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PÅ VÅR WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.se

Smarta lösningar 
skapar tillväxt
Kunniga och engagerade medarbetare ger goda resultat. Därför har vi på 
Santander ett särskilt team som samarbetar tätt med Kias återförsäljare
– återförsäljare som tillsammans blev Sveriges tredje största bilmärke 2017. 

Genom att förstå Kia-återförsäljarnas utmaningar, har vårt team kunnat 
stötta dem i deras dagliga arbete. En kombination av rådgivning samt smidiga 
digitala lösningar har gett fler nöjda återförsäljare samt nöjda kunder.

Vi ser fram emot att fortsätta utbyta kunskap, göra lönsamma affärer 
och skapa tillväxt. Tillsammans förverkligar vi idéer.

En del av Santander Consumer Bank

Team Kia Finans
Lasse Hansson, Stefan Näsman, Håkan Grönkvist & Johan Nyqvist

S80066_Motorbranschen_KIA_annons_.indd   1 2018-05-22   10:57:12



REPORTRAR Anders Parment, An-
nika Creutzer, Christina Bild, Maria 
Eriksson, Mikael Jägerbrand, Nellie 
Pilsetnek, Niklas Aronsson, Per 
Mortensen, Pierre Eklund, Roland 

Wirstedt, Thomas Drakenfors.
FOTOGRAFER Christel Lind, Peter 
Knutson. 
KRÖNIKÖR Mikael Jägerbrand.
KORREKTUR Hans Bister.
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VÅR REGERING HAR inte direkt varit bil- eller mo-
bilitetstillvänd. Den har kohandlat, med påföljd att 
bonus malus-systemet ser ut som det gör, trots livliga 
protester från branschen. Och beslutet om miljözoner 
togs kort tid före valet – trots nya avgasregler och mät-
metoder. Efterföljande onyanserade diskussioner kring 
dieseln fokuserade ensidigt på hälsoeffekter fastän 
nyanserna av dieselns effektivitet och nödvändighet 
för att klara CO2-målen hade behövts. Att myndig-
heternas egna mätningar visade att luftkvaliteten i 
Stockholm klart understiger europeiska gränsvärden 
och är den bästa i mannaminne bortförklarades med 
att ”det har blåst mycket under 2017”. 

VÅR BRANSCH STÅR inför ett teknikskifte, snabbare än 
det förutspåtts. Elektrifierad framdrift och uppkopplade 
fordon väller ut och kommer att förändra mobilitets-
konsumtionen helt. Mer än 100 nya modeller med 
olika derivat på eldrift kommer de närmaste fem åren. 
Men de väsentliga diskussionerna, kring hur vi ska bära 
med oss eller generera energin – råvarubrytningen, 
livscykelanalyser, vikt och teknikutvecklingstakt – gör 
frågan omfattande. 

JAG TROR ATT vi under överskådlig tid kommer att 
se breda lösningar på bilens energidrift. Det kommer 
att finnas förbränningsmotorer som kan gå på jämnt 
varvtal och generera energi, som kan gå på förnyelse-
bara drivmedel eller som kan renas lättare genom ett 
smalt varvtalsspektrum med konstant belastning. 

Troligen kommer också hydrogen (vätgas), i grun-
den el-drift, att växa. På den tekniken fokuserar stora 

tillverkare samtidigt som upphandlare av lokaltrafik 
ser positivt på den, vilket kan bli tungan på vågen för 
att moment 22-läget förändras och fler tankställen 
dyker upp.

INOM BÅDE verkstads- eller återförsäljarledet måste vi 
öka kompetensen inom alla teknikområden, följa med 
och utveckla tjänster rörande uppkopplade fordon och 
datasamling. Som företagare måste du bestämma var 
du vill lägga din digitala utveckling, vilka investeringar 
du vill göra för att behålla kundkontakten och kunna 
erbjuda produkter och tjänster som kunderna vill 
ha. Kanske behöver du investera i mark/lokaler för 
laddning, för nya bränslen och för att kunderna under 
”tankning” tittar in i dina lokaler. 

VI BEHÖVER ALLA tänka brett och kanske titta på 
lösningar och samarbeten med företag utanför vår 
bransch. Tar vi inte själva styrspaken kommer garante-
rat någon annan att greppa den.

Men en sak är säker – människors behov av mo-
bilitet kommer inte att minska, snarare öka. Och vi 
behöver fortsätta sälja dieselbilar! 

Ha en skön sommar – trots att bonus malus kan 
rubba semesterplanerna!

MRF:s vd har ordet
2

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Vill vi behålla 
kundkontakten 

måste vi öka 
kompetensen och 

utveckla oss”

Tänk rätt – tänk brett!

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      

Här, en glimt av vår kanske viktigaste medarbetare, 
frilansjournalisten PETER LORIN, som skriver alla infor-
mativa notiser och uppdaterar oss om kollegerna. Peter 
dammsuger branschnyheter och faktagranskar hals-
starrigt. Han är passionerat intresserad av bilar, nya som 
gamla. Hyrda uppställningsplatser krävs för hans egen 
flotta – en Renault Safrane, en Alfa Romeo 166, en Audi 

200 Quattro turbo -90 … Just nu väntar han på en Jaguar XJ -99 ljusblå 
metallic från Wales, och senare i höst, från Holland, en limegrön metallic 
Lancia Thesis som bara tillverkades i 15 500 exemplar ”ett sällsynt exem-
plar med en väldigt speciell linjeföring, absolut en blivande klassiker”. 

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

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

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

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

Klicka hem bilen 
Nu gör vi det lika enkelt att köpa bil som att shoppa kläder 
och annat på nätet. Låt hela Sverige bli din marknad! 
Med vår nya Distansförsäkring kan du erbjuda alla 
– från Haparanda till Ystad – fri returrätt. Ångrar kunden 
sitt köp transporterar vi tillbaka bilen till dig och ersätter 
dina omkostnader. Enkelhet är köpbeslutets bästa vän!

Ring oss så berättar vi mer! 
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Sociala medier är svårt. Kanske 
skapas orimliga förväntningar 
när konsumenters inbyten och 
servicejobb diskuteras på nätet? 
Det gäller att veta om det finns 
potential. Elias Andersson har 
skrivit en uppsats vid Stockholm 
Business school om fyra bil-
märkens användning av sociala 
medier.

Vad kom du fram till?
– Jag undersökte hur Volvo, Volks-
wagen, BMW och Tesla diskuteras 
i sociala och traditionella medier. 
Volkswagen har lyckats bäst genom 
att bygga egna kanaler, en virtuell 
miljö där deltagarna tenderar att 
ha en positiv syn på varumärket. 
Volvo nämns fler gånger i sociala 
medier, men då av människor som 
inte känner särskilt stark koppling 
till varumärket, därmed blir ande-
len positiva kommentarer lägre.

– Tesla gör knappt någon an-
strängning för att driva engagemang 
och presterar därefter. Däremot 
nämns Tesla, i förhållande till 
sin storlek, mycket i traditionella 
medier, medan de övriga får upp-
märksamhet som korrelerar med 
marknadsandelen. Det beror på 
Teslas unika position på marknaden 
och Elon Musks kändisstatus. 

– Slutligen testade jag om 
nyckelord, som tillverkarna vill 
förknippa med sina varumärken, 
används. Generellt gör de inte det. 
I stället används begrepp som öpp-
nar upp för debatt, eller som förs 
fram av medier, till exempel ”Elon 

Musk” för Tesla och ”svenskt” för 
Volvo.

Hur gjorde du studien?
– Jag använde analysverktyget 
Synthesio för att kartlägga alla 
gånger varumärkena nämnts i 
sociala medier samt nätupplagorna 
av traditionella medier under tre 
månader. Programmet baserar 
kommentarerna på om de var 
positiva, negativa eller neutrala. 
Enstaka kommentarer kan kate-
goriseras fel men verktyget anses 
ha hög tillförlitlighet, och det var 
också min upplevelse.

Stämmer det att varumärken 
numera ägs av konsumenter,  
att de bestämmer varumärkes-
innehållet?
– Till viss del. Volkswagen skulle 
knappast ha blivit världens största 
biltillverkare efter dieselskandalen 
om de inte haft många hängivna 
kunder. Samtidigt är det inte 
produkterna i sig, utan digitala 
kanaler, som skapat miljöer där 
konsumenter ger en positiv bild  
av varumärket.

Vad kan bilhandlare göra?
– Vara på sociala medier för att  
synas och hjälpa kunderna. 
Interagera med följarna och svara 
på kommentarer för att bygga 
engagemang. En person som  
känner sig sedd är mer benägen  
att ge företaget positiva tillrop.  
Rekommendationer från andra 
väger tungt! 2  ap

MAN HAR PRECIS inlett försöket, 
men upplever att många kunder 
verkar tycka det är positivt att få en 
tidig kontakt med verkstaden efter-
som de känner större förtroende 
för biltekniker än för en bilsäljare.

– Verkstaden är oerhört viktig 
för våra kunder. Kvaliteten på 
produkterna upplevs helt avhängig 
den servicekvalitet de får där. 
Därför vill vi ha med verkstäderna 
tidigt i försäljningen, säger Fredrik 
Wihlborg, country project mana-
ger för svenska och norska MAN.

Fredrik Wihlborg säger att rela- 
tionen med verkstaden är vikti-
gare än glass och ballonger hos en 
bilsäljare. MAN har i dag 22 verk-
städer (23 i augusti) i Sverige.

– När en kund efterfrågar en ny 
bil kontaktar verkstaden en av våra 
säljare och bokar upp ett möte, ofta 
på den lokala verkstaden. Verk-

städerna är våra starka kort och 
de ska vara med hela vägen, säger 
Fredrik Wihlborg.

MEN HAN TROR inte att det här för-
säljningssättet kan vara något att ta 
efter på personbilssidan.

– En personbil kan ofta ersättas 
med en lånebil. Den här mobilitets- 
säkerheten som våra kunder måste 
ha behöver inte vara lika stor för en 
personbil. En företagsbil är svårare 
att ersätta med en lånebil. Kun-
derna måste känna ett förtroende 
för att deras företag kan fortsätta 
rulla, säger Fredrik Wihlborg.

EFTER SOMMAREN öppnar MAN  
ytterligare en ny anläggning i 
Malmö där en av Sverigesäljarna 
ska sitta.

– Vi har saknat en riktig anlägg-
ning i Sverige och den vi nu bygger 
i Malmö kommer att inrymma 
både verkstad och försäljning av 
transportbilar, tunga lastbilar och 
begagnade lastbilar. Det är ett led 
i vår satsning i Sverige, säger Peter 
Winbo, marknadskommunika-
tionschef på MAN. 2  me

Kollat hur 
smarta
sociala 
medier är

GJORT VADÅ?

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

Volkswagenägda lastbilsmärket MAN Truck & Bus Sverige satsar 
med nytt försäljningsgrepp för sina transportbilar. I stället för  
att sälja transportbilarna via bilhallar får kunder ta kontakt med 
verkstäderna och boka träff med en av två säljare i Sverige.

Tar helt nytt angreppssätt
– säljer via verkstäderna

Bästa unga mekanikerna
Slutprov inom fem av motorbran-
schens yrkesgrenar har slutförts 
för 1 282 avgångselever vid 128 
svenska gymnasieskolor. Här är de 
som lyckades bäst:

Bilmekaniker: Oliwer Karlsson, 
Lars Kaggskolan, Kalmar, 115 
poäng. Bilskadereparatör: Marcus 
Jonson, Bäckadalsgymnasiet, 
TTC, Jönköping, 110 poäng. Last-
bilsmekaniker: Joel Söderlund, 
Edströmska MFT, Västerås, 110 
poäng. Maskinmekaniker: Andreas 
Eriksson, Parkskolan, Örnskölds-
vik, 121 poäng. Reservdelsspecia-
list: Fred-Erik Lundell, Sågbäcks-
gymnasiet, Huddinge, 86 poäng.

– Slutproven skickar en 
tydlig signal till skolorna om vad 
företagen efterfrågar och skapar 
förutsättningar för att öka kvali-
teten på utbildningar, vilket leder 
till ökad matchning och därmed 
ökad anställningsbarhet, säger Caj 
Luoma, chef kompetensförsörjning 
på Transportföretagen.

Korsbefruktning
I USA pågår flera spännande  
samarbeten mellan bil- och 
tjänsteföretag för att öka kund-
nyttan. Ford samarbetar med 
Domino´s pizza i Miami och kör ut 
pizzor i självkörande bilar. Toyota 
använder också autonoma bilar, 
lastade med pizzor från Pizza Hut. 
Volvo och General Motors drog 
nyligen igång tjänsten Volvo In-car 
delivery ihop med Amazon. Hittills 
kan kunder i 37 amerikanska 
städer använda en nyckel-app som 
gör att de kan öppna bilen med en 
fjärrkontroll. När bilen är låst får 
ägaren ett meddelande.

Tjänsten Volvo In-car delivery 
har funnits i Sverige sedan 2015, 
men är endast tillgänglig i 
Göteborg, Stockholm och Malmö, 
där tjänsten främst används när 
ägaren vill ta emot matkassar 
utan att själv närvara.  

Verkstäder under lupp
I februari drog Arbetsmiljöverket 
igång ett projekt för att kontrollera 
att arbetsgivare arbetar systema-
tiskt för att förebygga arbetsplats-
olyckor och ohälsa på arbetsplat-
serna. Tillsammans med en rad 
andra branscher har fordonsverk-
städer valts ut för kontroller under 
områdena Användning och kontroll 
av trycksatta anordningar samt 
Handhållna maskiner. Besöken 
genomförs 2018–2020.

Premiär: biltvätt, bilvård 
och rekonditionering  
i Hall 12

11/9 – 15/9 2018

Fördjupa dig i teman som rör biltvätt, bilvård och 
rekonditionering – för första gången i nya Hall 12!  
Det är här de stora aktörerna på marknaden för biltvätt 
och fordonsvård träffas och presenterar sina  
innovationer. Du hittar alla de senaste produktidéerna 
från branschen under ett tak – i Messe Frankfurts  
nya arkitektoniska stolthet.
 
automechanika-carwash.com

info@messefrankfurt.se
Tel. +46 7 90 79 68 94
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Ledningen för MAN tycker att 
verkstadskompetensen säljer 
bättre än glass och ballonger.

MAN TRANSPORTBIL AR

FOTO ANNETTE EILERT



Interdan Bil, där K W Bruun Auto-
import ingår, tar nu över importen 
av Opel till Sverige och Danmark. 
Det är en följd av den franska 
bilkoncernen PSA:s köp av Opel.

INTE OVÄNTAT, enligt Anders 
Karlander från Opels återförsäljar-
förening.

– Möjligen är vi lite överraskade 
av att det kom så snabbt, säger han.
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Opel får ny importör
Dagen innan hade återförsäljar-

föreningen årsmöte där den upp-
komna situationen diskuterades.

– Vi är överens om att ta emot 
den nya generalagenten med 
öppna sinnen och att inte döma på 
förhand, säger Karlander.

Han tycker det är för tidigt att 
spekulera i vad bytet av general-
agent kan innebära.

– Generalagenten kommer även 

i fortsättningen ha samma organi-
sation, det är vad som har kommu-
nicerats i nuläget, säger han.

GENOM KÖPET hamnar Opel under 
samma generalagent som Peugeot. 
Tobias Pettersson är vd för Peugeot 
Sverige och K W Bruun i Sverige.

– Vår affärsmodell har på 
förhållandevis kort tid skapat 
mycket goda resultat för Peugeot i 
Sverige. Nu ser vi möjligheter att ta 
vår kunskap och våra erfarenheter 
och använda dem för att lyfta ett 
välkänt märke som Opel till nya 
höjder, säger han.

Om det blir Interdan eller K 
W Bruun som tar över aktiepos-
terna, eller om man hittar en tredje 
lösning är ännu inte klart. Nu ska 
först EU:s konkurrensverk se över 
affären och ge sitt samtycke innan 
det kan vara färdigt. Opel räknar 
med att affären är klar någon gång 
under hösten.

Opel Sverige har i dag cirka 40 
anställda och säljer bilar på drygt 
70 försäljningsställen. 2  na

Anders Karlander 
företräder handlarna 
som går in i ett nytt 
GA-samarbete.
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Olofsson Bil …
… har öppnat en ny fullservice-
anläggning för Skoda i Haninge 
i södra Stor-Stockholm. Här har 
företaget sedan tidigare även en 
anläggning för Seat. Olofsson Bil 
grundades 1966 och är ännu ett 
familjeägt företag, som omsätter 
närmare 600 miljoner per år.

Man har ytterligare två anlägg-
ningar för VW respektive Audi i 
Handen samt i Nacka för Seat och 
Skoda.

Ryds Bilglas …
… storsatsar och öppnar flera 
nya anläggningar, de senaste i 
Motala och Bollnäs och fler är 
på gång. Ryds Bilglas har nu 100 
verkstäder på 57 orter i Sverige 
och 16 i Norge. Dessutom finns 
ett nätverk av franchisetagare 
under varumärket Samglas som 
är ett helägt dotterbolag. Ägare är 
Nordic Capital tillsammans med 
grundarna, familjen Ryd.

Holmgrens Bils …
… nya anläggning i Växjö är klar. 
BMW, Mini, Mitsubishi, Hyundai, 
Nissan och Peugeot representeras 
i det nya bilhuset på Vaktvägen. 
Holmgrens-koncernen, med hu-
vudsäte i Jönköping, expanderar 
snabbt med nya anläggningar runt 
om i södra Sverige.

Isuzu har fått …
… en ny servicepunkt hos New-
manbil i Hässleholm. Företaget 
representerar även Kia, Opel, 
Honda och Subaru och är auk-
toriserad verkstad för Saab, Fiat 
och Chevrolet. Newmanbil ingår 
i koncernen Kronobergs Bilaffär 
med anläggningar i Växjö, Ljungby 
och Älmhult.

Hamnarna går för högtryck!

av alla svenska industri-investe-
ringar står fordonsbranschen för, 

enligt en färsk undersökning bland 
Bil Swedens medlemsföretag. 

Därtill 15 procent av all export: 
exportvärdet uppgick under 2017 

till 195 miljarder.
– Det bekräftar att fordons-

industrin och -branschen är en av 
Sveriges viktigaste näringar som 
starkt påverkar den ekonomiska 
utvecklingen, säger Bil Swedens 

vd Mattias Bergman.

Billogistikföretaget Axess Logis-
tics har aldrig kört ut så många 
nya bilar till återförsäljare som 
under januari–april i år. Ändå 
syns ingen motsvarande ökning 
av registreringar hos Transport-
styrelsen. Det som ökar är antalet 
osålda bilar på handlarnas  
parkeringar.

DEN 1 JULI 2018 höjs som bekant 
skatten på många fordon på grund 
av de nya bonus malus-reglerna. 
Bil Sweden förutspådde att kunder 
skulle strömma till bilhallarna för 
att registrera en bil innan de nya 
reglerna började gälla. En av alla 
generalagenter som trodde på  
högre försäljning första halvåret 
var Mercedes transportbilar som 
fick gräddfil hos sin producent.

– Vi har tidigarelagt produktio-
nen och fått förtur framför andra 
länder i produktionsledet. Det 
innebär att vi flyttat en del produk-
tion till första halvåret och snabbat 
på logistiken. Det är 30–35 procent 
orderuppgång på transportbilar i 
branschen och det blir spännande 
att se hur många som kommer att 
registreras, säger Martin Lindell på 
Mercedes transportbilar.

Just transportbilar verkar ha 
påverkats mer än personbilar. På 
de terminaler där Axess Logis-
tics utför pdi-jobb (pre delivery 

inspection, alltså tillbyggnad och 
påbyggnad) på transportbilar 
har belastningen ökat eftersom 
många företag vill hinna registrera 
fleetbilar.

– Vi jobbar så hårt vi kan. Vi 
har aldrig någonsin kört ut så 
mycket bil som nu. Håller det sig 
på den här nivån kommer vi att 
klara av att få ut volymerna med en 
något förläng ledtid, men om det 
ökar ännu mer får vi en utmaning, 
säger Magnus Karlsson, marknads-
chef på Axess Logistics.

ÄVEN OM DET inte säljs så många 
fler personbilar fortsätter de att 
köras ut till återförsäljarna. Antalet 
bilar till dem under januari–april 
2018 ökade med 7 procent hos 
Axess Logistics jämfört med 
samma period förra året. Antalet 
nyregistreringar ökade bara med 
1,4 procent (+1 809 bilar). 

– Vi har större inflöden i 
samtliga hamnar än normalt, men 
som bolag har vi rustat för det här 
under en ganska lång tid eftersom 
vi har följt kundernas prognoser. 
För att klara den stora volymen har 
vi tagit in fler ekipage i drift och 
också tagit hjälp av syskonbolag i 
Danmark och Norge, säger Mag-
nus Karlsson.

Samtidigt har inhyrd yta runt 
terminalerna ökat för att möta ett 

större behov av lagring av bilar. 
Även fordonshamnen Wallhamn 
på Tjörn upplever ett större flöde.

– Vi har en viss ökning, men det 
är ingen stor skillnad jämfört med 
förra året. Vi har varit förberedda 
på en ökning, så vi har tagit hand 
om flödena utan problem, säger 
Torbjörn Wedebrand, vd Wall-
hamn.

DET MESTA TYDER på att det är 
generalagenterna som driver på 
importen. På Volvohandlarför-
eningen (VHF) kan någon större 
bonus malus-effekt inte upptäckas.

– Volvo och flera andra general-
agenter trodde att det skulle bli en 
ökad försäljning första halvåret och 
har planerat sina volymer efter det. 
Många av de bilar som körs ut till 
handlarna är osålda. Vi har bara 
sett en ökning av försäljningen av 
lätta transportbilar, alltså arbetsfor-
don, säger Per Höglund på VHF.

Är det trångt hos era handlare?
– Ja, det är trångt och en del kan 
få problem att härbärgera bilarna. 
Från fabriken gör man allt för att 
bilarna ska levereras före första juli 
så att kunder slipper drabbas av 
bonus malus-effekten. Det kom-
mer bli en stor utmaning i juni för 
både handlare och kunder, säger 
Per Höglund. 2  me
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DET FINNS FLERA leverantörer 
som tillhandahåller märkesknutna 
reparationsanvisningar men de 
är inte alltid uppdaterade eller 
accepterade av tillverkarna. Därtill 
har systemen ofta upplevts som 
krångliga och tidsödande.

MRF tycker att de har hittat en 
pålitlig samarbetspartner i Atech 
Infoservices som har tillgång till de 
färskaste utgåvorna av reparations-
anvisningar för samtliga märken 
och som omedelbart hämtar hem 
dem från tillverkarnas egna system 
åt sina abonnenter. Tjänsten heter 
ATI plus.

Det går både att teckna årsabon-
nemang och köpa enstaka tjänster. 
MRF har tecknat ett samarbetsav-
tal som ger medlemmarna rabatt. 
En prisindikation är cirka 15 000 
kronor för ett årsabonnemang för 

MRF-medlemmar. Ordinarie pris 
cirka 18 000 kronor.

– Som kund räcker det med ett 
mejl till Atech och anvisningarna 
hämtas hem i verkstadens eget 
namn. Det ska vara enkelt, pålitligt 
och kostnadseffektivt, dessutom 
spårbart så att en verkstad kan 
hänvisa till att det har reparerats 
professionellt enligt korrekta 
anvisningar om diskussioner skulle 
uppstå, säger Jan Olvenmo på MRF 
som förhandlat fram avtalet.  

Det går att välja språk och 
anvisningarna levereras alltid på 
svenska när sådan översättning 
finns. Nya användare måste först 
teckna en grundmodul till vilken 
tjänsten kopplas.

Anvisningar för märken som 
verkstäder är auktoriserade för ska 
förstås inte hämtas den här vägen, 

eftersom tillverkarna i de fallen 
kräver att deras egna system ska 
användas. Nytta av tjänsten har 
allbilsverkstäder och märkesverk-
städer som reparerar främmande 
märken. 2  icn

BONUS MALUS

Enklare reparera rätt

NOTISER

Tillverkarens reparationsanvisningar. Alltid de som gäller men 
ofta krångliga och dyra att få tag på. Nu tycker MRF att de har 
hittat den optimala samarbetspartnern.
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Magnus Karlsson 
på Axess Logistics 
känner av rekord-
tryck.

Inspiratörer sökes
Transportföretagen söker inspira-
törer över hela landet till projektet 
Framtidståget för besök på ett 
stort antal grundskolor under tre 
höstmånader. Teamets uppgift är 
att informera åttonde- och nion-
deklassare om motorbranschens 
olika yrken och möjligheter, men 
framför allt för att entusiasmera 
dem inför sina gymnasie- och 
yrkesval och berätta om motor-
branschens karriärvägar. Blivande 
inspiratörer får gärna ha gått for-
dons- och transportprogrammet 
i närtid. Och kan ha arbetat eller 
praktiserat som fordonslackerare, 
bilskadereparatör, personbils-, 
lastbils- eller maskinmekaniker.

Anette Norinder på Transport-
företagen tar emot ansökningar till 
projektanställning fram till 15 juni 
så det gäller för intresserade att 
vara snabba i vändningarna.

MBN Bil i Torsby …
… har blivit ny återförsäljare och 
serviceverkstad för Citroën. Det 
värmländska företaget repre-
senterar sedan tidigare även 
Mercedes-Benz och SsangYong.

Wärns Bil i Norrtälje …
… som är ett nystartat familjeföre-
tag, bygger en komplett fullservi-
ceanläggning för Hyundai på 1 325 
kvadrat vid Norrteljeportens nya 
handelscentrum. Nybygget öppnas 
första kvartalet 2019 och ska 
innehålla såväl bilförsäljning som 
verkstadslokaler.

Bilcompaniet i Visby … 
… startar till hösten en om- och 
tillbyggnad av sin bilhall.

Företaget ägs och drivs av 
Håkan Boberg och säljer Kia, hus-
vagnar och husbilar. Företaget är 
även auktoriserad verkstad för Kia. 

Bilvalet i Visby …
… David Andersson Motor, bygger 
en ny anläggning, som ska stå 
klar i oktober. Företaget säljer 
och servar Toyota. I väntan på 
att nybygget ska öppnas huserar 
Bilvalet i två tillfälliga lokaler för 
sälj- och servicefunktionerna.

