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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
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Kan det bli tydligare?  
– nu är vi även Lloyd’s Coverholder

 

AutoConcept är en försäkringsförmedlare godkänd av Finansinspektionen.

Nu har vi också av Lloyd’s of London, blivit en godkänd Coverholder. 

Fantastiskt stolta över ytterligare en kvalitetsstämpel på våra

produkter och processer, tycker vi inte att det kan bli tydligare.

Fortsatt är de garantier du lämnar tryggt försäkrade genom oss. 

Tillsammans kan vi erbjuda konsumenten ett enklare fordonsägande. 

Bra för både dig och dina kunder.

Ditt val av oss som partner är rätt.

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

REPORTRAR 
Anders Parment, Annika Creutzer, 
Magnus Carlsson, Maria Eriksson, 
Mikael Jägerbrand, Nellie Pilsetnek, 
Thomas Drakenfors.

KRÖNIKÖRER Anders Parment, 
Lena Grape Lilliehorn.

KORREKTUR Hans Bister.
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AFFÄRSKLIMATET INOM vissa märkessystem håller 
på att förändras. Flera märken ser över avtalsvillkor, 
många tittar på klausuler runt direktförsäljning och 
datatillgång, några går även långt med att förändra 
grunden för avtalsformer och affärsvillkor.

För vissa märken ser jag risk att hela spelplanen 
förändras till rena franchise- eller agentlösningar 
som skulle omkullkasta balansen mellan parterna på 
marknaden. Men framför allt förändra ett, som jag 
tror, vinnande svenskt koncept att jobba tillsammans 
i ett lag. För där det finns en god relation med respekt 
för både huvudmännens och bil- och verkstadsorga-
nisationernas olika roller har man varit långsiktigt 
framgångsrika. 

KÄNSLAN AV OSÄKERHET vill vi minst av allt ha. Vi 
behöver långsiktiga spelregler och mål som gynnar  
ett starkt fungerande lag. Jag blir därför än mer 
orolig av rykten om att representanter för huvudmän 
rekommenderar återförsäljare att inte tillhöra någon 
organisation utan vara starka själva.

Jag tror inte det är lösningen; vi behöver alla ha 
kompisar på skolgården när tuffa gänget kommer. 
Och ”tuffa gänget” är varken huvudmän eller företag. 
Det är något helt annat, kanske något vi i dag inte 
känner till namn, men som skulle kunna heta Amazon 
eller Alibaba. Jag tror på samarbete inom branschens 
olika delar som framgångsfaktorn för framtiden.

EN ANNAN SAK, som tidningen har som tema i det 
här numret, är vikten av att tillsammans jobba för en 

attraktiv bransch. Det är en bild som MRF försöker 
stärka, exempelvis genom Motorbransch college och 
TechAcademy. Men också genom vårt engagemang 
under parollen ”Få framtiden att rulla” där vi har 
skapat digitala plattformar för att sprida den bild av 
branschen som vi vill ge föräldrar, yrkesvägledare, an-
dra branscher och allmänheten. Först ut är kopplingen 
till blifordonstekniker.se, det området som kanske 
mest saknar kompetent personal. 

Så alla ni: Se till att bidra till att sprida sajten viralt 
via era egna kanaler och skicka in egna filmer, plats-
annonser och annat material; vi måste visa att vi är en 
framtidsbransch!

EN ANNAN BYGGSTEN är chefsrekrytering. När jag 
är runt på anläggningar hör jag att många chefer 
kommer från andra kollegor och att huvudorsaken 
till flytt varit tidigare chefs agerande eller avsaknad av 
agerande.

Att rekrytera chefer som förstår utmaningarna i 
att utveckla och behålla medarbetare kommer att bli 
avgörande. Vi kommer att se stora skillnader mellan 
företag som lyckas behålla kompetens och attrahera 
framför allt yngre generationer. MRF kommer nu 
att köra en pilotutbildning kring rekrytering för att 
bringa kunskap och boosta mod att göra en second 
opinion i valet av kandidater.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Bidra och hjälp 
oss att sprida den 
nya virala sajten!”

Alla behöver kompisar 
på skolgården

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      

JESPER ANHEDE, fotograf som halvårsvis är stationerad 
i Hjo, tog sig till Skövde för att fota Magnus Lindman på 
Bilia Skaraborg till detta nummer. Vanligtvis åker Jesper 
på betydligt längre resor i sitt jobb som äventyrs- och 
resefotograf. Varje halvår blir det cirka 15 länder, vilket 
går bra ihop med hans hobby att samla naturupplevelser 
– om det så är att ståpaddla i Vätterns skärgård, vandra 

i Kanadas urskog eller kitesurfa från ö till ö i Karibien. Det blir förstås 
många hyrbilar och favoritstället för bilkörning är Brasiliens kust där det 
körs på oändliga stränder i stället för vägar. Hemma kör han en Skoda Yeti 
men har beställt en Tesla.

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
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Fotnot: LeasePlan erbjuder operationell leasing i 32 länder, äger och förmedlar 
1,7 miljoner bilar årligen och har varit etablerade i Sverige sedan 1994.

avtalsförhandlingar pågår och vi 
kommer sannolikt att få se ökad 
direktförsäljning från generalagen-
terna. Flermärkeshandlarna tror 
jag faktiskt kommer att vinna. 

SÅ TILLBAKA TILL LeasePlans pla-
nerade privatleasing. 

Varför samarbetar ni med  
Mekonomen, en verkstadskedja 
och reservdelsleverantör som 
inte har egna bilar?
– För att de var intresserade, det 
är inget konstigt för oss med olika 
samarbetspartner. Exempelvis i 
Holland har vi haft en kampanj 
med MediaMarkt och daglig-
varukedjan Albert Heijn, säger 
Hansman och tillägger att det hit-
tills i Sverige har handlat om små 
volymer.

Var LeasePlan i detta fall har 
köpt bilarna från blir höljt i dunkel, 
”var som helst ifrån, kanske av ge-
neralagenter, kanske från utlandet, 

kanske av en återförsäljare”.
– Det är inte så viktigt att gå in 

på vilka vi köpte dem av, säger vd:n 
som inte ser det som osannolikt 
att LeasePlan kommer att ha fler 
samarbetspartner för att erbjuda 
operationell leasing.

Vad har ni för uppställnings-
platser?
– Vi kan ställa dem i stort sett var 
som helst. I vår kommande begag-
natanläggning kan det komma att 
finnas plats för bilar som vi sedan 
kommer att leasa till våra kunder.

Vi frågar generalagenten för 
Mercedes-Benz, ett av de märken 
som annonseras ut i Mekonomen-
samarbetet, om det säljs bilar i parti 
direkt till andra aktörer än auktori-
serade återförsäljare och får det här 
svaret av Ola Olsson, chef för den 
svenska företagsförsäljningen.

– Med undantag för vissa 
hyrbilsföretag sker försäljning via 
auktoriserade återförsäljare. 2  icn

”Vi möttes av  
uppallade bilar”

First TPMS Sensor Certifi ed
 by TÜV SÜD

11.09.-15.09.2018
HALLE 3.1, STAND E20
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Bilstjärnan i Falun utsattes på 
försommaren för en större däck-
stöld. Platschefen Stefan Strand 
råder kolleger som inte har satt 
upp kameror att göra det. 

Hur såg det ut på företaget den 
söndag då stölden upptäcktes?
– Åtta av våra bilar som var parke-
rade ute på gården saknade hjul. 
Bilarna stod uppallade på olika sätt 
och runt bilarna låg domkrafter 
och andra verktyg. Gärningsmän-
nen hade pallat upp bilarna med 
det som fanns att tillgå, allt från 
däck till plattor.

Vad stals?
– Vi blev av med sammanlagt  
32 kompletta hjul med fälgar 
och däck, värderade till omkring 
500 000 kronor. Däcken var av 
dyrare kvalitet och enligt polisen 
fanns det tecken på brottsplatsen 
som tydde på att det var tjuvar som 
visste vad de gjorde.

Hur kunde det här ske?
– Gården är inhägnad och vi har 
områdesbevakning som cirkule-
rar flera gånger i timmen, men 
just den här perioden hade vi sålt 
många fler bilar än normalt och 
hade några parkerade så att de inte 
kunde ses från vägen, vilket gjorde 
att tjuvarna kunde arbeta ostört.

Har ni stärkt bevakningen efter 
stölden?
– Ja, vi har numera kamerabevak-
ning och jag råder mina kolleger 
att skaffa det också. Det är sådana 
saker som man tänker på när man 
blivit utsatt. Sedan tänker vi mer på 
hur vi placerar bilarna på gården.

– Normalt sett är vi inte ett utsatt 
mål. Vi är relativt små återförsäljare 
med få bilar i lager, men sådana här 
brott kan även drabba oss.

Har polisen gripit någon för 
stölden?
– Nej, inte vad vi vet. 2  me

PÅ MEKONOMENS webbplats hittar 
vi leasingerbjudanden i samarbete 
med LeasePlan – Mercedes-Benz 
E-klass och Mitsubishi Outlander. 
Än så länge bara för företag, men 
enligt informationen kommer 
”erbjudandet inom kort att utvid-
gas även till privatpersoner” och 
hugade läsare uppmanas att göra 
en intresseanmälan.

Från Mekonomen får vi veta att 
ett pilotprojekt pågår och att de vill 
vänta att uttala sig tills de har ett 
komplett case i höst. Så vi går till 
LeasePlan, som står inför att öppna 
sin plattform och första svenska 
anläggning för begagnade leasing-
bilar, CarNext.com. Delivery.

Ska ni börja sälja nya bilar, 
privatleasing?
– Vi siktar på privatleasing på sikt, 
men vi tycker att svenska generala-
genter har förstört marknaden med 
låga priser. Och tyvärr är inte den 
svenska marknaden så fri, gene-
ralagenter och återförsäljare håller 
ihop, säger vd:n Roelof Hansman 
som förutom i Holland, också 

jobbat på den tyska marknaden, 
startade LeasePlan i Grekland och 
senast var vd i Ungern.

Börjar ni växa ur kostymen som 
finansiell aktör?
– Det är ett gammalt tänk att vi 
skulle vara enbart finansiärer. 
LeasePlan har erbjudit operationell 
leasing i över 50 år i Europa och 
snart 25 år i Sverige. Operationell 
leasing handlar snarare om long 
time rental än finansiering. Det är 
en service till kunden, restvärdes- 
och servicekostnader är garante-
rade, försäkring och skadehante-
ring, råd om att sänka kostnader 
för vagnparken i samband med 
exempelvis bilpolicy är några saker 
som operationella leasingföretag 
erbjuder sina kunder, svarar Roelof 
Hansman.

Han berättar att LeasePlan ska 
styra sina befintliga företagskunder 
till både fria och auktoriserade 
verkstäder som är del av deras 
prioriterade leverantörsnätverk.

– Vi har börjat bygga upp ett 
nätverk av service- och däckverk-

städer som vi tycker är prisvärdast 
och ger bra kvalitet. Det för att ga-
rantera restvärdena och dela kost-
nadsbesparingar med kunderna. 
Vårt prioriterade nätverk, som kan 
vara verkstadskedjor, auktoriserade 
bilhandlare eller flerbilshandlare 
garanterar korta väntetider, såväl 
som att bilarna hämtas upp och 
lämnas tillbaka nytvättade.

Hansman kallar det ”dynamisk 
styrning” efter en slags rank-
ning i tre nivåer som ska införas 
nästa år. Verkstäderna rankas efter 
parametrar där kundnöjdheten 
har stor vikt, men även antalet 
reklamationer.

Är då inte kvaliteten mest säk-
rad hos auktoriserade verkstäder? 
Nej, det tror inte Roelof Hansman. 
Han tycker snarare att marknaden 
är redo att utmanas och säger 
frankt att han tror att det är en 
tidsfråga innan det dyker upp nya 
aktörer på nybilsarenan.

– Man måste inse att världen 
är föränderlig och att behovet 
av auktoriserade återförsäljare 
kommer att sjunka på sikt. Flera 

HALLÅ DÄR!

LeasePlan Sverige utvidgar sitt nätverk och utmanar den  
auktoriserade marknaden med servicestyrning till både fria 
och auktoriserade verkstäder. Och på sikt mot privatleasing.  
En strategi som sätter traditionella affärsmodeller på ända.

LeasePlan utmanar
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Roelof Hansman sticker inte 
under stol med att Leaseplan 
ska utveckla affären.

Werkstas koncernchef Patrik 
Puskala med de norska säljarna 
Trung Le och Lasse Skaret.

Veho expanderar
Finska Veho Bil har förvärvat 
transport- och lastbilssäljaren 
Auto-Centrum i Västerås som 
representerar Mercedes-Benz. 
Företaget omsätter runt 150 miljo-
ner och har 26 anställda. 

– Auto-Centrum passar oss 
geografiskt med Örebro och 
Karlstad som alla ligger längs 
med E18. Vi ser en stor utveck-
lingspotential för den nuvarande 
affärsverksamheten, säger Metin 
Basberber, vd för Veho Bil i Sverige.

Efter förvärvet har Veho 
Sverige 13 procent av Mercedes 
personbilars totala försäljning i 
Sverige, 12,8 procent av transport-
bilarna samt 7 procent av lastbils-
försäljningen. I Finland är Veho 
oy största företaget i bilbranschen.

Werksta till Norge
Nu är det klart att Werkstagrup-
pen expanderar till Norge. Första 
förvärvet är Bulk Bilskadeservice 
som har 25 anställda och rappor-
terade en nettoförsäljning på  
55 miljoner norska kronor förra 
året. Skadeverkstäder finns i cen-
trala Oslo och i Gjerdrum nära 
Gardemoens flygplats.

– Vi har analyserat den norska 
marknaden under en längre tid 
och letat efter entreprenörer vars 
verksamhet drivs av kvalitet och 
bästa kundservicen i branschen, 
säger Patrik Puskala, koncernchef 
på Werksta Nordic. 

Bulk grundades 1970 av Lasse 
Skaret och Trung Le som nu säljer 
men arbetar kvar i företaget. Vd:n 
Lasse Skaret säger:

– Den traditionella bilrepara-
tionsbranschen genomgår just 
nu en rad stora förändringar som 
kräver stora investeringar i utrust-
ning och utbildning. Tack vare 
Werkstas nätverk i Norden kan vi 
nu dela erfarenheter, resurser och 
tillvägagångssätt med varandra 
över landsgränserna.

I dag har Werkstagruppen an-
läggningar i Stockholm, Göteborg, 
Örebro, Södertälje, Norrköping, 
Linköping, Helsingborg, Ängel-
holm och Malmö samt i Finland 
under varumärket Autoklinikka.



Att jämföra modeller, specifikationer och pris på nätet är självklart  
för kunden. Men att priset är marknadsmässigt är sällan tillräckligt. 

 Våra begagnat garantier hjälper till att skapa trygghet som  
påverkar kundernas beslutsprocess och driver lojalitet till ÅFs   

verkstad och eftermarknad under hela garantitiden. 

 

   När allt annat är lika återstår  
det viktigaste. Tillit.   

www.svenskbilgaranti.se 

Denna bil är kvalitetstestad  
och levereras med garanti     ”    

”    
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Bilia världsmästare 
Efter vinst i den svenska ut-
tagningen till interntävlingen 
Vista fortsatte segertåget för Bilia 
Skövde. Laget med Jerker Broo, 
Madeleine Karlsson och Dennis 
Blomquist (bilden) vann i skade-
klassen när världsfinalen avgjor-
des i Göteborg. Bilia Skövdes lag 
i serviceklassen kom på sjätte 
plats. Tävlande från ett 60-tal 
länder gjorde upp om världsmäs-
tartiteln för lag i två klasser. 

Motorhalland …
… i Mellbystrand har nu fått grönt 
ljus för bygget av Laholms kom-
mun och kan börja bygga sin nya 
anläggning. I dag har Motorhal-
land en anläggning i grannstaden 
Halmstad och representerar VW, 
Skoda, Seat, Scania lastbilar och 
VW Transportbilar. Dessutom är 
de auktoriserad verkstad för Audi.

Holmlunds Bil …
… i Avesta, återförsäljare och 
serviceverkstad för Toyota, 
planerar som vi tidigare berättat 
att bygga en helt ny bilanläggning 
på Bergsnäs-området. Nu riskerar 
dock projektet att bli försenat ef-
ter att ståltillverkaren Outokompu 
i Avesta överklagat kommunens 
nya detaljplan för Holmlunds nya 
anläggning. Fortsättning lär följa.   

Miljonregn till hållbarhet

Vet du vad det betyder? 
MaaS är en förkortning på ett 

fenomen som dyker upp allt oftare 
i trafikpolitiska sammanhang, inte 
minst vad gäller stadsplanering. 
Det står för Mobility as a service, 

eller Transport som tjänst och går 
i korthet ut på att människor ska 
kunna använda sig av kombine-
rade abonnemangstjänster som 

inbegriper bilpool, cykel och 
kollektivtrafik i kombination med 

självkörande fordon.
I debattboken ”Ständigt på väg” 

ifrågasätts konceptet som en 
styrning från makthavarna och en 
begränsning av individernas frihet 

och flexibilitet.

Avundsvärda är väl de 27 bil-
verkstäder i Storstockholm som 
får del av mer än 38 miljoner i 
EU-pengar för att stärka de mjuka 
värdena i företagen och samtidigt 
en grundlig genomlysning. Håll-
bar motorbransch heter projektet 
som drivs av IF Metall och drar i 
gång för fullt i höst.

FACKFÖRENINGEN IF Metall i Stock-
holms län har tidigare erfarenhet 
av hållbarhets-projekt inom indu-
strin. När de fick chans att söka 
pengar på nytt satte de sig ner och 
funderade på vilket gebit som hade 
största utmaningarna.

– Vi kom fram till motorbran-
schen, berättar projektledaren 
Ann-Cristine Ramqvist.

Varför?
– Vi ser att det är stora pensions-
avgångar, kompetensförsörj-
ningsbrist och en accelererande 
teknisk utveckling. Bilarna blir 
mer komplicerade, större men 
med trängre motorrum och inte 
alltid den bästa arbetsmiljön; 
bilar tillverkas ju inte för att vara 
ergonomiska att reparera eller 
serva. Många verkstäder har också 
vuxit snabbt och inte haft tid till 
så mycket kompetensutveckling 
av det här slaget, tillverkarnas ut-

bildningskrav tenderar kanske att 
bromsa upp annat. Och det är ju 
väldigt viktigt att branschen hålls 
igång så att folk kommer till sina 
arbeten och blåljusfordon rullar 
bland annat.

På vilket sätt ska verkstäderna 
bli hållbarare?
– Projektet syftar bland annat 
till att stärka organisationerna, 
arbetsmiljön, jämställdheten och 
likabehandlingen så att företa-
gen bättre kan möta framtida 
utmaningar, som till exempel att 
rekrytera mångfald eller att jobba 
smartare utan att stressa. Jag tror 
också att kommunikation, lagbild-
ning och kundbemötande kan bli 
viktiga inslag, liksom ledar- och 
handledarutbildning.

Hur har ni valt ut verkstäderna?
– Dels har vi valt bland dem som 
har kollektivavtal, dels har vi 
försökt att få en mix mellan små, 
mellanstora och stora företag. Men 
först informerade vi på flera sätt, 
bland annat genom besök på ett 
50-tal företag.

BILJOUREN I ÅKERSBERGA är ett av 
de utvalda företagen.

– En unik möjlighet som vi 
aldrig hade mäktat med själva. Nu 

får vi chansen att titta på mer än 
business och produktion, på de 
mjuka värdena med både individer 
och kollektivet i fokus, sådant som 
är lätt att förbise eller som vi inte 
har råd att eller tid att granska och 
utveckla. Vi får en skräddarsydd 
utbildningsplan och ekonomiskt 
stöd att genomföra den, säger vd:n 
Lars Treser.

Totalt omfattar projektet nästan 
49 miljoner, men då är 25 procent 
den finansiering som verkstäderna 
själva skjuter till i form av utbild-
ningstid för medarbetare.

– En sådan här chans kommer 
inte tillbaka igen, säger Ann-Cris-
tine Ramqvist.

Hållbar motorbransch kommer 
att pågå ända till mars 2021 och 
det ska bli spännande att se effek-
terna. Gissningsvis kan deltagande 
företag också komma att kunna 
använda drillningen i sin mark-
nadsföring.

Tre projektledare rattar projek-
tet, bland dem teknikern Kon-
stantinos, ”Kostas”, Tsampazis från 
Bilia. Alla deltagande företag har 
fått en behovsanalys och nu i höst 
drar utbildningar och seminarier 
igång. 2  icn

MaaS
Ann-Cristine Ramqvist 
och Konstantinos 
Tsampazis rattar 
projektet.
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Fotnot: Löpande info läggs upp på 
www.hallbarmotorbransch.se
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Riddermarks Bil …
… har rankats som bolaget med 
fjärde bästa tillväxt i Sverige av 
finansteknologibolaget Invesdor. 
Rankningen bygger på Bisnodes 
bedömningsmatris.  

Bogesund Bil …
…i Ulricehamn, som tillsammans 
med Borås Bil och Kinna Bil ingår 
i Borås Bil-koncernen, har startat 
en total ombyggnad och moder-
nisering av sin anläggning. De tre 
märkena Volvo, Ford och Renault 
får en större egen identitet i hal-
len, samtidigt som verkstaden 
helt byggs om och en ny biltvätt 
anläggs. Projektet beräknas bli 
klart sensommaren 2019.   

Bilbörsen i Linköping …
... har nyligen startat bygget av sin 
nya fullserviceanläggning på Mört-
lösa. Den byggs i två våningar med 
en lagerbils-parkering på taket.

Företaget representerar Subaru, 
Kia och Isuzu och har i dag 32 an-
ställda och en omsättning 2017 på 
240 miljoner. Enligt ägaren och vd:n 
Max Hansson hoppas man kunna 
dubbla omsättningen fram till 2023.  

2  F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N

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

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

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

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

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

Däck
Beställ däck genom att ange  
dimension på nuvarande däck.

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

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

Jätteenkelt att hitta  
och beställa

Kom igång idag!
www.ndishop.se
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Därför ökar återkallelserna
Allt säkrare och mer 
avancerade bilar – 
ändå ökar antalet 
återkallelser av 
felaktiga och farliga 
fordon.

I USA HAR återkallelserna tre- 
dubblats de senaste tjugo åren,  
20 procent av bilar i bruk under de 
senaste tre åren, enligt Financial 
Times. 

Världens mest omfattande 
återkallelser är utbytet av Takatas 
krockkuddar (34 miljoner fordon 
och 46 miljoner defekta airbags till 
november 2017) och ett tekniskt fel 

på tändningslåset i några av GM:s 
modeller. Det senare, kopplas till 
ett hundratal dödsfall. 

ENLIGT HANS NORÉN på Transport-
styrelsen (TS) ökar återkallelserna 
även i Sverige. Inga exakta siffror 
finns, men så kallade kampanjer, 
där allt från ett till flera tusen 
fordon berörs, har dubblerats på 
några år. 2013 registrerades 196 
produktsäkerhetsärenden på TS, 
2017, 422 ärenden.

– I vissa fall kan vi tvinga in 
fordon till reparation genom att kon-
takta ägaren direkt. Tar ägaren inte 
bilen till verkstaden kan vi förelägga 
om en kontrollbesiktning och då 
krävs ett intyg från GA eller verkstad 
att felet är avhjälpt, säger Norén.

Ett exempel på tvångsrepara-
tion var för ett par år sedan när 
en avstängningsknapp 
på en airbag 

på passagerarsidan inte fungerade 
som den skulle. Normalt sett sköts 
dock återkallelserna av tillverka-
ren eller importören ihop med 
verkstäderna.

ENLIGT EN RAPPORT från konsult-
byrån AlixPartners finns två skäl 
till ökningen. I takt med att bilarna 
blir allt mer elektrifierade och felen 
finns i ”software”, påverkas många 
fler bilar i fler länder, jämfört med 
hantverksfel från fabrik. Återkall-

elser som kopplas till elektriska 
fel har, enligt samma  

rapport, ökat med 

30 procent per år sedan 2012, 
jämfört med ett snitt på 5 procent 
årligen tidigare.

Det andra skälet är att tillver-
karna minskat personal till följd av 
finanskrisen, ibland med så mycket 
som en halvering.

ÅTERKALLELSER HANDLAR både om 
småsaker och säkerhetsbrister.  
Lamborghini återtog sin 1,7 mil-
joner pund dyra Centenario hy-
percar eftersom klisterlappen som 
visade maxvikten var feltryckt, 
medan Ford återkallat 1,4 miljoner 
fordon i USA när ratten visade sig 
kunna lossna.

När ett fel upptäcks står tillver-
karen inför valet att återkalla eller 
ta en risk. Enligt AlixPartners är 
vissa tillverkare mer riskbenägna, 
men det kan stå dem dyrt. 

2016 omkom en förare i Eng-
land som väjde för en BMW som 
fått stopp mitt i vägen utan möjlig-
het att tända ljusen. Den hade 
ett fel som gjorde den strömlös. 
Modellen hade återkallats i andra 
länder, men tillverkaren angav att 

felet endast skulle uppstå i varmare 
klimat. Efter händelsen avslöjade 
BBC att felet även drabbade bilar 
som var högerstyrda, vilket ledde 
till en utökad återkallelsekampanj. 

Amerikanska motsvarigheten 
till svenska Transportstyrelsen, 
NHTSA, kan bötfälla tillverkare 
som slarvar med återkallelser. 
Ändå rapporteras endast 70 
procent av återkallade bilar i USA 
faktiskt komma in till reparation.

I Sverige är den siffran betydligt 
högre. Enligt Transportstyrelsen 
repareras 97–99 procent av återkal-
lade bilar.

FORDONSFORSKARE Mikael 
Wickelgren på Högskolan i Skövde 
varnar för att jämföra siffror om 
återkallelser över åren eftersom 
digitaliseringen och elektroniken 
i nyare fordon gör bilarna allt mer 
komplexa. 

– Återkallelser för tio år sedan 
liknar inte återkallelser i dag. 
Det är helt andra produkter och 
komplexiteten, större än någonsin, 
säger han. 2  me

Statistik från amerikanska National 
Highway traffic safety (NHTS) om 
antalet återkallelser.

 Antal Antal bilar som
År kampanjer berördes i USA
1997 312 16,7 miljoner
2007 713 20,6 miljoner
2015 973 86,3 miljoner
2016 1036 78,8 miljoner
2017 899 42,6 miljoner

Totalt återkallades 685 miljoner bilar 
under 1997–2017.

Det händer att 
bilar tvångs-
repareras.



FOLK I BRANSCHEN

Alrik Söderlund, chefredaktör för Auto, motor & sport som tilldelas KAK:s journalistpris 2018.

Familjeföretaget 
Bil Bengtsson i 
sydöstra Skåne 
har fått en ny vd, 
Markus Olsson, 
som senast 
varit vd på Bilia 
Center Syd. Han 
efterträder Percy 
Gustavsson, 
som kommer att 
gå i pension efter 
32 år i företaget. 
Vd-skapet på Bil 

Bengtsson omfattar personbils-
bolagen Bil Bengtsson med Volvo, 
Renault och Dacia och Toyota 
sydost samt Österlens lastvagnar 
med Volvo lastbilar. Företaget 
grundades 1930 och drivs av 
tredje generationen med anlägg-
ningar på tre orter och cirka 140 
medarbetare.

