybrid 427 218 1 454 1 400 6,63 6,81
4 toyota c-hr hybrid hybrid 390 244 1 090 919 4,97 4,47
5 toyota Yaris hybrid hybrid 326 202 1 043 820 4,75 3,99
6 mercedes e-Klass (213)  Diesel 281 287 959 1 313 4,37 6,39
7 nissan Qashqai DcI Diesel 237 37 915 324 4,17 1,58
8 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 275 0 844 0 3,85 0,00
9 Kia niro hybrid hybrid 176 178 715 760 3,26 3,70
10 Kia optima PheV Laddhybrid 239 11 709 62 3,23 0,30

El/laddhybrid 36,2 %

E85 0,4 % 

Elhybrid 25,3 %

Diesel 32,8 %

Gas 5,3 %

 April Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 11 402 9 341 39 959 38 357 32,90
Västra Götalands län           5 464 5 272 20 125 20 080 16,50
skåne län                      4 693 4 194 17 059 16 353 14,00
Östergötlands län              1 246 1 206 4 459 4 714 3,70
Jönköpings län                 1 243 1 140 4 339 4 407 3,60
hallands län                   1 190 842 4 072 3 629 3,30
Uppsala län                    836 911 3 020 3 202 2,50
Värmlands län                  907 683 2 914 2 694 2,40
södermanlands län              786 714 2 607 2 643 2,10
Örebro län                     756 752 2 559 2 670 2,10
Gävleborgs län                 651 680 2 516 2 596 2,10
Västmanlands län               674 619 2 486 2 411 2,00
Kalmar län                     731 632 2 357 2 514 1,90
Dalarnas län                   664 573 2 312 2 152 1,90
Västernorrlands län            612 606 2 262 2 327 1,90
Västerbottens län              576 608 2 177 2 397 1,80
Kronobergs län                 616 608 2 059 2 315 1,70
norrbottens län                400 378 1 659 1 629 1,40
blekinge län                   388 366 1 309 1 355 1,10
Jämtlands län                  248 240 966 1 025 0,80
Gotlands län                   132 111 396 410 0,30
Landet totalt 34 215 30 476 121 612 119 880 100,00

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 388 190  

ko m m e N ta r

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

8

För personbilar blev april den bästa 
aprilmånaden någonsin. en ökning med 12 
procent. Påsken låg i april i fjol, vilket ungefär ger  
10 procent fler registreringar i år. ackumulerat  
är vi 1 procent över rekordåret 2017. 

Även För transportbilar blev april i år den 
bästa aprilmånaden någonsin, med en ökning på 
13 procent. ackumulerat är vi 2 procent över det 
bästa året hitintills som var 2017. bonus malus-
effekten kommer de kommande månaderna att 
märkas mest för transportbilar.

tunga lastbilar ökade också starkt, med  
12 procent, alltså något mer än vad ökningen av 
arbetsdagarna ger. I april 2016 levererades det  
ut rekordmånga 638 tunga lastbilar, men vi är  
i år före 2016 på fyra månader med 7 procent  
och med 4 procent före rekordåret 2017. 

Nya rekord i april!
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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

 Mars  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 

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

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

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

1 Volvo 3 706 19,79 3 875 11 138 20,49 10 494 8 743 21,81 7 107 5,1 5,9 5,1
2 Volkswagen 2 707 14,46 2 801 7 691 14,15 7 551 4 632 11,56 4 848 7,0 7,0 6,3
3 Toyota 1 525 8,14 1 730 4 395 8,08 4 446 2 654 6,62 2 530 6,8 7,8 6,3
4 Audi 1 282 6,85 1 138 3 787 6,97 2 896 3 142 7,84 2 302 4,9 4,9 4,5
5 BMW 1 058 5,65 1 109 3 021 5,56 2 841 2 045 5,10 1 925 6,2 6,6 5,8
6 KIA 831 4,44 834 2 394 4,40 2 145 1 554 3,88 1 445 6,4 6,7 6,0
7 Skoda 814 4,35 665 2 225 4,09 1 782 1 726 4,31 1 475 5,8 5,2 5,2
8 Ford 809 4,32 910 2 519 4,63 2 337 2 218 5,53 2 306 4,4 4,7 4,3
9 Mercedes-Benz 704 3,76 682 1 935 3,56 1 792 1 890 4,72 1 406 4,4 5,3 4,1

