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motorbranschen.

mrf.se

santanderconsumer.se
Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

Vi hjälper dig gärna!
Hos oss finns lösningarna 
När du behöver kreditlösningar vill vi hjälpa dig. Våra innesäljare förstår branschen och 
vet vilka behov och utmaningar du möter i vardagen. Genom att lära känna dig och din 
kund ser vi möjligheterna. Att förverkliga dina affärer är värdefullt för dig, för oss och 
våra gemensamma kunder.

Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. Varmt välkommen att höra av dig. 
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Vi nöjer oss inte med mindre!  
I en snabbt föränderlig värld,

där kunderna blir allt mer medvetna.
Konkurrensen du möter är ofta stentuff

och marginalerna små.

Där nöjer vi oss inte med mindre än
att kunna erbjuda dig det du behöver.

Med Lloyd’s som försäkringsgivare kan vi  
försäkra det mesta som rör din fordonsaffär.

Prata med oss om dina utmaningar
– tillsammans gör vi affären vassare.

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

REPORTRAR 
Anders Parment, Annika Creutzer, 
Maria Eriksson, Mikael Jäger-
brand, Nellie Pilsetnek, Peter 
Lorin, Thomas Drakenfors.

FOTOGRAF 
Anders Andersson.  
KRÖNIKÖR Anders Parment, 
Torbjörn Axelsson.
KORREKTUR Hans Bister.
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FORTFARANDE FINNS TID att ta ut en framtida kurs för 
ett långsiktigt välmående affärssystem. Men grynnorna 
är många och allt tydligare, vilket börjar synas i resul-
taten som redovisas i den här tidningen.

Jag ser att affärsförutsättningarna mellan våra han-
delsled fabrik/importör–kedja–återförsäljare–verkstad 
och kund förändras. 

INOM FLERA affärsvillkor har marginalerna minskat  
och återförsäljarbegreppet ändrats till en mer för-
medlande roll eller agent med helt nya villkor. Till 
detta pågår ett slag om vem som ska ha kundkontak-
ten och tillgången till kunddatan där fler aktörer än 
fabrikerna/kedjorna gör inspel på vår traditionella 
marknadsplats. 

Och yttermera förvisso medför teknikutvecklingen 
av våra produkter dels investeringar i kompetens 
och utrustning, dels en nödvändighet att hitta nya 
intäktskällor i spåren av fler el-fordon och deras lägre 
servicebehov. 

BLAND MÅNGA osäkerheter med allt från hot om 
vikande konjunktur till myndighetskrav på vår 
branschomställning är det hög tid att börja jobba med 
de framtidsfrågor som du själv kan påverka: 

Hur ska min affärsmodell se ut om serviceintäkterna 
på verkstaden minskar med 30–60 procent? Finns 
andra intäktskällor från tjänster eller produkter?

Hur ska mitt intjänande se ut om en europeisk 
reservdelsprissättning blir verklighet i Sverige?

Hur kan vi se till att äga och förädla kunddatan i 
våra egna system och branschens så viktiga samarbete 
inom Wayke för att utveckla erbjudandet till kund?

Hur säkerställer vi kompetensförsörjning med ny 
teknik och valda affärsområden?

Hur minskar vi kostnader för långsamma eller 
kapitalbindande processer/flöden?

Vilka partner/leverantörer vill vi jobba med lång-
siktigt som delar vår framtidsbild och har realistiska 
investeringskrav i lokaler/ytor när mer interaktioner 
blir digitala?

DET FINNS ÄNNU TID till tanke. Digitaliseringen är inte 
längre en våg; den är vardag. Företagsledare behöver 
se till att få med sig alla medarbetare i arbetet och 
nyttja alla goda idéer och kunskap som finns i de egna 
bolagen, men också ta hjälp att jobba sig ur hjulspåren 
för att tydligare sätta affärsplanen för framtiden. 

Jag tror att vår framgång och säkrande av vår fort-
levnad hänger på att det alltjämt är fysiska saker som 
ska levereras och skötas; än så länge kan kunden inte 
få vinterhjul skiftade via nätet. 

Det vi ska konkurrera med är tid, det som flest 
kunder är beredda att investera i är att köpa sig tid, allt 
som förenklar kommer att ligga högt.

Så: Tid till tanke – tid som handling!

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Än så länge kan kunden inte få 
vinterhjul skiftade via nätet …”

Tid till tanke

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      

Fotografen LINDA MODIN KLEMNER, som har  
plåtat Stig-Olof Walfridson från Helmia Lastbilar 
i det här numret, har bilintresset i blodet, började 
tidigt bygga baslådor. Jobb med billjud och mekan-
de tog vid och senare bilstajling. Som makeupartist 
har Linda stajlat rallycrossföraren Petter Sohlberg. 
I värmländska motorkretsar är hon känd som 
arrangör av två lokala motormässor. Själv har hon 
kört både folkrace och streetrace. I dag har hon en 
Subaru Forester som ofta får dra trailer med hästar 
av raserna connemara och irish cob.

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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Peder Gustafsson köper 
av Lars Svensson.

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

Fotnot: Läs på sidan 48 vad Peugeotfabriken säger!

”Vi värvar över Östersjön”
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Bilmetro hittar mekaniker från 
baltiska länder. HR-chefen  
Sara Eriksson berättar hur det  
började med lastbilstekniker!

Hur hittar ni arbetskraft  
i Baltikum?
– Vi blev kontaktade ett beman-
nings- och rekryteringsföretag i 
Litauen, som förmedlar folk till 
bland annat oljeplattformar och 
sjukvården i Skandinavien också. 
Det lät så intressant att vi åkte till 
Vilnius och träffade dem och kol-
lade hur rekryteringsprocessen går 
till. Det kändes seriöst. 

– Det fina är att rekryterings-
företaget har svenskundervisning 
för alla arbetssökande under ett 
par tre månader innan de släpps ut 
på arbetsmarknaden. Och väl här 
bistår företaget dem med praktiska 
ting som bostäder, personnummer 
och bank-konton.

Så ni får svensktalande balter …? 
Varifrån kommer de?
– Det är framför allt litauer, men 
också ett par letter. De är ju EU-
medborgare som innefattas av den 
fria rörligheten, vilket underlättar. 
Och det är smått otroligt att när vi 
åker ner och intervjuar kandidater-
na gör vi det på svenska. Klart att 
de inte behärskar språket fullstän-
digt, men de gör sig förstådda och 
får fortsätta att öva här. 

Hur är den tekniska kompetensen?
– De är erfarna och jätteduktiga 
tekniker. Det fungerar ju så i verk-
städerna att det märks direkt om 
de behärskar momenten, det gör 
dom. Servicemarknadscheferna är 
väldigt nöjda.

Är det bara lastbilsmekaniker?
– Hittills, ett tiotal. Men vi har två 
personbilstekniker på väg nu också.

Trivs dom, tror du?
– Det verkar så. De första kom för 
drygt ett år sedan och alla hittills 
har stannat kvar. Tanken är ju att 
deras familjer ska komma efter och 
att de ska bygga upp ett liv här. Vi 
anställer alla på samma villkor,  först 
provanställning, sedan tillsvidarean-
ställning, allt enligt kollektivavtalet 
och arbetsmarknadens lagar.

Är det en dyr rekryteringsväg?
– Inte dyrare än att gå genom ett 
svenskt rekryteringsföretag.

Så nu är ni tryggade?
– Nej, nej, vi jobbar med kompe-
tensförsörjningen på bred front, 
jättemycket mot grundskolor, 
gymnasieskolor, vuxenutbildningar 
och arbetsmarknadsutbildningar. 
Det går inte att slå sig till ro, det är 
viktigt att fortsätta arbeta för att öka 
intresset för vår bransch. 2  icn

I SLUTET AV oktober diskuterade 
Opelhandlarna de nya villkoren ef-
ter att importören KW Bruun tagit 
över Opel-kontraktet. Enligt uppgift 
råder en blandning av oro och 
rädsla bland handlarna och att det 
skulle bli svårt för dem att acceptera 
importörens tuffa kommersiella 
policy var väntat. Motorbranschen 
erfar att KW Bruun ställde ultima-
tum på mötet – gilla läget eller sluta 
sälj Peugeot och Opel!

Enligt uppgifter till tidningen 
har en delegation från återförsäljar-
na även träffat den gamla importö-
ren för att förklara vilken besvärlig 
situation som handlarna hamnat i 
efter försäljningen av agenturen.

Enligt en källa som har insyn 
både i gamla och nya Opel-avtalet 
är KW Bruuns villkor sämre på 
alla punkter, innefattande hela 
strukturen, villkor, rabatter och 
grundmarginaler men också sämre 
än övriga Europa-avtal.

ANDERS KARLANDER på Opels 
återförsäljarförening och vd Tobias 
Pettersson på KW Bruun har av-
böjt att kommentera situationen.

Samtidigt hör flera återförsäljare 
av sig till Motorbranschen och 

berättar om Peugeothandlare som 
för dialog med KW Bruun om sin 
fortsatta verksamhet. 

– På orter där Peugeothandlare 
har drabbats av konkurser letas 
ersättare. Samtidigt 
jagar importören de 
återförsäljare som inte 
uppfyller sina mål, 
säger Roland Appelskog 
från Peugeotrådet.

Ej uppfyllda mål kan 
exempelvis innebära 
utebliven bonus, enligt 
Appelskog som får 
samtal från intresserade blivande 
Peugeothandlare som undrar om 
den kommersiella policyn är så tuff 
som det ryktas om i branschen. 

– Enligt avtalet kan KW Bruun 
säga upp en återförsäljare med två 
års varsel utan att ange ett skäl. Om 
en handlare inte sköter sig på en 
ort sätter importören in en till. Vi 
har ingen rätt till egna distrikt, vil-
ket i och för sig gäller alla märken, 
säger Appelskog. 

NYLIGEN PRESENTERADE KW 
Bruun sin digitala satsning där 
Peugeot och DS kan privatleasas 
online. Motorbranschen erfar 

att det samma kommer att gälla 
Opel från första december. Enligt 
Appelskog erbjuds ingen rimlig 
ersättning till handlarna.

– Näthandeln kan leda till 
återförsäljarkårens död 
på sikt. Importören er-
bjuder serviceavtal med 
dåliga marginaler med 
rabatterad olja, timpen-
ning och servicematerial. 
Då hjälper det inte att 
volymen av bilar ökar. 
Någonstans finns en 
gräns för vår överlevnad 

och den gränsen kryper närmare, 
säger Roland Appelskog.

För återförsäljarna innebär 
leasingaffären ingen större skillnad 
i arbetsinsats. Leveranskravet är 
detsamma.

– Återförsäljaren ska ta emot 
bilen, tvätta och iordningsställa den 
med leveransservice och gå igenom 
bilen med kunden. Jag tror inte 
att kunden beställer en bil utan att 
ha tittat på den först. De kommer 
förstås först till återförsäljaren och 
provkör och går sedan hem och 
beställer på nätet eftersom im-
portörens kampanj gör att det blir 
billigare så, säger Appelskog. 2  me

GÖR VADÅ?

Det är stor oro bland Peugeot- och Opelhandlarna när importören 
KW Bruun ser över nätverken. Peugeotkontrakt byter ägare efter 
den senaste tidens konkurser och handlarna sitter inte säkert när 
importören ringer runt och försöker hitta nya lösningar.

”Gränsen snart nådd”
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Borås Bilhall i ny ägo
Efter 20 år säljer Lars Svensson 
Borås Bilhall till Peder Gustafsson 
som har lång branscherfarenhet 
som säljare och försäljningschef. 
Samtidigt tas Isuzu upp som nytt 
märke jämsides med Honda. Lars 
Svensson står kvar som fastig-
hetsägare och kommer också att 
fungera som mentor i det snart 
fyrtioåriga företaget som har tio 
anställda och omsätter cirka 40 
miljoner. Borås Bilhall är också 
serviceverkstad för Fiat person- 
och transportbilar. I och med 
övertagandet av Isuzu upphör 
auktorisationen av märket för 
Bilskadecenter Borås.

BilMånsson i Halmstad …
… adderar Jaguar Land Rover 
till sin Fordrepresentation. Som 
Sveriges största Mustangsäljare 
ser Clas Månsson ett utrymme för 
ytterligare ett premiummärke  
i Halland och västra Småland. Och 
han har varit Land Rover-handlare 
förut, bland annat med Volvo som 
generalagent. Han har i dag 10 
procents marknadsandel på Ford 
personbilar och 20 procent på Ford 
transportbilar och ser en potential 
för tillväxt också på det brittiska 
märket som kommer med pre-
mium-elbilen Jaguar I-Pace och 
nya laddhybridversioner av Range 
Rover och Range Rover Sport.

Under hösten har försäljningen 
startat i tillfälliga lokaler och verk-
stad i befintliga lokaler, men redan 
i september 2019 är ambitionen 
att en helt ny 1 000 kvadrat stor 
Jaguar Land Rover-byggnad ska 
stå klar – i direkt anslutning till 
den befintliga BilMånsson-hallen. 