KC Motors …
… expanderar och öppnade för 
en tid sedan även en anläggning 
i Norrtälje i före detta Lundqvists 
Bils lokaler på Stockholmsvägen. 
Sedan tidigare är KC Motors 
återförsäljare för Kia i Täby och 
Malmö.

procent
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EGEN REKOND?
EXTERN LÖSNING?
IN-HOUSE?

SLAPPNA AV!

HUVUDVARK?
ii

Vi har många års erfarenhet av 
långsiktiga samarbeten med bilföretag. 
En av våra drivkrafter är att fortlöpande 
utveckla nya upplägg i syfte att alltid 
vara en attraktiv partner att räkna med. 
Att räkna hem ”rekonden” har sina 
utmaningar och därför tillhandahåller vi 
alternativa lösningar. Vi fungerar som en 
”back up” eller fullödig leverantör, men 
kan även förvandla din ”rekond” till ditt 
eget profit-center. 

Intresserad av att veta mer? Skicka dina 
kontaktuppgifter till info@mrcap.com 
så hör vi av oss! w w w . m r c a p . c o m

NOTISER

British MotorGroup …
… bygger en ny anläggning på hela 
25 000 kvadrat i fyra våningar 
i Smista söder om Stockholm. 
Nybygget blir en del av det nya 
bilhandels-kluster som på senare 
år vuxit fram längs E4/Södertäl-
jevägen. 

Anläggningen väntas bli klar 
vid nyåret 2018–2019. British 
MotorGroup är återförsäljare för 
Jaguar och Land Rover och har 
sedan tidigare en anläggning vid 
E18/Norrtäljevägen i Danderyd 
norr om Stockholm.  

Motorcentralen …
… i Eskilstuna, som nyligen såldes 
till Hedin Bil-koncernen av de tidi-
gare ägarna, bröderna Oscarsson, 
skyltas nu om till Ford Hedin Bil 
Eskilstuna. Den nygamla firman 
säljer och servar Ford och är även 
auktoriserad serviceverkstad för 
Mazda. Företagets mångåriga för-
säljning av Mazda upphörde redan 
innan ägarskiftet.

Nya Ford Store …
… växer upp som svampar, bland 
annat i Karlshamn i Blekinge 
av den lokala Fordhandlaren 
Carltne Bil.

Det är den tionde Ford Store-
anläggningen i landet, men ytterli-
gare fyra är på gång.

I slutet av april invigdes Öst-
ergötlands nya och hittills enda 
Ford Store hos Fordon Tornby på 
Tornbyområdet i Linköping.

KFL Bilcenter …
… är namnet på ett nystartat 
bilföretag i Eskilstuna, som  
specialiserar sig på nyare begag-
nade bilar mellan två och fem år 
gamla. 

Förra året sålde man 600 bilar 
och har redan börjat överväga 
etableringar på andra orter. 

Ägare är Klas Feretti, vd, och 
Henric Engström och Emil Lind-
kvist. Henric Engström svarar för 
själva bilförsäljningen. Sortimen-
tet är brett och spänner mellan 
kombi-bilar, småbilar och sedaner.

Bilia Toyota …
… har nyligen flyttat in i en 
nybyggd fullserviceanläggning på 
Tunbytorps-området i Västerås. 
Bilia-Toyota-koncernen har även 
anläggningar i Storstockholm 
(Nacka, Södertälje, Haninge och 
Kungens Kurva), Skåne (Lund, 
Malmö, Trelleborg och Kristi-
anstad) samt i Borlänge, Falun, 
Enköping och Eskilstuna.

Tysk rekrytering 
provas i Lund
Idén har haft stora framgångar i Tyskland under namnet  
”Das Duale system”, i Sverige döpt till ”Dubbel yrkesutbildning”.  
Nyanlända ska komma i arbete snabbare genom att kombinera  
lärande och jobb. Idén prövas just nu i södra Sverige.

BASEL AL NAHAS är en av de första 
som provar på Dubbel yrkesutbild-
ning. Han är syrier och kom till 
Sverige under den stora flyktingvå-
gen 2015.  I dag bor han i Malmö 
med fru och dotter och jobbar på 
Förenade Bil i Lund. Samtidigt får 
han en teoretisk utbildning på Yr-
kesakademin i Arlöv. Två dagar av 
arbetsveckan är han i verkstaden, 
tre dagar på Yrkesakademin.

– Det var min handläggare på 
arbetsförmedlingen som tipsade 
mig om yrkesutbildningen. Hon 
såg att jag hade en teknikerutbild-
ning från Syrien och att jag hade 
arbetat på bilverkstad, säger Basel 
Al Nahas.

UPPGIFTEN ATT hitta en verkstad 
som var intresserad av att ta emot 
Basel Al Nahas gick till Lisa Jedlid, 
som håller i projektet Dubbel yr-
kesutbildning på Sydsvenska Indu-
stri- och Handelskammaren. Hon 
arbetar med att bygga en grupp 
av verkstäder som kan ta emot 
nyanlända med rätt bakgrund, för 
att mer kontinuerligt kunna starta 

utbildningar åt motorbranschen.
Adnan Skenderoviski, service-

marknadschef på Förenade Bil i 
Lund, fick frågan den här gången 
och nappade direkt. 

– Vi behöver duktiga mekaniker 
och så är det roligt att kunna hjälpa 
till att få nyanlända i arbete. När 
jag hade träffat Basel var det ingen 
tvekan. Hela han visade tydligt 
att han var beredd att kämpa för 

att lära sig jobbet, säger Adnan 
Skenderoviski.

Förenade Bil har inga kostnader 
förutom att avsätta en handledare. 
Utbildningstiden är individuell 
men pågår minst sju månader.

Projektet är ett samarbete 
mellan Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren, Malmö stad, 
Region Skåne och Arbetsförmed-
lingen. 2  rw

Byggarbetena för en ny last- och 
transportbilsverkstad är påbörjad i 
anslutning till Bernats Bil/Upplands 
Motor i Länna söder om Stockholm. På 

Upplands Motor bygger stort
cirka 4 500 kvadrat kommer bland an-
nat sju 33-metersskepp att inrymmas 
och göra det möjligt att åka in med 
hela ekipage. Fullservicenläggningen 

kommer att bestå av bland annat 
ordinarie serviceverkstad, skadeverk-
stad, glasverkstad, bromsprovning, 
automattvätt och försäljning.

Försäljningen av Mercedes-Benz 
last- och transportbilar ökade med 
hela 20 procent under förra året och 
märket vann den nya GA-enkäten för 
lastbilar.

– Med den nya anläggningen har 
vi en bra framförhållning och kan 
möta upp framtida behov av service, 
säger Karin Stålhandske, märkeschef 
Mercedes-Benz på Upplands Motor.

Byggnaden är anpassad för alla 
Mercedes-Benz last- och transportbi-
lar och beräknas stå klar i september 
2018.

Adnan Skenderoviski 
och Basel Al Nahas  
är överens om att  
språket är nyckeln  
till framgång.
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Cecilia Hjertzell, digital strateg och medgrundare till nätverket CMO goes tech 
som syftar till att öka teknikintresset hos marknadschefer.
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Byggplaner för bostäder i Lin-
köping har skapat olust hos flera 
bilföretag. Genom att ge avslag 
på bygglov verkar kommunen 
hoppas att bilföretagen ska flytta 
någon annanstans.

MOTORBRANSCHEN HAR tidigare 
berättat om de problem som Tage 
Rejmes i Linköping hade med 
kommunen som först avslog 
bygglov för att Stångebro-området 
skulle användas till industrier – för 
att sedan ge avslag med motive-
ringen att de i stället ska bygga 
bostäder. Nyligen upphävde kom-
munen detaljplanen för området.

Tage Rejmes avser nu att flytta 
sin lastvagnsanläggning till en ny 
tomt inom två tre år, men fortsät-
ter utveckla övrig verksamhet på 
Stångebro-området. 

I samma område ligger flera 
andra bilföretag som drabbats 
av kommunens förhalningar av 
bygglov. Flera företag är försiktiga 
med att kommentera situationen.

Kommunen har planerat att 
bygga ett nytt resecentrum och då 
vill de ha fler bostäder. Det kom-
munägda bolaget Resmex (Rese-
centrum mark och exploatering i 
Linköping) har i uppdrag att köpa 
fastigheter i området. Hedin Bil är 
ett av företagen som har erbjudits 
ny mark av kommunen.

– Vi har fått erbjudanden som 
vi håller på att utvärdera, men vi 
har ändå ansökt om bygglov för att 
få göra vissa fasadändringar, säger 
Fritz Persson, fastighetsansvarig på 
Hedin Bil som hyr anläggningen i 
Linköping.

Fasadförändringarna gäl-
ler skyltar och en viss plåt på 
fasaden, som Mercedes-Benz 
standard- och kvalitetskrav 
kräver. Hedin Bil har velat 
få bygga ut anläggningen, 
men fått nej. Då köpte de 
en annan anläggning på en 
gata intill, där Jaguar och 
Landrover nu håller till. 

– Vi känner oss inte ho-
tade eftersom kommunen 
inte har fastställt när de vill 
genomföra förändringar 
i området, säger Fritz 
Persson. 

TORNBY BILTEKNIK är ett 
mindre företag som ligger 
i samma område. Ägarna 
har ännu inte blivit kon-
taktade av kommunen. 

Vd Johan Kristiansson på 
Resmex är noga med att poängtera 
att hans uppdrag är att förvärva 
fastigheter ”vid lämpligt tillfälle”.

– Vi diskuterar med alla fastig-
hetsägare i området och försöker 
hitta lösningar. Området har en 
lång tidsplan och om det är någon 
som under den perioden går i 
pension eller av andra skäl vill 
sälja sitt företag eller bygga nytt 
och större någon annanstans, då 
finns vi där och köper fastigheten 
på marknadsmässiga villkor, säger 
Johan Kristiansson.

Han säger också att han ser en 
skillnad i företag som jobbar med 
långsiktig fastighetsförvaltning, 
som också ligger i området och vill 
stanna, och bolag som exempelvis 
sysslar med däckbyten.

BROMSAR OCH STYRNING är de minst vanliga 
maskinskadorna och står för tre procent. Läns-
försäkringar har undersökt alla maskinskador 
som ersatts av försäkringsbolagets maskinska-
deförsäkring, totalt cirka 4 000 skador under 
mätåret 2015. I undersökningen ingår enbart de 
30 största märkena.

Det är stor skillnad i skador mellan olika 
bilmärken. Porsche har näst flest skador, men 
i huvudsak är det bara två typer av skador – el/
elektronik samt växellåda/drivning. Även märket 
med flest skador, Land Rover/Range Rover, har en 
stor andel el/elektronik, men även avgasrening, 
bromssystem och styrning. 

I MEDELTAL ANMÄLS omkring 1,4 maskinska-
dor per 100 bilar och år till Länsförsäkringar. 
Den genomsnittliga maskinskadan kostar cirka 
17 000 kronor att reparera och inträffar vid 7 700 
körda mil. Motorskador är dyrast och kostar i 
genomsnitt 27 400 kronor att reparera. Lägst 

genomsnittlig reparationskostnad har Fiat, Volvo 
och Peugeot. De skador som ersätts av garantier 
är inte med i statistiken och därför kan verkliga 
skador avvika från undersökningsresultatet.

Bensinbilar och dieselbilar har ungefär lika 
ofta maskinskador. Men undersökningen visar att 
motorskador är vanligare hos bensinbilar medan 
skador på avgasreningen är vanligare bland 
dieselbilar.  2  ac

Den vanligaste maskinskadan är skador på motorn följt av kyl- och värmesystem. 
Det visar Länsförsäkringars maskinskaderapport 2017 som bygger på skador som 
ersatts av försäkringsbolaget. Landrover och Range Rover har flest maskinskador 
men Peugeot ligger i topp på motorskador. Det märke som har minst antal skador, 
mätt per 100 fordon av märket, är Kia följt av Hyundai, Honda, och Lexus.

Så fördelar sig maskinskadorna!
STATISTIK

Stor skillnad mellan märken

K
Ä

L
L

A
: 

L
Ä

N
S

F
Ö

R
S

Ä
K

R
I

N
G

A
R

 M
A

S
K

I
N

S
K

A
D

E
R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
7

– I det senare fallet när verk-
samheten är inriktad på något 
annat än fastighetsförvaltning, då 
uppstår ett läge om de vill sälja. 
Det är inte så att vi tvingar någon 
att flytta. Utmaningen är att hålla 
liv i området fram till att kommu-
nen bestämmer något annat. Allt 
annat vore kapitalförstöring, säger 
Kristiansson.

Det återstår att se hur slaget om 
Stångebro slutar den här gången; 
för historiekännare är Slaget vid 
Stångebro platsen för Sveriges sista 
inbördeskrig när kung Sigismund 
och hertig Karl (som sedan blev 
Karl IX) kämpade om makten. 
Då segrade hertig Karl och drev 
Sigismund på flykt. 2  me 

Linköping fryser
bygglov för handlare
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”Bland de snabbaste att ta till sig nya tekniska möjligheter inom den  
digitala utvecklingen upplever jag att bilindustrin och dess ekosystem av 
underleverantörer är. Där finns sedan tidigare processer för att skapa och 
omsätta innovationer och en vana att tänka cykliskt med fokus 
på ständiga förbättringar. Också återförsäljarledet, som gått 
från att sälja bilar till att bli en servicebransch, har generellt 
kommit väldigt långt i jämförelse med andra branscher.”

NOTISER
Englunds Bil …
… i Luleå har förvärvats av Bavaria 
som fortsätter att växa med BMW 
i norra Sverige. Englunds Bil har 
omsatt runt 200 miljoner, sålt 
cirka 600 bilar per år och varit i 
familjens ägo sedan 1960. Bavaria 
köptes i höstas av Hedin Bil, vars 
förvärv av Englunds Bil är det 
99:onde i ordningen. Englunds 
Bil är koncernens nordligaste 
anläggning.

Rolf Ericson Bil …
… bygger en ny komplett fullser-
viceanläggning på Myran-området 
längs E16 i Falun. Målet är att 
öppna nybygget 2019. Senast 
2009 investerade företaget  
75 miljoner i en ny anläggning  
i Borlänge. Nysatsningen i Falun 
kommer att bli betydligt större 
än så. Rolf Ericson Bil säljer och 
servar Volvo, Renault och Dacia  
i Falun och Borlänge. Dessutom  
är man återförsäljare och service-
verkstad för Volvos lastbilar och 
bussar i Borlänge och Mora.  
Koncernen omsätter totalt cirka 
900 miljoner, har cirka 200 an-
ställda och grundades 1952.

Wafab Bil i Karlstad …
… och med filialer i Kristinehamn 
och Sunne har nyligen blivit 
återförsäljare och serviceverkstad 
för Fiat och Fiat Professionals. 
Wafab, som även säljer Kia, är 
auktoriserad verkstad för Kia, Fiat, 
Fiat Professional, Jeep, Lancia 
och Saab.

Be-Ge Personbilar …
… har nyligen öppnat sin moder-
niserade anläggning med försälj-
ning och service av Volkswagen, 
VW transportbilar och Skoda i 
Vetlanda. Företaget finns även i 
Oskarshamn och etablerade sig 
i Vetlanda i början av 1990-talet. 
Den familjeägda koncernen bör-
jade att sälja VW i Oskarshamn 
redan 1951.
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Ola Borger-
näs är ny vd 
för Hyundai 
Bilar. Han 
har en lång 
karriär inom 
bilbranschen 
där han haft ledande roller på 
bland annat Scania, Ford och 
Carsteds Bil. Senast kommer 
han från rollen som service-
marknadschef på Hyundai Bilar.

Mikael Cato har tillträtt som 
chief digital officer på Scania 
med uppgift att utveckla, driva 
och samordna den digitala om-
ställningen. Han kommer från 
management och it-konsultföre-taget Acando där han varit chef för affärsområdet Digital. 

Bengt-Ove Andersson har 
utsetts till ny försäljningschef 
för Mercedes-Benz Trucks på 
den svenska marknaden. Han 
har arbetat som servicemark-
nadschef för Mercedes-Benz 
last- och transportbilar under de tre senaste åren och efterträ-
der Mattias Nilsson som har 
lämnat företaget. 

Anders 
Brocknäs 
har lämnat 
vd-skapet 
för BMW 
group för att 
bli ansvarig 
för Norden och Baltikum för 
Mini. Han efterträds av Petter 
Nordesjö.

Begagnade bilkedjan Kamux 
har utsett Olli Kilpi till direktör för internationell verksamhet. 
Han har en lång karriär inom 
McDonald’s i Finland, Sverige 
och Norge bakom sig. Kamux 
har expanderat under de senaste åren i Sverige och Tyskland, och målet är att vara den ledande 
bilhandelskedjan för begagnat i Europa.

Morten 
Westby har 
utsetts till vd 
för KC Motors 
och Lundqvist 
Bil & Motor, 
två bolag inom Miklagruppen. Han kommer 

närmast från en tjänst som 
plats- och marknadschef inom 
Bilia group Stockholm.

FOLK I BRANSCHEN

Företaget var också hovleveran-tör och ibland gjorde kung Gustav V ett besök i lokalerna. Även hans son Gustav VI Adolf var stamkund. I början av 60-talet flyttade företa-get från de pampiga men opraktiska lokalerna som blev rullskridskocen-ter och därefter Systembolagets vin-butik. I dag huserar en amerikansk kaffekedja i delar av lokalerna. 

FÖR ATT FÅ FART på bilförsäljningen och kunna erbjuda lån, startade Hans Osterman 1908 även Hans 

Kreditinstitutet HoistSpar är en 
uppstickare som i dag ger en 
sparränta på plus. Vad få kanske vet är att företaget finns tack vare en driftig bilförsäljare för hundra år sedan.  

HOIST ÄR DET engelska ordet för hissa, men det ger också en fing-ervisning om kreditmarknadsbo-lagets rötter. Så här ligger det till:Hans Osterman, bilpionjä-ren som öppnade den eleganta bilsalongen vid Stureplan i hjärtat av Stockholm, sålde sina första automobiler redan i början på 1900-talet. Från 1915-1916 hade han kontrakt med General Motors och 1918 fick han generalagentu-ren för Cadillac och Buick. Efter en tid flyttade företaget in med bilarna i de exklusiva Marmorhal-larna som byggdes ut i etapper för att alla bilar skulle få plats. 

Tidig bilfinans lever i välmåga

Tage Rejmes vill bygga ut sin an-läggning på Stångebro-området 
i Linköping men får nobben av 
Linköpings kommun. Koncern-
chef Gunnar Sanderup tycker 
att beslutet är orimligt och har 
överklagat.

FÖR DRYGT TVÅ ÅR sedan ansökte Rejmes om att få bygga ut sina nu-varande lokaler för att tillgodose GA:s standard- och kvalitetskrav.– Vi vill också möta kundernas förväntningar eftersom vi är ett kundvärderande företag. Det ska vara kul och trevligt att besöka oss och kunderna ska känna sig omhän-dertagna. Det ställer krav på anlägg-ningen, säger Gunnar Sanderup.Kommunen fick uppskov för byggnadslovs-beslutet eftersom detaljplanen skulle göras om. Rej-mes meddelades att området skulle användas till storindustri och där bilverksamhet inte ingick.
Först efter två år fick Rejmes av-slag och kommunen konstaterade att Rejmes planerade utbyggnad strider mot detaljplanen – fast nu hänvisar kommunen till att det ska byggas bostäder på området.

– Det är oerhört beklagligt att 

kommunen hindrar oss från att utveckla vår verksamhet. Vi är eniga om att Linköping ska växa. Men vi har växt ur våra lokaler och behöver en större yta för att möta upp kraven från Volvo och Renault, säger Gunnar Sanderup.

NU VILL KOMMUNEN ha bort alla industrier och företag från områ-det för att anlägga ett bostadsom-råde. Ett särskilt dotterbolag, med uppgift att köpa upp existerande fastigheter, har skapats. Ordföran-de i kommunens bygg- och miljö-nämnd, Gunnar Gustafsson (MP) 

Rejmes möter motstånd

BILDEN KOMMER FRÅN STOCKHOLMSKÄLLAN.SE,  STOCKHOLMS STADS PUBLIKA INTERNETARKIV.

Pampiga lokaler på  
Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Gunnar Sanderup 
tycker att Rejmes 
motarbetas av Lin-
köpings kommun.

Osterman Invest Stockholm, Hoist, och senare dotterbolaget Autofinans. När företaget fick nya majoritets-ägare 1994 kom det gamla namnet tillbaka. I dag är Hoist Finance framför allt ett företag som arbetar med förfallna konsumentkrediter med verksamhet i ett antal länder i Europa. Företaget står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Styrelseordförande är Ingrid Bonde och vd Jörgen Olsson.
En del av verksamheten är också inlåning från allmänheten och det är här Hoist Finance är mer känt under varumärket HoistSpar. Bland andra aktörer som Seven Days, Marginalen Bank och Svea Ekonomi, som alla omfattas av den statliga insättningsgarantin, är HoistSpar med och ger storbanker-na en räntematch. I början av året har räntan legat på 1,2 procent vid tolv månaders bindning. 2            ac
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hänvisar till ett nytt prejudikat.Rejmes har enligt Sanderup inte fått något seriöst och vettigt förslag som alternativ som motsvarar da-gens läge. I väntan på det har Gun-nar Sanderup överklagat avslaget på bygglovet.
– Den verksamhet vi driver kan inte flyttas hur som helst. I dag har vi en stor anläggning på en attraktiv tomt nära kunderna. Det är där vi måste vara för att utveckla och öka omsättningen och lönsamheten. Man kan tycka att kommunen borde uppskatta vår verksamhet mer, säger Gunnar Sanderup. 2      pl, me

Johan Frisk är vd på numera 
Hedinägda Bavaria.

Så här såg det ut för 
ett år sedan i Motorbranschen.



marknadsförarna nog måste ta 
statistiken på allvar. Nästan fyra av 
fem (77 procent) av kvinnorna och 
tre av fem (58 procent) av männen 
menar att den här typen av reklam 
faktiskt har fått dem att avstå ett 
köp. I rapporten varnar man för 
att dålig reklam kan påverka både 
köpbeslut och bilisters attityd till 
olika bilmärken och modeller. Det 
påpekas också att brittiska kvinnor 
blir en allt viktigare kundgrupp; 
sedan 1996 har bilägandet ökat 
med 66 procent bland kvinnor 
men bara 23 procent bland män.   

I UNDERSÖKNINGEN finns också 
överraskande attityder till bilhallar. 
Mer än nio av tio (94 procent) av 
kvinnorna menar att de inte litar 
på bilhandlare. Dessutom uppger 
var fjärde kvinna (25 procent) att 
säljarna har förutfattade meningar 
om vilken typ av bil de är ute  
efter, endast var femtonde man  
(7 procent) delar dock den åsikten. 
Var sjunde kvinna (15 procent) har 
till och med upplevt att säljaren 
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NOTISER
M-Bilar Group …
… med verksamhet i Eskilstuna, 
Västerås, Falun och Örebro, ska 
bygga en ny anläggning för BMW 
och Mini i Borlänge, en satsning 
på cirka 50 miljoner, längs E16 
och riksväg 50 vid norra utfarten. 
Projektet väntas vara klart i 
februari 2019 och då med premiär 
för Mini-försäljning i Dalarna. Den 
nuvarande anläggningen i Falun 
kommer därmed att stängas.  
M-Bilar Group är i dag Sveriges 
femte största BMW-handlare och 
förvärvade i mars i år BMW-
handeln Carlsson Bil i Örebro, som 
numera är omdöpt till M-Bilar.

M-Bilar Group har över 100 
anställda och utsågs 2017 till 
årets bästa BMW-återförsäljare i 
Sverige. I år räknar M-Bilar Group 
med att sälja 5 000 bilar, varav 
2 000 nya. I dagsläget går cirka 
70 procent till företag.

Ägare och grundare av 
företaget är Joakim Walde, som 
startade 1995 i Eskilstuna med 
två anställda och levererade 24 
BMW-bilar. ”Vi är lite på hugget 
och försöker väl se om vi kan 
expandera lite till, säger han till 
tidningen Affärsliv Mälardalen/
Eskilstuna-Kuriren.”

Nya Peugeot-ÅF
Inom kort tillkommer fyra ytter-
ligare Peugeothandlare i Varberg, 
Motala, Västervik och Sundsvall.

– Vi för djupgående diskussio-
ner på ytterligare fyra orter, berät-
tar Ola Martinsson, pr manager 
vid Peugeot Sweden/KW Bruun 
Autoimport.

Ardi Bil …
… säljer numera även Fiats 
personbilar i Tranås. Företaget har 
tidigare enbart sålt Fiat Professio-
nals transportbilar och fortsätter 
som tidigare som serviceverkstad 
för Fiat och Citroën i Tranås.

Stendahls Bil …
… öppnade tidigare i vår sin nya 
verkstad i Älvängen norr om Göte-
borg. Företaget säljer och servar 
sedan tidigare Volvo, Renault och 
Dacia i Lilla Edet och Stenungs-
sund i området mellan Göteborg 
och Uddevalla/Trollhättan.

Axima i Vetlanda…
…  har blivit ny återförsäljare för 
Isuzu. Det är maskinhandelsföre-
tagets premiär som bilhandlare. 
Maskinservice i Vetlanda har 
utsetts som auktoriserad Isuzu-
verkstad på orten.

KONTAKT
Lina Larsson på: 08-409 144 42
lina.larsson@autorekrytering.se

Vill du hänga med på 
vår fantastiska resa?

Vi expanderar och 
söker en analytisk 
marknadsspecialist

NOTISER
Börjessons Bils …
… Skoda-anläggning i Ängelholm har 
nyligen genomgått en större om-
byggnad och renovering. Börjessons 
har även ett separat bilhus för Seat i 
Ängelholm. Koncernen representerar 
VW-gruppens märken och finns också 
I Alingsås, Helsingborg och Klippan.

Tage Rejmes Bil …
… har slutat som Ford-representant 
i Örebro. Hermi Bil i Mälardalen har 
tagit över. De övertog nyligen Fordre-
presentationen i Västerås från Bilia, 
säljer snart Ford också i Enköping och 
bygger en ny Ford Store-anläggning 
vid E20 i Örebro, som ska stå klar 
senare under 2018. Redan nu finns 
Hermi Bil på plats i Örebro med en 
tillfällig anläggning på Mariebergs-
området. Hermi Bil har också en 
Ford-anläggning i Växjö.

Bilpartner …
… har nyligen slutat sälja Subaru 
men har fortfarande Saab-service i 
Helsingborg och Klippan, samt säljer 
och servar också Honda i Helsingborg, 
Klippan och Ängelholm samt Hyundai 
i Klippan och Helsingborg.