Ford Sverige har 
rekryterat Jonas 
Angerdal som 
ny vd. Han var se-
nast försäljnings-
direktör på Kia 
och har tidigare 

jobbat med marknad och försälj-
ning på både Mazda och Fiat. 
En ny marknadschef har också 
anställts, Kenneth Holmgren, 
som närmast kommer från J Bil. 

Leif Holmin ef-
terträder Johan 
Kempas som 
varumärkeschef 
för Renault och 
Dacia på Svensk 
Volvohandel. Leif 

kommer närmast från Hedin Bil 
och har ett långt förflutet inom 
bilbranschen, bland annat på Bilia.
 

Erik Gustafsson 
har börjat på 
Toyota Sweden 
som pr- och kom-
munikationschef 
för varumärkena 
Toyota och Lexus. 

Han har en bakgrund som motor-
journalist och kommer närmast 
från Skoda. Erik efterträder 
Bengt Dalström, som under 
många år svarat för företagets 
medie- och omvärldsrelationer.

Volkswagen Truck & Bus byter 
snart namn till Traton group 
med huvudsäte i München. Traton 
blir paraplyorganisation för Man, 
Scania och brasilianska Volks-
wagen Caminhões e Ônibus.

Från förra sommaren har åtta av 
Peugeots ÅF-anläggningar gått i 
konkurs eller rekonstruerats. 

ROLAND APPELSKOG på Peugeots 
märkesförening säger att konkur-
serna under de senaste rekordåren 
är mycket allvarliga.

Peugeothandlarna har erfarit 
hårda krav och minskade möjlig-
heter till intjäning på nybilar med 
utfästelser att eftermarknaden 
skulle öka med privatleasingen. 
Med sin tuffa kommersiella policy 
har importören K W Bruun lagt 
lageransvaret på återförsäljarna 
med krav på antalet lagerbilar och 
demobilar. 

– Hanteringen av lagerbilar 
kostar pengar eftersom det är åter-
försäljaren som får stå för lagret, 
men bilarna tillhör fortfarande 
tillverkaren. Samtidigt betalar vi 
marknadsföringspengar till vår 
importör i stället för det omvända 
som är det vanligaste. Jag säger inte 
att marknadsföringen inte fung-
erar, men det är inte rätt att ta bort 
hela möjligheten för handlarna att 
profilera sig på den lokala markna-
den, säger Roland Appelskog.

MOTORBRANSCHEN HAR pratat med 
flera handlare. Ingen vill gå ut med 
namn men de vittnar om en miljö 
med piska, åtstramningar och krav 
utan att de känner att de får något 
tillbaka. Det skapar dålig stäm-
ning. Roland Appelskog medger att 

han haft liknande samtal.
– Jag har jobbat i branschen i 

femtio år och det har varit jättekul. 
För Peugeots del är det inte kul 
längre. Vilken återförsäljare jag än 
pratar med säger de likadant. Kunde 
de sälja företaget skulle de, men det 
finns inga köpare, säger han. 

MÅRTENSSONS BIL, med anlägg-
ningar i Skåne och Nacka, var en 
av Sveriges största Peugeothand-
lare. Verksamheten i Nacka gick i 
konkurs i somras och Bilhallen i 
Hörby är begärd i rekonstruktion. 
De tre anläggningarna Peugeot 
Mårtenssons Bil i Landskrona, 
Ängelholm och Helsingborg begär-
des i konkurs sent i augusti.

Företagets vd Philip Maazon 
avböjer att kommentera. Mår-
tenssons Bil tredubblade ytan på 
anläggningen i Landskrona 2010 
och dubblerade året därpå ytan på 
Bilhallen i Hörby. 2016 köptes kon-
kursade Hanssonbil i Ängelholm 
och förra året togs Peugeot- och 
Dodgehandeln i Helsingborg över. 

TOBIAS PETTERSSON, vd för 
Peugeot Sverige, ser inte att antalet 
konkurser är ett generellt problem 
inom Peugeots sfär.

– Det är svårt att dra några allt 
för stora slutsatser. Det handlar 
om separata fall och det finns olika 
orsaker till varför respektive återför-
säljare inte har kunnat fortsätta med 
sin verksamhet. Sedan är det aldrig 

positivt när en återförsäljare får 
avsluta sin verksamhet och vi följer 
utvecklingen i återförsäljarnätverket 
för att se om vi som GA behöver 
vidta några åtgärder, säger han.

FRÅN I HÖST kommer Peugeot 
Sveriges moderbolag InterDan att 
ta över importen av Opel. Hur det 
kommer att påverka Peugeothand-
larna vill inte Tobias Pettersson ut-
tala sig om än eftersom de formellt 
inte tagit över verksamheten.

Vissa Peugeot-återförsäljare 
hoppas på möjligheten att ta in 
Opel som ett andra märke. Opel-
handlarna får dock förbereda 
sig på att arbeta enligt Peugeots 
kommersiella policy med krav och 
åtstramningar som länge kritiserats 
av Peugeots återförsäljare.

I en pressrelease berättar Tobias 
Pettersson:

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

Vid pressläggningen av denna 
tidning kom beskedet att K W 
Bruun/InterDan även tar över  
Citroëns systermärke DS som 
tidigare legat hos SC Motors. 2  me 

Det kokar i ÅF-nätet
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”Priset hjälper till att sätta fokus på hur 
viktig bilen är för vårt samhälle. Jag  
kommer fortsätta att slåss för bilisterna 
och en moralisk bilism för nytta och nöje”

PEUGEOT

Peugeot i 
regnväder.

H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N  I  F R O N T  2

Fordonsbranschen är ett av de mest expansiva områdena inom näringslivet, en 
bransch som engagerar alla sektorer av samhället. Människorna bakom fordons-
branschen får sällan den uppmärksamhet de förtjänar, nu ska det bli ändring på det. 
MotorGalan på Berns Salonger i Stockholm den 8 november blir en festernas fest för 
fordonsbranschen där både duktiga företag och branschmänniskor ska hyllas.
 
Galan är en fest där branschens alla hjältar får stå i fokus. Det kommer att koras 
vinnare i 12 olika kategorier. Det blir mat, dryck, underhållning och bäst av allt: 
alla får vara med! Anmäl dig snarast till det som kommer att bli  fordons- 
branschens största och trevligaste fest någonsin i Sverige.

Anmäl dig här 

Du missar väl inte festen?
Anmäl dig till MotorGalan!

Arrangeras av Partners Galasupporter

www.motorgalan.se BERNS, STOCKHOLM 8 NOVEMBER 2018

PEUGEOTKONKURSER
Bilföretaget Offensiv AB Karlshamn begärd i konkurs 2017-07-06.
Carl-Erik Bil AB i Grimsås begärd i konkurs 2018-03-09.
Flash Auto i Karlstad begärd i konkurs 2018-03-23.
Mårtenssons Bil i Hörby AB begärd i rekonstruktion 2018-05-11.
Mårtenssons Bil (Fribergs) i Nacka begärd i konkurs 2018-05-28.
Mårtenssons Bil i Helsingborg begärd i konkurs 2018-08-28.
Mårtenssons Bil i Ängelholm begärd i konkurs 2018-08-28.
Mårtenssons Bil i Landskrona begärd i konkurs 2018-08-28.
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HÄNDER  FRAMÖVER
Automechanika, Frankfurt
11–15 september 
Än finns tid att boka ett besök på Europas största 
mässa för eftermarknaden där hela kedjan från 
försäljning till service och återvinning är repre-
senterad, gigantisk med cirka 5 000 utställare 
i mer än tio hallar och hundratals föreläsningar 
och aktiviteter. 
Mer på automechanika.messefrankfurt.com

IAA Commercial Vehicles,  
Hannover
20–27 september 
Det stora internationella klustret för tunga 
fordon handlar i år mycket om elektrifiering, ro-
botar och logistikkoncept. De fyra sista dagarna 
är späckade med föredrag och debatter mellan 
beslutsfattare, visionärer och innovatörer, bland 
annat sker ett konferensprogram i 24 timmar 
med talare från hela världen. En avdelning 
på mässan är ägnad åt miniatyrmodeller av 
lastbilar, traktorer, skåpbilar, bussar och bilar.  
www.iaa.de

Yrkes-EM 2018, Budapest
26–28 september 
EuroSkills avgörs i år i Ungern, på huvudstadens 
stora mässa Hungexpo. För fordonsbranschen 
tävlar Alexander Olofsson i personbilsteknik, 
Ante Olofsson i lastbilsteknik och Mathias Röst-
berg i Maskinteknik. www.euroskills2018.com

Rekryteringskurs, Stockholm
27 september 
Endagskurs i kompetensbaserad intervjuteknik 
och personbedömning under ledning av Rebecka 
Zimdahl som är leg psykolog, ledarskapscoach 
och partner i rekryteringsbolaget Persona. Teori, 
praktik och diskussionsövningar utifrån kravpro-
filer, frågetekniker, personlighetsbedömning och 
påverkansfaktorer. Arrangör MRF. Anmälan på 
www.mrf-bokning.se

Servicemarket 18, Oslo
9–10 oktober
Norges Bilbransjeforbunds servicemarknads-
konferens tar i år plats på Thon hotel Gar-

dermoen och handlar mycket om den norska 
elbilsrevolutionen och digitaliseringsprojekt, 
även utvecklingen på karosserimarknaden, 
arbetsmiljö, köldmedel och kundrelationer. 
www.nbf.no/arrangement/servicemarked18

Sema show, USA
30 oktober—2 november Las Vegas  
Convention center
En av världens främsta mässor för fordons-
komponenter, med seminarier, demonstrationer 
och många tävlingar och event.  
www.semashow.com

Motorgalan 2018, Stockholm
8 november
Premiär för en ny branschfest, arrangerad av 
MotorMagasinet, där årets bästa yrkesutövare 
ska utses i tolv klasser. Platsen är Berns. 
http://motorgalan.se

Begbil-18
15–16 november Clarion hotel Arlanda
Det populära begagnateventet i MRF:s regi 
upprepas. En- och en halvdagskonferens om 
bland annat branschens framtid, digitalisering, 
lönsamhet och privatleasing. Allt i relation till 
begagnatförsäljningen och mycket mingeltid. 
Få platser kvar, anmälan på www.mrf.se

Hållbara transporter 2018, 
Grand hôtel Royal, Stockholm
15 november
Svenska miljöinstitutets årliga konferens 
med den senaste uppdateringen om hållbara 
transporter och vägen mot fossilfrihet – miljö-
påverkan, drivmedel, beteendeförändringar, 
mobilitetstjänster, teknologier, affärsmöjligheter 
och samhällslösningar. www.ivl.se

eCarExpo, Svenska mässan, 
Göteborg
30 november–2 december
Elbilsmässan fördubblas i storlek och samlar 
marknadens alla laddbara bilar under ett tak. 
Även elcyklar och -skotrar. Provkörning, 
provladdning, seminarier. http://ecarexpo.se
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SKROTNINGSPREMIEN slopades 2007 och i stäl-
let infördes producentansvar. Den som producerat 
ett fordon blev skyldig att ta emot det när det blev 
dags för demontering, utan kostnad. Fordonstill-
verkarna slöt avtal med fordonsåtervinnarna för 
att ta emot fordonen. 

Men det blev direkt en kraftig nedgång i antal 
demonterade bilar, lätta lastbilar och lätta bussar. 
Det visar Transportstyrelsens statistik. Därefter 
har det varit en jämn utveckling med cirka 
190 000 fordon som demonterats varje år. Hittills 
i år har Transportstyrelsen registrerat drygt 
46 000 skrotningar i dessa tre kategorier.

EN FÖRKLARING ÄR att allt fler bilar ställs av. 
Det bekräftas också av statistik för personbilar 
från SCB. Sedan 2006 är det fler personbilar som 
ställs av än som demonteras och skillnaden blir 
allt större. Toppåret 2013 avregistrerades ungefär 
300 000 bilar, varav 275 000 demonterades. 
2017 var avståndet ännu större. Då avregistre-
rades drygt 250 000 bilar men endast 188 000 
demonterades. 

Totalt, vid utgången av mars 2018, hade vi 
6 188 591 personbilar i Sverige. Av dessa var en 
dryg femtedel avställda, 21,5 procent. 2006 var 
motsvarande andel 16,5 procent. 2  ac

Sedan skrotningspremien togs bort 2007 har antalet demonterade bilar, lätta lastbilar 
och lätta bussar legat på en relativt konstant lägre nivå. Det visar statistik från Transport-
styrelsen. Samtidigt har antalet bilar ökat kraftigt. Rekordåren 2001 och 2006 skrotades 
dubbelt så många bilar som under de sämsta åren, 2008 och 2009.

Fler bilar men färre skrotas
STATISTIK

Fler fordon  
ställs bara av
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Fler bilar ställs av än skrotas

Skrotade bilar Avställda bilar
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Färre bilar, lätta lastbilar och lätta bussar skrotas 
efter att premien försvann Scania vuxenutbildar

I samarbete med Novare och Stockholms stad har 
Scania startat en vuxenutbildning för nyanlända. De 
första tretton serviceteknikerna är nu färdigutbildade 
och tolv av dem har fått jobb i Scanias verkstäder. 
Totalt sökte 200 personer utbildningen.

I höst startar nästa utbildning, som nu förlängs 
från sju månader till ett år och förstärks med en 
svensklärare som ska gå parallellt med fordons-
läraren.

Toveks Bil växer 
Toveks Personbilar köper 
Nilsson Bil. Övertagandet 
sker första september. 

Nilsson Bil är 
återförsäljare för Volks-
wagen, Skoda och Volks-
wagen transportbilar 
samt servicepartner för 
Audi i Skee/Strömstad. 
Utöver allmän verkstad 
har bolaget också 
skadeverkstad och egen lackering plus en mindre 
anläggning i hyrd lokal för försäljning av begag-
nade bilar i Ed. Bolaget har cirka 45 anställda och 
omsatte runt 150 miljoner i fjol.

– Vi ser en stor potential i detta marknadsområde 
och övertagandet ligger väl i linje med vår 
tillväxtstrategi och med vårt omsättningsmål på 
fyra miljarder. Vi kan bidra med en stark organisa-
tion och finansiella muskler för att skapa långsiktig 
lönsamhet. Vi bedömer att detta stärker vår 
konkurrenskraft, marknadsnärvaro och position som 
en av de största aktörerna på svensk bilmarknad. 
Vi kommer att dra nytta av varandras erfarenhe-
ter, kontaktnät och kunskaper, säger vd:n Johan 
Nohlgren. 

I och med förvärvet finns Toveks Bil represente-
rade på 17 orter och har över 700 anställda. 
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”Att förstå och hantera olika  
typer av kunder är a och o  

i digitaliseringens tidevarv”

EN FIN SOMMARDAG i skärgården grillar min familj, några vänner och 
jag på en ö när ett brötigt gäng dyker upp i slitna båtar. De är hög-
ljudda, kramas och skrattar glatt. Stora magar, tatueringar, öl och cigg 
i mängder. Deras kompisar ansluter. Det blir ännu stimmigare. Barn 
stojar, det badas, dricks och äts hejdlöst. Tändvätska sprutas direkt på 
grillkolssäcken och stanken av brända ”9,98 för tio hot dogs” sprids. 
Osofistikerat och ohälsosamt. Glatt och varmt. 

Vi fascineras och blir lite avis på den outtömliga glädjen. Vi inser 
att gänget är från Haninge, trettio personer som låter som en fullsatt 
arena med italienska fotbollssupportrar.

SÅ LÄGGER EN storfräsarbåt med ”Lidingö” i namnet till. Den välträ-
nade stiffa skepparen/fadern parkerar snyggt med fjärrstyrt ankare. 
Den strama modern och det enda barnet tittar ner på Haninge-gänget, 
skakar diskret på huvudena medan de i andäktig tystnad grillar 
marulk på flybridge.

Lika mycket som yachten och de gracila besättningsmedlem-
marna andas framgång, vilar något sorgligt över glädjelösheten. Låt 
vara att ljudet från de dubbla V8:orna adderade lite munterhet när de 
lämnade brottsplatsen. Men motorljud ensamt räcker inte för att göra 
ens en bilentusiast lycklig. 

TVÅ SKILDA VÄRLDAR i ett segregerat Sverige – ändå enbart från den 
priviligierade skara som har möjlighet att göra båtutflykter. Hos 
bilhandlarna dyker hela mångfalden av människor upp. Kunder som 
lever i olika världar, har olika preferenser och olika drivkrafter. Utan 
förvarning och när helst, men gärna samtidigt framåt kvällskvisten 
när det är dags att slå igen butiken. Det har hänt att jag den timmen 
observerat skeendena och förstått att det är en sann utmaning att 
hantera alla dessa kunder.

INGEN NÄTBASERAD lösning klarar det lika bra som en skicklig bil-
handlare. Att förstå och hantera olika typer av kunder är 

a och o i digitaliseringens tidevarv. När näthandeln 
utmanar traditionella bilhandlare är nyckeln att leva i 
samhället, förstå människor och rekrytera säljare med 
social flexibilitet och förmåga att begripa sig på alla 
möjliga kunder. Det är inte längre tillräckligt att vara 

en ”local hero”.
Sverige blir allt mer segregerat. 

Samtidigt standardiserar tillverkare och 
importörer enkäter, butikskoncept, 
kundprocesser och kundtilltal – som 
om människor snart vore likadana …

Kunder från 
skilda världar

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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och dokumentering inkluderat.
För kvalitets- och miljösam-

ordnarna hos handlarna ordnas 
gemensamma utbildningar. Många 
kontroller och revisioner är det ju,

GUNNAR BERG-

GREN, miljö-
samordnare på 
Bilbolaget Nord 
i Umeå, säger: 

– Stommen i 
alla processer är 
ju lika för alla Volvohandlare. Det 
är bra att föreningen tar fram en 
central process, som vi sedan kan 
anpassa lokalt, i stället för att var 
och en skulle sitta på egen kam-
mare och knåpa. En annan fördel, 
är att det alltid finns någon insatt 
att fråga i det dagliga arbetet.

Kvalitets- och miljöarbetet 
utvecklas kontinuerligt centralt. 
Tillsammans löses eventuella av-
vikelser.

– Vi har säkrat upp det som 
säkras kan och på en bra grund 
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Lupin ersätts
Länsförsäkringar ersätter sin 
miljö- och kvalitetscertifiering 
Lupin med Miljö- och kvalitetscer-
tifierat företag. Två symboler har 
tagits fram som diplom och för 
trycksaker och marknadsföring.

– Kvalitetssäkringen av våra 
verkstäder är viktig och vi vill ge 
verkstäderna bättre möjlighet att 
göra ansträngningarna kända hos 
kunderna, säger 
skadespecialis-
ten Ville Semi.

21 av 23 
länsförbund job-
bar aktivt med 
certifieringen 
när de upphand-
lar verkstäder. 
Programmet riktar sig mot plåt- 
lack-, plast- glas- och mekaniska 
verkstäder samt även bärgnings-
företag och via en årlig och sys-
tematisk genomgång får de hjälp 
att genomlysa och förbättra sin 
verksamhet.  I dagsläget är  
1 492 verkstäder certifierade.

I avtalen med verkstäderna 
finns det till exempel inskrivet att 
begagnade reservdelar ska sökas 
i först hand och att plast ska repa-
reras när det så är möjligt. 

– Företagen ska också ha en 
miljöpolicy och minst två nya 
mätbara miljömål varje år, säger 
Ville Semi.

Certifieringarna utförs av ett 
oberoende företag, Autoteknik i 
Åtvidaberg, som genomför den 
årliga certifieringen.

– Vi köper skadereparationer för 
två miljarder varje år och kan göra 
verklig skillnad med vår certifiering. 
För kunden betyder det bland annat 
att vi ställer krav på att den repara-
tion deras bil behöver blir fack- 
mässigt utförd och belastar miljön 
så lite som möjligt, säger Semi.

Norrlands Bil person-
bilar …
… i Luleå öppnade för en tid sedan 
en dedikerad bilhall för Seat i 
företagets 600 kvadrat nygamla 
lokaler på Ålgatan, vilka byggts 
ut och moderniserats för Seat och 
mer plats för begagnade bilar.

Norrlands Bil har även en 
anläggning på Banvägen i Luleå, 
samt filialer i Skellefteå, Piteå, 
Arvidsjaur och Malå. De represen-
terar VW, Audi,  
Seat, Skoda  
och VW:s  
transport- 
bilar. 

DET ÄR INGEN hejd på hur många 
regler bilhandlare och verkstä-
der måste förhålla sig till.  John 
Nolebring, som är kvalitets- och 
miljöchef på Svensk Volvohandel, 
har räknat till 600 bindande krav – 
från myndigheter, generalagenter 
och försäkringsbolag bland andra. 
Inom miljö, arbetsmiljö, räddning, 
säkerhet, brand för att bara nämna 
något. Och så tillkommer alla icke 
lagstadgade kontrollorgan. Även 
om inte alla generalagenter kräver 
ISO-certifieringar, fordrar de att 
kraven ska uppfyllas, ISO-certifie-
rade eller ej.

VOLVO- OCH Renaulthandlarna har 
privilegiet att få ta del av återförsäl-
jarföreningens ”paraplycertifikat” – 
ett för alla inom många områden. 
Föreningen är, i kraft av ålder och 
storlek, innehavare av många sam-
ordnade delar där alla medlemmar 
ingår. Den kollektiva samverkan 
sparar många miljoner och mycken 
möda åt medlemmarna; ingen be-
höver själv göra enskilda rapporte-
ringar eller dokumentera allt.

– Det föreningen kan göra 
åt en handlare kan göras åt alla. 
Vi gör det bästa av att upprätt-
hålla lagkraven och ha styrning på 
processerna, säger Per Almefelt, 
affärsutvecklingschef.

Det är mer än suveräna digitala 
ledningssystem och verktyg. Det är 
hela den gemensamma kvalitets- 
och miljösamordningen där ett 
paraplycertifikat för ISO-standar-
derna 9001:2015 för kvalitetsled-
ning och 14001:2015 för miljöled-
ning ingår. Allt som gäller miljö, 
hållbarhet, socialt ansvar, lokalt 
engagemang och kvalitetssäkring 
hålls ett centralt öga på genom 
föreningens samordning – kem-
hantering, lagbevakning, processer 

är det ju lätt att bygga vidare när 
nya standardkrav kommer, för 
exempelvis elbilar. Vi har faktiskt 
vunnit flera stora upphandlingar 
på att vara ISO-certifierade, säger 
Almefelt.

Svensk Volvohandel är en af-
färsdriven partner till handlarna. 
Förbättringar på ett ställe har goda 
förutsättningar att bli en förbätt-
ring för alla.

– Handeln är bra rustade att ta 
vilken affär som helst, säger John 
Nolebring som är ”Mr. Miljö och 
kvalitet” i föreningen och tillägger 
att forskning visar att medarbe-
tarna mår bättre i bolag som har 
ordning och reda.

Paraplycertifikatet och sam-
ordningen höjer allas kompetens 
och minskar arbetsbelastningen. 
Framför allt sparar de pengar på 
sista raden och handlarna kan 
lägga ut de belysande citaten på 
sina hemsidor: ”Våra kunder ska 
enbart betala för våra produkter 
och tjänster.” 2  icn

Så många krav som vilar på bilhandlare och verkstäder. 
Tursamt att vara Volvo/Renault-handlare och kunna 
krypa in under kollektiva paraplyer.

Fäller ut kollektiva
mäktiga paraplyer

SVENSK VOLVOHANDEL

2  F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N

John Nolebring och Per Almefelt, kvalitets- och miljöchef respektive chef 
verksamhetsutveckling på Svensk Volvohandel, koordinerar kvalitets- och 
miljösamordningen med devisen ”det är inte kostsamt att upprätthålla  
kvalitet, det som kostar är avsaknaden av kvalitet”.

Fotnot: Svensk Volvohandel är 65 år, har 57 medlemsföretag och är representerade på 283 orter i Sverige.

Länsförsäkringar arbetar med verkstäder 
som genomgått Länsförsäkringars Miljö- 
och kvalitetscertifiering. Din bil repareras 
efter tillverkarens anvisningar, så att bilen 
behåller den säkerhet som tillverkaren 
garanterat. Vi säkerställer kvali teten på 
verkstaden och den utrustning de använder 
och att verkstaden lever upp till de miljö-
krav vi ställer. 

Så välj ett försäkringsbolag för din bil som 
både du och miljön blir nöjd med!

En bilreparation 
som både du  

och miljön blir  
nöjd med

lansforsakringar.se

LÄS FLER 

NOTISER PÅ 

VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se
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2  I  H U V U D E T  P Å  E N  E L B I L S P I O N J Ä R

Hur är intresset för din batteriverkstad?
– Det är stort! Vi är Sveriges enda aktiva bat-
teriverkstad för Nissan och vi är certifierade 
för både förra och nuvarande generationen 
batterier, vilket innebär att det kommer bilar 
från hela Sverige. Vi förväntar oss inte att bli 
nedringda från första stund, men vi har än så 
länge något jobb i veckan i alla fall. Nissan Leaf 
är ju också världens mest sålda elbil så på lite 
sikt räknar jag med många arbetstimmar här.

Hur mycket har verkstaden kostat?
– Ja, du… vi hade redan en del av verktygen 
och utrymmet som verkstaden skulle byggas  
i fanns redan. Men det kanske rör sig om en 
investering mellan en halv och en miljon kro-
nor. Den stora kostnaden är dock utbildningen 
av vår personal under två års tid. De har rest 
väldigt mycket till Paris och man kan säga att 
de kunde staden rätt bra till slut. Utebliven 

arbetstid, hotellräkningar och traktamenten 
blir så klart också en hel del pengar. 

Kan du räkna hem affären?
– Jag är alldeles övertygad om att vi gör det till 
slut. Sedan vet vi inte om det tar två år eller 
fem år. Men det är inte heller det viktigaste. Vi 
gör det här för att vi brinner för elbilar, för att 
vi tror på tekniken och vill vara ledande inom 
området. För oss är det ett viktigt statement 
att visa det genom en sådan här satsning. Jag 
fick ett samtal från en man i Härnösand förra 
veckan, som ville köpa bil från oss efter att han 
läst om det här på nätet. Det är ju fantastiskt.

Hur har skicket varit på de bilar ni har  
fått in?
– Generellt kan man säga att batterierna hos 
elbilarna har varit mycket bättre än vad man 
hade vågat hoppas på. Vi har hittills inte behövt 

göra någon hjärt- och lungräddning på någon 
bil. Däremot har vi haft ett fåtal bilar där bat-
terierna tappat en av sina tolv staplar i effekt. 
Det är en skillnad som är mätbar, men som inte 
märks i praktiken. Den bästa bilen vi haft inne 
hade gått över 12 000 mil utan några avvikelser.