Hedin köper mer i Norge
Det är drygt ett år sedan Hedin 
köpte Miklagruppen och etable-
rade sig i Norge. Nu fortsätter de 
expansion på eftermarknaden. Den 
norska delen av Hedin Bil förvär-
var 67 procent av Lillehammer-
bolaget Conlogo som läggs under 
Hedin-ägda GS Bildeler, 

Conlogo har bil- och båtagentu-
rer, även onlinebutik och kursverk-
samhet. Samordningsfördelar inom 
bland annat logistik och system 
förväntas genom samgåendet.

Fotnot: Bilmetro har anläggningar på elva orter i Dalarna, Gästrikland och Uppland, varav sju har tunga fordon.

PEUGEOT-  & OPELNÄTEN:
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Upplands Motor …
… har två stora, nya investerings-
projekt på gång. Det handlar 
dels om en leveransanläggning 
i Rosersberg i norra Stockholm 
för iordningställande av samtliga 
nya bilar till Upplands Motors 
totalt nio anläggningar, dels om 
en dedikerad lastbils- och trans-
portfordons-anläggning i Länna/
Huddinge i södra Stockholm, som 
byggs enligt Mercedes senaste 
standardkrav.

Upplands Motor säljer och 
servar Volvo, Renault, Dacia, Ford, 
Smart och Mercedes personbilar 
och lastvagnar.

Man finns i Arlandastad/
Märsta, Danderyd, Hammarby 
Sjöstad, Kista (två anläggningar, 
varav en dedikerad enbart för 
Mercedes), Södertälje, Tierp, Upp-
sala och Länna i Huddinge i södra 
Stockholm (Upplands Motor/
Bernats Bil).

Min Bil …
… har nyligen blivit auktoriserad 
för Nissan- och Subaru-service 
vid verkstaden i Sollentuna. 
Allbilsverkstaden, som grunda-
des 2006 av nuvarande ägaren 
Mickael Persson, har i dag fem 
anläggningar i Stockholmsregio-
nen och är auktoriserad för fem-
ton bilmärken. Nyligen lämnade 
de Mekonomen och gick med i 
Autoexperten.

SC tappade två märken
Satsar nu på bildelning

UNDER HÖSTEN har bildelnings-
tjänsten Aimo Solutions startat 
i Stockholm. Med 300 elbilar av 
märket Renault Zoe på Stockholms 
gator, en hemmazon med gratis 
parkering, inga avgifter för tullar 
och rejäla lockpriser hoppas Aimo 
klara sig bättre än sina konkur-
renter.

– Att vi är ägda av Sumitomo 
betyder mycket för oss eftersom 
de finns överallt i världen och har 
lång uthållighet. Vi känner oss 
trygga med att det här inte är ett li-
tet startup-projekt. Vi har ambition 
att bygga en helt ny mobilitet som 
tar ett steg in i framtiden, säger 
Josephine Adorelle, marknadschef 
på Aimo Solutions.

Det var inte länge sedan BMW-
drivna DriveNow lade ner på 

grund av för lågt intresse och för 
höga kostnader för trängselskatt 
och parkering.

Före Daimler upphörde även 
bildelningstjänsten car2go med en 
liknande verksamhet.

SUMITOMO CORPORATION är ägare 
till SC Motor, generalagenten för 
Mitsubishi och Citroën.

Nyligen offentliggjordes att DS 
och Hyundai lämnar SC Motors. 
DS tas över av Interdan och Hyun-
dai av Nic Christiansen Gruppen.

– Hyundai övergår till Nic 
Christiansen Gruppen väldigt 
snart, men vi har inga färdiga 
datum. En exit måste bestämmas 
av båda parter, säger Masahiro 
Tajima, vd för SC Motors.

Hyundai har gått dåligt under 

hela året. Enligt statistik från Bil 
Sweden har marknadsandelen rasat 
från 2,24 (2017) till 1,40 (2018). 

När Motorbranschen genom-
förde intervjuerna till årets GA-
enkät sade Masahiro Tajima att en 
eventuell förändrad affärsstruktur 
kunde bli aktuell beträffande 
Hyundai. Han sade också att han 
ville ha en öppen dialog och en ny 
överenskommelse med fabriken 
för att vända utvecklingen. Det 
lyckades emellertid inte helt.

– När man pratar om att starta 
en ny dialog innefattar det hund-
ratals olika delar och det är svårt 
att uttala sig om vi lyckades helt 
eller inte, men en del förbättringar 
gjordes, säger Masahiro Tajima.

Nic Christiansen Gruppen har 
även importen av Hyundai för 
danska marknaden.

Finns det ytterligare planer 
på fler avslut för exempelvis 
Mitsubishi och Citroën?
– Vi planerar inte att göra exit 
från våra existerande två märken, 
vare sig Citroën eller Mitsubishi, 
konstaterar Masahiro Tajima.

När bildelningsföretaget Aimo 
Solution startade – även de 
ägda av Sumitomo Corporations 
– valde man inte att satsa på 
sina ”egna” märken inom huset 
utan på Renault Zoe, varför?

– Svaret är enkelt. Vi hade ingen 
elmodell som var lämplig för Aimo, 
säger Masahiro Tajima. 2  me
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   Det låter bra men när oturen är framme  
prövas ert varumärke. Och vårt. 

www.svenskbilgaranti.com 

Denna bil är kvalitetstestad  
och levereras med garanti     ”    ”    

Allt fler erbjuder idag kunderna någon form av garanti vid 
köp av en begagnad bil. Men hur väl fungerar hanteringen 
av dessa garantier när kunden råkar ut för en skada? Det 
sista en kund vill är att hamna i ovisshet om vad garantin 
omfattar, vem som ska kontaktas, vem som kan reparera 
bilen och hur lång tid det kommer att ta. Och det sista ni 
själva vill är att lägga tid på något som garantileveran-
tören har ansvaret för.  

Efter snart 20 år som en ledande nordisk garantileve-
rantör i bilbranschen vet vi vad som skapar nöjda åter-
försäljare och slutkunder. Våra garantikoncept hjälper till
att skapa trygghet och goodwill som påverkar kundernas
beslutsprocess och driver lojalitet till ÅF:s verkstad samt 
eftermarknad under hela garantitiden. Slå gärna en signal 
till vår försäljningschef Claes Hellman på 031 27 70 40 så 
berättar han mer om hur ni kan stärka er affär.

PROFFS TAR EMOT 
Kunden kopplas direkt till en erfaren och 

kunnig skadereglerare som tar emot anmälan 
och hjälper till att ringa in problemet.   

BESKED INOM 1 TIM
Samme handläggare återkommer 
till kunden inom max 1 timme med 

besked om skadan omfattas av 
garantin samt planerad åtgärd. 

I RÄTTA HÄNDER
Vid godkänd skada prioriterar vi att  

reparationen utförs av auktoriserade partners 
och med hänsyn till kundens geografiska 

närhet.

   

har i dag certifikatet Motor-
branschcollege. Den senast till-

komna är Yrkesplugget i Bromma 
som celebrerades med den fina 
tårtan på bilden.

Motorbransch-
college är ett 
initiativ från 
Transport-
företagen, 
med stort 

engagemang från 
branschen, som ska säkerställa 
att utbildningen motsvarar bran-
schens behov och krav, och säkra 
framtidens kompetensförsörjning.
Certifierade skolor är Edströmska 

i Västerås, Tullängsgymnasiet i 
Örebro, Jämtlands gymnasium 

Fyrvalla i Östersund, Stockholms 
transport- och fordonstekniska 
gymnasium, Lars Kaggskolan i 
Kalmar och Ystad gymnasium.

Japanska handelshuset 
Sumitomo Corporation  
tappar, men satsar på 
en ny arena under  
hösten. Hyundai och  
DS förlorades till andra 
importörer samtidigt 
som Sumitomo satsar 
på en helt ny bildel-
ningstjänst i Stockholm 
med Renault Zoe.

I granskningen om osund konkur-
rens som polisen genomförde med 
Skatteverket, Kronofogden och 
Arbetsmiljöverket i våras tittade 
polisen speciellt på brott mot arbets-
miljölagen, arbetskraftsexploatering 
och om personalen hade arbetstill-
stånd.

– Vi kontrollerar om personal har 
en illegal inresa, saknar körkort och 
använder körförbudsbelagda fordon, 
lite beroende på vad som sker och 
vad vi finner på platserna, säger 
Johan Winberg, poliskommissarie 
på Nationella Operativa avdelningen 
(Noa).

Polisen besökte 87 verkstäder 
över hela Sverige och resultatet visar 

att det inte är ovanligt med illegal 
arbetskraft inom motorbranschen. 

– Jag kan inte svara på hur vanligt 
det är över tid. Det finns dock illegal 
arbetskraft inom denna bransch som 
motverkar den sunda konkurrensen. 
I detta fall var det 22 personer som 
illegalt invandrat, varav en hade en 
europeisk arresteringsorder utfärdat 
på sig, säger Johan Winberg.

Vid granskningarna händer det att 
polisen upptäcker att personal erbju-
dits sovplats i företagets anläggning. 
Det handlar i nästan alla fall om 
illegal arbetskraft.

– Det går inte att dra en generell 
slutsats om hur vanligt det är, bara 
att det förekommer, säger Winberg.

22 ILLEGAL A ARBETARE PÅTRÄFFADE I  VERKSTÄDER

Ny bil att dela 
i Stockholm, 
Renault Zoe.



VI BRYR OSS OM
DIN VERKSTAD.

Skadereparation ar var verksamhet, Iara kanna  
alla vara losningar och skraddarsydda erbjudanden.  
Kontakta din narmaste saljare: www.car-o-liner.com I info@car-o-liner.se

ÖKA EFFEKTIVITETEN I DIN VERKSTAD  

MED SMARTA REPARATIONSLÖSNINGAR  

OCH MÄRKESOBEROENDE MÄTDATA
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FOLK I BRANSCHEN

Stig Morten Nilsen, vd för bilbranschförbundet NBF i Norge där 40 000 konsumenter står i kö för en elbil.

Upplands Motor har utökat sin 
kommunikationsavdelning med 
tre nya medarbetare, alla med 
bred digital kompetens. Mari Lag-
berg, tidigare marknadschef på 
Retriever, är ny head of marketing. 
Stefan Karlsson, i mitten på 
bilden, som närmast kommer från 
Bonnierägda företaget Kit, är ny 
online marketing manager. Tomas 
Lundholm, ny online manager, 
kommer närmast från Caliroots.

Fordonsläraren 
John-Erik 
Hellström på 
Parkskolan i 
Örnsköldsvik, 
som Motorbran-
schen skrev om i oktobernumret, 
har tilldelats MRF:s stora pris 
för sitt brinnande engagemang 
som har resulterat i ett stigande 
söktryck. Bland slutkandidaterna 
fanns också Nobelgymnasiet i 
Karlstad som breddat utbildnings- 
vägarna och läraren Rickard 
Eriksson på Lars Kaggskolan 
i Kalmar där fordonseleverna 
samarbetar med teatereleverna. 
Vinstsumman om 30 000 kronor 
delades ut på Bilens dag. Heders-
omnämnande gick till Kalle Bäck 
och Anders Ydstedt, författare 
till debattboken ”Ständigt på väg”.

Niklas Gus-
tafsson är ny 
servicemark-
nadsdirektör på 
International 
Motors Nordicför 
Subaru i Norden och Isuzu i 
Sverige. Niklas kommer närmast 
från tjänsten som servicechef på 
Subaru Nordic.

Audis Tom Hed-
ström har korats 
som Sveriges 
Bästa marknads-
chef i kategorin 
bil av tidningen 
Resumé med motivet ”att ha 
balanserat rätt bilmodell med rätt 
kommunikation och kört ifrån alla 
de andra”. Varumärket har under 
året dragit ner på tv till förmån för 
tidningsannonsering och fortsatt 
att göra innovativa kampanjer.

”Även om en elbil bara kräver 50–60 procent av service-
behovet, kommer konsekvenserna för branschen att 
skifta stort beroende på vilka märken man servar och 
var i landet man befinner sig. Övergången kommer 
främst att märkas på den nyare bilparken, på färre  
servicetimmar för bilar upp till sju år. På den äldre  
parken finns fortfarande goda intjäningsmöjligheter, 
men också ökad konkurrens. Det finns inga skäl att dröja 
med förberedelserna för ett grönt skifte.”

Det här är nya super-elbilen  
Lucid.  Den ska ta upp kampen 
mot lyxiga märken som Tesla 
och Jaguar. Bakom satsningen 
ligger Saudiarabien och värl-
dens största oljebolag. 

NU VERKAR oljebranschen ta hotet 
från elbilarna på allvar. Oljelandet  
Saudiarabien investerar nio miljar-
der kronor i den nya elbilen Lucid. 
Investeringen görs av investerings-
fonden PIF, som också äger värl-
dens största oljebolag Aramco. 

I samband med investeringen 

Nu satsas oljemiljarder 
– på att bygga elbilar

presenterade det Kalifornien-
baserade bilmärket Lucid sin första 
modell – Lucid Air. 

Elbilen kommer att börja säljas 
2020 och är en superbil som fram-
för allt blir en konkurrent till Tesla, 
Audi eTron och Jaguar E-Pace. 

