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MER LÄSNING 

PÅ VÅR WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.se

Välkommen upp!

santanderconsumer.se

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

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

Foto: Anna-Lena Lundqvist

S80213_Motorbranschen_saljkar_annons.indd   2 2018-09-21   10:22:37
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KAN INTE ANNAT än att känna så efter valresultatet – 
det känns osäkert och rörigt.

Från MRF körde vi på med mycket opinionsinspel 
under och efter sommaren och vi kan se att flera av 
våra inlägg och filmer har fått bra genomslagskraft i 
form av mer än 400 000 visningar. Att sen försöka dra 
växlar på om vi bidragit till förändringen eller röran 
som blev är ju naturligtvis svårt att påvisa. Vi såg i alla 
fall att många partier i valspurten tog upp motor-
branschfrågor som infrastruktur, kontroller, konkur-
rens och skattetryck på bränslen och fordon.

JAG TROR ATT vi under hösten/vintern kommer att 
behöva fortsätta vår opinionsbildning då det parla-
mentariska läget kräver att vi får en bred bas om för-
slag ska kunna röstas igenom i riksdagen. Vi får hop-
pas att vi inte får en decemberöverenskommelse (DÖ) 
som vid förra valet, vilket gjorde att budgetfrågor togs 
i sin helhet och konstiga beslut som bonus malus och 
skattehöjningar kunde gömmas i en större helhet.

ANNARS HAR det här numret av tidningen arbetsmiljö 
som tema, en viktig byggsten ur flera perspektiv, inte 
bara som en lagefterlevande självklarhet utan också 
en angelägen del i att vara en attraktiv bransch och ar-
betsgivare. Fortfarande finns bilden hos allmänheten 
att bilbranschen är oljig, dammig och tung. 

Vi måste få till en annan bild som överensstämmer 
med dagens verklighet av en högteknologisk framtids-
bransch, verksam i fräscha och anpassade lokaler.

MEN ARBETSMILJÖ handlar inte bara om fysisk miljö 
utan också om den sociala miljön där vi i rapporter 
från det breda arbetslivet ser hur den psykosociala 
ohälsan ökar. Det är också därför myndigheternas 
kontroll ökar för att se om vi jobbar enligt ”föreskrif-
terna om systematiskt arbetsmiljöarbete”. På MRF:s 
kansli blev vi nyligen reviderade och det begärdes in 
en mängd uppgifter om vårt arbete. På vår fråga fick vi 
veta att bilföretag, både sälj och verkstad, är en kom-
mande kategori som ska granskas.

I ÖVRIGT HAR vi en marknad som fortfarande, efter 
bonus malus införande och nu nya WLTP-regler, är 
mycket svajig. Jag tror att vi kommer att få se, och 
kanske redan har sett, effekter som kommer att på-
verka våra bokslut. 

Glädjande är den fortsatta goda begagnatmarkna-
den där också exporten driver på med anledning av en 
svag krona men också skattesystem i grannländer som 
gör nyare begbilar väldigt attraktiva. 

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Snart ska bilföretagens arbetsmiljöarbete 
sättas under lupp, fick vi veta ...”

Vilken röra!

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

MARKNAD 

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

Omslaget till den här tidningen är det tredje som 
Umefotografen JOHAN GUNSÉUS har tagit för Motor-
branschen. Han är naturaliserad norrlänning sedan 
38 år men har rötter från Stockholm och en bit längre 
söderut. Johan fotograferar och filmar det mesta, men 
vurmar för möten med människor. I hans garage står 
sedan många år en Alfa Romeo Bertone Coupé från 
1975 med vissa behov ... Kanske får den så småningom 

en ny skinande röd lack av Alexandra och Mats som är med i reportaget 
på sidan 20. Tills dess är en Audi A4 combi Johans vardagsbil.

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

Jeanette Edman
Prenumeration
08-701 63 90
marknad@motorbranschen.se
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EGEN REKOND?
EXTERN LÖSNING?
IN-HOUSE?

SLAPPNA AV!

HUVUDVARK?
ii

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



Kommer du ihåg 
din första bil?
Det finns saker som etsar sig fast. 
Känslan. Lukten. Friheten... 

Placera ert varumärke i detta minne och du har skapat 
goda förutsättningar för en långvarig kundrelation.

Vi har över 30 års erfarenhet av varumärkesbyggande 
i fordonsbranschen och idag ser du våra produkter i 
eller på nästan varje svensk personbil. 

Vi hjälper dig till fler lojala kunder. Testa oss.

Specialanpassade profilprodukter 
för bilhandel & verkstad - formac.se

Premierar elever
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För femtonde året har MRF i 
Halland delat ut stipendier till 
fordonselever som utmärkt sig 
med goda betyg, bra vitsord från 
praktiken och social kompetens. 
Initiativtagare är Anders Anders-
son, som förutom sitt förenings-
engagemang har lång erfarenhet 
av branschen från bland annat 
Bildepån i Varberg.

När startade stipendiefören-
ingen?
– Första stipendiet delades ut 2003, 
då, 3 000 kronor som tolv bilföretag 
i Varberg sponsrade. I dag är det ett 
30-tal företag och stipendiesum-
man är på 10 000 kronor. Årets 
stipendiater är personbilstekniker 
Alice Svensson och bilskadetekniker 
Oscar Topler.

Vad får företagen att sponsra?
– De har mycket att vinna. Dels får 

de duktiga praktikanter, dels får de 
anställningsbar personal eftersom 
de sporrar eleverna. En bra for-
donsutbildning för våra ungdomar 
är otroligt viktig för att säkerställa 
kompetensen för framtidens nya 
teknik, ett måste för branschen som 
ju har stora problem med kompe-
tensförsörjningen, 

Men du är kritisk också …
– Jag sitter med i fordonsutbild-
ningens programråd och där lade 
MRF Halland tidigt ett förslag på 
att samordna utbildningen över 
kommungränserna och bygga 
upp utbildningscentra på ett fåtal 
orter. Hittills förgäves. Vi tror på att 
ansluta våra utbildningar till Motor-
branschcollege, som är en kvalitets-
säkring. Tekniken rusar i väg och 
utbildningen måste vara mer ”up to 
date”, säger Anders Andersson. 2 
 icn

DET HÄR KOMMER att innebära en 
dubbel bonus malus-effekt; det blir 
ännu dyrare att köra Mustang V8.

Jonas Bjurman, försäljnings-
chef för fleet på VW-gruppens 
finansbolag, tror att den så kallade 
95-gramsregeln gör bilindustrin 
mer konkurrenskraftig på lång sikt 
– men är en stor utmaning, med 
stora investeringar, på kort sikt. 

Fredrik Isakson, chef för fleet på 
Volvo Sverige, menar att elektri-
fieringen och teknikutvecklingen 
till stor del kommer att ledas av 
europeisk bilindustri tack vare 
kundönskemål och tuffare myndig-
hetskrav, bland annat WLTP.

Styrning mot minskade utsläpp 
finns i alla utvecklade länder. Men 
är de nya målen möjliga att nå? 
Bjurman hävdar att det krävs el, 
plugin-hybrider och gas för att 
slippa böter. Utsläppen har minskat 
rejält så biltillverkarna har tagit 
tag i frågan – med de nya reglerna 

ska det gå ännu snabbare. Isakson 
menar att bilbranschen till viss del 
tar hand om utvecklingen mot fossil-
oberoende fordon och att långsiktiga 
regler snabbar på utvecklingen. 
Biltillverkarna kan krasst välja 
mellan teknikutveckling eller böter.

HANDELN BEHÖVER kanske inte 
vara orolig; teknikskiften har alltid 
oroat etablerade industrier och 
oavsett bransch kan nya reglering-
ar skapa möjligheter.

EU-kommissionen ger VW och 
andra tillverkargrupper möjlighet 
att ses som en eller flera tillverkare. 
Kommer Seat under 95 gram finns 
utrymme att sälja Panamera turbo 
utan att böta. 

– Sådana bilar är lönsamma och 
bygger varumärket. Men det blir 
tydligt att utsläppen kostar för den 
typen av bil, både genom inköp 
och skatter, säger Jonas Bjurman.

Inte omöjligt, alltså, att vi får se 

privatleasing och andra kampanjer 
för att pressa ut lågutsläppsbilar.

SKA BILHANDLARE se det nya regel-
verket som ett problem? Det beror 
på märke. Med WLTP innebär fler 
produkter mer resurser för certifie-
ring. Här ligger Volvo bra till med 
få motorvarianter. 

– WLTP sätter tuffare krav på 
oss som tillverkare. Man ändrar 
mätmetod men har kvar målen. 
En produktportfölj med relativt 
låg komplexitet är en fördel; färre 
varianter måste certifieras. Elek-
trifiering bidrar till att på kort tid 
nå målen. Rena elbilar, hybrider 
samt mild-hybrider är viktiga. Det 
blir allt dyrare att köra motorstarka 
fossilbilar – men de försvinner 
inte, säger Fredrik Isakson. 

Biltillverkare som säljer mer än 
15 procent bilar med max 50 gram 
2025 respektive 30 procent 2030 får 
en mer generös bedömning. 2  ap

SPONSRAR HUR?

Ännu en pålaga eller vägen till en konkurrenskraftig bilindustri? 
Många bilproducenter kommer att få böta 2021 när nya utsläpps-
regler träder i kraft. EU menar att bilindustrin blir mer konkurrens-
kraftig, att koldioxidutsläppen minskar, BNP:n ökar och 70 000 nya 
jobb skapas. Att konsumenter får lägre bränslekostnader och olje-
importen minskar.

Bonus malus 
på bonus malus
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Den så kallade 
95-gramsregeln ställer 
ytterligare krav på 
tillverkarna.

Spa för bilar breder ut sig. 
Här, det nyinstallerade hos 
Nybergs Bil.

Bilias Volvo-hall …
…  på Tunbytorps-området i Väs-
terås byggs om och moderniseras. 
Den planeras bli klar senare i höst. 
Bilia Västerås säljer och servar 
förutom Volvo även Renault och 
Dacia.  

Mölnlycke Bil …
… har nyligen flyttat in i en helt 
ny fullserviceanläggning på 
1 400 kvadrat i Västra Frölunda i 
Göteborg.

Nysatsningen innebär också 
fem nyanställningar i företaget. 
Firman grundades 1982, men 
fick nya ägare 2015. Man har sålt 
Subaru ända sedan 1982 och  
kompletterade 2016 med Isuzu.   

Landrins Bil …
… fortsätter sin expansion. Familje-
företaget har nyligen köpt Rylan-
ders Bil i Sundsvall, återförsäljare 
och verkstad för Mercedes hela 
produktprogram, inklusive tunga 
lastbilar. Rylanders Bil säljer och 
servar även husbilar och husvag-
nar och har i dagsläget två an-
läggningar i Sundsvall. Företaget 
omsätter cirka 425 miljoner per år 
och har 63 anställda. Landrins Bil 
har i dag anläggningar i Västerås, 
Avesta, Eskilstuna och sedan en 
tid även i Lund. 

Nytt Bilspa hos Nybergs
Nybergs Bil har invigt sitt nya 
bil-spa, en investering på över 
tjugo miljoner som resulterat i 
en miljövänlig anläggning med 
tvättgata, egenproducerad el från 
solpaneler på taket, återanvänd-
ning av regnvatten och biologiskt 
reningsverk. Tvätten är Wasctecs 
största i Sverige med två lutande 
sidoborstar och två vertikala. Fäl-
gar upp till 24 tum kan tvättas och 
maxkapacitet är 75 bilar i timmen. 
Själva tvätten tar cirka 4,5 minuter 
och efteråt är det kostnadsfritt för 
kunderna att tvätta golvmattor 
och dammsuga. I alla program 
används osmosvatten för prickfritt 
torkresultat och i ”premium spa” 
ingår tork- och polerborstar som 
gör bilarna i det närmaste helt 
torra när de lämnar tvätten.

Läs mer på https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

Anders Andersson 
rattar bilhandlarnas 
sponsring.
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Möller Bil-gruppens …
… nya Audi-anläggning i Göteborg 
väntas stå klar sommaren 2019. 
Det handlar om en satsning på 
4 700 kvadrat. Den privatägda 
norska Möller Bil-koncernen 
etablerade sig i Sverige 2007, när 
dåvarande Arver Bils anläggning-
ar i Mälardalen och Mellansverige 
köptes. I dag har Möller Bil tolv 
etableringar i den regionen och 
totalt 67 anläggningar i Sverige, 
Norge, Estland, Lettland och 
Litauen. Den är nu Sveriges näst 
största återförsäljare av VW-
gruppens bilmärken och omsatte 
4,3 miljarder förra året med en 
försäljning av 11 000 nya och 
8 000 begagnade bilar. 

Scania på turné
En karavan med ett tiotal Scania-
lastbilar är ute på Sverigeturné. 
Återförsäljare på 70 orter besöks 
och hugade besökare får möjlig-
het att provköra den nya fulltaliga 
generationen lastbilar, både fjärr-, 
anläggnings- och stadsfordon. 
Alla hytter och stora delar av 
motorprogrammet.

Med på resan finns testförare  
och experter från både Scania 
Sverige och återförsäljarnätet 
som berättar om detaljerna. Den 
nya lastbilsgenerationen är ett 
resultat av ett längre utvecklings-
arbete, som startade för ett tiotal 
år sedan och har testats i mer än 
tio miljoner kilometer, vilket mot-
svarar 250 varv runt jorden.

Turnéplanen finns på scania.
se/riksturné.

Bilverkstäder mål
för stor granskning

Så långa bilköer registrerade  
bilägarorganisationen Adac i  

Tyskland i fjol. Och då handlade 
det om stillastående trafik- 

stockningar, ”stau” på tyska. 
Översatt är det köer, nästan lika 

långa som 40 varv runt jordklotet. 
Stau lär vara den största källan till 

koldioxidutsläpp i tysk trafik.

ARBETSMILJÖVERKET GÖR regel-
bundet inspektioner av företag i 
bland annat motorbranschen. Det 
är så kallade riktade tillsynsin-
satser. En sådan inleddes i våras 
ihop med polisen, kronofogden, 
Skatteverket och Migrationsverket 
för att kolla förekomsten av osund 
konkurrens, vilket innefattade allt 
från illegal arbetskraft, slarvig eko-
nomi och bristande arbetsmiljö. 

Totalt granskades ett 60-tal 
ställen runt om Borås, Halland och 
Göteborg. Enligt 
sektionschef Martin 
Wennerström på 
Arbetsmiljöverket 
region väst såg 
statistiken ungefär 
likadan ut för alla regioner.

– Vi hade valt ut ställen där vi 
fått information om brister efter ett 
gediget underrättelsearbete. Därför 
är det inte troligt att resultatet 

speglar hur det ser ut på alla verk-
städer, säger Martin Wennerström.

Men han är ändå förvånad över 
antalet anmärkningar. Bland de 
brister som Arbetsmiljöverket gav 
omedelbara förbud för rörde oftast 
obesiktigade billyftar.

– Det kanske inte låter så allvar-
ligt, men de kan vara farliga och 
personal kan skada sig. Förutom 
obesiktigade billyftar fann vi 
flera brister på kompressorer som 
hanterar högtryck, säger Wenner-
ström.

NU HAR ARBETSMILJÖVERKET 

lämnat in underlag för att kräva 
sanktionsavgifter i 18 fall bara 
i Göteborgs-området. Dessa 
är i skrivande stund dock inte 
utdömda.

Inspektionerna ska fortsätta 
under hösten med granskningar i 
andra delar av landet.

Vad är det värsta du har sett i 
motorbranschen?

– Det är nog däckföretag som 
saknar truckar och låter personal 
stå och vingla på höga stegar och 
lyfta ett 40-tal däck under en dag 
fyra fem meter högt upp på hyl-
lor. Det är en tidsfråga innan de 
skadar sig. Det kan också vara hur 
pallställen ser ut, alltså hur tätt 
man packar hjulen, säger Martin 
Wennerström. 

Vid den senaste granskningen 
deltog alltså också inspektörer från 
polisen för att undersöka antalet 
illegala arbetare. Med en ny lag om 
papperslösa och krav på personal-
liggare väntas antalet inspektioner 
i branschen öka.

I MAJ PÅBÖRJADE Arbetsmiljö-
verket en satsning inriktad på 
däckföretag. Satsningen ska syfta 
till att minska antalet arbetsskador. 
Det handlar både om belastning 
och företagens arbetsmiljöarbete.

– Vi besöker etablerade företag 
med fasta arbetsställen som job-
bar med däckservice och tittar på 
ergonomiska risker, vilka rutiner 
det finns för att undersöka belast-
ningar och vilka lyfthjälpmedel 
som används, säger nationella 
samordnaren Heli Aarnipuro på 
Arbetsmiljöverket.

Målet är att besöka 750 arbets-
ställen som hanterar däck. Projek-
tet ska pågå till årsskiftet.

Förra granskningen 2009 sågs 
som en lyckad satsning och ledde 
till stora förbättringar i däckbran-
schen. Tidigare manuell hantering 
av tunga däck ersattes i många fall 
med hjälpmedel.

Arbetsmiljöverket har möjlighet 
att utdöma sanktionsavgifter, men 
sedan några år tillbaka är det inte 
möjligt att bötfälla dem som inte 
betalar avgifterna. 2  me

150 000
mil
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Vanligaste bristerna 
på verkstäder, rekondfirmor 
och tvätthallar
1. Obesiktigade billyftar.
2. Brister på tryckkärl.
3. Skyddsutrustning samt saknade 
föreskrifter på kemiska ämnen.
4. Slarviga elinstallationer i fuktiga 
lokaler.
5. Halkrisker.
6. Slarv med ergonomiskt arbete 
(däckfirmor).

Fotnot: Mer om arbetsmiljö och de vanligaste arbetsskadorna med början på sidan 28!

I våras granskades 25 bilverkstäder runt  
Göteborg av myndigheterna. 19 av dem hade 
brister med omedelbart förbud och 18 riskerar 
sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket.

Billyftar som inte 
besiktigats som de 
ska är den mest 
frekventa bristen.

Turnerande Scaniabilar 
på väg mot återförsäljare 
och deras kunder.

NYANSEN KAN VARIERA
NÅGOT BEROENDE PÅ VÄGVAL

JEEP® GRAND CHEROKEE. I NYTT MONOKROMT UTFÖRANDE.

575.900
K AMPANJPRIS FRÅNEXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING

KR

FINANSIERING FRÅN

KR/MÅN5.495

3.895 4.213KR/MÅN KR/MÅN

FÖRETAGSLEASING FRÅN

12,0
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN BASBELOPP

EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING

• 20” svarta aluminiumfälgar

• Uconnect 8,4” pekskärm med nav

• Svarta läderklädda sportsäten

• Park View backkamera

• Key less Enter-n-Go system

• Bi-Xenon med LED-varselljus

Jeep Grand Cherokee S 3,6 286 hk AUT 4WD. Bränsleförbrukning blandad körning: 10,4 l/100 km. CO2-utsläpp: 244 g/km. Miljöklass Euro 6. Rek pris från 609.900 kr. Finansiering beräknad på 36 månader, 20% kontantinsats, restvärde från 
49%. Ränta 3,33 %, effektiv ränta från 3,83%. Avi- och uppläggningsavgift tillkommer. Företagspris från 436.720 kr. Företagsleasing anges exkl. moms. Förmånsvärde 2018 netto per månad vid 50% marginalskatt, 49% restvärde och 36 
månaders avtalstid. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2018. Kan ej kombineras med ramavtal, taxi, hyrbilar eller andra kampanjer/erbjudanden. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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FOLK I BRANSCHEN

Christoph Stadeler, europeisk chef för Facebooks motorfordonsdivision som 
undersökt köpmönstret hos 1 500 engelska, tyska och franska bilköpare.Ny vd på Svenstigs Bil är Mim 

Andersson som har haft flera 
chefsposter på Elmia och bland 
annat varit styrelseordförande 
för en it-kedja. Familjeföretaget 
Svenstigs säljer VW:s märken 
samt Scania, är etablerat på fyra 
småländska orter och firar  
90 årsjubileum nästa år.

Fredrik Söderholm, 46, är ny 
försäljningschef på Bilbolaget 
Norrbotten, med ansvar för samt-
liga anläggningar. Han fick epitetet 
succétränare för Piteå IF:s och 
Assi If:s damlag i fotboll, och har 
tidigare varit försäljningschef på 
AllOffice. Kuriöst kan nämnas att 
han som trettonåring hade sitt 
sommarjobb på Bilbolaget, då-
varande Bil & Traktor, först på lag-
ret, sedan inom butiksförsäljning.

Petter Nordesjö,  
46, har på egen 
begäran slutat 
som Sverigechef 
för BMW efter 
knappt ett halvår 
på tjänsten och 
drygt fem år inom BMW group. 
Efterträdare är inte utsedd. Tjäns-
ten upprätthålls tills vidare av 
Europachefen Klaus Kibsgaard.

Värmländske bilhandlarlegenda-
ren Gunnar Andersson drar sig 
tillbaka efter 60 år i branschen. 
Hans 47 år som Peugeot-
återförsäljare är respektabelt. 
Senaste åren avvecklade han 
dock agenturen och startade 
nya bilfirman Gunnar Andersson 
Bil AB, specialiserad på nyare 
premium- och sportvagnar. Nu 
avvecklar han och säljer ut 
lagerbilarna, men påpekar att han 
behåller företaget.

VALIDERING ÄR ett begrepp som 
hörs allt oftare i en tid av per-
sonalbrist. Validera betyder 
verifiera eller styrka. I det här fallet 
kunskaper och kompetens, vad 
som brister och även hur det som 
saknas ska kunna tillägnas. Den 
förra regeringen utsåg till och med 
en valideringsdelegation som stöd 
för att få in fler i bristyrkena, dit 
onekligen motorbranschen hör.

Under ett år har Transportfö-
retagen och If Metall jobbat fram 
ett valideringsprogram specifikt 
för lastbils- och maskinmekaniker. 
Ett digert jobb som många erfarna 
personer från branschen har del-
tagit i, liksom valideringsexperter 
och representanter från industrin 
och yrkeshögskolor. Och det är 

naturligtvis många olika slags 
kvalifikationer och moment som 
en mekaniker förväntas ha och 
behärska. Den som kammar hem 
full pott matchar samma nivå 
som en godkänd avgångselev 
från gymnasiets fordonsprogram, 
inriktning lastbil och mobila 
maskiner.

Syftet är naturligtvis att hitta 
nya grupper som är lämpade och 
intresserade av att börja jobba i 
branschen.

– I första hand kanske folk i 
Arbetsförmedlingens arbetsmark-
nadsutbildningar, men även från 
vuxenutbildningar och karriär-
växlingar, säger Caj Luoma, chef 
för kompetensförsörjning på 
Transportföretagen.

Blir det applicerbart på  
nysvenskar?
– Med utropstecken, ja!

Sedan kan naturligtvis sådana 
här grundliga checklistor också an-
vändas av företag som vill ta reda 
på kunnandet hos arbetssökande. 
Och inget hindrar att det nyttjas 
för kompetenshöjning hos redan 
anställda. Men metoden är i första 
hand tänkt att appliceras på större 
skaror jobbsökande.

– Vi måste få volym i systemet, 
säger Caj Luoma.

Modellen står precis inför att 
testas i skarpt läge och få en sista 
översyn. Sedan ska det till kva-
litetssäkrade valideringsutförare 
också. 

Varför just lastbils- och maskin-
mekaniker?
– Vi måste börja någonstans 
och dessa kategorier är stora 
bristyrken. Ambitionen är att 
fortsätta med fler fordonsyrken, 
säger Luoma som berättar att 
det faktiskt har funnits ett äldre 
valideringsprogram tidigare, dock 
inte lika djupgående och tidsenligt 
som detta.

Nu gäller det att få ut den nya 
modellen i praktisk tillämpning, 
intressera Arbetsförmedlingen för 
den och inte minst hitta finansiering 
i det ovissa politiska landskapet.

– Jag upplever att vi har en sam-
syn med valideringsdelegationen. 
Jag tycker det ser ljust ut, säger Caj 
Luoma. 2  icn

Ny rekryteringsväg banad

”De flesta bilköpare är ivriga spanare.  
Förutom att bläddra igenom recensioner  
och tillverkares webbplatser, frågar  
köpare familj och vänner för vägledning. 
Familjemedlemmarna har största inflytande 
– de är dubbelt så tongivande som bilhandlare.”

Nu rullas GBV ut

BRÖDERNA CARLSSONS Bilservice i 
Hässleholm, Möller Bil i Västerås 
och Nordmarkens Motor i Värm-
land har alla tre hoppat på GBV-
tåget tidigt och ligger i pipeline för 
en första kontroll som sannolikt 
ger dem rätt att titulera sig som 
Godkänd Bilverkstad.

– Vi var med som bollplank från 
första början och har nu haft våra 
första stickprovskontroller. Vi har ju 
svarat upp mot alla krav sedan tidi-
gare; jobbet har varit att samla i hop 
och dokumentera alla delar, som 
exempelvis utbildningshistoriken 
för mekanikerna, säger vd Niklas 
Hammar på Nordmarkens Motor 
som är auktoriserade återförsäljare 
och serviceverkstad för Opel och 
Isuzu, auktoriserade för service på 

Saab, Suzuki och Chevrolet och 
ackrediterad Autoexperten-verkstad 
för alla märken.

Niklas ser GBV som en tillgång.
– En branschminimistandard, 

en gemensam samlad kraft, det 
tycker jag är bra. Jag hjälper gärna 
till att få ut certifieringen på bred 
front för att skilja ut oss seriösa 
verkstäder. Det är ett bevis för att 
vi är fläckfria, kompetenta och 
schysta mot vår personal, inga 
lurendrejare. Självklart kommer vi 
att försöka använda det i mark-
nadsföringen.

På sikt hoppas Niklas att GBV-
diplomeringen ska ge ett stabilare 
jobbflöde.

– Kunderna får ju veta vad de 
betalar för, att vi följer alla krav 

och regelverk. Det är en trygghet 
för personalen också.

Vad tycker medarbetarna om 
alla kontroller?
– Vi tycker att vi har implemente-
rat kontrollerna som en hjälp för 
medarbetarna att bli ännu bättre, 
att med en sista finish öka den 
redan höga kundnöjdheten till ett 
första klassens resultat. Personalen 
får kredd och bevis på att de gör 
vad som krävs.

ALLT BÖRJADE MED att Uppdrag 
granskning skärskådade fusket i 
branschen, vilket väckte reger-
ingens synande blick – tvingande 
lagstiftning eller ett branscheget 
kontrollsystem var ultimatumet. 

Och det är det senare som rullas ut 
nu, som både MRF:s och SFVF:s 
medlemsföretag förbinder sig att 
gå med i. Det innebär en hel del 
dokumentation, enligt en fastställd 
specifikation samt att utsätta sig för 
både stickprovskontroller och en 
årlig tredjepartskontroll. Konsu-
mentverket och Näringsdeparte-
mentet är belåtna. 

Konsumentverket har lovat att 
skapa en flik märkt ”Godkända 
bilverkstäder” som länkar till god-
kandbilverkstad.se där konsumen-
terna framgent kommer att kunna 
öppna en Sverigekarta och hitta 
en verkstad som ligger geografiskt 
bra till. 

– Här finns en bra spelyta att 
marknadsföra sin verkstad också, 
säger Due-Boje.

Det är första gången hela 
branschen utsätter sig för en sådan 
här kollektiv granskning. Det har 
föregåtts av en hel del gny över 
ökat pappersarbete.