10 Renault 642 3,43 684 1 930 3,55 1 873 1 369 3,42 1 509 5,6 5,4 5,2
11 Peugeot 580 3,10 614 1 521 2,80 1 554 1 189 2,97 1 300 5,7 6,0 5,0
12 Hyundai 562 3,00 660 1 636 3,01 1 724 1 215 3,03 1 372 5,4 6,0 5,1
13 Nissan 506 2,70 428 1 312 2,41 1 098 565 1,41 602 10,9 8,7 9,0
14 Opel 440 2,35 473 1 301 2,39 1 304 1 181 2,95 1 197 4,4 4,7 4,2
15 Subaru 338 1,80 306 1 015 1,87 826 633 1,58 621 6,2 5,4 5,9
16 Citroen 311 1,66 342 865 1,59 937 794 1,98 912 4,6 4,8 4,2
17 Honda 262 1,40 294 789 1,45 775 668 1,67 666 4,8 5,4 4,7
18 Seat 242 1,29 212 657 1,21 545 500 1,25 382 5,8 6,0 5,2
19 Mazda 228 1,22 230 704 1,29 584 476 1,19 471 5,7 5,4 5,5
20 Mitsubishi 178 0,95 195 611 1,12 556 484 1,21 427 4,5 5,0 4,7
21 SAAB 175 0,93 261 511 0,94 708 491 1,23 660 4,3 5,4 4,1
22 Mini 131 0,70 119 335 0,62 283 233 0,58 206 6,5 6,4 5,7
23 Suzuki 130 0,69 122 419 0,77 371 213 0,53 263 6,8 5,4 6,6
24 Dacia 107 0,57 102 356 0,65 260 196 0,49 160 6,8 6,8 7,0
25 Fiat 106 0,57 103 273 0,50 249 309 0,77 232 4,2 5,0 3,6
Övriga                                            353 1,88 409 1 023 1,88 1 011 958 2,39 1 018 4,4 5,0 4,2

Totalt/Genomsnitt 18 727 100,0 19 298 54 363 100,0 50 942 40 078 100,0 37 342 5,6 5,9 5,2

01 - stocKhoLm                           12 243 10 772 1 471 13,66 31 557 28 401 3 156 11,11 23,23 20,89
03 - UPPsaLa                             1 589 1 784 -195 -10,93 4 585 4 731 -146 -3,09 3,37 3,48
04 - sÖDermanLanD                        1 363 1 570 -207 -13,18 4 109 4 165 -56 -1,34 3,02 3,06
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 011 2 215 -204 -9,21 5 798 6 083 -285 -4,69 4,27 4,47
06 - JÖnKÖPInG                           1 835 1 980 -145 -7,32 5 428 5 368 60 1,12 4,00 3,95
07 - KronoberG                           992 1 157 -165 -14,26 2 940 2 899 41 1,41 2,16 2,13
08 - KaLmar                              1 226 1 347 -121 -8,98 3 385 3 568 -183 -5,13 2,49 2,62
09 - GotLanD                             204 231 -27 -11,69 643 638 5 0,78 0,47 0,47
10 - bLeKInGe                            724 851 -127 -14,92 2 181 2 194 -13 -0,59 1,61 1,61
12 - sKÅne LÄn                           5 776 6 613 -837 -12,66 17 505 18 537 -1 032 -5,57 12,88 13,63
13 - haLLanD                             1 533 1 737 -204 -11,74 4 510 4 731 -221 -4,67 3,32 3,48
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 601 8 649 -1 048 -12,12 22 253 23 275 -1 022 -4,39 16,38 17,12
17 - VÄrmLanD                            1 309 1 480 -171 -11,55 3 851 3 864 -13 -0,34 2,83 2,84
18 - Örebro                              1 412 1 620 -208 -12,84 4 212 4 273 -61 -1,43 3,10 3,14
19 - VÄstmanLanD                         1 523 1 628 -105 -6,45 4 376 4 510 -134 -2,97 3,22 3,32
20 - DaLarnas LÄn                        1 310 1 489 -179 -12,02 3 783 3 938 -155 -3,94 2,78 2,90
21 - GÄVLeborG                           1 233 1 463 -230 -15,72 3 608 3 795 -187 -4,93 2,66 2,79
22 - VÄsternorrLanD                      1 099 1 221 -122 -9,99 3 214 3 277 -63 -1,92 2,37 2,41
23 - JÄmtLanD                            501 545 -44 -8,07 1 565 1 445 120 8,30 1,15 1,06
24 - VÄsterbotten                        1 010 1 116 -106 -9,50 3 080 3 011 69 2,29 2,27 2,21
25 - norrbotten                          1 085 1 230 -145 -11,79 3 250 3 216 34 1,06 2,39 2,37
Övrigt 13 21 -8 -38,10 31 34 -3 -8,82 0,02 0,03