Vad tror du om utvecklingen för elbilar  
på sikt?
– Jag tycker att trenden ser otroligt stark ut. 
Fram till och med maj i år är 46 procent av 
våra sålda Nissan elbilar, vilket kan jämföras 
med 31 procent förra året. Framöver tror jag 
att det kommer att bli billigare att äga elbil, 
men också att renovera och upprätthålla bilen 
under en tioårsperiod. Från början kostade ett 
batteri 70 000 kronor, nu kan du få det begag-
nat för 25 000. Det är ungefär vad en begagnad 
motor kostar. Det här innebär att ett batteri-
byte inte längre är slutet för en elbil. 2

Brinner för batterier

CHRISTOPHER HURTIG

ÅLDER: 53.
BAKGRUND: Vd för Hurtigs bil sedan 1988.
AKTUELL: Satsar mycket på elbilar och 
har nyligen öppnat Sveriges första aktiva 
batteriverkstad för Nissan.
KURIOSA: Christopher Hurtig brinner 
för förnybar energi och har bland annat 
installerat solceller på anläggningens tak 
med målet att vara självförsörjande på el. 
Den som är intresserad kan i realtid följa 
Hurtigs elproduktion på deras hemsida.

För halvtannat år sedan skrev vi om Christopher Hurtig, vd på Hurtigs bil i Kungälv, 
som då investerade i en egen batteriverkstad för Nissans elbilar. Nu är verkstaden öppen.
TEXT & FOTO MAGNUS CARLSSON

Världens största busstillverkare Volvo har byggt chassin 
där olika karosser ger bussarna helt olika karaktär. En 
B58 kunde bli en elegant van Hool turistbuss eller en 
robust Hägglund ledbuss. En B10M kunde bli en Ajokki 
ledbuss i snöiga stadsförorter, (Scanias ledbussar med 
svansmotor var ingen bra lösning i vinterväglag innan 
antisladdsystemen kom), eller en lyxig turistbuss, 
ibland med aktersalong. 

1984 kom C10M, en helbyggd Volvobuss, men redan 
1986 beslöt Volvo att sluta med helbyggda bussar och 

när produktionen upphörde 1987 hade bara knappt 
100 bussar byggts. Sedan 1998, när Volvo köpte finska 
busskarrosstillverkaren Carrus, togs de helbyggda bus-
sarna upp igen. Ur det växte Volvo 9700 fram, och den 
lyxigare 9900 kom till efter att Volvo köpt Drögmöller. 
Nu är det dags för en ny generation av båda, den största 
förnyelsen sedan millennieskiftet. Komfort, tyst gång, 
säkerhet och bränsleeffektivitet – och ett flärdfullt yttre 
– bör bidra till att Volvo stärker positionen på markna-
den för lyxiga bussar ytterligare.

Suv för den som har bråttom
Porsche Macan uppdateras efter fyra framgångsrika år och drygt 
350 000 sålda bilar. De genomgående LED-bakljusen känns igen 
från Cayenne och Panamera, i övrigt är sig utsidan lik. Infotainment 
från Cayenne och Panamera har Porsche lyckats integrera snyggt 
med en elva tum stor skärm där en uppkopplad navi är standard. 
Riktigt snyggt med GT-sportratten i Alcantara som på bilden. Den 
fyrcylindriga instegsmodellen får partikelfilter och förlorar 7 hk – 
245 är kvar. De två starkare varianterna får turbosexor med mer 
effekt och senaste avgasreningen – 354 resp. 440 hk.

Liten suv som växer
Audi har länge kritiserats för att inte ta ut svängarna 
med designen. Men nu har Audi återfått förmågan 
till design som övertygar. Q3 är ett exempel. Och 
den växer – tio cm längre och två cm bredare än 
föregångaren som börjat kännas lite nattstånden. En 
fullvärdig familjebil. Digitala instrument är standard 
(tillval i nya A6). Bagaget växer från 305 till 520 liter. 
Konkurrensen kunde knappast varit tuffare – förutom 
BMW X1 och Mercedes GLA finns internt Seat Ateca, 
Skoda Kodiaq och VW Tiguan, alla relativt nya och 
fräscha modeller.

Mycket verkstad, lite snack
Kia Niro, känd som en prisvärd laddhybrid, utveck-
lades redan från början tillsammans med Hyundai 
Ioniq för hybriddrift. Nu kommer den som ren elbil. 
Snabba beställare kan få den kring årsskiftet. Räck-
vidden är 300 respektive 450 kilometer med två olika 
batteripaket tillgängliga. Vi har ju fått vant oss vid att 
nya modeller presenteras utan hybridalternativ, att 
elbilar utlovas men försenas. Kia har dock levererat 
och är tidigt ute med en rymlig och lagom snabb 
familjebil (0-100 på 7,8 sek, 204 hk) som säkert blir 
prisvärd och populär.

BMW M850i xDrive
Ibland får man intrycket att det inte händer så 
mycket nytt i branschen mer än en förfining. Det 
gäller också BMW 850, inget är egentligen nytt, men 
BMW har stoppat in allt de kan och har – och det är 
inte lite – för att kunna konkurrera med Porsche 911, 
AMG GT och Aston Martin. Senast 850:an byggdes, 
1989-1998, andades den utvecklings- och framtids-
optimism. Då var 850 en komfortabel kupé – nu är 
850, enligt BMW, en renrasig sportbil. Instegsversio-
nen är 840d xDrive med 320 hk, men de flesta väljer 
nog M850i xDrive med 530 hk bensin-V8.

MYCKET FIKA, 
LITE VERKSTAD
Ni känner igen 40-talisternas 
argument när de ska tanka sina 
elbilar, “man måste ändå stanna 
och fika”. Och mycket fika lär det 
bli med Dethleffs E-husbil. Den 

går i bästa fall 200 km på full tank, vilket i och för sig tar rätt lång tid 
eftersom den bara toppar 80 km/h. 

På 24 timmar laddas batteriet fullt i ett vanligt vägguttag. Inte så 
imponerande, men intressant att se vad som kan åstadkommas. 

Arist Dethleff tillverkade företagets första husvagn 1931 och tyska 
Dethleffs är i dag en av världens ledande tillverkare av husbilar. Men 
det dröjer nog innan de går på el. Men bonus malus kanske sprider sig 
till Tyskland och får fart på elektrifieringen. Vi ser fram emot nästa 
generation av e.home!

Räkna med Vietnam 
Vietnam tillverkar mycket och har en 
stadigt växande turism. Men alla känner 
inte till att en bilindustri växer fram. Vin-
Fast är en ny tillverkare som utvecklat 
en suv och en sedan tillsammans med 
Pininfarina. Italiensk design, tysk teknik, 
rekryteringar från ledande bilföretag 
och hårt arbetande vietnameser ska ge 
konkurrenterna en tuff match. Redan 
på Paris-salongen i oktober kommer 
bilarna att visas. Nyligen gjorde VinFast 
upp med GM om att ta över fabriken i 
Hanoi, medarbetarna och handlarnätet. 
Till dem som avfärdar VinFast: Hyundai 
introducerades 1990 i Sverige, trista 
bilar som snart blev mycket bättre. Tolv 
år senare kom Prinsessan Madeleine 
körandes i en bussfil. 

Stor buss som växer



Vinn!

Vinnare
Vinnare av läcksökaren från Särö Svagström i majnumret 
blev Helena Adolfson från Småländska Bil.

Från Chicago Pneumatic har vi fått en vinkelslip 
med standarddiametern 125 mm (artikelnummer CP8350) 
att lotta ut bland våra läsare. Vill du vinna, mejla namn och 
postadress till redaktionen@motorbranschen.se senast  
10 oktober 2018. Skriv ”Utlottning Vinkelslip” i ämnes- 
fältet. Tidningens medarbetare och anställda på MRF:s 
kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Nya vinkelslipar
Chicago Pneumatic lanserar två 
nya batteridrivna 20-volts vinkelsli-
par med olika skivdiametrar. Båda 
är försedda med säkerhetsspär-
rar och har förbättrad vinkel som 
ska öka komforten och precisionen. 
Effekten på den borstlösa motorn är på 750 W och batteriets 
placering uppges ge perfekt balans. Vinkelsprängskyddet 
roteras med en knapptryckning. Priset inklusive moms, två 
batterier och laddare ligger mellan 5 500 och 6 000 kronor.

Magi på burk 
Burken Secret box från Lexon är i transparent 
dubbelsidig plast men vänds den upp och ner 
faller en vätska ner i mellanväggen och döljer 
innehållet. Perfekt för den som vill ha god-
sakerna på sitt skrivbord för sig själv eller dölja 
gem, påsklämmor och annat skrammel. Eller 
vilka små hemligheter som helst. Finns i sju 
färger och kostar 349 kronor exkl moms.

Skruv & mutter
De klarlackade väggkrokarna skulle väl 
många av våra läsare kunna tillverka gesvint 
själva, men säg när sådant blir av. Vill någon 
köpa dem finns de på trademarkliving.dk i 
tiopack för närmare 700 kronor. Materialet 
är järn och looken som synes i rå industri-
design. Ingen hängare är den andra exakt lik.

Ständigt på väg
Inte en dag för tidigt, kan man tycka, att lansen 
dras för bilen som frihetssymbol. Kalle Bäck 
och Anders Ydstedt, som båda är knutna till 
KAK:s expertråd, har skrivit boken ”Ständigt 
på väg – Om bilismens förutsättningar och 
framtid” där läsaren påminns om hur världen 
har länkats samman tack vare bilen, hur bilen 
har bidragit till jämställdhet och rörlighet på 
arbetsmarknaden, ja, rörelsefrihet över huvud 
taget och till och med bättre hygien. Boken 
är ett debattinlägg om bilens fördelar med 
ifrågasättanden och argumentation i den 
samhälleliga debatten. Finns att köpa på 
Bokus för 117 kronor.

Följ med på en biltur med mobilitetens historia i backspegeln 

och med blicken fäst på vägen som leder in i framtiden.Viljan att förflytta sig och att resa löper som en tråd genom 

mänsklighetens historia. Det ligger en enorm kraft i mötet mellan 

människor som uppstår när vi besöker nya platser. Nya idéer 

kommer till, olika perspektiv ställs mot varandra och kreativitet 

frigörs.

Bilen har en särskild roll för den fria rörligheten. Den ger oss 

möjlighet att resa när vi vill, vart vi vill och med vem vi vill. Bilen 

konkurrensutsätter alla andra trafiksystem och gör dem bättre. 

Bil- och vägtransporter är en förutsättning för ett fungerande 

samhälle. Alla vinner på bilen.
Anders Ydstedt är rådgivare på Scantech Strategy Advisors till 

företag och organisationer samt ordförande i Kungliga Automobil  

Klubbens (KAK) expertråd. Han är även medförfattare till boken 

Far & Flyg – hur resor förändrar världen.Kalle Bäck är konsult och har tidigare bl a jobbat som politisk 

tjänsteman. Han är knuten till Kungliga Automobil Klubbens (KAK) 

expertråd som utredare. Kalle är också utbildad gymnasielärare 

i samhällskunskap och historia med en magister i historia.Denna debattbok har tagits fram med stöd från BIL Sweden, 

Kungliga Automobil Klubben, Motorbranschens Riksförbund (MRF) 

och Transportföretagen.

BIL
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Manbags
Kalla dem manbag, dadbag, satchel  

eller messengerbag – handväskorna för 
män, mellanting mellan plånbok och 

portfölj, ofta i unisexsstuk. För det är ju 
inte bara kvinnor som behöver annat än 

fickor att stoppa mobil, nycklar och pass i. 
Manbags finns i dag i massor av modeller 

och prisklasser. Vi är svaga för de toskanska 
modellerna från italienska väskbutiken. 
Den på bilden ingår i den mc-inspirerade 

Saddler-serien och kostar strax under  
2 000 kronor inkl moms.

Stoppar  
lurendrejare    
Med Halmstadföretaget 365id  
tjänst ”Verified by 365id” ska äktheten på 
körkort, pass och id-kort kunna kontrolleras 
på några sekunder. Id-handlingen placeras 
under scannern som svarar genom att visa 
en symbol. Säljs som ett abonnemang för 
2 490 konor i startavgift där scanner och 
systemtjänster ingår, samt en löpande avgift 
på 290 kronor per månad. Utöver det krävs 
internetuppkoppling och ett strömuttag.

Läsarrabatt!
365id ger de tio första beställarna 50 procent 
rabatt på startavgiften och 250 kronor i 
månadsavgift fram till 10 oktober. Nappar 
du, boka på telefon 010-122 19 00 och ange 
”Rabatt Motorbranschen”.

Bytesbilsteknologi         
En digital lösning som växer är portalen för 
prisvärdering, ”Bytesbilskalkylatorn”, från 
AutoUncle.se. Med algoritmer från en stor 
databas med bilar från hela Europa ges kunden 
en noggrann uppfattning om vad bilen är värd. 
Ett prisvärderingsverktyg. Ska ge kunderna trygghet och återförsäljarna 
trovärdighet. Uppges användas av 250 europeiska bilhandlare och vara 
enkel att applicera på den egna hemsidan med en linjekod. 30 dagars fri 
prövotid, därefter 49 kronor per genererad lead.

För motorrengöring
Det ligger i tiden att rengöra motor- och bränslesystem 
på förbränningsmotorer. Liqui Moly kommer med den 
här apparaten som heter JetClean Tronic II som upp-
ges avlägsna avlagringar så grundligt att ”motorn åter 
kan dra djupa andetag”. Genom apparaten pumpas 
en rengöringstillsats in. Själva rengöringsprocessen 
övervakas av apparaten som ansluts till bilbatteriet 
och kan användas mobilt. Ska ge motorn ursprunglig 
effekt, minska bränsleförbrukning och ge bättre av-
gasvärde. Priset ligger runt 20 500 kronor exkl moms.
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När Andreas Jönsson sålde sitt dataföretag i början av 2000-talet och 
fick en slant över bestämde han sig för att försöka göra ett företag av sin 
hobby – exklusiva sportbilar. Han for till Tyskland, köpte en lätt begagnad 
Mercedes-Benz SL 500 för 750 000 kronor och åkte hem till Vellinge. Där 
satte han in en radannons och fick napp. Vinsten blev 50 000 kronor och 
ett kvitto på att affärsidén fungerade.  
Sedan dess har det rullat på.
TEXT & FOTO ROLAND WIRSTEDT
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ANDREAS JÖNSSON

ÅLDER: 49.

GÖR: Säljer lyxbilar och bygger 
fastigheter.

BOR: Vellinge Väster.

FAMILJ: Gift med Paulina. 
Sonen Max, 17, och dottern 
Alice 15.

FRITID: Golf.

KÖRDE I SOMRAS: Bentley 
Continental cab.

Det har blivit många resor söderut 
för Andreas Jönsson, framför allt 
till Tyskland med sitt enorma utbud 
av högklassiga sportvagnar och 

lyxbilar. I Auto Performance nybyggda hall, 
som ligger där vägen ner till Skanör och Fal-
sterbo viker av från E6:an, står i dag skönheter 
som Ferrari 458 Spider, Aston Martin Rapide 
och Bentley Continental cab tillsammans med 
annat ögongodis. För en del av dem är priset en 
hårsmån från två miljoner kronor. Dyrgripar 
som vänder sig till en kräsen och krävande 
kundgrupp.

– Redan när jag drog i gång firman hemma 
vid köksbordet bestämde jag mig för att bli den 
mest seriösa lyxbilshandlaren i Sverige. Jag har 
lagt ner ett enormt arbete genom åren på att 
skaffa fram korrekt information om bilarnas 
historia. Har det varit den minsta tveksamhet 
har jag hellre avstått affären, säger Andreas 
Jönsson.

Den inställningen har burit frukt. Omkring 
80 procent av kunderna återkommer och vill 
även köpa nästa bil hos Auto Performance. 

Andreas Jönsson har även lagt sig vinn om 
att ”go the extra mile”, som han uttrycker det, 
och tar två färska exempel på vad han menar.

Ett äldre par från Mellanskåne hade köpt 
en Tesla, skulle köra ner på kontinenten och 
tyckte att det den nya batteridrivna bilen var 
lite knepig.

– Jag bjöd hit dem och satt några timmar en 
söndag i lugn och ro och förklarade hur bilen 

LYXBILSHANDLAREN
”goes an extra mile”

AUTO PERFORMANCE

SÄTE: Vellinge

GRUNDADES: 2002.

VD: Andreas Jönsson.

ANTAL ANLÄGGNINGAR: 1.

MÄRKEN: Begagnade lyxbilar. 

SÅLDA BILAR 2017: Cirka 300.

OMSÄTTNING: 150 miljoner kronor

RESULTAT EFTER FINANSNETTO: 
480 000 kronor.

ANTAL ANSTÄLLDA: 5 personer.

MÅLGRUPP: ”Den typiske kunden 
är en man mellan 20 och 80.”

Under somrarna ska det var en cab, 
varför inte en Ferrari California? 

Här längs E6:an vid korset till Skanör och 
Falsterbo ligger Auto Performance.

”VI VILL INTE 
TRYCKA NER BILAR 
I HALSEN PÅ FOLK”

ANDREAS JÖNSSON



AUTO PERFORMANCE TYCKER att 
Carfax Sverige har för bristfällig 
information.

– Det är inget vi använder. 
Genom våra kontakter i exem-
pelvis Tyskland kan vi plocka 
fram betydligt mer tillförlitliga 
fakta och få hela historiken. 
Dessutom vågar jag nog påstå 
att den tyska bilhandeln gene-
rellt sett är betydligt mer seriös 
än den svenska, säger Andreas 
Jönsson.

Däremot är han grymt 
imponerad av Carfax USA där 
alla uppgifter är med. Polisrap-
porter, verkstadsbesök, even-
tuella skador och så vidare.

– Det är dit Carfax Sverige 
måste nå. Som seriös handlare måste man 
veta att all information är med, annars blir 
dokumentationen närmast värdelöst, säger 
Andreas Jönsson och öppnar en skrivbords-
låda och plockar fram sitt kanske bästa 
verktyg för att avslöja om en bil har något att 
dölja: En my-mätare, som mäter lacktjock-
leken.

HAN LÄMNAR KONTORET och går ut och 
sätter my-mätaren mot karossen på en ny 
Ferrari. Displayen visar 160 my.

– Det är inom normalgränserna. De ita-
lienska bilarna ligger här någonstans, medan 
exempelvis Porsche brukar ligga strax under 
100 my, säger Andreas Jönsson.

Hade hans my-mätare visat uppåt 300 el-
ler kanske över 600 my hade Ferrarin i första 
fallet varit ommålad och i det senare fallet 
förmodligen både omlackad och spacklad 

och man hade fått gräva vidare i histori-
ken för att veta vad som hänt med bilen.

Eftersom nästan alla bilar som Auto 
Performance handskas med är begagnade 
lyxbilar händer det ganska ofta att en kund 
vill byta in en bil som är importerad sedan 
tidigare. Om det är ett företag som impor-
terat finns det risk för att det har fifflats 
med momsen, alltså inte betalats moms när 
bilen sålts vidare till en enskild person här 
hemma.

– Vi ser ganska snabbt om dokumenta-
tionen i samband med importen är bristfäl-
lig eller om köpehandlingarna innehåller 
företagsnamn som vi inte känner igen eller 
som väcker våra misstankar. Då tackar vi nej. 
Vi tänker att om man fifflar med momsen 
då är det risk att man har haft något annat 
fuffens för sig med bilen, säger Andreas 
Jönsson. 2
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fungerade. Sedan planerade jag hela resan åt 
dem med laddstopp, kollade med hotellen om de 
hade laddare eller om det fanns i närheten. Det 
paret kommer med stor sannolikhet köpa även 
nästa bil här hos oss, säger Andreas Jönsson.

Ett annat exempel handlar också om en 
nybliven Tesla-ägare. Hans problem var att han 
bodde i Stockholm och inte hittade någon elek-
triker som kunde sätta upp en trefas laddstolpe 
innan bilen skulle levereras. 

– Jag sände upp en elektriker härifrån och 
löste ett problem åt vår kund. När en bil kostar 
en och en halv miljon kronor betyder inte 
tjugotusen kronor extra särskilt mycket.

En tredje regel, som kanske är lite mer 
svårfångad, är att inte nasa, att inte pressa på 
för hårt och skapa irritation.

– Det handlar om 
att läsa kunden och 
ha fingertoppskänsla. 
Visst är vi här för 
att sälja, men vi vill 
inte trycka ner bilar i 
halsen på folk. Vi har 
kunder som berättat 
att säljare från andra 
firmor kan ringa tio, 
femton gånger. Det 
skulle vi aldrig göra.

NÄR ANDREAS JÖNSSON pratar om ”vi” inklu-
derar det Kristoffer Barcklind, som är säljare 
och som sitter vid det andra skrivbordet i det 
inglasade kontoret som är en del av hallen.

ANDERS JÖNSSON

ANDERS JÖNSSON

”JAG SATT EN SÖNDAG OCH PLANERADE 
HELA EUROPARESAN MED LADDSTOPP 
ÅT ETT PAR TESLAKUNDER”

Det senaste året är det framför allt Kristoffer 
som har ansvarat för bilförsäljningen, medan 
Andreas har varit engagerad i att bygga upp ett 
fastighetsbolag. 

Tanken är att Kristoffer Barcklind på sikt 
ska öka sitt ägarskap i Auto Performance för att 
så småningom bli hälftenägare. 

När de tillsammans har analyserat det 
gångna året så kan de glädjas åt en kraftig 
omsättningsökning, från 107 miljoner till 150 
miljoner kronor. Men den kraftiga expansionen 
har haft ett pris i form av lägre lönsamhet. 

Det nya året har börjat bra trots att den 
svaga kronkursen gör importbilarna relativt 

sett dyra. Men som vid all gränshandel, där det 
finns prisskillnader, finns det alltid affärer att 
göra i ena eller andra riktningen.

– Vi är små och kan svänga snabbt och bör-
ja sälja på export i stället. Flera stora märken i 
Sverige ligger kvar med ett oförändrat kronpris, 
vilket gör att de blir billiga när de skeppas 
utomlands. Sedan har vi några valutaneutrala 
affärer, som att Ferrari och Maserati alltid säljs 
i euro även i Sverige. Där kan vi vara med och 
slåss, förklarar Andreas Jönsson.

NUMERA HÖR FLERA kollegor av sig när de fått 
ett inbyte som de har svårt för att sälja, som 
exempelvis en Porschehandlare som har bytt in 
en Ferrari.

– Sedan har vi en del kunder som inte bryr 
sig om priset. Vi hade nyligen en kund som 
bara skulle ha en Rolls-Royce Ghost. Han bryd-
de sig inte om kronkursen, säger Kristoffer. 

Auto Performance har ingen egen agentur, 
men lyckades likväl sälja ett trettiotal nya bilar 
förra året. Men det är svårjobbat och mot-
ståndet från företagen som har agenturerna är 
kompakt.

– Vi är exempelvis väldigt förtjusta i Tesla 
och många av våra kunder är intresserade. Men 
sedan ett tag är vi stoppade från att köpa in 
nya bilar. Jag önskar att Tesla gjorde som Apple 
när dess ledning insåg att det inte räckte med 
Apples egna butiker för att nå ut. De skapade 
ett nätverk av auktoriserade återförsäljare. Ett 
”Tesla authorized service provider” hade suttit 
fint. Jag lovar att det hade alla parter tjänat på, 
säger Andreas Jönsson. 2
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My-mätaren är 
bästa verktyget
Andreas Jönsson och hans anställda lägger ner ett stort 
arbete på att skaffa fram korrekt information om bilarnas 
historik. När jag frågor om företaget använder Carfax 
skakar Andreas nekande på huvudet och skrattar till.

Fotnot: Motorbranschen lät Carfax Sverige bemöta Andreas Jönssons kritik. Christian Wittmann, an-
svarig för Carfax i norra och östra Europa, medger att det kan finnas en viss kvalitetsskillnad eftersom 
Carfax USA har jobbat med att bygga upp sina databaser under lång tid, mer än 30 år. Men framför allt 
anser han att det handlar om ett missförstånd när bilhandeln jämför USA-rapporterna med de svenska. 

Christian Wittmann säger att det kommer väldigt få begagnade bilar från USA till Sverige och att mer 
än hälften av dem som kommer har varit inblandade i olyckor av olika slag. 

– Dessa USA-rapporter ser väldigt fylliga och dramatiska ut, medan dokument om europeiska och 
svenska bilar ofta ger ett avslaget och tråkigt intryck. Men jag menar att dokumenten i grunden är lika 
goda och värdefulla för bilhandeln och konsumenterna.

”JAG HAR LAGT NER 
ETT ENORMT ARBE-
TE PÅ ATT SKAFFA  
FRAM KORREKT 
BILHISTORIK”

My-mätaren är alltid nära 
till hands när en bil ska 

bytas in. Lacktjockleken 
på Ferrarin är 160 my, 

vilket är normalt. 

Det gäller att vara försiktig när man ska ställa dyrgriparna 
på plats. Här är det Nils Gunnarsson bakom ratten  
som får hjälp av Oliver Olsson.

Andreas Jönssons 
intresse för snabba 
sportbilar blev 
ett framgångsrikt 
företag.

Auto Performance  
3 favoriter:

1. Tesla S 100D. ”Tar en från  
A till B och en full ’tank’ kostar  

i dagsläget 80 kronor.”

2. Range Rover Autobiography. 
”Den perfekta familjebilen för  

långfärder.”

3. Ferrari 458 Spider.  
”På sommaren ska det  

var en cab.”
Andreas Jönsson 

och Kristoffer 
Barcklind framför 
den nya bilhallen 

i Vellinge. 
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Enkelt liv med 
TJÄNSTEBIL

För många är tjänstebilen ett kvitto på att de kommit in i arbetslivet på allvar. Ett sprillans 
nytt fordon, förmånliga villkor med mera. Fast hur kul är det egentligen att se ett antal  
tusenlappar försvinna från kontot varje månad, bara för att man måste köra i jobbet?

Har du bra villkor för din tjänstebil?
– Jag har inte satt mig in jättenoga i villkoren, men 
jag tycker att det funkar bra.

Går det bra även med verkstaden?
– Det är en ny bil, så det har knappt varit något 
strul alls. Jag är bara där när det är årlig service 
och däckskifte. För mig är enkelheten viktig. 

Är du bilintresserad?
– Jag gillar att ha en ny och bra bil. Begagnat? Nej, 
det har jag aldrig haft. 

Ingen oro för de nya skattereglerna?
– Nej, jag tycker att det är bra med incitament till 
att köra mer miljövänligt. Miljön är top of mind för 
mig. Det gäller att tänka på vår påverkan i allt vi 
gör, både i jobbet och privat. Själv kör jag en hybrid. 
När avtalet går ut om ett år blir det troligtvis en 
hybrid igen.

Är du nöjd med din tjänstebil?
– Ja, men det är precis dags att byta. 

Till en ny Mercedes?
– Kanske. Eller en Volvo V90, vi får se. Jag kör 
mycket och vill att den ska ha alla bekvämligheter. 
Förarstolen är som en cockpit för mig. Där vill jag 
ha bra navigering och stereo. Bilen ska också ha 
självkörningsfunktioner.

Men allt extra kostar väl en del?
– När man kör som jag gör är det värt det. 

Köpa själv i stället för att leasa är inget 
alternativ?
– Nej, det är skönt att inte äga bilen själv. Det 
händer så mycket inom fordonsindustrin och man 
vet inte hur andrahandsvärdet blir. 