– Missnöjet har bottnat i syn-
punkter om att merarbetet borde 
påföras rufflarna och inte dem 
som sköter sig. Så kan det vara i 
de bästa av världar, men inget har 
hittills kunnat stoppa skojarna så vi 
har sett GBV som lösningen, säger 
MRF:s servicemarknadsansvarige 
Joachim Due-Boje. 

– Men jag tycker att motstån-
det har avstannat och själv börjar 
jag faktiskt se standarden som ett 
förstärkt arbetsgivaransvar och 
ett kvalitetsinstrument för att öka 
lönsamheten. Till syvende och 
sist är det ju konsumenterna som 
väljer om de vill betala orimligt 
lite och bidra till fusket, eller serva 
sina bilar hos kvalitetsverkstäder, 
säger Due-Boje.

Han beräknar merkostnaden för 
företagen till cirka 14 kronor per ar-
betsorder och föreslår att kostnaden 
redovisas för kunden, till exempel 
genom att skriva ”Kvalitetssäkring 
ingår med 14 kronor” på varje 
faktura. Och han rekommenderar 
verkstäderna att inkludera medar-
betarna i kvalitetsarbetet.

Sannolikt kommer GBV-
specifikationen att bli ett levande 
dokument som förnyas i och med 
bilarnas tekniska utveckling.

Fem tredjepartskontrollanter är 
godkända hittills – Bo Arnesson 
Revision, Branschkontroll, FR2000, 
KBV och Qvalify. 2  icn

Vd:n Niklas Hammar på Nordmarkens Motor, th, 
är en av de första som revideras som Godkänd 
bilverkstad. Här tillsammans med MRF:s Joachim 
Due-Boje i mitten och Thomas Engström  
från kontrollföretaget KBV.

Tre verkstäder skriver i dagarna historia som de första diplomerade som 
Godkänd Bilverkstad (GBV) efter neutrala tredjepartskontroller och  
kommer att hamna på Konsumentverkets webbplats som, just godkända 
bilverkstäder. Pionjärerna är positiva. Motståndet från dem som befarat 
betungande administration börjar bedarra, enligt MRF:s Joachim Due-Boje.

I raden av rekryteringsprojekt har Transportföretagen arbetat fram 
en validering för lastbils- och maskinmekaniker tillsammans med 
If Metall. Kan fler med kunskaper i yrkena vaskas fram, kan också 
fler tjänster tillsättas.

Caj Luoma och  
Transportföre-

tagen jobbar hårt 
med rekryte-

ringsfrågorna.
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KÄLLAN TILL statistiken är branschorganisa-
tionen Svensk Försäkring som årligen samman-
ställer antalet skador och skadebelopp för olika 
försäkringar, däribland fordonsförsäkringar. Även 
om antalet trafikförsäkringsärenden har minskat 
under den senaste tioårsperioden har utbetalat 
belopp ökat med 20 procent under samma tid. 
Ökningen är ungefär 700 miljoner. De utbetalade 
beloppen för motorfordonsförsäkringarna har 
ökat med 50 procent och det innebär en ökning 
med knappt 3,4 miljarder kronor.

– Att både bilar och trafik blivit säkrare är en 
trolig förklaring till att antalet skador kopplade 
till trafikförsäkringen minskar. Att skadebeloppen 
ökar är också naturligt, kopplat till den allmänna 
prisutvecklingen, säger Martin Solberger, kvanti-
tativ analytiker på Svensk Försäkring. 

FORDONSFÖRSÄKRINGAR ÄR den vanligaste 
sakförsäkringen i Sverige. Vid slutet av 2017 
fanns närmare 5 miljoner försäkrade personbilar 
och drygt 3 miljoner andra försäkrade motor-
fordon. Här ingår även försäkringar tecknade för 
företagsägda fordon. Det kan jämföras med antal 
hemförsäkringar som uppgick till 3,3 miljoner och 
antalet villaförsäkringar (som även skyddar vid 
skada på fastigheten) som var 1,8 miljoner. 2  ac

Under de senaste tio åren har antalet skador som ersätts genom den obligatoriska  
trafikförsäkringen minskat med drygt 30 procent. Under samma tid har antalet skador 
som ersätts genom de frivilliga motorfordonsförsäkringarna ökat med 30 procent.  
Totalt betalas cirka 4,1 miljarder kronor ut i ersättning genom de båda försäkringarna. 

Färre skador inom trafikförsäkringen 
STATISTIK

Bilarna har  
blivit säkrare
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                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA TPMS LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA TPMS LEVERANTÖR!

♦ Programmerar sensorerna direkt vid datorn
♦ Kopiera Sensor-ID från OE eller skapa ny
♦ Snabb och användarvänlig på Svenska

♦ Läser och raderar alla typer av felkoder
♦ Programmerar 16 TPMS sensorer samtidigt
♦ Hanterar broms, ratt, ABS, SRS, EPB, DPF mm.

HÄNDER  FRAMÖVER
Plastkännedomsutbildning, Bojo, Mjölby
15–16 oktober, 6–7 november, 4–5 december
Vänder sig till kundmottagare, skadeberäknare samt skadetekniker på för-
säkringsbolag och syftar till att öka medvetenheten om bilplastreparationer.

MRF på väg
16 oktober Växjö, 23 oktober Borås
Halvdagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstad. Anmälan 
på mrf-bokning.se

Plastreparatörsutbildningar
Steg 1: 29 oktober–1 november, 12–15 november & 10–13 december
Steg 2: 24 oktober & 20 november
Grund- respektive fortsättningskurs för plastreparatörer med de senaste 
rönen. Mer info och anmälan på www.mrf.se/

Bilens dag
28 oktober
Infaller i år en söndag. Bilens dag har en egen hemsida, http://bilensdag.
se som kan inspirera till firanden. I Västerås tjuvstartar MRF-distriktet med 
firande redan 22 september.

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

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

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

Hållbara transporter 2018
15 november, Grand hôtel Royal, Stockholm
Svenska miljöinstitutets årliga konferens med den senaste uppdateringen 
om hållbara transporter och vägen mot fossilfrihet – miljöpåverkan, driv-
medel, beteendeförändringar, mobilitetstjänster, teknologier, affärsmöjlig-
heter och samhällslösningar. www.ivl.se

AutoMobility LA & Los Angeles Auto show
26 november–9 december
Grandios amerikansk träffpunkt med bilsalong och diskussionsforum.  
På utställningsplats, mer än tusen amerikanska, europeiska och asiatiska 
fordon, många världspremiärer. En återkomst också av ”The Garage” med 
eftermarknadsprodukter och nya spektakulära fordon.  
www.automobilityla.com / www.laautoshow.com

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

DI Stora Bildagen
11 december, Stockholm
Mötesplats för svensk och internationell bilindustri. Strålkastarljus riktas 
mot bilbranschens utmaningar och möjligheter, globala trender, förändrade 
bilistbehov och de senaste tekniska framstegen. www.konferens.di.se

Not: För 2015 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna är något reducerade detta år.

Antal trafikskador och skadebelopp 2007-2017 

Rolf Ericson Bil ...
... bygger en ny fullserviceanläggning 
i Falun som beräknas stå klar 2019. 
Familjeföretaget är återförsäljare och 
serviceverkstad för Volvo, Renault och 
Dacia i Falun och Borlänge. Senast 
2009 investerade Rolf Ericson Bil, 
grundat 1952, cirka 75 miljoner kro-
nor i en ny anläggning i grannstaden 
Borlänge. Nysatsningen i Falun blir 
betydligt större än så.

Storstilat i Norrköping
Blir det Europas största bilhall för 
lyxsportbilar i regi av en oberoende, 
icke-märkesbunden bilhandlare? Det 
är åtminstone den uttalade ambitio-
nen för Sejad, ”Sigge”, Bilajbegovic i 
Norrköping och hans företag Platinum 
Cars, som nu i höst inviger en kraftigt 
utbyggd anläggning på Jursla industri-

område i Åby i stadens norra utkanter.
Sigge startade sitt företag i 

Norrköping 2004 och lät 2013 öppna 
en helt ny fullserviceanläggning 
med försäljning och service av nyare 
lyxsportbilar i det absoluta toppseg-
mentet, exempelvis Aston Martin, 
Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Porsche, 
Maserati, Mercedes, BMW, Range 
Rover, Lamborghini och även enstaka 
McLaren och Koenigsegg.

Expansionen har gått snabbt, från 
4 anställda 2013 till 17 anställda 2017.

I dag har företaget 4 000 kvadrat 
och plats för 150 bilar inomhus. När 
utbyggnaden för cirka 100 miljoner 
blir klar blir anläggningen hela 11 000 
kvadrat med plats för 200 bilar under 
tak samt utbyggda verkstads- och 
rekond-utrymmen.

Prognosen för 2018 är att sälja cirka 
1 000 bilar och den utbyggda anlägg-

ningen kompletteras med bensinsta-
tion, restaurang och till och med en 
helikopterplatta för luftburna kunder.

Man har även behållit sina tidigare 
lokaler i Norrköpings centrum, där 
inbytesbilar och något ”billigare” bilar 
finns utställda.

Rekryteringsturné i Skåne
Två unga inspiratörer från branschen 
är ute på höstturné bland skånska 
gymnasieskolor med Framtidståget i 
Transportföretagens regi. Syftet är att 
inspirera ungdomar att vilja söka sig 
till fordonstekniska utbildningar och i 
förlängningen till branschen. 

– Vi bidra till att skapa en 
inblick i branschen och visa de goda 
arbetsmöjligheter som finns och 
vad jobbet de facto innebär, säger 
Anette Norinder, branschutvecklare 
på Transportföretagen som beräknar 

att branschen i Skåne län behöver 
anställa 730 personer mellan 2018 
och 2020.

Som första destination befinner sig 
Framtidståget i den södra landsändan 
fram till 7 november och inspiratö-
rerna är Anna Widholm, guldmedaljör 
av Yrkes-SM 2018 i fordonslackering, 
och Maximilian Hiller, silvermedaljör i 
Yrkes-SM 2018 i fordonslackering.

Maximilian Hiller och Anna 
Widholm – nya inspiratörer.
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”Jag var klassad med ett skadligt  
beteende …”

JAG SATT PÅ ett av många Almedalsseminarier i somras. Jag kände 
ett krypande obehag, ja, faktiskt skräck av den nedärvda instinkt 
som kan poppa upp när livsvillkor hotas. 

Begreppet ”mobilister” myntades och hjälp erbjöds att bli av med 
”bilberoendet”. Där knöt det sig; jag var klassad med ett skadligt  
beteende! Min känsla var rent egoistisk och knappast kopplad till 
vardagligt droganvändande, för jag cyklar i ur och skur. Men på 
landet, min livgivande plats på jorden, dit skulle jag inte ens kunna 
ta mig, än mindre till en butik eller mina föräldrars grav. Bilmot-
ståndarna tycks inte nöja sig med fossilfria drivmedel; människors 
frihetsbehov graderas som ett beroende som ska betvingas. 

MILJÖRÖRELSERNA HAR VARIT viktiga ögonöppnare, men att belägga 
med skuld får motsatt effekt. Det finns väl knappt en människa i dag 
som tänker att ”nu ska jag ut och bränna lite koldioxid”. 

Tillbaka till nämnda event och det framfördes också att ”mobilitet 
även kan handla om att inte resa alls utan i stället resa digitalt”. Som 
allra viktigast i resepaletten beskrevs den uppkopplade mobilen med 
appar.

Jag tycker att slikt lutar åt fanatism, närbesläktat med elitism, och 
det får mig att rysa.

FRÅGAN ÄR OM det inte har gått fanatism i digitaliseringsvurmen 
också. Think digital, data är den nya oljan, skallar ropen och i 
ambitionen att informera er läsare om nya strömningar, finns nog en 
och annan rubrik som jag kan ångra, där jag hellre skulle ha skrivit 
”besinna er”. Ni behöver inte bli digitala fanatiker för att överleva, all 
teknik är inte automatiskt god.

Tackochlov kan man börja säga sådant utan att bli ringaktad som 
en hopplös bakåtsträvare.

Jag vänder mig inte emot tekniken som sådan, utan den fullkom-
liga, ibland skumögda hänförelsen. Idén att det digitala är ett eget 
universum väcker min misstänksamhet; allt handlar väl om innehåll 
och tillförlitligheten i det.

FANATISM ÄR OFTA en motsats till kompromiss. 
Och när det gäller intressekonflikt och brist på 
förhandlingsvilja i vår värld faller Peugeot-
handeln först i tanken.

Under sjukt bra bilår ska inte åtta seriösa 
bilhandlare behöva gå i konkurs! Av dem 
som ännu håller sig flytande gror frustratio-

nen; många sitter i rävsaxen att fortsätta 
att sälja i det närmaste förtjänstlöst 

för att kunna behålla servicen och 
förränta investeringarna. 

Vi fortsätter att syna huvud-
männens bevekelsegrunder.

Fanatism vs kompromiss

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

finansieringslösningar. Och till 
dem får han hyra Movants lokaler 
under kvällstid.

PATRIC LINDÉN ÄR programansva-
rig för pilotutbildningen i Bromma 
och tillförsiktig. 

– Det är kul med en ny yrkesin-
riktning som kan tillföra arbetskraft 
till branschen. Och jag hoppas verk-
ligen att vi också får in fler kvinnor 
den här vägen, säger han.

 14 MOTORBRANSCHEN 10 •  2018

Färska siffror!
Årets upplaga av Bilismen i Sve-
rige har lämnat tryckpressarna. 
Som vanligt ett mastodontverk 
med siffror som belyser det mesta 
som rör fordon och mobilitet i 
världen i allmänhet och Sverige i 
synnerhet. Vem visste exempel-
vis att bilen i Sverige dominerar 
persontransporterna med hela 
76 procent och att 86 procent är 
vägbunden men bara 10 procent 
spårbunden.

Siffrorna bygger på 2017 då an-
talet trafikdödade var rekordlågt, 
utsläppen minskade, personbi-
larnas livslängd var 17 år och 
personbilsbeståndet ökade med 
77 000 bilar i Sverige. Den högsta 
biltätheten finns alltjämt på 
glesbygden, flest per invånare på 
Gotland följt av Dalarna, Norrbot-
ten och Jämt-
land. Trots det 
är biltätheten 
hos oss lägre 
än EU-genom-
snittet; en halv 
procent av 
världens alla 
fordon finns i 
Sverige.

De 68 fullspäckade  
sidorna kostar 275 kronor inkl 
moms i print och 235 kronor  
i pdf-format och kan beställas på 
info@bilsweden.se

Kamux group …
… fortsätter att expandera i Sverige. 
Företaget som grundades i Finland 
2003 av dess nuvarande vd Juha 
Kalliokoski är specialiserat på 
försäljning av nyare begagnade 
bilar och har i dag totalt 56 bilan-
läggningar i Sverige, Finland och 
Tyskland med cirka 420 anställda.

Omsättningen 2017 var 455 
miljoner euro och företaget har 
sedan starten sålt cirka 170 000 
bilar. De är ledande inom begbils-
sektorn i Finland och ligger på den 
svenska tio-i-topp-listan vad gäller 
antalet sålda bilar per år.

I Sverige finns i dag elva 
anläggningar i Borås, Borlänge, 
Gävle, Jönköping, Karlstad, Linkö-
ping, Norrköping, Örebro, Uppsala, 
Växjö och Stockholm/Järfälla, där 
även det svenska huvudkontoret 
finns. Kamux har ambitionen att 
fortsätta att växa i Sverige och 
letar aktivt efter 
nya etable-
ringsorter.

ÄN SÅ LÄNGE jobbar Matteus 
Gebrael kvar som skaderådgivare 
på Bilia i Segeltorp, men det är 
bara en tidsfråga innan han byg-
ger på med pedagogik och börjar 
undervisa – på sin egendesignade 
utbildning! 

I dag, när utbildningen ska 
sjösättas, har konsulten Gudjón 
Hallgrimsson anlitats och ett sam-
arbetsförsök knutits med utbild-
ningsföretaget Movant. Även MRF 
är positivt till ett samarbete.

Idén är helt och hållet Matteus.
– På alla arbetsplatser jag har 

varit har det varit svårt att hitta 
folk, kompetent folk. Många i 
branschen är unga, samtidigt som 
kraven på vad man ska kunna 
ökar. Det är ju inte bara tekniska 
kunskaper som vid besiktningar, 
det handlar så mycket om kund-
bemötande och samarbetsförmåga 
också, säger han.

– Och det saknades utbild-
ningsmöjligheter.

UNDER HALVTANNAT ÅR jobbade 
Matteus fram ett kursmaterial som 
nu håller på att finslipas. Där ingår 
allt mellan facktermer, rutiner för 
skadebesiktningar och fotografe-
ring av fordonen.

Matteus registrerade in firman 
Fordonsakademin och fick Movant 
att nappa. Arbetsförmedlingen i 
Stockholm har gett sitt godkän-
nande att köra en utbildning om 
åtta veckor, inbakad i Movants 
befintliga bilskadereperatörskurs, i 
Bromma i höst. Förhoppningen är 
att utbildningen ska spridas över 
hela landet där Movant har for-
donsutbildningar enligt avtal med 
Arbetsförmedlingens arbetsmark-
nads- och yrkesutbildningar.

Men Matteus avser också att 
köra både fortbildningskurser för 
befintliga skaderådgivare och pri-
vatistutbildningar där han ordnar 

Tillsammans med skolan filar 
Matteus som bäst på marknads-
föringen. En Facebooksida är på 
gång, foldrar och programblad. 
Matteus affärsidé håller på att bli 
verklighet.

– Jag tänker att det är bättre att 
utveckla det man kan och är bra 
på, än att hoppa på något helt nytt. 
Nu känns det spännande om än lite 
läskigt, säger han.

Initiativ- och organisationsför-
måga saknas inte; Matteus är också 
ordförande i fotbollsklubben FC 
Södrasidan. 2  icn

Efter åtta år som skaderådgivare på tre olika företag tyckte Matteus  
Gebrael, 25, att det saknades utbildningsmöjligheter för yrkeskategorin.  
På egen hand började han skissa på en kursplan och registrerade  
Fordonsakademin. I höst sjösätts första kurserna.

Matteus såg ett behov
Startade ny studieväg
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Efter åtta år i 
branschen har 
Matteus Gebrael 
nu egna företaget 
Fordonsakademin 
och ett komplett 
kursmaterial för 
skaderådgivare.

Programansvarige Patric Lindén 
på Movant har hälsat den nya 
yrkesinriktningen välkommen.
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DIN FACKTIDNING
I framkant

Digital bilbutik

– nytt fenomen

Volvospan

”Det kan vi lära

av USA-leasing” 

Minimodellen 

är en Nissan 

Juke suv.

URBAN TIBBELIN BILIA JENS TJÄRNLUND PROAUTO MADELEINE LARSSON MOTORTREND CHRISTIAN HALLDÉN CARDROP PER ALMEFELT 

SVENSK VOLVOHANDEL YLVA ANDERSSON BILBOLAGET NORD INGEMAR ANDERSSON LILJAS BIL FILIP ANDERSSON BIL METRO  FARHAN 

TALABANI SLOTTS BIL STEFAN FORSLUND FN BILLACKERING HÅKAN OLSSON BILMETRO PETER LARSSON & RAFI GORI MOBILITY MOTORS

Hallvärden
som blev vd

DIMITRIOS LENIS

STORA BEGAGNAT-
SPECIAL

Nya branschnotiser 
varje dag under 
”Folk & Företag” 
på vår webb
motorbranschen.
mrf.se



Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT
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Du har sagt att bolag är vår tids kofot – vad 
menar du?
– Helikopterrånet mot G4S 2009, de kom över 
40 miljoner, varenda polis i hela Mälardalen var 
engagerad. Men bedragarna har bytt metod; 
2001 skedde 78 värdetransportrån, 2016 ett. Jag 
stöter på belopp motsvarande helikopterrånet 
varje månad, men inte ens en förundersökning 
dras igång. Bedragarna vet var pengarna finns!

Hur drabbas bilbranschen?
– Finansieringspartners och leasingbolag får 
ta den ekonomiska smällen. Det är samma 
leasing-, tele- och byggbolag som luras gång på 
gång.

Hur kommer man över ett fordon?
– Gärningsmännen ger sken av att vara ett 
kreditvärdigt bolag, de kan till och med få 
entreprenadmaskiner och taxibilar strajpade. 
Sedan, när bilarna levererats, skiftar bolaget 
styrelse tre fyra gånger och när bolaget försatts 
i konkurs ett år senare är fordonen borta.

Det händer att handlare blir av med bilar 
också …
– Det är ofta så kallade vd-bedrägerier. Hand-
laren får ett mejl från vd:n för ett företag och 
en person kommer och hämtar bilen. Samti-
digt kommer en bekräftelse från banken på 
att pengar är överförda. Kanske ringer de från 
banken, och det ser ut att vara rätt telefonnum-
mer. När den riktige vd:n får räkningen så är 
bilen borta och bilfirman är lurad.

– I ett kreditbedrägeri kan ett påhittat 
luftbolag få ut tre skåpbilar. Säljaren får sin 
provision och först efter ett par månader 
uppmärksammas att ”kunden” inte betalar. 
Leasingföretaget tycker att kundförluster är 
normalt. Antingen så tänker de inte på att de 
blivit lurade eller så vill de inte dra på sig bad-
will. Vem vill bli lurad?

Hur lyckas bedragarna?
– Det är lätt att lura till sig mångmiljonbelopp. 
Genom att blåsa upp omsättningen i årsredo-
visningen framstår bolagen som solida och 
seriösa. Siffrorna ligger sedan till grund för 

kreditbetyg och därmed är bedrägerihärvan i 
gång. På några veckor kan bedragarna lura till 
sig miljonbelopp i form av lån och kreditköp 
innan bluffen avslöjas.

Vad har du för tips till Motorbranschens 
läsare?
– Mejla och ringa tillbaka om de är det minsta 
misstänksamma vid en billeverans. Ingen blir 
arg om det är falskt larm, är det bedragare som 
hört av sig blir den riktiga vd:n jätteglad! Kolla 
personalkostnader i årsredovisningen; betalar 

bolaget inte ut rejält med löner är det orimligt 
att de behöver en massa fordon! Jämför 
personalkostnader med antalet anställda; det 
framgår av en kreditupplysning. 2

”Låt er inte luras!”

ANDERS BJÖRKENHEIM

ÅLDER: 41.
GÖR: Driver egna företaget Accessus där 
han lär ut till organisationer hur B2B-
bedragare identifieras, hur bedrägerier kan 
förhindras och kreditrutiner säkras upp. 
Tidigare kreditchef vid Axfood Sverige.
UTBILDNING: Civilekonom.
FRITID: Fixa med sommarhus och annat, 
resa, umgås, lära mig nya saker.

”Jag är inte här för att ge er en bra avslutande känsla utan för att ge er magknip!” 
Så inledde Anders Björkenheim, Sveriges ledande expert på kreditbedrägerier, 
en föreläsning om företagsbedrägerier och id-kapningar.
TEXT ANDERS PARMENT   / FOTO DENNIS KÄLLGREN

Downsizad Bugatti med sänkt toppfart
2010 slog Bugatti världsrekordet för serietillverkade bilar med Super Sport 
– 432 km/h begränsat till 415 för att skydda hjulen från påfrestningar. Flera 
har försökt nå rekordet och diverse kontroverser finns kring hastighetsspär-
rar och tillräckligt producerat antal. Sedan Koenigsegg Agera RS levererade  
447 km/h förra året har Bugatti gett upp. Trots W16 med 1500 hk – samma 
som i föregångaren Veyron – är det slut vid 380 km/h i nya Divo. Ett bra 
beslut. För en Bugatti kör inte bara snabbt, den gör det med stil och komfort.  
Och snabbare i acc och kurvor än den tyngre föregångaren. På Nardo-banan i 
södra Italien är Divo åtta sekunder snabbare än Veyron. Den har förlorat lite 
av sitt karakteristiska utseende men vunnit på alla andra fronter. Såna här 
bilar har långa livscykler – Veyron levde i 13 år, sista två åren som lätt modi-
fierad Chiron – så låt oss tro att det kommer flera intressanta uppdateringar 
och specialversioner. Namnet är uppkallat efter en fransk tävlingsförare som 
vann Targa Florio två gånger med en Bugatti, priset fem miljoner euro.

Cadillac XT4  
– inget för Europa
Minns ni Cadillac SRX – två år gamla 
lagerbilar reades ut av Svenska Bil 
för 199 900 kronor med V6:a och 
229 900 med V8. Låg dollarkurs och 
en plan att sälja 50 000 Cadillac i 
Europa på ett år, som slutade med 
5 000, förklarade fyndet. Det här var 
2006 och för halva priset jämfört med 
en ML, X5, Touraeg eller XC90 fick man en 
lika stor bil med större motor, mer gung och mer utrustning.

I dag ser det annorlunda ut. För ett par år sen kom XT5 
som efterträdde SRX. Nu XT4 som ska konkurrera med 
GLC, X3, Q5 och XC60. Medan CT6, XT5, CTS-V, Escalade 
och Corvette har en marknad i Europa är det svårt att se att 
XT4 skulle lyckas – den kostar lika mycket som de europe-
iska konkurrenterna och bensinfyran på 237 hk verkar högst 
ordinär. Särskilt snygg är den inte heller. 

Upsizad suv-kupé med intressanta drivlinor
Från det stora landet med de stora bilarna kommer mycket intressant att hålla 
koll på. Volkswagen Atlas är rejält mycket större än Tiguan Allspace, den större 
sjusitsversionen av Allspace, och nu ska den komma som kupé nästa år, Atlas 
Cross Sport. Kanske bara i USA? Det får vi se till att ändra på. Bilen premiärvisa-
des i våras och påminner en del om Audi Q8. På drivlinefronten en 3,6-liters V6:a 
utan turbo – samma som i Atlas – som tillsammans med två elmotorer (54 hk 
fram, 114 bak) levererar 355 hk systemeffekt. En lösning lik den i flera Lexusmo-
deller. I fronten märks ett sällan skådat LED-spektakel.

Stor bil med liten motor  
– för miljöpartister 
Ford har tillverkat transportbilar i 100 år. När Die 
Grünen grundades 1980 i Karslruhe var bilars ut-
släpp i fokus. Men tänk om det behövdes en stor 
bil för att köra skulpturer och annat skrymmande 
gods till en valkampanj? Ford har än en gång 
kommit med en lösning, nu med en tvåliters Eco-
Tec-motor. Ford säljer mest transportbilar i hela 
Europa och kanske det kommer gå ännu bättre 
med nya Ford Ranger Raptor – vi uppmanas 
glömma allt vi trodde att vi visste om pickuper 
eftersom nya Ranger Raptor är i en klass för sig. 
Denna öken- och offroadracer ska nämligen klara 
allt tänkbart och dessutom kännas som en lyxbil 
på vanlig väg. Ford lovar mycket mer i pressma-
terialet än Mercedes X – men vi kan ändå hoppas 
att priset, som ännu inte är fastställt, blir lägre. 

Stor bil med stor motor  
– för alfahanar
När VW Amarok, som kom redan i slutet av 2009, 
fick en V6:a för två år sen blev den ännu mer po-
pulär. Ett riktigt smart drag som ökade förarnas 
emotionella lust att köra till jobbet. Mercedes vill 
inte vara sämre utan erbjuder nu som alternativ 
till den utmärkta, snåla och rena tvåliters diesel-
fyran en treliters V6:a med 258 hk.  
Med 0-100 på 7,9 sekunder och 205 i toppfart 
kan hantverkare komma fram snabbare så räkna 
med lägre framkörningsavgifter framöver. Priset 
är 414 900 kr plus moms. En typisk företagsbil 
men det säljs en hel del – ungefär en femtedel av 
transportbilar – till privatpersoner och föreningar. 
En marknad som är lätt att glömma om man 
sitter långt från handlarnas vardag. X-klass är ju, 
för att citera pressmaterialet, byggd för att kunna 
användas både som stryktålig offroadmaskin och 
som familjefordon i stadsmiljö – med samma nivå 
av sofistikation och praktikalitet som personbilar.