Hela landet 47 592 50 719 -3 127 -6,17 135 864 135 953 -89 -0,07 100,0 100,00

MRF 17 107 35,95 49 705 36,59 17 540 34,59 46 242 34,02 -433 -2,47 3 463 7,49
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 145 25,52 35 370 26,04 14 078 27,76 37 392 27,51 -1 933 -13,73 -2 022 -5,41
Bilhandel total 29 252 61,48 85 075 62,63 31 618 62,35 83 634 61,53 -2 366 -7,48 1 441 1,72
Privat bilhandel(fysisk person) 1 346 2,83 3 953 2,91 1 609 3,17 4 520 3,33 -263 -16,35 -567 -12,54
Juridisk person 6 766 14,22 16 753 12,33 5 357 10,56 15 171 11,16 1 409 26,30 1 582 10,43
Privat 9 992 21,00 29 411 21,65 11 801 23,27 31 814 23,41 -1 809 -15,33 -2 403 -7,55
Direktimport 225 0,47 638 0,47 327 0,64 784 0,58 -102 -31,19 -146 -18,62

Totalt 47 581 135 830 50 712 135 923 -3 131 -6,17 -93 -0,07
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Apr  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  2 0 4 1 0,0 300,0 0,0 0,0
citroen  237 217 944 1 206 9,2 -21,7 5,3 6,9
Dacia  58 56 210 188 3,6 11,7 1,2 1,1
hyundai  2 4 7 21 -50,0 -66,7 0,0 0,1
Fiat  132 119 570 482 10,9 18,3 3,2 2,8
Ford  535 535 2 749 2 372 0,0 15,9 15,5 13,6
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  76 49 202 183 55,1 5,2 1,1 1,1
Isuzu  39 36 174 116 8,3 50,0 1,0 0,7
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  519 413 1 624 1 498 25,7 8,4 9,1 8,6
mitsubishi  45 84 193 323 -46,4 -40,2 1,1 1,8
nissan  327 256 1 117 1 063 27,7 5,1 6,3 6,1
opel  137 91 505 437 50,5 15,6 2,8 2,5
Peugeot  406 369 1 492 1 545 10,0 -3,4 8,4 8,8
renault  497 358 1 614 1 433 38,8 12,6 9,1 8,2
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  3 0 78 12 0,0 550,0 0,4 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  189 143 750 763 32,2 -1,7 4,2 4,4
Volkswagen  1 596 1 508 5 530 5 837 5,8 -5,3 31,1 33,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  1 0 8 4 0,0 100,0 0,0 0,0
Totalt  4 801 4 238 17 771 17 493 13,3 1,6 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Apr  Ackumulerat  2018  2017
Daf  17 10 56 48 70,0 16,7 2,8 2,5
Iveco  1 1 3 1 0,0 200,0 0,2 0,1
Man  22 14 65 65 57,1 0,0 3,3 3,4
mercedes-benz  63 48 195 232 31,3 -15,9 9,8 12,1
scania  196 206 721 799 -4,9 -9,8 36,1 41,7
Volvo  275 236 949 763 16,5 24,4 47,5 39,8
Övriga  3 2 7 7 50,0 0,0 0,4 0,4
Totalt  577 517 1 996 1 915 11,6 4,2  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass April Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 4 801 4 238 563  13,3  17 771 17 493 278  1,6 
andel i % 88,7 88,6   89,1 89,3  
3,5–10 ton 20 16 4  25,0  93 104 -11  -10,6 
andel i %  0,4 0,3   0,5 0,5  
10–16 ton  17 12 5  41,7  79 79 0  0,0 
andel i %  0,3 0,3   0,4 0,4  
>16 ton  577 517 60  11,6  1 996 1 915 81  4,2 
andel i %  10,7 10,8   10,0 9,8  
Totalt  5 415 4 783 632  13,2  19 939 19 591 348  1,8

Registrering av bussar Över 10 ton

 April Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Apr  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  2 19 21 42 -89,5 -50,0 15,6 25,3
man  10 0 12 41 0,0 -70,7 8,9 24,7
mercedes-benz  3 8 12 23 -62,5 -47,8 8,9 13,9
neoplan  1 0 1 0 0,0 0,0 0,7 0,0
scania  3 2 37 22 50,0 68,2 27,4 13,3
VDL  2 0 12 9 0,0 33,3 8,9 5,4
Volvo  2 8 35 21 -75,0 66,7 25,9 12,7
Övriga  3 4 5 8 -25,0 -37,5 3,7 4,8
Totalt  26 41 135 166 -36,6 -18,7 100,0  100,0

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

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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12 bästa filmer om bilhandlare

  MOTORBRANSCHEN 5  •  2018 69

Perspektiv
2

Bilhandlare på film

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

1. ”Fargo” (1996). 
Plats: Handlingen kretsar 
mest kring en firma som säljer 
Oldsmobiles och är inspelad 
i gamla svensktrakter, vilket 
märks både på rollfigurernas 
namn och i alla ”jaaa-repliker”. 