Hur ser du på bonus malus?
– Upplägget är lite krångligt. I övrigt tycker jag att 
det är bra. Kostnaden är bara att ta, ”suck it up”. 
Hybrid? Gärna, men det fungerar inte så bra  
i glesbygden.

ROBIN BLOMQUIST

GÖR: Affärsutvecklare.
BOR: Karlstad.
KÖR: Mercedes-Benz E-klass, 2016.

Du som har tjänstebil, hur bra är det på en 
skala?
– Det är ganska bekvämt. Man får en ny bil, slipper 
att tänka på försäkring, dyra reparationer, skatt 
med mera. Jag har haft tjänstebil i sex och ett halvt 
år nu. 

Men det kostar väl en del?
– Ja, jag betalar över 5 000 i månaden. Men peng-
arna dras från min bruttolön och jag behöver bara 
betala halva momsen. En extern part ordnar med 
fakturorna, så det är bekvämt för arbetsgivaren 
också.

Men med bonus malus-skatten då?
– Jag fick bilen ett tag innan reglerna började gälla, 
så än så länge är det inget problem för mig.

Får du välja precis vilken bil du vill?
– Kanske inte en Rolls Royce, men en tidigare kol-
lega valde en Tesla. Det kostade en del, men han 
var nöjd.

MATTIAS HEIMDAHL

GÖR: Managementkonsult.
BOR: Lerum.
KÖR: Audi A4 Allroad Quattro.

BEHROOZ MALEKZADEH

GÖR: Regionchef.
BOR: Göteborg.
KÖR: Lexus NX 300, 2016.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

2  3  K U N D E R  T YC K E R  T I L L

För mer info, kontakta oss:

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

Personlig svarsservice - Samarbetspartner med MRF

Vi bokar in era 
servicebokningar när 
ni inte hinner svara

Fast pris

 49:-
/per bokningServicebokning

Personlig svarsservice hjälper er inom 
bil- och verkstadsbranschen med:

    Telefonpassning
    Servicebokningar
    Bemannad webbchatt

Vi hjälper er undvika att era 
servicebokningar går vidare till en 
konkurrent när ni inte hinner svara. 
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3 Önskat utfall, 
men orosmoln 
tornar upp.

Valde 24-måna-
dersleasing.  
Fick fräschare 
bilar tillbaka.

Leasing på två år 
– fördelar för alla

TEXT NIKLAS ARONSSON  FOTO EMMA YOUNG

Konsumentleasing 
ökade snabbt i  
popularitet. Svårt 
bedöma risken.

”VÅR LÖSNING BLEV att, till skill-
nad från många av våra kollegor, 
satsa på 24-månadersleasing,  
i stället för ett mer traditionellt 
upplägg med leasing på 36 måna-
der. Det innebar en något högre 
månadskostnad för konsumenten, 
men å andra sidan behöver kun-
den inte binda sig för mer än två 
år. Vi får tillbaka en fräschare bil 
som har gått 3 000 mil, i stället för 

4 500 mil. Dessutom har bilen ett 
års garanti kvar, vilket med övriga 
faktorer medverkar till att den är 
mer attraktiv att sälja. Konceptet 
med 24-månadersleasing gjorde 
också att vi kunde få en konkur-
rensfördel gentemot våra kollegor. 
Under den tidiga fasen av konsu-
mentleasing var det väldigt få som 
erbjöd 24-månadersleasing på det 
sätt som vi gjorde.”

”NÄR KONSUMENTLEASING 
började öka i popularitet 2015 
blev leasing på 36 månader snabbt 
det vanligaste upplägget hos oss 
bilhandlare. På Olofsson Bil kände  
vi oss oroliga för att upplägget 
skulle kunna skapa problem. Vad 
skulle till exempel hända när 
bilarna kom tillbaka? Om luften 
skulle gå ur nybilsmarknaden 
under leasingperioden, skulle vi 
då att riskera att sänka priserna 
på bilarna för att kunna sälja dem 

vidare tillräckligt snabbt? 
Dessutom handlar det om 

väldigt många bilar som kommer 
att komma tillbaka samtidigt, något 
som också kan göra att priserna 
pressas och att lagren omsätts lång-
sammare. Vårt mål är hela tiden att 
hålla en marknadsmässig prisnivå 
och omsätta lagret för att hålla det 
friskt. Vi kände att vi måste hitta ett 
sätt att möta detta och genom det 
också kunna skaffa oss konkurrens-
fördelar gentemot våra kollegor.”

Problemet

Lösningen

Resultatet

VILL HA FRÄSCHARE LEASINGBILAR

”TILL EN BÖRJAN fick vi ett väldigt 
bra mottagande av vårt 24-må-
nadersupplägg från kunderna, 
och upplägget dominerade vår 
konsumentleasing. Men när den 
nya paketeringen med 36-må-
nadersleasing kom från olika 
märken centralt, innebar det att 
incitamentet för att välja två års 
leasing minskade. I dagsläget 
erbjuder vi 24-månaderupplägget 
som alternativ, men det är inte 
lika fördelaktigt prismässigt för 
kunden. Vi tycker att vår lösning 
hjälpte oss att snabbt få ut bilarna 
på marknaden igen. För oss och 
våra kollegor är det självklart en 
fördel om vi kan få tillbaka bilarna 
i olika vågor. 

Nu känner vi en viss oro för de 

närmaste åren, då bilarna kommer 
tillbaka med början hösten 2018. 
Risken är stor att det kommer bli 
viss prisdumpning när många 
likadana bilar kommer tillbaka 
ungefär samtidigt. Sedan 2015 har 
nybilsvolymerna varit stora och 
en hel del av dessa har sålts som 
konsumentleasing, mestadels på 
36-månadersupplägget. 

Jag tycker vi har gjort oss själva 
en björntjänst som haft så pres-
sade priser på leasing. Det ger inga 
bra fördelar till andra affärer för 
nya eller begagnade bilar som till 
exempel traditionell finansiering av 
billån. En justering av konsument-
leasingpriset behövs för att möjlig-
göra andra upplägg som också är 
bra för kunden.”

Flera handlare har börjat variera leasingtiderna. Så också Olofsson Bil.  
När konsumentleasing slog igenom stort hösten 2015 kände sig vice vd:n Patrik 
Ottosson osäker på hur det skulle bli när alla bilar kom tillbaka tre år senare.  
Ett upplägg med två års leasing blev lösningen. Här berättar han själv.
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Patrik Ottosson på Olofsson Bil 
satsade tidigt på 24-månadersleasing. 
Här utanför bilhallen i Haninge, söder 
om Stockholm.

2  L Ö S N I N G E N

Patrik Ottosson tycker 
att leasingpriserna 
varit för låga.
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Norrlands Bil Akademi. Lägg nam-
net på minnet, åtminstone inne-
hållet, för modellen har hittills sett 
ut att vara en lysande framgång för 

rekryteringen. 
Akademin är en sex månader lång trai-

neeutbildning för samtliga yrkeskategorier i 
bilföretaget, ingen raketforskning men tänket 
är nytt, omfattningen och strukturen. 

”Vi hittar personal!”

Vår tid påminner om den långa hög-
konjunktur som pågick från andra 
världskrigets slut. När 60-talet blev 

70-tal var det slut på festen.
Vi upplever något liknande nu. 1997 sålde 

Systembolaget 292 000 liter champagne, i fjol, 
1 665 000 liter. Genomsnittslönen har under 
samma period ökat med nästan 50 procent. 
Ökad näthandel innebär mer paketleveranser 
och behov av tunga fordon och transportbilar. 

Positivt för många men ett problem för 
bilbranschen, som har svårt att uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringsbehov 
är ordet på allas läppar. Så länge lönerna ökar 
kanske ökade kostnader är ett hanterbart 
problem, men många hot tränger sig på: digi-
talisering som ger enkla prisjämförelser, pri-
vatleasing som minskar marginalerna, ökad 
transparens med auktioner och näthandel, 
lågprisaktörer som slår sig in på servicemark-
naden. Kundkraven ökar och än så länge går 
det att ta betalt och kompensera för kraftigt 
ökade lönekostnader. 

NÄR FESTEN TAR SLUT gäller det att ha tänkt 
igenom hur man – som enskild arbetsgivare 
och som bransch – kan vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Med en attraktiv arbetsgivare följer många 

positiva saker som skapar värde för kunder 
och ägare. Attraktiva arbetsgivare får först de 
bästa medarbetarna som stolt berättar om sin 
arbetsplats för andra. Det kan jämföras med 
arbetsgivare i en svag position, som med ljus 
och lykta tvingas söka upp folk och övertyga 
dem om arbetsplatsens förträfflighet. Och i 
brist på kandidater, antingen får sänka kraven 
eller trissa upp lönerna. Det senare är nästan 
alltid ett dåligt tecken.

Den dagen köpfesten är slut och lönsam-
heten blir skral – näthandel, lågkonjunktur, 
höga räntor, ökad konkurrens och annat kan 
skapa en sådan situation på relativt kort sikt 
– kommer de branscher och arbetsgivare som 
är mest attraktiva att få de bästa medarbetarna. 

Det som varje bilföretag gör enskilt sum-
merar till branschens attraktivitet – fast inte 
riktigt. För det finns fördomar och förvänt-
ningar som påverkar ryktet. Bilföretagen är 
ofta bättre än sitt ganska dåliga rykte. Före-
ställningar lever kvar länge, vilket understryks 
av att sedan amerikanska Gallup 1977 började 
undersöka förtroendet för olika yrkesgrupper 
har åsikterna varit i stort sett oförändrade 
– sjuksköterskor i toppen (varje år!) och 
mäklare, politiker och bilsäljare i botten. 

Bilbranschen är så klart bättre än sitt rykte. 
Det är en mycket bättre utgångspunkt än mot-
satsen! Men innebär ändå en hel del arbete. 

I LÄNGDEN VINNER det företag som levererar 
mest värde till kunder och medarbetare. En-
ligt Sverigestudien kännetecknas nuvarande 
värderingar i Sverige av byråkrati, osäkerhet 
om framtiden, våld och brott, skylla på varan-
dra samt resursslöseri. 

De önskade värderingarna – det som nästa 
generation vill ha – är ekonomisk stabilitet, 
arbetstillfällen, ansvar för kommande genera-
tioner, väl fungerande sjukvård och jämlikhet. 

Där kan motorbranschen bidra på alla 
områden utom kanske sjukvård. Så säg inte 
att vi inte är en framtidsbransch!

Se på följande sidor vad du som bilföretag 
kan göra för att locka rätt medarbetare! 2

LOTSA MOT 
FRAMTIDEN
Det har gått bra för Sverige länge. Men när festen 
tar slut …? Då är det för sent att bättra på arbets-
givarvarumärket. Börja nu! 
TEXT ANDERS PARMENT

Visst är vi en framtids-
bransch. Visa det!

Norrlands Bil har tryggat sin kompetensförsörjning. 
Det är kanske för tidigt att ropa hej, för bäcken är nätt 
och jämt beträdd, men sedan de startade sin Akademi 
för ett år sedan och började rekrytera på ett helt nytt 
sätt ser det betydligt ljusare ut på personalfronten.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

NORRL ANDS BIL SVERIGE

(PERSONBILSBOL AGET)

GRUNDAT: 1944 som Skellefteå Bil.  
(Bytte namn 2016 i samband med förvärv 
av Mullers Bil i Luleå.)

ÄGARE: Christopher Lundström (vd Norr-
lands Bil Sverige), Anders Salo (vd Norr-
lands Bil Tunga fordon), Mats Brännström 
(vd Norrlands Bil Service) samt Stefan 
Hellsten (styrelseordförande).

ANLÄGGNINGAR I: Arvidsjaur, Luleå, Malå, 
Piteå och Skellefteå.

MÄRKEN: VW-gruppens.

SÄLJER: Cirka 4 000 bilar per år, varav 
cirka hälften nya och hälften begagnade).

SERVICETIMMAR: Cirka 100 000 per år.

OMSÄTTER: Runt en miljard per år.

RESULTAT: Cirka 2,1 procent resultat efter 
finansiella poster.

MEDARBETARE: 200 personer, varav cirka 
78 mekaniker.

En vinnartrio får de väl kallas efter att ha hittat 
en så framgångsrik rekryteringsprocess, fr v 
servicechefen Daniel Axelsson, vd:n Christopher 
Lundström och märkeschefen Thomas Wahlberg.

6 400 personer behövs!
Mellan 2018 och 2020 kommer den svenska 
fordonsbranschen att behöva anställa 6 400 
personer, varav 2 600 tekniker, enligt Transport-
företagens undersökning ”Tempen på Motorbran-
schen”. En ökning med 600 personer på ett år. 
Rekryteringsbehovet är störst i de tre storstads-
länen. Stockholm sägs behöva 1 200 personer, 
Västra Götaland 1 100 och Skåne 700 personer.

Åtta av tio medlemsföretag uppger att de har 
svårt att hitta personal. Undersökningen visar 
också att det råder stor brist på kvinnor; i snitt 
i riket är endast sju procent av medarbetarna i 
bilbranschen kvinnor.

Rekryteringsbehovet län för län finns på Trans-
portföretagens webbplats under fliken kompe-
tensförsörjning/Tempen på motorbranschen.
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Huvudingredienserna är kortfattat dessa:
✔ Öppen att söka för alla, oavsett erfarenhet 
och bakgrund.
✔ Spänstig annonsering (i sociala medier också 
förstås).
✔ Grundlig handledning av utbildad personal.
✔ Löpande validering och avslutande yrkesbe-
vis på inhämtade kunskaper.

Det ska sägas först som sist att den första 
punkten är den som lett till helt nya kandidater. 
Norrlands Bil söker inte folk med i första hand 
erfarenhet, bilintresse, eller avslutat gymna-
sium eller andra kunskaper till Akademiutbild-
ningen; de söker nyfikna, positiva, engagerade 
människor som kanske aldrig hade tänkt på 
bilbranschen som arbetsplats tidigare. 

Spontanansökningarna duggar in. De som 
antas till Akademin, ofta unga människor, 

ningen. Det tycker ledningen är väl förvaltade 
pengar.

– En del jobb initialt, men långsiktigt en 
investering och en kompetensförsörjning för 
framtiden., säger Christopher Lundström.

Han ser många vinningar med den vida 
rekryteringsprocessen.

– Vi får in en annan mångfald, många 
gånger frisk energi och digitalt bevandrade 
ungdomar. Samtidigt som vi får medarbetare 
med stark lojalitet som växer med våra värde-
grunder. Vi undviker ”genomgångsmedarbeta-
re” som bara pendlar mellan bilföretagen. Och 
vi fokuserar mycket på lagspelet; alla kan inte 
bli stjärnmekaniker. Det här sättet känns både 
bekvämt och grundtryggt.

– Visionen är att tre av fyra nyrekryteringar 
i framtiden ska gå genom traineeutbildningen.

EGENTLIGEN ÄR DET INTE så mycket nytt; 
Norrlands Bil har haft hallvärdar som en slags 
traineeutbildning tidigare. Det som utvecklats 
är strukturen och formen. Katalysatorn var 
Valideringsforum; de har gett verktygen.

I dag har Akademiutbildningen börjat talas 
om och sprida sig. Och nog bidrar väl Norr-
lands Bil till samhällsnyttan när de tar sig an 
utbildningen själva.

Marknadsandelarna ökar, utflödet av bilar 
är rekordstort, skiftgång har införts i Skellefteå 
och branschen är ju stadd i en väldig utveck-
ling. Någon inflation i fråga om bra medarbe-
tare finns inte i sikte.

– Vi är så stora nu och håller på att bli så 
många att det kan behövas lite övertalighet. Det 
är alltid någon som blir sjuk, ska ha semester 
eller vara föräldraledig så det finns alltid vakan-
ser att fylla, säger Daniel Axelsson. 2

I fjol hade William Olofsson, 
20, inga andra framtidsplaner 
än elithockey. I dag är han 
fast anställd Audisäljare på 
Norrlands Bil. Han var en av 
de första att antas till trainee-
utbildningen.
WILLIAM OLOFSSON ÄR signifikativ för traine-
erna i Norrlands Bils Akademi – så till vida att 
han förmodligen inte hade kommit in i bran-
schen på traditionella rekryteringsvägar.

Östersundsbon William kom till Skellefteå 
för att gå hockeygymnasium och hade talang 
och sikte att leva på ishockeyn. Ända tills en 
olycka satte stopp; två stressfakturer och disk-
bråck på fyra ryggkotor omintetgjorde planerna.

Från hockeyproffs till bilsäljare
Han hade flickvän i Skellefteå, en lägenhet 

som dittills var betald av Skellefteå AIK och 
inte en susning om vad han skulle göra härnäst. 
Då blev han tipsad om traineeutbildningen på 
Norrlands Bil.

– Jag var ju intresserad av bilar i allmänhet 
och Audi i synnerhet och tänkte varför inte. 
Jag hade ingen lust att sätta mig på skolbänken 
igen.

Tävlingsinstinkten hade han med sig och  
i dag säljer han Audibilar, arton stycken under 
den rekordvarma juli, strax innan vi träffar 
honom. Då hade han dragit runt hela Audi-
hallen själv med affärer och leveranser och allt 
vad det innebär, när hans handledare gått på 
föräldraledighet.

DET GICK SNABBT att bli antagen. Dagen efter 
en lunchintervju fick han börja.

– Bästa sättet att lära sig var att bara hoppa 

in. Det är ju extremt mycket som innefattas i 
bilaffären, säger han och rabblar räntor, leasing, 
förmånsvärden.

William visar valideringsformuläret för 
säljartraineer och man hisnar över de mång-
fasetterade frågeområdena – argumentation, 
återkoppling och lyssnande, medarbetar-
skap, sociala medier, bildrätt, grundläggande 
konflikthantering, arbetsmiljö och säkerhet … 
Checklistan är skapad på Norrlands Bil och är 
aktningsvärd.

William stortrivs med jobbet, med arbetsti-
derna, kundkontakterna och inte minst säljet.

Vad hade du gjort om du inte hade hamnat 
här?
– Då hade jag förmodligen jobbat extra någon-
stans, svarar han.

Man får tro att både han och arbetsgivaren 
drog en vinstlott. 2

William Olofsson halkade in på ett bananskal  
i traineeprogrammet, fick en grundlig utbildning 
och är i dag fast anställd Audisäljare. 

”TRE AV FYRA NYREKRYTERINGAR SKA 
GÅ GENOM TRAINEEUTBILDNINGEN  
I FRAMTIDEN”
                                         CHRISTOPHER LUNDSTRÖM, VD

utbildas på Norrlands Bil, skolas in i kulturen, 
teamet och värderingarna.

– Det är ett fönster som har öppnats, säger 
vd:n Christopher Lundström, ett fönster som 
tidigare har varit ganska stängt för väldigt 
många presumtiva bra medarbetare.

DE FÖRSTA TRAINEERNA anställdes i början av 
året. Mer än hundra personer sökte platserna. 
Totalt har åtta personer hittills antagits. De två 
första av dem har fått tillsvidareanställning.

Utfallet så här långt är mycket tillfredsstäl-
lande.

– För en gångs skull känner vi oss rätt 
trygga. Det är nästan så vi måste ”småneka” på 
plåtsidan, säger servicechefen Daniel Axelsson 
som har rattat Akademin tillsammans med 
märkeschefen Thomas Wahlberg.

Och att tvingas ”småneka” folk som vill job-
ba på skadeverkstäderna säger väl det mesta.

Vi stannar kvar vid det öppna fönstret för 
sökanden. Källan till Akademin var förstås ett 
rekryteringsbehov, likt det hela branschen brot-
tas med. För få sökte jobben.

– Vi hade så länge rekryterat på snarlikt sätt 
och vi funderade varför inte fler ungdomar 
spontansökte hos oss. Vi hade enormt mycket 
idéer men fick inte riktigt någon styrning på 
dem för att gå vidare, säger Thomas Wahlberg.

– Det finns ju så ofantligt mycket bra folk 

som saknar erfarenhet eller rätt skolutbildning, 
tillägger Daniel Axelsson.

Det är de ”oslipade diamanterna” som 
vaskas fram nu.

– Anställningsbara ambitiösa unga personer 
som inte valt den traditionella vägen med 
utbildning i första hand, men som kan genom-
föra våra tjänster på ett strålande sätt och 
hjälpa oss i vår utveckling mot framtiden, säger 
Christopher Lundström.

NORRLANDS BIL TOG HJÄLP av nordiskt Vali-
deringsforum i utvecklingen av konceptet.

I paketeringen ingick handledarutbildning 
och genomarbetade checklistor på arbetsmo-
ment för traineesäljare, mekaniker, plåtslagare 
och servicemottagare, enligt en betrodd metod. 
Regelbundet checkas det av vad traineerna 
detaljerat har lärt sig, ett dokument som adep-
terna kan lägga till sina cv:n. Och det är inga 
dåliga checklistor, noga uppspaltade av den 
egna personalen som nödgats notera och tänka 
igenom alla små moment som ingår i jobben.

Varje avdelning budgeterar för traineerna, 
annonserar och rekryterar självständigt.

Traineerna får avtalsenlig lön enligt arbets-
marknadens avtal från första dagen.

Det har förstås kostat en slant, i runda 
slängar ett par hundra tusen för konsulthjälpen 
och så tiden för handledningen och undervis-

Vd:n Christopher 
Lundström tycker 

att ett stort fönster 
har öppnats för nya 

fräscha möjligheter i 
och med den vidgade 

rekryteringsbasen.

Fotnot: Läs mer om akademin och valide-
ringsmetoden på akademin.norrlandsbil.se, 
www.valideringsforum.se och www.segf.se

Henrik Pettersson är sales competen-
ce på Volvo Car Sverige som har en 
utbildningsplan för Volvohandelns 

säljare, dels obligatoriska utbildningar kring 
produkter, digitala system och bilägartjäns-
ter, dels en utbildningsplattform för alla 
säljare i fyra delar, varav tre är obligatoriska 
och en fjärde har en mer utvecklande inrikt-
ning samt företagsförsäljning. En nyanställd 
säljare måste genomföra de tre första stegen 
under sina arton första månader.

Teori varvas med träningsmoment, via 
video, webb och lärarledda utbildningar 
– repetitiv träning som syftar till att ge 
ett utvecklat ”ryggmärgsbeteende” i olika 
situationer. Här ingår bland annat kund-
bemötande, kundservice, situations- och 
behovsbaserad försäljning samt hantering av 
leads från digitala kanaler.

I varje steg blir säljaren certifierad efter 
godkänt genomförande. All information 
kring säljarens utbildningsstatus redovisas 
i ett internt uppföljningssystem som både 
Volvohandlarna och Volvo Car Sverige kan 
följa.

Vilken är den viktigaste egenskapen för 
en bilsäljare?
– Intresset för människan, tycker jag per-
sonligen. Att kunna läsa av kunden, vilja 
lyssna och förstå var kunden befinner sig i 
sin köpprocess. Och utifrån det ha förmågan 
att vägleda fram till ett bra beslut genom att 
skapa ett anpassat erbjudande/lösning.

– Att ge kunden högsta service, ha ini-
tiativet, följa upp, återkomma till kunden i 
tid och helst vid behov, förekomma kunden. 
Att visa sitt ärliga och uppriktiga intresse för 
kunden och att vilja sälja. Med andra ord, 
att infria kundens förväntningar, men helst 
överträffa dem. Mycket bygger på personliga 
egenskaper, men med god insikt och ambi-
tion, rätt stöd, vägledning och coachning, 
kan färdigheter i det vardagliga arbetet trä-
nas upp. Grunden är självklart god kunskap 
och kompetens i allt som rör bilaffären och 
varumärket Volvo.

Har kraven förändrats över tid?
– Lättillgängligheten av information ökar 
och inte minst alla de digitala möjligheter vi 
ständigt utvecklar inom Volvo Car Sverige, 
både för kunderna och handlarna. Genom 
digitaliseringen förändras också kundernas 
köpprocess. Därför har vi skapat den obliga-

toriska säljutbildningen och -träningen som 
bygger på medvetenheten om nya kundbe-
teenden. Säljarna får träna på en ny strategi 
som bättre möter den nya generationens 
köpare, pålästa och kanske ganska långt 
framme i sin köpprocess.

Har kön eller ålder någon betydelse?
– Kön har absolut ingen betydelse. Men 
männen är ju dominerande i säljkåren så 
fler kvinnor känner jag som önskvärt. Vi 
ser ju ett mönster i att fler och fler kvinnor 
köper bil. Kanske en del av dessa skulle, om 
det var möjligt, vilja välja en kvinnlig säljare. 
Jag tror att det skulle vara positivt med 
större valfrihet.

– I fråga om ålder ser jag inga direkta 
begränsningar. En mix med både yngre 
och äldre ger ofta en bra dynamik och man 
kan delge varandra sina erfarenheter och 
kompetenser. Men, visst, när det gäller all ny 
digital teknik så tror jag de yngre oftast har 
ett litet försprång, än så länge. 

Är Volvosäljarnas kompetens tillfreds-
ställande? 
– I kundundersökningarna ges generellt 
mycket höga betyg för säljarnas kunska-
per. Men vi ser även vissa områden/delar i 
säljprocessen som behöver förbättras och 
säkerställas på en högre nivå. Ofta handlar 
det mer om upplevda beteenden än om 
själva kunskaperna eller kompetenserna. Vi 
jobbar ju med människor. 2

”VÅRA SÄLJARE FÅR
TRÄNA PÅ NY STRATEGI”

Henrik Pettersson.

GA
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Du anställer en intagande person 
med ett imponerande cv och goda 
vitsord – och det visar sig inte alls 
vara rätt man eller kvinna på rätt 

plats. Att rekrytera är svårt; kandidaterna vill 
givetvis ha jobbet och visar upp sina bästa sidor 
och anger sina bästa referenter. Det är lätt att 
låta sig bedåras.

Rebecka Zimdahl är proffs på rekrytering i 
allmänhet och chefsrekrytering i synnerhet, leg 
psykolog och hon har träffat tusentals slutkan-
didater i allsköns branscher. Hon ser att alldeles 
för många anställer på ”magkänsla” och snabba 
personlighetsintryck.

– Ostrukturerade intervjuer och referens-
tagning är inte mycket bättre än slumpen, säger 
hon och rekommenderar att ta rekryterings-
processerna på större allvar, inte minst när det 
gäller ledare.

– De är ditt framtida varumärke.
Människor är komplexa. Må vara att en chef 

måste vara målmedveten och ha ett självstän-
digt driv. Trevlig och med potentialer att bli 
omtyckt också?

– Det kan faktiskt vara en fallgrop för chefer 
om de koncentrerar sig allt för mycket på att 
bli omtyckta, då kan de dra sig för att fatta 
nödvändiga beslut. Vänlighet enbart leder inte 
till goda resultat, men det finns ju människor 
som är såväl jättetrevliga och sympatiska som 
målmedvetna och resultatorienterade.

Men attraktivitet allena korrelerar inte med 
kompetens.

EN FELREKRYTERING kostar mellan 250 000 och 
en miljon brukar det sägas. Och då tillkommer 
allt mankemang och alla efterverkningar som 
kommer efter en icke fungerande ledare.