Konkurrens från oväntat håll: 
Pimp My Ride elektriskt
Ryska Kalasjnikow tillverkar AK47:or, vilket kan ha 
inspirerat dem att förklara krig mot Tesla & co. Dels 
genom en riktig pimp-my-ride-design, dels genom ett 
rejält batteri på 90kWh. 0–100 går på sex sekunder 
och räckvidden är 350 km, men det är oklart hur 
Kalasjnikow CV-1 ska kunna slå Tesla. 

Exotisk och prisbelönt lastbil
DAF:s lastbilar har sålts i Sverige sedan tidigt 1990-tal 
men, liksom MAN och Mercedes-Benz, aldrig riktigt rått på 
Volvo och Scania som fortfarande har mer än 80 procent 
av marknaden. I Sverige en ganska exotisk 
produkt med knappt 2,8 procent marknads-
andel trots kraftigt ökad försäljning. 

XF-serien som introducerades för 
något år sedan har vunnit flera priser. 
Utmärkelsen International Truck of 
the year har sedan millennieskiftet 
Mercedes-Benz vunnit fyra gånger, Volvo 
två, Renault en – och DAF, MAN, Scania, 
och Iveco tre gånger vardera. I år vann 
DAF XF inte bara denna fina utmärkelse, 
utan också Polski Traker Magazines Polish 
Truck of the year, Top Truck Slovakia och 
brittiska Top Truck award. Design, teknik, 
säkerhet och komfort imponerar på flera jurys och 
tidningsläsare som röstar. Men alla mest att XF:n är så tyst 
och driftekonomisk.



En aning doft  
av tamarind ….      

… som Evert Taube skaldade i Ingrid 
Dardels polska, har väl även den 

här nya usb-laddaren, ”Peas multi 
port”, med fyra uttag. formgiven av 
Spalvieri & Del Ciotto designstudio 
och säljs av Lexon, bland annat på 

Illums Bolighus för cirka  
349 kronor inkl moms.

Vinn!

Vinnare
Vinnaren av ett abonnemang på en digital körjournal från 
Defa blev Bengt Persson från Billinge Bilservice.

Vi lottar ut 5 exemplar av 
Praktisk bilhandelsjuridik bland våra 
läsare. Vill du vinna, mejla namn och postadress till  
redaktionen@motorbranschen.se senast 10 november 2018. 
Skriv ”Utlottning juridikbok” i ämnesfältet. Tidningens  
medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej delta.  
Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Färsk bilhandelsjuridik
Boken ”Praktisk bilhandelsjuridik” från MRF kommer i oktober 
i en fjärde uppdaterad upplaga. Innehållet beskriver händelse-
förloppen i en bilaffär från ax till limpa, från annonsering till 
reklamation. Visste du till exempel att du numera, vid tvister, är 
skyldig att informera om kundens rättigheter? I boken hittar du 
de senaste fem årens praxis från Allmänna reklamationsnämn-
den, nya rättsfall, nya juridiska frågor 
som den tekniska utvecklingen har 
alstrat och aktuell lagstiftning. Kapitlet 
om leasing är helt omarbetat. Priset 
är 449 kronor plus moms (349 kronor 
för MRF-medlemmar). Också ”Praktisk 
verkstadsjuridik” är under revidering 
och väntas komma i december.

Förhindrar olyckor
I det här numret, med arbetsmiljö i fokus, 
känns det relevant att visa säker utrustning 
som bygger bort tändkällor som fritt fallande 
bensin och etanol. Med tiden ger det spän-
ningsskillnader i material, statisk elektricitet 
samt gnistor i verkstadens avgasventilation. 
Wallmeks tömningsaggregat för brandfarliga 
och explosiva vätskor är alla EX-klassade och 
CE-märkta och säkra lösningar för hantering 
inte bara av bensin och etanol utan även av 
diesel, spolarvätska, glykol, bromsvätska och 
motor/spillolja. Ja, även spillolja kan vara 
brandfarligt, speciellt då bränslefilter töms 
ner i oljetömmaren; det skapar klass 1-vätska 
och antänds lätt vid rätt syreblandning och en 
tändkälla. Oljetömmaren, med möjlighet att 
suga olja, kostar 14 700 kronor exkl moms 
och bränsletanktömmaren, 14 800 kronor.

Gömd vindrutekamera
Nya EU-lagar gör det i princip fritt fram att använda kame-
ror för att filma trafiken. Vindrutekameror ökar säkerheten 
men är ofta fula. Nu har Nextbase tagit fram en smidig 
lösning. Deras ”Mirror dash cam” är helt platt och fästs 
på backspegeln med sugproppar – en dold och inbyggd 
vindrutekamera. Kameran börjar filma automatiskt när du 
startar bilen och om dess sensorer upptäcker att du varit 
med om en olycka så sparar den filmen automatiskt. Den 
filmar med rejäl kvalitet, 1080p HD, och du kan ladda över 
material trådlöst till din mobiltelefon eller läsplatta. En 
liten bildskärm finns inbyggd i backspegeln. Priset är cirka 
2 000 kronor inkl moms. 

Havana Cars   
Helt förtjusande är den här boken med målningar av konstnären 
Leslie Gerry som i många år skildrat Havanna. Han har gjort en 
specialutgåva i 150 exemplar av bilarna, ”skulpturer i sig och en 
integrerad del av stadsbilden”. Allt i vackert tryck på handgjort 
papper, lika vackert bunden och emballerad i en sober trälåda. 
Innefattar också beskrivningar av tolv rariteter från 1947 till 
1957. Konstnärens större bok, ”Havana”, tilldelades både Årets 
bok 2017 och Bästa konstbok i England förra året. Kan köpas via 
www.lesliegerryeditions.com. Priset är cirka 4 400 kronor.

Smart rygga
Den lätta bekväma ryggsäcken Bobby är inte 
bara stilren och stöldsäker, den har också en 
välorganiserad insida med inbyggd powerbank 
för laddning av mobilen. Finns i många färger 
och hybridmodeller, också i en variant för cykel 
med kombinationslås. Regnskydd kan köpas 
till. Danska LS kunde började producera Bobby 
efter gräsrotsfinansiering. Finns att köpa på 
bland annat på www.propagandashop.eu för 
närmare tusenlappen.
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Små skadeverkstäder behövs de också. Som Nyåkers Lack, etablerat i 
västerbottnisk glesbygd av två unga flitmyror – Alexandra Johansson 
och Mats Karlsson som förenar traditionsrikt byföretagande med en ny 
digital tid och håller ögat på öret. Inget jobb är för stort, inget för litet.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO JOHAN GUNSÉUS & ING-CATHRIN NILSSON
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NYÅKERS L ACK

SÄTE: Nyåker i Nordmalings kommun 
i Västerbotten.

VERKSAMHET: Skadeverkstad, ”gör allt 
i litet format från motivlackeringar till 
plastreparationer”.

UPPDRAG: 70 procent tunga fordon, 
29 procent personbilar, 1 procent 
möbler och köksluckor.

GRUNDAT: 2016 (en fortsättning på 
Nyåkers Plåt & Bilservice från 1989).

ÄGARE: Alexandra Johansson, 32, och 
Mats Karlsson, 30.

VD: Alexandra Johansson.

OMSÄTTNING: Drygt 2 miljoner.

VINST: 1,4 procent.

ANSTÄLLDA: 2 personer – 1 lackerare, 
1 plåtslagare.

Det är roligt att få sätta en nål på 
Nyåker på vår ”reportagekarta” över 
orter som vi har besökt redak-
tionellt. Vi tar oss dit genom att 

svänga av från efyran i höjd med Nordmaling i 
Västerbotten och köra två och en halv mil inåt 
landet på vägar som känns trafikerade enbart 
av enstaka timmerbilar.

Där kustens sandiga tallmoar har övergått 
till granskog öppnar sig samhället Nyåker, 
kryddat av pepparkakedoft (ja, Nyåkers pep-
parkakor tillverkas här). En gång traktens 

centralort med järnvägsstation och tingshus.
I dag bor här ett hundratal personer, det 

en gång pampiga stationshuset är förfallet och 
tingshuset har blivit museum. Men i slutet 
finns Bygatan och där ligger Nyåkers Lack 
som knoppas kraftfullt. Där ger de två unga 
nyblivna ägarna järnet – Alexandra Johansson, 
32, och Mats Karlsson, 30.

I princip startade de skadeverkstad från 
scratch när de blåste liv i en äldre anspråks-
lösare rörelse för drygt två år sedan. Och det 
talar väl för sig själv när de redan efter ett år 

VILKA 
KÄMPAR!

Alexandra Johansson och Mats Karlsson, två arbetsmyror som startat skadeverkstad på en ort med 
ett hundratal invånare. Ford-skylten på gaveln är från Alexandras pappa som var ett stort Fordfan.

De tre Tallbergsbroarna över 
Öreälven ligger nästgårds och 
känns igen från bland annat 
kaffereklam.

Den gamla Caltexpumpen står utanför Alexandras 
och Mats bostad. Dess färger i vitt, rött och svart 
har tagits upp i skadeverkstadens logotype.

”ÄR MAN LITE TJURIG I BÖRJAN, 
KAN DET BLI BÄTTRE SEDAN”

MATS KARLSSON
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utsågs till Årets unga företagare i Nordmalings 
kommun med motiveringen att ”trots sin ung-
dom, målmedvetet och lyckosamt ha utvecklat 
familjeföretaget och blivit en känd leverantör 
inom sin nisch bland företagare med höga krav 
på kvalitet och design”.

Även små verkstäder behövs. Och de måste 
också vara seriösa och kunna utföra regel-
rätta reparationer. Kanske har Nordmalings 
kommun förstått det, för den stöttar ivrigt det 
lokala företagandet.

 
BAKGRUNDEN MÅSTE GES: 1989 uppförde bya-
föreningen en enkel verkstad med en lackbox 
för att kunna serva i första hand traktens bussar 
och verksamheten kom att drivas av Alexan-
dras pappa, Anders, ”Slingan”, Johansson som 
var vida känd för renoveringar av gamla jän-
kare och allsköns andra motorer. Så gick han 
bort, alldeles för ung, 2009. Hans änka behöll 
företaget och något gjorde att Alexandra, som 
var 24 år och utbildad bilskadereparatör, skötte 
driften i sju år framåt. 

Hon bedrev konstgjord andning på bya-
verkstaden, nötte på gammal utrustning, tog 
in extra hjälp när det behövdes. Hon tog sig till 
och med an blästringar av lastbilar själv.

Den tiden hade kunnat få bli en egen artikel 
och om åren som ensam ung kvinna bland rätt 
råbarkade kunder har hon många anekdoter.

– Det fanns två sorter, dels de som misskre-
diterade mig, dels de som stöttade mig. Roli-
gaste kommentaren fällde en pensionär som sa 
att han kände sig helt trygg ”för fruntimmer är 
ju bra på att lacka naglarna”.

– Det är lättare nu, tillägger hon.
Lättare sedan hon mötte Mats när hon stod 

på en veteranbilsmarknad och sålde delar ur 
pappans ymniga samlingar. Det var i Örn-
sköldsvik, nio mil söderut, Känd i motorkretsar 
var även Alexandra.

– Slingans dotter, säger Mats, det visste man 
ju vem hon var.

Ljuv musik torde ha uppstått. Alexandra 
fick en partner vid sin sida och företagandet 
tog fart. Inget generationsskifte. Alexandra och 
Mats köpte helt sonika rörelsen och inkråmet. 

De köpte byggnaden av ett fastighetsbolag och 
en intilliggande tomt av kommunen. Byggde ut, 
och bygger fortfarande om, och startade ett helt 
nytt företag som inte hade ”mek” i namnet. För 
det är skador de ska syssla med.

 
HISTORIEN ÄR en bro till utvecklingen; tunga 
fordon är fortfarande den bärande delen; och 
jänkare är en ansenlig del av personbilarna. 
Det motivlackas, dimmas och schablonmålas,  
i sällsynta fall även för hand.

Med namn av gott arv startade Alexandra 
och Mats i en ny tid, med ny webbplats, frek-
venta inlägg på Instagram, vars bilder automa-
tiskt kopplas till ett flöde på hemsidan.

De har anställt två medarbetare – en plåt-
slagare och en lackerare.

– Det är ju inte lätt att förmå en enda person 
att gå ut och blästra en timmervagn efter att ha 
slipat en lastbil, klargör Alexandra.

Helt nyligen tecknade de sitt första avtal 
med ett försäkringsbolag, Länsförsäkringar, 
och anslöt sig som en klass II-verkstad i början. 
”Det är bra att kunna sticka emellan med en 
kofångare, men vi är inte mogna att investera i 
en riktbänk än.” Men det blev ketchupeffekt av 
parkeringsskador.

– Och det känns tryggt med ett jämnare 
flöde när man har anställda, säger Alexandra.

 
Får ni personbilskunder?
– Det är tre månaders väntetid inne 
i stan (Umeå reds. anm.), dom säger att det är 
kaos, och vi har kanske en bättre prisbild för 
kunderna, det är full fart framåt, säger Mats.

Själva har de mer än två månaders vänte- 
tider för lastbilskunderna. Både Volvo (Wist  

Last & Buss), Scania (BilNord) och Mercedes 
(Bil-Dahl) lackar här.

Inget jobb är för stort. Inget jobb är för litet 
– nästan.

– Det ska vara riktigt jäkla dåligt om vi ska 
nobba. Men en gammal racklig raggarbil som 
ägaren vill ha omlackerad för tiotusen, där går 
gränsen, säger Mats.

Men rost tar de sig an, även om det oftast 
är billigare att byta delar. Och med dagens 
höga självrisker väljer många kunder att måla 
mindre ytor på begränsade skador. Alla skador 
är ju inte ersättningsbara heller. Då är det gott 
för konsumenten att ha Nyåkers Lack att vända 
sig till för en quck repair.

Ja, också om det handlar om möbler eller 
köksluckor som ska lackeras om. Eller element(!).

 
DET SOM BORDE ha nämnts först med dessa 
slitvargar är deras inledande kostnadsmedve-
tenhet, att spara först och investera sedan, att 
inte dra på sig för höga lån inledningsvis. Det 
smått otroliga att de inte bara köpte lackboxen 
begagnad från en skola, utan också skruvade 
ner den och monterade in den med egna 
händer. Det tog fem månader från start till 
funktion och ströp varje semesterplan. 

– Är man lite tjurig i början, kan det bli bättre 
sedan. Antingen går man till banken och lejer 
bort eller så gör man det själv, säger Mats talande.

Snart inne på tredje året börjar erfarenhe-
terna staplas. De tristaste är två kunder som 
inte velat betala, affärer på cirka 60 000 kronor 
plus moms vardera. Båda gick till stämning. 
Första resan vann Nyåkers Lack. Den andra 
är en pågående process. I det fallet flaggade 
kunden falskt; han visade sig inte vara ägare 
till åkeriet som han uppgivit och det fanns en 
kronofogdeskuld på närmare en miljon.

– Det var ett hårt andra år. Men misstag 
som lärde mig att numera alltid ta organisa-
tionsnumret vid en beställning och kreditpröva 
nya kunder, säger Alexandra.

Numera slipper Alexandra blästra. Hon 
ägnar allt mer tid åt att räkna på jobb och 
administrera i övrigt.

2  I  F R A M K A N T  I  N Y Å K E R S  L AC K

Inne på tredje året städar Alexandra och 
Mats fortfarande upp efter föregångaren 
Slingan som sparade ”allt som kunde vara bra 
att ha”. Samtidigt som de nya ägarna bygger, 
just nu ett färgrum mellan lackboxen och 
torkugnen, och planerar för en blästringslada 
på den inköpta granntomten.

Och de är starkt engagerade i traktens 
föreningsliv. Alexandra, i idrottsklubben och 
den ekonomiska föreningen för lanthandeln 

Pepparkaksdoft kryddar luftrummet. 

”DET SMÅTT OTROLIGA ÄR ATT DE SKRU-
VADE NER EN BEGAGNAD LACKBOX OCH 
MONTERADE IN DEN MED EGNA HÄNDER”

Våra insikter
✔ Ta hjälp! Ensam är inte bästa dräng. 

Vi har fått mycket stöd av före detta 
läraren Mikael Andersson och av MRF.

✔ Var tydlig mot nya kunder: ”Vi 
behöver ditt organisationsnummer för 

att göra en kreditprövning.”

✔ Lyssna till magkänslan; inom  
sig vet man oftast vad som  

är rätt och fel!

Fotnot: På Youtube berättar Alexandra om Nyåkers Lack under paraplyet ”Kvinnligt företagande i Västerbotten”.

och hon blev nyligen invald i styrelsen för 
Företagarna i Nordmaling. Mats, ja, han är se-
kreterare i mopedklubben ”Tvåtaktsligisterna i 
Nyåker”. 

Det behöver väl inte sägas att båda har 
ett stort motorintresse; förråden är fyllda av 
klenoder på två hjul och när de ska ut och fin-
köra rullar de ut sin Ford Fairlane 500XL, -66:a.

Fast man förstår inte riktigt när de hinner 
göra det … 2

Alexandra Johansson och 
Mats Karlsson vid Slätforsen.

”MAN KAN INTE FÖRMÅ EN ENDA ANSTÄLLD 
ATT GÅ UT OCH BLÄSTRA EN TIMMERVAGN 
EFTER ATT HA SLIPAT EN LASTBIL”

ALEXANDRA JOHANSSON

En del av moped- och mc-samlingen, Alexandras 
ögonsten är en Crescent 2000 från -57.

Frontlucka till en Scania som ska motivlackas  
och står ”paketerad” för mellanslipning.
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Tanken full av 

SPÄNNING
Det fanns en tid när bilar var bilar. När de brummade och bullrade, och stank bensin  
så att man fick huvudvärk bara av att vistas i stan. Nu kör allt fler förare runt i tysta  
elfordon på gatorna. Motorbranschen tog pulsen på några av dem.

Du som kör laddhybrid, funkar det bra?
– För korta sträckor på två, tre mil är det perfekt. 
Men den är rätt bra även för långkörningar. Jag 
åkte från Örebro till Göteborg för ett tag sen och 
då drog den runt 0,7 liter per mil. Men när jag 
byter nästa gång skulle jag önska att det fanns en 
laddhybrid som klarade 15 mil.  

Vad är det bästa med din nuvarande kärra?
– Att den är hyfsat miljövänlig, åtminstone om man 
ser till den lokala miljön. Väger man in batteritill-
verkningen kanske det inte blir lika bra.   

Men är det inte jobbigt att hålla på och ladda?
– Jag brukar göra det på p-platsen hemma. Från 
noll till fullt batteri tar tre timmar och en kvart på 
en vanlig laddstation. Väljer jag en snabbladdare 
får jag en tredjedels laddning på trekvart.

Är du nöjd med din elbil?
– Det här är en laddhybrid, och jag tycker att det 
funkar bra. Det är 2,5 mil till jobbet så jag kan ta 
mig dit på el utan problem. Skulle det inte räcka 
har jag en bensinmotor och en tank på 40 liter.

En bil som är bra när sträckorna oftast är 
korta, alltså?
– Ja, men jag har kört den till fjällen ett par gånger 
också. Eftersom tanken är liten får man fylla på 
rätt ofta, dessutom drar den mer än en vanlig 
bensinbil eftersom den är tyngre.

Laddhybrid är grejen för dig?
– Nja, min fru kör en Volvo-kombi som vi kan ha för 
längre resor. Nästa bil blir nog en BMW i3 S. Att 
välja en fossilbil skulle kännas som att gå tillbaka 
till stenåldern.

EMIL JENSEN

GÖR: Bostadsutvecklare.
BOR: Kungälv.
KÖR: Mitsubishi Outlander 
PHEV, 2016.

Bara volt och ampere i tanken. Är du nöjd  
med det?
– Så länge det handlar om en pendlarbil fungerar 
det ypperligt. Jag har laddare hemma och det är 
gratis laddning i p-huset där bilen står på dagarna. 
Jag tankar inte för mer än en femtilapp i månaden.

Men är det så mycket till bil?
– Tja, 108 hästkrafter och pigg, klarar runt tjugo mil 
på en laddning sommartid, cirka femton på vintern. 
Jag är ganska nöjd. Bra benutrymme också, för mig 
som är storväxt. Förut hade jag en premiumkombi 
som kostade runt 7 000 i månaden. Den här leasar 
jag för 3 800. Äga själv? Nej, det skulle vara allt för 
osäkert med tanke på andrahandsvärdet.

Så din nästa bil blir också en elbil?
– Vi får se. Jag skulle nog vilja komma upp i 
åtminstone trettio mils räckvidd, så eventuellt blir 
det en laddhybrid nästa gång.

CHRISTER JAGEDAHL

GÖR: Teknisk chef.
BOR: Kungälv.
KÖR: Nissan Leaf 2017.

NIKLAS GRAM

GÖR: Servicetekniker.
BOR: Göteborg.
KÖR: BMW 225 XE, 2017.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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Vi tar tempen
PÅ MOTOR-
BRANSCHEN
Hur mår egentligen motorbranschen? Lite si och så visar det sig  
vid ett besök hos företagshälsovården Motorhälsan Runstenen  
i Malmö som specialiserat sig på anställda på bilföretag.  
Medvetandet om arbetsmiljön och omtanken om personalen är stor, 
men värk, hörselskador och stressrelaterade problem kvarstår. 
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO MARTIN LINDEBORG

Belastnings-
skador är 
underskattade, 
säger Magnus 
Sköldbäck, 
ergonom och vd 
på Motorhälsan 
Runstenen.

Motorhälsan
Organisationen Motorhälsan 
startade 1978 och är ett 
gemensamt branschnamn 
med självständiga företag i 
Malmö, Helsingborg, Göteborg 
och Stockholm. I Skåne finns 
företagshälsan Runstenen 
som har verksamhet i Malmö 
och Helsingborg. 
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Motorhälsan Runstenen i Malmö 
är en tämligen unik företags-
hälsovård. Mer än hälften av 
kunderna är anställda inom 

bilbranschen. 
– Vår gedigna och långa erfarenhet från mo-

torbranschen är helt avgörande för vår kunskap 
om de skador som förekommer i branschen. 
Genom att vi känner cheferna och beslutsvä-
garna är det enklare att komma åt problemen, 
säger ergonom Magnus Sköldbäck som även är 
vd för Motorhälsan Runstenen.

Företaget jobbar både förebyggande och 
vårdande. Deras arbetsmiljöingenjör Per 
Blomquist, som tidigare jobbat på bilföretag 
och Arbetsmiljöverket, gör besök på bilföreta-
gen och utför tester på plats, exempelvis för att 
mäta vibrationer och buller. 

Vibrationsskador och stressymptom är 
vanligt i branschen. 6,9 procent av Motorhäl-
sans undersökta medarbetare inom bilföretag 
i Malmö och Helsingborg har problem med 
vibrationsskador i olika grader. 

Hur påverkas livet för en person som drab-
bas av vibrationsskador?
– Det är ett handikapp eftersom den som drab-
bas kanske inte kan jobba lika effektivt. Det 
kan exempelvis påverka en bilplåtslagare som 
behöver kunna känna med händerna om en yta 
är plan, säger Magnus Sköldbäck.

HÄR TESTAS 
ROBBAN

Vibrationsskador kan bli bättre, men ofta 
kan de inte botas. 

– Muskulaturen tappar styrka, lederna tar 
stryk och blodtillförseln blir dålig i fingrarna. 
Jag har träffat dem som har lättare skador, kan-
ske nedsatt känslighet i ena fingret och de som 
har skador i en hel arm och som vaknar flera 
gånger på natten av domningar, säger Magnus 
Sköldbäck.

Orsaken till skadorna är ofta handburna 
verktyg som vibrerar, exempelvis slående 
maskiner som borrhammare. Kalla händer och 
nikotin ökar risken. 

Medarbetare som utsätts för vibrationer 
och buller ska testas regelbundet, något som är 
reglerat i lagen. Testerna görs hos företagsskö-
terskan var tredje år och hos läkaren var sjätte 
år. Även nyanställd personal testas för att skapa 
en profil med värden att kunna jämföra med. 
Förutom de vanliga hälsotesterna genomgår 
anställda i branschen vibrationstester, test av 
handstyrka och de får svara på en psykosocial 
enkät. 

EN TIDSPRESSAD TILLVARO har ökat de stress-
relaterade besvären, både bland tjänstemän 

och verkstadspersonal. Förekomsten av ackord 
är inte enbart positivt utan kan innebära att 
personal genar för att hinna med sina moment 
och låter kroppen ta stryk.

– Det är mer stress i alla branscher och det 
påverkar hur folk mår. En grupp som ökat är 
unga kundmottagare som upplever höga krav 
med irriterade kunder, säger Magnus Sköld-
bäck.

ETT ANNAT PROBLEM är buller. 20–25 procent 
av Motorhälsans undersökta anställda inom 
bilbranschen har hörselproblem (genetiskt 
försämrad hörsel på grund av ålder bör även 
beaktas).

– Om man bär hörselskydd hela dagen och 
sedan tar bort dem en liten stund förlorar man 
nästan hela effekten. Därför är det viktigt att 
ha speciellt utprovade hörselskydd så att man 

kan föra ett samtal med skydden på sig, säger 
arbetsmiljöingenjör Per Blomquist.

DE SOM JOBBAR MED lim, sprutlim och spackel, 
som är allergi- och astmaframkallande, måste 
ha ett tjänstbarhetsintyg och det får de efter 
en härdplastundersökning. Certifikatet måste 
förnyas vartannat år enligt Arbetsmiljöverket.

– Man kan få problem även om man  
använder alla skydd, om man exempelvis har 
kortärmad tröja så att plasten stänker på  
huden. De flesta är medvetna om risken, men 
inte alla, säger Per Blomquist. 

ERGONOMISKA FRÅGOR – hur man jobbar, står 
vid lyftar och belastar kroppen – fyller en stor 
del av Magnus Sköldbäcks tid. Han anser att 
belastningsskador är underskattade. Det är inte 
alltid som tunga lyft görs nära kroppen och 

”ORSAKEN TILL VIBRATIONSSKADOR 
ÄR OFTA HANDBURNA VERKTYG”

De 5 vanligaste 
diagnoserna
1. Stress.
2. Belastningsskador i 
armbågar och händer.
3. Vibrationsskador i händer.
4. Ont i axlar.
5. Ont i nedre delen av ryggen.

Arbetsmiljöingenjör Per Blomquist mäter buller och 
vibrationer på plats hos Bilia i Malmö, något som 
Bilia betalar för. Per Blomquist har ett förflutet både 
i bilbranschen och på Arbetsmiljöverket, vilket gör 
honom speciellt lämpad. Här med Robban Österlin.

Så skyddar du dig!
1. Stress – Våga prata med din chef, 
lyssna på kroppens signaler, ta 
hand om dig själv på fritiden och 
prioritera motion och återhämtning.

2. Buller – Slarva aldrig med 
hörselskydden. Om du tar av 
skydden en liten stund påverkar 
det hörseln i långa loppet. Använd 
hellre anpassade skydd som inte 
kräver att du tar av skydden för att 
höra vad någon säger.

3. Vibration och belastning – 
Använd verktygen på rätt sätt. Slå 
inte in lister med händerna utan 
använd gummiklubba. Använd 
verktygen rätt och håll inte fingrar 
på delar av verktyget med hög 
vibration (exempelvis genom att 
hålla på hylsan där vibrationerna 
är som störst). Värm kalla händer 
innan du börjar jobba eftersom 
kyla ökar risken för skador. 
Nikotin ökar risken att drabbas av 
vibrationsskador. Träna regelbundet. 
En otränad kropp skadas lättare.