Standardversionen kommer 
att ha en räckvidd på 380 km, 
bakhjulsdrift och en 400 hästars 
motor. Men man kan välja till ett 
batteri som ger en räckvidd på  
640 km och som har dubbla moto-
rer. Priserna för Lucid Air kommer 
att börja på cirka 600 000 kronor. 

Den statliga saudiarabiska fon-
den PIF är en av världens största 
investeringsfonder med tillgångar 
motsvarande på 18 000 miljarder 
kronor. 

Tidigare i år råkade Tesla-
ägaren Elon Musk i problem när 
han öppet diskuterade en eventuell 
investering från PIF-fonden i Tesla. 

Nu står det klart att fonden i 
stället gör en rekordinvestering i en 
av Teslas värsta konkurrenter. 2  mj

Läsvärt om framtiden
Äntligen en bra konsultrapport 
som visar att handeln behöver 
förändras – om så sker är  
framtidsutsikterna ljusa. 
Rapporten ”The European  
dealer of tomorrow” kommer 
från forskargruppen ICDP.

MÅNGA KONSULTRAPPORTER över- 
driver förändringstakten för att 
skapa osäkerhet – och få sälja råd-
givning. ICDP jobbar inte så. De 
åtnjuter stort förtroende i branschen.

Den senaste rapporten bygger 
på djup branschkunskap. Förfat-
tarna är early adopters, som tidigt 
tar till sig förändringar och ny 
teknik, men ändå är nyktra i synen 
på förändringstakten.

Men det är definitivt i under-
kant att elbilar bara skulle utgöra 
3-8 procent i EU 2025. 95-grams-
regeln och WLTP gör att biltill-
verkare kan välja mellan många 
lågutsläppsbilar, många elbilar 
– eller böter! 

I ÖVRIGT KÄNNS det som sannolika 
förutsägelser att självkörande bilar 
dröjer och att effekterna av del-
ningsekonomin överskattas. Likaså 
att e-handel kommer att spela en 
liten roll, och att bara fyra procent 
kommer att vilja sköta hela köpet 
på nätet, trots att privatleasing 
och fasta månadskostnader sänker 
tröskeln för nätköp.

ICDP delar in kunder efter hur 
stort intresse kunderna visar vid 
bilköpet. Två tredjedelar är en-
gagerade, en tredjedel är det inte, 
och kunderna kommer att köpa 
där det är billigast och vara ganska 
ointresserade av bilmärke. Kvarstår 
då två tredjedelar av marknaden 
där en bra handlare kan göra stor 
skillnad!

Rapporten beskriver utmärkt 
att köpprocesser ser olika ut för 
olika personer. Det bör kopplas 
till digitala lösningar så kunden 
kan påbörja köpprocessen och 
genomföra köpet på valfritt ställe, 

på nätet eller hos handlaren.
Med ny teknik behöver bilägare 

mer hjälp av handlaren och nya 
drivmedel innebär stora krav på 
verkstäder. 

NÅGRA BRISTER har dock rap-
porten. Den ger visserligen en 
välbalanserad bild av bilhandelns 
utmaningar och möjligheter, men 
ibland är den för orienterad mot 
tillverkarens lösningar. Den menar 
att leasing av begagnat kommer, 
men här har de fel för det skulle bli 
dyrare än leasing av nytt; tillverka-
re vill inte subventionera begagnat.

Det märks att en del av 
data-insamlingen gjorts under 
uppdrag från tillverkare. Som 

att handlare måste samarbeta 
mer med tillverkare och mer än 
hälften av handlarna är positiva 
till agentkontrakt, där tillverkaren 
äger bilen. I själva verket får stora 
handlargrupper, som jobbar smart, 
allt mer marknadsmakt och starka 
handlarföreningar kan samordnat 
stärka bilhandeln!

MED NYA KONTRAKT, tillverkare 
som flyttar fram positionerna och 
makrotrender som talar för starka-
re tillverkare bör handeln komma 
med motdrag. Där ger rapporten 
få förslag, men är ändå läsvärd för 
att förstå hur marknaden kommer 
utvecklas. 2  ap

LUCID 

NAMN: Lucid Motors Company.

GRUNDAT: 2007 (under namnet 
Atieva).

HÖGKVARTER: Menlo Park, Kalifor-
nien. Företagets bilfabrik ligger i 
Casa Grande, Arizona.

ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 300 
personer. 

MODELLER: Lucid Air 2019. De  
första 255 fordonen är en special-
modell, Lucid Air Launch Edition, 
med bland annat dubbla motorer 
och en räckvidd på 640 km.

SAUDISKA PIF-FONDEN 

NAMN: Public Investment Fund of 
Saudi Arabia.

GRUNDAT: 1971.

ÄGARE: Saudiarabien. 

TILLGÅNGAR: Cirka 18 000 miljar-
der kronor. 

FÖRETAG: Fonden äger fler än  
200 olika företag. År 2016 tog man 
över världens största oljebolag 
Saudi Aramco. 
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Det här är elbilen Lucid Air, som nu blir systerföretag till världens största oljebolag.

Ett av Saudi Aramcos många 
oljeraffinaderier, i Khurais. 
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DE ALLRA FLESTA svenska personbilar 
körs på bensin eller diesel och de står för 
92 procent av den totala körsträckan. Men 
på enskilda drivmedel är det bilen som 
körs med gas som går längst, 1 912 mil i 
snitt per år. Kortast sträckor går bensinbi-
larna, i snitt 927 mil per år. El-, hybrid- och 
laddhybridbilar går 1 123, 1 416 respektive 
1 155 mil per år. Det visar Trafikanalys 
årliga rapport för 2017 som baseras på 
Transportstyrelsens vägtrafikregister och 
mätaruppgifter från besiktningsföretagen. 

Längst genomsnittlig körsträcka har 
personbilar, registrerade i Stockholms 
län, 1 265 mil per år, och kortast sträcka 
körs gotlandsbilarna, 1 008 mil per år. 
Västerbotten, Norrbotten och Dalarna 

tillhör också län med lägre körsträckor 
än snittet. 

ÄVEN ANDRA fordonsslag ökar i total 
körsträcka, men minskar per fordon. Lätta 
lastbilar körs över 900 miljoner mil per 
år. Per fordon är sträckan 1 382 mil per år, 
vilket är sju procent mindre än toppåret 
2007. Tunga lastbilar (>3,5 ton totalvikt) 
kör betydligt längre sträckor i snitt, 4 162 
mil per fordon. Men den totala körsträckan 
är knappt hälften, drygt 400 miljoner mil.

Bussar har längst körsträcka per 
fordon, 5 737 mil per år. Totalt rullar våra 
bussar knappt 100 miljoner mil per år. MC 
går kortast sträckor, knappt 200 mil per år 
och totalt drygt 70 miljoner mil. 2  ac

Trafiken med personbilar ökar och den totala körsträckan blir allt längre. Förra året rullade 
våra personbilar 6,8 miljarder mil tillsammans. Men den enskilda föraren kör allt mindre.  
Trafiksträcka per fordon har sjunkit och i dag rullar en genomsnittlig personbil 1 211 mil per år. 
Det är 106 mil mindre än för tio år sedan.  Mest körs taxibilar, i snitt 6 608 mil per år.

Det körs mer bil – fast kortare
STATISTIK

Bussar körs längst
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DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!
                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

BioOver 300C Reningsverk för

 hjultvättar och förorenat vatten!

Ny självladdande hjultvätt som

 automatiskt hanterar efterföljande 

hjulvagnar! Arbetar med kallt vatten 

under högtryck och tvättmedel.

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

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

Hållbara transporter 2018
15 november, Grand hôtel Royal, Stockholm
Svenska miljöinstitutets årliga konferens med den senaste uppdatering om 
hållbara transporter och vägen mot fossilfrihet – miljöpåverkan, drivmedel, 
beteendeförändringar, mobilitetstjänster, teknologier, affärsmöjligheter 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
30 november–2 december, Svenska mässan, Göteborg
Elbilsmässan fördubblas i storlek och samlar marknadens alla laddbara 
bilar under ett tak. Även elcyklar och -skotrar. Provkörning, provladdning, 
seminarier. http://ecarexpo.se

Plastkännedomsutbildning
4–5 december, Bojo, Mjölby
Vänder sig till kundmottagare, skadeberäknare samt skadetekniker på för-
säkringsbolag och syftar till att öka medvetenheten om bilplastreparationer.

Tjänstebilsdagarna
6 december, Stockholm 
11 december, Göteborg 
13 december, Malmö
Heldagsseminarium av Ynnor om vagnsparkstrategi. Bl a konsekvenserna av 
bonus malus, ändrade bilförmåner och nya utsläppstester. www.ynnor.se

DI Stora Bildagen
11 december, Stockholm
Mötesplats för bilindustrin. Strålkastarljus på bilbranschens utmaningar, 
globala trender och de senaste tekniska framstegen. www.konferens.di.se

Bologna Motorshow
6–9 december, Bologna, Italien
Motorsalong med nya, klassiska och racingbilar, motorcyklar, tillbehör och 
utrustning. www.bolognafiere.it 

MC-mässan 2019
25–27 januari, Friends arena, Stockholm
Sveriges största mässa för mc och moped. Uppvisningar, tävlingar, testbanor 
och mycket mer. www.mcmassan.se

MRF:s Lack- och skadeträff
1 februari 2019, Clarion hotel Stockholm
Fyrtioårsjubileum för lack- och skadekonferenserna med fylligt seminarie-
program och glitter- och glamourshow.

Kontakta oss på 0120-109 90 eller info@jne.se
www.jne.se

Öka din lönsamhet och bidra �ll
e� mer hållbart samhälle genom:
• Lägre färgförbrukning
• Färre filterbyten
• Färre rundgångar

• Kortare avlu�nings�der
• Jämnare kvalitet
• Bä�re arbetsmiljö

Få demonstra�on av Nitrotherm Spray System 
och prova gra�s på er lackverkstad i två veckor.

Drygt nio av tio bilar kördes under 2017 
antingen på diesel eller på bensin. 

Den totala 
körsträckan 
för svensk-
registrerade 
personbilar 
har ökat 
kraftigt 
sedan 1999.

En svensk-
registrerad 
personbil körs 
i genomsnitt 
allt kortare 
sträcka per år.
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FÖR DRYGT TJUGO år sen välte Robert Collin en Merca A-klass i ett 
undanmanöverprov i Tyskland. ”Älgtest” är bara relevant i Sverige, 
försökte Mercedes, utan framgång. Collin vek sig inte en tum när han  
väl reste sig ur den sargade Mercan. Antisladdsystem infördes omedel- 
bart i A-klass och snabbt i andra bilmodeller. De minskar risken att 
dö i trafiken med 25–30 procent. Det snabba införandet räddar fort-
farande människoliv eftersom många bilar av årsmodellerna 2000 till 
2005, som i dag har antisladd, inte skulle ha haft det utan vurpan.

Sommaren 2002 hade jag just köpt en S60 T5 och frågade, vid ett 
besök på Hisingen, varför antisladd inte var standard. Behövs inte, 
S60:n har så fin grundbalans, sa Volvofolket. En månad senare var det 
standard, långt efter konkurrenterna. 

FORSKARE VID universitetet i West Virginia avslöjade Dieselgate. De vek 
sig inte heller. Redan 2012 menade European Environment agency att 
71 000 dör för tidigt varje år i Europa på grund av dieselavgaser. Fem 
år senare, 38 000 enligt en annan studie. Då hade vi Euro 5 som bäst, 
Euro 6d i dag släpper ut en bråkdel så mycket farliga partiklar. Tack 
vare Dieselgate går omställningen snabbare. Många konkurrenter har 
ju visat sig småfuska också – om än inte så medvetet som Volkswagen – 
och på bara något år har nya bilar som släpper ut långt över gräns-
värdena minskat dramatiskt. 

TACK VARE KRITISK granskning vet företag att de måste leverera vad de 
lovar. Tacka journalister, forskare och andra som granskar och säger 
ifrån. Kanske vi till och med ska tacka våra 80-talspolitiker för att de in-
förde katalysatorrening, trots en högst tveksam bilbransch som varnade 
för ökad förbrukning, lägre motoreffekt och dyra katalysatorbyten. 

Många bilar tappade 20 till 25 procent av motoreffekten med kata-
lysator. Där gjorde BMW något smart: 1986 kom 325i. Den hade  
171 hk utan katalysator. 170 med. 1 hk kunde ju miljön vara värd? 
Och en del minns hur folk köpte på sig dieslar utan katalysator när 

sådana infördes 1993. I dag vill ingen tillbaka till tider 
med dålig avgasrening.

Därför behöver alla branscher journalister,  
konsumentorganisationer och andra som inte är 
inställsamma mot tillverkare, handel, annonsörer  
och andra, utan som granskar.

VILKEN ÄR NÄSTA skandal? Det vet vi inte 
men klart är att den inte avslöjas i en 

inställsam kultur som tystar avvikande 
uppfattningar och tycker att allt var 
bättre förr.