I bilbranschen duggar generationsväxling-
arna tätt och ska en extern vd tillsättas i ett 

familjeföretag och livsverket lämnas över, då 
finns kanske särskild anledning att tänka över 
maktbalansen ordentlig i förväg.

– Då ska man inte vara rädd för att prata om 
rollerna och innebörden i dem, säger Rebecka 
Zimdahl.

SEDAN ÄR DET en annan sak att den unga gene-
rationen arbetssökande tittar på företagsklimat 

ur synvinklar som innefattar påverkansmöjlig-
heter och kollegial samhörighet, och vill inte bli 
offer för mossiga företagskulturer. Det är också 
något att tänka på.

Rebecka Zimdahl kommer att hålla en kurs 
i vad hon kallar ”kompetensbaserad rekryte-
ringsteknik” i MRF:s regi 27 september.

Här bredvid ger hon sina huvudnycklar till 
lyckade rekryteringar. 2

Rekrytera rätt chefer!
Bilsverige skriker efter mekaniker, men hur är det med chefer? Hittar du dem och 
hittar du rätt personer? Det kan vara dags att ägna rekryteringsprocesserna mer 
omsorg – för väljer du fel blir det ofta både trubbel och dyrbart.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Rebecka Zimdahl är rekryterings-
proffs och har väl utvecklade 
tekniker för att komma under 
fernissan på arbetssökanden.

”UNDERVÄRDERA 
INTE DEN SOM ÄR 
LITE MINDRE  
KOMMUNIKATIV”

Säljare i VW-sfären genomgår en 
obligatorisk grundsäljutbildning i 
flera steg, totalt åtta dagar plus egna 

projektarbeten och två certifieringsdagar 
med praktiska och teoretiska prov. Innehål-
let spänner från finansiering, biljuridik och 
prospektering till inbyten, mystery shopping 
och köp-säljprocesser. Brandingutbildning 
för respektive märke tillkommer. Certifierade 
säljare kan gå fortbildningskurser som storsäl-
jare, avancerad företagsförsäljning, begagnat-
marknad och försäljningschef. Nedan svarar 
säljutbildningsansvariga Monica Bohlin och 
säljtränaren Sara Bergengran på VGS Training 
academi:

Vad utmärker en bra bilsäljare?
– Driv, lyhördhet, intresse för människor och 
affärsmässighet. 

Kunskapsmässigt då?
– Produktkunskapen är viktigast, att kunna 

svara på detaljfrågor, och även ett profes-
sionellt förhållningssätt till säljandet. Men de 
mjuka värdena är också viktiga, som att lyssna 
aktivt och inte vara förutfattad.

Har jobbet förändrats över tid?
– Absolut, på flera sätt. I dag kommer ju sälja-
ren in väldigt sent i processen; kunderna har 
i allmänhet läst på på nätet innan. Det ställer 
helt andra krav på säljarna, exempelvis att 
ställa rätt frågor, svara på kvarstående frågor 
och säkerställa att kunden har valt rätt bil.

– Vi pratar om ett ”antisälj” i dag, att 
framför allt inge förtroende, visa omsorg för 
kunderna och hjälpa dem genom köpet.

Vad är knivigast för säljaren?
– Det är tveklöst produktkunskapen numera 
när modellfloran är så ymnig och de upp-
kopplade tjänsterna så många. Tekniken är 
definitivt en utmaning.

– Vi har myntat ”en andra leverans” i dag. 

Inte den första, när bilen levereras, utan när 
kunden ringer efter ett tag och frågar hur sa-
ker och ting funkar. Det är ju ingen intjäning 
kortsiktigt på sådant, men på lång sikt främjar 
det kundlojaliteten och det handlar verkligen 
om att ta sig tid så att kunderna upplever att 
de fått god hjälp. 2

”VI PRATAR OM ’ANTISÄLJ’ I DAG”

Sara Bergengran.

Monica Bohlin.

Intervjua så här!
✔ Ställ öppna och breda frågor, 

”hur-frågor” som kräver mer än ja- 

och nejsvar.

✔ Be kandidaten spontant beskriva 

konkreta situationer, hur hen har 

gjort i praktiken, exempelvis be-

skriva ett tillfälle då hen tog ansvar. 

Då är chansen till sanningsenliga 

svar störst.

✔ Ställ en fråga i taget och lyssna 

till svaren.

✔ Lås dig inte vid för många färdiga 

frågor och ställ följdfrågor.

✔ Tillåt tankepauser/tystnad och 

återkom gärna till en ställd fråga.

Så här kommer 
du djupare!
1. Är kandidaten charmfull, var 
noggrannare med kritiska frågor. 
Be kandidaten berätta om när 
hen gjort ett misstag, vem hen 
inte vill att du ska tala med. Tänk 
steget längre på var du kan få 
relevant info.
2. Är kandidaten väldigt öppen 
och transparent, låt inte det 
förvilla dig! Missa inte följdfrågor, 
försök få fram nyanserade bilder 
och säkerställ att du har fått 
konkreta exempel.
3. Ge tid! Avsätt lite mer tid om 
rekryteringen inte känns genom-
arbetad.

Gör ett klokt urval!
✔ Använd flera källor och samnavigera  

resultaten. Exempelvis från personlighets- 
test, förmågetest, attitydtest, integritetstest 

eller kompetensbaserade intervjuer.
✔ Ifrågasätt vilka frågor du tänker ställa till 

referenterna. Var specifik och ställ följdfrågor 
för relevanta svar. Är referenten vald av  

kandidaten, värdera då svaren efter det och 
granska dem kritiskt..

✔ Gör en second opinion, kanske av en  
extern bedömare, av slutkandidaterna.

✔ Återkoppla alltid till  
kandidaterna.

Gör en precis kravprofil!
1. Gör klart för dig själv vilken person du söker och vad du 
menar med exempelvis ”social förmåga”, ”ansvarstagande” 
eller ”stresstålig”. ”Driven”, hur driven då, ingen som går 
vidare efter ett år väl?

2. Tänk inte bara på vad du vill ha, utan också vad du har att 
erbjuda! Lyft tydligt fram det unika i rollen och i företagets 
värderingar. Var specifik med vilka egenskaper som krävs. 
Det upplevs mer attraktivt och seriöst av kompetenta 
sökanden.

3. Spola klyschor och floskler i annonsen! Definiera i stället 
hur du menar att egenskaper ska synas i arbetet.

4. Involvera flera personer i företaget! Fråga korsvis om deras 
förväntningar på den framtida medarbetaren.

Undvik fallgroparna!
✔ Ta aldrig rekryteringen lättvindigt! Försök få alla perspektiv.

✔ Missa inte framtidsperspektivet! (Har kandidaten kompetens för 
morgondagens behov?)

✔ Akta dig för att bli subjektiv, fundera på vad din magkänsla står för! 
(Många har en tendens att anställa folk som är lika dem själv.)

✔ Se upp så att inte kravprofilen blir en önskelista, omöjlig att uppfylla!

✔ Intervjua inte i stökig miljö, exempelvis bakom glasväggar som folk 
springer förbi! 

✔ Undervärdera inte den som är lite mindre kommunikativ, fåordig 
eller nervig! Dagsform skiftar och spända kandidater bedöms ofta fel.

✔ Övervärdera inte charmanta kandidater! Charm behöver inte vara 
lika med kompetens.

GA
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2F O K U S              AT T R A K T I V  B R A N S C H

V i skriver ”måste” finnas på nätet 
och i sociala medier. Det tycks vara 
det enda raka om du vill vara en 
populär arbetsgivare och få folk till 

hallar och verkstäder. Och det räcker inte att bli 
en fena på digital marknadsföring; det måste 
finnas fog för vad du påstår och lockar med. 
Ditt företag måste stå på fasta fundamentala 
grunder. För allt är transparent och sprider sig 
fortare än sommarens skogsbränder.

Ordet i tiden är employer branding – 
arbetsgivarvarumärket, ditt anseende som 
arbetsplats.

”DET ÄR BRÅTTOM, 
VI MÅSTE UT PÅ 
NÄTET OCH HÖJA 
BRANSCHENS AN-
SEENDE, SNARAST!”

VAKNA!
Hallå, det går fort och det kommer att gå ännu fortare. Ska du få mekaniker i morgon 
måste du finnas på nätet. Och, egentligen innan du kliver dit, måste du ha något bra 
att visa upp. Ridån har gått upp. Det handlar om ditt arbetsgivarvarumärke.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

Gira för grynnorna!
✔ Tystnadskultur – det är a och o att du öppnar dig för vad som sägs om ditt 
företag, varför medarbetare slutar, varför de stannar, vad de tycker.
✔ Luftslott – straffar sig; det du lägger ut måste vara äkta.
✔ Tappa fart – har du hoppat på sociala medier måste du fortsätta aktivt.
✔ Dövörat – livsfarligt att slå till. Du måste följa vad som tycks, sägs och 
skrivs om företaget, du måste våga se och lyssna!
✔ Stagnation – den digitala utvecklingen går blixtsnabbt (inte bara i bilarna), 
redan i dag finns dina presumtiva kunder på nya kanaler.

Helgi Gestsson är ansvarig 
för Mercedes-Benz 
Servicemarknad person-

bilar, för Sverige och Danmark 
samt för Mercedes-Benz Global 
training, som utbildar personal 
inom Mercedes-Benz personbilars 
auktoriserade nätverk i Skandi-
navien. Dels i ett grundläggande 
internationellt certifieringspro-
gram i sju steg (17 dagar) för alla 
personbilssäljare, dels kontinuerlig 
fortbildning av nya produkter.

Särskilt utbildade produktex-
perter, som inte har en säljande 
roll, har också införts hos större 
återförsäljare. 

– Det kan vara en utmaning 
för en säljare att kunna förklara 
alla funktioner och tjänster som 
Mercedes-Benz erbjuder sina kun-
der, likväl som det kan vara bra för 
kunden känna att experten inte är 
en säljare, säger Helgi Gestsson.

För mindre återförsäljare 
erbjuds kombinationsutbildningar.

 
Vilken är den viktigaste egen-
skapen för en bilsäljare?
– I huvudsak är det tre. Ett: Att 
kunna lyssna till kundens behov 
och kunna göra en bra behovs-
inventering – om familjen är 
stor eller liten, fritiden aktiv, om 
husdjur finns, om bilen enbart ska 
användas i tjänsten etcetera. Och 
utifrån det kunna presentera en 
passande produkt och pinpointa 
vad som passar varje enskild kund.  

Två: Att kunna leverera bilen 
trevligt och pedagogiskt, även 
kunna förklara bra lösningar 
på exempelvis finansiering eller 
serviceavtal.

Tre: Att kunna produkterna 
väldigt väl och kunna förklara för 
kunden vad produkten klarar av.

– Men övergripande är förmå-
gan att kunna möta människor på 
deras egen nivå, det är sådant vi 
jobbar med i säljprogrammen.

 
Har säljrollen förändrats?
– Om vi backar tillbaka till tider 
då en säljare var mer inriktad på 

prestanda, eller om det skulle 
vara sedan, kupé eller kombi, eller 
två- eller fyrdörras så är det ju 
milsvid skillnad. Produktutbudet 
i dag är gigantiskt, många behov 
ska kunna tillfredsställas och 
systemen har utvecklats enormt på 
denna sida millennieskiftet.

 
Har ålder eller genus betydelse?
– Genus är inget vi definierar 
eller styr. Men personligen tror 
jag att den yngre generationen, de 
så kallade digital natives, har en 
mer intuitiv känsla för de digitala 
systemen och tjänsterna.

 
Hungern efter avslut då …?
– Naturligtvis är målmedveten-
heten viktig, att lotsa kunden rätt 
i samtalen och komma till avslut. 
En duktig säljare är beredd och 
intresserad av att ta hand om andra 
människor; personprofiler är något 
vi jobbar med i utbildningen.

 
Är bästa säljaren den som säljer 
flest bilar?
– Den bästa säljaren är den som 
säljer flest bilar och har högsta 
kundnöjdhet, men det följs inte 
alltid åt.

 
Vad är viktigast då?
– I min värld tycker jag kund-
nöjdheten kommer som nummer 
ett, att sälja volym som nummer 
två. Jag tror att en god kundrela-
tion skapar en hållbar kontinu-
erlig tillväxt som så klart är bäst i 
längden. 2

”TRE EGENSKAPER
ÄR VIKTIGAST”

Helgi Getsson.

En som hörts föreläsa om det i många 
branschsammanhang är Jennifer Erdtman, 
marknadskonsult, tillika kommunikations-  
och pr-chef på Scania Sverige. Hon är snudd 
på bekymrad för att branschen knappt har 
kommit ur stövlarna medan andra håller på 
att varva jordklotet gång efter annan, för att så 
många i branschen glömmer att marknadsföra 
sitt arbetsgivarvarumärke mitt i alla säljan-
strängningar.

Det handlar om tre saker: Skriande arbets-
kraftsbrist, accelererande digitalisering och 
total insyn. Alltså, du behöver folk, allt sker på 
nätet och vad dina medarbetare och tidigare 
anställda tycker om dig sprids som blixten.
Jennifer tycker:
✔ Att arbetsgivarvarumärket och nätmarknads-
föringen ska upp på agendan hos ledningsgrup-
perna.
✔ Att varje företag skulle ha en marknadsan-
svarig.

DU MÅSTE FINNAS på sociala medier för att 
kunna rekrytera framgångsrikt, enligt Jennifer 
Erdtman. Och du måste göra det både ärligt 
och snitsigt. Du måste tänka nytt, lyfta fram 
sådant, som kanske känns som självklarheter, 
med alla till buds stående digitala medel.  
Små filmer med mobilkameran är till exempel 
jättebra. 

Hur många vet egentligen hur det jobbas 
och ser ut på en modern verkstad, vilka yrken 
och karriärvägar som finns i bilbranschen? Ur 
Jennifer Erdtman sprutar möjligheterna, som 
att visa ”superhäftiga saker om hur bilen kan 
förändra människors liv, hur mekanikern un-

danröjer olyckstillbud, roliga nya produkter …”
En av hennes käpphästar är att ta hjälp 

av medarbetarna, både för att medverka och 
sprida saker på egna kanaler och digitala sajter.

– Alla säger att det är ett jätteproblem att få 
tag i folk i branschen, men få ber aktivt dem 
om hjälp som kan yrkena allra bäst, de egna 
medarbetarna, säger hon och fortsätter:

– Många gånger förstår de yngsta medar-
betarna sociala medier bättre än vd:n och de 
framstår oftast som trovärdigare också, så lyft 
fram dem!

FÖR ATT KUNNA sprida något attraktivt måste 
det finnas något attraktivt också, ”hittepå” 
duger inte, det skulle avslöjas ögonblickligen. 
Så där börjar framtidsresan.

– Titta inåt på verksamheten. Ge strålkas-
tarljus åt det som är bra och förbättra sådant 
som är mindre bra. Lyssna till dina medarbeta-
re och försök helst att skapa en kultur där dina 
anställda förr går till dig med missfälligheter 
än snackar illa om företaget på sociala medier, 
säger Jennifer.

Det räcker inte med att göra bra jobb och 
få höga kundnöjdhetssiffror. Ditt arbetsgivar-
varumärke handlar om vad andra säger om ert 
företag. Hög rankning innebär att folk gärna 
vill komma och jobba hos er.

– I dag måste arbetsgivarvarumärket drivas 
och spridas i många medier, säger Jennifer.

Det sägs ju att dagens arbetssökande ofta 
väljer bort företag som inte är hållbara, inte 
tillåter utveckling och inte är framsynta. Det 
kanske är utvecklande för arbetsgivaren – båda 
väljer varandra! 2

Jennifers span
✔ Youtube och Facebook når fortfarande brett.

✔ Rörlig film går alltid hem; det känns ärligast 

(och hos allt som känns äkta ursäktas skavanker).

✔ Linkedin växer som nätverk, även bland 

mekaniker.

✔ VR (virtual reality) och AR (augmented 

reality) som är tredimensionellt respektive 

interaktivt kan vara nästa stora grej, dock 

kostnadskrävande ännu.

Så lyckas du!
1. Ha klara företagsmål som känns meningsfulla även 
för medarbetarna på individnivå!

2. Bygg en kultur där personalen står för det budskap 
du vill sprida!

3. Börja den digitala marknadsföringen med din hem-
sida! Hur mycket rekrytering/lediga jobb visar du där?

4. Ta hjälp av medarbetarna!

5. Våga göra annorlunda saker som kan bli snackisar, 
tillåt lite bus och ha kul!

Agera digitalt, nu, säger 
Jennifer Erdtman.

Fler av Jennifers tips här bredvid!

Här hittar 
svenskar 
jobben
Folk som sökte jobb  
2017 hörde först om 
tjänsten via:
1. Någon som jobbar eller 
har jobbat på företaget.
2. Hemsidan.
3. Sociala medier.

+ för nät-
rekrytering 
✔ De du söker är där.

✔ Det är billigt.

✔ Oslagbart lokalt; med några få kontak-

ter når du mängder av kommuninvånare.

✔ Kan kombineras med annan  

marknadsföring.

✔ Kolleger som är driftiga i  

sociala medier blomstrar.

Jennifers rekryterings-tips!
✔ Tävla ut ett jobb!

✔ Ge bonus till den anställde som aktivt tipsar om bra 
potentiella medarbetare!

✔ Kompetensmatcha med data från sociala medier!

✔ Våga anställa på personlighet och lära upp oerfarna!

✔ Avsluta värdigt; de som slutar är också 
ambassadörer! Förbli vän med dem!

✔ Annonsera lediga jobb på ett lättsamt sätt (men inte 
lattjo lajban)!

✔ Berätta om er vardag!

✔ Spela in en video med medarbetarna, låt dem filma 
och berätta!

✔ Överse med ”skönhetsfel” i digitala produktioner; de 
behöver inte hålla proffsklass!

✔ Presentera nya och befintliga medarbetare och 
tagga deras namn!

✔ Be dem bjuda in sitt nätverk att följa er!

✔ Låt era följare lära känna människorna som bygger 
upp företaget!

GA



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

av cheferna har jobbat 
övertid det senaste 
året, för att de upp-

lever att det förväntas 
av dem. Det visar en 
undersökning gjord  

av Novus på uppdrag 
av Unionen.

Hat, hot och våld 
mot chefer vanligt

80%

Tidningen Chefs undersökning om hat, hot och våld riktat 
mot ledare visar att det är en tuff och utsatt arbetsmiljö 
för många. Omkring 1 400 chefer deltog i undersökningen 
och vittnar om anställda som hotar med självmord i 
chefens hem, klienter som klottrar hotfullt på inredningen 
och till och med dödshot mot chefens barn. En femtedel 
säger att de utsätts för hot i jobbet, en fjärdedel att de har 
drabbats av trakasserier, ryktesspridning och obehagliga 
telefonsamtal. 

Resultatet är inget som förvånar Tomas Devenyi,  
expert och utbildare i säkerhetsfrågor vid SSF Stöld-
skyddsföreningen: ”Tyvärr är det så här verkligheten ser 
ut. Hot och trakasserier är ett jätteproblem, både bland 
chefer och i samhället i stort”.
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FRÅGA TRE

MAGNUS BENGTSSON,   
vd Björkmans bil i Västerås
– Ja, det är viktigt – det finns chefer som 
bara sätter i gång saker. Men det är viktigt 
att säcken knyts ihop. Annars blir det lätt 
bara visioner och fina tankar. Avslut från 
idé till projekt och utförande, det är där den 

stora skillnaden 
för ett gott le-
darskap ligger. 
För mig är det 
ett måste, att 
det jag sätter 
igång, måste 
avslutas för 
att leda till en 
förändring.

Mer än hjärna – Jobba 
smart och må bra
Vi vill prestera optimalt på 
jobbet, ha en rik fritid, tid med 
barnen och dessutom förverkliga 
oss själva. Skiljelinjen mellan 
arbete och fritid suddas ut och 
tekniken gör det möjligt att 
arbeta gränslöst, såväl tids- som 
rumsmässigt. Sanningen menar 
författaren Anna Zetterberg, är att de mest  
effektiva människorna jobbar mindre än genom-
snittet. De har dessutom en meningsfull fritid 
och prioriterar socialt umgänge i högre grad. 

Fängelsebreven
När Nelson Mandela, då 
44-årig advokat och ANC-
aktivist, arresterades av 
Sydafrikas apartheidregim 
1962, anade han inte att 
han skulle tillbringa de 
kommande 27 åren i fäng-
else. Under dessa 10 052 
dagar i trånga fängelsecel-
ler skrev Mandela hundra-
tals brev till myndigheter, 

aktivister, regeringstjänstemän och till sin fru Winnie 
och deras fem barn. 255 av breven, de flesta aldrig 
tidigare offentliggjorda, finns samlade här.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Är det viktigt att  
avsluta allt?

”CHEFER ÄR OMEDVETNA OM HUR DE AGERAR 
OCH SVÄVAR I OVISSHET OM VILKA CHEFS-

BETEENDEN SOM GER EFFEKT” 
Simon Elvnäs, industridoktorand och författare till boken ”Effektfull”

LARS VALTER, servicemarknadschef 
Vallentuna Motor
– Jag försöker undvika att ha allt för många 
oavslutade saker samtidigt så jag kan gå 
vidare. Hellre tre klara grejer än tio halv-
färdiga. Men klart att man kan bli sinkad i 
väntan på en uppgift som tar tid att få fram, 
mejl och telefon som kommer emellan 
medan högen växer. Då börjar kund nummer 

ett, som väntar 
på besked, att 
ringa, sedan 
nummer två 
och då känns 
det stres-
sigt att ro allt 
i land. Allt 
känns fly-
tande, aldrig 
riktigt bra.

GUSTAV ALM, servicemarknadschef 
på Rejmes bil i Örebro
– Ja, det är viktigt att komma i mål, det 
leder till framgång. Jag lyckas inte alltid 
alla gånger; man kan inte alltid komma i mål 
med allt man vill. Men det jag företar mig har 
jag alltid ambitionen att avsluta och det gör 

jag oftast. Om 
jag inte lyckas, 
påverkar det 
mig både som 
chef och per-
son, det blir en 
negativ känsla. 
Man vill alltid 
hundra pro-
cent i mål.

MOBBNING

Inga rövhattar på jobbet!
Som grundare och chef finns det flera anledningar att i princip 
ha nolltolerans mot otrevliga personer på jobbet, enligt en 
studie från University of South Wales i Australien som lät en 
skådespelare infiltrera grupper på olika företag för att se hur 
det påverkade resultaten. Infiltratören fick i uppgift att antingen 
alltid smita från jobb, vara negativ eller ständigt söka konflikt.

Resultatet visade att gruppernas resultat försämrades med 
uppemot 40 procent. Dessutom kan kostnaden för ett företag 
skena där mobbare tar plats, och sjukskrivningar ökar kraftigt 
där mobbning förekommer.

En av världens ledande forskare i problembeteenden på 
arbetsplatser är Stanford-professorn Robert Sutton. Han 
hävdar att nolltolerans med de allra mest skadliga personerna 
på arbetsplatser – det han kallar ”the no asshole rule” – är den 
viktigaste ledarskapsprincipen av alla.



”Lita på din 
MAGKÄNSLA”
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Magnus Lindman 
med säljaren 

Eric Jerpe.

H
ur fångar man en person som 
verkar tycka att det är lika  
intressant att diskutera golv-
mattor som digitala strategier, 
som verkar veta det mesta 

och som är lugn som en filbunke fast han blir 
mejlbombad av kunder och kolleger? 

Magnus Lindmans kontor är mitt i bilhallen, 
ändå är han med och leder den enorma Bilia-
koncernens arbete med begagnataffären. Eller 
kanske just därför. 

I huvudet på en av Bilias dirigenter av begagnat-
strategin finns förädlad affärsnytta och ett skarpt öga 
på örena. Men också magkänsla. Magnus Lindman är 
prästpojken som blev en resultatinriktad bilhandlare, 
lokalt förankrad i den västgötska myllan. 
TEXT ANDERS PARMENT / FOTO JESPER ANHEDE

MAGNUS LINDMAN

GÖR: Försäljningschef, Bilia Skaraborg 
begagnat samt med och leder begbilsaffären 
i Bilia Personbilar.

ÅLDER: 51.

FAMILJ: Fru och två barn, 12 och 14 år.

KARRIÄR: Jobbat på Bilia sedan januari 1997. 
Innan dess, 11 år på Gustaf E Bil.

UTBILDNING: Mekaniker för tyngre fordon.

UTMÄRKANDE DRAG: Positiv, gillar att jobba, 
resultatorienterad.

FRITID: Bilar, ”samlar gärna på gamla bilar 
men får ibland anstränga mig för att låta bli 
att handla”. Åka till stugan i Grebbestad.

– Jag vill sitta i hallen, känna pulsen, kunna 
resa mig och vara med i matchen. Det är jätte-
svårt att sätta sig en våning upp. Det känner 
man direkt. I hallen får man direkt feedback, 
även av dem som inte köper. Vad behöver vi 
göra? Behöver vi förändra marknadsföringen? 
Hur diskuteras Euro 5, Wayke, nya XC40:n och 
Talisman i hallen. 

Med båda fötterna på hallgolvet är alla hans 
beslut förankrade i en mångårig och gedigen 
kunskap om hur kunder är och fungerar. 

”ATT ALLTID I ALLA LÄGEN 
VARA BILLIGAST, DET ÄR 
INTE LÅNGSIKTIGT BRA”

MAGNUS LINDMAN

I botten är han tungmekaniker, nu 
är Magnus Lindman an av basarna 
för Bilias begagnatförsäljning.
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Magnus har – nästan – alltid roligt på jobbet, 
och han har aldrig tyckt att det är jobbigt att gå 
tillbaka efter semestern. Det är resultaten som 
driver honom – god lönsamhet, nöjda kunder 
och känslan av att ha placerat ännu en bil på 
vägarna. När han säger att han har inställningen 
att egentligen ingenting är jobbigt känns det 
inte som en klyscha. 

– Även om man inte firar midsommar med 
alla kunder måste man försöka behandla dem 
som kunder bör behandlas. Visst är en del lite 
struliga men bästa sättet är att respektera även 
dem. Man har ju sällan något för att brusa upp. 
Jag har sällan sagt till en kund att ”du har fel”.

Vi pratar om bilfirmor som det gått sämre 
för, att det ofta går tillbaka på bristande lokal 

förankring. Det är en sak som Magnus har i över-
flöd! Under lunchen hinner vi knappt sätta oss 
förrän en äldre man kommer fram och tackar för 
den fina bil som Magnus fixat åt honom.

NÅGRA SAKER ÄR viktiga i Magnus liv: Han är 
prästpojk. Pappan är nästan 80 och fortfarande 
högst aktiv, och han delar bilintresset med sin 
son. Magnus har sålt många bilar på att han är 
prästpojk, vilket även hans far och farfar var. 
Farfars far var nämligen också präst. 

Magnus själv började som 19-åring hos 
Gustaf E Bil, då återförsäljare för Saab, Opel 
och till och från andra GM-märken i Skara-
borg. Där fick han, ung och talangfull, chansen 
att pröva på försäljning efter bara ett år. En 
vecka senare hade han ett eget försäljningskon-
tor. Många historier präglade denna roliga tid. 
Som när Gustaf E som en av de första i landet 
hade helgöppet och Magnus råkade stänga 
en timma för tidigt. Väl på Ica märkte han 
att det egentligen fortfarande var öppet. Eller 
när han skulle provsitta fåtöljerna i en Chevy 
Trans Sport och vaknade av dörrljudet när en 
kund gick ut genom dörren. I övrigt är det inte 
många affärer han har missat. Telefonen är 
alltid på ”utom när jag är i kyrkan” och med-
arbetarna får gärna ringa, Magnus har koll på 
det mesta i Skövde-anläggningen.