4. Fördela belastningen genom att 
använda båda händerna, exempelvis 
på slipmaskiner.

5. Härdplaster – Använd alltid alla 
skydd och ha alltid långärmade 
tröjor. Medel kan skvätta på armarna 
och ge eksem.

Här höjer vården varningskort!
✔ Hjulhanteringen. Många böjda ryggar och dåliga ställningar.
✔ Elprodukter. Hantering med el kommer att kräva större 
säkerhetsavstånd.
✔ Tid. Det finns bra hjälpmedel till allt, men många försöker 
gena genom onödiga lyft och 
belastningar på kroppen.
✔ ”Bror duktig”. De som är bäst på ett moment får ofta göra just det momentet oftare än de annars skulle. Viktigt att variera arbetet!

Robban Österlin, plåt- 
slagare sedan 28 år, 
nu på Bilia i Malmö 
gör vibrationstest lett 
av företagssköterskan 
Kerstin Olausson. ”Jag 
känner av lite problem 
av vibrationsskador 
genom att fingrarna 
blir vita, men genom att 
värma upp händerna 
innan jag börjar jobba 
klarar jag av att fort-
sätta”, säger han. 

Ett av mätverktygen vid vibrations-
tester är den här vibrometern.

Här mäts 
vibrationer 
vid slipning.

Företagssköterskan Kerstin Olausson testar 
vibrationer på plåtslagaren Robban Österlin som 
får markera med fingrarna när han känner en 
rörelse. Därefter testades handstyrkan med en 
vibrometer. För att resultatet ska bli så rättvi-
sande som möjligt måste händerna vara varma 
och Robban har varken fått röka eller snusa ett 
par timmar innan. Listan på symptom som gås 
igenom är bland annat domningar, stickningar, 
minskad köldkänsla, vita fingrar, värk, tappad 
handstyrka.

Robban Österlin har tidigare jobbat på en 
verkstad där det inte var lika noga med under-
sökningarna. I dag är han på Bilia i Malmö.

– Genom undersökningarna får jag bra koll 
på hur jag mår och kan stoppa skador i tid och 
kanske rädda några år till i yrket, men jag har 
många kolleger som fått sluta, främst för att de 
haft problem med handleder, domningar och vita 
fingrar, säger Robban Österlin. 
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med bra arbetsställning. Om man lyfter 15 kilo 
90 centimeter från kroppen motsvarar det en 
belastning på ett halvt ton. 

– Görs dessutom lyftet med böjd och vriden 
rygg så är det givet att den som lyfter får ont i 
ryggen. Det är den allra vanligaste belastnings-
skadan, säger Magnus Sköldbäck.

Han nämner även karpaltunnelsyndrom, en 
vanlig diagnos bland mekaniker som jobbar i 
trånga utrymmen och med vibrerande verktyg. 
Det beror ofta på att mekanikern använder sina 
händer både med kraftgrepp och finmotoriska 
grepp. Vibrationer brukar vanligtvis också 
påverka negativt. Besvären orsakas av att en 
nerv kommer i kläm, vilket bland annat ger 
domningar i händer och fingrar, ofta på natten. 

– Om vi upptäcker vibrationssymptom på 
unga patienter är det inte ovanligt att vi rekom-
menderar att de ska byta jobb, men i vissa fall 
går det att operera, säger Magnus Sköldbäck.

FÖRUTOM FYSISKA besvär är psykosociala ska-
dor inte ovanligt. Bland dessa finns kränkande 
särbehandling, mobbning och sexuella trakas-
serier. Även vid sådana fall blir företagshälso-
vården inkopplad. 

En del fordonstekniska skolor lägger en del 
utbildning på Motorhälsan Runstenen. De låter 
elever genomgå hälsotester för att undvika att 

Patrik Strandgaard på 
ett teknikföretag gör en 
spirometri och testar 
lungfunktionen för att 
tidigt kunna upptäcka 
astma och KOL. Här 
med företagssköterska 
Pia Roslin.

de satsar på fel jobb. Samtidigt får eleverna 
hälsoråd.

– Det är viktigt att vara rätt tränad för att 
klara av jobb på en verkstad. Utan en tränad 
kropp orkar man ofta inte med jobbet i läng-
den, säger Magnus Sköldbäck.

Är det enkelt att få gehör från arbetsgivarna 
i de här frågorna?
– De flesta arbetsgivare är rädd om sin personal 

eftersom det är så svårt att hitta rätt personer. 
Genom organisatorisk och social arbetsmiljö 
är cheferna varse om tidiga tecken på stress 
genom att vara mer närvarande.

Vad är största utmaningen framåt? 
– Arbetet med elprodukterna. El kommer att 
kräva ett större säkerhetsavstånd och andra 
svårigheter. Där har vi mycket att jobba med, 
avslutar Magnus Sköldbäck. 2

”DE FLESTA ARBETS-
GIVARE ÄR RÄDD OM 
SIN PERSONAL”

MAGNUS SKÖLDBÄCK

STATISTIK FRÅN MOTORHÄLSAN
Siffrorna bygger på 527 undersökta medarbetare enbart från bilföretag  
i Malmö-området av företagshälsovården Motorhälsan Runstenen.

När det gäller  
arbetsolyckor ligger 

motorbranschen bättre till 
jämfört med Sverigesnittet 

och när det gäller 
arbetssjukdom ligger 

motorbranschen  
på snittet.

KÄLLA:  SIFFRORNA ÄR HÄMTADE FRÅN ISA  
(INFORMATIONSSYSTEMET OM ARBETSSKADOR  
PÅ ARBETSMILJÖVERKET UPPDELAT PÅ  
ARBETSOLYCKOR OCH ARBETSSJUKDOMAR)  
FÖR BRANSCHERNA ”HANDEL MED PERSONBILAR 
OCH ANDRA LÄTTA MOTORFORDON” SAMT  
”REPARATION AV MOTORFORDON” (SCB).

ANTAL ARBETSSKADOR I BRANSCHEN 2013–2017
  2013 2014 2015 2016 2017 5-årsperioden
Arbetsolycka 120 134 159 164 152 729
Arbetssjukdom 54 52 62 55 57 280

Totalt 174 186 221 219 209 1009

Arbetsolycka – Arbetsolycka som resulterat i en personskada.
Arbetssjukdom – Sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid 
på grund av skadliga faktorer i arbetsmiljön.

VANLIGASTE ARBETSSKADORNA  
I BILBRANSCHEN 2013–2017 
1. Vibrationer som överförs till armar och ben (maskiner, verktyg)
2. Buller (ihållande buller, intermittent buller, ljud i vätskor)
3. Övriga lyft och förflyttningar av bördor under 20 kilo
4. Repetitivt arbete
5. Mekaniska vibrationer
6. Arbetsställningar
7. Lyft av tunga bördor över 20 kilo 
8. Mycket hög arbetstakt
9. Alltför mycket arbete/stor arbetsmängd 
10. Användande av (för tunga) verktyg med repetitiva rörelser
11. Arbete med armarna över axelhöjd
12. Bildskärmsarbete 
13. Knästående (eller liggande) ställning för länge/för ofta
14. Övriga repetitiva arbetsrörelser (vrid, sträck, statisk belastning, 
finmotorik)
15. Problem i relationerna med överordnade 

VANLIGASTE ORSAKERNA  
TILL SKADOR 2013–2017
1. Bilar
2. Glatt golvunderlag till följd av regn, snö, is, vatten osv
3. Andra maskinkomponenter, maskin- eller fordonsdelar
4. Hammare, släggor, knaster och dylikt
5. Knivar och kuttrar
6. Skruvnycklar
7. Hjul
8. Däck 
9. Slipmaskiner
10. Utrustning för lyftning av fordon
11. Hävstänger, griptänger, bräckjärn, spikutdragare

Hörseltest

 Antal %
Normal hörsel 343 65,1
Lätt nedsatt 128 24,3
Kraftigt nedsatt 37 7
Ej utfört 19 3,6

 527 100

Lungfunktionstest

 Antal %
Normal 464 88,5
Avvikande 40 7,6
Ej utfört 20 3,8

 524 100 

Vibrationsundersökning

 Antal %
Normal 272 53,5
Avvikande 35 6,9
Ej utfört 201 39,6

 508 100

(SVARSFREKVENSEN ÄR 95–98 PROCENT)

Vibrationstest röjde 
Jimmys arbetsskada
Jimmy Larsson på Din Bil i Malmö hann knappt börja jobba 
som mekaniker innan en företagssköterska upptäckte att 
han hade drabbats av en vibrationsskada.

JIMMY LARSSON började som mekaniker som 
18-åring. Eter några år syntes avvikande 
resultat på ett vibrationstest. I början kände 
han själv ingenting av skadan. Men tack vare 
att den upptäcktes så tidigt kunde vården sätta 
in åtgärder för att begränsa besvären. Samtidigt 
började Jimmy Larsson känna att händerna 
domnade snabbare, fingrarna blev vita och det 
gjorde ont när han hade kalla händer. 

Jag hade en bra arbetsledare som köpte in 
specialhandskar med dämpkuddar och bytte ut 
mina verktyg. Jag slutade med att slarva med 
att använda händer i stället för redskap, säger 
Jimmy Larsson.

Han har testat massage av underarmar 
och axlar, något som hjälpte en del. Han var 
också med i ett forskningsprojekt vid Malmö 
Allmänna sjukhus med magnetröntgen, olika 
mätningar av signaler och tiden från nedfrusna 
till varma fingrar. 

– Jag fick stryka Emla-kräm på armarna och 
sedan göra olika finmotoriska fingerövningar. 
Även om skadan inte blev värre var det inte 
bra. I dag har jag bara 40 procent av känseln 
kvar i två av mina fingrar, säger Jimmy Larsson.

HAN ÄLSKADE att meka, men när han fick chan-
sen att byta från mekaniker till arbetsledare 
tvekande han inte.

– Jag såg mina kolleger som jobbat hela 
sitt liv i branschen med kassa knän, värk i 
handleder och rygg. Jag ville inte sluta som de, 
säger han.

I dag kan han föra vidare viktig kunskap om 
arbetsskador till sina egna medarbetare. 

– När jag gick i skolan pratades det aldrig 
om arbetsmiljöskador och vikten av att använ-
da skyddsutrustning. Det gör man i dag. Även 
materialen i verktygen har ändrats från metall 
till komposit, plast och dämpande gummi, 
säger Jimmy Larsson.

Är det enklare att arbeta förebyggande mot 
arbetsskador i dag än tidigare?
– Det är dyrare att spara in på verktyg jämfört 
med att se till att personalen mår bra och kan 

jobba i många år. Det är viktigt att de anställda 
använder skyddsutrustning och brukar maski-
nerna rätt. När jag var mekaniker smorde jag 
in mutterknackaren varje fredag. Det är bra att 
skapa sådana rutiner, säger Jimmy Larsson.

Enligt ergonom Magnus Sköldbäck är 
människor olika känsliga för dessa skador och 
det finns inget givet svar varför det är så. 

– En vibrationsskada kan påverka hela 
livskvaliteten. Vissa går med skadorna utan 
att göra något åt det och får smärtor, vaknar 
om nätterna och kan få svårt att genomföra 
de enklaste saker som att knäppa en skjorta, 
knyta skorna eller klara av köld så bra att man 
kan åka skidor med barnen, säger Magnus 
Sköldbäck. 2

Efter att själv ha varit drabbad, ägnar Jimmy 
Larsson numera stor omsorg om sin personal 
på plåtverkstaden på Din Bil i Malmö. Här med 
mekaniker Steffen Lange.

JIMMY  
L ARSSON

ÅLDER: 39.

GÖR: Arbetsledare 
för plåtverkstaden 
Din Bil, Malmö.

DIAGNOS: Vibrations-
skadad.

JIMMYS  
5 VIKTIGASTE  
SKYDD

✔ Knäskydd
✔ Skyddsglasögon
✔ Hörselskydd
✔ Handskar
✔ Skyddsskor

Nyopererad för en yrkesskada i höger handled är MRF:s Joachim 
Due-Boje. 30 års mekande med långvarig användning av vinkel-
snurror och bankande på lednycklar och dylikt mot bultar tog ut 
sin rätt på en led. Nu har ortopeden slipat ner skelettytorna där 
brosk saknades för att lindra värken. Se operationsbilder på vår 
webb motorbranschen.mrf.se

NYOPERERAD
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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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6-timmarsdagarna
ökade lönsamheten
På Toyota Center i Mölndal och Bäckebol jobbar alla plåt-
slagare och fordonsmekaniker sextimmarsdagar. Det har 
lett till kortare kötider och ökad vinst, men också friskare 
personal som får mer tid över till familj och fritid.
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

DE SOM JOBBAR sextimmarsdagar får varken 
ob-ersättning eller helgtillägg och ytterligare 
arbetstidsförkortning är inte aktuell.

Arbetssättet infördes i Mölndal redan 2002, 
men trots positiva resultat är det få i branschen 
som vågar ge sig på en liknande schemaom-
läggning.

– Jag är förvånad att inte fler genomför sam-
ma förändring. Vi har mängder med besök från 
alla branscher. Några av besökarna har infört 
upplägget, bland annat skoföretaget Nilsson 
group i Varberg och Mölndals sjukvård, säger 
Martin Banck, vd på Toyota Center Göteborg.

De två första åren ökade försäljningen på 
Toyota Center i Mölndal med 30 respektive 

25 procent. Vinsten ökade motsvarande 25 
procent varje år de två första åren. Därefter har 
siffrorna planat ut.

När anläggningen i Bäckebol startade 2009 
infördes sextimmarsdag från start. Bland de 
politiker som besökt anläggningen finns Jonas 
Sjöstedt, Mona Sahlin, Gudrun Schyman och 
Ibrahim Baylan.

Hos vilka återförsäljare kan sex-timmarsdag 
vara lämplig?
– Vore jag återförsäljare på landsbygden med 
bara två mekaniker hade jag inte haft sex-
timmarsdagar. Men är man trångbodd och vill 
använda lokalerna bättre, har långa väntetider 

och vill öka produktionen i befintliga lokaler 
och samtidigt ge tillbaka något till personalen 
så är det idealiskt, säger Martin Banck.

Krävs ett jämt flöde i verkstaden?
– Ja, det underlättar, men vi är också som alla 
andra. Går efterfrågan ner behöver vi kanske se 
över bemanningen, säger Martin Banck.

Innan arbetssättet infördes studerades 
mekanikernas vardag. En förmiddag kunde se 
ut så här:
7.00 Arbetsdagen började
7.15 första bilen in till verkstaden
8.55 tvätta händerna
9-9.20 rast
9.27  börjar jobba igen
11 kaffe
11.55 tvätta händerna
12-12.40 rast
12.47  börjar jobba igen
och så vidare.

– Det var många avbrott och där såg vi att 
det var enkelt att dela upp jobbet i två skift i 
stället. Samtidigt producerar vi mer per arbetad 

timme jämfört med flera andra verkstäder, 
säger Martin Banck.

I DAG ÄR DET två skift: Klockan 6.00-12.30 
respektive 11.55-18.00. Mekanikerna byter skift 
varje vecka så att de varannan vecka jobbar 
tidigt, varannan sent. Var åttonde helg job-
bar mekanikerna lördag och söndag klockan 
11–15. Arbetsledningen upplever att det med 
sextimmarsdagar även är enklare att be meka-
nikerna att jobba övertid, jämfört med när de 
redan hade jobbat åtta timmar. 

Andra fördelar är att verkstaden kan ha 
längre öppettider. Toyota Center i Mölndal 
har öppet sju dagar i veckan, vardagar mellan 
klockan 6–18 och 11–15 på helgerna. Med ökad 
tillgänglighet har kunderna blivit positivare.

Eventuellt är nästa steg att introducera 
sextimmarsdagar även för servicerådgivarna 

och annan administrativ personal, men för 
bilsäljare kan det vara svårt att få ekonomi i 
upplägget. Det blir, enligt Banck, inte alltid fler 
kunder med längre öppettider.

I SLAGET OM mekanikerna på arbetsmarknaden 
är sextimmarsdagar givetvis ett incitament som 
lockar många. I och med att det här företaget 
kan erbjuda seximmarsskift har de blivit en 
attraktiv arbetsgivare och det märks när de 
söker personal.

– Ibland kan det vara svårt att få tag på 
kompetent folk, men våra mekaniker stan-
nar länge hos oss. Vi har låg personalomsätt-
ning. Det betyder också att våra mekaniker är 
oerhört kompetenta och får möjlighet att jobba 
med Toyota-bilar under lång tid och därmed 
har lättare att hänga med i alla uppdateringar 
och förbättringar som introduceras på bilarna, 
säger Martin Banck.

Samtidigt som vi sitter och pratar på hans 
kontor kommer förfrågningar om intervjuer 
från internationell press. Nyfikenheten är stor, 
men för att genomföra förändringen krävs ett 
visst mod. Med Toyotas filosofi om ”The Toyota 
way”, där respekt, samarbete, förbättringar och 
utmaningar ska genomsyra arbetet känns det 
som om Banck och hans kolleger kommit en 
bit på vägen. 2

+ för arbetsgivaren
✔ längre öppettider
✔ nöjdare kunder pga ökad 
tillgänglighet och bättre service
✔ kortare kötider
✔ ökad försäljning
✔ ökad vinst

+ för personalen
✔ Mindre sjukfrånvaro
✔ Mindre stress och bättre hälsa
✔ Mindre personalomsättning
✔ Känslan av att jobba mer effektivt
✔ Sparar pengar på att inte behöva 
betala så hög trängselskatt till och 
från jobbet

”JAG ÄR FÖRVÅNAD 
ATT INTE FLER GÅR 
SAMMA VÄG”
MARTIN BANCK, VD TOYOTA CENTER GÖTEBORG

– Det har blivit enklare 
att få personalen att 
jobba övertid, berättar 
Martin Banck, vd Toyota 
Center Göteborg.

Vad har sextimmars-
dagarna betytt?

Daniel Jonsson, mekaniker
– Jag har fått bättre livskvali-
tet. De veckor jag slutar tidigt 
hämtar jag barn på dagis. 
Jag har jobbat här i sexton 
år och sökte mig hit för att få 
jobba sex timmar om dagen. 
Nackdelen är att jag är rätt 
trött de tidiga veckorna 
eftersom jag får gå upp halv 

fem för att hinna hit, men jag slipper i alla fall 
rusningstrafiken med höga trängselskatter.

Anders Kärnhede, mekaniker
– Förr var jag mer på jobbet än 
hemma. Nu har jag mer tid för 
mig själv som jag kan spendera 
på motorsport och huset. Det 
finns alltid något att göra med 
ett hus. Jag skulle inte vilja byta 
tillbaka till åttatimmarsdagar, 
det hade varit jobbigt. Jag har 
varit här i tolv år nu.

Magnus Wikström, mekaniker
– Min fritid har ökat. Jag tränar 
och motionerar och passar på 
att göra ärenden på väg hem. 
När jag lämnar jobbet ser jag 
många åka tillbaka till sina jobb 
efter lunch. Det är rätt skönt att 
åka hem då. Det känns också 
som om vi mer sällan är sjuka. 
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Kan arbetsmiljörisker byggas bort, Greger 
Nilsson, byggnadsingenjör och arkitekt på 
XYZ Design och Projektering?
– Ja, absolut. Det ingår i vårt jobb att se till 
att det finns så liten risk för arbetsmiljörisker 

som möjligt i de lokaler som vi ritar. Mycket 
av arbetsmiljöhänsynen finns reglerade i lagen, 
utöver det rekommenderar vi alltid installation 
av en hiss som kan användas till transport av 
tunga föremål.

Ni har designat bilhallar och verkstäder  
för både Volkswagen, Audi, Seat och  
Skoda – skiljer sig märkena åt när det  
gäller arbetsmiljöfrågor?
– Nej, det tycker jag inte. Alla de märken vi  
jobbar med har en hög nivå av standard och 
krav på kvalitet. Producenterna är väldigt  
medvetna om hur viktigt det är med en bra 
arbetsmiljö. Audi var exempelvis tidigt ute  
med att ha koncept på sina showrooms. Nu  
har alla det.

Vilka faktorer är viktiga när ni skissar  
bilhallar och verkstäder?
– Vi jobbar mycket med visibilitet med LED-
lampor och dagsljus genom stora fönster, 

exempelvis på verkstadsportarna för att få in 
så mycket ljus som möjligt. Vi eftersträvar där 
det är möjligt att kunderna ska kunna se in i 
verkstaden.

– Det är också viktigt att utgå från den 
enskilde medarbetarens behov så att möbler 
och utrustning är anpassat till individen. Det 
kan handla om att installera höj- och sänkbara 
skrivbord.

Hur bra är svenska bilhallar/verkstäder 
jämfört med i andra länder?
– Sverige ligger i toppskiktet när det gäller 
bilanläggningar. Jag tror det beror dels på att 
producenterna inser att varumärkets värde 
påverkas av hur anläggningen ser ut samt att 
kundernas upplevelse av varumärket kan höjas 
med rätt koncept. Kunderna är medvetna i dag.

– Att Sverige också har arbetsmiljön så 
reglerad i lagen gör att företagens medvetande 
är högt. När vi jobbar med bilproducenterna 
märker vi att de har omtanke om personalen. 2

Arbetsmiljöfrågor är arbetsgiva-
rens juridiska ansvar, men det 
finns också en skyldighet för både 
arbetsgivare och anställda att sam-

arbeta för att få en bra arbetsmiljö. 
Joachim Due-Boje, servicemarknadsan-

svarig på MRF, har delvis lärt sig arbetsgivar-
ansvaret av egen erfarenhet. När han själv var 
verksam i branschen som arbetsgivare tog han 
först inte ansvaret på allvar, men tack vare att 
han hade sett till att det fanns hörselskydd vid 
varje station med tydliga instruktioner om att 
skydden skulle användas blev det inte hans an-
svar när en anställd slarvade med hörselskyd-
den och fick tinnitus.

– Företaget klarade sig från sanktionsav-
gifter tack vare att vi hade vidtagit de åtgärder 

som behövdes för att förhindra olyckor, sedan 
kan förstås inte arbetsgivaren ansvara för hur 
en individ agerar, säger Joachim Due-Boje.

– Branschen måste öka medvetenheten 
om ansvaret, att personalen använder alla 
tillgängliga skydd och att det finns tydliga 
instruktioner.

Verkstäder är arbetsplatser där det finns 
många faror och Joachim Due-Boje vill gärna 
lyfta fram risken när bilägare fyllt sin AC-an-
läggning med gasol från gör-det-själv-flaskor, 
köpta på nätet eller från oseriösa butiker. 

– Vi har gjort tester där vi skapat ett läckage 
från en AC-anläggning fylld med gasol och 
därefter skapat en farlig situation med en ciga-
rettfimp och det är stor risk att brand uppstår 
och att personal blir skadad, säger han.

LAGARNA OM personalliggare och om pappers-
lösa gör att polisen lättare kan göra kontroller. 
Det är lagar som MRF välkomnar.

– Det är bra att myndigheterna kontrollerar 
den osunda konkurrensen. Vi får ofta höra från 
våra medlemmar om konkurrerande företag 
som erbjuder tjänster till helt orimligt låga pri-
ser som leder till social dumpning. När oseriösa 
företag erbjuder EU-medborgare jobb för 30 
kronor i timmen och en sovplats på verkstaden 
är det de seriösa verkstäderna som drabbas, 
säger Joachim Due-Boje.

MRF vill gärna se fler kontroller av alla 
verkstäder. 

– Det är viktigt att man inte bara kontrol-
lerar några få utvalda. Alla verkstäder ska 
granskas, inte bara de som är lätta att kontrol-
lera, säger Joachim Due-Boje.

Samtidigt tycker han att myndigheterna 

granskar fel saker. Det är för många kontrol-
ler av golvbrunnar, för många enkätfrågor om 
orealistiska scenarier och för få som kontrolle-
rar om verkstaden har rätt AC-certifikat för att 
arbeta med fluorerande gaser. 

Hur bra arbetsgivarna är på att följa arbets-
givaransvaret är svårt att mäta. KBV (Kontrol-
lerad bilverkstad) har som primär uppgift att 
bedöma om bilverkstäder har förutsättning att 
jobba rätt, ha bra kvalitet, utbildad personal 
och ordning och reda på verksamheten.

Thomas Engström, vd för KBV, tycker att 
det finns brister.

– Verkstäderna har en utmaning att leva upp 
till lagstiftningen vad gäller att personal som 
jobbar med farliga ämnen ska läkarundersökas 
och utbildas i hantering. Där behöver verkstä-
derna bli bättre, säger Thomas Engström.

Var brister det?
– Personalen skickas inte kontinuerligt på 
läkarundersökning och informerar inte regel-
bundet om hanteringen av farliga ämnen. Vi 
lägger oss inte i, bara påtalar, men det finns 
förbättringar att göra.

I samband med att det tagits fram nya 
tydligare standarder på riktlinjer för skadeverk-
städer och godkända bilverkstäder kommer 
KBV att mer effektivt kunna följa upp arbetet 
på verkstäderna.

– Vi kommer att göra årliga revisioner där 
bland annat arbetsmiljö gås igenom. Revisio-
nerna syftar till att stämma av att verksamheten 
drivs seriöst och ansvarsfullt, säger Engström 
som poängterar att en bra arbetsmiljö är en 
grundläggande förutsättning för en bra verk-
samhet med kvalitet och nöjda kunder. 2

Kontakta oss för snabb leverans.

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

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

Global verkstadsprodukter.

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

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

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

bekvämlighet.

Nu 550.000sålda!

Visst kan vi bli bättre!
Verkstäderna får förbereda sig på fler myndighetsbesök efter att lagen om papperslösa 
och personalliggare har trätt i kraft. Och när det gäller ansvaret för olyckor och miss-
förhållanden på arbetsplatsen finns det en juridiskt ansvarig – arbetsgivaren.

Joachim Due-Boje 
tror att många inte 
känner till arbets-
givaransvaret.

Greger Nilsson 
”ritar bort” risker.

ARBETARE SJUKARE  
ÄN TJÄNSTEMÄN

2017 uppgick sjukfrånvaron till 4,1 procent  
av ordinarie arbetstid. Det är en minskning 
med 0,4 procentenheter jämfört med året 
innan. Frånvaron är högre bland kvinnor 

jämfört med män och högre bland arbetare 
jämfört med tjänstemän (arbetare är nästan 

tre gånger så ofta sjukare än tjänstemän). 

KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIVS  
TIDSANVÄNDNINGSUNDERSÖKNING

Den ideella organisationen Prevent har en så kal-
lad OSA-enkät (står för organisatorisk och social 
arbetsmiljö) som behandlar psykosocial arbets-
miljö och stress. Sommarens 3 900 nedladdningar 
från företag visar på ett stort intresse.

– Vi hjälper företag att starta projekt och ta 
fram produkter som kan vara lämpliga för mål-
gruppen. Det är allt från ren fysisk utbildning till 
webbutbildning, säger Stefan Wiberg på Prevent. 

Utmärker sig motorbranschen på något sätt?
– Det är en bransch där åtgärder ofta får bra 
utslag, samtidigt som den består av många små 

företag som kan vara lite svåra att nå. 
Stefan Wiberg är övertygad om att arbets-

ledarnas intresse för arbetsmiljöfrågor har ökat, 
inte minst eftersom ungdomar ibland prioriterar 
arbetsmiljön före lönen. 