Motor Village …
… före detta Edge Motors i Ängelholm, 
har blivit ny Subaru-representant ef-
ter att den tidigare återförsäljaren på 
orten, Bilpartner, slutat sälja märket.

Motor Village säljer även Fiat, 
Abarth, Alfa Romeo, Jeep och Fiat 
Professional transportbilar.

Holmlunds Bil …
… har planer på att bygga en ny 
anläggning vid Bergsnäs-rondellen 
i Avesta i södra Dalarna. Företaget, 
som säljer och servar Toyota, grun-
dades 1964 och ägs fortfarande av 
familjen Holmlund. I dag huserat de 
i Avesta-Krylbo strax utanför Avesta 
centrum.

Brandt Bils …
… anläggning i Skara har nyligen kom-
pletterats med en nybyggd Mazda-
hall. Företaget säljer även Ford, Volvo, 
Renault och Dacia.

Den privatägda Brandt-gruppen 
grundades 1929 och ägs än i dag av 
familjen Brandt. Man har 22 anlägg-
ningar på 18 orter i västra Sverige 
med 465 anställda och en årsomsätt-
ning på cirka 2,5 miljarder.

Knivsta Motor …
… har tagit över Bilforum Enköpings 
anläggning i Kungsängen i nordvästra 
Stor-Stockholm, där Bilforum fram 
tills nu sålt och servat Subaru och Kia. 
Dessa kunder hänvisas till Bilforums 
bilhus i Enköping. Knivsta Motors 
bilhus i Kungsängen är återförsäljare 
och serviceverkstad för Mazda och 
inom kort blir de även fullservicean-
läggning för Nissan. Under året ska 
anläggningen i Kungsängen också 
renoveras. Företagets anläggning i 
Knivsta fortsätter att sälja husbilar 
och begagnade personbilar.

J Bil …
… har nyligen färdigställt en ny bilhall 
för Mazda i Upplands Väsby. Företaget 
representerar även Peugeot, Mitsu-
bishi och Hyundai i denna del av norra 
Stor-Stockholm.

Söderbergs Bil …
… i Norrköping har nyligen blivit ny 
återförsäljare för Seat som komple-
ment till VW, Audi, Skoda och VW 
transportbilar.

Söderbergs har även en anläggning 
i grannstaden Nyköping.

Medaljregn från Nissan
Nissan har diplomerat de återför-
säljare som presterade bäst under 
2017. Totalt bäst var Lindells Bil i 
Billesholm, vars medarbetare Thomas 
Nilsson utsågs till Bästa säljare. 
Holmström Bil i Västervik/Vimmerby 
fick utmärkelsen som Bästa service-
återförsäljare och medarbetaren  
Malin Peterson till Bästa serviceråd- 
givare. Bästa återförsäljare, försälj-
ning blev Bilbyter i Linköping och 
Bästa master technician, Mats  
Nordström från Hedin Bil.

DET ÄR DEN stora bilsäljarsajten 
Auto Trader som har gjort en 
enkät om britternas åsikter om 
reklam inom bilhandeln. Det mest 
uppseendeväckande resultatet är 
att tv-reklam med extrema biljak-
ter och filmbovar får kvinnor o c h 
män att sluta köpa bilar. 

Hela nio av tio (92 procent) 
av de tillfrågade höll med om 
att bilreklam i allmänhet är ”för 
maskulin”. Mest skyldiga är lyxiga 
sportbilar (82 procent), följt av 
dyrare bilmärken (71 procent) och 
därefter suvar (69 procent). Minst 
”supermanlig” ansågs reklamen för 
standardbilar typ Ford Fiesta vara 
(19 procent). 

En klar majoritet (87 procent) 
av de tillfrågade svarade att de allt 
mindre kände igen sig i reklamen 
och nästan lika många (73 procent) 
tyckte att den görs uteslutande för 
män.

ATT MÅNGA HAR åsikter är en sak 
och behöver inte betyda så mycket. 
Men andra siffror tyder på att 

inte tilltalat henne utan enbart 
mannen.

Men enkätens uppgifter om  
fysiska bilhallar bör kanske tas 
med en nypa salt eftersom den  
undersökningen är gjord av Stor-
britanniens största bilnäthandel. 

För att ge sina kvinnliga kunder 
en ny inblick i bilbranschen har 
Auto Trader nu startat en egen 
tv-serie på Youtube. I ”The REV 
test” recenseras varje vecka tre nya 
bilmodeller. De tre programle-
darna är alla kvinnor, bland annat 
förre racingföraren Vicki Butler-
Henderson och biljournalisten 
Rachael Hogg. 2  me

Reklamen för många lyxiga sportbilar blir allt mindre effektiv.  
En ny undersökning visar att nio av tio britter tycker att bilreklamen 
är ”för maskulin”. Det mest uppseendeväckande är att åsikten delas 
av en majoritet – både bland kvinnor och män.

Dags tänka nytt?
BILREKL AM

Här belönas fjolårets bästa 
Nissan-återförsäljare. 

AUTO TRADER GROUP

Högkvarter: Manchester, Storbri-
tannien.

Grundat: 1975.

Omsättning: 3,5 miljarder kronor.

Gör: Säljer annonser för nya och 
begagnade bilar, främst via nätet. 

Storlek: Sajten har 10,3 miljoner 
användare varje månad. 

Hårdkokt 
bilreklam av 

den här typen 
går inte hem 

hos konsumen-
terna längre, 

åtminstone inte 
engelsmännen.



 16 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018   MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018 17

HÄNDER  FRAMÖVER

Belron Global client conference
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. www.belron.com/ourevents/bestofbelron/conference

Almedalsveckan
1–8 juli Visby, Gotland
I år är det femtioårsjubileum för mötes- och tummelplatsen i Almedalen 
där cirka 3 000 event äger rum under vecka 27.

Power Big meet
5–7 juli Hobyfältet, Lidköping 
Utomhusträffen för amerikanska bilar kallar sig för ”världens största”. 
Marknad, finbilscrusing, bilbedömning och ”raggarvigsel”. bigmeet.com

Nace Automechanika Atlanta
8–10 augusti
Automechanikas amerikanska upplaga uppger sig inte bara vara USA:s 
största B2B-mässa för eftermarknaden, utan även världens största. 
Gigantisk således med mer än 3 500 utställare och dedikerad ny avancerad 
teknisk och managementrelaterad utbildning för service- och skadeverk-
städer. https://nace-automechanika.us.messefrankfurt.com

Yrkeslärarkurser
13–14 augusti Göteborg, Rutbyte- och glasreparationer
15–16 augusti Göteborg, Plastreparationer
16–17 augusti Stockholm, Didaktikkurs
Kurser för fordonslärare, arrangerade av Transportföretagens. Anmälan 
senast 21 juni. Läs mer på www.transportforetagen.se/kompetensforsorj-
ning/evenemang

Elmia Lastbil
22–25 augusti Jönköping
Snart dags igen för vartannatårsmässan för tunga fordon. Utställning, 
debatter, Nordic Trophy, veteranlastbilar, produktdemos, premiärer och 
aktiviteter 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

Me Convention
4–6 september Nackastrandsmässan, Stockholm
Framtidsorienterad tech- och designfestival, arrangerad av Mercedes-Benz 
och South by Soutwest. Workshops. Föredrag, seminarier, debatter och 
konserter med syfte att bygga broar från bilindustrin till nya målgrupper. 
www.me-convention.com

Yrkesförarens/Lastbilsförarens dag
9 september
Runt om i Sverige firas denna torsdag alla yrkesförare genom bland annat 
aktiviteter, hälsningar och en fototävling. Arrangör är Transportfackens 
Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

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

NOTISER
Autotech i Ystad …
… blev för en tid sedan ny återförsäl-
jare och serviceverkstad för Citroën. 
Företaget, som startades i december 
2015, fungerade tidigare som all-
bilsverkstad.

Fordon Tornby …
… återförsäljare och serviceverkstad 
för Ford i Linköping, har nyligen 
öppnat en Ford Store på orten. 
Fordon Tornby har även etablerat 
sig i grannstaden Norrköping, till att 
börja med i provisoriska lokaler. En 
nyrenoverad, permanent anläggning 
är på gång senare i år.

Roger Niemi Bil …
… i Luleå har blivit ny återförsäljare 
och serviceverkstad för Mazda. 
Företaget har tidigare enbart varit 
verksamt som verkstad.

Bilkompaniet i Luleå …
… har slutat som representant för 
Isuzu. Fortsättningsvis säljer och 
servar de Opel, Kia, Suzuki, Iveco 
och Fiat professional transportbilar 
i Luleå. Anläggningar finns också i 
Kalix och Piteå.

Atteviks Bil …
… har nyligen invigt en ombyggd 
och uppdaterad Skoda-anläggning i 
Växjö. Atteviks säljer även Seat, VW, 
Audi, VW transportbilar och Scanias 
lastbilar i Växjö.

Ladas utlovade …
… re-lansering i Sverige förefaller ha 
gått i baklås. Av sex återförsäljare 
häromåret återstår nu bara en i 
form av Seffel Bil I Filipstad. En ny 
har tillkommit i form av Bilkonsult 
Sundsvall.

Dahlboms Bil …
… har nyligen byggt ut sin anlägg-
ning i Älandsbro utanför Härnösand. 
Företaget är en av Sverige äldsta 
Subaru-handlare och tog nyligen 
även upp Isuzu på programmet.

Bilcenter i Mariestad …
… har blivit ny återförsäljare för 
Suzuki efter Mikael Lund Automotive 
som drabbats av konkurs. Bilcenter 
säljer och servar sedan tidigare 
Hyundai och Subaru på Mariestad i 
Västergötland.

Visby Motorcentral …
… har byggt en helt ny anläggning i 
Visby. Företaget, grundat 1937, säl-
jer och servar Volvo, Renault, Dacia 
och Nissan, och är ett av de äldsta 
bilföretagen på Gotland.

 

Branschskola i Falun
Lugnetgymnasiet i Falun, med trans-
portprogram. är en av tio gymnasie-
skolor som Skolverket har valt till en 
försöksverksamhet med ”bransch-
skolor” som kommer att ta emot 
elever från hela landet och även 
bedriva kommunal vuxenutbildning. 
Försöksverksamheten pågår fram till 
2023. Lugnetgymnasiet jobbar i nära 
samverkan med branschen för att 
säkerställa kvalitet och rekrytering. 
Caj Luoma, chef för utbildning och 
kompetensförsörjning på Trans-
portföretagen, hälsar satsningen 
välkommen. 

Tio nya gymnasieplatser
Mekonomens nystartade utbildning 
för blivande bilmekaniker tillsam-
mans med Realgymnasiet utökas 
i höst med ytterligare tio platser. 
I dag går 30 elever programmet 
ProMeister Fordon som finns i 
Stockholm och Lund. Eleverna får 
individuellt anpassad utbildning 
med en mix av teori, praktik och lär-
lingsutbildning. Målet är att utbilda 
bilmekaniker med en hög teknisk 
kompetens för de krav som dagens 
moderna bilar ställer.

Mölnlycke Bil …
… har byggt en ny anläggning i 
Västra Frölunda i Göteborg som 
komplement till det tidigare bilhuset 
i Mölnlycke i Härryda kommun strax 
öster om Göteborg.

Båda anläggningarna säljer och 
servar Subaru och Isuzu.

Bjurkell Bil …
… har blivit ny serviceverkstad för 
Mazda i Upplands-Väsby i norra 
Stockholm. Bjurkells säljer och 
servar sedan tidigare Seat vid sin 
anläggning på orten och är även 
återförsäljare och servicepunkt för 
både Seat och Mazda i Bromma i 
västra Stockholm.

”När nyskapande sidogrenar växer ut 
kan branschen nästan andas omognad”

DET VAR INTE så länge sedan, det känns som i fjol, som svensk bil-
handel betraktades som rätt mossig. Seg, stelnad, i alla händelser en 
mogen bransch.

Så plötsligt, lika fort som maj kom med sommarvärmen, om-
talas branschen som en föregångare när det gäller att hantera och 
optimera processer, som har lämnat försäljningsfacket för att bli en 
servicebransch, rentav en teknikbransch. 

DET KÄNNS SOM att yrvaket ruska på sig efter ett vinteride, och mitt 
bland alla träd se skogen; vi har ju faktiskt berättat om den ena inno-
vationen och digitala satsningen efter den andra, om nya bilbutiker, 
trimmade begagnatkoncept och inte minst nya rekryteringsvägar. 
För att inte tala om den datadrivna marknadsföring som bilhand-
lare gör både själva och gemensamt i Wayke. Det handlar också om 
gränsöverskridande samarbeten, med andra branscher och med 
skolor i alla dess konstellationer. När nyskapande sidogrenar växer ut 
kan branschen nästan andas omognad, riskfylld förvisso, men också 
fullproppad med möjligheter. 

Mitt i allt uppstår ibland en lätt förvirring när nya aktörer kryper 
upp som vittror ur mossan och skapar turbulens.

Några skakar om oss, andra krokar vi arm med.

FÖRSTÅ-SIG-PÅARNA hävdar att bilbranschen har haft draghjälp av 
svenska biltillverkares snabba digitalisering och innovationsutveck-
ling, att vi har ärvt drivförmågan av den typen av innovationer. (Sve-
rige och Silicon Valley lär vara styvast på att producera digitala bolag.) 

Och visst finns en grogrund; Volvo var ju tidiga med att ställa om 
affärsmodellen och Volvohandlarföreningen har inte varit sen att 
utveckla digitala verktyg i kölvattnet. 

EGENTLIGEN HAR VÄL svenska bilhandlare alltid kunnat ställa om 
snabbt med en resultatinriktad inställning. Men i dag känns det 
som om perspektiven är vidare. Prestigelöshet är ett måste, liksom 
förmodligen en nyfikenhet på digital utveckling. Kundrelationerna 

har kommit i fokus och förhoppningsvis leder alla 
systematiserade processer till att vi kan jobba 

smartare och mer kostnadseffektivt och på den 
vägen få tid över till att ta hand om kun-
derna tryggt och förtroendeingivande. Som 
exempelvis de österrikiska handlare som vi 
skriver om på sidan 38. 

Hur personlig service ska ombesörjas vet 
nog varje företag bäst själv.

På Motorbranschen försöker vi 
hänga med i fartvinden.

Det är roligt.  
Kör hårt!

Nǻ ń ting har hänt!

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

Front 
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Tio gymnasieskolor har utsetts 
till branschskolor på försök.

FOTNOT: EFTER ATT MOTORBRANSCHEN UPPMÄRKSAMMADE PROBLEMET HAR DATALEVERANTÖREN 
HITTAT ETT FEL I SYNKNINGEN AV FORDONSDATA OCH REGISTRERINGSNUMMER FÖR TYSKA  
BILAR TILLVERKADE JUST I AUGUSTI FÖR NÅGRA ÅRSMODELLER. DET FELET ÄR ÅTGÄRDAT.

Se upp för registerfel!
BILHANDEL

När Bilia Group i Trollhättan 
skulle sälja en BMW 5-serie till en 
kund visade det sig att bilen hade 
olika Euro-klasser i olika register. 
Enligt Bilsvar.se var bilen en Euro 
5. Enligt bilregistret var det en 
Euro 6. Konsumentverket råder 
handlarna att se upp!

EN KUND RINGDE till Bilia Group i 
Trollhättan på en annons.

– Han frågade varför vi hade fel 
data på en bil som vi hade till salu. 
Konsumentverkets information på 
Bilsvar.se stämde inte med uppgif-
terna från bilregistret. Vi missade 
affären, säger försäljningschefen 
Henrik Ivansson.

När felet upptäcktes dubbelkolla-
des informationen med bilregistret 
och generalagenten och det visade 
sig att bilen har en Euro 6-motor.

– För oss är det jätteviktigt att 
uppge korrekt data när vi levererar 
bilar. Framför allt om det inte visar 
fel utsläppsklass. I dag är kunderna 
pålästa och varnas av medierna 
för Euro 5-bilar, säger Henrik 
Ivansson.

Bilen är i dag såld till en annan 
kund. Enligt Ivansson ställer kun-
der ofta frågor om utsläppsklasser 
och han är kritisk till att Konsu-
mentverket har felaktig informa-
tion i sitt register.

Torbjörn Noaksson är projektle-
dare för Konsumentverkets Bilsvar.
se, som är en konsumenthjälp som 
jämför olika modeller och mark-
nadsför bilars klimatindex, något 
som ofta har stor betydelse vid ett 
bilköp. När jag ber Noaksson att 

dubbelkolla den aktuella bilen upp-
täcker han att det är flera uppgifter 
som inte stämmer. Motorn stäm-
mer inte. Tillverkningsår stämmer 
inte. Det är helt enkelt fel bil.

Hur kan det här hända?
– Det har blivit en felkoppling av 
registreringsnummer-databasen 
med bil-databasen som fått träff 
på fel bil på fel sida brytgränsen av 
tillverkningsår och modellår, säger 
Torbjörn Noaksson.

Från den 1 september 2015 
infördes Euro 6-normen som krav, 
men Euro 6 fanns även innan det. 
2013 års modell av just den här 
BMW:n är Euro 5, men bilar från 
2014 hade Euro 6. Eftersom bilen 
ligger mitt i skarven när Euro 5 
blev Euro 6 har databasen inte hit-
tat rätt. Bilen uppges ha fordonsår 
2013, men modellår 2014.

– Bilen hamnade i skiftet mellan 
två utsläppsklasser och systemet 
synkade med en modell som kom 
ut innan. Försäljaren och kunden 
fick alltså upp en helt annan bil. 
Det blev en mismatch. Det syns när 
man gör en manuell bilsökning på 
Bilsvar, säger Torbjörn Noaksson.

BILSVAR.SE KÖPER all data om bilar 
från Bilvision, som sammanstäl-
ler och samkör modellregister via 
tillverkare och transportstyrelsens 
trafikregister. Totalt finns 52 000 
bilmodeller i Bilsvars databas.

Om handlare upptäcker att 
uppgifterna i register inte stämmer 
ska de göra en felanmälan och Tor-
björn Noaksson råder handlarna 
att se upp.

– Handlarna bör vara uppmärk-
samma och anmäla fel de får på 
registreringsnummer i Bilsvars 
kontaktformulär. Om det skulle 
vara fel så är det troligaste att det 
gäller bilar som är tillverkade pre-
cis i skarven mellan två modellår 
där en bilmodell byter utsläpps-
klass. Bilsvar uppdateras varje 
natt. Får vi in något som verkar fel 
kollas det av våra dataleverantörer 
och eventuella fel korrigeras, säger 
Torbjörn Noaksson. 2  me

Klokt är att dubbelkolla 
siffrorna på Bilsvar.
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Stor nyhet för förnuftiga
Ford har ofta haft näsa för vad bilköpare gillar även om nog regeln ”ju mindre 
bil, desto bättre Ford” har gällt. Prisvärda Ford Scorpio, som kom 1985, 
lyckades Ford facelifta till oigenkännlighet 1995, så till den grad att de få som 
såldes blev Fords sista försök i Europa att sälja en stor traditionell sedan eller 
kombi. Ur det växte en självinsikt fram att göra det man är bra på – vanliga 
bilar för vanliga människor. Och visst verkar nya Ford Focus riktigt lovande. 
Halvkombin har vuxit två centimeter på längden, kombin elva och den rymmer 
nu 1 653 liter, betydligt mer än en V90 till exempel (1 527 liter). Alla motorer 
– diesel 95 till 150 hk, bensin 85 till 182 – uppfyller Euro 6d, som har visat sig 
ge mycket låga utsläpp i verklig trafik.

Inga kromramar som “låtsasavgaspipor”; alla luftintag är äkta. A-stolpen 
har flyttats 94 mm bakåt så bilen ser betydligt mer dynamisk ut än före-
gångaren. Interiören är fräsch men inte överstajlad. Nya Focus är en typisk 
sån bil man blir glad över att bli tilldelad när man hämtar ut hyrbilen från 
Avis i Malaga. Kanske en ny barnfamiljsfavorit?

Inte fejk som på grannens 
A5:a eller E-klass.

Corvette med snöplog
2019 års Chevrolet Corvette ZR1 är en 
riktigt brutal bil. 6,2-liters ordentligt 
överladdad ”small block”-V8, 755 hk och 
sjuväxlad manuell låda. Den är ganska 
digital, sju enheter kan anslutas till 
wifin i bilen och motorn kan startas från 
appen. Frontspoilern tillhör marknadens 
bredaste.

Co-branding
Ni minns kanske Peugeot 205 Lacoste? Skillnaden mot Fiat Regatta Targarossa, som 
såldes samtidigt (1988), är att Peugeot kopplade ihop sig med ett etablerat varumärke  
i en annan bransch. Det kan vara smart och kallas co-branding.

Tillsammans med Elle har Citroën skapat en co-brandad C3. Målet med samarbetet 
har varit att ta fram en bil som speglar det snygga och medvetna vardagslivet med 
hög puls med Citroëns motto ”inspired by you”. C3 Elle är ”Inspired by Elle” och säger 
en del om hur Citroën vill positionera sitt varumärke. Pris från 139 900 eller privat-
leasing 1 990/månad. Det fina med specialeditioner är att de erbjuder bra utrustning 
till ett vettigt pris och är attraktiva på andrahandsmarknaden.

Verklighetsfrånvänd? 
GL blev GLS för några år sedan och skulle  
bli en S-klass-suv. Men det har visat sig att  
GLS inte riktigt håller måttet som lyx-suv.  
Konkurrensen kommer både ned- och uppifrån. 
Audi Q7 har liknande egenskaper till ett lägre 
pris – den slog till och med GLS i alla ronder 
och var till råga på allt rymligare i en test i 
tyska ams – och snart kommer nya Touareg 
och BMW med både en ny X5 och en ny X7. 
Uppifrån har vi Bentley Bentayga och Rolls-Royce Cullinan. 

GLS ser ju lite lam ut också i konkurrensen så varför inte en Range Rover i fullformat? 
Att inte tillhöra toppen vill Mercedes råda bot på och därför presenterades konceptbilen 
Mercedes-Maybach Ultimate Luxury nyligen i Peking. Den eldrivna och 5,26 meter långa 
suv-sedanen rullar på 24-tumsfälgar 50 mil, men kan laddas för tio mils körning på bara 
fem minuter. Designidé: Sensual purity. Inte så snygg men visar Mercedes ambitioner – 
GLS efterföljare som kommer om något år kommer att utmana konkurrenterna.

Verklighetsnära
Varken utseende eller modellbeteckning väcker någon 
särskild uppmärksamhet. i, X och 3 heter ju var och 
varannan BMW. Nya X3 tjänar som utgångspunkt, 
men designen har förändrats för att ge bilen en egen 
identitet – om än inte alls i samma utsträckning som 
i3. 270 hk och 400 km räckvidd är inte så uppseende-
väckande, men hela räckvidden kan nås redan efter 
30 minuters laddning med en snabbladdare. Så när 
Tesla-folket sitter kvar och väntar på full tank kan iX3-
föraren åka vidare och tänka: Vorsprung durch technik. 

BANBRYTARE I FEMTE  
GENERATIONEN
Toyota var först ut med en kompakt-suv redan 1994 
då den första Rav4:an kom, då en liten bil – 372 cm i 
tredörrarsutförande, 415 med fem dörrar. Toyota lärde sig 
snabbt att marginalerna var mycket högre än på Starlet 
som lånade ut plattformen, dessutom fick man en bättre 
kundprofil med yngre, mer medvetna köpare. Utseendet 
är verkligen nytt och modellen liknar mer andra Toyota-
modeller som Highlander än sin föregångare.

Ser ut som den gamla
Lexus ES lanseras nu i sin sjunde generation. Det är 
första gången som den säljs i Västeuropa så få köpare 
kommer märka hur lik den är sin föregångare. I Sverige 
ersätter den den större Lexus GS. Hit kommer den januari 2019 som ES 300h 
med hybriddrivlina som inte lyckas leverera mer än 218 hästkrafter system-
effekt. 2,5-litersfyran saknar nämligen turbo men tack vare Atkinson-diet ska 
den bara dra 4,7 liter/100 km. F Sport-utförandet med Sport+-läge (som i 
Mustang) ger sportig växling, fjädring och gasrespons, men kommer nog att 
kännas lite malplacerad, den har samma drivlina. Lexus gör en poäng av ett 
tvåstegs automatiskt helljus som anpassar ljusbilden till övrig trafik, det låter 
som en sämre variant av de Matrix-strålkastare som numera kan finnas som 
tillval även till mindre och billigare bilar som Opel Astra.

Att det är en Lexus kan ingen missa.

”Rör inte mina 
ettor och nollor!”

En gång i tiden var bilen en frihetssymbol – stäng dörren, gasa i väg ut på  
motorvägen och ingen mer än möjligtvis en polispatrull med tillgång till bilregistret 

kunde ana vem du var. I dag lämnar bilen digitala avtryck 24 timmar om dygnet.  
Vad tycker kunderna om det? Och vem ska äga informationen?

Bilar som skickar information via nätet, är det 
något för dig?
– Vi går mot en mer och mer uppkopplad värld, det 
bara är så. Jag jobbar själv med it och jag brukar 
säga till mina kunder att ju snabbare du släpper 
oron över att du ger digitala avtryck, desto bättre 
för dig. Vi går ditåt, GDPR kan inte stoppa den 
utvecklingen.

Hur funkar det med din egen bil?
– Mycket bra. Jag bara lämnar in bilnyckeln till 
verkstaden, så kan de koppla upp bilen via den och 
se allt de behöver. Själv slipper jag hålla koll på 
service och sånt, det är bara fördelar med det. Jag 
är inte orolig för att det här ska missbrukas.

Men vem ska äga all informationen?
– Den bästa lösningen är nog att jag äger den själv, 
sedan kan jag på egen hand välja vilka som ska få 
åtkomst till den. 

Vad tycker du om all data som dagens bilar 
generar? Bra eller dåligt?
– Just nu har jag problem med att bilen inte har 
kommit i väg till service fast det är hög tid, så jag 
kan se fördelar med att verkstaden kan se att det 
behövs och höra av sig och påminna. Fast någon 
som kan mycket om bilar och gillar att meka 
kanske tycker att det är kränkande att verkstaden 
kommer med förslag på vad som ska göras.

Integriteten då?
– Jag utgår från att jag kan koppla ner bilen från 
nätet om jag vill. 