Skandaler sparar 
människoliv

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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Maxus EV80 är utrustad med 
ett litiumbatteri med hög kapacitet, 
kan köras upp till 20 mil på en 
laddning och har en laddningstid 
om två timmar med DC-laddare. 

Även AC-laddning 
erbjuds som standard. 
Bilen kan konfigureras 
i många olika format.

MEN INNAN DEN kine-
siska bilen kommer 
till Sverige startar 
LeasePlan här en egen 
auktionssajt, redan  

i slutet av november.
– Vi har tidigare anlitat en 

extern auktionsfirma och varit det 
enda land i koncernen som inte 
haft egna auktioner. Så det är på 
tiden att vi också tar auktionerna 
till eget hus. Det kan bli kostnads-
effektivare men den stora fördelen 
är att vi når hela den europeiska 
marknaden, säger svenske vd:n 
Roelof Hansman.

Samtidigt kommer hela flödet 
av bilar också att tas in-house; ett 
nytt logistikcenter byggs, inte långt 
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Riddermark Bil …
… är en växande bilkoncern som  
enbart säljer nyare begagnade  
bilar. I höst etablerar de sig även  
i Östersund, efter att tidigare 
endast ha varit verksam i Stock-
holms-området. Företaget, som 
ägs av grundaren Alexander 
Riddermark, har anläggningar i 
Järfälla, Täby, Arlanda/Märsta, 
Slagsta/Norsborg, Länna/Skogås 
samt ett särskilt transportbilscen-
ter i Tyresö. Riddermarks omsatte 
förra året cirka 1,5 miljarder kronor, 
sålde nära 50 000 begbilar och 
hade 2017 cirka 100 anställda.

Holmgrens Bil-gruppen …
… fortsätter att expandera. Nyligen 
köptes Göteborgs Motorgrupp 
med två separata anläggningar 
som i många år varit Sveriges 
största Peugeot-återförsäljare och 
en av landets tre största Mazda-
handlare. På senare tid har också 
Opel funnits på programmet.

Holmgrens har nu verksamhet 
i Jönköping, Göteborg, Vimmerby, 
Nässjö, Skövde, Vetlanda, Värnamo, 
Västervik, Växjö, Borås, Helsing-
borg, Kalmar, Oskarshamn och 
Karlskrona och representerar Alfa 
Romeo, BMW, Chevrolet, Chrysler, 
Citroen, Dodge, Fiat & Fiat Pro-
fessional, Hyundai, Jeep, Lancia, 
Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Peugeot, Subaru och Saab.

Toveks Bil …
… bygger en ny separat Audi-hall 
i Skövde som ska stå klar i april 
2019. Toveks Bil-koncernen finns 
på 15 orter i hela Västsverige, 
omsätter 3,5 miljarder per år och 
har cirka 650 anställda. De repre-
senterar VW, Audi, Seat, Skoda, 
VW Trp och Scania. Företaget 
startades av Gregor Tovek 1994, 
som nyligen ropade hem Sveriges 
äldsta bubbla, Typ 1, från 1948 
för 1 350 000 kronor när Bengt 
Holmgrens Volkswagen-museum i 
Pålsboda auktionerades ut.

Finnvedens Bil …
… har startat bygget av en ny bil-
anläggning i småländska Gislaved. 
Det familjeägda företaget, som 
ingår i koncernen Liljedahl group, 
grundades 1936 och finns i dag 
även i Värnamo och Smålands-
stenar. Finnvedens Bil säljer och 
servar Volvo, 
Renault och 
Dacia.

DET ÄR LEASEPLANS huvudkontor 
som har tecknat ett importörsav-
tal om exklusiv försäljningsrätt i 
Europa med Saic Mobility Europé 
som är en av Kinas största fordons-
tillverkare. Svenske 
vd:n Roelof Hansman 
säger att det ser ut 
som om bilen också 
kommer att komma 
till Sverige men att 
det inte finns något 
tidsperspektiv ännu.

I pressmeddelan-
det betonas till-
fredsställelsen av att snart kunna 
erbjuda yrkesförare ett fossilfritt 
och prisvärt leasingalternativ.

– Genom partnerskapet med 
Saic kommer vi att kunna möta 
det växande behovet av transport-
bilsmotorer med nollutsläpp och 
det till en konkurrenskraftig total 
ägandekostnad. Att underlätta 
övergången till en elektrisk flotta är 
ett av de enklaste sätten att hjälpa 
företag att sänka sina utsläpp och 
hantera klimatförändringen, säger 
LeasePlans vd Tex Gunning.

Det ser ut som om LeasePlan kommer att ta den kinesiska eldrivna 
transportbilen Saic Maxus EV80 till Sverige. Inom kort startar de egna 
auktioner på en sajt för sina samarbetspartner bland återförsäljarna. 
Och vi har tidigare berättat om deras första svenska begagnatbutik 
CarNext Delivery store och långsiktigare planer på att sälja nybilsleasing.

Aktör att räkna med
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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.
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varje dag under 
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på vår webb
motorbranschen.
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”Tacka journalister, forskare och andra 
som granskar och säger ifrån”
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Så här kan en elbil av 
den kinesiska modellen  
Saic Maxus EV80 se ut.

från begagnatbutiken i Upplands-
Väsby och där kommer också en 
fotostudie att inrymmas.

Begagnatbutiken CarNext 
väntas stå klar under andra 
kvartalet nästa år. Den kommer att 
rymma 300 bilar som ska säljas till 
fasta priser med max en tidigare 
ägare i dokumenterad historik. 
Tre år gamla, före detta bilar av de 
vanligaste märkena, servade enligt 
tillverkarens anvisningar samt med 
sex månaders garanti och bytesrätt. 
Tillika hemleverans, serviceavtal 
och möjlighet till nätköp. Målet är 
att inom ett par år ha sålt omkring 
2 000 bilar.

Till butiken söks nu ett verk-
stadsföretag.

För sina leasingkunder ska 
LeasePlan nästa år införa service-
styrning till ett prioriterat leverans-
nätverk där både fria och auktorise-
rade verkstäder rankas i tre nivåer 
utifrån bland annat kundnöjdhet 
och antalet reklamationer.

– Operationell leasing handlar 
snarare om långtidshyra än finansie-
ring, säger Roelof Hansman. 2  icn



BILFINANSIERING NÄR 
DEN ÄR SOM ENKLAST

DEALERPAD.NET
Köp bil online - ett digitalt handslag för dina bilköpare.
-> Läs mer på www.dealerpad.net

DEALERPAD.ONLINE
Ett komplett säljstöd till dig som bilåterförsäljare.
-> Läs mer på www.dealerpad.online

DEALERHUB.SE
Digital utbildning för dig som bilsäljare.
-> Läs mer på www.dealerhub.se

LÅT OSS BERÄTTA MER PÅ BEGBIL-18
Du är hjärtligt välkommen att besöka vår monter på BegBil-18mässan. 

Är du nyfiken på att veta mer redan nu? Vänligen maila till nyfiken@dnb.se

MRF-annnons BegBil18 v12 till tryck.indd   1 2018-10-19   18:11
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Vad innebär skyddsstopp?
– Det innebär att vi inte skulle få stanna och 
lasta av på den adressen. Vårt skyddsombud 
har bestämt att det var för farligt på grund av 
trafiken. Under året har det pågått en dialog 
mellan företagen för att undvika ett skydds-
stopp, men med stor risk för olyckor för chauf-
förerna. Dialogerna pågår fortfarande.

Det här ärendet anmäldes till Arbetsmiljö-
verket, vad har hänt?
– Skyddsombudet och Arbetsmiljöverket har 
tillfälligt godkänt att vi lossar bilar utanför 
anläggningen om det sker på kvällar och nätter. 
Men vi väntar fortfarande på ett beslut.

Hur kan det se ut när ni lämnar bilar hos en 
återförsäljare?
– Det finns återförsäljare som har tänkt på våra 
lastbilar redan när de byggt anläggningen och 
gjort en egen hage där vi kan parkera lastbilen 
och jobba i fred när vi lossar bilar, men tyvärr 
är det ofta minst plats på nyare anläggningar.

– Det är vanligt att vi tvingas hitta parkering 
på gatan utanför återförsäljaren, ibland trånga 
gator med andra parkerade bilar, busshållplat-
ser och mycket trafik. 

Hur tycker du att det ska se ut? 
– När man levererar varor till en butik finns 
krav på lastbrygga och säker lastplats, men när 
man levererar bilar verkar det inte finnas några 
krav. Om återförsäljaren inte har plats inne på 
området räcker det för oss med en parkerings-

ficka så vi slipper jobba mitt i trafiken. Det är 
väl något som kommunen borde kunna hjälpa 
till med? Annars kan flera återförsäljare gå ihop 
och hyra en hage där vi kan ställa alla bilar.

Har det hänt några olyckor?
– För ett tag sedan snubblade en chaufför på 
trappsteget när han skulle kliva upp i bilen 
och ramlade baklänges ut i gatan. Det var 
en hårsmån från att han blev påkörd av en 
omkörande bil. 

– Det har också hänt att andra bilister av 
misstag kört upp på våra trailers när vi stått 
mitt i filen och lossat. Eller att bilar som väjer 
så nära oss att deras sidospeglar slits av. Jag är 
rädd för att det ska behöva hända en allvarlig 
olycka innan det blir bättre arbetsmiljö hos 
återförsäljarna. 2

Stor risk för olyckor

HÅKAN OLSSON

ÅLDER: 54.
GÖR: Chaufför på Sveab som levererar 
bilar för Axess Logistics till återförsäljare.
KARRIÄR: Jobbat som chaufför i 33 år, kört 
biltransporter i 20 år.
KÖR PRIVAT: Kia.

Trångt, farligt, mycket trafik och svårjobbat. Det sammanfattar biltransportörernas 
vardag när de lämnar bilar hos återförsäljare. I Stockholm har återförsäljare hotats 
med skyddsstopp av skyddsombudet eftersom det är för farligt att lossa bilar där. 
Chauffören Håkan Olsson berättar om ett inte sällan riskfyllt jobb.
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON
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Snabbladdad Audi
Bilmodeller är som livet mest; oväntade guldkorn blir succéer, stora förhopp-
ningar förbyts i floppar. Det senare hände Audi R8 e-tron. Men nu är Audi 
tillbaka på banan med en övertygande elsportbil. 600kW och 830Nm ger 
0–100 på drygt två sekunder och den väntas göra mer än 300 km/h. Men då 
räcker inte batteriet utlovade 500 km. Med 800 Volt-laddare fulladdas bat-
teriet på 15 minuter. 
Rekordsnabbt! 

Bagageutrymmet 
rymmer hela 470 liter. 
Bilen kanske inte går i 
serieproduktion men 
visar vad som är möj-
ligt – och det ryktas 
om en fyrsitsig E-tron 
GT à la fyrsitsiga 
Mercedes GT.

Framtidens mobilitet I: 
Lexus-flagskepp med Volvo-V8
Lexus LY650 låter som ännu en Lexus-modell, och det är 
det också. En 65-fots yacht med V8 från Volvo. Den första 
marina produkten från Lexus, som talar om ”utforskandet 
av världar utanför bilvärlden”, i pressmaterialet talas om 
kulinarisk matlagning, film (Göta kanal 4?), design och 
upplevelser för lyxig livsstil. Experience mazing på Lexus-
språk. Spännande – vi får se vad som kommer härnäst. 
Stekpannor, gasspisar eller gasolgrillar? Amerikanska 
Marquis-Larson bygger flaggskeppet. 20 meter långt och 
med markerade höfter och en distinkt taklinje ska LY650 
ge den rätta Lexus-känslan. 

Framtidens mobilitet II: 
Åk som Putin
Putin vill inte vara sämre än Trump och har låtit utveckla 
Aurus Senat – nu tillgänglig för allmänheten. V8 på 600 hk,  
AWD och 9-stegsautomat är standard. Den 5,63 långa 
limousinen kan fås i en meter förlängd bepansrad version, 
om man nu verkligen vill vara Putin. 5 000 bilar om året 
ska produceras 2021 – men kapaciteten är den dubbla, bra 
om efterfrågan blir stor.

Mercedes EQC – först i klassen?
Elbilar finns det sedan länge – redan 1997 kom Renault 
Clio Electrique. Nu ser Mercedes ut att bli med en 
för kunder som annars övervägt fossilbil. EQC 
är först i EQ-serien, ett parallellt modell-
program med smarta elbilar. EQC är vis-
serligen rätt lik GLC men med dragning 
åt stor kombi. EQC bygger på en helt 
ny plattform. Två elmotorer ger 408 
hästkrafter och fyrhjulsdrift. 0–100 
5,1, max 180 km/h. 450 km räckvidd, 
kan snabbladdas så klart. Dragkrok 
kommer, vi vet från andra elbilar att 
räckvidden minskar drastiskt med tungt 
släp, men för en tur till Bauhaus eller ÅVC 
är det bra. EQC ska börja produceras under 
2019. Vi får hoppas det går vägen.