Prevent har också tagit fram skriften ”Bättre 
arbetsmiljö i motorbranschen” och ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete i motorbranschen” på initiativ 
av Biltrafikens arbetsgivareförbund och transport-
arbetarförbundet via Transportfackens Yrkes- och 
arbetsmiljönämnd (TYA).

FOTNOT:  PREVENT ÄGS AV  
SVENSKT NÄRINGSLIV, LO OCH PTK

VILL FÖRHINDRA STRESS

”Verkstadsportar ska 
helst ha stora fönster”
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av alla jobb kan  
automatiseras – 

alltså ersättas helt 
av robotar enligt 
en rapport från 

OECD som omfattar 
32 olika länder.

Bråka mindre
och sov bättre!

14%

Det finns förstås flera anledningar till sömnlösa nätter. Men  
är du konfliktbenägen på arbetet kan det vara en anledning  
till bristfällig sömn. En studie som publicerats i den veten- 
skapliga tidskriften ”Journal of Applied Psychology” visar  
att konflikter, vredesutbrott och skvaller om kolleger gör att  
du grubblar mer om klimatet på arbetet om kvällarna och i  
förlängningen att du sover sämre. Forskare vid ett universitet  
i Iowa intervjuade 600 anställda i USA och Kina om deras  
arbetsmiljö och hur de sov om nätterna. Resultatet visade att  
ju fler konflikter, desto mer tog arbetet plats under kvällstid. 

– Den som inte får tillräckligt med sömn är mindre engagerad 
och produktiv och har dessutom en större risk att bli skadad, 
säger Zhenya Yuan, en av forskarna bakom studien.
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FRÅGA TRE

JÖRGEN GAVELIN,  
business controller, Bilia i Bålsta
– Det är ju att hela tiden se förbättringar i 
det jag gör. Jag har i mina olika roller, va-
rierande sätt att utveckla analyser så att vi 
kommer längre i förståelsen för våra affärer. 

Det handlar 
om att hela 
tiden göra ett 
bättre resultat 
och förbättra 
arbetet. Jag 
lyckas hyfsat 
bra, det tycker 
jag. 

Harder, better, faster, stronger – Nya 
idéer för morgondagens ledarskap
Författarna Erik Ringertz och Fredrik Emdén menar 
att Sveriges företag är föråldrade och att ett modernt 
ledarskap inte passar ihop med förlegade organisa-

tioner. De hävdar att kunskapen om att människor 
mår bäst när de får påverka 
sin egen arbetssituation finns, 
men att medarbetarna ändå 
behandlas som kuggar i ett 
maskineri. Måste det se ut på 
det sättet, frågar författarna re-
toriskt och sätter normerna för 
hur ett företag ska organiseras 
och ledas under debatt.

The Colour of time
”Tidens färg” utspelar sig under mer än hundra 
års världshistoria från drottning Victoria och 
USA:s inbördeskrig till den kubanska missilkrisen 
och början av rymdåldern. Den 
kartlägger empirens upp-
gång och fall, vetenskapens, 
industrins och konsternas verk. 
Boken är ett samarbete mellan 
Marina Amaral som har 200 bil-
der med i boken och Dan Jones 
som har skrivit en berättelse 
som förankrar bilderna till ett 
sammanhang om vår tid.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Hur motiverar du 
dig i arbetet?

”SLUTSPELET HAR VARIT EN MOROT  
FÖR MINA GRABBAR HELA SÄSONGEN  

– OCH NU HAR DEN SLOCKNAT”
Rolf Zetterberg när AIK missade Europacupen för länge sedan

MAX HANSSON,  
vd på Bilbörsen i Linköping
– Det är kampen och tävlingen om att växa 
och bli den ultimata organisationen. Jag 
vill att det ska vara roligt att arbeta och att 
ha laganda bland medarbetarna – så att vi 
driver företaget framåt. Det är svårt att sätta 

ord på det, 
men en lyckad 
organisation 
mynnar ofta ut 
i något bra. För 
tio år sedan 
hade nog 
svaret varit 
annorlunda, i 
dag fokuserar 
jag på team-
känslan och 
arbetsplatsen.

EMIL BJUGGREN,  
säljchef på MTO Bilcenter i Järfälla 
– Genom att se resultat. Det är en bekräf-
telse på att man gör ett bra jobb. Jag kollar 
våra resultat dagligen och får en känsla av 

hur det går. Det 
är själva slut-
resultatet av 
en lång kedja 
insatser som 
driver mig. 
Sedan blir jag 
motiverad av 
beröm, att jag 
gör något som 
är bra också.

Småföretagare vill bli 
bättre på psykisk ohälsa
Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna på grund av 
psykisk ohälsa. Det är en ökning med nästan 130 procent sedan 2011. 
I en undersökning från Länsförsäkringar framgår att småföretagare 
saknar kompetens för att handskas med fysisk och psykisk ohälsa 
hos personalen. Nästan lika många upplever att de saknar verktyg för 
att hantera ohälsa. Dessutom anger hälften av småföretagarna att de 
behöver redskap för att bemöta stress, utmattning eller ångest hos en 
medarbetare.

– Mer än varannan chef bland de mindre företagen anser sig sakna 
kompetens för att ta hand om psykisk ohälsa, det är oroande med 
tanke på att anledningen kan vara hur medarbetarna trivs på arbetet. 
Det är också extra betydelsefullt att jobbet fungerar om man har det 
besvärligt hemma, så att den totala påfrestningen inte blir för stor, 
säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

JOBBKONFLIKTER

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     ”    

”    



Vände trenden!
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I MAF:s yrkesprov i år fick en elev från 
Parkskolan i Örnsköldsvik Sveriges 
högsta poäng och en annan det femte 
högsta i kategorin maskinmekaniker. 
Vid de tre senaste Yrkes-SM:en tog 

Parkskolans elever tre guld och tre silver. En 
EM-medalj finns också i portföljen.

Så där skulle man kunna rabbla; vi törs inte 
skriva det i sten, men vi tror på goda grunder 
att Parkskolan är den mest vinstrika i olika 
elevdrabbningar i Sverige.

För fyra år sedan hade ansökningarna till fordonsprogrammet i Örnsköldsvik 
krympt till 14 behöriga elever. Då kavlade skola och bransch upp ärmarna. 
I år sökte 65 behöriga elever de 36 platserna. Många har del av vändningen 
men en stor förtjänst tillskrivs en lärare som går under smeknamnet Tjolle. 
Det här är delvis ett porträtt av honom. 
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Bilder av de sex senaste SM-vinnarna har 
hamnat på rolluper med budskap om en ljus-
nande framtid.

Hur har skolan råd med sådan marknads-
föring?
– Det är branschen som sponsrar, säger Tjolle 
som egentligen heter John-Erik Hellström.

Han var drivmotorn efter dippen 2014 då 
det tills sist bara var sex elever kvar på For-
donsprogrammet, personbil.

– Det brukar ha varit ett femtontal så det 
var ett drastiskt manfall, säger Tjolle.

En väckarklocka. 
Attack blev vändningen på en dalande 

trend.
Tjolle rustade styrkorna, först med bro-

schyren Grundbulten som blev startskottet 
för en femårig tävlingssatsning med fältropen 
”Parkskolans fordonsutbildning ska vara bäst!” 
och ”Vi vill vinna Fordons-SM tillsammans 
med branschen!” 

JOHN-ERIK, ”TJOLLE”, HELLSTRÖM

ÅLDER: 60.

GÖR: Fordonslärare på Parkskolan i Örnsköldsvik.

BAKGRUND: Fordonsteknisk utbildning, anställning på 
motorrenoveringsföretag, ettårig pedagogutbildning, 
påbörjade studier till matematiklärare.

FAMILJ: Hustrun Åsa, barnen Erik, 27 som är civilingenjör 
på Volvoföretaget WirelessCar, och dottern Ida, 25,  
maskiningenjör och teknisk support på Carstedts Bil.

BOR: Villa vid Örnsköldsviksfjärdens strand.

KÖR: Saab 9:5, ”krocktestad med älg”, skonaren Arlin 38, 
snöskoter samt elcykel.

FRITID: Minst en timmes motion varje dag och ett stort 
umgänge.

John-Erik, ”Tjolle”, 
Hellström, en 
fordonslärare med 
driv och förmågan 
att entusiasmera.

”KANSKE VIKTIGAST ATT GE  
ELEVERNA ÄR MODET ATT TÄNKA  

ANNORLUNDA I MORGON ÄN I DAG”

JOHN-ERIK, ”TJOLLE”, HELLSTRÖM

En topptrio fordonslärare 
som borde stå på pallen alla 
tre, fr v Kjell-Olov Kjellsson, 
Cristoffer Sydh och John-
Erik, ”Tjolle”, Hellström.

Därför har rekryte-
ringsbrist uppstått …
… och söktrycket till utbild-
ningen minskat, enligt Tjolle:

✔ Grundskolelärare har för 
liten insikt om vad som driver 
ett samhälle, vilket vilseleder 
eleverna.

✔ Föräldrar har varit drivna 
av högskoleideal, vilket 
många gånger blivit till för-
fång för barnen.

✔ Politikerna fjärmar sig från 
verkligheten.
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Mer än 25 bilföretag i Örnsköldsvik spons-
rade, de flesta med 5 000 kronor var. Förbe-
redelserna tog fart, det blev engagemang, det 
blev mediebevakning och strålkastarljus. Och 
framgångarna lät ju inte vänta på sig.

Många andra saker sker parallellt. Tjolle 
hade tidigare startat webbplatsen Fordonspor-
ten.se med bilder och text från elevernas 
APL-praktik ute på företagen. Fordonsporten 
bygger på en för eleverna obligatorisk rappor-

tering till skolan om lärandet på verkstäderna. 
Via Facebook och Instagram lockas andra 
ungdomar till öppet hus och att komma och 
kolla in en modern verkstad med VR-glasögon. 
Fordonsporten.se är i dag en ideell förening.

KÄRNAN TILL att skolan är så resultatrik på 
tävlingar och har vänt den dalande söktrenden 
ligger i ett brinnande engagemang från många, 
inte minst från de båda andra fordonslärarna 
Kjell-Olov Kjellsson och Cristoffer Sydh också. 
Frågar man Tjolle får man svaret att ”det är väl 
inget specifikt som gör vår utbildning bättre än 
andras”.

Man får gå till den nyligen pensionerade 
studie- och yrkesvägledaren Carl-Arne Vikner 
som kan säga att Fordonsporten.se är ett unikt 
dialog- och marknadsföringsrum, som kan be-
rätta om hur inte bara finalisterna får åka med 
på tävlingarna utan hela klasser, hur alla nya 
förstaårselever bussas runt till ortens företag 
och får en presentation av verksamheten och 

hur studie- och yrkesvägledare från grundsko-
lan bjuds in till skolan.

Sedan låter Vikner förstå att Tjolle är en 
lärare av den sort som åker hem till elever när 
det inte funkar, som ställer krav på motpres-
tationer och har lekande lätt att skapa allsköns 
kontakter.

Efter 32 år som lärare på samma skola har 
Tjolle fortfarande vital energi. Med lite tålamod 
kan man locka ur honom hur det görs glass av 
flytande kväve, om bowlingskvällar, hambur-
ger- och tårtfester med eleverna.

Och inte minst hans pedagogiska tankar.
– Skolans ramar måste vara tydliga och 

klara. Både skola och elever ska ställa krav, men 
det får inte vara något flum. En skola fungerar 
när det finns normer och regler för eleverna att 
förhålla sig till. För att lyckas som lärare måste 
man förstå att driva eleverna framåt mot en 
bred kunskapsbas och ett mål.

NU BÖRJAR HAN elda på och kommen till sam-
hällets ansvar tar det fyr ordentligt.

– Hantverksyrkena är de som föder oss, 
samhällets puls, men gruppen hantverkare har 
diskriminerats, det är min bestämda uppfattning.

– Kommunen borde verkligen uppmärk-
samma styrkan av att vara en industriort, det 
samhälle vi lever av. Men i stället skär de på 
yrkesutbildningar och lägger ner exempelvis 
medieprogrammet som verkade i en blomst-
rande utveckling.

Ja, Örnsköldsvik är onekligen en verkstads-
stad med arv av mäktiga industrier typ MoDo 
och Hägglund & Söner, som i dag heter BAE 
Systems, Metsä Board, Bosch Rexroth, Sanmina, 
Aditya Birla och MacGregor. Här skolades 
Stefan Löfven, Det är tekniktätt i både stor och 
liten tillverkningsindustri.

Tjolle jobbar för att kommunen ska locka 
Yrkes-SM till Örnsköldsvik, men tycker inte att 
han får något gensvar.

– Det är för lite engagemang i politiken. 
Förr fanns lokalpolitikerna i folks hem, i dag 
har de fjärmat sig verkligheten.

TJOLLES ÖVERTYGELSE är att hantverksyrkena 
alltid kommer att behövas.

– Ska det säljas fler bilar måste ju någon 
kunna leverera eftervård. Digitaliseringen 
skapar nya förutsättningar, men den mekaniska 

Viktigt att tävla?
Vi ställde frågan till Tjolle:

– Nej, det är inget självändamål. 
Men det ger en tilltro till yrket och 
utbildningen, svarar han och listar 
ringarna på vattnet:

✔ Ger utbildningen och yrkena 
högre status.

✔ Visar på möjligheter och styrka.

✔ Skapar vi-känsla (vi finns, vi kan 
något, vi syns och är något).

✔ Stöttar eleverna i deras självkäns-
la, att de är värdefulla.

✔ Mediebevakningen skapar 
insikten att vi är ett framtidsyrke, 
inte minst bland föräldrarna. En bra 
utbildning går från mun till mun.

Vad arbetsgivare 
förväntar sig
(enligt eleverna själva)
Så här formulerade elever vid 
Parkskolan under en temavecka vad 
de kände för förväntningar på en 
praktikplats:

✔ Kunna använda verktygen rätt.

✔ Jobba säkert för att hindra person-
skador.

✔ Hitta lösningar och jobba effektivt.

✔ Respektera kunderna, oberoende 
om de lämnar in en skitbil eller en ny.

✔ Kunna kommunicera med kun-
den om vad som är fel och behöver 
åtgärdas.

✔ Kontakta handledaren och fråga 
vad hen vill och tycker är viktigt.

VI TRÄFFAR branschrepresentanter från 
ett synnerligen engagerat programråd i 
Örnsköldsvik, angeläget om att få fram bra 
mekaniker. Utbildnings- och rekryterings-
satsningarna sker i armkrok mellan skola och 
bilföretag. Och bilföretagen emellan.

De ser sig inte själva som konkurrenter 
på eftermarknaden. Där handlar det om att 
hjälpas åt att ta hand om bilarna. 

– Konkurrensen kommer snarare från 
andra branscher som jobbar med styr- och 
reglersystem, yrken som tyvärr har en högre 
status än fordonsbranschen. Vi nyttjar alla 
forum där vi är aktiva för att tala om för ung-
domar vilka möjligheter det finns att få jobba 
med avancerad teknik i bilar och maskiner 
om de söker till fordonsprogrammet, säger 
Göran Sehlin, BilDahl, Mercedes-, Nissan- 
och Kia-återförsäljare.

– Teknikintresserade ungdomar, gärna med 
el och data som specialitet är väldigt efter-
traktade på verkstäderna. Om rätt kille eller 
tjej knackar på, gärna då med ovan nämnda 
färdigheter så öppnar vi den tacksamt.

BRANSCHEN ÄR AKTIV, medverkar på Örn-
sköldsviks årliga yrkesmässa och Parkskolans 
öppet-hus för att tala om för ungdomar 
vilka möjligheter det finns att få jobba med 
avancerad teknik i bilar och maskiner om 
de söker fordonsprogrammet. Bilföretagen 
tar emot förstaårselever på studiebesök och 
APL-praktikanter frekvent. Omhändertagan-
det är omvittnat förträffligt. Och så sponsrar 

de fordonsutbildningen genom den ideella 
föreningen Fordonsporten.se.

Återförsäljarna tar emot studie- och yrkes-
vägledare från grundskolan också.

– Det är väldigt viktigt att fånga upp 
dataintresserade redan i åttan och nian, säger 
Hans Söderberg från VW-handlaren Nord-
emans Bil med insikten om att det inte längre 
ska tittas efter framtida arbetskraft enbart 

bland mopedintresserade ungdomar. 
Rekryteringsbehovet är lika stort i Örn-

sköldsvik som annorstädes. Alla utexamine-
rade elever som har ambitionen att få ett jobb, 
får det. Och i Övik har man förstått att det 
behövs kraftfulla rekryteringsinsatser. Som 
Krister Westman, också han från Nordemans 
Bil, uttrycker det: 

– Det är bara att engagera sig! 2

”SKA DET SÄLJAS FLER BILAR MÅSTE JU 
NÅGON KUNNA LEVERERA EFTERVÅRD, 

DET MEKANISKA UPPHÖR JU INTE MED 
DIGITALISERINGEN”

JOHN-ERIK, ”TJOLLE”, HELLSTRÖM

Läraren Kjell-Olov Kjellsson 
coachade fram Andreas 
Eriksson till Sverigebäst i 
Bilproffs senaste yrkesprov. 
Han är en stark kandidat  
till nästa Yrkes-SM.

Bilhandlarna i Örnsköldsvik är starkt lierade med gymnasieskolan. Här representanter i  
programrådet, fr v Göran Sehlin, BilDahl, Mikael Söderlind, Wist Last & Buss, Kristina Stridsberg, 

Carstedts, Andreas Sjöberg, Wist, som själv har vunnit SM-guld och EM-silver som lastbilsreparatör, 
Hans Söderberg, Nordemans Bil, Lennart Tehlin, Bilbolaget och Krister Westman, Nordemans Bil.

tekniken upphör ju inte för att bilarna blir digi-
taliserade; robotarna måste ju också mekas.

Tjolles egen digitala resa har gått från en 
ABC 80 till bilar som man kan tala med och 
han är positiv till digitaliseringen.

– Det är spännande och roligt med nya sa-
ker och det är kanske den viktigaste kunskapen 
att ge elever – att ha modet att tänka annor-
lunda i morgon än i dag, säger han.

Hans egen kunskapsbas är hans gamla 
elever och det är mestadels dem han möter ute 
på bilverkstäderna. Skolans egen utrustning är 
väl som på de flesta andra håll, rätt omodern.

– Det är brist på allt och vi skulle aldrig ha 
en chans att ha de senaste grejerna. Det är ju 

Branschen är på

inte heller så att det regnar vidareutbildnings-
resurser över oss lärare.

Ambitionen får bli att ge eleverna en bred 
kunskapsbas. Och att entusiasmera.

Bilhandlarna stöttar och en rolig sak var att 
skolan, ute på en tävlingsplats, vann verktyg för 
100 000 kronor för en fyndig formulering i en 
tävling arrangerad av Autoexperten och KGK.

Vad skrev ni?
– Det har jag då rakt glömt, svarar Tjolle.

Slutligen medger han:
– Eftersom vi ju har vänt trenden mycket for-
tare än andra yrkesprogram måste vi ju ha gjort 
något rätt. 2

”TJOLLE ÄR EN LÄRARE AV DEN SORT  
SOM ÅKER HEM TILL ELEVER NÄR  

DET INTE FUNKAR”

CARL-ARNE VIKNER, FD STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE



En genomlysning med nya ögon kan vara  
tankeväckande. Som den här prisbelönta  
magisteruppsatsen som Joacim Bäckman och 
Emil Engström skrev, i samarbete med Din Bil, 
vid Civilekonomprogrammet, inriktning  
marknadsföring, på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Ta del av deras främsta slutsatser om hur  
bilhandlare kan skapa konkurrensfördelar!
TEXT PIERRE EKLUND 

1. Utnyttja urbaniseringen!
✔ Urbaniseringen skapar bland annat parke-
ringsproblem för bilhandelns kunder och det 
öppnar upp nya affärsmöjligheter! 

Återförsäljare kan bli delaktiga i kundens 
lösning genom att kartlägga lediga parke-
ringsplatser och platser där väntetiden är kort. 
Kartläggningen blir en extra service som ökar 
kundlojaliteten. 
✔ Försämrad infrastruktur gör det svårare 
att ta sig mellan stadsdelar. Det kan påverka 
återförsäljare som oftast inte har verksamhet i 
centrala områden där konsumenter har tid att 
upptäcka produkter under lunchen eller shop-
pingturen.

Återförsäljare och biltillverkare med större 
ekonomiska resurser kan utnyttja det genom att 
satsa på egna showrooms och pop-up stores i 
centrala områden där varumärkesexponeringen 
ökar i jämförelse med en bilhall utanför staden. 

Det leder till fler spontanbesök, framför 
allt från yngre generationer. Provkörningsbilar 
kan finnas i närliggande garage eller i bilhallen 
utanför innerstaden. 

2. Skapa upplevelser!
Bilhallen ska ses som ett upplevelsecenter! Fler 
multisensoriska upplevelser involverar kun-
derna i köpprocessen. Möjligheten att bygga sin 
bil på skärm och få digitala offerter finns redan 
hos många återförsäljare. 
✔ Genom att låta kunderna bestämma om de 
vill starta och avsluta köpprocessen online eller 
i bilhallen anammar man deras efterfrågan på 
kontroll över köpprocessen. 
✔ Säljarna bör arbeta mer med bärbara touch-
plattor i mötet med kunden för att integrera 
den fysiska platsen med digital miljö.

Direkt när något kommer på tal kan de 
demonstrera varianter på bil och utrustning. 
Kunderna känner att de är styrande, delaktiga 
och viktigast av allt – att de gör en bra affär, 
vilket ökar kundnöjdheten.
✔ VR-teknologi är suveränt för att skapa upp-
levelser och ge kunderna möjlighet att utforska 
en bil med sina sinnen, som syn och hörsel, 
utan att behöva provköra. Kunderna kan få en 
realistisk körupplevelse direkt i hallen i stället 
för att avsätta timmar till provkörningar av 
olika fordon. 
✔ Med hörlurar eller högtalare i specifika  
ljudrum, kan kunden lyssna på motorljud,  
acceleration och nedväxling, eller tystnaden 
från en elbil.

– Många återförsäljare är hårt styrda av ge-
neralagenter, men förs en dialog där fördelarna 
lyfts fram kan även de förstå nyttan med bättre 
kundupplevelser.
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2  A F F Ä R E N

Två studenter har utforskat hur bilhandlare 
kan möta framtidens utmaningar.

JOACIM BÄCKMAN

ÅLDER: 26.

BOR: Stockholm.

FAMILJ: Sambo.

UTBILDNING: Magisterexamen 
civilekonomprogrammet, inriktning 
marknadsföring.

YRKE: Arbetar inom it-branschen.

KÖR: Audi A5 2018.

UPPSATSEN PRISBELÖNADES
Varje år utlyser Växjö kommuns utvecklingsbolag 
Videum stipendier för bästa kandidat-, magister- 
eller masteruppsats gjord i samarbete med 
eller till nytta för näringsliv och samhälle. På 
andra plats över bästa uppsats kom i år Joacim 
Bäckmans och Emil Engströms magisteruppsats 
”Din bil, min bil, vår framtid –  En studie om 
de utmaningar svenska bilåterförsäljare står 
inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin 
verksamhet” som de skrev i samarbete med Din 
Bil i samband med deras magisterexamen vid 
Civilekonomprogrammet, inriktning marknadsfö-
ring, på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Under arbetet studerade författarna tidigare 
forskning, fakta och data, och intervjuade sam-
hällsutvecklare, marknadsexperter, represen-
tanter från bilindustrin och ungdomar mellan  
19 och 24 år. De har också genomfört fältstudier, 
i form av observationer i bilhallar, pop-up stores 
och showrooms.

I uppsatsen belyses ett flertal faktorer som 
tillsammans inverkar på bilåterförsäljarnas 
framtid, och under varje kategori har författarna 
kommit fram till praktiska åtgärder. Dessutom 
lyfter de fram specifika åtgärder för just bilhallar.

3. Förändra erbjudande 
och efterfrågan!
Månadskostnaden blir allt viktigare, även för 
dem som föredrar att köpa och inte leasa bil.  
✔ Trenden märks främst bland generation Y, 
födda 1977 till 1997, och generation Z, födda 
1998 och framåt, där många vill köpa bil, men 
skräms av höga kontantpriser på skyltarna. 
Månadskostnaden ska vara i fokus!
✔ Vad gäller privatleasing krävs bättre uppfölj-
ning och personlig rådgivning för att behålla 
kunden under längre tid! Det är viktigt att hålla 
kontakten med kunden under hela leasingpe-
rioden och komma med nya erbjudanden och 
råd. Det skapar nya affärer, ökat förtroende och 
trogna kunder. Fokus ska inte ligga på vinsten 
per såld eller leasad bil, utan den totala vinsten 
per kund under en livstid.
✔ Kringtjänsterna och återkommande produkt-
utbildningar blir allt viktigare när bilen blir allt 
mer tekniskt avancerad. Som produkt utvecklas 
ju bilen utifrån en global marknad där återför-
säljarna styrs av generalagenter och tillverkare, 
men de kan själva utveckla marknadsföring, sälj-
process och skapa extratjänster kring exempelvis 
utbildning och laddmöjligheter. Även förarut-
bildningar för att värna om miljö, spara pengar 
och bränsle kan vara ett sätt att skapa kringtjäns-
ter och relationsbyggande moment.

4. Matcha miljö- och 
samhällsutveckling!
Att sälja bilar baserat på miljöpåverkan och 
skattekostnad attraherar framtidens prismed-
vetna och pålästa kunder.
✔ Rikta marknadsföring på bilmodellers låga 
utsläpp och skattekostnader! Skattesystem som 
biltullar och bonus malus kommer driva på 
kunders efterfrågan på miljö- och elbilar. Att 
marknadsföra bästa totallösning och siffror på 
total cost of ownership, ligger i tiden. Bespa-
ringar för höga skatter ska räknas in, vilket gör 
elbilen mer konkurrenskraftig prismässigt.

5. Möt den nya generationen!
Personliga relationer i bilhallen mellan köpare 
och säljare kommer att vara viktiga även i fort-
sättningen, men återförsäljarna behöver finnas 
tillgängliga på digitala plattformar för att möta 
och hålla kontakten med kunder. Många återför-
säljare finns redan på Instagram och Facebook, 
men använder bara sociala medier till reklam.
✔ Använd Facebook för att bygga kundrelatio-
ner och ha personlig kontakt med kunderna! 
Yngre generationer vill snabbt kunna nå sina 
återförsäljare via sociala medier och få svar på 
allt från försäljning och service till skador.
✔ Utbilda personal i hantering av sociala 
medier och andra plattformar där kunden 
finns! Genom att använda rätt kanal till rätt 
kund behöver inte återförsäljaren spendera tid 
och pengar på relationsbyggande i kanaler som 
kunden inte använder.

6. Dra nytta av konkurrensen!
Den snabba teknologiska utvecklingen och 
skiftet från produkt till tjänst har gjort aktörer 
som Uber, Lyft och Didi Chuxing till direkta 
konkurrenter för bilhandeln. Det är inte bara 
av ondo. 
✔ Nya tjänster och teknologi driver utveck-
lingen framåt, vilket leder till förbättringar 
inom bilhandeln. Den klassiska bilhallen har en 
framtid, då de flesta människor fortfarande vill 
göra stora köp på plats, men den måste utveck-
las för att inte tappa mot nya aktörer. Framtida 
kunder vill ha större helhetsupplevelser än vad 
de får i dag!
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EMIL ENGSTRÖM

ÅLDER: 24.

BOR: Göteborg.

FAMILJ: Sambo.

UTBILDNING: Magisterexamen 
civilekonomprogrammet, inriktning 
marknadsföring.