Man kan av detta tro att han är en typisk 
local hero, men han är också med och leder 

”MAGNUS HAR SÅLT MÅNGA BILAR PÅ 
ATT HAN ÄR PRÄSTPOJK”

begagnat för Bilia Personbilar, en miljö där han 
är lika hemma som i Skövde. Och nu är vi i ett 
börsnoterat bolag som omsätter 27 miljarder, 
har 130 anläggningar i fem länder och säljer 
mer än 100 000 bilar om året, och nästan 
50 000 av dessa är begagnade.

I ett så stort bolag finns så klart en gedigen 
resultatmätning och många policyer. 

Blir det inte lätt mycket fokus på lager- 
omsättning och sånt?
– Jovisst, men jag gillar det, det finns en tanke 
bakom. Vi behöver inte ha så många bilar här, 
vi har ju nästan 2 000 i andra anläggningar i 
Sverige, vi kan sälja de bilarna också. Stora lager 
skapar en massa kostnader och problem och 
nyckeltalen hjälper mig att hålla koll på det.

Vad ser du för trender i begagnathandeln?
– Konkurrensen hårdnar och vi måste bli mer 
kostnadseffektiva. Kunderna är olika känsliga 
för olika saker och man måste behålla flexibili-
teten i handeln. En liten buckla när bältesinfäst-
ningen fastnat i dörren är dyr att laga och det 
kanske något man gjort i onödan i många fall. 
Våra bilar är certifierade enligt Bilias regler, och 
vi har garantier med Volvia, så mekanik och 
köptrygghet, där erbjuder vi allt kunden vill ha. 
Man måste försöka ta betalt när det går. Går det 
inte får man acceptera det. Att alltid i alla lägen 
vara billigast, det är inte långsiktigt bra. 

– Prisnivån är hög i Sverige och för att möta 
alla begagnathandlare och auktionssajterna 
kanske vi ska fundera på iordningställandet 
av skönhetsfel. Vi måste göra spot repair och 
använda begagnade delar. Är det en spricka 
i en strålkastare tar man inte en ny för 5 000. 
Ofta är lackgrejer dyra att åtgärda, och en del 
kunder tycker inte det är värt ett väsentligt 
högre pris. 

För att höja statusen på begagnat har 
säljarna på Bilia Skaraborg lyfts; dedikerade 
begbilssäljare har inrättats.

Magnus säger också att affären har blivit 
mer transparent. 

– Om jag inte får 10 000 mer blir det inget, 
sa kunder förr, det är mindre sånt nu. Mindre 
årsmodellsrabatter och inytesstöd. 

– I dag vill kunderna ha bekvämlighet. För 
tio år sen hade ingen en tanke på däckhotell, 
däcken hade man i garaget. Nu bygger vi ett 
helt nytt däckhotell för 20 000 hjul, vi tjänar 
inte direkt på det, men vi vet att kunderna 
kommer två gånger om året, vi kan sälja något 
mer, vi har förmodligen första tjing på att sälja 
nya däck, det är mycket annat runt omkring.

Och framtiden?
– Man måste vara öppen för förändringar. Jag 
själv skulle aldrig köpa en privatleasing, jag vill 
ha bilen betald. Jag är väldigt gammalmodig 
där, men ungdomarna tänker ju inte så, det 
måste man acceptera. 2

MAGNUS RUTINER

✔ Varje morgon går Magnus ett varv i anlägg-
ningen för att kolla var bilarna står och att allt är 
i sin ordning. Det underlättar arbetet under dagen 
och ger koll så att exempelvis inte bilarna är ute 
för provkörning för länge.

✔ Främmande märken brukar han sälja bort, 
”vi är inte specialister och jag ställer hellre en 
Volvo där så jag kan sälja försäkring, serviceavtal, 
tillbehör – och nästa bil om några år”.

✔ Får Magnus en BMW tänker han inte ens tanken 
på att ta in den. ”Den ska gå till en av Bilias BMW-
anläggningar om den är fräsch. Och tvärtom; vi 
kan Volvo bättre och de kan BMW bättre”.

Magnus tipsar!
1. Var ett föredöme för andra som ledare!

2. Ifrågasätt affärsnytta och kostnader! 
Jag sa upp ett system som skulle hjälpa 
oss att hålla koll på kunderna, kostar flera 
hundra tusen per år, men det visade sig 
att nästan ingen använde informationen.

3. Var alltid kostnadsmedveten! Kon-
kurrensen hårdnar, många produkter 
som lanseras kan vara bra i sig, men 
från ett helhetsperspektiv drar de upp 
kostnaderna.

4. Lita på magkänslan! Du måste läsa av 
kunden. Lägg energi och var generös mot 
dem som vill köpa.

5. Tänk småskaligt!

6. Ge omtanke till varje objekt som säljs – 
tänk att du skriver annonsen som om du 
sålde din privata bil!

7. Fundera noga på vilka begbilar du ska 
behålla! Välj alltså var fokus i affären ska 
ligga; man ska alltid fråga sig om en bil 
ska stå inne och ta upp tjugo kvadrat av 
hallen. Eller om det är bättre att sälja den 
vidare och hitta ett annat alternativ som 
man kan tjäna mer pengar på och sälja 
alla kringtjänster som service, försäkring 
och finansiering?

8. Använd rapporteringssystem och 
nyckeltal – men också magkänsla!

Cecilia Hedlund, 
Biliavärd drar fram 
en nysåld bil till en 

väntande kund.

Magnus Lindman vid sitt 
kontorsrum som ligger 
centralt i bilhallen.



WLTP för att se över sitt motorutbud så det 
finns trögheter. Jag tror inte det är normalt igen 
förrän tidigast Q1 2019.

Hur kan en handlare förbereda sig på detta?
– De måste ta hem bilar i spekulation. Vi har 
krävt att generalagenterna ska hålla lager, 
inte vi. Även av påställda bilar. De blir så illa 
tvungna för limitar blir ett problem om återför-
säljarna ska hålla överlager. 

JANOLA GUSTAFSON är vd för Svensk Volvo-
handel, där även Renault ingår. Hur låter det där?

– När det gäller tillgång till bilar hör vi inte 
ett ljud om det, varken från Volvo eller Renault. 
Men med WLTP ligger ju Volvo ganska bra till 
och Renault inte så illa heller. Sedan kommer ju 
95-gramsregeln snart och där har Renault nytta 
av sin stora andel små bilar ... 

– Det här innebär att tillverkarna generellt 
har enormt stora problem framför sig, som 
de i flera stycken underskattat. Följden blir att 
handlarna drabbas i rakt nedstigande led och 

det är något inte handeln fattat. Just i detta är 
kompetensen inom begaffären av mycket större 
vikt än alla förstår. Dessutom är det en affär 
som man även i framtiden kan råda över själv, 
så kommer det inte vara med nybilsaffären! 
Tillverkarna kommer dessutom, rätt skött från 
handeln, att hamna i en beroendeställning 
till handeln, just för att de aldrig kommer att 
kunna hantera beg själva!

Janola Gustafson är inne på en annan viktig 

punkt som vi återkommer till; från och med 
2020 får biltillverkare böta om genomsnitts-
utsläppet överskrider 95 gram. Ju större och 
tyngre bilar, desto högre böter – vilket gör att 
tillverkare kommer att pressa ut bilar med låga 
utsläpp i marknaden. Och här gäller det 95 gram 
med WLTP-testet, som ger ca 20 procent högre 
förbrukning än den gamla NEFZ-körcykeln.

SE OM DITT HUS! Händelserna kring WLTP 
var till en del svåra att förutse, men visar hur 
viktigt det är att sprida risker – gärna med flera 
märken – och ha en lönsam begagnataffär. Då 
slår sådana här problem inte lika hårt.

Det är inte så länge sedan ett stort antal 
Saab-, Opel- och Chevrolet-handlare tappade 
Saab och några år senare Chevrolet, samtidigt 
som Opel-försäljningen minskade kraftigt.

De handlare som säljer flera varumärken har 
en naturlig riskspridning och om något märke 
drabbas finns möjlighet att sälja de andra. Det 
gör det också lättare att behålla medarbetare, 
motivation och kundrelationer.

Men i grunden finns branschens obalans 
mellan utbud och efterfrågan kvar. Biltillver-
kare kommer fortsätta med överoptimistiska 
försäljningsprognoser, handlarnas lager fyllas 
med lagerbilar och erbjudanden om förmånlig 
privatleasing. 2

A
tt det blev lite tomt i hallarna 
efter rekordmånaden juni är 
inte konstigt, bonus malus-
effekten var tydlig. Men det 
kommer bli tomt också under 

hösten och våren i många anläggningar. Inte på 
kunder, utan på bilar. 

Många biltillverkare ligger långt efter med 
WLTP-certifieringen. Volkswagen, exempelvis, 
har mer än 200 modeller som måste testas och 
certifieras individuell, och det är en dyr och 
komplex process. Tilläggsutrustning som större 
fälgar och soltak ska beaktas – så räkna med att 
en del kunder vill eftermontera hjul och annat 
för att klara företagets utsläppspolicyer. 

Biltillverkarnas egen testutrustning används 
så gott som dygnet runt och den som finns att 
hyra är fullbokad. Det är ingen vild gissning 
att Volkswagen kommer att granskas lite extra, 
om inte av myndigheter så av journalister och 
konsumentorganisationer.

Handlarlagren gapar tomma och en del mo-
deller kommer inte kunna levereras förrän efter 
sommaren 2019. Den 10 augusti hade BMW 
190 av 193 modeller klara, Volkswagen 4, 
Audi 12 och Mercedes drygt 100 – men 
viktiga modeller som E350d och dieslar 
för flera mindre modeller saknades. 

Flera tillverkare producerar bilar som 
uppfyller WLTP, men får inte registreras 
förrän de är godkända. För ändamålet 
har VW hyrt Berlins nya flygplats som 
uppställningsplats.

Inte bara biltillverkarna utan 
också myndigheterna har fullt 
sjå med att hinna med och det 
kommer att bli förseningar. 
En del bilmodeller kommer 
inte att vara godkända förrän 
sommaren 2019.

Flera tillverkare har dragit 
ner produktionen. Volym-

modellerna certifieras först och de med små 
volymer – prestandamodeller, hybrid- och 
gasbilar – prioriteras ner – de som är viktiga 
för handlarnas lönsamhet och för varumärkets 
image. 

Utsläppskraven kommer gradvis att skärpas 
och det innebär nya tester. Flera biltillverkare 
anger för höga värden för att slippa nya utveck-
lings- och testkostnader när kraven skärps. En-
ligt en studie från Joint Research Centers, som 
drivs av EU-kommissionen, ligger de värden 
som biltillverkarna har uppgivit hittills knappt 
5 procent över de verkliga värden, för enstaka 

modeller upp till 13 procent. Det är kanske fel 
att kalla det för fusk, men det skapar negativa 
rubriker i medier och retar upp myndigheter.

Som om detta inte vore nog har körbarheten 
försämrats, med sämre gasrespons och smalare 
effektregister, i många bilar efter WLTP-certi-
fieringen. De tillverkare som får bukt mest med 
detta har såklart en fördel.

PÅ ETT BREDARE PLAN har vi inte haft supply 
problems sedan millennieskiftet, då kunder 
kunde få vänta upp till 14 månader på en Passat 
(1997) eller XC90 (2002). Men väl från andra 
organisationer som läkemedelsindustrin är fe-
nomenet välkänt. Men där är man van vid det. 
Tunga procedurer för att få produkter godkän-
da och kunder som kräver vetenskapliga tester 
gör att förseningar är vanliga. Emellanåt dras 
produkter tillbaka för att de har brister. Ändå 
blir det ett herrans liv i försäljningsorganisatio-
nerna varje gång det händer. Utlovade bonusar 
försvinner, motivationen tryter och många ser 
sig om efter ett nytt jobb. Men producenten har 

svårt att kompensera, de missar ju själva 
intäkter när produkter inte kan 

levereras.
Så kan det bli för bilföretag 

också. Så det gäller att förbe-
reda sig på en tuff höst och 
kanske vår.

Vad ska bilhandlare göra?
Pontus Lövrup är vd för 
SVÅ, som på personbils-
sidan företräder Volks-
wagen-, Audi-, Skoda- och 
Seat-handlarna. Hur ser 
han på supply problem och 
WLTP?

– Det blir långa vänte-
tider på en del modeller, 
tillverkarna nyttjar även 
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Tuff höst väntar
bilåterförsäljarna
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Supply problem – problem med att få fram tillräckligt med produkter – 
förekommer sällan i bilbranschen. Men de nya utsläppstesterna WLTP 
ställer till det ordentligt med leveranserna för en del märken. Det gäller 
att förbereda sig på en tuff säsong!
TEXT ANDERS PARMENT

”EN DEL BILMODELLER KOMMER INTE ATT 
VARA GODKÄNDA FÖRRÄN SOMMAREN 2019”

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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

Nu 550.000sålda!

När till-
verkarna 

underskattar 
väntande 
problem 
drabbas 

handlarna.

Pontus Lövrup har nog större  
anledning att oroa sig för VW-sfären än 
Janola Gustafson och Volvohandlarna.

Läs mer på vår  

webb mrf.motor- 

branschen.se om  

effekterna av  

överproduktion!
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Elmia Lastbil i Jönköping firade 35-årsjubileum, men siktet var ändå inställt på framtiden. 
Nyrekrytering, digitalisering och klimatfrågan med alternativa bränslen och sänkt  
bränsleförbrukning är centrala ämnen i branschen som genomsyrade mässan dit närmare 
32 000 besökare sökte sig för den stora transporthändelsen i Norden. Fyra intensiva dagar 
där branschen samlats för att se de senaste nyheterna och ta del av tävlingar, produkt- 
demonstrationer, debatt- och diskussionsprogram och uppleva nostalgi och gemenskap. 
Ett måste för de flesta i lastbilsbranschen.
TEXT & FOTO  BO NORVINGE

Framtidstro  
på Elmia Lastbil

2  M Ä S S A

Specialkarosser – 
SKAB bjuder varje 
gång på spekta-
kulära shower 
och uppträdande i 
sin monter. Inget 
undantag i år utan 
fullt stoj och stim 
av alla de slag men 
samtidigt en hel del 
nyheter inom last-
bilsbyggnationer.
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Nytillträdde vd:n 
för Iveco North 
Europe & Baltics, 
Håkan Jönsson  
med högst ansvar 
för Ivecos trans-
portfordon och 
lastbilar i Norden 
och Baltikum, 
samt bussar i 
Norden besökte 
montern där 
fokus låg på deras 
breda program 
av transport- 
och lastbilar för 
flera alternativa 
bränslen. Snygga lastbilar fanns det även under tak. Billackeringen i Mjölby 

visade upp ett av sina iögonfallande senaste verk i montern.

411 branschutställare från 17 länder samsades på Elmias 
75 000 kvadratmeter stora mässområde i Jönköping. 

Temat i veteranlastbils-
hallen var i år fjärrtrafik. 
Projektledare Anders 
Andersson visade en riktig 
långtradare från 1933 från 
Sveriges då tredje last-
bilstillverkare, Tidaholms 
Bruk. 100-hästars bensin-
motor och lastförmåga  
på 6,5 ton imponerande  
på den tiden.

Mercedes-Benz 
visade hela 
linjen transport-
bilar och lastbilar. 
Pekka Olkkonen, 
lastbilssäljare på 
Upplands Motor 
jobbade hårt un-
der mässdagarna 
för att visa upp 
vad som erbjuds 
från den tyska for-
donstillverkaren.

En av mässans världspremiärer stod Joab för. Deras nya 
krokväxlare, fullspäckad med modern teknik utlovas kunna 
dra ner bränsleförbrukningen med tre kubik och därmed 
också miljöpåverkan med nio ton CO2 årligen.

Scania-Vabis LS76 från 1966 är en god representant för dåtidens långtradarekipage. 
Ägare och renoverare är Pontus Gröndahl från Urshult som till vardags jobbar med 
att sälja reservdelar på Finnvedens Lastvagnar i Växjö.

Erik Lundmans och hans 
Mercedes är välkänd på 
lastbilsutställningar Norden 
runt. Temat är taget från 
komediserien Pistvakt och 
med var också original-
skotern från tv-serien samt 
en fullt fungerande bastu 
uppe på liftdumpern.

Förra Elmia Lastbil bjöd Scania på världs-
premiär av nya generationen Scania. 
Under året har modellerna för urbana 
transporter lanserats. Björn Göthberg, 
säljare på Toveks Lastbilar i Uddevalla 
visade besökarna Scanias hela bredd.

Enkelt flyttbara och sladdlösa pelarlyftare 
har funnits på marknaden ett tag. Gesab 
– Garage Equipment service har sina från 
Stertil Koni. Kenneth Heinonen, säljare för 
Mälardalen noterade ett stort intresse för 
den smidiga 7 500 kilos-lyften på mässan.
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Räntabilitet, rörelsemarginal, soliditet och likviditet  
– nyckeltal som ekonomer använder. De som du själv 
använder är inte mindre viktiga. Du kanske mäter  
sjukfrånvaro, beläggningsgrad eller merförsäljning  
per säljare? Bra början! Lär dig använda nyckeltal  
och du kommer att lyckas bättre!
TEXT ANDERS PARMENT

HÄR FORTSÄTTER VI SERIEN KOPPLAD TILL BENCHMARKING  

– vad vi kan lära av andra och av varandra. 

Vad kan nyckeltal lära oss? Om inte allt, så väldigt mycket,  

enligt de här artiklarna.

Siffrornas

MAGI
VI ANVÄNDER fler nyckeltal än vi tror. En 
bilhandlare tänker på lageromsättningshastig-
het, en åkare på underhållskostnader och en 
bussverkstad på beläggningsgrad. 

Även när vi planerar hushållsekonomin 
tänker vi i termer av nyckeltal. Hur snabbt 
amorteras lånet på husbilen? Hur stora är rese-
kostnaderna per månad och vilken buffert har 
vi för oförutsedda utgifter? 

Vissa nyckeltal är mer etablerade än andra. 
De blir normbildande. Liter per mil eller kilo-
meter. Eller kilometer som indikation på en bils 
skick. Vi vet ju alla att en bil körd i Skillingaryd  
slits mindre per kilometer – åtminstone i 
genomsnitt – än en som körts mellan Olskroks-
motet och Hisingen varje dag i rusningstrafik. 
Men det är också en av nyckeltalens egenska-
per. Alla använder dem och alla vet att de inte 
säger allt!

Visst är ett nyckeltal en förenkling. Men 
det är samtidigt en av nyckeltalens positiva 
egenskaper.

skönt. Man måste alltid ta reda på vad som 
ligger bakom förändringar i nyckeltal, och det 
är jättenyttigt.

Nämn några innovativa och bra nyckeltal!
– Bruttovinst, kostnadsmassa och resultat före 
hyra är alltid jätteviktiga och snabba indika-
torer. Sedan ska man alltid ta det lite försik-
tigt med resultat på sista raden, där kan det 
finnas andra förklaringar som vem som äger 
fastigheterna och högsta ledningens ersättning. 
Kostnadsmassan bör brytas ut till att titta på de 
största påverkarna och det är icke-produktiva 
medarbetare och it-kostnader där det krävs 
mycket investeringar inför framtiden. 

– Demobilskostnaderna är ett viktigt 
nyckeltal. Demobilar är en lönsam affär om 
den beställs i rätt tid och säljs direkt efter fem 
månader. Med dålig planering och växande 
produktportföljer kan det också bli en stor 
kostnad. Nyckeltalet håller koll på detta!

– Det finns många nyckeltal som inte är  
direkt finansiella, som är jätteviktiga att följa 
upp, som konverteringstal av leads och affärs- 
förslag, demokörningar, verkstan, debiterings-
grad och upparbetningsgrader. De verksam-
hetsnyckeltalen är lika viktiga som de finan-
siella.

– Sammanfattningsvis: Nyckeltalsstyrning 
är A och O för att hålla affären i skick! 2

”SMARTA NYCKELTAL FÅNGAR 
KUNSKAP OCH GER ÖVERBLICK 

– MEN SÄGER ALDRIG ALLT!”

Framgångsrika organisationer använder 
många nyckeltal. De lär sig både av informatio-
nen från nyckeltalen, och nyckeltalstänkandet 
i sig. Smarta nyckeltal fångar mycket kunskap 
och ger en överblick över hur verksamheten 
presterar. Man kan inte bara gå på nyckeltal, 
men de är viktiga både för strategiarbete och 
daglig verksamhetsutveckling. När man vet 
hur många kunder som besöker kundmottag-
ning och verkstad vid olika tidpunkter blir det 
lättare att bestämma öppettider, för att ta ett 
exempel.

EN SOM ARBETAR med nyckeltal dagligen är 
Per Almefelt, chef för verksamhetsutveckling 
inom Svensk Volvo- och Renaulthandel.

Vad innebär nyckeltal för utveckling av 
Volvohandeln?
– De är en oslagbar styrning! Förståelse för 
nyckeltalen och att aktivt arbeta med nyckel-
talsstyrning, det är livsviktigt. Man kan reagera 

och agera väldigt snabbt genom nyckeltals- 
analys. Är man inte duktig på nyckeltal ger 
man bort en massa pengar. Varför? Jo, nyckel-
talet hjälper oss att se bortom vad resultatet blir 
i pengar, och koppla ihop olika delar av verk-
samheten. Om man som handlare gör en riktig 
analys av sina nyckeltal kan man tjäna ännu 
mer pengar. Vi har till exempel haft lätt att sälja 
vissa leasingåtertag och fått bra betalt, då blir ju 
lönsamheten bra, men nyckeltal hjälper hand-
lare att rensa för såna tillfälliga effekter.

– För mig är nyckeltal en indikator för 
att se vidare på vad som ligger bakom. Man 
lär sig alltid något på det. Bara att gå ner på 
djupet och konstatera falskt alarm är jätte-

Per Almefelt, vän 
av nyckeltal.

9
2
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8
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4
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Tips!
✔ Använd den information som du 
har – det är enklast och billigast!

✔ Testa nyckeltal som du själv har 
kommit på! Träning ger färdighet.

✔ Använd nyckeltal för att argumen-
tera för din sak, i relation till impor-
tör, fabrik, finansbolag etcetera!

SÅ HÄR SVARAR Olle Högberg:
– Ekonomiska beräkningar på värdet av 
mjuka värden saknades helt. Skulle ett företag 
värderas tittades det bara på resultat- och 
balansräkningen. Det var bara siffror som 
hämtades från redovisningsrapporterna. Sam-
tidigt betonades hela tiden att medarbetarna 
är det viktigaste i alla organisationer.

– Vi insåg snabbt att det inte får kosta för 
mycket att ta fram ett nyckeltal utan tittas 
på vad som redan finns i ett informations-
system och vad som kan mätas indirekt. Vi 
försökte fånga komplexa egenskaper i ett enda 
index. Först tog vi fram ett index för attrak-
tiv arbetsgivare, sedan jämställdhet. Jämo 
kontaktade oss. Vår enkla utgångspunkt var 
att i en jämställd organisation är det ingen 
skillnad mellan mäns och kvinnors förutsätt-
ningar – de ska ha samma karriärmöjligheter. 
Det smartaste nyckeltalet var att könen på 
cheferna ska avspegla könen på medarbetarna. 
Då är det jämställt. Är index mindre än 1,0 är 
det för få kvinnliga chefer. Det där har vi  
kunnat följa sedan 1996, då var nyckeltalet 
0,48 och nu senast 0,93.

Medverkar diskussioner till ett smartare 
tänk?
– Det är precis så vi ser nyckeltal. Allt är 
svårt att mäta, men om vi får fram ett vettigt, 
rimligt nyckeltal har vi en jättebra grund för 
att börja en diskussion som annars inte hade 
uppstått. Det är bra när folk reagerar med ett 
”det var som fan” i stället för att bara konsta-
tera en siffra. Ingen reagerar på 8,2; man vet 
inte om det är bra eller dåligt. Det handlar om 
att få fram en historia, en siffra kan dölja ett 
drama.

– Det kommer alltid invändningar. Om 
man vill komma till slutsatser måste man 
gräva vidare. Man lär sig mycket och nyckel-
talet skapar diskussion och debatt. Är utfallet 
ett problem eller inte? Bara en sådan sak som 
vilka som är anställda; det finns ofta projekt-
anställda och tjänstlediga och hur gör man 
med föräldralediga? 

Nyckeltal är en strategi för att få folk att 
prata mer om varför något är viktigt.

Några fällor gällande nyckeltal?
– Det finns en massa fällor. Nyckeltalen kan 
vara för många, eller för ointressanta, ingen 
bryr sig om dem. En siffra mäter aldrig allting, 
så man behöver flera – men inte för många – 
nyckeltal. Den som jobbar med nyckeltal som 
andra använder, kan jämföra och förbättra sig.

Bilhandlare – vad ska de använda för  
nyckeltal?
– Vad är viktigt? Högt i tak kanske. Hur mäter 
man det? Delaktighet. Hur mäter man det? 
Folk går omkring med idéer, man får vara lite 
udda, kan säga konstiga saker. Ingången på 
alla nyckeltalskonstruktioner är att man måste 
tro på att något är viktigt. 

Om du är bilhandlare:
✔ Vad ligger bakom framgången? 
✔ Vad skiljer en framgångsrik från en mindre 
framgångsrik? 
✔ Större intäkter än kostnader – vad ligger 
bakom det? 
✔ Bra rekryteringar?
✔ Rent och snyggt?
✔ Kan namnen på alla kunder? 
✔ Vad tror vi på? 
✔ Vad har vi för teorier? 2

1.  REL ATERA NYCKELTAL!
Nyckeltal behöver inte, men sätts ofta, i relation till 
något. Årets vinst ställs i relation till omsättningen 
– som i fallet med bilhandlaren, som tyckte att fem 
miljoner är mycket pengar, trots att det innebär en 
vinstmarginal på futtiga 0,5 procent av omsättningen 
på en miljard. Fem miljoner räcker bra till mig och 
mina barn, menade han. Det gör det säkert. Men en 
liten vinstmarginal innebär en enorm känslighet för 
störningar i form av förändrade omvärldsfaktorer 
och sämre konjunktur. De fem miljonerna kan snart 
förbytas i förlust. 

Nyckeltal är ett sätt att lära av andra! Ställs 
nyckeltalet i relation till ett annat kan man förstå 
verksamheten bättre. Just att man med nyckeltal 
kan jämföra två företag med varandra utan att de 
behöver vara lika stora är bra. Det säger samtidigt en 
hel del om huruvida den som leder en verksamhet är 
proaktiv eller reaktiv. Om du är Toyota-handlare och 
presterar sämre än andra Toyota-handlare kan du ju 
avfärda alla som presterar bättre genom att skylla på 
olika saker. En del säkert med goda skäl, andra inte. 
Men du kan också välja att se det som ett tillfälle att 
lära av dem som presterar bäst.