Men vem ska äga informationen? Ska det vara 
bilägaren, tillverkaren eller handlaren?
– Bilägaren. Sedan ska det vara upp till varje 
person att bestämma hur den får användas. Själv 
tycker jag i alla fall att det är bra om verkstaden 
har koll, jag ser det som ett TBE-vaccin för bilen.

VERONICA GUNNARSSON 
(med barnen Sofia och Sanna)

GÖR: Koordinator för familje-
centralsarbete.
BOR: Göteborg.
KÖR: Renault Clio, 2013.

Dagens bilar, uppkopplade mot nätet … tycker 
du att det är okej?
– Frågan är vem som äger informationen. Oftast är 
det väl bilhandlaren? 

Vad spelar det för roll?
–Tja, låt oss att säga att något går fel, om någon till 
exempel lyckas hacka datorn i min bil och det sker 
en olycka. Vem är då ansvarig? Jag tycker att det 
finns många frågetecken kring det.

Du verkar inte helt positiv?
– Nej, det är jag inte. Men GDPR, den nya data-
skyddslagen, kanske kan utvecklas så att den täcker 
även det här? Jag tror inte att den gör det i dag.

Och vem ska då äga all information som  
genereras av bilarna?
– Jag tycker att det ska vara bilägaren som själv 
bestämmer vad han eller hon vill dela med sig av. 

Vad har din kärra för uppkopplingar?
– Inga. Den är tio år gammal, bästa bilen jag har haft.

LENNART CARLSSON

GÖR: Skidlärare.
BOR: Gällö.
KÖR: Volvo XC60, 2008.

EMMA EKDAHL

GÖR: Affärsutvecklare inom it.
BOR: Stockholm.
KÖR: BMW 320, 2010.

3 kunder tycker till
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Ny agentur?
Tipoon, the travel machine är 
en liten campingvagn av popup-
modell som en fransman designade 
efter att ha saknat en lätt, snygg 
dragkärra med ett kombinerat 
weekend-boende. Så blev det den 
här som med ett knapptryck kan 
tredubblas och rymma boende för 
fyra personer plus pentry, king size-
säng och utfällbar matplats. I en 
av två utfällbara vingar finns dusch, 
handfat och toalett. Led-belysningen drivs av ett solkompatibelt uppladdningsbart 
batterisystem. Konsumentpriset börjar på 250 000 kronor. Instruktionsfilm finns på 
Youtube. Vi tror inte att det finns några svenska återförsäljare.

Vinn!

Vinnare
Vinnaren av litiumbrandsläckaren från GPBM Nordic, som vi lottade ut 
i aprilnumret, blev Lars-Inge Jansson från Torsby Biltjänst i Arvika.

Från Defa har vi fått 1 årsabon-
nemang Plot my drive att lotta ut bland våra 
läsare. Vill du vinna, mejla namn och post-
adress till redaktionen@motorbranschen.se 
senast 10 september 2018. Skriv ”Utlottning 
körjournal” i ämnesfältet. Tidningens med-
arbetare och anställda på MRF:s kansli får  
ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Registrerar rätt
Nu är trängselskatt för privata resor, samt till och från jobbet, slopade i 
förmånsvärdet för tjänstebilen. Den digitala körjournalen Plot my drive 
från Defa har automatisk registrering av tullavgifter i hela Norden och 
uppdateras automatiskt med bland annat rätt prisnivåer. Startas via en 
app och en blåtandsenhet i tolvvoltsuttaget. Sedan är det upp till föraren 
att swipa höger på mobilen för privatresa och vänster för tjänsteresa. 
Fast kostnad med ett årsabonnemang, 1 350 kronor, därefter 99 kronor i 
månaden. Finns att köpa hos Defas återförsäljare.

NU MED NYBILSGARANTI OCH FRI SERVICE I 3 ÅR
ALFA ROMEO STELVIO

PRIS FR ÅN 363.000 KR E XEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING
• For ward collision warning med automatisk nödbroms
• Parkeringssensor
• Elmanövrerad förar- och passagerarstol

• 6,5” Alfa Connect infotainment system
• Eluppvärmd och läderklädd rat t med star tknapp
• Två-zons klimatanläg gning

 ”En mellanstor SUV som du verkligen bör 
provköra innan du bestämmer dig för något annat. 

Om inte annat så bara för att.”
E X P R E S S E N ,  A L LT  O M  B I L A R

Alfa Romeo Stelvio finns från 363.000 kr 2,2 150 hk RWD AT8. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,7-7,0 l/100 km och CO2-utsläpp: 124-161 g /km. Erbjudandet gäller utvalda lagerbilar och är giltigt t.o.m. 30 juni 
2018 eller så långt lagret räcker. Fri service gäller i 3 år eller 4500 mil och 3 års nybilsgaranti med fria mil. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Tips till lackerare
Standox har tillfört en ny gratistjänst för sina kunder 
på sin webbplats: Sidan Standopedia uppdateras 
löpande med experttips och -råd såsom ”hur du 
lyckas med vit pärlemorlackering” eller guider för 
specialkulörer för olika märken. Hittas på webb-
platsen under ”Service och utbildning”.

Spara tid och energi …
… med den nya generationen lackprodukter som nu lanseras av Axaltas alla tre 
märken. Till exempel Cromax surfacer PS1084 Ultra Performance energy baseras 
på en teknik som gör att produkten kan slipas redan efter 20 till 40 minuter med 

enbart lufttorkning. Kan 
kombineras med nya trasor 
som ger bättre vidhäftning 
och korrosionsskydd vid 
lackeringen. 

En annan produkt från 
Spies Hecker är den kraft-
fulla racing-klarlacken, 
Permasolid HS Race clear 
coat 87000, som härdar 
snabbt och ger ett högglan-
sigt resultat. Karossdelar 
kan vidarebehandlas efter 
en kvart i sextio grader.

Skyddar mot skimming
Plånboken Secrid har ett hjärta av metall med ett 
filter som skyddar mot skimming. Upp till sex kort 
ryms i den tunna boxen. Tekniken heter RFID och 
är patenterad av de holländska upphovsmännen. 
Plånboken finns i sex olika modeller och är både 
snygg och funktionell. Säljs i Sverige genom Lexon. 
Priser mellan 299 och 999 kronor inkl moms.

FÖRSTA HJÄLPEN
Den nya brandsläckaren Firemill är inte fullgod, men väl 
ett smidigt komplement till större brandsläckare och 
framför allt smidig och enkel att greppa i exempelvis 
lunchrum där många bränder startar. Drivs av en vanlig 
kolsyrepatron och släcker alla typer av mindre bränder 
utan att vålla skada. Mattlackerat aluminiumskal i svart 
eller vitt och detaljer i polyeten och läder. I priset,  
1 490 kronor inklusive moms, ingår en full kolsyrepatron. 
Tillverkas och säljs genom svenska AGA.F
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Semestra 
på biltaket

Vill du tälta, men inte på marken  
så kanske det här är något för dig? 

Amerikanska Tepui har tält som tak-
boxar, bara att fälla upp på biltaket och 
klättra upp i på en utfällbar stege. Finns 
i många storlekar och utföranden med 
många tillbehör. På engelska kallas de 

”roof top tent”, men vad vi ska kalla dem 
på svenska vet vi inte. Priserna  

varierar mellan cirka 8 000  
och 25 000 kronor.



2  I  F R A M K A N T  I  B I L J O U R E N  I  Å K E R S B E R GA

Investera, vässa kompetensen och öka kundlojaliteten är tidens krav för 
den som vill överleva framgångsrikt. Som serviceverkstaden Biljouren  
i Åkersberga, norr om Stockholm, som nyligen byggt ny skadeverkstad, 
som renodlar märkesspecialiteterna, satsar hårt på vidareutbildning och 
omhuldar kunderna. Som bygger en långsiktigt stabil grund.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO PETER KNUTSON
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B iljouren har byggt ut 3 500 kvadrat, 
investerat 35 miljoner i bygget 
och minst 10 miljoner ytterligare i 
inkråm för en skadeverkstad vägg i 

vägg med serviceverkstaden.
– Ett måste för att hänga med, säger grunda-

ren, vd:n och delägaren Lars Treser.
– Vi har fem tuffa år framför oss … eller tre 

och ett halvt; halvannat år har ju redan gått.
Det tycks gå vägen. Biljouren bygger för 

Biljourens 
3 budord!

1. Se kunden!
2. Var ärlig!

3. Slarva aldrig!

BILJOUREN ÅKERSBERGA

GÖR: Auktoriserad serviceverkstad för VW:s 
märken och BMW samt skadeverkstad.

GRUNDAT: År 2000 efter köp av befintlig verkstad.

ÄGARE: Lars Treser och Niklas Öbrand.

VD: Lars Treser.

ANTAL MEDARBETARE: 52 personer.

ANTAL GENOMGÅNGAR: Ett 30-tal fordon per dag.

OMSÄTTNING: Cirka 60 miljoner.

VINSTPROCENT: 3,5–4 procent.

L ARS TRESER

GÖR: Delägare, vd, garantihandläggare, olycks-
fallskoordinator och aktionsansvarig (för tekniska 
återkallelser).

ÅLDER: 56.

FAMILJ: Hustrun Eva som jobbar på ekonomi-
avdelningen på företaget, barnen Viktor, 27, 
kvalitetschef på företaget, Rebecka, 26, och 
Vanessa, 22, barnbarnet Evy, 6 månader samt 
chihuahuorna Bob och Lilla My.

BOR: Villa i Åkersberga.

KÖR: En Audi RS4 och en gammal Porsche 911 
cab (+ ”lite andra” entusiastbilar).

FRITID: Motorsport, bygger bland annat på rally-
bilen Audi S1 Pikes Peak.

Kraftsamlar med:
• Kvalitet
• Kundservice
• Kompetensutveckling

Grundaren och vd:n 
Lars Treser vet att 
renodla. Själv ser han 
fram emot att gå ner 
på heltid framöver.

Kundmottagningen är rymlig och 
inredd efter eget huvud med kund-
tavlor på väggarna, trivsam kaffe-
hörna och en vägg av korrugerad 
plåt som döljer ett verktygsrum 
och som vd:n själv har byggt.

framtiden och har numera all verksamhet sam-
lad. De gör allt, även glasreparationer, under ett 
och samma tak.

– De allt mer komplicerade bilarna kräver 
allt mer mekanikerjobb av skadeverkstäderna, 
framför allt elen. Mekaniker och skaderepa-
ratörer måste kroka arm och samverka, det 
borgar för kvalitet, säger Lars.

Företaget har fått utmärkelsen ”Sveriges 
bästa serviceverkstad” i VW-sfären och är en  

av förhållandevis få verkstäder som är auktori-
serade för VW-märkena utan att ha bilförsälj-
ning.

Bilförsäljning har det aldrig varit tal om. 
Biljouren blir vid sin läst.

– Vi ska förädla det vi kan och är bra på, 
säger Lars.

Inte ens när Åkersberga begåvades med en 
ny VW-agentur, Aftén Bil, hade Biljouren några 
tankar att vara med i leken. 
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2  I  F R A M K A N T  I  B I L J O U R E N  I  Å K E R S B E R GA

Däremot tog de proaktivt upp BMW för att 
möta den nya konkurrensen på servicesidan.

– Vi är förbannat bra på det vi gör och ska 
inte ge oss in på områden där vi inte kan garan-
tera hög kvalitet, klargör Lars Treser.

Samma teori gör att Biljouren nobbar alla 
märken som de inte är auktoriserade för.

– Det vore bedrägeri mot kunderna. Bara 
en sådan sak som att byta ett hjul på en annan 
bil, och inte veta åtdragningsmomentet på 
hjulbultarna, vore ju att äventyra kvaliteten, 
tycker Lars. 

Själv är han med i produktionen hela tiden 
och vet på pricken vilka bilar som är inne för 
dagen. Han håller själv i garantihanteringen.

LARS GRUNDADE firman år 2000 i och med köp 
av en lejdverkstad på orten. Han drev tidigare 

en budbilsfirma och tyckte att det skulle vara 
”fiffigt med en bilverkstad eftersom budbilarna 
så ofta behövde omvårdnad”.

– Sedan upptäckte jag att det var mycket 
roligare med verkstad än med åkeri.

Det roligaste är kunderna. Kundservicen, att 
hjälpa folk. Som strax före stängning härförle-
den när en familj hade packat bilen för att åka 
till Åland en långhelg och fick punktering.

– Vi hade inget passande däck hemma, men 
hittade ett på en annan verkstad dit frugan 
åkte och hämtade det. Tillfredsställelsen att se 
familjens tacksamhet var stor, berättar Lars.

LARS TRESER

”DET VORE BEDRÄGERI MOT KUNDERNA 
ATT TA EMOT BILAR SOM VI INTE ÄR  
AUKTORISERADE FÖR”

ÖRNKOLL PÅ LEVERANTÖRERNA
Så få leverantörer och så bra som möjligt, är 
Lars Tresers inställning. På Biljouren sker en 
löpande revision av alla leverantörer och de som 
inte håller måttet byts ut. Totalt rör det sig om 
ett 50-tal och då är allt från verkstadsutrust-
ning till kontorsmaterial medräknat.

– Priset är underordnat kvaliteten. Och vi vill 
ha så få leverantörer som möjligt för att kunna 
upprätta personliga relationer med företagen, 
säger Lars.

Nyligen bytte Biljouren exempelvis färgleve-
rantör för att de inte var nöjda med kvaliteten 
hos den tidigare.

HÅLLBAR MOTORBRANSCH
Efter intervjun mejlar Lars Treser om ett projekt 
i upptaktsfasen som Biljouren blivit delaktiga i – 
”Hållbar Motorbransch”, ett EU-projekt i If Me-
tall Stockholms regi som bland annat syftar till 
stärkt jämställdhets- och miljötänk. Ett 25-tal 
företag i branschen får sina behov av utbildning, 
både i stort och på individnivå, specialgranskat 
av konsulter som är experter på området, varpå 
en skräddarsydd utbildningsplan genomförs 
med ekonomiskt stöd.

– Det är inte som generalagenternas tekniska 
utbildningar utan riktar sig mot områden som 
vi lätt förbiser eller inte själva har mäktat att 
granska och utveckla, exempelvis arbetsmiljö, 
ledarutbildning, svenska för invandrare och 
organisationsutveckling, skriver Lars. 

– Det känns fantastiskt kul och spännande 
att ha blivit utvald. Jag ser det som en unik 
möjlighet att inte bara titta på business och 
produktion utan också de mjuka områden med 
både individen och kollektivet i fokus.

Det låter som att vi får anledning att åter-
komma till projektet i Motorbranschen.

LARS TRESER

”KVALITETEN GÅR FÖRE OMSÄTTNING 
OCH VINST. KVALITETEN PÅ UTRUSTNING 
GÅR FÖRE PRISET.”

Hans filosofi att bemöta kunderna som man 
själv vill bli bemött genomsyrar företagskultu-
ren; det implementeras från första anställnings-
intervjuerna genom upplärningsfaserna.

– Om man så är mitt inne i ett jättejobb, det 
är så enkelt att titta upp och visa att man har 
sett kunden. Det ger så mycket tillbaka.

Tillbaka ger det, inte bara i hög kundnöjdhet 
och superbra omdömen på rejtingsajter, också  
i blommor, buteljer och hembakat.

Biljouren grundar för framtiden:
4 Miljötänket har varit i fokus vid nybyggna-
tionen. Exempelvis värms lackboxarna med  
gasol och oljeätande bakterier tillsätts varje 
vecka för att syresätta avloppsvattnet och där-
med gynna nedbrytningen av skadliga ämnen.
4 Kompetensutveckling står i fokus. 600 000 
kronor läggs årligen på fortbildning (och då 
är inte produktionsbortfallet medräknat) och 
varje vecka är en medarbetare borta på kurs.

– Kvaliteten går före omsättning och vinst, 
säger Lars.

Vad tror han då om branschens framtid?
– Inom fem år kommer i stort sett varje ny bil 
att vara någon form av elhybrid.

Lars Treser personifierar företaget. Hans 
hustru Eva jobbar på ekonomiavdelningen och 

DRÖM ATT STILL A BEDJA OM
Branschens rekryteringsproblem har förstås 
inte undsluppit Biljouren. Samarbetet med 
skolan på orten är tajt och praktikanterna 
många. Men Lars Treser har förgäves försökt att 
gå steget längre, att få till stånd ett samarbete 
med generalagenten för VW group och kunna ta 
dit elever på studiebesök.

– De har ju ett jättefint utbildningscenter i 
Södertälje med modern utrustning. Varför inte 
öppna det för exempelvis en ”Ungdomens dag”, 
visa försöksverkstaden och häftiga bilar. Det 
skulle ju ge väldigt positiva vibbar och samtidigt 
en bra känsla för VW-märkena.

– Tyvärr har jag inte fått något gehör från 
generalagenten.

sonen Viktor är kvalitetsansvarig och snart 
delägare. Delägare är också servicemarknads-
chefen Niklas Öbrand och i ledningsgruppen 
sitter även skadechefen Fredrik Johansson. Det 
är ledningsgruppen som ståtar stolt på omsla-
get av den här tidningen. 2

Tillsatsen av oljeätande bakterier i avloppsvattnet 
gynnar nedbrytningen av skadliga ämnen.

Biljouren är frikostig med kund-karameller;  
Eva Treser köper en full kasse varannan vecka.

Audidörr direkt från 
lackboxen med en yta 
som utställningsskick.

Vadim Miliajv, är en  
av flera erfarna 
plastreparatörer. Här 
lagas mycket plast, 
inte minst för miljön.

Niklas Karlsson är en av få 
i Sverige med full kompe-
tens för fullaluminium-
reparationer. I bakgrunden 
Matthew Sampson.
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2 W E B B A D R E S S E R

1

2

3 Här är 40 nya  
bil-webbadresser:

Så kan du hänga  
på den nya trenden!

NU TAR BILARNA  
ÖVER PÅ NÄTET 
– ditt märke är snart en webb-adress

TEXT & ILLUSTRATION MIKAEL JÄGERBRAND

Sedan några år 
tillbaka är det fritt 
fram att registrera 
alternativ till  
toppdomäner. 

DET FINNS MÅNGA olika sätt att fixa en webbsida med någon av  
de nya spännande adresserna;
● Registrera en egen toppdomän!
Det är dyrt, dyrt, dyrt, att registrera ett helt eget namn som topp-
domän. Det kostar 1,6 miljoner kronor att skicka in en ansökan, 
sedan tillkommer en årlig avgift på 220 000 kronor. 
● Köp en ”vag” adress! 
Du kan redan i dag köpa en ”vag” adress. Vissa, till exempel ”.cab” 
och ”.limo”, kostar bara 200-300 kronor per år. Andra, till exempel 
”.auto” och ”.cars”, kostar 20 000 kronor per år.  
● Kolla med it-avdelningen!
Om ditt företag tillhör samma koncern som ett stort bilföretag kan 
du kanske skapa en lokal webbadress med ett telefonsamtal eller 
mejl.  
● Håll utkik efter jättenamnen!
Om någon av de stora biljättarna släpper sitt namn helt fritt kan 
du köpa en egen variant. Håll utkik på någon av de många webb-
hotell som förmedlar webbadresser.  

DU ÄR INTE LÄNGRE tvungen att hålla dig till ”.se”, ”.org”, ”.com” 
eller ”.nu”. I dag finns det hela 1 200 nya namn, allt från ”.hockey” 
och ”.hotels” till ”.stockholm” och ”.vodka”.

Alla de stora bil- och däckmärkena har redan registrerat sina 
namn, men få har börjat använda sina adresser. 

Inte heller svenska Volvo har satt sitt namn, ”.volvo”, i rullning. 
– Vi håller på att utvärdera hur vi kan använda domänen på 

bästa sätt för att bygga varumärket, säger Joakim Kenndal, press-
chef på Volvokoncernen.

– Exakt hur den kommer att användas är som sagt ännu inte 
klart.

Trots att det kostar miljontals kronor att registrera den här 
typen av webbadresser så kommer de stora jättarna troligen att 
hålla hårt i dem. 

Vi kommer nog aldrig att få se webbadresser av typen ”www.
smedjebacken.ferrari” eller ”www.billsbilligabegagnade.bentley”. 

Bakgrunden

Idé för dig!

Inspiration NYA DOMÄNER .ALFAROMEO, AUDI, .auto, .autos, .bentley, .bmw, .bridgestone, 
.bugatti, .cab, .car, .cars, .chrysler, .datsun, .dodge, .dunlop, .ferrari, 
.fiat, .firestone, .ford, .foodyear, .honda, .hyundai, .iveco, .jaguar, 
.jeep, .lamborghini, .lancia, .landrover, .lexus, .maserati, .mitsub-
ishi, .nissan, .nokia, .suzuki, .tatamotors, .toyota, .volkswagen, 
.volvo

Nätet är på väg att tas över av bilar – i alla fall när det gäller webbadresser.
Glöm adresser som slutar på ”.se” eller ”.com”. De stora märkena har satsat 
miljoner på att registrera ”.volvo”, ”.toyota” och ”.ford”.
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SÄKRA 
UPP!

Vi behöver inte bli trygghetsnarkomaner för 
att vidta försiktighetsåtgärder. Bilbranschen 
är rätt utsatt för tillbud av alla de sorter – 
bränder, bedrägerier, stölder, till och med hot 
och rån. Och då är inte dataintrång eller nya 
typer av relä-attacker nämnda. Rätt ruggiga 
grejer, aldrig trevliga, snarare kostsamma, 
tidskrävande och olustiga. Behöver du höja 
garden, checka av följande sidor!
Brand  sid 30
Hot, bedrägeri och stöld  sid 32
It-säkerhet sid 33
Våldsbrott sid 34
Arbetsolyckor sid 35
Nya brott sid 35

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     ”    

”    



 30 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018

2F O K U S        S Ä K E R H E T

  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018 31

  MOTORBRANSCHEN 11 .2017 43

2 B R A N D

Det är ingen lätt resa som Autolacken i Umeå har gjort sedan deras an-

läggning brann ner till grunden för ett och ett halvt år sedan. Det blev en 

balansgång på slak lina i valet mellan att lägga ner eller fortsätta och för-

söka behålla personalen. Kaoset krävde blixtsnabba beslut och den största 

överraskningen var nog det tidskrävande saneringsansvaret. 

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

V
idden av konsekvenserna av en brand går 

knappast att föreställa sig. Våren 2016 ställdes 

Bengt Johansson och Mikael Brodin för det 

faktum att deras livsverk, Autolacken i Umeå, 

hade brunnit ner till grunden. Det var en verkstads-

anläggning, byggd specifikt för billackering 1990 med 

roterande bord och som var väl underhållen.

Mycket plötsligt fann sig Bengt och Mikael stå som 

saneringsansvariga, en förpliktelse som hade varit svår att 

förutse och som nära på krävde specialkunskaper.

– I dag hade vi klarat det bättre med de erfarenheter 

vi fick då. Framför allt skulle vi haft en längre avbrottsför-

säkring än på ett år, säger de båda ägarna.

SANERINGEN

Vi börjar där, vid tiden efter den ödeläggande eldsvådan 

i industriområdet Ersboda, norr om Umeå. Väldigt snart 

tog ägarna sikte på att bygga upp lackverkstaden så fort 

som möjligt igen. Men det visade sig finnas många hinder, 

framför allt måste den utbrunna tomten saneras först.

Eftersom de ägde fastigheten. som byggnaderna stod på, 

fann de sig också bli saneringsansvariga med allt vad det 

innebar i fråga om kostnader och miljöhänsyn.

– Bara en sådan sak som att försöka förklara att alla 

uppställda bilar på gården inte var våra utan ägdes av för-

säkringsbolag. Och att förmå bolagen att hämta sina vrak. 

En bil blev kvar väldigt länge, berättar Bengt. 

En lokal saneringsfirma anlitades, men det var Mikael 

och Bengts ansvar att täcka ödeläggelsen i händelse av regn, 

begära rivningstillstånd, ordna intyg på att det inte fanns 

miljögifter kvar och plugga brunnar. För att bara nämna 

något.
Föräldrar klagade på att deras barn kom in och kunde 

leka bland brandresterna, varpå Mikael och Bengt ålades att 

sätta upp ett kravallstaket.

– Det var väldigt joxigt, vi hade nästan behövt ha 

utbildning i hur sanering och rivning ska hanteras.

Autolacken fick inte ens lämna in en byggnadslovs-

ansökan för en ny anläggning innan saneringen blivit 

godkänd. Det tog elva månader innan den blev det och 
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NÄR

SKERKATASTROFEN
I det ögonblick när detta skrivs har det på morgonen rapporterats om en brand i en verkstad, strax norr om Stockholm, där en 

person förts till sjukhus för svåra skador. Eldsvådan uppges ha startat vid svetsning.

   Det är mycket som är brandfarligt i en verkstad. Lagen kräver systematiskt brandskyddsarbete och det vore helkorkat att för-

summa det. I det som i statistiken går under benämningen reparationsverkstäder drabbas ungefär 50, 60 anläggningar varje år. 

Ett snabbt googlesök och det tycks som det har brunnit i många bilverkstäder den gångna sommaren. Flertalet verkar ha blivit to-

talförstörda och vi känner till mer än en verkstad som aldrig återfått ekonomisk stabilitet utan tvingats lägga ner efter eldsvådor.

   Läs reportagen här om Autolacken i Umeå och Rejmes i Örebro som har eldhärjats på senare tid. Deras berättelser ger en anty-

dan om de förkrossande konsekvenserna. Läs framför allt deras råd, vad de önskar att de skulle ha gjort innan i fråga om försäk-

rings- och brandskydd bland annat. Avbrottsförsäkringens längd kan bli avgörande för en fortsatt verksamhet.

”Vår pensions- 
försäkring brann upp”

En av Umeås två större lackeringsfirmor, 

drabbades av en ödesdiger brand. Nu driver 

ägarna Bengt Johansson och Mikael Brodin 

Autolacken 2.0 vidare i hyrda lokaler.

F
O

T
O

 M
O

S
T

P
H

O
T

O
S

Brand

Sjutton minuter efter att brandlarmet 
hade gått i Smålands Motors lokaler 
i Kalmar var delägaren Ted Linde på 
plats utanför lokalerna. Han möttes av 

en fruktansvärd syn. Verkstaden var övertänd 
och lågorna som slog upp från byggnaden var 
nästan tjugo meter höga.

– Räddningstjänsten försökte ta sig in, men 
det var omöjligt med temperaturer på över 
1 200 grader. Det var så varmt att brandväggen 

mellan verkstaden och bilförsäljningen kollap-
sade på bara några minuter, berättar Ted.