YRKE: Arbetar inom försäkrings-
branschen.

ÅKER: Spårvagn.



Massor av gamla fordon på bil-
utställningen för att illustrera 
den enorma utvecklingen. 
Men den är inte så enorm. 
Minns sensommaren 1976. 
Kalifornien har infört tuffa 
avgaskrav. Modellår 77 kom. 
Volvo byter ut B20-motorn 
mot B19. Saab lanserar 
varselljus i XL-format och 
96:an får integrerat nackstöd. 
Och Setra lanserar 215 HD. 
En fantastisk buss, fylld av 
utvecklingsoptimism. 
Visst är den vacker – 76 års 
Setra 215 HD i tidstypisk 
färgsättning. 10-cylindrig 
Daimler-Benz-motor med 
320 hk och hela 130 km/h 
toppfart. Avancerad fjädring, 
kunde fås med AC. Det sägs 
ju ofta att utvecklingen går 
snabbt, men denna 42 år gamla buss ligger bra 
mycket närmare dagens i åkkomfort än det som 
erbjöds ytterligare 42 år tidigare… 1934. 
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Stressade blickar i montrarna när potentiella kunder går förbi eller gör upp med 
konkurrenten i montern mittemot. Lukten av gummimattor. Välkammade asiater. 
Gubbgäng som pratar och dricker öl. Lättklädda kvinnor som vore det 1976. Men 
kanske mest av allt: Total kommers – tävlingar, utnämningar, premium-montrar 
– allt syftar till att stärka Automechanika som det självklara navet i bilhandelns 
eftermarknad. Och det funkar! Alla var där. Vår utsände också. Här är en glimt!
TEXT & FOTO ANDERS PARMENT

Tummelplats 
Automechanika

2  M Ä S S A

Automechanika är en 
internationell konferens, 
så ingen tysk folkmusik 
med för publiken obegrip-
liga texter. Olaf Mußhoff, 
director för Automecha-
nika Frankfurt, berättade 
vid en pressträff att allt är 
på engelska. Men väl på 
plats visade det 
sig att det finns 
ett parallellt 
program med 
presskonferen-
ser på tyska.

Utvecklingen går  
inte så snabbt
Ny teknik implementeras långsamt. Det som var 
i framtidsmontrarna för tio år sedan och snart 
skulle komma, är fortfarande inte med i nya bilar.
✔ 2018 skulle vara året då självkörande nivå tre 
skulle slå igenom – men varken Teslas Autopilot, 
nya Audi A8 eller Cadillac CT6:s Super Cruise 
når längre än nivå två.
✔ 48 Volt kallas masselektrifiering där en BSG 
(belted started generator) ingår. Det kan spara 
upp till 18 procent bränsle – men bilarna blir rätt 
mycket tyngre, vilket minskar förbrukningsför-
delen och skapar andra nackdelar.
✔ Är det inte dags att bilföretagen slutar ha 
lättklädda tjejer som tar emot vid montrarna, 
för att sedan lämna över till en man när en fråga 
ställs? Det är diskriminerande mot alla kvinnor 
som jobbar i branschen och extremt mossigt.
✔ TCO-omställningen fortsätter. Inte bara i 
Sverige, utan också utomlands. Det ger två effek-
ter: enklare för köparen att jämföra totalkostna-
der och därmed mer konkurrens – men det blir 
också allt mer uppenbart att det är mycket luft i 
listpriserna.
✔ Taxi och liknande blir billigare och billigare, 
parkering på flygplatsen dyrare och dyrare. Från 
Motorbranschens redaktion i centrala Stockholm 
till Arlanda kostar det 370 kronor att åka med 
Taxijakt. Flygbussen 99 kronor. Parkering på 
Arlanda 330–360 kr/dag inomhus, 290 utomhus. 
Hur länge kommer parkering på Arlanda efter-
frågas till allt högre priser?
✔ ADAC har nu testat och godkänt tusentals  
bilar med WLTP. Alla har gått igenom. Visst 
känns det bra att sälja en bil som verkligen går 
att köra med uppgiven förbrukning …?
✔ 2025 ska varannan ny Volvo gå på el. Ständigt 
nya utfästelser från Volvo-ledningen om nya 
drivmedel. 
✔ Skoda har hittills kommit med noll elbilar. Men 
lovar tio till 2025.
✔ Kina vill bli föregångsland i världen gällande 
elfordon. VW lovar 40 elmodeller i Kina 2025. 
Vad ska Norge då hitta på?
✔ Nya drivmedel. Mest pratades det el, näst 
mest bränsleceller. Nissan ska erbjuda etanol-
bränsleceller.

På husbilsfronten händer desto mer. Hymer-
mobil 520 D från 1976 lyckades med nöd och 
näppe kämpa sig upp i 105 km/h. Väskorna på 
taket – tja, gemytlig körning en småmolnig dag 
funkade det nog ... Stel bakaxel, 60 hk. En tidig 
helintegrerad husbil, ett koncept som utveck-
lades ordentligt under 1980-talet. Efterföljaren 
521 D kom 1978 och var visserligen rymligare, 
men byggde på Opel Bedford Blitz, en sällsynt 
robust bil, men inte alls lika estetiskt tilltalande 
som 520:n. Visst är den handsome?

Span!
✔ Corporate Carsharing diskuterades flitigt – bil 
efter behov som tjänstebil. Men varken i Tyskland 
eller i Sverige är det utrett vad detta innebär 
ekonomiskt, juridiskt eller skattemässigt.
✔ PSA-koncernen erbjuder det webbaserade 
telematik-systemet Free 2 Move connect fleet. 
Här hanteras förarnas, exempelvis medarbetar-
nas, användning av bilen med rutter, förbrukning, 
servicedags och hur mycket det körs i tjänsten 
respektive privat.
✔ Tyska verkstadskedjan A.T.U. har expanderat 
sin modell så att några av de 600 verkstäderna 
i nätet nu hanterar allt som en auktoriserad 
handlare gör inklusive försäkringsskador. Allt 
för att flytta fram positionerna inom fleet. A.T.U. 
överväger också att erbjuda bildelning mellan 
företag. Dragkampen mellan auktoriserade och 
fria kedjor fortsätter!

OM AUTOMECHANIKA, FRANKFURT

En av världens största bilbranschmässor och den 
största inom eftermarknad. Automechanika hålls 
även på 15 andra platser i världen, varav Shanghai 
är nästan lika stor som Frankfurt.
HUVUDINRIKTNING: Eftermarknaden.

ÅLDER: Hölls i år för 25:e året.

PÅGÅR: Fem dagar.

ANTAL UTSTÄLLARE I ÅR: 4 850 från 76 länder  
(734 tyska utställare).

ANTAL BESÖKARE: 130 000 besökare från 170 
länder (53 000 från Tyskland).

Kay Peschke, Arne Büchner och Stefan Hanesch 
från Unyco i Geisenhausen tycker att många 
digitaliseringslösningar är skrivbordsprodukter 
och inte utgår från verksamhetens behov – men 
det gör Unycos lösningar. Här finns både smarta 
logistiklösningar för däckhotell för att kunna an-
vända lagerutrymmet optimalt samtidigt som hjul 
snabbt är tillgängliga. Allt kopplat till en smart 
mjukvarumodul.

Free shuttle – med buss eller cykel – på det 
stora mässområdet. Tyvärr var mässbussarna 
av tidig 80-talsmodell och saknade alla typer 
av modern avgasrening – det stämde illa med 
alla hållbarhets- och miljöanspråk som presen-
terades under Automechanika. Samtidigt en  
påminnelse om att avgasrening är en ange-
lägenhet för att vi bilentusiaster ska kunna 
använda bilen ganska fritt även i framtiden.

Oktoberfest – 
inte en riktig, 
som i München, 
men nästan. 

En modest monter men bra produkter till attrak-
tiva priser – italienska Chimigal. Till skillnad från 
i bilhandel är det här förhandlingsförmåga och 
inköpsvolym som avgör villkoren – kanske något 
för en större aktör att undersöka vidare.

På Automechanika kombineras utställning, sociala 
tillställningar, snabbmat från jordens alla hörn på ett 
enormt mässområde. Blandningen av Las Vegas, nöjesfält, 
bilutställning, nästan 5 000 utställare och en soldränkt 
Food Court är unik.
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DTE Systems i Recklinghausen säljer 
”trimboxar” – utlovar lägre förbrukning 
och försäkrar att det är helt omöjligt att 
märka att bilen varit trimmad … och visst 
är det roligare att prata prestanda än 
motorskador?

I framtidshallen erbjöds egentligen ingenting nytt 
men väl en sneak peek av Tekniska muséet i fram-
tiden. I Continentals monter, liksom flera andra, 
kunde besökarna prova att åka självkörande bilar. 
Men det var mer teve-spel än verklighetstroget. 
Alla som arbetar i branschen behöver veta vad 
som händer med elbilar, andra nya drivmedel, 
uppkopplade bilar, delningslösningar och annat. 
Att besöka en framtidshall ger en överdrivet 
positiv bild, men är ändå viktig för att se vad som 
är möjligt.

Helmut Ernst, vd för ZF:s nya division Aftermarket, 
höll en välbesökt presskonferens om elektrifie-
ring av existerande fordonsflottor, som bussar. 
Ett exempel på hur resursstarka företag följer 
svängningar i marknaden och försöker flytta fram 
positionerna.

ZF har tagit fram en lösning för att ”mildelektri-
fiera” dieselbussar. Ombyggnationen ska ta fyra 
veckor. E-motorn är på hela 408 hk och 4400 Nm. 
Dieselmotorn finns kvar; det blir en slags hybrid 
– valfritt laddbar eller inte. Dock vill inte ZF svara 
på hur mycket det kostar, även om det utlovas vara 
mindre än en ny buss – så klart. På en presskonfe-
rens med 200 journalister granskas allt som sägs, 
och utfästelser får ofta ätas upp.
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Classic Cars är en stor och växande 
affär för många tillverkare. Här Volks-
wagen Classic cars – ju mer attraktiva 
bilmodellerna är som veteranbilar, 
desto mer delar kommer tillverkaren 
att kunna sälja. 

Svenska Thule hade en stor monter – takboxarna 
blir snyggare och snyggare, säkrare och säkrare 
och dyrare och dyrare. Kanske någon handlare 
kan erbjuda gratis lån som mervärde till kunderna? 
En takbox som rymmer fyra stora resväskor ger 
en enorm flexibilitet, men de flesta använder 
takboxen sällan.

Martin Schneider och Julien Verré från Guardian 
automotive erbjuder vindrutor i originalkvalitet till 
kanonpris. De tillstod att ”piratrutor” skapat en 
hel del problem då assistentsystem inte fungerat 
efter att en vindruta som avviker något till formen 
från original har monterats. Men det är historia, 
nu lovar Guardian, 1 000–1 500 kronor ska kunna 
sparas per ruta från deras sortiment.

Däck för yongtimers
Youngtimers – bilar som är 20 upp till 30–35 år 
gamla – blir en allt mer lukrativ affär. Tidigare an-
vändes begreppet veteranbil för 20 år gamla bilar 
– och det skulle så klart vara helt fel att kalla 
en S80 T6 99:a för veteranbil. Numera anger 
Trafikverket att 50 år krävs för att en bil ska vara 
veteranbil. Youngtimers ska vara i utmärkt skick 
och tilltalar bilägare på ett annat sätt än ännu 
äldre bilar. De är fullt funktionsdugliga, relativt 
krocksäkra och har avgasrening. En 420 SL från 
87 eller en 850i från 91 kombinerar körglädje, 
nostalgi och vardagsduglighet. Vredestein har 
snappat upp det ökade intresset och levererar 
nyutvecklade däck med ett utseende som passar 
för ett tiotal modeller, t ex 215-50-15 till ur-
quattron, en storlek som annars inte finns.

Pressbilderna 
från Auto-
mechanika 
innehåller 
genomgående 
bilder på 
unga kvinnor, 
en helt annan 
profil än den genomsnittlige mässbesökaren. 
Flera tyska motortidningar – och framför allt 
AutoBild – har fortfarande en sektion som 
heter Cars&Girls. Här lever Tyskland kvar i 
80-talet.  

Flooratex Rubber and Plastics – en av många 
utställare som erbjöd golvmattor, även av typen 
persiska mattor. Fascinerande hur många leve-
rantörer det finns av golvmattor. En god idé för en 
handlarförening eller en större flermärkesåterför-
säljare kan vara att förhandla med dessa leveran-
törer – de verkar omåttligt sugna på att sälja och 
urvalet är enormt.

Mattias Dahlquist organiserar 
Automechanika för Sveriges 
del. Att Mattias är så glad 
beror bland annat på att årets 
mässa blev överbokad – och 
det lär bli trångt även 2020 
då nästa Automechanika 
äger rum i Frankfurt. Många 
köpare och säljare på samma 
ställe är attraktivt för den 
som vill göra affärer.

AVL Ditest Akam vann innovationstävlingen i 
kategorin ”reparationer och bildsökning” med en 
unik akustisk kamera som snabbt och med god 
precision lokaliserar märkliga ljud i en motor. När 
en ljudkälla med ett avvikande/anmärkningsvärt 
ljud identifieras, visas på en skärm exakt var i 
motorn ljudet uppkommer. Smart! Och lär spara 
en del felsökningskostnader. 
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Däckmässan Reifen (däck på tyska) 
hölls i år på mässområdet för första 
gången. Continental presenterade 
ett däck som ”blir smalare” – får en 
smalare anläggningsyta – vid regn. Det 
har kommit många däckinnovationer 
de senaste decennierna men få av dem 
blir produkter på marknaden. 
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Under slutet av september arrangerades världens största lastbilsbilmässa IAA för 67:e 
gången. Årets utställning i Hannover hade mottot ”Driving tomorrow” – morgondagens 
transportlösningar. På 282 000 kvadrat samsades 2 174 utställare från 48 länder. Närmare 
300 000 personer besökte mässan. Totalt presenterades 435 större produktnyheter  
under de närmare hundra presskonferenserna. Därmed överträffas IAA 2008 som fram  
till september det året i alla avseenden slog rekord. Strax innan IAA öppnade den gången 
så havererade Lehman Brothers och luften gick ur det globala kreditväsendet.
TEXT SVEN-ERIK LINDSTRAND

Rekordmånga premiärer 
på IAA-lastbilsmässan

Vd Henrik Henriksson håller låda vid Scanias presskonferens. Högst en 
tredjedel av publiken torde vara journalister, övriga är konkurrenter.

Premiär för tunga Ford F-Max från Turkiet som omgående utsågs 
till Årets Lastbil 2019 av 23 självutnämnda jurymedlemmar. 
Drivkälla är Ford Ecotorq Euro 6, en rak sexa på 12,7 liter.
Juryordförande Gianenrico Griffin i mitten bland Fords turkiska 
medarbetare. 

Hannovermässans konferenscenter 
är ett känt landmärke.



Daf firade sitt 90-årsjubileum, 
varav 70 år som lastbilstillverkare. 
Ägs av amerikanska Paccar.

Blomstrande marknad
Marknaden för nyttofordon i Tyskland fortsätter  
att växa. Nyligen meddelade VDA att ett nytt 
försäljningsrekord är att vänta under 2018. I 
augusti registrerades här 33 500 nya nyttofordon. 
Det är en ökning med tolv procent jämfört med 
året innan och den högsta inhemska försäljnings-
siffran någonsin under augusti månad.

Enligt det tyska transportministeriet BMVI 
transporteras 4,3 miljarder ton varor årligen på 
tyska lands-, järn- och vattenvägar. När det gäller 
fjärrtransporter når emellertid elektriska enheter 
alltför snabbt sin maximala räckvidd. Motorer 
som använder flytande gas (LNG) som bränsle 
kan här vara ett alternativ.

Volkswagens lastbilsgrupp
En ny stor aktör såg dagens ljus på årets mässa, 
nämligen Traton group. Det är det nya namnet på 
VW Truck & Bus med fabrikaten Man, Scania och 
brasilianska Volkswagen Caminhões e Ônibus. 
Tratons storsatsning på IAA var bland annat för-
anledd av att VW nu satsar på att börsnotera sin 
lastbilsgrupp. Härtill hölls en kapitalmarknads-
dag i montern med ett 60-tal finansanalytiker och 
investerare.

Högste chefen för Traton, Andreas Renschler, 
har tidigare varit verksam inom Daimler under 
25 års tid. Renschler är mycket expansiv i sin nya 
roll och har de senaste två åren byggt allianser 
med bland annat Navistar/International i USA, 
Toyotadottern Hino i Japan, Sinotruck (CNHTC) i 
Kina och nu senast den amerikanska logistikfirman 
Solera. Renschlers uttalade mål är att göra Traton 
till en ”global champion”. Det handlar om produkt-
utveckling, gemensamma inköp, utvecklandet av 
logistiktjänster och lokal tillverkning i Kina.

Till årets skåpbil, Van of the year 2019, utsågs 
Opel Combo tillsammans med systermodellerna 
Peugeot Partner, Citroën Berlingo och Vauxhall 
Combo.
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Läcker som en sportbil är Volvo 
Vera, en prototyp till självkörande 
eldriven dragbil. Den saknar helt 
förarutrymme och vändskivan 
kommer från tyska Jost.

Andreas Renschler ”stal showen” med en 
massiv satsning på Traton, som är nytt namn 
för VW Truck & Bus med fabrikaten MAN, 
Scania och brasilianska Volkswagen LV.

Daimler – störst på lastbilar i världen – med två 
hopbyggda hallar och 50-talet fordon på plats.

Mötesplats även för teknikutbyte – business 
intelligence. Här är en Mercedesmotor fokus för 
intresset.

Daimlers integrerade drivlina med egen motor, 
växellåda och axlar. HDEP-motorn på 10,6-, 12,8-, 
14,8- och 15,6-liter kom 2007 och sitter i både 
Mercedes, Freightliner och Fuso.

MAN:s presskonferens med Göran 
Nyberg mitt på första parkett. Det 
var tredje dagen på hans nya jobb 
som försäljningschef för MAN. 
Kom närmast från Volvo Trucks 
North America där han varit vd 
under de senaste sex åren.

FH fyller 25 år, 1993 lanserade Volvo FH-serien 
som nu sålts i runt en miljon exemplar.

Under veckoslutet möts köpare och säljare av 
modellbilar, märken och dekaler inne på IAA.

Dr Thomas Sedran, chef för Volkswagen Commer-
cial vehicles, visar VW Cargo e-Bike för leverans 
”den sista biten”. Lastar 210 kg/0,5 kubikmeter.

På IAA:s stora utomhusområde  
visades bland annat denna Scania S580 
V8 som topputrustats av tyska Kelsa.

Trailertillverkaren Carnehl ståtar med en klassisk 
Scania L75 på bakdörrarna.

Varningstriangeln Briteangle med lysdioder 
från brittiska Road safety designs.

Platoonkörning fram till mässområdet av Scanias vd 
Henrik Henriksson och MAN:s vd Joachim Drees som 
lämnade av till Traton-chefen Andreas Renschler.

Mer fossilfritt
Bernhard Mattes, ordförande för den mäktiga 
tyska fordonsindustriföreningen VDA, berättade 
under invigningsceremonin att bilindustrin står 
inför stora framtida utmaningar. Det handlar om 
digitalisering, uppkopplade fordon, autonoma, det 
vill säga självkörande, lastbilar med elektriska- 
och andra alternativa drivsystem. 

Mattes påpekade att elektrisk drift fortsätter 
att öka, särskilt inom nyttofordon. Och på utställ-
ningsområdet kunde IAA-besökarna provköra 
över 35 olika fordon med eldrift eller andra 
alternativa drivsystem.

Exklusiv mötesplats
Affärsidén bakom mässan är ett maximum av 
kontakter under ett minimum av tid. Men den 
hyrda utställningsytan och byggnationerna blir 
allt dyrare för varje gång. Dessutom tredubblar 
de lokala hotellen sina rumspriser under IAA. 
Många frågar sig om denna kostnadsexplosion 
är hållbar i längden. På de stora internationella 
personbilsutställningarna har flera fabrikat 
redan hoppat av för att satsa på annan typ av 
marknadsföring.

Toyotadottern Hino FW 8x4 med lång hjulbas och 
19,5-tumshjul. Högerstyrt Japanutförande som 
singelbil i fjärrtrafik. Spegelarrangemanget på 
vänster sida viks åt sidan elektriskt för att ge plats 
åt passerande trafik.

Se fler bilder från mässan på vår 
webb motorbranschen.mrf.se
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Omvärldsanalys handlar om att våga tänka nytt,  
se genuint nya affärsmöjligheter och upptäcka saker  
innan konkurrenterna gör det – och innan kunderna  
gör det. Rätt hanterat vitaliserar omvärldsbevakning 
verksamheten och ger uthålliga konkurrensfördelar.
TEXT ANDERS PARMENT

Lär dig av omvärldsanalytikerna, tillägna dig ett skarpare spårsinne  

och utvärdera hur du i den egna verksamheten kan tillämpa det du nosar 

fram, vad du ska rata – och vad du kan välja; ovärderliga konkurrens-

fördelar finns att hitta för den som vågar titta bakom horisonten.

DU LÄSTE RÄTT – du ska hinna före kunderna. 
Dem kan du inte lyssna för mycket på i din 
omvärldsbevakning, för i det som konkurren-
terna gör och det som kunderna tycker finns 
ett status quo. Vill man veta mer än andra, ligga 
steget före och snabbare få en hint om vad som 
kommer att hända i framtiden är sådant som är 
här och nu, oftast bara en del av informations-
inhämtningen.

VEM KAN DÅ bli en bra omvärldsanalytiker? 
Vem som helst, med rätt mindset! Det gäller att 
prata med rätt människor, använda rätt källor, 
koppla ihop saker och våga tänka högt och fritt. 
Du måste vara proaktiv, men det betyder inte 
att du alltid ska vara först med det nya, däremot 
medveten om vad som händer. 

Ta nätförsäljningen av bilar. Det har ju 
fortfarande inte slagit, fast bilföretag – med 
utgångspunkt i en bristfällig omvärldsanalys 
– har investerat många miljarder i det sedan 
mitten av 1990-talet. 

I dag ser vi stora förändringar med elektri-
fiering, självkörande bilar, delningsekonomi 
och digitalisering som skapar mer konkurrens, 
bland att genom utvecklade prisjämförelse-

städer mer. Förändringar sker ofta successivt, 
man hinner anpassa sig och korrigera. Osäkert 
är sådant som kan komma över en natt.

Vilka källor använder du i din omvärlds-
analys?
– Jag läser tidningar, Dagens Industri exempel-
vis, är bra på att läsa rubriker, tittar på minst 
en nyhetssändning varje dag, sitter mycket i 
bilen, P4 och P1. Samtidigt måste man vara 
nära verksamheten och lyssna på kunderna, 

annars vet man inte riktigt vad man ska bevaka 
i omvärldsanalysen.

Går du på branschdagar?
– Man måste hänga med, men man kan inte 
åka på allt. Det gäller det mesta. Det finns så 
mycket. MRF:s begbilskonferens var bra, väldigt 
nära verkligheten. Ett viktigt ämne som ofta får 
för lite uppmärksamhet. Vi kan sälja hur många 
nya bilar som helst, men kan vi inte hantera 
begagnat blir det svårt att få ihop allt. 2

tjänster. Även här gäller att se och veta mycket 
– men inte alltid att gå ”all in” för det nya.

Större organisationer har ofta egna avdel-
ningar som sysslar med omvärldsanalys. För 
mindre företag – till exempel en skadeverkstad 
eller ett åkeri – får du sköta det själv. Men du 
har god hjälp av två saker – rätt inställning och 
rätt information.

RÄTT INSTÄLLNING. Omvärldsanalys är ett 
förhållningssätt, proaktivitet, förmågan att se 
saker innan andra gör det. Det handlar om att 
se lösningar och möjligheter som gagnar den 
egna organisationen – och därmed dig själv 
– snarare än problem. (En reaktiv person ser 
problem, skyller ifrån sig och längtar tillbaka 
till en tid som aldrig kommer tillbaka). 

Här måste du fundera över hur du själv ser 
på förändringar i omvärlden. Det finns en hel 
del saker som aldrig är positiva och en hel del 
som alltid är positiva för en organisation – men 
också många saker där inställningen till om-
världsförändringar ger helt olika utfall.

MÅNGA EXEMPEL PÅ skillnaden mellan ett 
reaktivt och ett proaktivt förhållningssätt kan 

Ligg steget före
OCH BLI EN

heten. De såg inte skälen till att marginalstruk-
turerna förändrades och kände sig överkörda. 
Verksamheten krympte och kunderna svek. 
Den proaktives verksamhetsutveckling och 
inställning vitaliserar verksamheten och skapar 
bättre relationer med kunder och tillverkare! 

NIKLAS JOHANSSON, vd 
för Skobes Bil i Tranås, 
Motala och Vetlanda har 
ett förhållningssätt som 
visar på en god insikt 
om omvärlden – men 
samtidigt ett lugn i att 
veta att trenderna börjar 
på andra ställen.

– Det är många frågor om framtiden. Det är 
osäkrare nu än på länge. Många politiska beslut 
som vi inte kan påverka. Men de påverkar större 

”PRATA MED RÄTT MÄNNISKOR, ANVÄND 
RÄTT KÄLLOR, KOPPLA IHOP SAKER OCH 

VÅGA TÄNKA HÖGT OCH FRITT”

VINNARE!

FÖRDEL AR MED ATT 
OMVÄRLDSANALYSERA!
✔ Du får en starkare roll i organisationen 
och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
✔ Organisationen tänker smartare kring 
kostnader, intäkter och, inte minst, sam-
band mellan olika delar av verksamheten.
✔ Organisationen stärker sina konkur-
rensfördelar.
✔ Organisationen blir mer omvärldsmed-
veten och minskar riskexponeringen.
✔ Organisationen lär känna sina kunder 
bättre – utan att fråga dem; ni vet mer än 
dem själva om vad som påverkar dem.
✔ Mätning och uppföljning blir mer väl-
grundade – bättre beslut fattas.
✔ Kreativiteten stimuleras.
✔ Produktutvecklingen stärks.
✔ Bidrar till att hitta nya kontaktytor  
(kunder, finansiärer, medarbetare m m)
✔ Omprövar om det ni gör nu är rätt.
✔ Kan öka vi-känslan, ambitionsnivån och 
kämpaglöden. 

hämtas från bilbranschen. När flexibla margi-
nalstrukturer först infördes fick en handlare i 
ett typfall en basmarginal på nio procent och 
ytterligare nio procent för måluppfyllelse – i 
stället för fjorton procent i basmarginal och 
max fyra procent volymbonus. I båda fallen 
maximalt arton procent.

I stället för hög volym krävdes rätt produkt-
mix, produktexponering, belysning, bemötande 
och kundnöjdhet för att få högsta marginalen. 
Den nya marginalstrukturen var i grunden en 
anpassning till förändringar i omvärlden: mer 
konkurrens, mer fokus på varumärken och mer 
kräsna och medvetna kunder.

Hur reagerade handlarna? 
De reaktiva sa: ”Vi kan inte vara säkra på att 

få mer än nio procent marginal, så vi kan inte 
ge mer än fyra procents rabatt”. 

De proaktiva sa: ”Vi gör som fabriken vill. 
Visst kostar det pengar, men vi får ju tillbaka 
dem genom nöjdare kunder och större mark-
nadsandel. Vi ger hela vår grundmarginal i ra-
batt. Då har vi nio procent kvar och har råd att 
investera, goda marginaler och god lönsamhet.” 

De proaktiva tog marknad från de reaktiva 
som såg förändringen som ett hot mot lönsam-



 50 MOTORBRANSCHEN 10 •  2018

2  L Ä R A  AV  A N D R A

    10  •  2018 51

Undvik fallgroparna!