2. ”The hot spot” (1990). 
Plats: Texas, USA. Här finns 
filmvärldens allra hetaste 
bilfirma, både vad det gäller 
värme och sexighet. Filmen 
regisserades av filmstjärnan 
Dennis Hopper och älskades 
av kritikerna. 

3. ”Rain man” (1988). 
Plats: Los Angeles, USA. Den 
mest framgångsrika filmen 
om bilhandlare någonsin; den 
drog in mer än två miljarder 
kronor. Filmen handlar om 

Charlie Babbitt (Tom Cruise) 
som endast får en klassisk 
Buick Roadmaster 1949 i arv 
efter sin far … det blir en road 
trip genom USA.

4. ”Cadillac man” (1990). 
Plats: Queens, New York, 
USA. Bilförsäljaren Joey 
O’Brien (Robin Williams) ligger 
illa till och måste sälja tolv 
bilar på två dagar om han vill 
behålla jobbet.

5. ”Le vendeur” (2011). 
Plats: Lac Saint-Jean, 
Kanada. Ett drama om den 
rutinerade bilförsäljaren Mar-
cel Lévesque (Gilbert Sicotte) 
som lever för sitt jobb och har 
varit månadens säljare i 16 år. 
Nu närmar sig pensionen och 
livet ändrar sig för alltid. 

6. ”Bilskojarna” (1980). 
Plats: Småstad, USA. När 
ägaren till en bilfirma plötsligt 
dör måste säljaren Russo 
(Kurt Russell) göra allt (och 
lite till) för att rädda företaget 
från att tas över av konkurren-
ten på andra sidan vägen.   

7. ”Something always hap-
pens” (1934). 
Plats: England. Bilsäljaren 
Peter Middleton (Ian Hunter) 
blir av med jobbet under de-
pressionen. Han får jobb som 
chef på en mackkedja men 
han faller för en kvinna som 
visar sig vara dotter till största 
konkurrenten. 

8. ”Sven Klangs kvintett” 
(1976). 
Plats: Höganäs, Skåne. 

Filmen om ett jazzbands liv 
på 1950-talet betraktas ofta 
som en av de bästa svenska 
någonsin. Så här förklarar 
huvudpersonen Sven Klang 
(Anders Granström) själv sitt 
liv: ”På dagarna sålde man 
bilar och på kvällarna spelade 
man för dem man sålt till så 
det gällde att hålla stilen.” 

9. ”Julefrukosten” (2009). 
Plats: Holgers Auto, Dan-
mark. Säljaren Anders Bo 
(Thomas Voss) har precis bör-
jat på Holgers Auto men går 
inte på julfesten för att mingla, 
han är där för att stjäla 
kundregistret. En av de största 
tittarsuccéerna i Norden.

10. ”Made in America” (1993). 
Plats: Oakland, Kalifornien. 

Pappan i filmen Hal Jackson 
(Ted Danson) verkar kanske 
som en galen rollfigur men 
bygger på den verklige bil-
handlaren Cal Worthington.   

11. ”Breakfast of Champi-
ons” (1999). 
Plats: Indiana, USA. Svart 
komedi om bilförsäljaren 
Dwayne Hoover (Bruce Willis) 
som är på gränsen till nervöst 
sammanbrott. Saken blir inte 
bättre av att hans säljchefs 
sexhemligheter är på väg att 
bli avslöjade. 

12. ”Green ghost” (2017). 
Plats: Texas, USA. Den här 
filmen kommer inte att vinna 
några Oscars, men det är inte 
ofta en bilsäljare skildras som 
en superhjälte. 2

Många av Hollywoods filmer är fyllda med bilar. Därför är det inte heller så 
konstigt att det också finns massor av bilsäljare på vita duken. Vår reporter 

Mikael Jägerbrand letade upp de bästa långfilmerna:



STATEN SKA förbjuda en del av våra bilar, och 
förbjuda andra bilar att fara på allmän väg. 
Detta tycks vara på gång. Hur kan invånarna 
hantera det?