Och här har vi en viktig egenskap hos nyckeltal. 
De lyfter fram centrala delar av verksamheten som 
många är överens om är viktiga. De för verksamheten 
närmare marknaden. Det gör att det blir svårt att 
mörka en dålig prestation och enkelt att lyfta fram en 
god prestation. Det kommer i förlängningen att gynna 
alla verksamheter. 

2. L ÄNKA SAMMAN NYCKELTAL!
Många använder ett index för hur snabbt mekaniker-
na jobbar. Det spelar roll om det är personbilar eller 
lastvagnar. En personbil skulle klara sig (=överleva) 
utan service i tre år och femtusen mil så länge oljan 
i motorn byts. För tunga fordon är det annorlunda. 
De rullar mycket längre och ägarna är mycket mer 
beroende av tillgång till fordonen. Driftstopp innebär 
stora direkta och indirekta följdkostnader.

Då kommer vi in på det här med mekanikerns 
noggrannhet och snabbhet. På en personbilsverkstad 
är index 100 för en normalsnabb mekaniker. Den 
långsammaste har 60 och den snabbaste 180. Den 
snabbaste drar in tre gånger så mycket pengar och 
är visserligen slarvigare och har fler reklamationer, 
i det stora hela är dock personen mycket lönsam. 
Den största delen av det överskott som snabbheten 
genererar kommer handlaren till del, en mindre del 
mekanikern i form av högre lön. Åtminstone i en 
större verkstad är de flesta kunder omedvetna om 
att de fått den snabba mekanikern. För tunga fordon 
skulle mekanikern snabbt få dåligt rykte.

Genom att koppla samman snabbhet, reklamatio-
ner och intäkter kan nyckeltalstänket blomma ut  
i ökad lönsamhet.

3. BAL ANSERA NYCKELTAL!
När man har flera nyckeltal är det viktigt att få verk-
samheten belyst ur olika perspektiv. 

Dels behöver man balansera mätning av individu-
ella prestationer, och helheten. Det är tack vare att 
mekaniker är och jobbar olika som helheten kan bli 
bra. Man kan mäta täckningsbidrag, reklamations-
kostnader, kundnöjdhet och intäkter per mekaniker, 
mätarställning, märke, modell och ålder. Kanske 
Jessica är bättre på långmilare, Micke på kortmilare 
och Johnny på nyare bilar?

Man behöver också balansera externa och interna 
mått. Beläggningsgrad, lageromsättningshastighet 
och tid för att iordningställa en inbytesbil är interna 
mått – kundnöjdhet och arbetsgivarattraktivitet är 
externa. Man bör också balansera historiska mått 
som lönsamhet med framåtsyftande mått som inves-
teringar i lokaler och utbildning.

4. KOMMUNICERA MED NYCKELTAL!
Nyckeltal gör det enklare att förstå och kom-
municera med chefer och controllrar. Det blir 
lättare att motivera beslut och få sin vilja ige-
nom. Nyckeltalen kan ses som en marknads-
föring av det som du gör. Om antalet sålda bilar 
är det nyckeltal som de flesta i organisationen 
pratar om kan du visa med produktmix och 
täckningsbidrag att den som säljer färre bilar 
faktiskt kan bidra mer till lönsamheten.

5. EFFEKTIVISERA MED NYCKELTAL!
Nyckeltal bidrar till att resurser som medarbetare 
och lokaler används på bästa möjliga sätt. Nyckeltal 
sätter också press på underpresenterande enheter. 
De visar ju hur man själv presterar i relation till andra. 
Nyckeltal tas inte bara fram för att påverka ett bete-
ende utan också för att marknadsföra organisationen, 
kommunicera stolthet, markera mot konkurrenter 
– eller för att det är roligt och intressant att följa en 
viss del av verksamheten. Det kan finnas ett nöje i att 
mäta hur lastbilsmekanikers utbildningar påverkar 
kundnöjdheten. Även om det inte påverkar sättet 
att arbeta på kort sikt bidrar det till att tänka mer i 
termer av nyckeltal.

6. SKILJ PÅ HÅRDA OCH MJUKA NYCKELTAL!
Ibland pratar man om hårda och mjuka nyckeltal. Ett 
hårt nyckeltal skulle kunna vara täckningsbidrag per 
mekaniker eller sålt fordon, ett mjukt nyckeltal kan 
vara trivsel eller jämställdhet. 

Med hårda nyckeltal har ofta finansiella nyckeltal 
eller nyckeltal från den finansiella redovisningen 
avsetts. Båda är så klart väsentliga, men en viktig 
skillnad är att de mjuka är svårare att mäta och  
utfallet inte lika exakt.

    8 - 9  •  2018 51I NÄSTA NUMMER: Anders Parment borrar in sig på vad 

vi kan lära av alla omvärldsanalyser som haglar över 

oss – och vad vi kanske bör läsa kritiskt  

i dem och inte ta så hårt på.

Jonglera med 
NYCKELTALEN!
Här är sex angreppssätt:

”En siffra kan 
dölja ett drama”
Olle Högberg är docent i redovisning vid Stockholm 
Business school. För drygt 20 år sedan var han med 
och startade Nyckeltalsinstitutet. Hur kom det sig?

”NYCKELTAL ÄR EN STRATEGI FÖR ATT  
FÅ FOLK ATT PRATA MER OM VARFÖR 

NÅGOT ÄR VIKTIGT”
OLLE HÖGBERG, DOCENT I REDOVISNING

Olle Högberg är en 
fena på nyckeltal.

Det finns många 
nycklar att välja 
mellan. Fler tips 
finns på vår 
webbplats.

PÅ VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se
får du fler av tips  

på nyckeltal!



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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

49.900 kr 

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

BEAD BAZOOKA

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 960

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.590 kr

leasing fr. 946kr/mån.

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

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

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

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

 

65.900 kr
leasing fr. 1233kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

Däckmaskinpaket 3:

Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

 47.900 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

geodyna 7340p

42.900 kr
leasing fr. 820kr/mån.

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

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

- NYHET!

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  31.900 kr

leasing fr. 623kr/mån.

leasing fr. 838kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 43.900 kr

3300 mm

6200 mm
Modell 528C
8 tons fyrpelarlyft med dubbla 
hydraulcylindrar och extra långa 
körbanor. Framtagen för alla 
slags transportbilar och i synner-
het husbilar men fungerar även 
bra till vanliga personbilar.

Modell 528C AT
Likadan som 528C ovan men utrustad med 
ett rampkit för hjulinställningsarbeten, ger 
en slät yta med uttag för vridplattor fram och 
integrerade glidbord bak.

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

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
16.900 kr

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

Modell 524  4 ton 41.900 kr
Modell 526C*    5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5 ton 93.900 kr
Modell 528C   8 ton 88.500 kr

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

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

1.800 kr/sats

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

4 ton

Husbilslyften!

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

leasing fr. 587kr/mån.

29.900 kr

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

monty 8300P smartSpeed
monty 8300p smartSpeed 
är en däckmonterings-
maskin som kombinerar 
funktionerna alla är 
vana att använda med 
skonsam automatisk cen-
trumlåsning och inbyggd 
hjullyft. Paket:

8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 69.500 kr
leasing fr. 1298kr/mån.

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

1.800 kr/sats

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

25.500 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

duolift 
HL 3500
3,5 ton

Kampanj:

31.900 kr

leasing fr. 623kr/mån.
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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

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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KUNDEN KRÄVER 
UPPDATERAD APP
FRÅGA  Vi har en kund som köpt 
en förregistrerad, knappt tre må-
nader gammal bil. Till modellåret 
2018 har tillverkaren en app, till 
vilken man kan koppla upp bilen 
och komma åt vissa funktioner 
som att se färddatorn, service-
historik och var bilen befinner 
sig. Bilar tillverkade efter en viss 
vecka har även så man kan starta 
bränslevärmaren via appen.

Bilen som vår kund köpte var 
tillverkad före denna vecka och 
hade således inte denna funk-
tion. Säljaren säger att kunden 
inte frågade efter funktionen och 
att funktionen som sådan inte 
heller diskuterades i samband 
med försäljningen. Efter några 
dagar hörde kunden av sig och 
förklarade för säljaren att han 
hade varit väldigt tydlig med att 
han måste ha appen för värma-
ren och tyckte att säljaren lurat 
honom. 

Det finns ett system för 
eftermontering för drygt 7 000 
kronor som jag erbjöd till halva 

priset som goodwill. Kunden 
tackade nej.

Varken köpeavtal, leverans-
godkännande, mejlväxling eller 
någon annan dokumentation 
bekräftar att bilen har app-
styrning. Vad tror du, kommer 
kunden att komma någonstans 
om han driver detta vidare, vilket 
han sagt att han ska göra? 

VästgötaLasse

SVAR HÄR ÄR DET kunden som ska 
bevisa att ni avtalat om att bilens 
dieselvärmare skulle gå att styra 
från appen. Eftersom dokumen-
tation om det saknas så är min 
bedömning att kunden inte kan 
visa att avtalet skulle ha omfattat 
appstyrning eller att han i annat 
skulle kunna ha förväntat sig att 
en bil generellt har sådan utrust-
ning. 

Därtill ska beaktas, som säkert 
också kan bekräftas av tillverkaren, 
att den omdiskuterade funktionen 
tillkom senare. 

David Norrbohm

ETT ”MÅNDAGSEXEMPLAR”
VERKSTAD

FRÅGA  En dam köpte en ny 
Peugeot 308 med tre års fabriks-
garanti av oss i april 2014. I 
december 2016 var hennes bil 
inne för en garantireparation 
av kamkedjetranmissionen. 
Knappa året senare, i septem-
ber 2017, blev det motorbyte på 
bilen efter ett haveri (fabriksga-
ranti). Ytterligare tre månader 
senare fastnade kopplingspeda-
len i botten, vi fixade det också. 

Kvinnan hade vid den här tid-
punkten börjat tycka att hennes 
bil var på verkstaden lite för ofta. 
Bilen blev dessutom skadad 

senare och vi hade in den på vår 
lackverkstad. Vid det tillfället 
bjöd vi även på lackering av 
en gammal parkeringsskada 
hon hade råkat ut för. Inte nog 
med det, i mars 2018 kom bilen 
bärgad till oss igen. Felsökning 
visade fel på bränslepumpen. 
Eftersom bilen nu var utanför 
fabriksgarantin gick hennes 
försäkringsbolag in och tog 
skadan. Sedan var det åter dags; 
någon vecka eller två efter bytet 
av bränslepumpen tändes motor-
lampan på den lilla Peugeoten. 

Nu var det högtryckspumpen 

som var defekt. Bilägaren var nu 
märkbart irriterad på att hennes 
bil gick sönder så ofta. Vi för-
klarade vår uppgift att laga bilar 
och hittills hade vi inte misslyck-
ats med hennes bil som vid detta 
tillfälle gått 5 700 mil. Damen 
hämtade sitt franska fordon om 
än något irriterad.

Någon vecka senare hörde 
hon av sig och sade att hon ville 
häva köpet av bilen på grund av 
alla fel. Kan hon det?
Jenny, verkstadschef J-Bil, Vällingby

SVAR DET BLIR SVÅRT för damen 

FRÅGA  Under en av vårens 
hjulskiftarkvällar kom en man in 
med sin bokade Kia Sorento och 
skulle få sommarhjul monte-
rade. Bilen var bokad sedan 
tidigare och kunden har varit hos 
oss i flera år med sina bilar. 

Hjulskiftarkvällarna är väldigt 
populära bland våra kunder som 
slipper använda dyrbar dagtid 
för att få på hjulen i rätt tid, inte 
sällan har vi bjudit på varmkorv 
i samband med detta. Fart och 
fläkt alltså, vilket också innebär 
att det går undan när bilarna 
lämnas och hämtas, Sorenton 
var inget undantag. 

Jag hade hört ett samtal 
mellan bilägaren och en av våra 
servicerådgivare där han sa ”jag 
kommer och hämtar bilen strax 
före åtta”. ”Okej”, svarade min 
kollega. Tjugo minuter senare 
kom en av mekarna in till mig 
och sa att det fanns en hund i en 
av bilarna som han skulle skifta 
hjul på. Jag gick ut på verksta-
den och såg att Kian var inkörd 
och stod på saxlyften. Just när 

Based on a true story
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

vi kom fram till bilen hörde både 
jag och mekanikern hur central-
låset gav ifrån sig det klassiska 
”låsljudet”. Va f..? Hunden låste 
i det ögonblicket in sig själv och 
nycklarna, som satt i, genom att 
trampa på centrallåsknappen! 

Vad göra nu? Försöka locka 
hunden att trycka på knappen 
igen gick inte, bilägaren svarade 
inte på telefon. Vi provade att 
ringa hans fru som inte heller 
svarade. Bilen stod där den stod 
med en glad hund som tyckte 
att det var jätteroligt med all 
uppståndelse på verkstaden. 

Min mekaniker kom på en 
bra idé på hur vi skulle kunna 
låsa upp bilen. Han demonte-
rade öppningshandtaget på 
bakluckan och lyckades efter 
ett tag låsa upp den samma och 
klättra in i bilen till en hund som 
var ännu gladare än innan. 

Hjulen blev skiftade medan 
byrackan fick nöja sig med en 
skål vatten i kundmottagningen 
och hänga med de andra vänte-
kunderna.

Kia-ägaren kom som han 
lovade strax före åtta på kvällen. 
Efter att jag hade förklarat vad 
som hade hänt fann vi det båda 
två lite lustigt. Det blev dock inte 
lika lustigt när jag ville ha betalt 
för halvtimmen som det tog 
att ta sig in i bilen, 500 kronor. 
Det tyckte hundägaren var för 
mycket. Jag skapade en öppen 

att häva köpet, Konsumentköpla-
gen gäller i tre år och bilen är nu 
drygt fyra år gammal. Möjligen 
menar hon att ni har haft en hel 
del reparationer på hennes bil, 
men det har ju hela tiden varit nya 
fel. Om vi tittar på Konsument-
tjänstlagen som är vanligast på 
verkstäderna, så gäller följande: 
Om verkstaden misslyckas efter en 
reparation har densamma två av-
hjälpningsförsök att åtgärda felet. 
Om verkstaden misslyckas trots 
detta, har konsumenten rätt att till 
prisavdrag eller hävning.

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

Lars Lieberg
är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden. 
08-701 63 14

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

order och bad att få återkomma 
efter att ha talat med MRF. Vad 
har jag rätt till?

Göran, verkstad söder om Mälaren

SVAR KUL HISTORIA GÖRAN. Tittar 
vi på verkstadens reparationsvill-
kor så är 500 kronor mer än vad 
villkoren tillåter, det vill säga max 
15 procent högre än lovat pris 
(om priset för skifte och förvaring 
är normala cirka 1 000 kronor 
per säsong). I detta fall är det en 
avvikelse och det känns löjligt att 
kunden inte vill betala. Gör så här, 
ta 250 kronor för arbetet och 250 
kronor för hundpassning!

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

ETT GDPR-SVAR
längre tid (exempelvis vid längre 
garantier, säkra reparationer eller 
bokföringslagen, vilket framgår av 
informationspolicyn). Det hänger 
alltså på i vilket syfte uppgifterna 
sparas.

David Norrbohm

FRÅGA  I vårt CRM-system har 
vi en gallringstid av personupp-
gifter på fem år på nybil och tre 
år på begbil? Kan vi ha dem kvar 
i kundbasen om vi hänvisar till 
MRF:s uppdaterade köpeavtal 
och villkor där information kring 
personuppgifter ingår? Hoppas 
att du kan svara.

Calle P

SVAR SENASTE VERSIONEN av 
leveransvillkoren hänvisar mycket 
riktigt till företagets informations-
handling om personuppgifter/
integritetspolicyn. Mallen till den 
finns också på MRF Online. Av 
den framgår vilka lagringstider 
som gäller i marknadsföringssyfte, 
mycket riktigt fem år på ny bil 
och tre år på begagnad bil. Sedan 
kan det däremot givetvis finnas 
skäl till att spara personuppgifter 

”I KUNDBILEN SATT EN GLAD HUND SOM 
LÅST IN SIG SJÄLV OCH NYCKLARNA GENOM 
ATT TRAMPA PÅ CENTRALLÅSKNAPPEN”

GÖRAN, VERKSTAD SÖDER OM MÄLAREN

FRÅGA  Vi hade en äldre Audi, 
som rullat cirka 10 000 mil. 
inne på service tidigare i 
veckan. Vi gjorde då följande 
anmärkningar: ”Oljeläckage 
från motor, från drivaxel för 
oljepump till motor, ej akut”.

Kunden motsätter sig att 
den anmärkningen står skrift-
ligt på servicefakturan och 
kräver att den ska tas bort. An-
ledningen är att den lagras och 
syns i servicehistorik-system 
hos samtliga auktoriserade 
VW/Audi-verkstäder i Sverige. 
Kunden anser att vi gör hans bil 
värdelös med denna fakta. Till 
saken hör att reparationerna 
skulle kosta minst 100 000 
kronor.

Vi har nekat radering för att 
inte kunna anklagas för att ha 
missat viktiga brister på bilen. 
Vad gäller här, kan kunden 
kräva att vi raderar?

En GDPR-fråga?

SVAR NI HAR INGEN skyldighet 
att ta bort uppgiften och bör inte 
heller göra det!

Enligt konsumenttjänstlagens 
regler är ni skyldiga att dokumente-
ra det arbete ni gör. Som ni är inne 
på, så är det även givetvis viktigt 
underlag för att visa att er service/
felsökning varit fackmässig.

Uppgiften som sådan är ingen 
personuppgift, och det finns flera 
lagliga grunder för behandling 
av personuppgifter i till exempel 
arbetsorder vid reparationer, 
som inte heller behöver raderas, 
trots kundens anmodan (läs mer i 
MRF:s uppförandekod).

David Norrbohm

JURIDIK

”Radera inte!”

GDPR-frågorna 
är många. Fler 
svar i nästa 
nummer.

Medföljande och 
kvarlämnad.
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”VI ÄR OENSE PÅ JOBBET 
OM TVÅ SAKER”

BILHANDEL

BILHANDEL

”INFORMERAR NI INTE OM TIDIGARELAGD REGISTRERINGSDAG 
FÖR EN SÅLD NYBIL, ÄR DEN ATT BETRAKTA SOM BEGAGNAD”

FRÅGA  Jag jobbar som säljare 
på ett rätt stort bilföretag och vi 
har ofta påställda lagerbilar som 
har reggats i förväg för att vi ska 
nå våra bonusmål. Det händer 
tyvärr ibland när en bil säljs att 
det slarvas med att hålla koll 
på vilka bilar som är reggade 
och vilka som är helt ”nya” och 
därmed får kunden ingen infor-
mation om att garantierna har 
börjat ticka.

Vi säljare säljer på så mycket 
vi kan, men kollar inte alltid så 
noga vilka bilar som reggats 
eller inte. Det känns inte så kul 
när kunder kommer tillbaka och 
är sura för att deras garanti gått 
ut tidigare än förväntat. Många 
hör aldrig av sig, men en del blir 
irriterade och kräver kompen-
sation och då får vi säljare ofta 
skulden för att kunden inte fått 
rätt information.

Tyvärr känns det som att 
företaget tycker att det är okej 

Måste vi kompensera om bilen reggats i förtid?
så länge vi säljer, men när det 
blir tjafs så får vi skit och ska 
försöka lösa det med kunden.

Den konkreta frågan är egent-
ligen om, och i så fall hur, kunden 
ska kompenseras på rätt sätt? 

Niklas

SVAR DET HÄR HAR jag upplevt 
själv vid flera tillfällen och det kan 
ibland ha gått flera månader av 
bilens garanti innan bilen levere-
ras. Är det bara frågan om några 
dagar, eller max två veckor, blir 
det förmodligen aldrig problem, 
för då är det inte så obekvämt att 
förklara vid försäljningen (eller 
reklamationen). Men har det gått 
längre tid krävs förmodligen hjälp 
med motivering i form av extra 
prisavdrag för att kunden ska göra 
affär.

DET VANLIGASTE ÄR att bilföretag 
skapar en kampanj med bättre pris 
eller med något annat specialerbju-

dande när bilar har förregistrerats. 
Sedan beror det på kampanjens 
slagkraft och antal bilar som kam-
panjas hur lång tid det tar innan 
den sista kampanjbilen blir såld 
och levererad.

Grundregeln är att bilen är 
att betrakta som ny när den får 
sin första registreringsdag vid 
leveranstillfället. Alternativt om 
bilen har registrerats tidigare, men 
då ska ni som säljföretag göra det 
tydligt vilket datum bilens första 
registreringsdag är, samtidigt som 
ni informerar om den förkortade 
garantin. Det måste göras skriftligt 
på köpeavtal och garantihand-
lingar för att bilen fortfarande ska 
betraktas som ny.

OM NI ÄNDÅ missar att informera 
om första registreringsdatum är 
bilen att betrakta som begagnad 
och ni kan bli skyldiga att kom-
pensera kunden för det. Det är 
dock inte ett tillräckligt starkt skäl 

DÄCKSENSORER SPÖKAR 
PÅ SÅLDA BEGBILAR

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Nu är det saker som vi 
diskuterat här på jobbet och vi är 
inte överens. Det vi diskuterat är 
vad som gäller när man jobbar 
med en bil och följer fabrikan-
tens anvisningar, men ser något 
som är helt galet. Hur ska man 
reagera då? 

Några av oss tycker man ska 
stoppa jobbet och kontakta 
biltillverkaren om man ser något 
galet, medan några andra säger 
”jobba på för dom lyssnar ändå 
inte”. 

Och hur gör man om repara-
tionsanvisningarna blir föränd-
rade under själva jobbet? Vi är 
lika delade där. Om man jobbar 

VILLRÅDIG

NÄR BÖRJAR ETT JOBB? 
OCH TVÅ FRÅGOR TILL …

LARS LIEBERG

för att kunden ska kunna åberopa 
en hävning.

Hamnar ni i en situation som 
du beskriver, att detta upptäcks 
efter något år, finns det vad jag 
vet inga specifika regler för hur 
kunden ska kompenseras, men här 
är mina förslag för olika delar:
Vagnskadegaranti: Här bör 
kunden kompenseras för den pe-
riod han eller hon måste bekosta 
själv i och med otydligheten från 
säljföretaget.
Nybilsgaranti: Förläng garantin 
med eget åtagande och boka in 
kunden för en hälsocheck i slutet 
av den ordinarie garantiperioden.
Vid förekommande ”fri service”: 
Förläng med risk för att få stå för 
en service.
Assistans och liknande: Knepigt, 
men den kan man säkert baka in i 
kundens försäkring och den får ni 
försöka ersätta med ett motsva-
rande belopp.

Lars Lieberg

FRÅGA  Vi har under den senaste 
däckskiftarperioden haft väldigt 
mycket problem med däcktryck-
sensorer som inte fungerar eller 
saknas när kunden ska byta 
mellan sommar- och vinterhjul. 
Det gäller bilar vi sålt begag-
nade och där de begagnade 
sommar- eller vinterdäcken 
legat instuvade i bakluckan. 

Bilarna är ju begagnade och 
det går inte att hålla reda på om 
kunderna, som bytt in bilarna, 
har uppgraderat sina vinterhjul 
med sensorer eller inte. Är vi 
skyldiga att se till att det finns 
fungerande sensorer på alla åtta 
hjul?

Rune, Ångermanland

SVAR VILL DU HA helt nöjda 
kunder bör du se till att bilen har 
samma funktion på både som-
mar- och vinterhjul. Kunderna vill 
nog inte åka omkring i en bil som 
larmar med signal eller varnings-
lampor som signalerar däcktrycks-
problem, även om systemet går 
att stänga av eller tystnar efter en 
stund.

Om du ändå väljer att leverera 
bilar där du inte tar ansvar för detta 
råder jag dig att friskriva dig från 
den funktionen extra tydligt. Det 
kan du göra på varudeklarationen 
och även på köpeavtalet. Vid fri-
skrivning på sådant sätt klarar du 
dig vid en eventuell reklamation.

Lars Lieberg

med en bil och reparationsanvis-
ningarna förändras anser några 
av oss att man ska fortsätta, 
medan de andra säger att man 
ska följa den nya metoden 
även om man måste skaffa nya 
reservdelar. 

Nu kom jag på en tredje fråga: 
När startar egentligen ett jobb?

Villrådig 

SVAR JA, DET BLEV inte en fråga 
utan tre. Vet inte i vilken ände jag 
ska börja, men tror att jag börjar 
från början, det vill säga med din 
sista fråga, när ett jobb startar.

Jag anser att jobbet startar när 
kunden kommer in och bokar tid 

för jobbet. När kunden sedan kom-
mer in och besiktigar bilen måste 
ni ibland ta fram reparationsan-
visningar för att kunna genomföra 
en riktig skadekalkyl. Om ni här 
måste beställa hem delar, exempel-
vis en bakskärm som ska anpassas 
(kapas till) för reparationen och 
lämnas in på lackering för rost-
skyddslackering innan den monte-
ras, så har definitivt reparationen 
påbörjats. 

OM NI UPPTÄCKER något som ni ser 
är uppenbart tokigt när ni följer 
anvisningarna så ska ni stoppa 

jobbet och kontakta biltillverkaren 
(generalagenten), påtala felen och 
invänta instruktioner hur ni ska 
gå vidare. 

OM NI HAR PÅBÖRJAT en reparation 
efter biltillverkarens anvisning 
och det kommer en senare metod 
innan jobbet är klart så behöver ni 
inte göra om det jobbet; vore den 
första metoden så dålig att den 
vore trafikfarlig skulle biltillver-
karna återkalla alla bilar där den 
metoden använts och reparera om 
dessa bilar. 

Jan Olvenmo

Med villrådig blick, 
men ej identisk med 
frågeställaren.

Knivigt att ha koll på däck- 
sensorer i begagnatsortimentet.

Vill du ha hjälp att hitta rätt person 
för jobbet eller behöver du sätta 
ihop ett helt nytt team? Hör av dig till 
oss så berättar vi om våra smarta 
lösningar för just motorbranschen. 
Förutom vårt huvudkontor i Stock-
holm har vi två etablerade kontor i 
Malmö och Göteborg.