I OMVÄRLDSANALYSER skiljer man på den 
lokala omvärlden (mikro-omvärlden) och den 
globala omvärlden (makro-omvärlden). 

Den förra är viktig men ganska uppenbar. 
Alla som driver en verksamhet är i kontakt 
med kunder, myndigheter, invånare, försäk-
ringsbolag och banker. 

Men den globala omvärlden är inte uppen-
bar. Dels ser man kanske inte den (ingen ser 
allt i den – därför kan det vara klokt att vara 
flera när man gör sin omvärldsanalys), dels kan 
saker som uppfattas som abstrakta och långt 
borta avfärdas.

I den globala omvärlden ingår en enorm 
massa saker – demografiska, ekonomiska, tek-
nologiska, kulturella, politiska och ekologiska 
”omvärldar”. Här ryms också nyckfull politik, 
förändrade köpbeteenden, självkörande bussar, 
ny teknik och urbanisering. 

Det är sådana förändringar som avgör vil-
ken möjlighet ett företag har att utvecklas och 
överleva på lite längre sikt. Här bör du försöka 
tänka lite längre och bredare än konkur-
renterna. Det driver den egna verksamheten 
framåt och stimulerar konkurrens – och det är i 
längden bra för bilbranschens konkurrenskraft 
i relation till kunder, medarbetare och politiker.

NÄR DET GÄLLER informationskällor finns 
egentligen inga regler; om du själv sköter 
omvärldsanalysen kan du använda vilka källor 
som helst som ger dig ny och annorlunda in-
formation jämfört med vad som redan är känt 
i branschen. Förutom generella trender kan det 
här vara viktiga källor:
✔ Webbtrafik.
✔ Kundkortsdata.
✔ Köptransaktioner.
✔ Klagomål/reklamationer. 
✔ Wayke-rapporter.
✔ Branschanalyser.

JUST BRANSCHANALYSER och -rapporter kan 
kräva ett kritiskt öga. Årligen kommer flera 
från kända företag som CapGemini, Ernst 
& Young och KPMG. De flesta målar upp 
en negativ bild av bilhandeln. Syftet med att 
publicera rapporterna är att få bilproducenter 
att känna osäkerhet inför framtiden och köpa 
tjänster. 

Det måste till rätt information för att omvärldsbevakning ska hjälpa företaget 
att se bortom vad ”alla vet”. För att ligga före konkurrenter och konsumenter 
måste perspektivet vara brett – och fokus ligga på vad omvärldsförändringarna 
betyder för den egna verksamheten.

ALLA MÄNNISKOR är omvärldsanalytiker 
från den dag de öppnar sina ögon, enligt Per 
Frankelius.

– Men skillnaden mellan privat och profes-
sionell omvärldsanalys är milsvid. Att exem-
pelvis googla är inte tillräcklig omvärldsanalys 
för ett proffs. De flesta ligger efter, tar del av 
nyheter först när allt redan har hänt och då alla 
vet om det, säger han.

Hur ska man göra då?
– Folk tror att man kan sitta passivt och 
omvärldsbevaka, men man behöver prata 
med människor som finns nära händelsernas 
centrum och har förstahandsinformation. För 
att få access till rätt personer gäller det att bjuda 
till, och för att bjuda till måste man ha koll på 
omvärlden. Ju bättre omvärldsanalytiker man 
är själv, desto mer får man veta!

– Trigga igång folk med en kittlande fråga så 
att de förväntar sig ett fortsatt givande samtal. 
När jag exempelvis intervjuade DeLaval för 
några veckor sedan och frågade ”hur korna 

Bana nya vägar
Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet och en av landets 
ledande experter på omvärldsanalys. Hans råd är basala – var nyfiken, 
läs på och våga lämna kontorsstolen!

vägs och vad det var för värmeväxlare i rören 
mellan mjölken och tanken”, vann jag respekt 
direkt. Genom att jag hade viss insikt började 
intervjupersonen berätta saker och vi fick en 
intressant diskussion.

– Är man på plats ”live” lär man sig mer än 
om man sitter på kammaren och läser om det 
som händer där ute i verkligheten. 

Så vill man lära sig ska man diskutera …
– Man kanske börjar fundera på att använda 
kolfiber om man tillverkar lastbilar efter att ha 
talat med någon i en annan bransch som börjat 
använda kolfiber. Sådana impulser kan ge stra-
tegiska försprång.

– Herbert Simon, nobelpristagare i ekonomi, 
var inne på att vi har begränsad rationalitet, för 
att vi har bristande information. Genom att vi 
också har tankelåsningar inser vi inte heller vil-
ket strategiskt informationsbehov vi egentligen 
har. Vi bygger informationsbehovet på vad vi 
tror och fastnar därmed i rigida 
tankestrukturer.

Det innebär inte att allt som står i rappor-
terna är fel, men slutsatserna är ofta förhastade. 
I rapporterna har det under många år hävdats 
att näthandeln står inför ett genombrott, men 
hittills känner vi inte ett enda framgångsrikt ex-
empel – utom möjligen Tesla, som bara går att 
köpa online (ofta med hjälp i en Tesla-butik). 
Resultaten framställs på ett tendentiöst sätt. En 
kritisk granskning är viktigare än någonsin och 
omvärldsanalysen bidrar till det!

 
DE SOM NÖJER SIG med att passivt bevaka om-
världen riskerar att hamna allt längre från en 
verklighet där kundrelationer och konkurrens-
fördelar skapas. När kostnadsstrukturer eller  
kundbehov förändras och när digitalisering 
skapar nya nav, ser en proaktiv organisation ett 
tillfälle att utveckla ny lönsam verksamhet och 
lägga ner verksamheter som inte kommer att 
vara lönsamma i framtiden.

Och glöm inte – ju fler konkurrenter som 
är reaktiva, desto större är möjligheterna för en 
proaktiv aktör att öka sin konkurrenskraft och 

ta marknadsandelar. När iPhone lanserades sa 
Nokias vd: ”Ja, den är väl bra, men de har ju 
bara en modell. Vi har mer än 20!” 

Om omvärldsbevakningen begränsas 
till kända faktorer och företeelser har 

den ofta uppenbara svagheter. Det 
krävs både fantasi och mod för att 
upptäcka nya samband och trender. 
Många framgångsrika företag som 
Amazon, Apple, Body Shop, FedEx, 
Ikea, Ryan air och Swatch har i 
stort sett bortsett från att lyssna på 

kunderna; kunderna vet inte alltid 
vad de vill ha och har ofta en begränsad 

förmåga att tänka bortom de behov, pre-
ferenser och idéer som de känner till. Apples 

iPod, iPhone, iPad och iWatch skulle knappast 
ha sett dagens ljus om kunderna tillfrågats. 
Samma sak med Ikeas platta paket. 

Säkerhetsinnovationer som trepunktsbälte, 
antisladdsystem, ABS-bromsar och airbags har 
inte utvecklats som en följd av feedback och 
frågor från kunder utan för att biltillverkare sett 
behovet och gått bortom vad kunder vet och 
efterfrågar.

KUNDER SOM UTSÄTTS for tidskrävande, 
påträngande och upprepade marknadsun-
dersökningar – ett växande problem – blir 
irriterade. Och det drabbar även de företag som 
frågar i måttlig mängd. Kunder vill i allt högre 
utsträckning själva bestämma när de ska söka 
information, var de ska hämta den och när de 
ska svara på frågor. Och om bara de som är 
mest nöjda och de som är missnöjda svarar – 
men inte de köpstarka kunder som har ont om 
tid och vill ha ett bekymmersfritt brukande 
av en bil, lastbil eller buss – blir resultaten av 
undersökningarna missvisande. 

I grunden finns en missuppfattning om  
hur dagens kunder lever sina liv och hur man 
bäst når dem – en bristfällig förståelse av 
omvärlden. 2

3 tips!
1. Var ärlig! Att förneka för- 

ändring leder sällan till något bra.

2. Hämta inspiration från andra  
sammanhang! Ju bredare du tänker, 

desto mindre sannolikt att någon  
annan redan har tänkt på det.

3. Var modig! Det är karaktärs- 
danande. Ibland blir omvärlds- 

analysen fel, ibland träffar  
den rätt.

Är det en känga till importörer som sitter på 
huvudkontoret och gör analyser?
– Nja, bra och dåliga omvärldsanalyser kan nog 
finnas överallt, både på kontor och ute i verk-
samheter. Det handlar om inställningen! 2

FRÅGA INTE KUNDERNA!
Steve Jobs sa 1989:  “You can’t 
just ask customers what they 
want and then try to give that to 
them. By the time you get it built, 
they’ll want something new… 
Customers can’t anticipate what 
the technology can do. They won’t 
ask for things that they think are 
impossible. But the technology 
may be ahead of them. It sounds 
logical to ask customers what they 
want and then give it to them. But 
they rarely wind up getting what 
they really want that way.”

”TENDENTIÖSA RAPPORTER GÄLLER DET 
ATT GRANSKA KRITISKT”

Ta hörlurarna av när du 
ska lyssna på omvärlden!

Per Frankelius 
har äntrat ett bra 
exempel som 
gick i stöpet 
när den potenta 
timmerbilen fick 
körförbud på 
allmänna vägar.

På vår webb 
motorbranschen.mrf.se 
ger vi sex exempel på 
hur omvärldsanalyser 
kan slå.

I NÄSTA NUMMER: Vi titt
ar på vad personbilshandlarna 

skulle kunna kopiera från lastbilskollegerna  

– och kanske vice versa.
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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 526C    5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5 ton 93.900 kr
Modell 528C   8 ton 89.900 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. 533kr/mån.
26.900 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:

33.900 kr

leasing fr. 659kr/mån.
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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!

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

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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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

TIDIGARE STULNA SKYLTAR 
KAN VARA URSPRUNGSFEL
FRÅGA  Vi sålde en bil för två år 
sedan. I efterhand visade det sig 
att bilens registreringsskyltar 
blivit stulna innan vi tog den i in-
byte. Kunden hade polisanmält 
och fått nya skyltar till bilen, 
men det var inget som diskute-
rades vid inbytet.

Nu har vi blivit kontaktade av 
nuvarande kund som fått parke-
ringsböter, vilka härrör från de 
stulna skyltarna. Kunden har fått 
sju åtta böter, som han i och för 
sig fått avskrivna. Däremot bör-

jar han av förklarliga skäl tröttna 
på denna hantering. Frågan är 
hur vi hanterar det och vilka 
skyldigheter vi har i nästa steg?

Tvehågsen

SVAR EGENTLIGEN KAN man se 
detta som ett köprättsligt fel enligt 
köplagen och kunden kan som 
bekant reklamera ett ursprungligt 
fel i upp till tre år.

Huvudregeln är ju att säljaren 
har rätt att avhjälpa felet och som 
jag ser det vore en första åtgärd att 

VAD SÄGER EGENTLIGEN AVGASRENINGSLAGEN?
VERKSTAD

FRÅGA  Vi sålde en två år gam-
mal bensindriven Peugeot 308 
SW GT för ungefär sju månader 
sedan. Några dagar efter köpet 
kom bilägaren förbi och sa att 
det saknades en bagagerums-
matta. Vi förklarade för den 
nyblivne Peugeotägaren att det 
inte ingick någon sådan matta 
i standardutrustningen, men 
han stod på sig och menade att 
en sådan alltid hade ingått i de 
bilar han hade köpt genom åren. 

Eftersom vi är välkända på 
orten så tjafsade vi inte; man-
nen fick med sig en begagnad 
matta som vi hade hemma. Två 

månader senare hörde han av 
sig igen med en pyspunka höger 
bak, som naturligtvis hade varit 
med från början eftersom han 
hade fått fylla på luft några 
gånger. Vi tjafsade inte nu heller 
utan lagade punkan. Det satt en 
träskruv i däcket!

Sedan hörde vi inte av kun-
den på ett halvår, men nyligen 
var det dags igen, motorlampan 
lyste. Vi bokade in bilen och 
felsökningen pekade på felaktig 
förbränning, fel lambdavärden 
med mera. Vi konstaterade 
till slut att en av spridarna var 
defekt. Ett kostnadsförslag 

upprättades och kunden kon-
taktades. I samma samtal fick 
vi en föreläsning om avgasre-
ningslagen, och den skulle i 
allra högsta grad gälla vid detta 
tillfälle. ”Alla komponenter som 
har med förbränningen att göra 
går under avgasreningslagen 
i fem år och upp till åtta tusen 
mil”, gapade bilägaren. Vad 
gäller?

Henrik, Peugeotanläggning  
i Småland

SVAR  TILL SKILLNAD mot bagage-
rumsmattor och pyspunkor har 
bilägaren rätt med antal år och 

FRÅGA  En två år gammal Ford 
Mondeo kom bärgad till oss 
våren 2017. Bärgningsfirman 
hade hämtat bilen hemma 
hos ägaren. Vi avvaktade att 
kunden skulle höra av sig, vilket 
han gjorde någon dag senare. 
Fordägaren förklarade att bilen 
inte startade och ville så klart 
att vi kollade varför. 

Bilen kom in och en av våra 
tekniker började med felsök-
ning och felkoder som visade på 
dåligt bränsletryck till diesel-
motorn. Bränslepumpen blev 
sedan bytt och ägaren tog det 
på sin maskinskadeförsäkring.

Vi fixade en del andra saker 
och gjorde en service på bilen 
samtidigt. Allting frid fröjd och 
eftersom kunden var ny hos  
oss erbjöd vi våra andra tjänster 
såsom däckhotell och lite 
annat, vilket mannen nyttjade 
hösten 2017. 

I början av augusti i år 
ringde mannen med Forden 
och anmärkte på att bilen inte 
startade. Bärgning till vår verk-
stad och felsökning visade att 
bränslepumpen inte fungerade, 
samma som vi hade bytt för  
16 månader sedan. Vid en nog-
grannare kontroll kunde vi se 
att anslutningen var helt sön-
derbränd, både i kontaktstycket 
och på pumpen. Jag kollade på 

Nytt fel eller garantiärende?
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

den gamla arbetsordern för att 
se om vi hade någon anmärk-
ning eller åtgärd på kontakt-
stycket, men det stod ingenting 
om detta.

Samtalet med bilägaren blev 
något frostigt. Han hävdade att 
detta var en garanti medan jag 
hävdade att det var ett nytt fel, 
och förklarade samtidigt våra 
reparationsvillkor – ett år eller 
tusen mil. Den ettåriga reserv-
delsgarantin från generalagen-
ten var också passerad. Nu har 
jag en liten tvist med Mondeo-
ägaren, vem har rätt?

Kurt med Fordverkstad  
på mindre ort

SVAR I DITT FALL ser jag egentligen 
inget problem. Om nu kontakten 
skulle ha monterats lite på sniskan 
så att det blev dålig kontakt så 
skulle bilen inte starta. Om kon-
takten var monterad så att mat-
ning och manöver var tillräcklig 
för att bilen skulle starta och fung-
era, då skulle anslutningen snabbt 
brännas. Då skulle kunden kunnat 

hävda att det var ett ursprungligt 
fel, och felet hade uppträtt långt 
tidigare innanför reparationsvill-
koren ett år eller tusen mil. 

Nu är det något annat som har 

milbegränsningen i avgasre-
ningslagen, men det stannar där. 
EU-lagen har uppdaterats några 
gånger och kallas UBA (utsläpps-
begränsande anordningar). Den 
gäller enbart de komponenter 
som just bidrar till begränsning 
av utsläpp såsom katalysator, 
partikelfilter, syresensor, EGR-
komponenter, luftinsprutning, 
lambda-sensorer etcetera. En bra 
sammanfattning kan vara: Alla 
komponenter efter förbränningen. 
Dem är det garanti på.

Spridaren är som bekant innan 
förbränningen.

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

påverkat kontaktstycket och det 
är ett nytt fel. Inte allt för sällan 
har jag varit rådgivare i liknade 
situationer och jag brukar alltid 
nämna vågskålarna med ”vem har 
rätt respektive kundvård”. Använd 
kundens maskinskadeförsäkring 
och fundera på om du ska vara 
med på en del eller hela självrisken, 
speciellt eftersom du nämner att 
du finns i en ”liten ort”. Det är mitt 
råd.

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

”IBLAND KANSKE VÅGSKÅLEN 
MED KUNDVÅRD MÅSTE FÅ 
VÄGA ÖVER …”

JOACHIM DUE-BOJEFRÅGA  Jag har en fråga kring 
nya dataskyddsförordningen: Är 
det lagkrav att ha integritetspo-
licydokument och cookiehante-
ringsinformation på hemsidor 
eller är det mer av en rekom-
mendation?

S-E

SVAR ENLIGT DATASKYDDSFÖRORD-

NINGEN måste finnas en integri-
tetspolicy/informationsdokument 
tillgängligt för kunden på lämpligt 
sätt (hemsida och kundmottag-
ning) där bland annat information 
ges om vilka uppgifter som be-
handlas, vilket stöd som finns för 
behandlingen, lagringstider, rätt 
till rättelse utdrag med mera. För 
detta har MRF utarbetat en mall 
som finns på vår webbplats.

Om inga personuppgifter 
behandlas så regleras i dag frågan 

JURIDIK

”En GDPR-fråga”

Ingen bogsering, 
dock flera bärgningar.

Bränsle-
slangen 
hoppade av
FRÅGA  Vi bytte bränslefilter 
på en bil på service. Bilen 
står nu på annan verkstad 
med ett fel som tyder på att 
bränsleslangen har hoppat av 
från filtret. Till saken hör att 
bilen rullat 1 700 mil sedan 
vi bytte filtret. Vi känner att 
det inte tyder på bristfällig 
fastsättning när det har suttit 
på plats så många mil. Vad 
säger juridiken gällande 
garanti på utförd service?

Bertil Olsson

SVAR ENLIGT MRF:S repa-
rationsvillkor garanterar vi 
arbetets kvalitet under tolv 
månader eller 1 000 mil.  
Därefter gäller konsument-
tjänstlagens regler och det 
åligger då kunden att bevisa 
att ert byte av bränslefilter inte 
varit fackmässigt utfört. Jag 
har svårt att se att det finns nå-
got som talar för detta (särskilt 
efter 1 700 mils körning). 

David Norrbohm

om cookies inte i dataskyddsför-
ordningen, utan enligt lagen om 
elektronisk kommunikation. Där 
krävs samtycke, men i praktiken 
förekommer inte sanktioner i dag 
(därav alla cookiebanners). En ny 
EU-förordning om ”E-privacy” 
är föreslagen och den föreslår 
ändrade regler för samtycke, men 
också hårdare sanktioner. Går 
den igenom kommer samtycke att 
krävas för exempelvis retargeting 
(spåra tidigare besökare som varit 
inne på en sida med marknadsfö-
ring), men inte vanliga cookies för 
hanteringen, till exempel sådant 
som är nödvändigt för att mäta 
webbstatistik eller ha en e-handel. 
I vissa fall kan cookies behöva 
bedömas enligt GDPR om dessa 
kopplas samman med personupp-
gifter. 

David Norrbohm

ni tillsammans med kunden begär 
ett nytt registreringsnummer. Att 
få igenom ett byte är dock inte helt 
lätt och det räcker inte i sig att det 
varit fråga om stulna skyltar. Men 
ni, och framför allt kunden, kan 
skriftligen intyga alla problem 
som skyltstölden har medfört och 
medför. 

Med en bra beskrivning och 
skriftliga verifikat etcetera, skulle 
jag ha svårt att se att Transport- 
styrelsen inte skulle bevilja ett byte 
av registrering. Mer om förfaran-
det kan du läsa på Transportstyrel-
sens webbplats under ”Vägtrafik”, 
”Fordon” och klicka på ”Registre-
ringsskyltar” i vänsterspalten.

David Norrbohm

Ändra registreringsskylt 
är inte helt lätt.
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2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

”I EN RÄTTSPROCESS MÅSTE 
DU BEVISA ILLOJALITETEN”

BILHANDEL

”FÖRSÄKRINGSBOLAGET MÅSTE GÖRA EN BRAND- 
UTREDNING INNAN DET BÖRJAR PEKA FINGER”

FRÅGA  I mars levererade vi en 
begagnad BMW på 7 700 mil 
med MRF-garanti till en kund. 
Efter ungefär en månad lämnade 
kunden in bilen hos den lokala 
BMW-handlaren för en vanlig 
service. Ytterligare en dryg 
månad senare då bilen gått cirka 
8 300 mil hörde kunden av sig 
till oss för att bilen hade brunnit 
under färd och fått så omfattan-
de skador att den måste lösas. 

Nu kräver försäkringsbolaget 
oss, med hänvisning både till 
konsumentköplagen och MRF-
garantin. Det kan väl ändå inte 
vara vår skyldighet att stå för 
detta? Hur ska vi svara?

Mats, Falun

SVAR  FÖRSÄKRINGSBOLAGEN har 
ibland lite väl bråttom att slå ifrån 
sig för att testa av bilhandeln och 
kanske slippa stå för vissa skador. 
Om de hänvisar till konsument-
köplagen så hävdar de samtidigt 
att bilen började brinna på grund 
av ett ursprungligt fel som fanns 
vid leveransen. För att kunna 
komma fram till det måste som 
steg ett en brandutredning utföras. 
Om bolaget väljer att göra en 
brandutredning, vilket säkert är 
rätt svårt när det brunnit i motor-
rummet, blir det spännande att 
höra vilken defekt bilen hade vid 
leverans två månader tidigare och 
som inte fått bilen att brinna vid 
ett tidigare tillfälle.

För att er lämnade MRF-garanti 
ska täcka skadan ska det alltså vara 
ett fel som uppstår under garantiti-
den, men ej är hänförligt till bilens 
ålder eller mil. Samma sak här. Det 
måste till en brandutredning för att 
kunna säkerställa orsaken. 

NÄR ORSAKEN ÄR utredd kan det 
finnas en liten risk att det ska 
täckas av MRF-garantin, samtidigt 
som det kommer att bli problema-
tiskt att utreda om det är orsakat 
av exempelvis ett oljeläckage som 

En brinnande brännande fråga
är normalt för bilens ålder/mil 
eller orsakat av en olyckshändelse 
som i sin tur orsakat exempelvis 
en brand.

Sammanfattningsvis konstate-
rar jag att allt blir spekulationer 
till dess att en brandutredning är 
gjord, det är där försäkringsbolaget 
måste börja innan de pekar finger. 
Förmodligen väljer bolaget att lösa 
detta utan en kostsam och oviss 
brandutredning. 

Lars Lieberg

Fortsättning följde
FÖLJDFRÅGA  Otroligt nog så 
fortsätter försäkringsbolaget 
att hävda ursprungligt fel och 
menar att konsumentköplagen 
säger att vi ska bevisa att ”felet” 
inte fanns vid leverans. Hur ska 
vi kunna bevisa det?

Mats 

SVAR  EGENTLIGEN faller det på sin 
egen orimlighet att bilen skulle vara 
behäftad med ett fel som gör att 

bilen börjar brinna flera månader 
efter leverans. Beviset från er sida 
är att bilen har rullat felfritt i drygt 
två månader utan att börja brinna. 
Mer borde inte behöva tilläggas.

Om nu bolaget inte nöjer sig 
med den logiken kan du använda 
den formulering som följer för 
att försöka få bolaget att ta reson. 
”Säljarens ansvar för sådana fel 
kan också bortfalla om felet är 
oförenligt med varans art eller om 
det är uppenbart att felet inte fanns 
vid leveransen.”

Att felet är oförenligt med 
varans art är en hänvisning till att 
bilen fungerade vid leveransen 
och det minsta man kan begära av 
bolaget om de inte accepterar din 
skrivelse är att precisera vilket fel 
som orsakat branden. Som en extra 
förstärkning av att bilen varit felfri 
kan du säkert få kunden att med- 
dela bolaget detta. Han lär ju bli rätt 
irriterad på att hamna i kläm och få 
fördröjd hantering för att bolaget 
vill slippa betala brandskadan.

Lars

ARBETSRÄTT

FRÅGA  Hej, jag har en anställd 
som sagt upp sig och som 
ska starta egen verkstad. Jag 
misstänker att han förbereder 
det och jag vet att han kommer 
att konkurrera med mig. Vad kan 
jag som arbetsgivare göra?

Mårten 

SVAR UTGÅNGSPUNKTEN i svensk 
rätt är att en arbetstagare, när an-
ställningen upphört, i princip fritt 
får bedriva konkurrerande verk-
samhet, eller ta anställning hos en 
konkurrent. Men så länge anställ-
ningen består har arbetstagaren en 
skyldighet att vara lojal med sin 
arbetsgivare och det är inte til-
låtet att planera eller förbereda en 

JAN BERGMAN

”JAG TVIVLAR PÅ EN ANSTÄLLDS LOJALITET”

LARS LIEBERG

konkurrerande verksamhet. 
Med det sagt får din medarbe-

tare, under sin bestående anställ-
ning, inte registrera en firma med 
en konkurrerande verksamhet, inte 
kontakta dina kunder för att sälja 
in sina tjänster eller på annat sätt 
förbereda uppstarten av den nya 
verksamheten. 

OM DET ÄNDÅ sker bryter arbets-
tagaren mot den lojalitetsplikt 
som anses följa med anställnings-
avtalet. Det är, normalt sett, en 
grund för dig som arbetsgivare 
att avskeda arbetstagaren och han 
är också skyldig att ersätta dig för 
den ekonomiska skada som upp-
stått till följd av lojalitetsbrottet. 

Men det måste poängteras att 
det i en domstolsprocess är du som 
arbetsgivare som har den fulla 
bevisbördan för att arbetstagaren 
har brutit mot lojalitetsplikten och 
du måste genom bevis påvisa den 
ekonomiska skadan samt att den 
uppkommit på grund av lojalitets-
brottet.   

ETT SÄTT ATT begränsa arbetstaga-
rens rätt att starta konkurrerande 
verksamhet eller ta anställning 
hos en konkurrent är att du och 
arbetstagaren ingår avtal med 
en konkurrensklausul. Dock är 
en allmän uppfattning att sådan 
rätt endast föreligger beträffande 
tjänstemän och en konkurrens-
klausul får vidare inte strida mot 
kollektivavtal som arbetsgivaren är 
bunden av. 

Sedan 2015 gäller ett kollek- 
tivavtal för den privata arbets-
marknaden för företag i Svenskt  

Näringslivs förbund. Där har 
parterna närmare angivit under 
vilka förutsättningar konkurrens-
klausuler är otillåtna och hur de 
bör utformas (exempelvis endast 
användas i företag med företags-
hemligheter, användas restriktivt, 
föregås av en intresseavvägning, 
bör inte vara längre än arton 
månader).

Är parterna inte bundna av kol-
lektivavtal prövas tillåtligheten av 
en konkurrensklausul i avtalslagen, 
som anger att en klausul inte får 
sträcka sig längre än vad som är 
skäligt.

Har du klara bevis för din 
medarbetares illojalitet föreslår jag 
att du påtalar det otillåtna i det och 
ber hen att upphöra med ageran-
det. Hjälper inte det kan du med 
hjälp av juridiskt ombud överväga 
om du ska väcka talan i domstol 
mot din medarbetare. 

Jan Bergman

BILHANDEL

”KUNDEN 
BLEV ASFÖR-
BANNAD”
FRÅGA  Vi säljer normalt sett 
inte nya transportbilar, men 
ibland händer det att en kund 
vill ha en pickup. Eftersom 
sådana finns i koncernen kan 
vi vid behov skaka fram en.