SEMI-SJÄLVKÖRANDE LASTBIL
Nya generationen Mercedes-Benz Actros är den första lastbilen med  
assistentsystem à la S-klass. Den har ett nytt autobromssystem, håller 
rätt fart, kurs och avstånd till andra fordon i alla hastigheter, även i köer 
och kurvor. Systemet känner av andra fordon, fotgängare och cyklister 
och bromsar till stillastående vid behov. Interiören bär det föga innova-
tiva namnet Multimedia Cockpit och är digital. 3-5 procent snålare än  
föregångaren. Navin planerar körningen efter vägens kurvor och topo-
grafi. Backspeglarna är digitala, vilket såklart sänker luftmotståndet.

Fransk suv-kupé
Renault har, som första volymmärke, presenterat en suv-kupé à la X4 och GLC Coupé. Som alla 
kupéer är den trängre och dyrare, men kanske snyggare och sportigare. Detta är en konceptbil 
men ligger nära seriebilen. 19-tumsfälgar är oväntat lite, den förnuftiga(re) Scenicen har 20 tum 
som standard. Plattformen kommer från Kaptur, en lite större variant av Captur som säljs i Europa. 
Renault uppger att bilens design ska anpassas efter lokala preferenser. Låter ängsligt! Och märkligt 
nog, kan man tycka, ska den inte säljas i Europa. Lite större självförtroende från Renaults sida vore 
klädsamt – bilen är det inget fel på.

7 fakta om 
den digitala 
bilköparen



Vinn!

Vinnare
Vinnare av vinkelslipen från Chicago Pneumatic i nummer 
8-9 blev Staffan Skogman från Fiskebäckskil.

Vi lottar ut 2 exemplar av ”Volvos polisbilar” 
bland våra läsare. Vill du vinna, mejla namn och postadress 
till redaktionen@motorbranschen.se senast 10 december 
2018. Skriv ”Utlottning polisbok” i ämnesfältet. Tidningens 
medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej delta.  
Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Volvohistoria x 2
Tillfällighet eller ej, men nästan samtidigt har två minnesrika 
böcker om Volvobilar lämnat tryckpressarna. 
1. Den rikt illustrerade boken ”Volvos polisbilar – från PV652 
till V90” berättar om 37 olika modellserier från Volvo, främst 
personbilar men även lastbilar och bussar plus polisiär 
utrustning från de första försöken med radio till automatiska 
system för att avläsa registreringsskyltar. Sedan 1929 har 
Volvo använts som polisbil i drygt 
30 olika länder. I boken får läsarna 
bland annat veta att en del av 
polisens krav på Amazon även kom 
den vanliga Volvoköparen till godo. 
Författare är motorjournalisten 
och Volvokännaren Fredrik Nyblad, 
förläggare Trafik-Nostalgiska för-
laget. Pris cirka 300 kr inkl moms.
2. ”Historien om Volvo – från Jakob 
till nya V60” behandlar hela resan 
från 1915 och fram till i dag med 
många sköna bilder och beskriv-
ningar av varje modells känneteck-
nande detaljer och teknik. Boken är 
en samproduktion mellan Teknikens 
Värld och Bonnier Fakta. Pris från 
177 kronor inkl moms.

Digitalt nyckelskåp
Bosch presenterar Perfectly keyless, ett nytt 
digitalt nyckelsystem som kan hantera en hel 
lastbilsflotta. Det är en app, via vilken logistik-
leverantörer och ledningscentraler ger sina förare 
tillgång till en specifik bil. Den öppnas och blir 
startbar enbart om nyckeln matchar det digitala 
låset. Försvinner mobilen kan nyckeln avaktiveras 
och i framtiden sägs systemet kunna fungera 
även om mobilen ”dör”. Månne en komponent som 
lastbilstillverkarna kommer att annektera.

EJ EN DROPPE 
FINNES KVAR
Det är inte många år sedan det blev möjligt att 
pumpa ur gammal olja ur automatlådor vid byte 
och säkerställa att inget blir kvar. Nu har Liqui 
Moly uppdaterat föregångsmodellen Tronic II  
till den vassare Gear Tronic II som sköter både 
tömning och påfyllning helt automatiskt. En 
pekskärm är kopplad till en fordonsbas som 
visar vilken typ av olja som varje fordon behöver 
och hur mycket som ska fyllas på. Priset är cirka 
63 000 kronor inkl moms.

BLÅSER RENT
Liqui Moly har också kompletterat sitt sortiment med blås-
pistolen Tornador som synkar med rengöringsmedlen. Med 
en luftvirvel från tryckluft rengör pistolen inte bara invändiga 
golvmattor, klädsel och ventilationsöppningar utan också 
utvändiga fälgar, nummerskyltar och påfyllningshalsar.  
Varför inte lämna lite bonus-rekond som komplement till en 
för kunden kostsam servicefaktura? Rekommenderat pris för  
Tornador är 2 000 kronor inkl moms.

Elektroniken på plats
Från det över hundra år gamla japanska designföretaget 
Yamazaki home kommer den sobra hållaren ”Rin” för 
läsplatta och mobil. Finns i brun och beige plywood och 
kan hittas på flera nätsajter för cirka 375 kronor.

Fluffig 
laddning
Så kallade power banks, 
portabla laddare, har 
bland annat Buqu i en 
uppsjö utföranden. På 
redaktionen, som är helt 
kvinnodominerad, föll 
vi för den duniga bollen 
Power poof med en liten 
karbinhake. Finns i fyra 
färger. Priset är cirka 
220 kronor inkl moms.

Torkarblad som passar 
dig och dina kunder!
Över 98% täckning med 14  blad
Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 
Med TRICO Flex® kan du erbjuda den senaste teknologin till de fl esta av dina kunder. 

• Innovativ design med låg profi l som ger en jämn och tyst torkning.
• Snabbt och enkelt torkarbladsbyte med SWIFT® Easy Connection Technology.
• Memory Curve Steel™ ger ett jämnt tryck för ett rent och klart torkresultat.
• Exklusiv tvåpunktskoppling motverkar ränder.
• Monteringsanvisningar på video med QR-kod.
• Perfekt för verkstäder, bensinstationer och detaljhandeln med 
 begränsat exponeringsutrymme.

M
arknadsförs av ferdfelt.se • Tel 08-749 35 50

Torkarblad som passar 

Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 

För mer information kontakta oss, tel 08-749 35 50 eller kundkontakt@ferdfelt.se

Hitta rätt blad

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 och är idag 
världens ledande tillverkare till biltillverkarna (OEM) och eftermarknaden.
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Berners tunga fordon har byggt stort, jättestort och hållbart, i Sundsvall. 
Originellt är att lastbilarna huserar i samma hus som transportbilarna. 
De samsas på en fastighet större än sju fotbollsplaner.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PHILIP RASTEBY & ING-CATHRIN NILSSON

 22 MOTORBRANSCHEN 11  •  2018   MOTORBRANSCHEN 11  •  2018 23

BERNERS TUNGA FORDON

GRUNDADES: Berners har sålt tunga 
fordon sedan 1943. 2004 bildades 
bolaget Tunga fordon efter ett tidigare 
uppköp av Bil & Buss inom koncernen 
samt förvärvet av Ernst AB Anderssons 
lastbilsrörelse i Sollefteå.

KONCERNCHEF OCH STÖRSTE ÄGARE: 

Stefan Rasteby.

VD: Börje Höglund.

MÄRKE: Scania.

ANLÄGGNINGAR: Sundsvall, Östersund, 
Sveg och Sollefteå.

MEDARBETARE: 95 personer.

OMSÄTTER: Cirka 400 miljoner kronor.

VINSTPROCENT: Runt 3,5 procent.

SUNDSVALLSANL ÄGGNINGEN 

SÄTE: Birsta industriområde, cirka en mil norr 
om Sundsvall.

AREA: På en 40 000 kvadratmeter stor tomt står 
byggnaden om 8 000 kvadrat, varav tunga sidan 
huserar på 5 000 kvadrat.

”FACILITETER”: 3 gropar, Paternostersystem för 
2 500 artikelnummer, lagerhiss med 17,5 tons 
kapacitet, egna påbyggnader till 30 procent.

SÄLJER: Snittar på cirka 65 nya bilar per år, i år 
är prognosen 100. 

MEDARBETARE: Cirka 40, varav 22 är mekaniker.

DOMINERANDE KUNDGRUPP: Virkestransporter 
(cirka 30 procent).

Det går rakt inte för sig att säga att 
det var tur att arkitekten dog, han 
som hade fått i uppdrag att rita på 
en ny anläggning på gamla tomten. 

Men det var en rasande tur, när ledningen fick 
tänka ett varv till, att de bestämde sig för ett 
annat läge, Birsta, där personbilsanläggningen 
finns och ligger rätt nära den plats där SCA 
beslöt att satsa sju miljarder på sin massafa-
brik och traden av virkestransporter skulle 
fördubblas.

Det var alltså inte så tokigt med en tanke-
paus. I dag, tre år senare, är bygget klart. Och 
vilket bjässehus det blev, 8 000 kvadrat, med  
36 meter långa och 7,20 meter breda skepp, åtta 
meter längre än de gamla. Ja, hela lastbilsverk-
staden är 36 meter bred och betydligt mycket 
längre. Det är byggt för förmodade framtida 
längre ekipage. Det är ytor med tillväxtpoten-
tialer. Och som vd:n Börje Höglund skanderar:

– Lite kan räcka, mycket kan gå åt!
Han uppmanades av koncernchefen Stefan 

Rasteby att planera framsynt.

MEN DET KANSKE inte är storleken som är det 
mest iögonfallande här utan samlokaliseringen 
med transportbilar. Finns månne något annat 
ställe där transportbilar och tunga fordon sam-
sas i samma anläggning?

Under det andrum som gavs hann VW köpa 
Scania och tanken på samordningseffekter 
väcktes.

Nu huserar transportbilarna och lastbilarna 
i var sin ände av huset. Verkstäderna lever  
visserligen skilda liv, men det är nära att gå 
över till varandra och erfarenhetsutbyten sker, 
speciellt vid påbyggnationer (för även en  
Crafter kan tarva en byggnation).

– Lastbilarna kommer i större modeller, 
transportbilarna i mindre som Caddyn och 

Här har Scaniabilar
gift sig med Caddy

”SAMLOKALISERINGEN VÄNTAS 
GE SYNERGIVINSTER”

Vd:n Börje Höglund, som varit 
med i princip från starten av 
Berners tunga fordon, har nu 
planerat för framtiden och 
väljer pension nästa år.
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Craftern. Det finns lastbilsåkare som behöver 
transportbilar och transportbilsåkare som 
växer sig större. Och båda kategorierna är till 
största del exmomsare, säger Stefan Rasteby.

På sikt hoppas han på ett systemmässigt 
möte och synergivinster där.

– Och det var skönt att lyfta ut transportbils-
sidan från personbilarna; båda behövde mer luft.

Huset är byggt i moduler; skulle tunga sidan 
behöva ännu mer utrymme framdeles är det 
inga svårigheter för lastbilarna att breda ut sig.

– Men även om det skulle ske, tror jag aldrig 
att transportbilarna slås ihop med personbi-
larna igen, säger Stefan Rasteby.

VAD KALASET HAR kostat, det har han bestämt 
sig för på förhand att inte berätta, ”de som är 
nyfikna får fortsätta att vara det, för det är så 
komplicerat att bryta ut det ena och det andra”.

Att det kostade mycket pengar behöver i alla 
fall ingen tvivla på, inte minst med tanke på 
miljöinvesteringarna. Hela anläggningen är ett 
slutet kretslopp (se mer i vidstående artikel).

Det är väl tilltagna utrymmen. Den fashio-
nabla rymliga administrationsavdelningen på 
övervåningen i byggnadens mitt, har lounge-
känsla och är huvudkontor för Berners tunga 
fordon, centrum för hela begagnatförsäljningen 
och har kapacitet för fler arbetsplatser.

– Byggt för att växa i, i framtiden tror vi 
att det kommer att behövas mer administrativ 
personal för att stödja uppkopplade fordon 
och andra tjänster inom ny teknik, säger Börje 
Höglund.

Stora mötesrum kan öppnas upp för förar-

utbildningar och konferenser. Restaurangen, 
Sussis matverkstad, är outsourcad, har plats för 
120 gäster.

VI HÄNGDE PÅ dörrlåset innan solcellerna 
hunnit sättas upp på taket och innan verksam-
heten kommit igång i sin fulla potential. Det 
luktar nytt och fräscht. Och det är en storslagen 
och funktionell anläggning vi ser. Gårdarna 
är redan rätt späckade med chassin efter årets 
rekordförsäljning.

– Det har varit ett riktigt bra tryck på den 
tunga sidan och ingen avmattning märks, säger 
Stefan Rasteby.

Kanske är inte heller konjunktursväng-
ningarna så stora i Norrland, åtminstone inte 
när man ligger mitt i en ständigt flödande 
virkestrad mellan Sundsvall, Östersund och 
Norge.

– När många offerter är i rullning och det 
blir mycket papper, då märks det ju att träindu-
strin går bra, säger vd:n underfundigt.

Kanske, kanske minskar pappersbehovet 
i samma takt som pappersindustrin känner 
av minskad efterfrågan, den lär ligga tidigt i 
konjunkturcyklerna.