SAMTIDIGT SOM LÅGORNA slukade allt mer av 
Smålands Motor anslöt de flesta av företagets 
drygt 40 anställda och flera före detta kollegor. 
Många var helt förtvivlade. För Ted, som äger 
företaget tillsammans med sin mor och syster, 
var det jobbigt att se sin morfars 55 år gamla 
livsverk brinna upp. 

– Till en början blev jag väldigt berörd, jag 
har jobbat där från och till sedan jag var fjor-
ton, men ganska snart började jag tänka på vad 
som skulle hända med företaget och persona-
len. Det var viktigt att behålla våra fina med-
arbetare, som är svåra att ersätta, och komma 
igång så snabbt som möjligt igen. Branden har 
svetsat samman oss ännu mer. 

EFTERSOM DÄCKHOTELLET som rymmer 
3 000 däck klarade sig, kunde Smålands Motor 
inom bara några veckor hitta en provisorisk 
lösning för däckbyten samtidigt som verkstad 
och bilförsäljning flyttade in i Swedish Agros 
lokaler. Ted berättar att de har fått stort stöd 
av Länsförsäkringar, men att situationen tär 
mycket på företagets likviditet. 

– Vår organisation är anpassad efter en 
omsättning på cirka 30 miljoner i månaden och 
nu ligger vi strax under 8 miljoner. Det är bara 
utgifter just nu och mycket jobb med att jaga 
specialverktyg till verkstaden och avbeställa 
radioreklam och serviceavtal för portar, hissar 
och så vidare. 
 
POLISEN UTESLUTER BROTT, men det går inte 
slå fast vad som orsakade branden. Allt tyder 
på att den startade i mitten av byggnaden. Strax 
innan brandlarmet gick blev Securitas varnade 
om ett elfel. 

– När vi nu gör en omstart och bygger nytt 
kommer vi installera moderna system, inte 
bara här utan även i Oskarshamn och Karls-
krona där vi har verksamheter. Skrotfrag och 
Ocab ska rensa upp området fram till mitten 
av juli, därefter ska vi påbörja byggnationen av 
våra nya lokaler som ska vara klara till nästa 
sommar. 2

Smålands Motor 
reser sig ur askan
Den 27 mars brann Smålands Motor i Kalmar ner till grunden.  
På bara några timmar gick 240 bilar och ett helt livsverk upp i rök. 
När den första chocken hade lagt sig beslutade Ted Linde och 
hans familj för att bygga upp verksamheten igen.
 
TEXT & FOTO PIERRE EKLUND

”LÅGORNA SOM 
SLOG UPP FRÅN 
BYGGNADEN VAR 
NÄSTAN TJUGO 
METER HÖGA”

AUTOL ACKENS RÅD:
✔ Teckna minst 24 månaders avbrottsförsäkring 
och se till att försäkringen täcker lönekostnader. 
✔ Lusläs allt finstilt i försäkringsvillkoren.
✔ Uppdatera och kolla försäkringssummorna 
regelbundet, att ni exempelvis har tagit upp nypris 
på utrustning, ”allting kostar alltid mycket mer än 
man tror.”
✔ Skanna in alla viktiga pappersdokument, 
speciellt sådant som är svårt att återskapa som 

certifieringar och utbildningsintyg, och lägg i 
datorn och i molnet.

REJMES RÅD:
✔ Dokumentera verksamheten väl för att under-
lätta ersättningsanspråk till försäkringsbolaget.
✔ Ha stränga manualer om elsäkerhet, exempelvis 
i fråga om laddning av batterier. 
✔ Om en olycka sker, informera kunder snarast om 
var, hur och när den fortsatta driften ska bedrivas.

Många har drabbats
Eldsvådor är tyvärr inte ovanliga i bilanläggningar där mycket brandfarligt gods förvaras. 
Så sent som i november i fjol skrev vi om två andra utsatta företag, Autolacken i Umeå och 
Rejmes i Örebro. Det här kunde de av erfarenhet delge andra:

Motorbranschen nr 11 2017.

SMÅL ANDS  
MOTORS RÅD:

✔ Lagra inte all information  
i samma lokaler eller i enskilda  

datorer utan använd fler molntjänster 
och externa backup-verktyg. 

✔ Se till att ha kopior på anställnings-
avtal, serviceavtal, lönespecar  

och semesterdagar på  
flera ställen.

Verkstadsbyggnaden 
drabbades hårt och är riven nu.

Ted Linde har tryckt på 
omstartstangenten. Nu 
pågår saneringen efter 
den våldsamma branden.

Så här såg det ut dagen efter branden.

Eldsvådan ödelade det 
mesta av bilanläggningen.
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Hot, bedrägeri och stöld It-säkerhet

”De hotade döda 
mig och familjen”
Seif Shahab, ägare av Linnébilar i Växjö, hotades 
flera gånger förra året om han inte betalade en  
beskyddarersättning. Hotet uttalades av fem  
personer som kom in på bilhallen med skottsäkra 
västar och pistoler.
TEXT MARIA ERIKSSON

Seif Shahab berättar:
– De sa att jag var tvungen att 

betala 200 000 kronor i månaden, 
annars skulle de döda mig och min 

familj.
När Seif Shahab vägrade betala upprepades 

hoten på telefon om att det var sista varningen. 
Därefter drabbades företaget av ett inbrott. Sju 
begagnade Audi och BMW stals.

På övervakningsfilmen syns två personer 
utanför byggnaden och en beväpnad maskerad 
man med pistol som rotar runt på ett kontor 
och som släpar med sig ett kassaskåp innehål-
lande 70 bilnycklar. 

– Vi blev så rädda att vi tvingades lägga ner 
verksamheten i flera månader, säger Seif Shahab.

Enligt honom har polisen inte lyckats ta fast 
några gärningsmän. 

ATT SÄLJARE HOTAS är ovanligt, men det 
förekommer. 

Veho Bil i Örebro har 
också erfarenhet av det.

– Hot har förekommit i 
en kundrelation och vi polis-
anmälde det eftersom det 
ingår i våra säkerhetsrutiner, 
säger försäljningschefen 
Fredrik Karmbo.

person, vilket inte ger någon indikation om att 
något är fel när kortet kontrolleras. 

– Alla som vill provköra en bil hos oss 
måste visa körkort även om de allra flesta är 
ärliga kunder, säger Fredrik Karmbo.

Lars Stervander på länskriminalen i Stock-
holm jobbar med bilrelaterad brottslighet med 
allt från inbrott och stölder till bedrägerier. 
Fortfarande är det relativt vanligt att bilar 
försvinner i samband med en provkörning. 
Stervander är kritisk till att vissa bilsäljare fort-
farande låter provkörningen ske utan sällskap 
av personal.

– Det är inte att rekommendera att man 
som säljare släpper i väg en kund ensam i en 
provkörningsbil. Om man inte har tillräck-
ligt med personal måste säljaren vara ytterst 
noggrann med förarkontrollen, säger Lars 
Stervander.

Är säljarna naiva?
– Ja, i viss mån kan jag tycka det. En del ger 
ut en nyckel och bil och sedan är bilen borta. 
Det har ju hänt att körkortet stämmer och 
innehavaren står framför dig, men att personen 
utnyttjats av kriminella för att hämta ut bilen, 
säger Lars Stervander.

Just när det gäller falska postväxlar och 
checkar vill Stervander varna för när ett bud 
hämtar en bil och har med sig en check som 
dessutom är utställd på för högt belopp, vilket 
gör att en snäll bilförsäljare löser ut checken 
eller växeln och låter föraren behålla överskot-
tet för att sedan upptäcka att checken eller 
postväxeln är förfalskad. 2

– Ingen ska behöva utsättas för hot. Det är 
något som vi alla är rädda för, men med våra 
rutiner vet vi alla fall vad vi ska göra om något 
händer, säger Fredrik Karmbo.

Veho Bil är ett företag på sin vakt och de 
lyckades också nyligen avslöja en person som 
utnyttjat ett kryphål i regelverket hos Bolags-
verket och lyckats skriva in sig som firmateck-
nare på ett företag som han inte hade något att 
göra med. Mannen kontaktade Veho Bil för 
att beställa och få en tjänstebil levererad till en 
större stad.

– När vi kollade upp firman så stämde allt, 
men när vi gjorde kreditansökan och ringde 
ägaren för att stämma av fick vi besked om att 
inte lämna ut bilen.

– Enligt företagets representant hade den 
här personen beställt varor flera gånger i företa-
gets namn. Den här gången lyckades vi stoppa 
brottet innan skadan var skedd, säger Fredrik 
Karmbo.

ENHETSCHEF BO LAGERQVIST på Bolagsverket 
förklarar att anmälan om ny firmatecknare 
kan göras både brevledes och via bolagsverkets 
e-tjänst. Det som krävs är att anmälan signeras 
med bank-id samt en kopia på ett protokoll 
som visar att styrelsen är förändrad. 

– Det är olyckligt när företagskapningar 
sker och för företaget blir det ofta stora konse-
kvenser, säger Bo Lagerqvist.

I dag är en firmatecknare behörig att agera 
för företaget så fort anmälan är inkommen till 
myndigheten, men det vill Bolagsverket ändra på.

– Vi för en dialog med justitiedepartementet 
om att ändra lagstiftningen så att det krävs en 
registrering hos oss innan nya firmatecknare 
blir behöriga. Det skulle dels göra det svårare 
för oseriösa företagskapare, dels tydliggöra när 
behörighet inträffar.

Bo Lagerqvist säger att försök till före-
tagskapningar inträffar då och då och hans 
rekommendation är att anmäla en e-postadress 
eller digital brevlåda till Bolagsverket, så att 
företaget snabbt blir informerat om att ett 
bolagsärende är inkommet. På så vis skulle 
kapade bolag hinna agera i tid.

– Det händer att företag meddelar oss om 
de misstänker att en viss person kommer att 
försöka skriva sig som firmatecknare och då 
kan vi vara mer uppmärksamma.

För några år sedan försökte en kund lösa in 
falska postväxlar hos fel bilhandlare – Veho Bil 
i Örebro igen. 

– Vi anade oråd. Postväxlarna fanns inte. 
De var oerhört välgjorda. Det handlade om ett 
par hundra tusen kronor. Hade vi växlat in dem 
hade det varit risk för att vi hade fått stå för den 
kostnaden, säger Fredrik Karmbo.

FALSKA KÖRKORT ÄR också något som bilsäl-
jare får se upp med. Informationen på kortet 
kan vara rätt, kanske en kopia på en annan 

”VEHO BIL HAR  
UTSATTS FÖR BÅDE 
HOT OCH EN FALSK 
FIRMATECKNARE”

Pistolhot har förekommit 
mot svenska bilhandlare.

Skydda dig så här!
Före provkörning: Kräv att få körkortet och 
håll kvar det i handen. Låt provköraren fylla i ett 
formulär med sina personuppgifter och namn-
teckning. På formuläret ska även stå hur lång 
tid provkörningen får ta. Kontrollera sedan att 
underskriften på körkortet stämmer med den som 
är på formuläret och att personen framför dig är 
samma person som den på körkortets bild. Om 
möjligt, använd elektroniska kontrollfunktioner för 
att kontrollera att id-handlingen inte är anmäld 
stulen. Skanna körkortet så att du har en kopia 
av det. Är körkortet falskt, med exempelvis rätt 
personuppgifter men fel foto, kan du åtminstone 
ge polisen en bild på bedragaren. 
Vid stöld av bil vid provkörning: Polisanmäl 
direkt. Vänta inte! 
Mot hot: Polisanmäl alla hot. Om du inte polisan-
mäler finns det i myndigheternas ögon inte något 
brott.
Mot bedrägeri: Var misstänksam mot alla, 
även om de flesta är ärliga kunder. Kräv att få se 
körkort, dubbelkontrollera växlar och checkar. 
Kopiera eller skanna alltid alla id-handlingar.
Mot inbrott: Utarbeta ett säkert nyckelsystem. 
Ha bra belysning överallt. Parkera så få bilar 
utomhus som möjligt. Övervaka med kameror.
Mot företagskapningar: Anmäl en e-postadress 
eller digital brevlåda till Bolagsverket så får du 
en avisering om ett ärende kommer in och hinner 
agera innan en felaktig person tecknat sig som 
firmatecknare.

Mer än något annat i dag är det 
kanske innehållet i våra datorer 
som behöver skyddas mot hot.

– It-säkerheten är en fråga 
som man måste jobba med hela tiden, säger 
Björn Ringnér, som är it-controller på Bilia, 
eller rättare, på Bilias dotterbolag Motorit som 
handhar all it och telefoni.

It-säkerheten är ett jättestort och komplext 
område som också fått strålkastarljus av GDPR 
där ett par paragrafer fastlägger hur säkerhets-
nivån inom it ska stämmas av.

Det handlar dels om inre hot, dels om yttre 
och de sistnämnda bara växer.

– Det finns ju tusentals datorer runt om i 
världen, varifrån användare försöker ta sig in i 
andras system och sprida virus. Dessa personer 
sysslar hela dagarna med att testa och skicka ut 
förfrågningar för att ta sig igenom, säger Björn 
Ringnér.

För Bilia finns både livremmar och hängslen.
– Mot yttre hot har vi givetvis brandvägg 

och antivirusprogram, men det räcker inte.  
Vi har bland annat också avancerade program-
varor som regelbundet skannar av datorerna. 
Vi har backup och hela vår driftmiljö inhyst 
hos en datacentral som uppfyller alla säkerhets-
standarder plus en datacentral i molnet som vi 
skickar upp all data till och som handhas av ett 
annat företag.

– Vid en driftstörning kan vi komma i gång 
igen efter ett par timmar, det har varit ett krav 
från styrelsen.

Björn Ringnér nämner ett bolag i Göteborg 
som fick in viruslänkar med påföljden att hela 
verksamheten till stor del stod still i flera veckor; 
det tar tid att rensa upp efter sådana attacker.

– Något sådant får inte drabba Bilia; därför 
byggde vi lösningen med parallella datorhallar, 
säger Ringnér.

IT-SÄKERHET VAR NÅGOT som började komma 
upp på agendorna i mitten av 1980-talet. Då 
handlade det framför allt om inre hot – om 
anställdas behörighet, om att rätt data sparades 
på relevanta sätt och inte skadades.

– Även om de yttre hoten är störst i dag, 
får de inre inte glömmas bort. Säg exempelvis 
att en medarbetare börjar hos en konkurrent 

Har ni en policy
för it-säkerhet?
Om inte, är det hög tid att göra det. Åtminstone 
om ni har medarbetare.
 
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

Björn Ringnér 
har jobbat med 

it-säkerhet inom 
bilbranschen  

i mer än 30 år. 

och fortfarande har åtkomst till datorerna hos 
företaget han eller hon lämnade, det är varken 
bra eller lätt att upptäcka, säger Ringnér.

Hos Bilia motverkas sådant genom årliga 
revisioner då det kollas att rätt personer har 
rätt behörighet till systemen och inga tidigare 
medarbetare ligger kvar. 

Bilias it-säkerhet stäms av mot olika stan-
dards, bland annat ISO/IEC 27018:2014. Bilias 
första it-säkerhetspolicy formulerades för ett 
tjugotal år sedan. Den revideras kontinuerligt 
och finns i en ”populär-version” för koncernens 
samtliga 4 700 anställda. Där står vad medarbe-
tarna ska göra och inte göra och vara uppmärk-
samma på, som exempelvis att:
✔ Ha komplexa lösenord och byta dem regel-
bundet.
✔ Låsa datorerna när arbetsplatsen lämnas.
✔ Akta sig för att klicka på misstänkta länkar.
✔ Inte surfa privat på jobbet.
✔ Inte släppa in okända personer i lokalerna.

En sista fråga till Björn Ringnér:
Kan man någonsin känna sig helt trygg i 
fråga om it-hot?

– Nej, man känner sig aldrig helgarderad. 
Revisioner är en kontinuerlig process hos oss. 
Vi hyr in externa resurser som försöker att 
hacka sig in utifrån för att hitta blottor och som 
lämnar rapporter om vad som behöver stärkas. 
Tyvärr är det väl så att det både finns dem som 
vet om att de har blivit angripna och de som 
blivit angripna, men inte vet om det. 2
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R ena, torra golv och korridorer som 
rensas från kartonger, prylar och 
bråte är en enkel försäkring mot 
fallolyckor. Likaså att inte slarva 

med skottning och sandning vid entréer och 
arbetsytor utomhus. 

AFA Försäkring analyserade nyligen 22 728 
arbetsolyckor som skett 2015–2016. Det visade 
sig att fallolyckor var den enskilt största orsa-
ken till arbetsolyckor som resulterat i sjukskriv-
ning i mer än 30 dagar och/eller medicinsk 
invaliditet. 

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor under 
arbetstid. 8 000 av dem är fall i samma nivå, sa 
Anna Weigelt under presentationen.

Samma nivå innebär oftast att man helt en-
kelt snubblar på något eller kliver fel. Fall från 
höjd – allt från en lägre trappstol till en hög 
byggnadsställning – utgör en egen kategori, 
liksom fall i trappa. Fall från höjd är nästan sex 
gånger vanligare bland män än kvinnor och här 
är byggnadssektorn kraftigt överrepresenterad. 

När det gäller antalet fallolyckor från 
samma nivå är kvinnor mest utsatta inom vård 
och omsorg medan betong-, bygg- och anlägg-
ningsarbetare, yrkesförare och metallarbetare 
är mest olycksdrabbade bland män.

Män i åldersgruppen 56–64 år har 1,8 
gånger högre risk att råka ut för fall i samma 
nivå än män i genomsnitt. För kvinnor i 
samma åldersgrupp är risken 2,4 gånger högre. 
Fallolyckor är för övrigt också den vanligaste 
fritidsolyckan bland äldre och den vanligaste 

I början av året fick en bilfirma i Skåne 
påhälsning av fyra kriminella som miss-
handlade en delägare så svårt att han 
har fått bestående men. Misshandeln 

kunde dock avbrytas och fyra män gripas, tack 
vare en snabb insats av polis och en anhörig till 
delägaren.

– Om personal och omgivning vet hur de 
ska agera vid hotfulla situationer är det i många 
fall möjligt att undvika svåra skador. Skapa 
säkerhetsrutiner som personalen känner till, 
säger Fredrik Bratt, polis och presstalesperson 
vid Polismyndigheten Region Syd.

– Bland det första bilhandlare kan tänka på 
är hur de utformar sina lokaler så att inte per-
sonal riskerar att bli instängd i lokalerna med 
kriminella. Se till att det finns en väg ut eller ett 
rum med telefon där medarbetarna kan låsa in 
sig och larma polis.

Om någon blir attackerad, hur ska övrig 
personal agera?
– I Sverige finns ingen skyldighet att ingripa 
vid brott utan det är upp till individen. Ingen 
ska försätta sig i farliga situationer, utan upp-
träda defensivt. Alla människor har rätt att 
bruka nödvärn om det föreligger påbörjat eller 
överhängande brottsligt angrepp på person el-
ler egendom. Skyddar du en annan person  
tar du över dennes nödvärnsrätt, men det går 
att hjälpa till utan att bruka våld. Ring polisen 

Våldsbrott Arbetsolyckor

Risk för rån kan stävjas
Hot, våld och rånförsök. Bilbranschen är inte förskonad från rån 
och våldsbrott, men det finns hjälp och tips om hur bilhandlare 
kan skydda sig själva och sin personal bättre.
 
TEXT PIERRE EKLUND

Förebygg rån!
Tillsammans med Brottsförebyggande 
rådet, Brå, och polisen har Handelsrådet 
tagit fram programmet ”Skydd mot rån i 
handeln” med rånförebyggande punkter 
som kan öka säkerheten för anställda. 
Några av råden kan appliceras på bilföretag 
också, som dessa:

✔ I varje butik ska det finnas en säkerhets- 
ansvarig som kontrollerar larm och utbildar 
personal i rutiner och hur de ska agera vid och 
efter rån.
✔ Finns kontanthantering ska kassalådan inte 
innehålla för stort kontantbelopp, den ska vara 
låsbar och uppräkningsplatsen ska vara insyns-
skyddad.
✔ En extra telefon alternativt mobiltelefon ska 
finnas i ett rum som gränsar till försäljnings-
lokalen.
✔ Överfallslarm ska vara placerat på lämplig 
plats och gå direkt till larmcentral, som tillkallar 
polis. Ett bra komplement till fasta larm är bär-
bara larm. Larm får inte ha ljud- eller ljussignaler 
som kan uppmärksammas och leda till att de som 
begår rånet grips av panik med våldshandlingar 
som följd. Överväg att även skaffa inbrottslarm 
och punktlarm på värdeskåp.
✔ Under arbetstid ska bakdörrar, till exempel 
varuintag och personalentré, vara låsta med 
lås som styrs med hjälp av kod, kortläsare eller 
nyckel. Det ska finnas möjlighet att identifiera 
personer via fönster, tittöga eller kamera innan de 
släpps in. Ringklocka eller porttelefon kan också 
behövas för att påkalla uppmärksamhet. Dörr 
mellan säljyta och bakomutrymme ska vara låst.
✔ Krishantering. Om någon drabbas, ta omedel-
bart hand om personen i fråga. Sätt er på en lugn 
plats och låt den utsatta prata om händelsen. 
Lyssna, visa att du förstår och ge något att dricka. 
Om den drabbade vill åka hem, se till att någon 
finns hemma; de som har utsatts för våldshand-
ling eller rån är ofta i ett chocktillstånd och 
därmed olämpliga som bilförare.

Arbetsmiljöverket har också en checklista som 
arbetsgivare och skyddsombud kan använda för 
att undersöka risker för hot och våld i arbets- 
miljön. Den heter ADI 553 och finns på Arbets-
miljöverkets webbplats. 
Polismyndigheten i Region Syd har tagit fram 
broschyren ”Trygg i butik” med tips på brotts-
förebyggande åtgärder. Broschyren finns på 
polisens webbplats.

och skriv ner så många signalement ni kan.  
Vid entrédörrar ska det alltid finnas längd-
markeringar på en dörrkarm som kan visa 
förbipasserandes längd.
 
Bör det finnas en larmknapp i bilhall eller 
verkstad?
– Ja, det tycker jag är en bra lösning i fall det 
uppstår en hotfull situation. När personalen 
trycker på knappen går ett överfallslarm till ett 
larmbolag som på något sätt agerar, exempelvis 
ringer till oss på polisen. Det är även bra om 
det snabbt går att låsa entrén om personal upp-
täcker hotet redan utanför byggnaden. 

Vissa verksamheter, exempelvis bilverkstäder, 
kan vara låsta redan från början så att kunder 
får ringa på för att komma in. Har man då en 
kamera eller fönster vid entrén ser man vem 
man släpper in. Man har rätt att neka tillträde 
till lokalen så länge det bygger på hot och inte 
diskriminering som hudfärg eller religion. 

Har du fler tips till bilhandlare?
– Om jag hade bedrivit en verksamhet som 
ligger lite avsides, långt från väktare och polis, 
hade jag haft en kontantlös hantering och stora 
skyltar om detta inne och utanför lokalen. 
Bilar och dess utrustning är eftertraktade bland 
kriminella, så tänk på att förvara nycklar väl 
inlåsta. 2

Många medier skrev om misshandeln, 
här från Sydsvenskans webb.

Se till att det 
finns längd-
markeringar vid 
entréerna!

Rena golv håller 
olyckan borta
Fallolyckor är den allra vanligaste arbetsolyckan i Sverige. 
Och det är inte jobb på hög höjd som är den stora boven.  
72 procent av alla fallolyckor som leder till minst 30 dagars 
sjukskrivning utgörs av fall från samma nivå.
 
TEXT CHRISTINA BILD

”MÄN MELLAN 
56 OCH 64 ÅR 
HAR HÖGRE RISK 
ATT RÅKA UT FÖR 
FALLOLYCKOR”

olyckan för alla arbetstagare under färd till eller 
från jobbet. 

Den vanligaste skadan vid ett fall i samma 
nivå är en fraktur i arm, handled/hand eller 
ben. Vanligast för kvinnor är armfrakturer, 
medan män oftast får benfrakturer.

NÄR DET GÄLLER alla typer av arbetsskador  
(ej inkluderat dödsolyckor) ligger den strax 
under snittet för vår bransch i jämförelse med 
andra. Arbetsmiljöverkets kategori ”Handel 
samt reparation av motorfordon och mc” har 
dessvärre registrerat ett ökande antal arbets-
olyckor som lett till sjukfrånvaro mellan 2013 
och 2016, från 432 till 519. För 2017 har hittills 
445 arbets-olyckor registrerats, en siffra som 
ännu inte är helt säkerställd. 

Total registrerades 33 316 arbetsolyckor av 
Arbetsmiljöverket under 2017, vilket ger en 
relativ frekvens på 7, att jämföra med 6–7 för 
vår bransch. Det är med andra ord varken en 
hög- eller lågriskbransch att jobba i verkstad 
och bilhall. Den som vill ha bästa tänkbara 
förutsättningar för att slippa arbetsskador  
bör däremot sadla om till juridik eller kredit-
institut, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. 2

Nu hackas 
bilnycklarna 
i Malaysia
Bilägarna i Malaysia är oroliga 
just nu. Hackare har börjat 
stjäla signalerna från de tråd-
lösa nycklarna och kan sedan 
enkelt ta sig in i bilen.
 
TEXT MIKAEL JÄGERBRAND

Nya brott

N är bilägare trycker på sina trådlösa 
bilnycklar skickas en radiosignal 
till deras bil. Den signalen går att 
fånga upp och använda till att låsa 

upp fordonet. Nu råder hysteri i Malaysia efter 
en våg av stölder där tjuvarna använde hackade 
nyckelsignaler både till låset, larmen och för att 
starta bilen. 

För att kunna fånga signalen krävs en rätt 
enkel elektronisk manick som går att köpa helt 
öppet i många elektronikbutiker i Malaysia 
för en femhundralapp. Men det krävs också 
särskilda program som installeras i en dator. 

Signalerna kan fångas på flera olika sätt. 
Hackaren kan sitta i en bil och vänta på att 
föraren låser bilen eller också sätta sig i när-
heten på exempelvis en restaurang och skicka 
signaler till nyckeln. 