Vad gör de om – när – deras ekonomiska 
villkor plötsligt förändras, till det sämre? När 
framtidsplanerna slås i kras? Och de inte kan 
starta något nytt projekt eftersom pengarna 
försvann?

Frågorna har blivit mycket intressanta, kan-
ske helt avgörande för många människor. Vi har 
inte svaren – än; de kommer tyvärr nog snart. 
Men om vi vänder på perspektivet får vi veta hur 
det går i det omvända fallet.

DEN EKONOMISKA och tekniska utvecklingen  
i Europa kom igång först mot slutet av 1800- 
talet. Sedan gick det mycket snabbt. Tekniska 
uppfinningar kunde exploateras ekonomiskt. 
Att Sverige på mindre än ett sekel förändrades 
från ett fattigt bondeland till en rik industristat 
berodde inte på omfördelning av pengar – som  
en politisk huvudmyt säger – utan på att 
produktiviteten, det vill säga produktionen per 
timme och person, ökade med en faktor på 25.

Och vad berodde det på?

SVARET FINNER MAN hos den amerikanske 
ekonomihistorikern Douglass North, som fick 
ekonomipriset 1993. Han analyserade tillväx-
tens villkor. Och han fann att den avgörande 
faktorn bakom tekniska och ekonomiska 
framsteg var det statliga skyddet för ägande-
rätten. Det var det som gjorde att människor 
vågade satsa på långsiktiga investeringar. Utan 
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Krönika

”Om regeringen plöts-
ligt stoppar ett visst 
fordon kommer kanske 
fler stopp ...”

Staten stoppar framtiden!

NILS-ERIC SANDBERG, FD LEDARSKRIBENT I DN, 
PUBLICIST I EKONOMISKA OCH FILOSOFISKA ÄMNEN, 
ÄR ÅTERKOMMANDE KRÖNIKÖR I MOTORBRANSCHEN. 
DEN HÄR GÅNGEN SKREV HAN I VREDESMOD EFTER 
ATT GRUNDLIGT HA LÄST LAGEN OM MILJÖZONER FÖR 
BILAR OCH REGERINGENS AVSIKTER. 

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  
möjlighet 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 | 054 - 85 00 75 | sunmaskin.se | info@sunmaskin.se
 Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess

AV NILS-ERIC SANDBERG

garanterad äganderätt var detta riskabelt, och 
omöjligt.

Samma slutsatser har de amerikanska indu-
strihistorikerna Birdzell och Rosenberg dragit i 
sitt verk ”How the West Grew Rich”. Jag träffade 
dem på ett mycket intressant seminarium på 
Handels.

VARFÖR ÄR DÅ de här resonemangen och 
böckerna aktuella just nu? Jo, därför att den 
rödgröna regeringen överväger att införa ett 
förbud mot dieselbilar. För några år sedan sågs 
dieselbilar som miljövänliga, och fick därför en 
subvention. Nu har politikerna plötsligt bytt 
fot. Den nya lagen om miljözoner, från 2020 
och 2022, är så komplicerad att endast bilister 
med minst 60 poäng i matematik kan hitta rätt. 
Det enda de vet är att dieselbilar ska förbjudas 
på stora delar av gatunätet. Ett totalförbud 
kommer kanske snart.

DE SOM HAR satsat sina pengar i dieselbilar 
finner plötsligt att värdet av investeringen för-
svinner. Då mister de i praktiken äganderätten 
till bilen. Kanske har de inte råd att köpa en 
ny bil. Då försvinner transporten till arbetet. 
Och om regeringen plötsligt stoppar ett visst 
fordon kommer kanske fler stopp. Alla som är 
beroende av bil kommer att leva i total osäker-
het om sin framtida ekonomi.

DE SOM SITTER i Rosenbad och kastar krona 
och klave om medborgarnas ekonomi har inte 
läst en rad ekonomisk historia. De har aldrig 
funderat över äganderättens betydelse och till-
växtens beroende av långsiktiga stabila regler.

Det är precis så här en regering inte får 
behandla medborgarnas investeringar, skulle 
Douglass North sagt om han studerat det som 
nu händer i Sverige – och sedan försökt torka 
gråten.

Platsen där infrastrukturminister Tomas Eneroth 
och miljöminister Karolina Skog valde att 
presentera kommande miljözoner, var avsiktligt 
bullrig intill Hornsgatan i Stockholm.
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