Berners nya praktfulla transport- och last-
bilsanläggning i Sundsvall invigdes nyligen. 2

Allt vatten i detta nya komplex renas och återan-
vänds i ett helslutet system. Det har testats av 
Berners tidigare i två biltvättar, som Motorbran-
schen skrev om i septembernumret i fjol och som 
Berners fick Sundsvalls kommuns stora miljöpris 
för i fjol. Här inbegrips hela anläggningen.

– Ett mycket medvetet val, säger Stefan 
Rasteby.

Allt vatten som passerar kranar och slangar 
destilleras i ”indunstare” som är hjärtat i anlägg-
ningen, en destillationsprocess likt i en hembrän-
ningsapparat. Det indunstade vattnet kokas i 

82,7 grader i en energieffektiv vakuumteknik och 
återanvänds. Kvar efter vattenreningen blir bara 
lite koncentrerat sediment.

Reningsanläggningen drivs med rapsbaserad 
lågaromatisk olja. Inget petroleum i driften. Inga 
tungmetaller går ut i något avlopp. Och det är inte 
bara vatten som sparas utan också energi.

På taket kommer solceller att sitta och berg-
värme är installerad.

Det är en himmelsvid skillnad mot den gamla 
anläggningen som eldades med spillolja och snön 
smälte på taken vintertid.

Här är reningsanläggningens 
hjärta med två indunstare, 
”destillationsapparater”.

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.

MILJÖN I FOKUS
Uppkopplat testprojekt
Varje dygn levereras felkoder från ett 40-tal 
kundfordon till Berners. Det är ett testprojekt 
tillsammans med Scania som pågått ett år, med 
avsikt att utvecklas och bli standard.

– Vi vet i princip före ägarna när ett fel uppstår 
på bilarna, säger vd:n Börje Höglund.

Avsikten är att vinna tid för alla. För verksta-
den som kan boka in bilarna, planera och beställa 
reservdelar i god tid vare sig det är akuta fel 
eller något som kan vänta till nästa service. För 
åkarna, som får mesta möjliga tid på väg och 
slipper stillestånd.

Det här sker i samarbete med åkarna förstås 
och är en framtid som kan spara tid och pengar.

Noterat från nybygget
✔ Alla säljare har kommit ner på 
golvet.
✔ Chaufförsrummet är placerat i 
anslutning till kundmottagningen,  
av säkerhetsskäl inte till verkstaden.
✔ Alla besökare i verkstaden ska 
bära brandgula besöksvästar (gäller 
såväl vd:n som koncernchefen).
✔ En helschyst outsourcad restaur-
ang fungerar både som lunchkrog 
och kan leva ett separat liv med egen 
entré vid festvåningsverksamhet. 

2  I  F R A M K A N T  I  B E R N E R S  T U N GA  F O R D O N

Den 34 meter långa 
servicegropen har 
kapacitet för ett 
helt ekipage.

Bakom koncernchefen Stefan Rasteby, ingången 
till den mäktiga anläggning som Berners har 
uppfört i Sundsvall.

”SKEPPEN ÄR 36 METER LÅNGA 
OCH 7,20 METER BREDA”

Berners  
tunga fordons  

VÄRDEORD
✔ Respekt för individen.

✔ Hållbarhet.

✔ Kundnytta.
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TEXT  ANNIKA CREUTZER FORTSATT 
SOLSKEN 
över fordonsbranschen

Ännu ett framgångsrikt år för den svenska bilbranschen med rekordför-
säljning av både nytt och begagnat. Men att villkoren för handlarna hårdnat 
märks i 2017 års resultat. 

I Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning har vinstmarginalen 
för MRF-företagen sjunkit för andra året i rad. Återförsäljarna av lastbilar kan 
också se sin räcka av ökade vinstmarginaler bruten med en mindre nedgång 
under 2017. Allbilsverkstäderna har däremot haft ett bättre 2017 med den 
högsta vinstmarginalen på fem år. Förra årets nykomling skadeverkstäderna 
har tuffat på samma nivå som året innan. 

Fordonsbranscherna som helhet klarar sig också bra i jämförelse med 
många andra branscher. Men att det ibland är tufft med lönsamheten märks 
på 100-listan över Sveriges bästa branscher.

GRANSKAR
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MRF:s medlemmar kan se tillbaka på ett framgångsrikt försäljningsår, både för nya och  
begagnade fordon. Ekonomiskt sett var 2017 också ett bra år, även om vinstmarginalen för 
återförsäljarna har krympt något. En förklaring är att många förberedde sig inför alla  
stundande förändringar i år, bland annat bonus malus, och tog en del kostnader redan under 
fjolåret. En annan är att fordonsbranschen, framför allt på verkstadssidan, skriker efter folk.

E
tt riktigt bra år för bilbranschen 
med nya försäljningsrekord, men 
ekonomiskt har det blivit lite tuf-
fare. Det visar Motorbranschens 
årliga stora lönsamhetsundersök-

ning av MRF-företagens resultat, som ge-
nomförs av analysföretaget Bisnode, för tolfte 
gången. Skadeverkstäderna har för andra året 
i rad en egen mätning. Det innebär totalt fyra 
mätningar:

• Återförsäljare bilar.
• Återförsäljare tunga fordon.
• Allverkstäder.
• Skadeverkstäder. 
Vinstmarginalen för återförsäljare av bilar 

2017 blev 2,1 procent, vilket är nästan lika hög 
som 2016 med 2,2 procent och inte långt från 
toppåret 2015 med 2,4 procent. 

Även återförsäljarna av lastbilar hade ett 
mycket gott år med en vinstmarginal på 4,5 

Tuffare ekonomiskt
trots rekordförsäljning

malus och andra regleringar har många valt 
att rensa i lager och göra sig av med en hel del 
begagnat. De har sålt vidare till nästa led och 
kanske inte alltid till bästa möjliga pris eftersom 
de prioriterat att få bort bilarna från lagret. 

– Dessutom har många även gjort en del 
bokslutsdispositioner och så att säga städat 
ur en del gammalt i bokföringen. Det kan ge 
sämre siffror ett år men hänför sig egentligen 
till tidigare år, säger Tommy Letzén och 
fortsätter:

– Slutligen har vi problemet som bara 
blir värre och värre. Vi får inte tag på 
tillräckligt med folk! Det gäller framför allt 
skadeverkstäderna som har ett skriande behov 
av folk på plåt- och lacksidan. 

Tommy Letzén tycker att det är 
imponerande hur skadeverkstäderna ändå 
klarar sig så bra med tanke på bristen på 
kompetent arbetskraft och de förseningar i 
reparationsprocessen som det kan innebära. 
Samtidigt måste kunden, som oftast är 
försäkringsbolagen, förstå att kostnaderna 
stiger när det är nödvändigt att kunna 
erbjuda bättre löner och villkor för att behålla 
personalen.

TILL ORSAKSLISTAN kan också läggas det stän-
diga problemet med generalagenternas krav 
och villkor.

– Vi ser hur en efter en av generalagenterna 
skruvar i marginalsystemet och frågan är när 
återförsäljarna får nog. Under den senaste tiden 
har jag mött två stora återförsäljare som sagt att 
”snart lägger vi oss ner och dör”, säger Tommy 
Letzén och slår ut med armarna i en illustration 
av hur budskapet framfördes. 

När han blickar framåt ser han många 
problem men också många möjligheter.

– Efterfrågan på fordon är fortsatt hög. 
Vi vill och behöver bilar för att förflytta oss. 
Prognosen säger att i kommer att vara elva 

procent, en liten nedgång från resultatet 2016 
på 4,7 procent.

– Vi kan se tillbaka på ett mycket bra 
2017. Både försäljning av nytt och begagnat 
samt verkstäder och serviceverkstäder har 
gått jättebra. Det är glädjande! Men vi får 
inte slå oss till ro. Det är under goda år som 
vi har möjlighet att vässa verksamheten inför 
framtiden, säger Tommy Letzén, vd MRF.

HAN SER FRAMFÖR ALLT fyra förklaringar till 
att marginalerna sjunkit något för återförsäl-
jarna.

– För det första har vi haft flera goda år 
och då är risken att man inte är lika vass som 
tidigare och drar på sig lite extra kostnader. 
Men våra medlemmar är bra på att spara in när 
det behövs så jag är inte orolig.

– En annan förklaring är att många för-
beredde sig för vad som är på gång. Inför bonus 

2%

3%

1%

0%

-1%

-2%

4%

5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016 2017

Övre kvartil Median Undre kvartil

VINST MARGINAL PERSONBIL
(RESULTAT EFTER FINANSNETTO)

Nyregistrerade personbilar per år.

283
307

254

213

290
305

280 270

304

345
372 379

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Diagramrubrik

283
307

254

213

290
305

280 270

304

345
372 379

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Diagramrubrik

  MOTORBRANSCHEN 11  •  2018 27



  MOTORBRANSCHEN 11  •  2018 29

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2

 28 MOTORBRANSCHEN 11  •  2018

GRANSKAR

”GENERALAGENTERNA SKRUVAR  
I MARGINALSYSTEMET, FRÅGAN ÄR NÄR 

ÅTERFÖRSÄLJARNA FÅR NOG”
Tommy Letzén, vd MRF  

ÅF personbil

LYSANDE ÅR FÖR TOVEK
Det blev långt över förväntan. ”2017 blev ett 
nytt rekordår. Och fram till augusti i år har 
2018 blivit ett ännu bättre år”, säger Johan 
Nohlgren, chef för personbilsförsäljningen på 
Toveks Bil.

TOVEKS BIL är återförsäljare av VW, Audi, Seat 
och Skoda. Dessutom säljs transportbilar och 
hästtransporter från Roelofsen. Toveks bil är 
även återförsäljare av Scanias tunga lastbilar.

– Enda hacket i kurvan har vi haft nu 
på grund av förseningar när det gäller 
typgodkännandet enligt de nya WTPL-
reglerna. Det var ett låst läge innan alla bilar 
blev godkända och förseningarna påverkar våra 
leveranser nu i september och oktober. Men vi 
är snart i fatt. Det ser mycket ljust ut, säger en 
nöjd Johan Nohlgren.

Fram till i augusti var 2018 till och med 
bättre än vid samma tid 2017. Vi hoppas och 
tror att hela 2018 ska överträffa 2017 då vi sålde 
totalt ungefär 15 000 personbilar, cirka 9 000 
nya och cirka 6 000 begagnade bilar.    

Toveks Bil är familjeföretaget som 
grundades 1994 av Gregor Tovek. Han är 
i dag huvudägare till koncernen och aktiv 
i verksamheten. Personbilsförsäljningen 
finns på 16 orter i västra Sverige där det 
också finns verkstäder. På nio orter finns 
lastbilsförsäljningen med verkstäder. Totalt 
finns ungefär 700 anställda inom koncernen 
och omsättningen är cirka 3,5 miljarder kronor. 

– Styrkan att tillhöra en stor koncern är 
bland annat att vi får rätt inköp och vi har en 
effektiv organisation. Men det kanske viktigaste 
är att vi samtidigt har behållit vår snabbhet, 
vilket annars kan vara en svårighet när man 
är stor. Vi drar aldrig något i långbänk, säger 
Johan Nohlgren.

INFÖRANDET AV bonus malus i mitten av 2018 
har påverkar många personbilsåterförsäljare. 
Framför allt de som registrerade nya bilar som 
annars skulle drabbats av malus-skatten. Har 

försäljningen inte gått som tänkt har många 
blivit stående med dessa bilar i lager. 

– Vi var försiktiga och registrerade inte 
så många fordon som jag hört att en del 
konkurrenter gjort. Jag kan nog säga i dag att vi 
i stort sett inte har någon av dessa registrerade 
kvar i lager. Alla har sålts, säger Johan 
Nohlgren. 

Han är mycket kritisk till hur politiska 
beslut påverkar marknaden.

– Jag hoppas på att vi ska få en mer 
nyanserad debatt kring miljö och bilar. Först 
var dieslar så bra att de var skattefria. Sedan var 
de helt fel och vi har sett hur totalmarknaden 
svängt mot bensin. Och nu är allt fossilbränsle 
fel. Men faktum är att de nya dieslarna är 
mycket miljövänliga och kan mäta sig med de 
som omfattas av bonus-skatten. 

– Det är bra att vi arbetar på att få ner 
utsläppen, men politikerna har även ett 
ansvar mot bilfabrikanterna och resten av 
fordonsbranschen och de måste därför undvika 
de tvära kast vi sett hittills. 

För Toveks Bil är det en fördel att inte ha 
försäljning i de riktigt stora städerna, som 

exempelvis närliggande Göteborg. 
– Vi som är verksamma på mindre orter 

är förskonade från utspel som det om helt 
fossilfri innerstad. Jag förstår att många som 
konsumenter tvekar när det gäller att fatta 
beslut om vilken ny bil de ska köpa. 

MEN TOVEKS BIL satsar inte bara på fordonens 
hästkrafter utan även på äkta hästkrafter.