Biltillverkarna uppmanar nu invånarna att 
investera i mer avancerade larm – eller köpa ett 
äkta bastant rattlås av stål. 2

HÄNDER I  SVERIGE OCKSÅ
Också här hemma har brottslingar börjat utföra 
så kallade relä-attacker genom att förstärka 
bilnycklarnas signaler. Nyligen gick Länsförsäk-
ringar ut och varnade för det och rådde bilägare 
med nyckellösa system, så kallade keyless, att 
skydda sig här:
✔ Förvara keyless-nyckeln i en särskild påse 
som bryter radiosignalerna från nyckeln, så 
kallad RFID-skydd eller RFID-påse.  
✔ Har du ingen påse, lägg keyless-nyckeln i en 
plåtburk med lock.  
✔ Utrusta bilen med spårsändare, det kan ge en 
lägre självrisk på bilförsäkringen.

It-attacker 
sker även 
mot key less-
system.

Hala golv är 
inte att leka 
med.



av alla chefer känner 
att de sällan eller aldrig 
hunnit med det de borde 

när de går från jobbet, 
visar en undersökning 

från Manpower Work life. 
Motsvarande siffra för 

medarbetare är 
27 procent.

Bli framgångsrik 
rebell på jobbet 46%Carmen Medina har brutit upp cement och tröghet i stora 
organisationer. Hon har varit vice direktör för CIA:s analys-
avdelning, konsult och är nu författare och föredragshållare 
om konsten att åstadkomma förändring. Hon tycker att det 
är chefernas ansvar att inte fastna i och göda det mediokra 
som ofta befäster trögheten i organisationer. Här är åtta av 
hennes bästa råd för att bli en “förändringsagent”:
1. Var ditt bästa jag på jobbet!
2. Gör de svåra sakerna bit för bit!
3. Säg inte nej reflexmässigt!
4. Förstå varför andra säger nej!
5. Hitta allierade!
6. Sök dig till dem som inte är som du!
7. Ställ dumma frågor när du inte förstår! (Hennes enskilt 
viktigaste råd.)
8. Var skeptisk till trender, färdiga lösningar och imitationer!
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Inlärningsförmågan och kreativiteten förbättras 
om vi har roligt på jobbet. Konsultfirman och 
rekryteringsföretaget Adecco pekar på flera under-
sökningar som visar att skratt ökar inlärnings-
förmågan – det blir lättare att bryta mörka eller 
destruktiva tankemönster. Skratt gör att vi tar oss 
själva mindre högtidligt, får fram vår kreativitet och 
gör att vi gläder oss mer och bekymrar oss mindre. 

Stress kan också lindras av skratt. Vårt sociala 
beteende påverkas när vi ser andra som skrattar. 

Utan ansträng-
ning ger skratt 

ro, harmoni och avspänning och är därmed en av 
de bästa metoderna för att avhjälpa stress. 

Välbefinnandet ökar när vi skrattar. När vi har 
skrattat rejält sprider sig välbehag i kroppen. 
Musklerna slappnar av och vi blir mer positiva till 
vår omgivning och mindre irriterad över småsaker. 
Skratt är också bra mot både depression, rädslor 
och sömnlöshet.

”DET FINNS MÅNGA DÅLIGA TESTER PÅ  
MARKNADEN SOM ÄR HOROSKOPSLIKNANDE  
OCH SOM INTE BÖR ANVÄNDAS FÖR ATT FATTA  

BESLUT I REKRYTERINGSPROCESSER”
Organisationspsykologen Mattias Elg till DN om myndigheter som 

använder personlighetstester vid chefsrekrytering.

FRÅGA TRE

STOJAN PADJEN, servicemarknads-
chef på Bilia, region väst
– Svar ja, jag utbildar många ledare och som 
ledare måste man leva som man lär, annars 
blir man inte trovärdig. Jag kan inte moti-
vera personal och skapa en organisation 
som fungerar om jag förväntar mig att min 
personal ska komma i tid, men själv dyker 
upp vid nio. Jag förväntar mig aldrig mer av 
andra än vad jag förväntar mig av mig själv.

SARA PATTERSON, försäljningschef 
begagnat på Bildepån i Varberg  
– I den utsträckning det är möjligt, vill jag 
säga. Vi är ju inte mer än människor. Det är 
väl ungefär som i förälder-barn relationen; 
som förälder strävar man alltid efter att göra 
sitt bästa och föregå med gott exempel. Men 
det händer att det uppstår situationer där 
man trots god intention fallerar.

JOHAN ANDONOV, vd och grundare 
till MTO Bilcenter i Järfälla  
– Jag tycker chefen ska vara exemplarisk 
och ett föredöme för alla medarbetare. Jag 
var militär tidigare; ledare som står bakom 
ledet får inte med sig sina soldater, men den 
som står framför och tar täten får med sig 
sina soldater in i döden.

Tio klassiska risker  
i projekt
Projekt är en vanlig arbetsform, 
men vägen till målet innebär 
utmaningar. I olika modeller för 
projektledning lyfts riskhantering 
fram som en nyckelaktivitet för att 
åstadkomma lyckade resultat. För-
fattaren Henrik Szentes beskriver 
tio risker som är klassiska i projekt-
sammanhang och ger råd kring hur projektledare 
tillsammans med sina organisationer kan bemöta  
dem. Gemensamt för många av riskerna är att  
de bottnar i mänskligt beteende och bristande 
kommunikation, vilket utvecklas i boken. 

Självledarskap  
– Konsten att 
hitta rätt i livet 
och på jobbet
Valmöjligheterna i dag är 
oändliga, samtidigt som 
de individuella kraven 
högre för att vi ska ta eget 
ansvar och egna initiativ. 
Det gäller i högsta grad på 
jobbet – men även i livet i 

stort. Hur blir man bättre rustad för en sådan var-
dag? Här försöker författaren Nicolas Jacquemot 
ge svar och förklarar vad självledarskap är och 
hur färdigheterna kan utvecklas. Boken bygger på 
forskning och expertintervjuer.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Ska chefen alltid före-
gå med gott exempel?

Skratta mer!
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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! 

073-800 83 70 henric.martell@temahallen.com eller 070-5551946 sveng.wiklund@gmail.com  

Vi bygger er bilhall
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I Österrike håller lansortshandlarna ihop. Och de satsar 
stenhårt på personligt bemötande och lokal karaktär. 
Det går hem hos kunderna.
TEXT OCH FOTO ANDERS PARMENT

HÄR FORTSÄTTER VI SERIEN KOPPLAD TILL BENCHMARKING – vad vi kan 

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

som till exempel av österrikiska lansortshandlare …

Österrikiskt span

LOKAL 
prägel drar
KUNDER
I HAUS IM ENNSTAL, som ligger mitt i Öster-
rike, en timmes bilfärd från Salzburg driver 
VW-handlaren Georg Meissnitzer Autohaus 
Meissnitzer. Han säger att tågförbindelserna 
med större städer som Salzburg är en katastrof, 
”så folk behöver bilarna och de åker inte till 
Salzburg för att köpa en ny bil”.

– Ett tag lutade det åt att folk var mindre 
lojala med det lokala. Men det har förändrats. 
Varningsklockan blev en industrinedläggning 
för några år sedan. 600 blev arbetslösa. Sen dess 
har människor tänkt om och insett att man 
måste handla lokalt.

Men kunderna shoppar inte runt då?
– Det har blivit bättre, det blir mindre sånt, om 
det skiljer 300 euro köper de av mig eftersom 
jag känner dem och ligger närmast. Själv köper 
jag alltid lokalt när jag kan, pengarna måste 
stanna i regionen. Det finns ett socialt tryck att 
handla lokalt, de flesta bilar som rullar här har 

en nummerplåtshållare med en lokal handlares 
namn. 

Här håller de lokala handlarna ihop. Några 
dagar innan jag träffar Georg bjuder han in till 
ett diskussionsevent som snart skulle äga rum. 
Alla lokala handlare kommer, från Mercedes-
Benz, Mitsubishi, Honda, Ford …

Diskussionen rör gemensamma strategier 
för att stärka den lokala bilhandeln. Visst är det 
en del negativa ord om importörer och jobbiga 
kunder, men i det stora hela konstruktivt.

TVÅ TIMMAR ÖSTER om Haus finns Volvo-
handlaren Seidnitzer & Partner som just har 
byggt en helt ny anläggning i Pirching strax 
utanför Graz.

Vi frågar ägaren Philipp Seidnitzer varför 
kunderna kommer just till honom och han 
tvekar inte om svaret:

– Kvalitet och personligt bemötande, det är 
därför man går till en specialist. 

ÖSTERRIKISKA TIPS!
✔ Gnäll inte! Det hjälper inte. Försök i stället för-
stå branschförändringar och hitta en väg framåt 
utifrån det.
✔ Kopiera konkurrenterna! Det är en möjlighet 
att förbättra sin affär men också ett sätt att ge 
ett mer belevat intryck som bilhandel på en ort.
✔ Håll ihop! Ju bättre rykte bilhandeln har, desto 
bättre lönsamhet och högre arbetsgivarattrakti-
vitet i längden.
✔ Förebrå inte kunder som inte handlar lokalt! 
Du kanske köper dammsugare och böcker på 
nätet själv?
✔ Vänd på din roll i relation till importören! Du 
kanske är lika viktig för importören som importö-
ren är för dig.

Likt Sverige är Österrike i många 
delar ensligt – och vackert!

I de tysktalande länderna används ordet Stammtisch – vid 
ett sådant sitter (många) gubbar och (några) tanter och löser 
världsproblemen, eller planerar ett gemensamt branschevent.

VW-handlaren 
Georg Meissnitzer 
på sitt kontor.

”DE FLESTA BILAR SOM RULLAR 
HÄR HAR LOKALA HANDLARNAMN 

PÅ NUMMERPLÅTSHÅLLARNA”
GEORG MEISSNITZER, VW-HANDLARE I HAUS IM ENNSTAL
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I NÄSTA NUMMER: NYCKELTALEN, VAD KAN VI LÄRA 

OSS AV DEM? DE SÄGER INTE ALLT MEN KAN  

GE KUNSKAP OCH ÖVERBLICK.

Redan på webbsidan framgår affärsidén 
tydligt. ”Våra kunder känner oss, vi känner 
våra kunder, och i en tid då det blir allt mer 
opersonligt jobbar vi med personligt bemö-
tande. Du kommer aldrig känna dig som vem 
som helst om du kommer till oss! Och vi är 
specialister på Volvo!” 

Inte nog med det – perfekt service utlovas. 
Vågat, men får man tro utvärderingar på nätet 
så stämmer det faktiskt. Att döma av reak-
tionerna från kunderna är detta något som 
anläggningen och medarbetarna lever upp till 
– alla som kommer in blir direkt tilltalade och 
stämningen är på topp. 

Philipp Seidnitzer känner alla som kommer 
in och har också en liten historia att berätta 
om varje besökare. Och han tvekade inte att 
investera i anläggningen.

– Kolleger tycker att vi är galna, undrar hur 
vi kan investera två miljoner euro i en Volvo-
specifik anläggning? Men vi tänker långsiktigt.

Men kostnadsmassan då?
– Att bygga nytt och fräscht belönas av im-
portören. Det ger högre marginal som täcker 
kostnaderna, och bilen kostar ju lika mycket 
överallt, eller hur? Har vi en fräschare lokal och 
bättre service blir det bingo!

I Österrike är det mycket vanligt att ägar-
familjen är aktiv i verksamheten, så går man till 
Baumann Automobile är det sannolikt att Frau 
eller Herr Baumann finns i huset. Så även hos 
Seidnitzer. Pappa Seidnitzer dyker upp efter en 
stund och känner om möjligt kunderna ännu 
bättre än sonen Philipp.

Hur har ni lyckats skapa den här goda  
stämningen?
– Den här filosofin har min pappa alltid haft 
och den jobbar vi aktivt med att föra över på 
alla medarbetare. Hos oss är alla med och säljer 
våra produkter. Det är en kulturfråga och vi 
jobbar mycket med den. 

Har ni mest lokala kunder?
– Många lokala men också många som  
kommer från Graz och åker hit för att  
få det personliga bemötandet.

SVERIGE VISAVI ÖSTERRIKE
✔ Likheterna mellan Sverige och Österrike är 
ganska stora. Båda länderna har förklarat sig mi-
litärt oberoende (vilket så klart kan ifrågasättas), 
har runt tio miljoner invånare, EU-medlemskap 
sedan 1995, vacker natur och egen bilproduktion; 
Magna Steyr i Graz producerar BMW och Jaguar.
✔ Till olikheterna hör urbaniseringsförloppen – i 
Sverige koncentreras kulturliv, journalistik, popu-
lärkultur, handel, politik och näringsliv till större 
städer – mycket mer än i Österrike.
✔ I Österrike är bilintresset stort, bilparken väl-
behållen och skickliga bilförare speglar bilismens 
viktiga roll. Det är ovanligt att någon vinglar 
och sms:ar bakom ratten. Men en orimligt hög 
tolerans för alkohol i trafiken och en besvärlig 
topografi med kraftiga temperaturskillnader – 23 
minusgrader strax innan besöket i mitten av mars 
och runt 40 på sommaren – gör trafikdödligheten 
hög: Dubbelt så hög som i Schweiz och Sverige 
per capita.

Men ni är billigare på service och sånt här, 
lägre kostnader?
– Kanske, men det är inte därför de kommer 
hit. De vill ha det personliga tilltalet.

Vad har hänt i branschen och hur kan man 
hitta en lönsam väg framåt?
– Jag tycker att bilbranschen och affärer i 
allmänhet har blivit mer kortsiktiga. Det är ett 
mentalt problem, marknadsföring, strategi, 
kortsiktigt tänkande. Det finns en viss arrogans 
i detta. Det långsiktiga tänkandet försvinner. 
Om en kund kommer in, sälj då inte på kunden 
något som inte passar, det funkar inte i läng-
den. Man måste säga nej ibland.

– Som tur är – “gott sei dank“ – kör inte alla 
Volvo, och det ska de inte göra heller. Den som 
tänker långsiktigt har en enorm konkurrens-
fördel. Vi samarbetar med kaféet som ligger i 
rondellen här nedanför. Det är jätteviktigt. De 
rekommenderar oss och vi rekommenderar 
dem! Inga avtal, inga gemensamma kampanjer 
och ingen ersättning för rekommendatio-
ner – men vi har en samsyn. Stora företag är 
opersonliga och den enskilde medarbetaren är 
inte så viktig. Så jobbar vi inte här. Man måste 
fråga sig: vad står vi för och vilka målgrupper 
vänder vi oss till? 2

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

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

www.carpart.se

Lyfta  
Transport

bilar?
OMCN 199RX  
5,5 ton  

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

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

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

RENA
HJUL!

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

BYT UPP  DIG!

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!

Vilket vansinne att bygga en så dyr 
anläggning helt i enlighet med Volvos 
krav, tycker kollegerna. Men Philipp 
Seidnitzer är övertygad om att det 
var rätt beslut. 

”KUNDER SOM KOMMER TILL OSS KÄNNER 
SIG INTE SOM VEM SOM HELST”

PHILIPP SEIDNITZER, VOLVOHANDLARE I PIRCHING

Volvohandlaren Philipp Seidnitzer 
känner sina kunder väl.



Utan bilen stannar 
Sverige
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Vi ställde sex frågor till de möjliga regeringsbildarna Moderaterna 
och Socialdemokraterna. Båda står bakom målet om ett fossilfritt 
Sverige 2030, men ser lite olika vägar dit. Tidpunkten för införande 
av miljözoner skiljer sig, men även om M ställer sig lite mer  
tveksamma till kilometerskatt än S, får nog deras svar ändå tolkas 
som svävande. Svaren på sista frågan är tveklöst tilltalande.
AV RICKARD JAKBO

– tycker 
både M och S

1Enligt riksdagens beslut 
ska utsläppen av växthus-
gaser från inrikes trans-

porter, utom inrikes flyg, minska 
med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med 2010. Hur ska 
målet nås?

Det finns tyvärr ingen enskild åtgärd som kan sänka 
transporternas utsläpp. Vi bedömer att omställningen 
och utsläppsminskningen kommer att behöva vila på 
flera ben. Det är också grundläggande att klimat-
politiken är kostnadseffektiv och långsiktig samt und-
viker tvära kast, annars riskerar människor att tappa 
förtroende för politiken. Vi måste komma ihåg att 
begreppet hållbarhet handlar om tre delar: ekonomi, 
miljö och sociala frågor.

Vi vill nå målet genom att öka användningen av 
fossilfria transportmedel, men även genom att 
minska utsläppen från de fordon som i dag släpper ut 
växthusgaser.

2Vilka konkreta lösningar 
vill ni se för att nå målet?

Moderaterna har varit pådrivande för införandet av 
en reduktionsplikt. Vi vill dessutom införa ett teknik-
neutralt stöd på 100 miljoner kronor till utbyggnad 
av infrastruktur för fossilfria transporter. Det kan  
exempelvis röra sig om laddstolpar eller laddstationer  
för vätgas till bränsleceller. Samtidigt behöver vi 
titta på hela transportsektorn för att nå målet om 
minskade utsläpp. Det kan därmed också handla om 
att flytta över godstransport till sjöfart och därför 
behöver vi exempelvis se över hur de nuvarande 
farledsavgifterna är utformade.

Regeringen har lagt ett antal förslag som ska minska 
utsläppen till år 2030, bland annat bränslebytet,  
bonus malus, klimatklivet och en rejäl satsning på 
bättre järnvägar och effektivare kollektivtrafik.  
Klimatklivet har bidragit till att vi fått en mång-
dubbling av antalet laddpunkter för elbilar och flera 
tankstationer med mer miljövänligt bränsle. Ska vi 
minska utsläppen måste det finnas bra alternativ. 
Regeringen arbetar även med att stödja olika inno-
vationsprojekt för att minska utsläppen, till exempel 
elvägar.

3Om reduktionen inte  
uppnås, vad bör vi då 
göra?

Det kommer att krävas att vi följer utvecklingen noga 
och vi måste vara beredda att se över befintliga styr-
medel, i fall det skulle visa sig att vi inte når de mål 
som har satts upp.

4Vad anser ni om  
kilometerskatt för  
tung lastbilstrafik?

En kilometerskatt för tung lastbilstrafik är i grund 
och botten en skatt på avstånd. Den kommer att slå 
mot åkeriers konkurrenskraft och därmed påverka 
jobb och tillväxt i hela Sverige negativt.

5Hade det inte varit 
schystare att vänta med 
miljözoner till 2025 för att 

ge bilägare en rimligare chans 
att byta bil?

En långsiktigt effektiv och trovärdig miljö- och 
klimatpolitik bygger på att människor får en ärlig 
chans att ställa om. Att redan 2020 förbjuda bilar som 
nyligen klassats som miljöbilar i vissa av våra städer 
är oansvarigt. För många familjer är bilen hushållets  
största eller näst största investering. Vi är inte  
beredda att medverka till att göra många familjers 
bilar värdelösa.

6Enligt VTI, Statens väg- 
och transportforsknings-
institut, betalar person-

bilstrafiken nästan dubbelt  
så mycket som den samhälls-
ekonomiska kostnaden. Hur  
rimmar det med riksdags- 
beslutet att varje trafikslag  
ska bära sina egna kostnader?

Det är en grundprincip att förorenaren ska betala. 
Därför är det rimligt att varje trafikslag ska bära sina 
egna kostnader. Enligt VTI är skillnaden relativt stor 
mellan stad och landsbygd när det gäller biltrafiken, 
vilket är viktigt att ta i beaktande när man bedömer 
den samhällsekonomiska kostnaden.

7Instämmer ni i slogan 
”Utan bilen stannar  
Sverige”?

Ja, bilen är ett helt nödvändig för att vi ska kunna 
säkerställa att det finns en god tillgänglighet i hela 
Sverige.

Det är för tidigt att säga vad vi bör göra om vi inte 
når målen. Det blir en fråga som får hanteras då  
utifrån inom vilka sektorer som då främst är berörda.

Vi ersätter dagens tidsbaserade vägavgift, eurovinjet-
ten, med en avståndsbaserad väg-slitageskatt. En 
inriktningsproposition är lagd. Syftet är att skapa 
ordning och reda i åkeribranschen, begränsa illojal 
konkurrens och minska utsläppen från transporterna. 
Det med ett tydligt tillvaratagande av regionalpolitis-
ka intressen. Därför föreslås vägslitageskatten omfatta 
en begränsad del av vägnätet och vara differentierad 
mellan landsbygd och tätort. Därigenom kommer 
skatten bidra till regeringens mål för transporternas 
miljö- och klimatpåverkan utan negativa effekter 
för exempelvis landsbygden. Även en differentiering 
utifrån möjligheten till alternativa transporter och 
fordonsegenskaper finns med.

Miljözoner är inget unikt för Sverige. Luftföroreningar 
orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdo-
mar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa på-
verkas negativt. Flera svenska myndigheter konstaterar 
att vägtrafikens luftföroreningar orsakar upp till 3 000 
förtida dödsfall per år. Enligt beräkningar från Umeå 
universitet och IVL Svenska miljöinstitutet kostar dålig 
luft samhället cirka 40 miljarder kronor per år. Den ab-
solut dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljö 
är biltrafiken. Det är i dag endast Stockholms stad 
som har visat intresse för att införa miljözoner och det 
kommer antagligen i så fall beröra de gator som i dag 
har skadliga nivåer av kväveoxider. Det har gjorts en 
avvägning kring när kommunerna ska kunna införa 
miljözoner och vår bedömning är att det nu finns en 
rimlig omställningstid för de som måste köra på de 
gator som kommer att omfattas av miljözoner och som 
inte har möjlighet att välja en annan väg.

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen 
rapportera analyser av transportsektorns samhälls-
ekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter 
och avgifter. Ser vi till Trafik-analys rapport från 
mars 2018 så betalar bensin- och dieselbilar, framför 
allt dieselbilar, för lite för sina kostnader i tätorter. 
På landsbygden är det tvärt om så att de betalar för 
mycket, enligt Trafikanalys. Frågan om samhälls-
ekonomiska kostnader är en viktig fråga och vi följer 
det arbete som pågår i de olika myndigheterna.

Ja, bilen är i dag absolut nödvändig för väldigt många 
invånare runt om i landet. Det är viktigt att vi har en 
säker och fungerande biltrafik i hela landet. Samtidigt 
måste vi minska utsläppen, inte minst från person- 
bilarna. Vår ambition är att vi ska få till en omställning 
av fordonsflottan under de kommande åren samt öka 
andelen biobränsle i bensin och diesel.



Helldén tvekar inte inför tvingande åtgärder. 
Framkomlighet för dem som cyklar, går, och 
åker kollektivt, betyder fler cykelbanor, gågator, 
bussfiler, men för bilister krympt utrymme och 
dyrare parkering på färre platser.

– Det är klart att det inte är bra att somliga 
känner att de drar nitlotter, och det är självklart 
att det kan vara demoraliserande. Men detta är 
nödvändigt i det längre perspektivet.

Daniel Helldén återkommer till nödvändig-
heten av att befrämja såväl framkomlighet som 
miljömässiga förbättringar:

– Det har huvudprioritet.

MEN VARFÖR ÄNDÅ inte ta bilen, om bussar och 
t-bane- och pendeltåg inte klarar tidtabellerna, 
och kollektivtrafikens taxor i huvudstaden är 
bland de högsta i alla Europas huvudstäder? 
Daniel Helldén är ju ändå den vars beslut hän-
visar, rent av tvingar, många att åka kollektivt. 
Han invänder inte mot beskrivningen, men 
svarar också att det är landstinget som ansvarar 
för detta.

– Stora infrastrukturprojekt tar tid.
Själv var Daniel Helldén motståndare 

till den drastiska ombyggnaden av Slussen i 
Stockholm, men är i dag åtminstone återhållet 
positivt nyfiken på vad förändringarna ska sluta 
i. Bromma flygplats, med dess årliga kvarts 
miljon flygresenärer, men där också omkring 

  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018 45 44 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2018

2  I N F Ö R  VA L E T

DET GÅR INTE riktigt att säga att Daniel 
Helldén (MP) i Stockholm bär syn för sägen. 
Åtminstone ser han inte ut som en miljömupp, 
så miljöpartist han är. Skägg, ja, men väl ansatt, 
liten hårpiska, ja, men diskret.

– Och det är inte bra för kostymen att cykla 
till jobbet.

Daniel Helldén cyklar således inte med 
portföljen på styret till Stockholms stadshus 
till och från hemmet i Söderort, utan tar sig då 
fram via t-bana och buss. Något han rekom-
menderar alla i och kring Stockholm som kan.

Eller snart måste. Åtskilliga bilar, särskilt 
dieseldrivna, kommer snart att lysas i bann. 

Miljözon klass ett finns i dag för tunga for-
don och är infört i flera andra kommuner.

Precis var de geografiska gränserna för 
miljözon klass två ska gå är ännu inte helt klart, 
men avgasutsatta gator, som Hornsgatan, ligger 
bra, eller illa till, utifrån hur man ser saken.

Miljözon klass tre har inte varit aktuell för 
politikerna i Stockholms stad.

Det som regeringen nu emellertid meddelat 

Tvekar inte för
tvingande drag

Trafikborgarrådet Daniel Helldéns schackdrag  
i Stockholm har fått återverkningar i hela landet. 
Han säger sig vilja begränsa bilismen men inte 
förbjuda den, dock är han ingen dieselvän trots att 
drivmedlet enkelt kan ersättas med biobränsle 
och ger mindre koldioxidutsläpp. Helldén ser  
mer till kväveoxidens hälsofarliga effekter. För  
att förstå hur han och den politiska majoriteten 
tänker lät vi intervjua honom.
AV PER MORTENSEN

procent lastade transportfordon. Alltså fordon 
som har alla varorna ombord, som sedan lastas 
om till mindre, kanske helt eldrivna, mindre 
transportfordon, som sedan slutlevererar 
varorna. 

Daniel Helldén tycker egentligen att dagens 
bilpark är helt obsolet, men är ändå ett slags 
teknikoptimist. Han hävdar att Volvos V90-
modell är en miljöbov som släpper ut tiofalt 
mer dieselavgaser än acceptabelt. Men han app-
låderar samma bilföretags uttalade ambitioner 
att dess framtida fordon inte senare än 2025 ska 
vara helt klimatneutrala.

I Daniel Helldéns bästa av världar är alla 
bilar drivna av ren el, och laddplatserna som 
ska ingå i parkeringsavgiften blir långt fler än 
dagens dryga tusental.

– Är bilarna dessutom självstyrande kan de 
parkera sig själva i trånga, utrymmeseffektiva 

garage.
Själv kör han 

”i närområdet” en 
Toyota Prius, föga 
förvånande en 
laddhybrid.