Nu missade vi vid ett 
tillfälle att informera 
kunden om att bilen endast 
hade halvförsäkring och vi 
missade också att teckna 
helförsäkring åt kunden 
vid leverans. Och självklart 
krockar kunden efter några 
månader och upptäcker då 
att han är oförsäkrad. Han 
ringer oss, asförbannad, och 
kräver oss på reparations-
kostnaden.

Vad råder du oss att göra?
Hugo, Skåne

SVAR  SOM DU SJÄLV skriver, 
och som jag får en känsla av är 
att ni på grund av viss orutin, 
missat att teckna fullgott 
försäkringsskydd åt kunden 
så bör ni ta ert ansvar för den 
uppkomna situationen.

Betala kundens skada 
med avdrag för den självrisk 
och den försäkringspremie 
som han skulle ha betalat 
om allt hade gått rätt till vid 
leveransen. Alternativet att 
neka och hänvisa till köpe-
avtalet förutsatt att ni endast 
markerat halvförsäkring 
känns magstarkt även om det 
juridiskt kanske skulle kunna 
hålla. Har bilen finansiering är 
det dessutom krav på att bilen 
helförsäkras.

Lars Lieberg

Berättigad 
ilska.

Frågan är vem som ska 
stå för brandskadan.

INTERIMSUPPDRAG
HOS GENERALAGENT

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

Nyfiken på att jobba hos en generalagent 
i bilbranschen? Nu har du chansen!

För två längre interimsuppdrag söker vi: 
• Technical Specialist
• Customer Relations Specialist

Ansök idag på www.autorekrytering.se
 
Är du arbetsgivare?
Kontakta oss gärna för att få hjälp 
med dina interimsbehov.
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     40 25 318 213 0,11 0,07
  Land Rover                 63 108 466 871 0,16 0,31
Totalt BC Sweden             103 133 784 1 084 0,27 0,38
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 067 1 867 15 152 16 292 5,37 5,82
  Mini                        284 257 2 372 2 241 0,84 0,80
Totalt BMW Northern Europe     1 351 2 124 17 524 18 533 6,21 6,62
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 10 40 825 392 0,29 0,14
  Fiat                       416 390 7 404 6 098 2,62 2,17
  Jeep                       75 87 755 650 0,26 0,23
Totalt Fiat Group Automobiles 501 517 8 984 7 140 3,18 2,55
Ford Motor                                                                          
  Ford                       597 697 7 623 9 227 2,70 3,29
Totalt Ford Motor            597 697 7 623 9 227 2,70 3,29
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      189 279 2 419 2 480 0,85 0,88
Totalt Honda Nordic          189 279 2 419 2 480 0,85 0,88
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 7 52 48 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     0 7 52 48 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 101 2 213 17 674 16 918 6,27 6,04
Totalt KIA Motors Sweden     2 101 2 213 17 674 16 918 6,27 6,04
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        588 937 8 699 9 327 3,09 3,33
Totalt KW Bruun Autoimport     588 937 8 699 9 327 3,09 3,33
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      284 483 4 251 4 422 1,50 1,58
Totalt Mazda Motor Sverige   284 483 4 251 4 422 1,50 1,58
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 378 1 757 14 634 14 771 5,19 5,27
  Smart                      1 7 5 56            0,00 0,02
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 379 1 764 14 639 14 827 5,19 5,29
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 13 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 13 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    176 249 1 918 1 847 0,68 0,66
Totalt Nimag Sverige      176 249 1 918 1 847 0,68 0,66
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     308 864 9 164 7 503 3,25 2,68
Totalt Nissan Nordic         308 864 9 164 7 503 3,25 2,68
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     243 742 4 585 5 263 1,62 1,88
Totalt Opel Sverige         243 742 4 585 5 263 1,62 1,88
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      157 360 3 401 3 063 1,20 1,09
  Renault                    728 1 039 9 493 10 472 3,36 3,74
Totalt Renault Nordic Sverige 885 1 399 12 894 13 535 4,57 4,83
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    572 342 3 861 4 115 1,36 1,47
  DS                    3 6 36 58 0,01 0,02
  Hyundai                    103 711 3 932 6 281 1,39 2,24
  Mitsubishi                 327 359 3 006 3 288 1,06 1,17
Totalt SC Motors Sweden AB   1 005 1 418 10 835 13 742 3,84 4,91
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     2 84 384 384 0,13 0,13
Totalt Ssangyong Motor Sverige         2 84 384 384 0,13 0,13
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     248 506 3 801 3 727 1,34 1,33
Totalt Subaru Nordic         248 506 3 801 3 727 1,34 1,33
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      110 141 1 229 1 119 0,43 0,39
  Toyota                     1 370 1 697 16 930 16 655 6,00 5,95
Totalt Toyota Sweden         1 480 1 838 18 159 17 774 6,44 6,35
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       917 1 625 14 159 14 826 5,02 5,29
  Porsche                    66 79 1 636 1 215 0,58 0,43
  Skoda                      873 1 653 13 236 12 830 4,69 4,58
  Seat                       358 566 5 517 4 633 1,95 1,65
  Volkswagen                 1 881 5 487 44 582 41 936 15,81 14,98
Totalt Volkswagen Group Sverige 4 095 9 410 79 130 75 440 28,07 26,95
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      3 301 5 821 56 560 54 899 20,06 19,61
Totalt Volvo Personbilar Sverige 3 301 5 821 56 560 54 899 20,06 19,61
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       275 187 1 736 1 719 0,62 0,61
Totalt 19 111 31 672 281 828 279 839 100,00 100,00
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222 284 244 587
386 355 398 729
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1 414 1 903 3 171 3 360

1 946 2 176 1 455 887
3 446 4 505 6 047 5 967
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1 414 2 578 2 518 3 703
719 1 001 2 287 2 287

3 712 5 783 7 123 7 959

27 59 357 325
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2 051 2 273 1 750 1 454

272 275 957 844
8 060 8 056 8 870 8 599
8 332 8 331 9 827 9 443

3 703 4 015 10 456 10 811
807 671 829 544

5 051 5 419 8 185 7 411
3 027 2 847 2 490 1 786

14 385 12 998 30 197 28 938
26 973 25 950 52 157 49 490

10 787 15 991 45 773 38 908
10 787 15 991 45 773 38 908

428 569 1 422 1 315
94 832 108 054 186996 171 785

Nyregistreringar under september

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

 September 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 september 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-
september 2018, september 2017 och januari-september 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 september

 September Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 886 1 276 19 955 16 226 7,08 5,80
2 VW Golf 599 2 361 13 240 14 722 4,70 5,26
3 Volvo s/V60 960 918 13 128 10 015 4,66 3,58
4 VW Passat 597 1 329 11 896 10 173 4,22 3,64
5 Volvo Xc60 538 2 683 11 219 19 110 3,98 6,83
6 VW tiguan 286 774 8 949 7 272 3,18 2,60
7 nissan Qashqai 97 501 5 863 4 166 2,08 1,49
8 Volvo V40n 313 651 5 845 7 278 2,07 2,60
9 Fiat Ducato 91 294 5 697 4 515 2,02 1,61
10 Volvo Xc40 516 0 4 419 0 1,57 0,00

 September Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 VW Passat Gte Laddhybrid 363 427 3 571 3 191 17,98 25,07
2 Kia optima PheV Laddhybrid 260 311 1 923 836 9,68 6,57
3 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 221 0 1 918 0 9,66 0,00
4 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 242 147 1 800 1 779 9,06 13,97
5 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 149 39 1 591 154 8,01 1,21
6 Volvo V60 n Laddhybrid  Laddhybrid 34 21 1 163 465 5,86 3,65
7 nissan Leaf el 168 24 860 907 4,33 7,12
8 renault Zoe el 191 113 858 617 4,32 4,85
9 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 54 18 805 104 4,05 0,82
10 tesla model s el 173 75 654 588 3,29 4,62

 September Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 6 636 9 417 90 240 88 114 32,0
Västra Götalands län           2 939 5 261 47 345 46 731 16,8
skåne län                      2 764 4 435 38 648 38 535 13,7
Östergötlands län              758 1 306 10 852 10 909 3,9
Jönköpings län                 662 1 146 10 541 10 321 3,7
hallands län                   599 962 9 127 8 554 3,2
Uppsala län                    464 820 6 960 7 294 2,5
Värmlands län                  419 747 6 543 6 295 2,3
södermanlands län              409 752 6 180 6 365 2,2
Örebro län                     429 750 6 197 6 226 2,2
Västmanlands län               402 703 6 097 5 777 2,2
Gävleborgs län                 377 766 5 987 6 384 2,1
Västernorrlands län            303 726 5 847 5 681 2,1
Kalmar län                     370 700 5 641 5 917 2,0
Dalarnas län                   319 681 5 567 5 666 2,0
Västerbottens län              317 655 5 045 5 372 1,8
Kronobergs län                 328 577 4 594 5 141 1,6
norrbottens län                212 473 3 608 4 040 1,3
blekinge län                   243 421 3 064 3 233 1,1
Jämtlands län                  103 262 2 815 2 283 1,0
Gotlands län                   58 112 930 1 001 0,3
Landet totalt 19 111 31 672 281 828 279 839 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 376 873  

2

66.244

Källa: Bil Sweden

Att nybilsregistreringArnA fortsatte att 
sjunka även under september månad och kommer 
att göra så även under resterande del av året, är 
helt enligt plan.

För personbilAr (19 111 bilar under månaden) 
blev nedgången jämfört med föregående år hela 
12 561 bilar och nästan 40 procent. Det innebär 
att årets ackumulerade uppgång mot föregående 
år nu är i stort sett raderad och för att klara års-
prognosen behöver det registreras i snitt 26 000 
bilar per månad under årets tre sista månader. 
med tanke på den något dämpade efterfrågan 
som upplevs och vissa leveransproblem kan det 
bli tufft, men inte omöjligt, att nå prognosen på 
360 000 bilar. 

läget För trAnsportbilAr är även det 
påverkat av bonus malus och under september 
sjönk registreringarna med 45 procent jämfört 
med föregående år, dock ligger den ackumulerade 
siffran på plus 16 procent (+ 6 425 bilar), vilket 
gör att året ser ut att landa något högre än den 
tidigare lagda prognosen på 54 000 bilar. Den 
nya prognosen säger 56 000 bilar och för att 
den ska gå i mål behövs i snitt cirka 3 300 bilar 
årets tre sista månader. 2 577 bilar registrerades 
i september.

För tungA lAstbilAr blev månaden något 
sämre än förra året. 493 fordon mot 604 före-
gående år, men takten mot prognostiserade 
5 900 fordon beräknas att hållas, vilket innebär 
att cirka 500 bilar per månad ska registreras 
under resterande del av året.

Nu märks nedgången
ko m m e N ta r

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

 Augusti  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 
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Hela landet 

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

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

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

1 Volvo 4 307 20,82 3 785 31 861 20,70 31 269 6 592 18,86 7 660 7,2 5,4 6,2
2 Volkswagen 3 061 14,80 2 734 21 690 14,09 22 959 5 005 14,32 4 714 7,2 6,6 6,4
3 Toyota 1 679 8,12 1 686 12 815 8,33 12 925 2 135 6,11 2 723 8,5 7,2 7,5
4 Audi 1 183 5,72 1 265 9 641 6,26 9 896 2 742 7,85 3 113 5,0 4,6 4,6
5 BMW 1 077 5,21 1 190 8 436 5,48 9 727 1 652 4,73 2 188 7,5 6,3 6,7
6 Skoda 926 4,48 794 6 502 4,22 5 813 1 616 4,62 1 606 6,6 5,8 5,9
7 Ford 890 4,30 1 012 6 989 4,54 7 550 1 847 5,28 2 418 5,5 4,9 4,9
8 KIA 890 4,30 818 6 962 4,52 6 395 1 014 2,90 1 441 9,5 6,4 7,9
9 Renault 841 4,07 692 5 632 3,66 5 497 1 409 4,03 1 348 6,8 5,7 5,6

10 Hyundai 711 3,44 675 4 811 3,13 5 143 1 132 3,24 1 437 6,8 5,9 5,8
11 Peugeot 706 3,41 569 4 547 2,95 4 643 1 079 3,09 1 299 7,3 5,4 5,8
12 Mercedes-Benz 659 3,19 631 5 487 3,57 5 405 1 665 4,76 1 745 4,8 4,2 4,6
13 Opel 484 2,34 469 3 665 2,38 3 719 908 2,60 1 188 6,1 4,6 5,0
14 Nissan 471 2,28 451 3 699 2,40 3 271 534 1,53 571 10,1 9,1 9,8
15 Subaru 361 1,75 316 2 630 1,71 2 411 667 1,91 764 6,1 5,0 5,6
16 Citroen 309 1,49 324 2 349 1,53 2 745 704 2,01 854 5,0 4,6 4,6
17 Honda 275 1,33 319 2 190 1,42 2 418 552 1,58 657 5,8 5,8 5,3
18 Seat 251 1,21 200 1 817 1,18 1 615 596 1,71 413 5,1 5,3 4,9
19 Mazda 241 1,17 228 1 995 1,30 1 823 433 1,24 483 6,6 5,0 6,1
20 Mitsubishi 204 0,99 224 1 587 1,03 1 635 452 1,29 511 5,2 5,0 4,7
21 SAAB 179 0,87 241 1 402 0,91 2 028 465 1,33 625 4,5 4,9 4,3
22 Dacia 175 0,85 123 1 141 0,74 857 247 0,71 207 7,8 7,3 7,5
23 Mini 168 0,81 179 1 054 0,68 1 031 172 0,49 235 10,3 8,9 7,7
24 Fiat 130 0,63 125 1 025 0,67 941 260 0,74 269 6,0 5,5 5,5
25 Suzuki 114 0,55 151 1 007 0,65 1 039 209 0,60 281 6,5 6,3 6,0
Övriga                                            391 1,89 362 2 962 1,92 3 321 864 2,47 1 030 5,3 4,3 4,8

Totalt/Genomsnitt 20 683 100,0 19 563 153 896 100,0 156 076 34 951 100,0 39 780 6,7 5,7 5,9

01 - STOCKHOLM                           10 207 9 644 563 5,84 83 613 80 120 3 493 4,36 21,66 21,17
03 - UPPSALA                             1 835 1 687 148 8,77 13 514 13 297 217 1,63 3,50 3,51
04 - SÖDERMANLAND                        1 602 1 520 82 5,39 12 102 11 899 203 1,71 3,14 3,14
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 331 2 088 243 11,64 17 266 16 931 335 1,98 4,47 4,47
06 - JÖnKÖPInG                           1 945 1 871 74 3,96 15 482 14 735 747 5,07 4,01 3,89
07 - KronoberG                           1 144 1 030 114 11,07 8 743 8 266 477 5,77 2,27 2,18
08 - KaLmar                              1 287 1 184 103 8,70 10 082 9 729 353 3,63 2,61 2,57
09 - GotLanD                             226 234 -8 -3,42 1 752 1 788 -36 -2,01 0,45 0,47
10 - bLeKInGe                            881 807 74 9,17 6 349 6 211 138 2,22 1,64 1,64
12 - sKÅne LÄn                           6 644 6 255 389 6,22 49 838 50 076 -238 -0,48 12,91 13,23
13 - HALLAND                             1 696 1 671 25 1,50 12 827 12 649 178 1,41 3,32 3,34
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                8 268 7 645 623 8,15 63 381 62 740 641 1,02 16,42 16,57
17 - VÄrmLanD                            1 537 1 453 84 5,78 11 437 11 131 306 2,75 2,96 2,94
18 - Örebro                              1 581 1 626 -45 -2,77 12 201 12 143 58 0,48 3,16 3,21
19 - VÄstmanLanD                         1 455 1 545 -90 -5,83 11 980 11 905 75 0,63 3,10 3,15
20 - DaLarnas LÄn                        1 584 1 548 36 2,33 11 425 11 607 -182 -1,57 2,96 3,07
21 - GÄVLeborG                           1 424 1 357 67 4,94 10 837 10 815 22 0,20 2,81 2,86
22 - VÄsternorrLanD                      1 298 1 263 35 2,77 9 642 9 545 97 1,02 2,50 2,52
23 - JÄmtLanD                            682 595 87 14,62 4 743 4 474 269 6,01 1,23 1,18
24 - VÄsterbotten                        1 184 1 111 73 6,57 8 851 8 701 150 1,72 2,29 2,30
25 - norrbotten                          1 385 1 292 93 7,20 9 812 9 581 231 2,41 2,54 2,53
Övrigt 19 16 3 18,75 99 189 -90 -47,62 0,03 0,05

Hela landet 50 215 47 442 2 773 5,85 385 976 378 532 7 444 1,97 100,0 100,00

MRF 18 735 37,32 140 447 36,40 17 469 36,84 141 306 37,34 1 266 7,25 -859 -0,61
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 786 27,46 102 694 26,61 12 028 25,36 93 505 24,71 1 758 14,62 9 189 9,83
Bilhandel total 32 521 64,79 243 141 63,01 29 497 62,20 234 811 62,05 3 024 10,25 8 330 3,55
Privat bilhandel(fysisk person) 1 311 2,61 10 741 2,78 1 464 3,09 11 743 3,10 -153 -10,45 -1 002 -8,53
Juridisk person 4 331 8,63 40 288 10,44 3 848 8,11 37 096 9,80 483 12,55 3 192 8,60
Privat 11 736 23,38 89 648 23,23 12 267 25,87 92 291 24,39 -531 -4,33 -2 643 -2,86
Direktimport 299 0,60 2 045 0,53 348 0,73 2 501 0,66 -49 -14,08 -456 -18,23

Totalt 50 198 385 863 47 424 378 442 2 774 5,85 7 421 1,96
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Sept  Ackumulerat  2018  2017
Chevrolet  0 0 4 1 0,0 300,0 0,0 0,0
citroen  42 217 2 177 2 485 -80,6 -12,4 4,7 6,3
Dacia  28 69 432 491 -59,4 -12,0 0,9 1,2
hyundai  0 4 7 37 -100,0 -81,1 0,0 0,1
Fiat  130 125 1 390 1 327 4,0 4,7 3,0 3,3
Ford  542 657 6 802 5 474 -17,5 24,3 14,7 13,8
GM  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  22 91 783 489 -75,8 60,1 1,7 1,2
Isuzu  17 52 585 397 -67,3 47,4 1,3 1,0
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  226 501 4 958 3 565 -54,9 39,1 10,7 9,0
mitsubishi  17 63 725 679 -73,0 6,8 1,6 1,7
nissan  126 274 2 871 2 338 -54,0 22,8 6,2 5,9
opel  112 134 1 248 1 201 -16,4 3,9 2,7 3,0
Peugeot  212 457 3 588 3 355 -53,6 6,9 7,8 8,4
renault  183 519 4 953 3 957 -64,7 25,1 10,7 10,0
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 2 101 58 -100,0 74,1 0,2 0,1
Suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  89 133 2 092 1 674 -33,1 25,0 4,5 4,2
Volkswagen  830 1 425 13 366 12 167 -41,8 9,9 29,0 30,6
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  1 0 49 10 100,0 390,0 0,1 0,0
Totalt  2 577 4 723 46 130 39 705 -45,4 16,2 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Sept  Ackumulerat  2018  2017
Daf  25 14 133 107 78,6 24,3 3,0 2,4
Iveco  0 0 4 1 0,0 300,0 0,1 0,0
Man  12 29 131 185 -58,6 -29,2 3,0 4,1
mercedes-benz  47 73 441 512 -35,6 -13,9 10,1 11,5
scania  219 233 1 742 1 795 -6,0 -3,0 39,8 40,2
Volvo  185 251 1 907 1 845 -26,3 3,4 43,5 41,3
Övriga  5 4 24 24 25,0 0,0 0,5 0,5
Totalt  493 604 4 382 4 469 -18,4 -1,9  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass September Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 2 577 4 723 -2 146 -45,4 46 130 39 705 6 425 16,2
andel i % 83,0 87,5   90,7 89,0
3,5–10 ton 17 34 -17 -50,0 177 214 -37 -17,3
andel i %  0,5 0,6   0,3 0,5
10–16 ton  16 36 -20 -55,6 198 205 -7 -3,4
andel i %  0,5 0,7   0,4 0,5
>16 ton  493 604 -111 -18,4 4 382 4 469 -87 -1,9
andel i %  15,9 11,2   8,6 10,0
Totalt  3 103 5 397 -2 294 -42,5 50 887 44 593 6 294 14,1

Registrering av bussar Över 10 ton

 September Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Sept  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  4 10 40 113 -60,0 -64,6 9,8 14,4
man  8 19 102 111 -57,9 -8,1 25,1 14,1
mercedes-benz  22 11 77 248 100,0 -69,0 18,9 31,5
neoplan  1 0 2 1 0,0 100,0 0,5 0,1
scania  7 15 71 163 -53,3 -56,4 17,4 20,7
VDL  0 4 13 31 -100,0 -58,1 3,2 3,9
Volvo  3 7 77 74 -57,1 4,1 18,9 9,4
Övriga  0 1 25 46 -100,0 -45,7 6,1 5,8
Totalt  45 67 407 787 -32,8 -48,3 100,0  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
Källa: Bil Sweden



  MOTORBRANSCHEN 10 •  2018 65

DET HÄR MASKINSKRIVNA kundbrevet i 
original från 1931 kom vår förre redaktör 
Hans Bister över. Man häpnar över alla 
omsorger som dåtidens bilar krävde; 
mycket var det att förbereda inför en 
vinter. Och visst är väl formuleringarna 
sköna, ”Herr Handlande”, det var kunden 
det, och ”med utmärkt högaktning” 
undertecknades brevet.

Man kan väl konstatera att mycket har 
förenklats, både för kund och verkstad på 
87 år. 2

P E R S P E K T I V  2

EN BLICK BAKÅT!

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



”Individuell  
kontrakts-
rätt på  
arbets-
marknaden 
skulle lösa 
många  
problem”
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Styra Sverige är viktigare
än att styra en Volvo

NILS-ERIC SANDBERG, FD LEDARSKRIBENT  
I DN, PUBLICIST I EKONOMISKA OCH FILOSOFISKA 
ÄMNEN, ÄR ÅTERKOMMANDE KRÖNIKÖR I MOTOR-BRAN-
SCHEN. DEN HÄR GÅNGEN MED EN SKARP PERSONLIG 
EFTER-VALET-BETRAKTELSE.

NILS-ERIC SANDBERG

EFTER VALET har vi nog den rörigaste politiska 
situation sedan Gustav Vasa avled 1560. Han 
försökte ge landet politisk stabilitet genom att 
införa arvrike; kungen skulle inte längre väljas 
utan tronen skulle stanna inom familjen.

Gustav Vasas äldste son och efterträdare, Erik 
XIV, var något psykiskt instabil. Han mördade, 
med lite assistans, fem medlemmar av ätten Sture 
1567. Han hade tydligen lärt sig statskunskap 
av Machiavelli. Han blev avsatt och tillbringade 
resten av livet i fängelse.

Näste man på skansen blev Johan III. Han 
dömdes för landsförräderi och hamnade i fäng-
else. Han efterträddes av Karl IX som lät avrätta 
fem adelsmän i Linköping 20 mars 1600.

JÄMFÖRT MED de här Vasasönerna verkar 
dagens partiledare relativt fredliga, det måste 
medges. Men oredan i riksdagen påminner 
främst om motsvarande tillstånd i Svenska 
akademien, med Stefan Löfven som Horace 
Engdahl – båda vill sitta kvar.

Problemet är Sverigedemokraterna. Det 
väger ungefär jämnt mellan de båda blocken. 
Och båda har bestämt vägrat att ens tala med 
Sverigedemokraterna. Följden blir att Sverige-
demokraterna har det avgörande inflytandet. 
Det är Jimmie Åkesson som bestämmer vilket  
av blocken som kan bilda regering.

FORMELLT HAR talmannen initiativet. Reger-
ingsformen säger att talmannen lägger förslag 
om statsminister. Regeln om negativ majoritet 
innebär att den föreslagna statsministern inte 
behöver ha en majoritet bakom sig; men kan 
heller inte ha en majoritet mot sig. Talmannen 
kan – utan tidsgräns – lägga fram fyra förslag 
om ny statsminister. Därefter måste han eller 
hon utlysa extraval. 

Förmodligen ger detta ingen lösning. En lång 
rad av undersökningar tyder på att opinionsbil-
den är stabil. Och därmed inte ändras nämnvärt 
av ett extraval.

PARTIBLOCKEN KAN ha börjat tala med varan-
dra. När detta skrives har de knappt satt igång. 
Socialdemokraterna inviterar centern och 
liberalerna. Men om Lööf och Björklund läst 
något om modern historia vet de att det ab-
solut viktigaste för socialdemokratin är att ha 
makten – eftersom partiet har som program att 

förändra samhället. Så i en socialdemokratisk 
regering skulle centern och liberalerna uteslu-
tande fungera som lydiga stödpartier. Det enda 
de möjligen skulle få besluta om kan vara den 
nya färgen på stolarna i SAS-planen.

En upplösning av blocken verkar nu inte  
sannolik. De är överens bara om att inte tala 
med varandra.

Decemberöverenskommelsen stred mot grund- 
lagen; regeringsformen 4:5 säger att majoriteten 
ska styra. Att partiledarna inte kan grundlagen är 
som att en körskollärare inte kan trafikreglerna. 
Men nu handlar det inte om att styra en Volvo 
utan att styra landet. Det senare är viktigare.

SVERIGE HAR en rad allvarliga problem som 
politikerna måste ta hand om – de har ju 
begärt att bli våra ombudsmän. Ett är den höga 
arbetslösheten bland invandrare. Tanken från 
alliansen att riksdagen ska lagstifta om sänkta 
ingångslöner är milt talat vansinnig. I princip 
kan den leda till att valrörelserna ska handla 
om hur mycket lönerna ska stiga.

LO har reglerat lönebildningen, med resultat 
att nyanlända utestängs från arbetsmarknaden 
och lever på bidrag. En given utväg vore att 
införa grundlagsfäst individuell kontraktsrätt. 
Marknaden arbetar med kontrakt. Alla affärer 
görs via kontrakt. Företaget är ett knippe av 

Premium däckmaskiner 

- de bästa du kan få!

JOHN BEAN QUADRIGA
• Helautomatisk däckomläggare med ”extra allt”
• Hydraulisk, ergonomisk och stark
• Klarar upp till 30” fälgar
• Chockluft och hjullyft
• Laserinläsning av fälgparametrar

JOHN BEAN B2000P
• Avancerad hjuldiagnos med 3D-teknik
• 5 CCD-kameror scannar med linjelaser
• Upptäcker fel och brister i däck t ex fel 

i däcksida, mönsterdjup och ”flatspots”
• Pekskärm och användarvänliga  

funktioner

Finns även i OEM-godkänt utförade

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

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

2  K R Ö N I K A

kontrakt mellan ägare, styrelse, företagsledning, 
anställda, leverantörer, kunder. 

Individuell kontraktsrätt skulle innebära 
att varje individ får rätt att ingå kontrakt om 
arbetsvillkor, lön etcetera med varje annan 
individ, och varje företag, oavsett vilka kontrakt 
företaget tidigare ingått. Ingen ska alltså kunna 
kränka individens kontrakt. Detta skulle ge en 
individualiserad lönebildning som kunde släppa 
in invandrarna på arbetsmarknaden och minska 
skattebetalarnas bidragsbörda.

ETT ANNAT FALL är energipolitiken. Om vi ska 
ersätta fossila bränslen med el måste vi ha en 
elproduktion. Då bör vi bygga fjärde genera-
tionens kärnkraftverk som använder dagens 
kärnkraftsavfall som bränsle. Men det parti 
som vill ersätta bensin och diesel med el vill 
också lägga ned kärnkraften. 

Då står elbilarna där, stilla.
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