Kontakta gärna våra regionchefer 
eller vårt Stockholmskontor på
info@autorekrytering.se

VÄLKOMMEN TILL EN
NY REKRYTERINGSHÖST

KONTAKT
REGION SYD:
Johanna Andersson
johanna.andersson@autorekrytering.se

KONTAKT
REGION VÄST:  
Calle Edlén  
calle.edlen@autorekrytering.se
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     18 13 278 188 0,10 0,07
  Land Rover                 39 147 403 763 0,15 0,30
Totalt BC Sweden             57 160 681 951 0,25 0,38
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 222 1 842 14 085 14 425 5,36 5,81
  Mini                        230 268 2 088 1 984 0,79 0,79
Totalt BMW Northern Europe     1 452 2 110 16 173 16 409 6,15 6,61
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 16 33 815 352 0,31 0,14
  Fiat                       271 629 6 988 5 708 2,65 2,30
  Jeep                       66 46 680 563 0,25 0,22
Totalt Fiat Group Automobiles 353 708 8 483 6 623 3,22 2,66
Ford Motor                                                                          
  Ford                       561 848 7 026 8 530 2,67 3,43
Totalt Ford Motor            561 848 7 026 8 530 2,67 3,43
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      233 232 2 230 2 201 0,84 0,88
Totalt Honda Nordic          233 232 2 230 2 201 0,84 0,88
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 11 52 41 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     0 11 52 41 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 939 2 106 15 573 14 705 5,92 5,92
Totalt KIA Motors Sweden     1 939 2 106 15 573 14 705 5,92 5,92
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        666 1 317 8 111 8 390 3,09 3,38
Totalt KW Bruun Autoimport     666 1 317 8 111 8 390 3,09 3,38
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      263 491 3 967 3 939 1,50 1,58
Totalt Mazda Motor Sverige   263 491 3 967 3 939 1,50 1,58
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 281 1 700 13 256 13 014 5,04 5,24
  Smart                                    4 49             0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 281 1 700 13 260 13 063 5,04 5,26
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 13 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 13 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    153 183 1 742 1 598 0,66 0,64
Totalt Nimag Sverige      153 183 1 742 1 598 0,66 0,64
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     699 804 8 856 6 639 3,37 2,67
Totalt Nissan Nordic         699 804 8 856 6 639 3,37 2,67
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     228 531 4 342 4 521 1,65 1,82
Totalt Opel Sverige         228 531 4 342 4 521 1,65 1,82
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      356 300 3 244 2 703 1,23 1,08
  Renault                    627 1 234 8 765 9 433 3,33 3,80
Totalt Renault Nordic Sverige 983 1 534 12 009 12 136 4,57 4,89
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    366 347 3 289 3 773 1,25 1,52
  DS                          8 33 52 0,01 0,02
  Hyundai                    108 538 3 829 5 570 1,45 2,24
  Mitsubishi                 130 303 2 679 2 929 1,01 1,18
Totalt SC Motors Sweden AB   604 1 196 9 830 12 324 3,74 4,96
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     2 32 382 300 0,14 0,12
Totalt Ssangyong Motor Sverige         2 32 382 300 0,14 0,12
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     155 416 3 553 3 221 1,35 1,29
Totalt Subaru Nordic         155 416 3 553 3 221 1,35 1,29
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      144 131 1 119 978 0,42 0,39
  Toyota                     1 495 2 016 15 560 14 958 5,92 6,02
Totalt Toyota Sweden         1 639 2 147 16 679 15 936 6,34 6,42
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 924 1 830 13 242 13 201 5,04 5,31
  Porsche                    255 120 1 570 1 136 0,59 0,45
  Skoda                      1 168 1 266 12 363 11 177 4,70 4,50
  Seat                       784 529 5 159 4 067 1,96 1,63
  Volkswagen                 6 040 4 544 42 701 36 449 16,25 14,68
Totalt Volkswagen Group Sverige 10 171 8 289 75 035 66 030 28,56 26,60
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      3 082 4 952 53 259 49 078 20,27 19,77
Totalt Volvo Personbilar Sverige 3 082 4 952 53 259 49 078 20,27 19,77
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       815 1 465 9 572 9 922 3,64 3,99
Totalt 24 670 29 915 262 717 248 167 100,00 100,00

148 60 130 128
170 264 233 499
318 324 363 627

2 082 2 457 12 003 11 968
649 725 1 439 1 259

2 731 3 182 13 442 13 227

107 121 708 231
3 641 4 352 3 347 1 356

153 104 527 459
3 901 4 577 45 582 2 046

2 507 2 217 4 519 6 313
2 507 2 217 4 519 6 313

996 1 186 1 234 1 015
996 1 186 1 234 1 015

29 35 23 6
29 35 23 6

7 407 8 211 8 166 6 494
7 407 8 211 8 166 6 494

2 457 2 644 1 510 1 295
2 457 2 644 1 510 1 295

4 825 6 021 3 286 2 369
4 825 6 021 3 286 2 369

2 953 3 071 10 240 9 846
1 2 3 47

2954 3072 10243 9893

0 0 0 0
0 0 0 0

964 1 131 778 467
964 1 131 778 467

4 072 3 799 4 784 2 840
4 072 3 799 4 784 2 840

1 358 1 630 2 984 2 891
1 358 1 630 2 984 2 891

1 828 1 922 1 416 781
3 051 4 111 5 714 5 322
4 879 6 033 7 130 6 103

1 473 1 988 1 816 1 785
11 17 22 35

1 357 2 207 2 472 3 363
653 879 2 026 2 050

3 494 5 121 6 336 7 233

26 57 356 243
26 57 356 243

1 920 1 980 1 633 1 241
1 920 1 980 1 633 1 241

246 243 873 735
7 442 7 032 8 118 7 926
7 688 7 255 8 991 8 661

3 508 3 508 9 734 9 693
777 639 793 497

4 744 4 779 7 619 6 398
2 864 2 532 2 295 1 535

13 734 11 396 28 967 25 053
25 627 22 854 49 408 43 176

9 981 14 129 43 278 34 949
9 981 14 129 43 278 34 949

356 516 1 216 1 165
88 479 95 948 174 238 152 219

Nyregistreringar under augusti

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

 Augusti 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

Klimatbonusbilar
nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2018. 

Fr o m juli 2018 ingår elbilar och laddhybrider med max 60 g/km koldioxidutstläpp, dvs bilar som klassas som klimatbonusbilar. I siffrorna för 
januari-augusti 2018, augusti 2017 och januari-augusti 2017 ingår också elbilar och laddhybrider med max 60 g/km i koldioxidutstläpp, vilket  
gör siffrorna jämförbara. I tidigare redovisad statistik på supermiljöbilar ingick elbilar och laddhybrider med max 50 g/km i koldioxidutstläpp.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i augusti

 Augusti Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 845 991 19 069 14 950 7,26 6,02
2 VW Golf 2 010 1 784 12 641 12 361 4,81 4,98
3 Volvo s/V60 858 650 12 168 9 097 4,63 3,67
4 VW Passat 1 279 1 329 11 299 8 844 4,30 3,56
5 Volvo Xc60 357 2 458 10 681 16 427 4,07 6,62
6 VW tiguan 1 251 574 8 663 6 498 3,30 2,62
7 nissan Qashqai 459 514 5 766 3 665 2,19 1,48
8 Fiat Ducato 123 482 5 606 4 221 2,13 1,70
9 Volvo V40n 378 683 5 532 6 627 2,11 2,67
10 skoda octavia 331 401 3 917 3 626 1,49 1,46

 Augusti Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 VW Passat Gte Laddhybrid 676 614 3 208 2 764 18,28 25,44
2 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 375 0 1 697 0 9,67 0,00
3 Kia optima PheV Laddhybrid 205 181 1 663 525 9,48 4,83
4 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 78 175 1 558 1 632 8,88 15,02
5 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 74 18 1 442 115 8,22 1,06
6 Volvo V60 n Laddhybrid  Laddhybrid 67 6 1 129 444 6,43 4,09
7 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 40 18 751 86 4,28 0,79
8 nissan Leaf el 121 56 692 883 3,94 8,13
9 renault Zoe el 155 111 667 504 3,80 4,64
10 bmW 530e Laddhybrid 36 51 512 170 2,92 1,56

 Augusti Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 8 567 9 227 83 604 78 697 31,8
Västra Götalands län           3 900 5 065 44 406 41 470 16,9
skåne län                      3 485 4 197 35 884 34 100 13,7
Östergötlands län              885 1 190 10 094 9 603 3,8
Jönköpings län                 811 1 194 9 879 9 175 3,8
hallands län                   743 889 8 528 7 592 3,2
Uppsala län                    547 768 6 496 6 474 2,5
Värmlands län                  616 637 6 124 5 548 2,3
södermanlands län              588 651 5 771 5 613 2,2
Örebro län                     516 658 5 768 5 476 2,2
Västmanlands län               553 663 5 695 5 074 2,2
Gävleborgs län                 508 691 5 610 5 618 2,1
Västernorrlands län            446 601 5 544 4 955 2,1
Kalmar län                     417 669 5 271 5 217 2
Dalarnas län                   450 629 5 248 4 985 2
Västerbottens län              408 589 4 728 4 717 1,8
Kronobergs län                 449 527 4 266 4 564 1,6
norrbottens län                261 410 3 396 3 567 1,3
blekinge län                   301 343 2 821 2 812 1,1
Jämtlands län                  158 227 2 712 2 021 1
Gotlands län                   61 90 872 889 0,3
Landet totalt 24 670 29 915 262 717 248 167 100

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 396 185  

7

66.244

Augusti påverkAdes fortfarande markant av 
juni-registreringarnas ”bonus malus-explosion”. 

För personbilAr innebar augusti månad ett 
tapp på cirka 17 procent, vilket betyder att  
ökningen ackumulerat mot föregående år nu  
ligger på 5,9 procent.

trAnsportbilsregistreringArnA sjönk 
med nästan 60 procent jämfört med föregående 
år, inte heller det på något sätt oväntat med de 
extremt höga siffror som nåddes under första 
halvåret. ackumulerat ligger registreringarna 
fortfarande plus 25 procent mot föregående år.

För tungA lAstbilAr går det stabilt framåt 
i ungefär samma takt som förra året. I augusti 
blev resultatet 478 enheter mot 464 föregående 
år. en ökning med 3 procent.

Oviss höst väntar?
ko m m e N ta r

Lars Lieberg, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 
90% av läsarna 
tycker att våra artiklar 
är intressanta.
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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

 Juli  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 

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

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

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

1 Volvo 4 540 22,14 4 278 27 556 20,69 27 484 7 906 20,25 8 106 6,4 6,0 5,6
2 Volkswagen 2 921 14,24 2 925 18 629 13,98 20 225 5 238 13,42 5 088 6,6 6,8 6,1
3 Toyota 1 615 7,88 1 704 11 136 8,36 11 239 2 590 6,64 2 787 7,3 7,2 6,9
4 Audi 1 208 5,89 1 348 8 460 6,35 8 631 2 929 7,50 2 954 4,9 5,0 4,5
5 BMW 1 061 5,17 1 370 7 362 5,53 8 537 1 825 4,68 2 240 6,8 7,1 6,4
6 KIA 945 4,61 839 6 072 4,56 5 577 1 245 3,19 1 438 8,7 6,6 7,2
7 Ford 885 4,32 1 091 6 097 4,58 6 538 2 042 5,23 2 514 5,0 5,2 4,7
8 Skoda 880 4,29 820 5 576 4,19 5 019 1 756 4,50 1 691 5,8 5,8 5,5
9 Renault 728 3,55 699 4 791 3,60 4 805 1 554 3,98 1 472 5,4 5,6 5,2

10 Mercedes-Benz 706 3,44 692 4 826 3,62 4 774 1 685 4,32 1 669 5,0 4,7 4,6
11 Hyundai 650 3,17 695 4 099 3,08 4 468 1 365 3,50 1 504 5,6 5,9 5,2
12 Peugeot 602 2,94 584 3 841 2,88 4 074 1 248 3,20 1 303 5,7 5,6 5,3
13 Opel 468 2,28 457 3 181 2,39 3 250 1 004 2,57 1 267 5,4 4,3 4,7
14 Nissan 450 2,19 417 3 228 2,42 2 820 592 1,52 630 9,1 8,1 9,3
15 Subaru 337 1,64 345 2 269 1,70 2 095 753 1,93 741 5,3 5,5 5,2
16 Honda 315 1,54 333 1 915 1,44 2 099 582 1,49 680 6,1 5,9 5,2
17 Citroen 301 1,47 350 2 040 1,53 2 421 767 1,96 851 4,7 5,0 4,3
18 Mazda 271 1,32 226 1 754 1,32 1 595 448 1,15 508 6,5 4,9 6,0
19 Seat 244 1,19 215 1 568 1,18 1 415 583 1,49 395 5,2 5,8 4,9
20 SAAB 198 0,97 251 1 223 0,92 1 787 492 1,26 663 4,8 5,0 4,2
21 Mitsubishi 195 0,95 222 1 383 1,04 1 411 510 1,31 523 4,6 4,9 4,5
22 Dacia 187 0,91 125 966 0,73 734 290 0,74 220 7,5 7,2 6,6
23 Fiat 153 0,75 160 895 0,67 816 265 0,68 253 6,8 7,2 5,5
24 Mini 144 0,70 142 887 0,67 852 219 0,56 267 7,5 6,6 6,6
25 Suzuki 136 0,66 124 893 0,67 888 214 0,55 285 7,2 5,1 6,0
Övriga                                            366 1,78 418 2 570 1,93 2 959 932 2,39 1 006 4,7 5,0 4,6

Totalt/Genomsnitt 20 506 100,0 20 830 133 217 100,0 136 513 39 034 100,0 41 055 6,1 5,9 5,6

01 - stocKhoLm                           9 877 10 003 -126 -1,26 73 279 70 476 2 803 3,98 21,87 21,29
03 - UPPsaLa                             1 816 1 816 0 0,00 11 665 11 610 55 0,47 3,48 3,51
04 - sÖDermanLanD                        1 650 1 575 75 4,76 10 478 10 379 99 0,95 3,13 3,13
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 379 2 250 129 5,73 14 908 14 843 65 0,44 4,45 4,48
06 - JÖnKÖPInG                           1 824 1 863 -39 -2,09 13 511 12 864 647 5,03 4,03 3,89
07 - KronoberG                           1 164 1 065 99 9,30 7 585 7 236 349 4,82 2,26 2,19
08 - KaLmar                              1 239 1 350 -111 -8,22 8 787 8 545 242 2,83 2,62 2,58
09 - GotLanD                             208 226 -18 -7,96 1 524 1 554 -30 -1,93 0,45 0,47
10 - bLeKInGe                            799 887 -88 -9,92 5 461 5 404 57 1,05 1,63 1,63
12 - sKÅne LÄn                           6 303 6 424 -121 -1,88 43 114 43 821 -707 -1,61 12,87 13,24
13 - haLLanD                             1 634 1 547 87 5,62 11 106 10 978 128 1,17 3,31 3,32
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 786 7 695 91 1,18 55 006 55 095 -89 -0,16 16,41 16,64
17 - VÄrmLanD                            1 523 1 542 -19 -1,23 9 874 9 678 196 2,03 2,95 2,92
18 - Örebro                              1 629 1 623 6 0,37 10 601 10 517 84 0,80 3,16 3,18
19 - VÄstmanLanD                         1 362 1 501 -139 -9,26 10 505 10 360 145 1,40 3,13 3,13
20 - DaLarnas LÄn                        1 483 1 622 -139 -8,57 9 820 10 059 -239 -2,38 2,93 3,04
21 - GÄVLeborG                           1 503 1 492 11 0,74 9 388 9 458 -70 -0,74 2,80 2,86
22 - VÄsternorrLanD                      1 311 1 311 0 0,00 8 320 8 282 38 0,46 2,48 2,50
23 - JÄmtLanD                            624 678 -54 -7,96 4 057 3 879 178 4,59 1,21 1,17
24 - VÄsterbotten                        1 116 1 178 -62 -5,26 7 645 7 590 55 0,72 2,28 2,29
25 - norrbotten                          1 368 1 416 -48 -3,39 8 395 8 289 106 1,28 2,51 2,50
Övrigt 20 12 8 66,67 80 173 -93 -53,76 0,02 0,05

Hela landet 48 618 49 076 -458 -0,93 335 109 331 090 4 019 1,21 100,0 100,00

MRF 18 763 38,60 121 712 36,33 18 906 38,54 123 837 37,41 -143 -0,76 -2 125 -1,72
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 502 27,78 88 865 26,53 12 647 25,78 81 477 24,61 855 6,76 7 388 9,07
Bilhandel total 32 265 66,38 210 577 62,86 31 553 64,32 205 314 62,03 712 2,26 5 263 2,56
Privat bilhandel(fysisk person) 1 291 2,66 9 420 2,81 1 381 2,81 10 279 3,11 -90 -6,52 -859 -8,36
Juridisk person 4 308 8,86 35 871 10,71 4 096 8,35 33 248 10,04 212 5,18 2 623 7,89
Privat 10 514 21,63 77 399 23,10 11 748 23,95 80 024 24,18 -1 234 -10,50 -2 625 -3,28
Direktimport 227 0,47 1 747 0,52 282 0,57 2 153 0,65 -55 -19,50 -406 -18,86

Totalt 48 605 335 014 49 060 331 018 -455 -0,93 3 996 1,21
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Aug  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  0 0 4 1 0,0 300,0 0,0 0,0
citroen  34 211 2 135 2 268 -83,9 -5,9 4,9 6,5
Dacia  22 39 404 422 -43,6 -4,3 0,9 1,2
hyundai  0 3 7 33 -100,0 -78,8 0,0 0,1
Fiat  67 206 1 260 1 202 -67,5 4,8 2,9 3,4
Ford  213 659 6 260 4 817 -67,7 30,0 14,4 13,8
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  18 43 761 398 -58,1 91,2 1,7 1,1
Isuzu  25 46 568 345 -45,7 64,6 1,3 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  201 329 4 732 3 064 -38,9 54,4 10,9 8,8
mitsubishi  24 73 708 616 -67,1 14,9 1,6 1,8
nissan  122 324 2 745 2 064 -62,3 33,0 6,3 5,9
opel  51 192 1 136 1 067 -73,4 6,5 2,6 3,1
Peugeot  235 394 3 376 2 898 -40,4 16,5 7,8 8,3
renault  87 339 4 769 3 438 -74,3 38,7 10,9 9,8
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  0 22 101 56 -100,0 80,4 0,2 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  41 232 2 003 1 541 -82,3 30,0 4,6 4,4
Volkswagen  641 1 262 12 536 10 742 -49,2 16,7 28,8 30,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  0 1 48 10 -100,0 380,0 0,1 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

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Aug  Ackumulerat  2018  2017
Daf  13 13 108 93 0,0 16,1 2,8 2,4
Iveco  0 0 4 1 0,0 300,0 0,1 0,0
Man  17 30 119 156 -43,3 -23,7 3,1 4,0
mercedes-benz  57 51 394 439 11,8 -10,3 10,1 11,4
scania  224 166 1 523 1 562 34,9 -2,5 39,2 40,4
Volvo  167 199 1 722 1 594 -16,1 8,0 44,3 41,2
Övriga  0 5 19 20 -100,0 -5,0 0,5 0,5
Totalt  478 464 3 889 3 865 3,0 0,6  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Augusti Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 1 781 4 375 -2 594 -59,3 43 553 34 982 8 571 24,5
andel i % 77,6 89,7   91,1 89,2
3,5–10 ton 15 17 -2 -11,8 160 180 -20 -11,1
andel i %  0,7 0,3   0,3 0,5
10–16 ton  20 22 -2 -9,1 182 169 13 7,7
andel i %  0,9 0,5   0,4 0,4
>16 ton  478 464 14 3,0 3 889 3 864 24 0,6
andel i %  20,8 9,5   8,1 9,9
Totalt  2 294 4 878 -2 584 -53,0 47 784 39 196 8 588 21,9

Registrering av bussar Över 10 ton

 Augusti Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Aug  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  3 37 36 103 -91,9 -65,0 9,9 14,3
man  7 10 94 92 -30,0 2,2 26,0 12,8
mercedes-benz  34 148 55 237 -77,0 -76,8 15,2 32,9
neoplan  0 0 1 1 0,0 0,0 0,3 0,1
scania  7 112 64 148 -93,8 -56,8 17,7 20,6
VDL  1 7 13 27 -85,7 -51,9 3,6 3,8
Volvo  4 21 74 67 -81,0 10,4 20,4 9,3
Övriga  9 15 25 45 -40,0 -44,4 6,9 6,3
Totalt  65 350 362 720 -81,4 -49,7 100,0  100,0

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

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad

MRF_45x250_2016.indd   1 2016-11-29   08:25



  MOTORBRANSCHEN 8 - 9  •  2018 65

F
O

T
O

 R
O

L
L

S
-R

O
Y

C
E

 M
O

T
O

R
 C

A
R

S

Så här ser de krossade diamanter 
ut som används i lacken till lyxbilar.

DET HÄR SER kanske ut som en rätt normal, 
lyxig, Rolls-Royce Ghost Elegance. Men 
bilen har i själva verket fått världens mest 
exklusiva lackering – den innehåller äkta 
diamanter. Färgen är skapad av franska 
juvelerarfirman Jean Boulle Luxury och 
innehåller 1 000 diamanter. Den glänsande 
råvaran kommer från gruvor i Namibia med 
för ändamålet noga utvalda diamanter.

De tusen rådiamanterna krossades till ett 
pulver som består av miljontals kristaller  
med exakt samma form och storlek.  
Tillsammans med AkzoNobel och 
Rolls-Royce skapades sedan den här 
unika lacken. Varianter har anpassats 
för både jetplan och yachter. Det finns 
inga som helst antydningar om vad 
den glittrande lacken kostar. 2  mj

2  P E R S P E K T I V

Spetsad med 
     DIAMANTER!

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

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

www.carpart.se

Lyfta  
Transport

bilar?
OMCN 199RX  
5,5 ton  

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

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

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

RENA
HJUL!

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

BYT UPP  DIG!

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!
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Bli kompis med kunden
och rädda relationen!

LENA GRAPE LILLIEHORN ÄR JOURNALIST MED BILAR 
OCH MOTORSPORT SOM STORT SPECIALINTRESSE. TILL 
VARDAGS KÖR HON PORSCHE 997 CARRERA 4S, MEN 
HAR I GARAGET OCKSÅ EN VW NEW BEETLE RSI OCH EN 
RENOVERAD VW-BUBBLA FRÅN 1956.

LENA GRAPE LILLIEHORN

SYSTEMSKIFTE. Brytningstid. Ständig föränd-
ring, livslångt lärande. Det är inte bara vilka 
partier som styr landet som påverkar vår 
närmaste vardag. Världen rör sig hela tiden 
runt oss och den som längtar efter någon sorts 
stiltje får nog isolera sig i en avlägsen stuga och 
stänga av telefonen.

Jag tänker ofta på det här. Som yrkesverk-
sam journalist har jag den dagliga glädjen att få 
nya kunskaper varje arbetspass. Andra tankar, 
andras vyer. Omvärdera verkligheten.

Gamla mönster bryts upp, nya skapas i ra-
sande takt. För några är det självklart och enkelt 
att handla via nätet från Kina. För andra kan en 
kort utlandsresa vålla stora problem, ”va, tar ni 
inte swish?!” För den som aldrig har upplevt en 
tid utan mobiltelefon eller internet är en tänkt 
verklighet utan de självklarheterna absurd.

NU ÄR ÄVEN synen på bilägande i snabb föränd-
ring. Varför äga, när man kan privatleasa en 
ny bil?

Är det mest ett storstadsfenomen? Till stor 
del, ja. 

För att fungera optimalt på landsbygden, där 
man verkligen behöver bil för att ta sig mellan 
hemmet och jobbet, skola och fritid, kanske 
man behöver ändra erbjudandet med längre 
körsträcka?

Alternativen blir hela tiden flera. Och kanske 
ska det vara så. Skulle man kunna leasa en tre år 
gammal bil också? 

JAG TÄNKER ATT det gäller att bilhandeln 
behåller sitt försprång när det gäller kundkon-
takt. Den som leasar ska snart lämna tillbaka 
bilen – tre år går så fort, så fort. Då gäller det 
att vara på tårna för att få fortsatt förtroende. 
Månadsbeloppen är ju hanterliga och inbäd-
dad service känns enkelt. Vad krävs mer? 

”Månadsbeloppen 
är ju hanterliga 
och inbäddad  
service enkelt,  
vad krävs mer?”

Kanske att vara den där kloka bilspecialisten, 
som kan ge trygga råd om livet med bil. Inte 
översälja, utan bara hålla regelbunden kontakt 
och lyssna på kunden redan under leasingperio-
den. Vara uppmärksam när det är dags för ser-
vice, ett ypperligt tillfälle att prata om bilägandet 
och presentera nyheter. Bygga förtroende i det 
långa loppet, inte bara när det är dags för byte. 
Facebook, anyone?

Är man vänner behöver kanske inte en 
skråma eller irritation vid återtaget göra att 
relationen brakar ihop.

MRF-STATISTIKEN säger att privatleasingen 
har landat på ungefär 28 procent av det totala 
bilägandet. Det betyder att mer än 40 000 bilar 
levereras ut varje år, många av dem till kvinnor 
och ofta är de lite yngre.

För kunder som har dåligt samvete över 
sin konsumtion kanske det skaver lite. Slit och 
släng står ju numera inte särskilt högt i kurs i 
miljöhänseende.

Men om handeln är skicklig på att bygga 
en närmare relation med varje kund kan alla 
återtag få en lycklig fortsättning. 

Även om de politiska villkoren förändras över 
en natt vill jag som kund kunna lita på att jag får 
bästa råden av någon som jag vet är påläst och 
står på min sida.

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

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

När du anlitar oss får du möjlighet till montagehjälp, 
utbildning, kalibrering och service på det vi säljer. Med 
ett löpande serviceavtal undviker du oväntade drifts-
störningar. Vårt servicenät täcker hela Sverige.

Lovartsgatan 8 | 652 21 Karlstad | 054 - 85 00 75 | info@sunmaskin.se
 Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess 

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

CORGHI UNIFORMITY
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!
Maskinen mäter ovalitet på både däck och fälg med en högprecisionslaser.
Via en kraftvariationsrulle som anpassar tryckkraften efter däckets belastningsindex mäts radiella och 
laterala krafter (höjd och sidokrafter), defekter samt deformationer på/i däcket registreras.
Med hjälp av matchningsprogrammet är det sedan enkelt att montera däcket på bästa sätt i 
förhållande till fälgen för att minimera vibrationer i bilen.
Denna matchning sker direkt på monteringsmaskinen utan att hjulet behöver flyttas till annan 
diagnosmaskin vilket gör matchningen till ett mycket snabbt arbetsmoment!
Allt visas via tydlig grafik på en LCD-skärm.
Däckets mönsterdjup mäts automatiskt i samma moment.
Baserat på mätningarna som utförts av de fyra hjulen, föreslår maskinen sedan bästa placering på 
bilen.
Corghi Uniformity är en maskin man ej behöver monteringsjärn till då den har en inbyggd krok för 
demontering av däcket.
Den dubbla clinchpressen kan användas vid såväl demontering som montering av däcket.
Maskinen är också utrustad med hjullyft för bästa ergonomi.
• Diagnostisk monteringsmaskin
• Matchning direkt på maskinen
• Multicore industriell PC
• Hjullyft 85 kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• 3 st lastkännande givare för analys av däcket
• 22” monitor
• Modern och användarvänlig grafik
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Hög precisions centrering och låsning av hjulet
• Finns som VAS 741 053 

201808 Motorbranschen Corghi Uniformity-180713.indd   1 2018-07-27   13:05:02


	s 1 Omslaget sep
	s 2-5 Innehall juni
	s 6-17 Front sep
	s 18-19 Huvudet motorplock sep
	s 20-21 Nytankat sep
	s 22-25 Framkant sep
	s 26-27 3 kunder sep
	s 28-29 Lösningen sep
	s 30-37 Fokus sep
	s 38-39 Chefstart sep
	s 40-43 Portratt sep
	s 44-45 WLTP sep
	s 46-47 Elmia sep
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