Har han trots 
allt, en ”drömbil”?

Med viss tvekan:
– Volvo P1800.
Helgonets bil. 2

”BÖR ’DEN SOM TYCKER SIG HA RÄTT’ 
TILLÅTAS TA LAGEN I EGNA HÄNDER …?”

är att bensin-, etanol- och gasbilar ska klara 
Euro 5 och dieselbilar Euro 6 från 2022. Cirka 
två tredjedelar av de bilar som är i trafik i dag 
tillåts då inte i miljözon två.

MÅNGA BILÄGARE känner sig lurade, av både 
politiker som uppmuntrat till köp av en diesel-
driven bil, och tillverkare, som likt Volkswagen 
inte hållit vad de lovat utan dessutom fuskat. 
Från att ha hyllats som ett miljövänligt alterna-
tiv, betraktas nu dieseldrift som mer kväveoxid- 
och småpartikelalstrande än som anats.

Varje svensk kommun kommer att kunna 
bestämma om de vill införa de nya miljö-
zonerna. Daniel Helldén har mandat att fram 
till valet bestämma i Stockholm – men hans 
trafikvision präglar stora delar av riket, ”ja det 
finns en påverkan i hela landet”.

Dessutom råder åtminstone viss politisk 
samsyn om nödvändigheten av utsläppsbegrän-
sande lagstiftning över partigränserna – ”även 
om Alliansen tyckte så redan 2010, men la det 
i byrålådan”.

Ny lagstiftning i Tyskland om dieselförbud i 
vissa städer har gett ringar på vattnet i Europa.

Ett tag var det etanol som gällde, sedan gas, 
senast diesel …

Dyrt för den som i god tro och med gott 
samvete ”köpt fel”.

– Det är naturligtvis beklaglig att de som 
köpt bilar som inte kommer att tillåtas att köra 
överallt kanske tvingas byta. 

DANIEL HELLDÉN INSER att också politiker här 
har ett pedagogiskt problem, som de inte har 
handskats med alltför väl. Han framhåller dock 
att han, även om många tror det, ”inte vill ha 
bort alla bilar från Stockholms innerstad”.

– Men före ombyggnaden av Slussen i 
Stockholm passerade dagligen trettiotusen 
bilar, när det skulle vara bättre för både miljö 
och människor om det var tjugotusen.

Huvudprioriteringen är att minska den 
farliga inandningsluften. 

Trafikborgarrådet förstår om de flesta ser det 
som att ”den egna lilla påverkan ju är ingenting”.

– Men jämför med femtiotusen. Man måste 
förstå att man faktiskt är del av något större.

Daniel Helldén ser således hellre att fler 
cyklar och/eller färdas kollektivt. Att cyklister 
i större städer ofta upplevs som mer mot- än 
medtrafikanter kan kanske avhjälpas genom att 
öka cyklisters trygghet och framkomlighet.

åttiotusen personer störs av flygbuller, fick trots 
hans motstånd fortsätta att fungera och verka.

Dock, Daniel Helldén tror och önskar fort-
farande att där ska bli bostäder inom överskåd-
lig framtid, i form av Bromma Parkstad.

Daniel Helldén är förutom trafikborgarråd 
i Stockholm ordförande i Stockholms trafik-
nämnd, andre vice ordförande i kommunstyrel-
sen och bland annat också styrelseordförande 
för Stockholm Parkering.

Hur ser en politiker med detta ansvar på 
aktioner utanför de gängse politiska proces-
serna – bör ”den som tycker sig ha rätt” tillåtas 
ta lagen i egna händer? Är ”civil olydnad” 
acceptabelt?

– Det är intressant att förstå dynamiken 
bakom hur människor tänkte för fyrtio år 
sedan, och vad som grep dem. Men jag har 
varit heltidspolitiker i arton år och invald i sju, 
och allt jag gör är inom re-
gelverket. Det är en princip 
jag inte vill äventyra.

DANIEL HELLDÉN talar sig 
varm för bättre logistiska 
lösningar.

– Varutransporterna 
kan göras långt mer ef-
fektiva – med fullt i stället 
för kanske bara till tjugo 

Daniel Helldén, en 
opinionsbildare som 
fått genomslag. 

Kollektivtrafik och cyklar 
är vad Stockholms trafik-
borgarråd vill se.

Daniel 
Helldéns 
drömbil.
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Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

WE PROVIDE
SOLUTIONS

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

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

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

 

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
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Knivigt sälja ”skrotbilar”
FRÅGA  Vi har sålt en bil med 
en mätarställning på 19 136 
mil som reparationsobjekt för 
24 350 kronor med ifylld varu-
deklaration (VDN). Där framgår 
att bilen ej är konditionstestad 
och det är ikryssat att den säljes 
som reparationsobjekt/skrot-
bil. Kunden har signerat. Även 
på kundordern står att bilen 
säljes utan garanti samt som 
reparationsobjekt. Kunden har 
blivit upplyst både skriftligt och 
muntligt. Men nu har kunden 
besiktigat bilen och den gick inte 
igenom. Nu kräver kunden att vi 
ska byta främre stötdämpare.

Vad gäller juridiskt? Vad kan 
man förvänta sig av en 13 år 
gammal bil med över 19 000 mil 
på mätaren?

Balthasar

SVAR GENERELLT KAN man säga 
att det enligt konsumentköplagen 
är väldigt få fel på en sådan bil 
som kan betecknas som köprätts-
liga (det vill säga mer än normalt 
slitage). När det däremot gäller 
säkerhetsrelaterade fel så är kon-
sumentköplagen rätt hårt skriven. 
Trafiksäkerheten behandlas även 
särskilt i VDN.  

Som du ser av anmärkningen 
under reparationsobjekt i VDN, så 

måste det framgå även i kontraktet 
om en bil har eller kan antas ha fel 
eller brister i trafiksäkerheten. Om 
den bedöms så pass trafikfarlig att 
den inte bör eller kan köras från säl-
jaren, så ska det anges i köpeavtalet.

DÄRFÖR KAN EN anmärkning bedö-
mas som ett fel även om bilen sålts 
som reparationsobjekt och ingen 

Hur ska vi svara ARN?
VERKSTAD

FRÅGA  En äldre man bokade sin 
Passat av äldre modell hos oss 
för ett oljeläckage, han använde 
uttryck som ”det kommer från 
fören av bilen”, vilket vi uppfat-
tade som lite smålustigt men att 
det borde vara från motorn.

Bilen lämnades in och vi fel- 
sökte. Vi konstaterade att olje-
läckaget kom från ventilkåpan. 
Men överenskommelsen var att 
inte laga bilen för mer än 1 000 
kronor. Slantarna räckte till 
packningen, men inte mer än så. 

Vid bytet såg vi att slangarna 
till vevhusventilationen var 

dåliga samt att en förbindnings-
slang var skavd mot EGR-röret. 
Vi noterade det på fakturan och 
talade om det för mannen, varpå 
en ny tid bokades. 

När bilen skulle betalas efter 
bytet av slangarna sade farbrorn 
plötsligt att vi hade haft sönder 
slangarna och vi skulle stå för 
det, annars skulle han vända 
sig till ARN. Vi förklarade att det 
inte var vårt fel. Surt betalade 
Passatägaren och gick sin väg. 
Vad ska jag göra om han skickar 
det till ARN?

Stefan, Bergeforsens Bilservice

SVAR OM DET KOMMER en anmälan 
från ARN, svara snabbt och 
informativt. Ta bilder på slangarna 
och bifoga dem. Skriv exempelvis 
så här:

”Vi motsätter oss anmälarens 
samtliga krav.

Anmälaren bokade sin bil för 
byte av ventilkåpspackning, vilket 
också utfördes enligt faktura nr 
XX. På samma faktura informe-
rade vi om de skavskador och 
förslitningsskador som fanns på 
slangarna till vevhusventilatio-
nen, samt på förbindelseslangen 
som var skavd mot ERG-röret. 

FRÅGA  För en tid sedan bär-
gades en Kia Sorrento till vår 
verkstad och ställdes utanför 
grindarna efter stängningsdags. 
Eftersom vi har nyckelinkast 
dumpade bärgaren nycklarna 
där. Jag tog hand om nycklarna 
morgonen därpå, men inte mer 
än så. Det är ganska vanligt 
att vi får bärgade bilar efter 
stängningsdags. Vår rutin är att 
ta vara på nycklarna, vi kör eller 
knuffar in bilen innanför grin-
darna, upprättar en arbetsorder 
och avvaktar att kunden ska 
höra av sig. Händer det ingenting 
inom två arbetsdagar försöker 
vi kontakta kunden eller bolaget 
om vi misstänker att det är en 
försäkringsskada. 

I det här fallet blev vi, dagen 
efter att Sorenton ställts hos 
oss, kontaktade av ägaren som 
ville att vi skulle titta på hans 
bil som inte hade startat. Någon 
dag senare felsökte vi bilen. Vår 
tekniker hittade orsakande fel 
varpå vi kontaktade kunden och 

”MÅSTE VI VERKLIGEN BETALA 
KUNDENS STULNA EXTRALJUS?”

VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

lämnade ett prisförslag på byte 
av glödstift och lite annat. 

Bilägaren sa att han skulle 
komma förbi för han hade glömt 
något i sin bil. Han anlände 
samma eftermiddag och vi gick 
ut på verkstaden tillsammans. 
När han fick syn på sin bil stan-
nade han plötsligt och näst intill 
skrek: ”Var är mina extraljus!?”

Jag hade ju ingen aning om 
bilen hade haft extraljus innan 
den bärgades till vår verkstad, 
så vad skulle jag svara? Det 
var inga extraljus på bilen när 
vi knuffade in den innanför 
grindarna. 

Det blev lite dålig stämning, 
bilägaren ojade sig och såg 
bekymrad ut. På fronten satt en 
ensam extraljusbåge typ ”älg-
skydd” utan extraljus. Mannen 
fick med sig en lånebil hem och 
skulle fundera på vilka regler 
som gällde efter att en bil hade 
blivit lämnad på en verkstad. 
Dagen efter ringde han och 
läste upp några regler som hans 

granne hade hjälp honom med. 
Grannen påstod att vi har ett 
producentansvar för inlämnade 
bilar. ”Ni får ersätta mig för 
extraljusen, det är ert ansvar”, 
sa Kia-ägaren. 

Är det verkligen så?
Kaj, Kia-verkstad norra Svealand

SVAR NEJ, INTE i detta fall. 
Verkstaden ansvarar för skador 
och stölder om den anses ha varit 
oaktsam vid förvaring av inlämnad 
bil och då ligger bevisbördan på 
verkstaden. Men så 

Vi informerade samtidigt (vilket 
också framgår av våra noteringar 
på samma faktura) om att kunden 
skulle köra så lite som möjligt med 
bilen tills vi fått hem alla reservde-
lar. Bilen bokades igen och arbetet 
utfördes fackmässigt enligt till-
verkarens anvisningar. Efter detta 
har kunden valt att anmäla oss till 
ARN och påstår att vår verkstad 
har förstört slangarna. Enligt bifo-
gade bilder framgår det tydligt att 
det är skav och förslitningsskador 
på slangarna, som vi inte har kun-
nat orsaka.”

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

är inte fallet denna gång. Bilen var 
aldrig inlämnad när eventuell stöld 
skedde, den parkerades utan er vet-
skap utanför staketet och nyckeln 
dumpades i ett nyckelinkast. 

Ert producentansvar börjar först 
när nyckeln enligt överenskom-
melse är i ert förvar, producentan-
svaret upphör när nyckel är utläm-
nad, även om bilen inte hämtas. 

Skulle en stöld ske när du har 
producentansvar är det alltid bilens 
försäkring som ska användas, inte 
din företagsförsäkring.

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

”DET MÅSTE FRAMGÅ I VDN OM 
ETT REPARATIONSOBJEKT HAR 
BRISTER I TRAFIKSÄKERHETEN”

DAVID NORRBOHM

”MÅSTE VI SVÄLJA REKLAMATIONERNA?”
En Volvoverkstad har sagt 

att ryckningarna eventuellt kan 
härledas till ett fel på EGR-
ventilen, det vill säga ett ganska 
vanligt fel på denna modell. Det 
verkar inte finnas någon felkod 
eller motorlampa som lyser utan 
är mer som ett upplevelsefel. 
Hur hanterar man en sådan sak? 
Borde man inte ha rätt att få 
Volvo ta detta trots att två år har 
gått? Jag tänker närmast på den 
treåriga reklamationsrätten  
eller ska vi ta detta? Tack på 
förhand.

Henke

SVAR HÄR ÄR MINA förhoppnings-
vis klara besked:
1. MRF-garantin omfattar inte 

FRÅGA  Jag har två frågor gäl-
lande reklamationer vi fått sista 
tiden:
1. En kund köpte en bil och efter 
en månad hörde hon av sig och 
sa att ena dörren på bilen låser 
sig. Det är något trassel med 
låscylindern skulle jag tro. Det 
är en 2014 V40 på 8 500 mil och 
vi sålde den med tre måna-
ders/300 mils MRF-garanti. 
Felet fanns inte när vi sålde bilen 
24 november 2017, utan har 
kommit nu. Är detta bara att ta?
2. Vi sålde en bil för en månad  
sedan som kunden anser rycker. 
Det är en XC70 från 2016. Garan-
tin som Volvo lämnar, nybils-
garantin har gått ut för ett par 
månader sedan.

reservation gällande trafiksäker-
heten angivits samt att bilen inte 
ska köras. Enklare trafiksäkerhets-
fel som anmärks vid en kontroll-
besiktning som lampor, signal-
horn, avgasrening etcetera är dock 
inte att betrakta som köprättsliga 
fel (även om reservation/anteck-
ning om trafiksäkerheten saknas).

David Norrbohm

normalt slitage, vilket detta mycket 
väl kan vara. Anser ni att det inte 
är normalt slitage så omfattas felet 
av garantin eftersom felet inträffat 
under garantitiden.
2. Här har kunden bevisbördan för 
att det finns ett fel, genom uppvi-
sande av ett verkstadsbesök med 
felkoder eller liknande utlåtande. 
Föreligger fel bör kunden i första 
hand åberopa tillverkningsfel med 
stöd av goodwill mot Volvo. Men 
här kan Volvo eventuellt säga nej 
eftersom kunden inte köpt bilen ny 
av någon Volvoåterförsäljare. I den 
händelsen skulle felet kunna anses 
som ursprungligt och ni då ha ett 
ansvar enligt konsumentköplagens 
regler.

David Norrbohm

”PÅ FRONTEN SATT EN ENSAM  
EXTRALJUSBÅGE, TYP  
’ÄLGSKYDD’, UTAN EXTRALJUS …”

Säljs ett renoveringsobjekt 
med ”säkerhetsfel” måste 
det anges i köpeavtalet.

Här kastas ljus på 
producentansvar vid 
stölder från kundbilar.

KAJ MED KIA-VERKSTAD
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

”BOLAGET KRÄVER LACKSKARV 
– FASTÄN YTAN ÄR FÖR BRED …”

BILHANDEL

BILHANDEL

”RATTAR NI RÄTT, BLIR DET BETYDLIGT MER RÄTTVISANDE 
INTERNT VILKEN AVDELNING SOM TJÄNAR VAD”

FRÅGA  Vi behöver ibland höja 
lagervärdet på en före detta 
demobil. Anledningen är att 
vi har en avskrivningstakt på 
våra demobilar som vi och vår 
revisor anser inte får vara för 
låg. Följden blir ibland att, när 
det är dags att sälja den, så är 
det bokförda värdet på bilen lite 
för lågt. Det känns inte heller bra 
att ta in bilen till för lågt värde 
på begagnat. Hur gör jag här? En 
ytterligare fråga är hur gör jag 
med tanke på ingående moms 
när jag vill höja värdet på en 
nyinköpt begagnad leasingbil?

Nicklas, Uppsala

SVAR BRA ATT NI inte skriver 
av demobilen för lite! Många 
revisorer rekommenderar 2,5–3,0 
procents avskrivning per månad, 
vilket på lång sikt upplevs som för 
mycket. Men på 6–12 månaders 
sikt är det ofta en bra nivå. 

När ni bokar upp värdet på bilen 

Bokför begagnatbilens lagervärde rätt!
bokar ni förslagsvis in överskottet 
på demoavskrivningskontot, som 
vanligen finns på (och har belastat) 
nybilsavdelningen. På så sätt får 
rätt avdelning den kompensation 
den ska ha på grund av den tidigare 
för höga avskrivningstakten. Vik-
tigt också att begagnatavdelningen 
redan från början får in bilen med 
ett korrekt verkligt värde (vv) så att 
begagnatavdelningen inte har för 
höga bruttovinster på vissa bilar. 
Rättar ni detta så blir analyserna 
internt, om vilken avdelning som 
tjänar vad, betydligt mer rättvi-
sande.

FÖR FRÅGA TVÅ: När ni köper in 
en leasingbil till ett värde (i mitt 
exempel här 50 000 = 40 000 + 
moms) som ni känner att ni behö-
ver höja (med 20 000 + moms) gör 
ni så här: Boka in höjningen med 
20 000 på bilen och motbokningen 
på begagnatavdelningen med en 
bokföringsorder (uppvärderingen 

behöver här intäktsföras). Den 
ingående momsen som finns på 
inköpsfakturan med 10 000 ska 
inte blandas in här och inte blir 
det heller någon ingående moms 
på uppbokningen. När bilen sedan 

HÄR HAR REVISORERNA FEL!

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Jag har fått problem 
som jag inte vet hur jag ska 
hantera: Vi har åtgärdat en sido-
skada på en bil, bytt framskärm 
och framdörr och riktat bakdör-
ren och bakskärmen. Dilemmat 
är att försäkringsbolaget inte 
vill betala för meryta på takkant 
och menar att vi ska utföra en 
lackskarv mitt över bakdörren. 

Jag har då hävdat att bakskär-
men inte går så långt, utan att 
jag vill ha betalt för gammal yta 
på delen av takkanten fram till 
skarvstället. Det säger bolaget 
nej till. Stolpen vid bakrutan är 
nästan 30 centimeter bred och 
det är för brett för och göra en 
lackskarv.  

Vad är det som gäller här? Var 
går egentligen delningen mellan 

UPPRÖRD PONTUS

”SKRIV ATT NI HAR GJORT EN PROVISORISK REPARATION”

JOHAN HOLMQVIST

säljs, som i mitt exempel denna 
gång för 75 000 (60 000 + moms) 
blir utgående momsen 15 000 
och vinsten 0. Varken 20 000 eller 
25 000 så klart.

Johan Holmqvist

FRÅGA  Hur fungerar det att göra 
avsättningar i boksluten, både 
för kommande garantikostnader 
och garanterade återköp? En 
kollega hänvisar till sina revi-
sorer och säger att de inte får 
göra sådana avsättningar. Andra 
säger att de självklart gör det. 
Vad gäller?

Lars i Stockholm 

SVAR DEN HÄR GÅNGEN har din 
ena kollegas revisorer fel. Jag ger 
några exempel på vad som behövs 
för att kunna reservera medel i 
bokslutet, något som inte bara kan 
göras, utan som bör göras.

Följande gäller för begagnat-
garantin: 
✔ Ni har utlovat garanti på era 
sålda begagnade bilar i normal 

omfattning.
✔ Ni vet att ni normalt får garanti-
kostnader med, säg exempelvis 
1 500 kronor per såld begagnad bil. 
✔ Ni kan tydligt visa att det har 
varit fallet genom historik i er 
bokföring.
✔ Garantierna ni utfäst avser en 
längre tid och sträcker sig in över 
kommande bokföringsår.
✔ Ni bör då avsätta belopp för 
framtida kostnader vid årsboks-
slutet och stämma av och följa upp 
detta vid exempelvis respektive 
tertialbokslut.
✔ Tänk på att beloppen ska avse 
utlovade garantier för de bilar ni 
vid bokslutstillfället sålt och för 
den tid som finns kvar på respek-
tive bils garanti, varför det (i detta 
exempel) alltså blir ett lägre belopp 

bakskärm och takkant? Om vår 
färgleverantör inte rekommen-
derar att vi ska utföra lackskar-
var som är så breda, men om vi 
tvingas till det för att vi inte får 
betalt, hur ska vi hantera detta? 

En upprörd Pontus  

SVAR JAG FÖRSTÅR att du är 
upprörd, du är inte ensam. När det 
gäller exakt var lackytan slutar på 
bakskärmens C- eller D-stolpe kan 
nog bara dom som mätt lackytan 
svara på, men vi kan vara hundra 
procent säkra på att den inte går 
upp till mitt över bakdörren, det 
tillhör takkantens lackyta, vilket  
vi nog alla överens om. Så här har 
du helt rätt; du ska ha betalt för  
gammal yta på takkanten fram  
till punkten där du kan göra lack-

skarven. Om det blir billigare än 
om man tar meryta kan jag inte 
svara på, men rätt ska vara rätt. 

NÄR DET GÄLLER lackskarvar, som 
man tvingas göra för att någon 
inte vill betala, fastän varken  
lackeraren eller färgtillverkaren  
rekommenderar det, så är det 
viktigt och påtala det för den be-
talande parten, kund, försäkrings-
bolag etcetera. Här är det också 
viktigt att man skriver i klartext på 
fakturan, lackunderlag, att detta är 

en provisorisk reparation. 
Om ni inte skulle göra det och 

det blir klagomål så sitter ni med 
Svarte Petter, det vill säga ni får  
betala fast någon annan beordrat 
hur ni ska göra jobbet. 

Däremot, om man skriver att 
det är en provisorisk reparation 
och ärendet hamnar i en tvist, 
exempelvis i Allmänna reklama-
tionsnämnden, så är det mer klart 
för hur dom ska agera och bedöma 
i ärendet. 

Jan Olvenmo

än 1 500 kronor per såld bil som 
ska avsättas.

Detta är en skatteregel som ni 
får/bör göra och som ni alltså till-
lämpar i bokföringen.

FÖLJANDE GÄLLER för reservering 
i samband med försäljning av 
hyrbilar med garanterat återköp 
och även privatleasing: 
✔ Ni säljer ett antal nybilar till 
en hyrbilsfirma, eller levererar 
privatleasingbilar, med garanterat 
återköp, inom ett förutbestämt 
antal månader och mil.
✔ Det garanterade återköpet är 
inte på en sådan nivå att ni kan 
vara hundra procent säkra på att 
ni inte förlorar pengar när ni säljer 
bilen en andra gång efter det garan-
terade återköpet.

✔ Ni bör i detta fall sätta av en del, 
eller hela, av den handelsvinst ni 
gör på dessa bilar, som en reserve-
ring för ett framtida behov av att 
rädda hem försäljningen av dessa 
bilar som begagnade efter att ni 
köpt tillbaka dem.
✔ I samband med reserveringen 
behöver ni naturligtvis motivera 
hur ni ser på dessa affärer, nya 
och begagnade, så att beloppen är 
välmotiverade.
✔ Reserveringarna löses upp 
i samband med att ni säljer de 
begagnade bilarna (eventuella 
överskott tillfaller lämpligen då er 
nybilsavdelning).

På det här sättet ges en rättvi-
sande bild av bolagets ställning vid 
bokslutstillfället.

Johan Holmqvist

Demobilar ska skrivas 
av och bokföras klokt.

Frågan är 
var bak-
skärmen 
slutar.

Kontakta oss för snabb leverans.

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

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

Global verkstadsprodukter.

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

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

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

bekvämlighet.