Förklaring finns i andra generation Tovek. 
Evelina och Isabella Tovek tävlar i hoppning 
respektive dressyr på internationell elitnivå. 
Isabella Tovek ingår i landslaget Young Rider i 
dressyr. Evelina Tovek tränar tillsammans med 
världscupvinnaren Henrik von Eckermann 
och de tävlade både i Grand Prix i Rom i 
början av året. Familjen Tovek äger också von 
Eckermanns häst Toveks Mary Lou som nyligen 
var med och tog VM-silver i laghoppning.

– Det är alltid roligt när intressen kan 
utvecklas till en bra affär. Vi har sett att det 
finns en kundkrets som är mycket intressant 
för oss och det är hästägare. Därför har vi 
med framgång satsat på att bygga om tyngre 
transporter till hästtransporter. 2

Motorbranschens årliga lönsamhetsundersökning 
görs av affärsanalysföretaget Bisnode som har 
sammanställt uppgifterna från medlemsföretagens 
bokslut för 2017. I undersökningen ingår bara verk-
samma aktiebolag.

I undersökningen ingår 430 återförsäljare av bi-
lar och 27 återförsäljare av lastbilar. För fjärde året 
ingår de fria verkstäderna, i år 93 företag och för 
andra gången ingår skadeverkstäderna, 457 företag. 

Lönsamhetsundersökningen baseras på före-
tagens registrerade bokslutsuppgifter för 2017. 
I några få fall har bokslut för 2017 saknats. Då 
har föregående års bokslutsuppgifter använts för 

skattning av nyckeltalen under 2017, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsundersökningar.

I grafiken visas samtliga uppmätta resultat se-
dan 2006 då undersökningen startade. Det mått på 
resultat som används är företagens vinstmarginal. 

Vinstmarginalen är resultatet i förhållande till 
omsättningen, efter att kostnader för finansnettot är 
borträknade eftersom olika företag har olika kost-
nader för upplåning och olika inkomster av kapital. 
Genom att ta bort kostnader och intäkter på kapital-
sidan, finansnettot, kan vi bortse från hur företaget 
finansierat sin verksamhet och enbart mäta verk-
samheten. Vinstmarginalen är angiven för medianen 

samt undre och övre kvartilen (se grafiken).
Medianen är det mittersta värdet. Hade ett 

genomsnittligt värde använts hade ett extremt 
dåligt eller extremt bra värde kunna påverka snittet. 
Genom att välja medianen undviker vi att enstaka 
företag inte ger alltför stor påverkan på resultatet. 
Övre kvartilen är det mittersta värdet i gruppen över 
medianen, nedre kvartilen är det mittersta värdet i 
gruppen under medianen.  

En fjärdedel av företagen har alltså ett resultat 
som är sämre än undre kvartilen, hälften har ett 
resultat under medianen och tre fjärdedelar har ett 
resultat som är sämre än övre kvartilen. 

miljoner invånare i Sverige 2024 och om vi 
räknar med en halv bil per person är det lätt att 
räkna hur efterfrågan kommer att öka. 

– Vi glömmer ibland hur viktig bilen är 
för många människor och i förlängningen 
för samhällsekonomin. Den som har bil kan 
ta ett jobb längre bort. Så länge vi inte har en 
bostadspolitik som fyller människors behov, 
utan tvingar många att bosätta sig långt ut från 
stadskärnorna, behövs bilen. Skulle alla som 
behöver bil ha en skulle det verkliga behovet 
vara 50 procent större än det är i dag. 

TOMMY LETZÉN PEKAR också på de stora 
infrastruktursatsningarna som görs och vilken 
betydelse framför allt de tunga fordonen har. 

– Det är långsiktiga satsningar som visar på 
en stark efterfrågan många år framöver.

Det finns också många affärsmöjligheter i 
omställningen till andra drivmedel för bil och 
lätta lastbilar. 

– 2019 kommer att bli det år då vi på allvar 
börjar transformationen till eldrift. Vi har sett  
de första elbilsderivaten komma nu och vi måste  
se till att laddinfrastrukturen hänger med.

– Snart kommer de i större volymer och 
det ska bli intressant och se vilken påverkan 
de får när det gäller tillgång på batterier, 
laddinfrastruktur eller nya tekniker för att få 
eller ha med sig energi till bilens drift, säger 
Letzén.

Han ser också en tydlig trend att andra än 
de klassiska fordonstillverkarna ger sig in i 
bilbranschen och pekar som exempel på det 
svenska företag Uniti med sin elbil. Andra mer 
kända utvecklare är Google och Apple. 

– Och vi kan räkna med att det också finns 
något kinesiskt företag som är inne på samma 
väg. 

Det skulle också lösa ett av dagens bekymmer.
– Så länge som vi inte får en bra laddinfra-

stuktur blir det ingen rejäl skjuts för ladd-
hybriderna och elbilarna. Fram till 2020 
skulle vi behöva ha minst det dubbla antalet 
laddstationer, säger Tommy Letzén.

– Den nya regeringen måste fixa detta! Det 
så kallade Klimatklivet gav inte önskad effekt. 
Nu kan det dock börja hända något när elbolag 
som Eon går in och agerar på egen hand. Men 
det måste gå fortare och då krävs rätt politiska 
beslut. 

EN ANNAN POLITISK fråga som upprör Tommy 
Letzén är den om energiskatter.

– Vi har världens högsta drivmedelsskatter 
och med det beslut förra regeringen tog blir det 
bara värre. Varje år framöver ska skatten höjas 
med konsumentprisindex plus två procent. Det 
innebär att bensinen, allt annat lika, ökar med 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD

23 öre per liter varje år! Och dieseln med 25 öre!
Beslut om miljökrav är ytterligare en 

irritation.
– Kommunerna beslutar själva om miljö-

zoner. Det kan innebära att vi i en stad kan få 
förbud som även omfattar elhybrider och där 
bara gas och ren el är tillåten. I Stockholm är 
det ett av Miljöpartiets mål. Hur ska människor 
våga köpa bil under sådana villkor? Det som 
gäller ett år kanske plötsligt är förbjudet nästa 
år! Ska det finnas miljözoner är det en riksfråga 
som noga borde utredas. Kostnaderna måste 
analyseras och det kan finnas andra åtgärder 
som ger bättre miljövinster, säger Letzén.

VID HALVÅRSSKIFTET 2018 infördes bonus 
malus-systemet och det tror Tommy Letzén 
kommer att också synas i nästa års lönsamhets-
undersökning. 

– Många valde att ställa på bilar innan 
halvårsskiftet och står nu med pressen att bli av 
med en stor bilpark. Det märks inte minst på 
alla kampanjer med prissänkningar. 

– Det är också svårt att få leverans av en 
del efterfrågade miljöbilar och köerna på 
vissa modeller är mycket lång. Tack och lov 
har begagnathandeln gått lysande hittills i år 
och det tror jag blir räddningen för många. 
I det sammanhanget är det extra roligt att 
se att Wayke, som satsning från branschen, 
driver på den digitala utvecklingen. Vi ser att 
återförsäljare som satsar på nya arbetssätt, med 
digitaliseringen som bas, är mer framgångsrika. 

EXPORTEN AV begagnade bilar gynnas också av 
att den svenska kronan har sjunkit i värde. 

– Vi kan därmed erbjuda billigare bilar 
och det är en stor efterfrågan på bättre 
begagnade bilar. Till exempel Finland har ett 
annat skattesystem för nya bilar vilket, med 
de nya WLTP-reglerna, gör att det är ännu 
mer intressant att köpa bättre begagnade bilar 
från Sverige. Begagnade miljöbilar är också en 
stor exportvara och bilarna går framför allt till 
Nederländerna och Norge där skattesystemen 
gynnar dessa bilar. Detta saknar vi i Sverige 
där fokus ligger på nya miljöbilar. Det är ett 
kortsiktigt tänk och risken är stor att vi skickar 
i väg många bra bilar. 

WLTP, de nya europeiska avgaskraven där 
koldioxidhalten och drivmedelsförbrukningen 

ska mätas på ett nytt sätt, infördes första 
september i år och kommer troligen att ge 
negativa avtryck på resultatet för i år.

– Certifieringsprocessen har blivit en 
riktig flaskhals. Det är flera stora märken som 
fastnat och deras nya modeller är helt enkelt 
inte beställningsmässiga. Fabrikerna har också 
att ta hänsyn till sina miljöavtryck, foot print, 
som gör att man måste få en helhet på plats. 
Detta är ett stort problem för fabrikerna och 
generalagenterna i hela Europa. Ingen vågar 
göra något innan certifieringen är klar för det är 
förknippat med stora bötesbelopp om man inte 
klarar sitt foot print, förklarar Tommy Letzén.

– Det är bekymmersamt när vi får 
lagstiftning som inte fungerar rent praktiskt 
och som försämrar för oss och resten av 
näringslivet. Att vi strider för bättre beslut, 
som ger våra medlemmar och hela branschen 
bättre möjligheter, är viktigt för hela samhällets 
mobilitet och utveckling. 2018 och 2019 
kommer att bli två år då vi får slåss på många 
fronter och för att behålla lönsamheten. 2

Johan Nohlgren på Toveks 
skymtar ännu ett rekordår.
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EFTERFRÅGAN PÅ både lätta och tunga last-
bilar fortsätter att slå nya rekord. Under 2017 
nyregistrerades 55 390 lätta lastbilar upp till 3,5 
ton, vilket var en ökning med 7,2 procent och 
ett nytt rekord. Även försäljningen 2016 var 
rekordhög, men rekordet slogs alltså av 2017 
års siffror.

De tunga lastbilarna, över 16 ton, 
nybilsregistrering blev 6 198, en ökning 
med 4,8 procent jämfört med 2016. Totalt 
registrerades 62 142 nya lastbilar under 2017, 
en ökning med 6,8 procent jämfört med 2016.

Ett mycket högt bostadsbyggande samt 
stora infrastrukturprojekt är två av de 
viktigaste förklaringarna till de mycket goda 
försäljningssiffrorna.

– Vi får hoppas att den nya regeringen 
vill öka statens infrastruktursatsningar, vilket 
innebär ännu mer behov av tunga transporter. 
Och vi ser redan i dag att lagd prognos för 
året om 5 900 fordon troligen kommer att 
överträffas just beroende på satsningar som 
förbifart Stockholm och liknande, säger 
Tommy Letzén

Den tredje förklaringen till hög 
efterfrågan på lastbilar av olika vikt är en 

ökad internethandel. Under 2017 ökade 
internethandeln till konsument med 17 
procent och omsättningen blev 67 miljarder, 
enligt E-barometern som görs av PostNord. 
Prognosen för omsättningen 2018 pekar på  
en ytterligare ökning med cirka 15 procent till 
77 miljarder. 

DET STORA PROBLEMET som återkommer i 
flera delar av lastbilsbranschen är bristen på 
kunnig personal. Det gäller allt från lastbils-
chaufförer till påbyggare med olika kompetens.

– Det märks också hos återförsäljarna, 
speciellt för tunga fordon där servicedelen är 
så central för affären. Där utgör servicedelen 
ofta mer än 25 procent av omsättningen medan 
det hos bilåterförsäljarna i snitt ligger under 25 
procent, säger Tommy Letzén.

Ett annat stort orosmoln är det trängda läget 
för åkerierna. 

– Hoten för de svenska åkerierna ligger i 
godstransport där osund konkurrens kan få 
fortsätta om inte polisen kan få fram tillräckliga 
och rätt resurser för att hantera liggande 
regelverk kring cabotagetrafik inom EU, säger 
Tommy Letzén.

– En annan påverkan på tung trafik kan bli 
särkrav kring emission eller buller som kan 
komma snabbare än det ekonomiskt går att 
ställa om eller ens hitta alternativ som uppfyller 
kraven. Vi vet att Scania, Volvo och de andra 
tillverkarna jobbar med lösningar för bland 
annat elektrifierad drift i stadstrafik som en 
möjlig lösning på hårdare miljözoner.

Miljökraven påverkar också lätta lastbilar 
och lätta bussar som omfattas av bonus 
malus-systemet. Här har ett problem varit 
att återförsäljarna inte har lika stort urval att 
erbjuda köparna som på personbilssidan. 

I LÖNSAMHETSUNDERSÖKNINGEN har antalet 
återförsäljare av lastbilar varit i stort sett kon-
stant med en minskning från totalt 28 till 27. 
Två större har försvunnit samtidigt som en med 
under tio anställda har tillkommit. 

Den kraftiga omsättningsökningen som 
vi såg både för 2015 och 2016, med ett 
plus på rekordhöga 13 procent per år, har 
dämpats. Under 2017 steg omsättningen med 
7,5 procent. Det kan kännas som en kraftig 
försämring, men de flesta branscher ser nog 
med avund på en sådan tillväxt. 2 
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Återförsäljarna av tunga fordon kan glädjas åt försäljningen 2017 och den 
fortsätter att slå nya rekord 2018. Men kostnaderna ökar och vinstmarginalen 
sjunker något jämför med 2016.
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Helmia Lastbilar 

”HÄR ÄR HUMÖRET PÅ TOPP”
All time high både 2017 och hittills 2018 när 
det gäller nybilsförsäljningen. ”Och order-
stocken framöver ser också riktigt bra ut”, 
säger Stig-Olof Walfridson, vd för Helmia 
Lastbilar.  