Nu 550.000sålda!
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     47 20 145 110 0,09 0,07
  Land Rover                 85 95 230 339 0,14 0,21
Totalt BC Sweden             132 115 375 449 0,23 0,28
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        2 191 2 017 8 634 9 265 5,41 5,96
  Mini                        279 220 1 281 1 222 0,80 0,78
Totalt BMW Northern Europe     2 470 2 237 9 915 10 487 6,22 6,75
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 358 48 534 196 0,33 0,12
  Fiat                       1 360 1 083 3 436 3 254 2,15 2,09
  Jeep                       69 42 340 302 0,21 0,19
Totalt Fiat Group Automobiles 1 787 1 173 4 310 3 752 2,70 2,41
Ford Motor                                                                          
  Ford                       961 1 155 4 081 5 613 2,56 3,61
Totalt Ford Motor            961 1 155 4 081 5 613 2,56 3,61
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      291 286 1 369 1 480 0,85 0,95
Totalt Honda Nordic          291 286 1 369 1 480 0,85 0,95
Iveco                                                                 
  Iveco                        7 5 24 20 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     7 5 24 20 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 405 2 072 9 784 9 040 6,14 5,82
Totalt KIA Motors Sweden     2 405 2 072 9 784 9 040 6,14 5,82
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        1 134 1 308 5 041 5 059 3,16 3,26
Totalt KW Bruun Autoimport     1 134 1 308 5 041 5 059 3,16 3,26
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      597 496 2 405 2 566 1,50 1,65
Totalt Mazda Motor Sverige   597 496 2 405 2 566 1,50 1,65
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   2 029 1 856 8 615 8 097 5,40 5,21
  Smart                      1 21 3 32             0,00 0,02
Totalt Mercedes-Benz Sverige 2 030 1 877 8 618 8 129 5,40 5,23
Nevs                                                                    
  Nevs                    4 0 5 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      4 0 5 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    302 292 1 099 1 046 0,68 0,67
Totalt Nimag Sverige      302 292 1 099 1 046 0,68 0,67
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     914 908 4 946 4 485 3,10 2,88
Totalt Nissan Nordic         914 908 4 946 4 485 3,10 2,88
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     653 660 2 811 2 910 1,76 1,87
Totalt Opel Sverige         653 660 2 811 2 910 1,76 1,87
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      536 397 1 811 1 601 1,13 1,03
  Renault                    1 951 1 738 4 883 5 740 3,06 3,69
Totalt Renault Nordic Sverige 2 487 2 135 6 694 7 341 4,20 4,72
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    348 618 1 813 2 427 1,13 1,56
  DS                    1 5 30 23 0,01 0,01
  Hyundai                    441 456 2 683 2 567 1,68 1,65
  Mitsubishi                 373 454 1 505 1 893 0,94 1,21
Totalt SC Motors Sweden AB   1 163 1 533 6 031 6 910 3,78 4,45
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     90 20 365 92 0,22 0,05
Totalt Ssangyong Motor Sverige         90 20 365 92 0,22 0,05
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     559 477 2 316 1 997 1,45 1,28
Totalt Subaru Nordic         559 477 2 316 1 997 1,45 1,28
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      155 148 666 625 0,41 0,40
  Toyota                     2 194 1 865 9 828 9 093 6,16 5,85
Totalt Toyota Sweden         2 349 2 013 10 494 9 718 6,58 6,26
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 718 1 799 7 738 8 391 4,85 5,40
  Porsche                    221 183 938 734 0,58 0,47
  Skoda                      1 978 1 630 8 108 7 127 5,08 4,59
  Seat                       815 583 3 164 2 479 1,98 1,59
  Volkswagen                 5 920 4 997 23 974 22 499 15,04 14,49
Totalt Volkswagen Group Sverige 10 652 9 192 43 922 41 230 27,57 26,56
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 544 7 185 34 020 31 875 21,35 20,53
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 544 7 185 34 020 31 875 21,35 20,53
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       156 187 674 1 007 0,42 0,65
Totalt 37 687 35 326 159 299 155 206 100,00 100,00

64 32 81 78
93 87 137 252

157 119 218 330
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407 436 874 786

1 834 1 977 8 081 8 510
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3 342 3 603 1 699 1 456
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1 688 1 703 717 863
1 688 1 703 717 863

2 029 1 983 6 538 6 064
1 2 2 30

2 030 1 985 6 540 6 094

0 0 0 0
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624 714 475 332
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3 311 2 332 1 635 2 153
3 311 2 332 1 635 2 153

1 026 1 051 1 785 1 859
1 026 1 051 1 785 1 859

1 202 1 203 609 398
2 266 2 700 2 617 3 040
3 468 3 903 3 226 3 438

920 1 233 893 1 194
0 0 0 0

992 1 132 1 691 1 435
367 601 1 138 1 292

2 279 2 966 3 722 3 921

24 40 341 52
24 40 341 52

1 398 1 098 918 899
1 398 1 098 918 899

152 157 514 468
4 771 4 198 5 057 4 895
4 923 4 355 5 571 5 363

2 061 1 960 5 677 6 431
503 419 435 315

2 997 3 111 5 111 4 016
1 809 1 600 1 355 879
7 652 7 234 16 322 15 265

15 022 14 324 28 900 26 906

6 653 8 793 27 367 23 082
6 653 8 793 27 367 23 082

211 324 546 756
57 996 59 241 101 303 95 965

Nyregistreringar under maj

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

 Maj 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 
maj 2018

Nyregistrerade miljöbilar maj 2018, nya definitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i maj

 Maj Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 2 555 2 162 13 596 9 793 8,53 6,31
2 VW Golf 1 575 1 414 7 316 7 587 4,59 4,89
3 Volvo Xc60 1 523 2 322 6 984 9 310 4,38 6,00
4 VW Passat 1 477 1 343 6 635 5 384 4,17 3,47
5 Volvo s/V60 1 285 1 356 6 522 7 103 4,09 4,58
6 VW tiguan 1 438 1 035 5 009 4 204 3,14 2,71
7 Volvo V40n 505 1 031 3 473 4 360 2,18 2,81
8 skoda octavia 529 454 2 971 2 373 1,87 1,53
9 nissan Qashqai 665 448 2 736 2 277 1,72 1,47
10 Fiat Ducato 943 811 2 505 2 301 1,57 1,48

 Maj Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 toyota auris hsD hybrid 387 281 2 173 1 842 7,88 7,11
2 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 297 267 2 025 951 7,35 3,67
3 VW Passat Gte Laddhybrid 321 342 1 775 1 742 6,44 6,72
4 toyota c-hr hybrid hybrid 578 253 1 668 1 172 6,05 4,52
5 toyota Yaris hybrid hybrid 387 230 1 430 1 050 5,19 4,05
6 mercedes e-Klass (213)  Diesel 354 271 1 313 1 584 4,76 6,11
7 nissan Qashqai DcI Diesel 115 31 1 030 355 3,74 1,37
8 Kia niro hybrid hybrid 271 288 986 1 048 3,58 4,04
9 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 119 1 963 1 3,49 0,00
10 Kia optima PheV Laddhybrid 214 10 923 72 3,35 0,28

El/laddhybrid 35,6 %

E85 0,4 % 

Elhybrid 26,8 %

Diesel 31,8 %

Gas 5,4 %

 Maj Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 11 891 11 155 51 850 49 512 32,5
Västra Götalands län           6 383 5 972 26 508 26 052 16,6
skåne län                      5 082 4 781 22 141 21 134 13,9
Östergötlands län              1 608 1 344 6 067 6 058 3,8
Jönköpings län                 1 408 1 299 5 747 5 706 3,6
hallands län                   1 160 1 103 5 232 4 732 3,3
Uppsala län                    854 904 3 874 4 106 2,4
Värmlands län                  918 785 3 832 3 479 2,4
södermanlands län              846 878 3 453 3 521 2,2
Örebro län                     794 777 3 353 3 447 2,1
Västmanlands län               800 754 3 286 3 165 2,1
Gävleborgs län                 846 829 3 362 3 425 2,1
Kalmar län                     762 746 3 119 3 260 2,0
Västernorrlands län            897 688 3 159 3 015 2,0
Dalarnas län                   778 805 3 090 2 957 1,9
Västerbottens län              621 584 2 798 2 981 1,8
Kronobergs län                 617 609 2 676 2 924 1,7
norrbottens län                529 523 2 188 2 152 1,4
blekinge län                   447 380 1 756 1 735 1,1
Jämtlands län                  298 281 1 264 1 306 0,8
Gotlands län                   148 129 544 539 0,3
Landet totalt 37 687 35 326 159 299 155 206 100,0

Nyregistreringar månad för månad

36 000

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

0
JAN   FEB   MAR   APR   MAJ   JUN   JUL  AUG   SEP   OKT   NOV   DEC

 2017      2018

1 2

Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 390 775  

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

5

För personbilar blev maj den bästa majmåna-
den någonsin – en ökning mot i fjol på 7 procent, 
ackumulerat 3 procent över rekordåret 2017. en 
del trodde nog att maj skulle leverera en ännu 
högre siffra med tanke på bonus malus, medan 
andra tror att den stora effekten kommer i juni.

För transportbilar blev maj en extrem 
leveransmånad på 6 450 bilar, 33 procent över 
fjolårets maj, som då var den bästa majmånaden 
någonsin. ackumulerat är vi 8 procent över det 
bästa året hitintills som var 2017. bonus malus-
effekten är tydlig för transportbilar och i juni 
kommer vi att märka den allra mest.

tunga lastbilar minskade med 10 procent 
jämfört med en ovanligt stark majmånad 2017. 
ackumulerat ligger vi 1 procent över fjolåret, som 
var ett rekordår.

bonus malus ger rekord!
ko m m e N ta r
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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

 April  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 

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

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

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

1 Volvo 3 720 19,75 3 592 14 853 20,28 15 032 9 023 21,94 7 683 5,0 5,2 5,0
2 Volkswagen 2 608 13,85 2 648 10 305 14,07 11 270 4 958 12,05 5 279 6,6 6,1 6,1
3 Toyota 1 635 8,68 1 428 6 033 8,24 6 133 2 819 6,85 2 870 7,2 5,9 6,3
4 Audi 1 150 6,11 1 079 4 940 6,74 4 579 3 178 7,73 2 693 4,4 4,2 4,4
5 BMW 1 086 5,77 1 167 4 109 5,61 4 515 1 995 4,85 2 263 6,5 6,1 6,0
6 Kia 920 4,88 716 3 323 4,54 3 014 1 552 3,77 1 540 7,1 5,5 6,3
7 Ford 873 4,63 886 3 394 4,63 3 474 2 276 5,53 2 586 4,7 4,2 4,3
8 Skoda 824 4,37 672 3 051 4,17 2 642 1 860 4,52 1 668 5,5 4,8 5,1
9 Mercedes-Benz 740 3,93 637 2 684 3,66 2 622 1 840 4,47 1 624 4,8 4,4 4,3

10 Renault 686 3,64 668 2 616 3,57 2 633 1 415 3,44 1 520 5,9 5,2 5,2
11 Hyundai 597 3,17 598 2 237 3,05 2 420 1 252 3,04 1 475 5,8 5,1 5,2
12 Peugeot 517 2,74 591 2 041 2,79 2 283 1 213 2,95 1 377 5,2 5,5 5,0
13 Nissan 469 2,49 405 1 781 2,43 1 579 610 1,48 647 9,6 7,7 8,9
14 Opel 464 2,46 457 1 764 2,41 1 832 1 139 2,77 1 287 4,8 4,3 4,4
15 Citroen 302 1,60 315 1 166 1,59 1 327 780 1,90 948 4,6 4,3 4,3
16 Subaru 294 1,56 265 1 309 1,79 1 152 680 1,65 685 5,4 4,4 5,5
17 Honda 286 1,52 278 1 074 1,47 1 089 643 1,56 731 5,2 4,8 4,9
18 Seat 231 1,23 179 889 1,21 780 503 1,22 418 5,5 4,7 5,3
19 Mazda 221 1,17 215 924 1,26 878 510 1,24 518 5,4 4,6 5,2
20 Mitsubishi 197 1,05 175 806 1,10 783 492 1,20 472 4,9 4,0 4,6
21 Saab 169 0,90 243 681 0,93 1 041 493 1,20 700 4,1 4,7 4,1
22 Dacia 129 0,68 96 485 0,66 360 204 0,50 196 7,7 5,8 7,0
23 Mini 127 0,67 128 463 0,63 432 210 0,51 229 6,9 6,4 6,2
24 Fiat 119 0,63 117 395 0,54 392 324 0,79 252 4,5 5,3 3,8
25 Suzuki 105 0,56 112 525 0,72 494 227 0,55 278 5,7 4,7 6,0
Övriga                                            366 1,94 390 1 394 1,90 1 561 936 2,28 1 110 4,7 4,4 4,4

Totalt/Genomsnitt 18 835 100,0 18 057 73 242 100,0 74 317 41 132 100,0 41 049 5,6 5,1 5,2

01 - stocKhoLm                           10 254 9 701 553 5,70 41 543 38 059 3 484 9,15 22,51 21,02
03 - UPPsaLa                             1 583 1 607 -24 -1,49 6 209 6 338 -129 -2,04 3,36 3,50
04 - sÖDermanLanD                        1 458 1 504 -46 -3,06 5 634 5 669 -35 -0,62 3,05 3,13
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 171 1 966 205 10,43 8 023 8 049 -26 -0,32 4,35 4,45
06 - JÖnKÖPInG                           2 001 1 799 202 11,23 7 511 7 167 344 4,80 4,07 3,96
07 - KronoberG                           1 074 1 008 66 6,55 4 043 3 907 136 3,48 2,19 2,16
08 - KaLmar                              1 578 1 185 393 33,16 5 006 4 753 253 5,32 2,71 2,63
09 - GotLanD                             188 211 -23 -10,90 838 849 -11 -1,30 0,45 0,47
10 - bLeKInGe                            826 738 88 11,92 3 029 2 932 97 3,31 1,64 1,62
12 - sKÅne LÄn                           6 104 5 804 300 5,17 23 810 24 301 -491 -2,02 12,90 13,42
13 - haLLanD                             1 600 1 539 61 3,96 6 134 6 127 7 0,11 3,32 3,38
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 938 7 672 266 3,47 30 473 30 892 -419 -1,36 16,51 17,06
17 - VÄrmLanD                            1 425 1 357 68 5,01 5 316 5 221 95 1,82 2,88 2,88
18 - Örebro                              1 503 1 448 55 3,80 5 771 5 721 50 0,87 3,13 3,16
19 - VÄstmanLanD                         1 529 1 350 179 13,26 5 949 5 860 89 1,52 3,22 3,24
20 - DaLarnas LÄn                        1 403 1 386 17 1,23 5 220 5 324 -104 -1,95 2,83 2,94
21 - GÄVLeborG                           1 356 1 306 50 3,83 4 996 5 101 -105 -2,06 2,71 2,82
22 - VÄsternorrLanD                      1 131 1 189 -58 -4,88 4 379 4 466 -87 -1,95 2,37 2,47
23 - JÄmtLanD                            539 495 44 8,89 2 118 1 940 178 9,18 1,15 1,07
24 - VÄsterbotten                        1 045 1 029 16 1,55 4 156 4 039 117 2,90 2,25 2,23
25 - norrbotten                          1 107 1 051 56 5,33 4 385 4 267 118 2,77 2,38 2,36
Övrigt 9 11 -2 -18,18 39 45 -6 -13,33 0,02 0,02

Hela landet 47 822 45 356 2 466 5,44 184 582 181 027 3 555 1,96 100,0 100,00

MRF 17 279 36,14 67 027 36,32 16 375 36,11 67 453 37,27 904 5,52 -426 -0,63
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 764 26,70 48 487 26,28 11 259 24,83 44 125 24,38 1 505 13,37 4 362 9,89
Bilhandel total 30 043 62,84 115 514 62,60 27 634 60,93 111 578 61,65 2 409 8,72 3 936 3,53
Privat bilhandel(fysisk person) 1 348 2,82 5 350 2,90 1 451 3,20 5 959 3,29 -103 -7,10 -609 -10,22
Juridisk person 4 943 10,34 21 732 11,78 4 144 9,14 18 911 10,45 799 19,28 2 821 14,92
Privat 11 210 23,45 41 028 22,23 11 764 25,94 43 402 23,98 -554 -4,71 -2 374 -5,47
Direktimport 267 0,56 912 0,49 357 0,79 1 141 0,63 -90 -25,21 -229 -20,07

Totalt 47 811 184 536 45 350 180 991 2 461 5,43 3 545 1,96
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registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Maj  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  0 0 4 1 0,0 300,0 0,0 0,0
citroen  183 217 1 127 1 423 -15,7 -20,8 4,7 6,4
Dacia  74 68 284 256 8,8 10,9 1,2 1,1
hyundai  0 2 7 23 -100, -69,6 0,0 0,1
Fiat  258 161 828 643 60,2 28,8 3,4 2,9
Ford  867 689 3 616 3 061 25,8 18,1 14,9 13,7
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  92 55 294 247 67,3 19,0 1,2 1,1
Isuzu  80 73 254 189 9,6 34,4 1,0 0,8
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  761 440 2 385 1 938 73,0 23,1 9,8 8,7
mitsubishi  99 82 292 405 20,7 -27,9 1,2 1,8
nissan  330 286 1 447 1 349 15,4 7,3 6,0 6,0
opel  136 160 641 597 -15,0 7,4 2,6 2,7
Peugeot  475 406 1 967 1 951 17,0 0,8 8,1 8,7
renault  750 504 2 364 1 937 48,8 22,0 9,8 8,7
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  8 4 86 16 100,0 437,5 0,4 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  275 222 1 025 985 23,9 4,1 4,2 4,4
Volkswagen  2 059  1 492 7 589 7 329 38,0 3,5 31,3 32,8
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  3 1 11 5 200,0 120,0 0,0 0,0
Totalt  6 450 4 862 24 221 22 355 32,7 8,3 100,0  100,0

registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Maj  Ackumulerat  2018  2017
DAF  14 17 70 65 -17,6 7,7 2,8 2,6
Iveco  0 0 3 1 0,0 200,0 0,1 0,0
MAN  13 31 78 96 -58,1 -18,8 3,1 3,8
mercedes-benz  55 52 250 284 5,8 -12,0 9,8 11,3
scania  224 234 945 1 033 -4,3 -8,5 37,2 41,0
Volvo  237 267 1 186 1 030 -11,2 15,1 46,7 40,9
Övriga  3 4 10 11 -25,0 -9,1 0,4 0,4
Totalt  546 605 2 542 2 520 -9,8 0,9  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Maj Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 6 450 4 862 1 588 32,7 24 221 22 355 1 866 8,3 
andel i % 91,7 88,4   89,8 89,1
3,5–10 ton 14 16 -2 -12,5 107 120 -13 -10,8 
andel i %  0,2 0,3   0,4 0,5  
10–16 ton  26 18 8 44,4 105 97 8 8,2 
andel i %  0,4 0,3   0,4 0,4  
>16 ton  546 605 -59 -9,8 2 542 2 520 22 0,9 
andel i %  7,8 11,0   9,4 10,0  
Totalt  7 036 5 501 1 535 27,9 26 975 25 092 1 883 7,5

registrering av bussar Över 10 ton

 Maj Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Maj   Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  4 14 25 56 -71,4 -55,4 13,2 25,2
man  33 5 45 46 560,0 -2,2 23,8 20,7
mercedes-benz  7 11 19 34 -36,4 -44,1 10,1 15,3
neoplan  0 1 1 1 -100,0 0,0 0,5 0,5
scania  3 7 40 29 -57,1 37,9 21,2 13,1
VDL  0 1 12 10 -100,0 20,0 5,3 4,5
Volvo  6 0 41 21 0,0 95,2 21,7 9,5
Övriga  1 17 6 25 -94,1 -76,0 3,2 11,3
Totalt  54 56 189 222 -3,6 -14,9 100,0  100,0
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2
GA-DAGEN

Mingel

Här firas GA-enkäten 2018
På Skoda i Upplands Väsby, norr om Stockholm, celebrerades MRF:s 
23:e GA-enkät. En GA-enkät som kalvade med en rankning specifikt 
för tunga lastbilar. Prisregn föll också över Årets raket och de märkes-
föreningar som dragit in flest röster. Utomhus sken solen från en klar-
blå himmel och skänkte sina strålar över den traditionella gruppbilden. 
Stämningen var uppsluppen, förväntansfull och sorgfri.

GA-enkätsgeneralen 
Johan Holmqvist, tv, 
gjorde sitt sista  
framträdande i det 
här sammanhanget. 
Han efterträds av 
Lars Lieberg, th.

Här är alla som var med på 
2018 års GA-enkätsdag.

F
O

T
O

 R
I

C
K

A
R

D
 F

O
R

S
B

E
R

G

På prispallen för personbilar, fr v 
tvåan John Hurtig från Subaru, ettan 
Kristian Elvefors från Volvo Car och 
trean Gustav Freij från Isuzu.

Ohotad på personalbilssidan är Volvo Car som fick bäst betyg för femte året 
i rad. ”Förtroende är superviktigt, för det kommer att bli svettigt framöver”, 
sa vd:n Kristian Elvefors.

Karin Karlsson från Renault 
kom precis från planeringen 
av Almedalsseminarierna.

Isuzuhandlarna lyfte sin GA både 
till bronsplats och Årets raket. 
Varumärkeschefen Gustav Freij 
visualiserar raketen på Motor-
branschens webbplats.

Nissans kommunikationschef Alexandra 
Österplan och Sverigechefen Sanna  
Kaipia kom direkt från en nordisk 
återförsäljarkonferens och gladde sig åt 
märkets förbättringar i GA-enkäten.

Nytillträdde vd:n Jens Tittel tog 
på klingande tysk-dansk-svenska 
emot Mercedes-Benz segerplakett 
i tunga lastbilar-klassen.

Robert Bloom från Bilia 
Skaraborg representerade 
Volvohandlarföreningen.

Christian Norberg fick som 
ny Toyota-vd vara glad över 
att ha klättrat två pinnhål 
på rankningen.

Stabilt på 
andraplatsen 
ligger Subaru, 
här märkes-
chefen John 
Hurtig och 
märkesför-
eningens vd 
Bernt Schmidt.

Perspektiv
2

Historik
1935. Den första sträckan av auto-
bahn är klar, går mellan Frankfurt 
am Main och Darmstadt.
1939. En fartgräns på 80 km/h 
införs på autobahn.
1952. Fartgränserna på alla vägar  
i Tyskland skrotas.
1973. Under oljekrisen införs en 
fartgräns på 100 km/h. Den slopas 
efter bara 111 dagar.

Autobahn
Längd: 12 879 km.
Fri fart: 8 435 km.
Tillfällig fartgräns: 515 km.
Permanent fartgräns: 3 929 km.

TEXT OCH FOTO MIKAEL JÄGERBRAND

Full fart mot fartbegränsning 

PÅ AUTOBAHN
Det är en märklig känsla att köra i 180 km/h och hela tiden se bilar susa förbi. 
Men den fria farten på tyska autobahn-vägarna är troligen på väg att försvinna.

Allt färre delar av tyska 
autobahn har fri fart.

DET FINNS INTE många vägar där du helt lag-
ligt kan trycka plattan i botten och susa fram 
i bilens maxfart. Men på tyska autobahn är 
det inte ovanligt att bilister med en snabb 
Porsche, Audi eller Mercedes kommer upp i 
farter på 350 km/h eller mer.

De första tyska autobahn-vägarna stod 
klara 1935. De var världens mest avancerade 
motorvägar med bra beläggning och extremt 
raka vägsträckor. De var gjorda för snabba 
bilar. På bara några år byggde fler än 130 000 
arbetare hela 3 300 kilometer motorväg som 
redan från början hade fri fart.

I DAG FINNS 12 879 kilometer autobahn, men 
andelen motorväg med fri fart har minskat 
ända sedan slutet av 1960-talet. År 2008 hade 
70 procent av autobahn fri fart, men på bara 
några år har andelen minskat till 66 procent. 
Delstaten Bremen har redan slopat den fria 
farten inom sitt område genom att införa en 
högsta fartgräns på 120 km/h.

Det politiska stödet för fartgränser har 
ökat sedan socialdemokraterna SPD införde 
kravet i sitt partiprogram 2007. En annan 
politiskt intention är EU som av miljöskäl 
vill begränsa farten i alla medlemsländer; en 
fartgräns på 120 km/h skulle minska de tyska 
koldioxidutsläppen med 0,5 procent.

Men redan i dag kör många saktare än den 
rekommenderade hastigheten på autobahn, 
130 km/h. Anledningen är hårdare regler för 
trafikförsäkringar; den som kör fortare än så 
riskerar att bli skadeståndsskyldig. 2



DET ÄR ETT PROBLEM som inte är så stort än: 
Vad ska alla bilister göra under den halvtimme 
då de laddar elbilarna?  

Själv vet jag hur jag vill tillbringa tiden – i en 
lyxig laddningslounge! Det enda som behövs är 
en rejäl laddningsstolpe och massor av fantasi. 

För någon vecka sedan fikade jag med en 
kollega på en bensinstation. Det tog bara någon 
minut innan jag ville därifrån; kaffet var kokande 
hett, stolen var liten och obekväm, bordet för 
lågt och för litet och en halv meter bort fanns en 
gigantisk soptunna. Den enda ljuspunkten var 
kanelbullen. 

Ingen förväntar sig heller att det ska vara 
mysigt att fika på en mack. Man tankar på någon 
minut, köper en kaffe eller varm korv och åker 
sen vidare så fort man kan eftersom bilen är klar 
för en ny långtur.

MEN OM NÅGRA ÅR, när vägarna är fyllda av 
elbilar, går det inte längre att göra snabbstopp. 
När framtidens bil får soppatorsk så måste 
man vänta i minst tjugo trettio minuter, kanske 
en timme med dålig laddare.

Här finns en spännande nisch att fylla!
Framtidens mackar behöver inga stora 

underjordiska tankar och inga pumpar. De 
kan nästan vara hur enkla som helst. Den stora 
utmaningen blir inte att skapa byggnader för att 
glädja miljö- eller byggnadsnämnder. Den stora 
utmaningen blir i stället att skapa lokaler där 
bilister kan tillbringa en halvtimme eller timme 
medan bilen laddas. 

Min vision är att ta det lugnt i en lokal som 
påminner om en hotellentré, eller lounge. Så 
varför inte kalla det ”laddningslounge”.   

DET SOM BEHÖVS är bekväma fåtöljer, fritt 
bredband, fritt kaffe, glasväggar som ger 
perfekt utsikt mot bilen samt tv-skärmar som 
visar väder-tv. Kanske också en bildskärm 
för varje laddare som visar meddelanden typ 
”Laddare A = 53 procent. Beräknad tid = 17 
minuter”. Tv-skärmarna kan också användas 
för särskilda premiärvisningar av nya filmer 
eller tv-serier.   

Ibland kommer jag nog att vilja sitta med 
min iPad i ett privat litet rum, andra gånger 
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Krönika
Vem blir först med en
lyxig laddningslounge?

MIKAEL JÄGERBRAND ÄR JOURNALIST, FÖRFATTARE 
OCH ARKEOLOG OCH MEDVERKAR REGELBUNDET I 
MOTORBRANSCHEN, INTE MINST PÅ WEBBEN. HÄR GER 
HAN, UR ETT KONSUMENTPERSPEKTIV, LÄSARNA ETT 
HETT TIPS PÅ EN FRAMTIDA SIDOVERKSAMHET.

AV MIKAEL JÄGERBRAND

kanske jag sätter mig vid ”Volvohörnet” eller i 
”Saabsoffan”. 

Jag kommer att älska att använda en ”ladd-
ningslounge” varje morgon för en lugn frukost 
på vägen till jobbet. Det kanske till och med blir 
ett och annat affärsmöte med kollegor på vägen 
hem. 

MÅNGA BILHANDLARE har redan mackar, 
många ligger ju också vid allfarvägar och kan 
installera laddstationer. Du och din firma 
skulle faktiskt kunna börja förbereda för 
framtidens loungekultur genom att skapa en 
kundklubb. När ni har en lång lista på intresse-
rade så kostar det inte många kronor att bjuda 
på gratis frukost. 

När kunderna sedan dricker sitt kaffe så är 
det rätt läge att fråga vad invånarna på din ort 
vill göra medan deras bilar laddas. På vissa orter 
kanske de flesta vill stanna till på vägen hem 
från dagishämtningen; då behöver ni planera för 
någon typ av barnaktiviteter. 

På en turistort kanske det i stället är läge för 
särskilda exklusiva sommarklubbar för turister 
– eller speciella laddare för lokalbor som tröttnat 

på alla besökande elfordon som fyller de vanliga 
laddarna.   

EXAKT HUR din lounge ska ser ut beror helt en-
kelt på var era lokaler finns. Ligger ni granne 
med ett köpcentrum så kan laddningsloungen 
bli en lugn oas för alla som har en partner 
som älskar att shoppa, och som tröttnat på 
bänkarna utanför butikerna. Ni kanske till och 
med kan samarbeta med butiker och ordna 
föreläsningar om E-vitaminer eller ordna korta 
pysselkurser i samarbete med Panduro. 

Kanske kan det här bli startskottet till en ny 
svensk fikakultur. 

Jag ser också fram emot ölpumpen som man 
kan låsa upp genom att använda nyckeln till sin 
helt självkörande bil …

”Utmaningen blir att skapa lokaler där 
bilister kan trivas när bilarna laddas”
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