HELMIA LASTBILAR säljer 50–60 tunga lastfor-
don under ett år från de tre Värmlandsorterna, 
Sunne, Arvika och Karlskoga. Det är en av fem 
bolag inom värmländska Helmiakoncernen 
där det även ingår personbilsförsäljning och 
annan motorverksamhet samt Icabutiken i 
Torsby (vilken utsågs i år till ”Sveriges bästa 
Ica-butik”). Koncernens huvudkontor ligger i 
Sunne och med totalt 400 anställda är det en av 
Värmlands största arbetsgivare med huvudsäte 
i länet. Koncernens omsättning landade 2017 
på 1,7 miljarder. På Helmia Lastbilar arbetar i 
dag 48 personer. 

Trots en framgångsrik försäljning av 
tunga lastbilar är det inte bara solsken över 
verksamheten.

– Nej, vi har tyvärr en flaskhals i påbyggnad 
som beror på bristen på personal hos de 
påbyggare som vi anlitar. Jag tror ändå att vi har 
klarat oss bättre än många andra som jag vet har 
det kämpigt, säger Stig-Olof Walfridson.

Hos Helmia handlar det om att kunna bygga 
på för många olika behov som timmer-, flis- 
och anläggningstransporter.

– Vi kompletterar genom att också erbjuda 
Volvos så kallade nyckelfärdiga lastbilar med 
färdiga påbyggnader. Det är en bra lösning för 
en del av våra kunder.

BRA FÖRSÄLJNING ökar också behovet av 
service på de sålda fordonen.

– Sälj är inget problem för oss, både 
nyförsäljning och begagnat som vi främst 
får genom inbyten. Men vi vill också kunna 
ge bra service och finnas till hands när våra 
kunder behöver oss. Vi försöker att räcka till på 
servicesidan, men det händer att vi slår i taket 
på grund av kapacitetsbrist.

Stig-Olof Walfridson menar att problemet 
med att hitta kunniga medarbetare även finns 
på kundsidan.

– Vi ser också hur våra kunder, transport-
branschen, har problem med att hitta 

chaufförer. Det har bakgrund i bland annat 
kravet på yrkeskompetensbevis, YKB, som 
infördes för drygt två år sedan. Förr kunde 
någon med körkort för lastbil hoppa in och ta 
några extrapass, kanske under semestern. Det 
går inte längre sedan YKB kom för det är ingen 
som vill gå en dyr kurs på 40 timmar för att 
kunna hoppa in då och då.

Behoven i Värmland för tunga lastbilar ser 
ut att fortsätta, i all fall en tid till. 

– Det byggs som aldrig förr, särskilt i 
Karlstad. Men frågan är hur länge det kan vara 
så. Bostadsbyggandet kan börja dala nästa år. 
Det gäller även behovet av anläggningsfordon 
som jag tror kan minska rejält framöver. Det 
måste vi förbereda oss för. 2

”VI MÅSTE 
FÖRBEREDA OSS PÅ 

SÄMRE TIDER”
Stig-Olof Walfridson, 
vd Helmia Lastbilar

Stig-Olof Walfridson på 
Helmia Lastbilar surfar 
fortfarande på medgångs-
vågen men förbereder sig 
för ovädermoln.

Nytt rekord för lastbil
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Bättre och bättre
för fria verkstäder
Allbilsverkstäderna är årets vinnare. Vinstmarginalen har stigit från 
3,4 till 3,9 procent. Samtidigt sker en snabb konsolidering i branschen 
och antalet verkstäder sjunker snabbt. 

UNDER DE FYRA ÅR som allbilsverkstäderna 
varit med i Motorbranschens stora lönsamhets-
undersökning har resultatet stadigt förbättrats. 
Från en vinstmarginal år 2013 på 2,4 procent, 
till 3,9 år 2017. Det är framför allt de mindre 
verkstäderna, med färre än tio anställda som 
har gått bra. Sämre är det för de allra största 
där medianresultatet till och med är negativt. 
Noteras bör dock att det rör sig om mycket få 
företag och ett dåligt resultat slår därför mycket 
hårt i statistiken.

– Det är djupt imponerande att kunna 
prestera en så god siffra för 2017 som 3,9 

procent när vi vet hur 
kostnaderna stadigt 
ökar. Lönerna är en 
stor kostnad och när 
det är en sådan brist 
på bra bilmekaniker 
är det en kostnad som 
stiger kraftigt, säger 
Joachim Due-Boje, 
servicemarknadschef 
på MRF.

Det bekräftas också av lönsamhetsunder-
sökningen som visar att lönekostnad per 
anställd stigit från 454 000 kronor per år 2016 
till 530 000 kronor år 2017, en ökning med 
närmare 17 procent!

Samtidigt har nettokostnad per anställd i 
förhållande till nettoomsättning sjunkit, vilket 
är ett tecken på att det saknas tillräckligt med 
arbetskraft för att klara uppdragen. 

– Det saknas helt enkelt mekar! Det är inte 
ovanligt att en lön på 30 000 kronor i månaden 
höjs till 35 000 kronor på ett år. Så hård är 
konkurrensen om bra mekar. När jag var 
verksam inom verkstad var tumregeln att lönen 
var 1 000 gånger åldern upp till ungefär 40 år 
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”… MEN MÅNGA 
KOSTNADER ÖKAR”

då lönen alltså var 40 000 kronor i månaden. 
En servicerådgivare kunde få 2 000 mer. Men 
i dag gäller inte detta. Nu är lönerna ofta 
betydligt högre.

– Vi ser också nya lönemodeller där det är 
en grundlön med individuella tillägg baserade 
på utfört arbete. Det finns både för- och 
nackdelar med sådana system, säger Due-Boje.

HAN SÄGER ATT en annan stor kostnad som 
också ökar rejält är alla prenumerationer på  
olika hjälpmedel, allt från lönesystem till  
system kopplade till bilarna. 

– Detta bekymrar oss mycket och jag vill 
titta närmare på hur priserna sätts och hur de 
påverkar den enskilda verkstaden. 

En fråga som varit aktuell under många år 
är också hur mycket av rabatten på reservdelar 
som stannar hos kedjorna. 

– De största kedjorna har varit riktiga 
kassakor, men frågan är om det blir så 
framöver …

Joachim Due-Boje menar att det kommer 
att bli större prisskillnader mellan olika aktörer 
och att det viktiga är att få kunderna att förstå 
att kvalitet kostar. Och att den som vill ge sina 
anställda en bra arbetsmiljö också måste ta betalt.

– De oseriösa kommer vi tyvärr aldrig åt. 
Det finns alltid konsumenter som väljer det 
billigaste utan tanke på vad det är de får.

För att hjälpa kunderna att hitta till bra 
verkstäder arbetar Joachim Due-Boje just 
nu intensivt med Godkänd bilverkstad. 
Arbetet startade på MRF:s initiativ efter 

att bilverkstäder granskades i Kalla Fakta 
2014. Arbetet har bedrivits tillsammans med 
Sveriges Fordonsverkstäders förening, SFVF, 
och Konsumentverket. Inledningsvis var även 
Motormännen med. Syftet med Godkänd 
bilverkstad är att säkerställa kvalitet och 
fackmässighet för arbeten med fordon upp till 
3,5 ton samt husbilar klass II upp till 5 ton.

– Vi har nu kommit så långt att vi kör 
pilotstudier på ett antal bilverkstäder. Det 
kommer att kosta för en del verkstäder att  
komma ikapp med kompetens hos sin personal 
i form av utbildningsdagar. Den årliga 
kontrollen kostar också samt alla stickprov. 
Men vi måste kunna visa att det är skillnad på 
verkstad och verkstad, säger Joachim Due-Boje. 

Sedan 1 juli i år är det också krav på 
personalliggare på verkstäderna. 

– Det ökar arbetsbördan på verkstäderna 
men det är också ett led i att de oseriösa ska 
bort från branschen. 2

Serviceverkstad

”HONDA TAR HAND
OM SINA VERKSTÄDER”
I 35 år har Alex Marinopuolos drivit Alex  
Autoservice i Huskvarna med framgång. Men 
nu har han fått nog. ”De sista fem åren har 
det bara blivit tuffare och tuffare, försäkrings-
bolagen kan inte pressa mig mer”, säger han.

NÄR MOTORBRANSCHEN når Alex Marino-
poulos är han arg. Vid varje försäkringsjobb 
påminns han om hur låg ersättningen är. Vid 
nästa omförhandling med försäkringsbolaget i 
juni 2019 kommer han att sätta ner foten. 

– Det går inte längre. Jag borde ha sagt 
ifrån tidigare när de sänkte ersättningen med 
20 procent. Men det är en stor och viktig kund 
och då är det inte så lätt att sätta hårt mot hårt, 
säger Alex Marinopuolos.

Det var för 50 år sedan som den då tolvårige 
Alex och hans familj kom från Grekland till 
Huskvarna med tåg. Resan tog tre dagar, minns 
Alex. 

Och Huskvarna ligger honom mycket varmt 
om hjärtat.

– Tidigare fanns ingen bilverkstad i 
Huskvarna så jag bestämde mig för att starta 

en. De som bor här ska inte behöva fara till 
Jönköping tänkte jag.

Det har nu blivit 35 år och med tiden har 
båda sönerna, George och Andreas samt hustru 
Vicky också engagerats i företaget. 

I dag finns huvudanläggningen med plåt- 
och lackverkstad samt en mindre filial. Alex 
Autoservice är allbilsverkstad, men också 
auktoriserad Hondaverkstad, vilket även 
inkluderar Hondas båtmotorer. Totalt är åtta 
personer verksamma i företaget varav fem i 
produktionen. 

– Vi är mycket nöjda med Honda. Det är 
verkligen ett företag som tar hand om sina 
verkstäder.

Och kunderna strömmar till.
– Kunderna gillar oss och vi servar alla. 

Men det är mycket vi ska klara med all 
elektronik och det innebär kostnader. Bilarna 
var enklare förr … 

FÖR TRE ÅR SEDAN byggde Alex Autoservice 
ut huvudanläggningen på 1 000 kvadrat med 
ytterligare 250 kvadrat för lack och plåt. 

– Det kostade över 2,5 miljoner. En sådan 
investering är det svårt att få tillbaka pengarna 
på, men vi ville lägga plåt vid sidan om, inte 
minst för ljudets skull. Tidigare hade vi det i en 
hörna av anläggningen. 

Som många andra verkstäder har Alex Auto- 
service problem med att hitta kunnig personal. 

– De unga som söker sig hit kräver alldeles 
för höga löner i förhållande till vad de kan. De 
inser inte att det kan ta sju år att lära sig jobbet 
ordentligt. I stället blir de sura och går till Coop 
eller fabrikerna, som kan betala 175 kronor 
i timmen. Och det klarar inte vi, säger Alex 
Marinopoulos och fortsätter:

– Men det som gör mig verkligt arg är när 
andra verkstäder i närheten stjäl personal 
från oss. Det är en sak att locka någon från en 
större stad. Men här borde vi vara schysta mot 
varandra! Det straffar sig bara i längden om vi 
konkurrerar om personalen. 

Men en som inte får någon lön är Alex själv.
– Nej, jag klarar mig ändå. Jag är rädd om 

företaget och dessutom har jag en bra pension, 
säger han och skrattar. 2  

MER MISSNÖJD 
ÄR ALEX MED 

FÖRSÄKRINGS-
BOLAGEN Alex Marinopuolos driver både 

service- och skadeverkstad.



Skadeverkstad

AUTOLACK I VIMMERBY
FICK EN JÄTTEORDER
Autolack i Vimmerby står på två stadiga ben. 
2017 var ett bra år, 2018 ett bättre år och 
2019 ser ut att bli ett ännu bättre år, enligt 
vd:n Stephan Petersson.

AUTOLACKS ENA BEN är billackering och det 
andra är industrilackering.

– På billackeringen arbetar vi åt Skobes 
med deras Volvobilar och åt Engströms Bil 
med fordonen i VW-gruppen. Vi tar framför 
allt hand om alla krockskadade bilar, berättar 
Stephan Petersson. 

Men någon fullservice-skadeverkstad är inte 
Autolack.

– Nej, vi har valt att inte göra hela skadan 
utan koncentrera oss på det vi är bäst på, 
lackering och plastreparationer. Vi ser ingen 
anledning till att konkurrera med företagen 
som också är våra kunder. 

Det är med andra ord metall och plast 
som gäller och sedan ett par år tillbaka tar 
sig företaget också an tunga fordon. För 
plastreparationer finns en särskild box med 
egen torkugn. 

– Där kan vi reparera skador på allt från 
strålkastare, backspeglar och stötfångare till 
innerskärmar och tröskelkåpor. Redan år 2000 
fick vi en utmärkelse som en av landets bästa 
plastreparatörer, berättar Stephan Petersson. 

AUTOLACK I VIMMERBY är måna om att ta in 
unga medarbetare. 

– Vi har alltid en praktikant från lackskolan 
i Falun. Den killen vi har nu går ut skolan 
ungefär när semestrarna börjar och han kan 
räkna med fast jobb. I dag kommer tre av våra 
anställda från skolan.

På billackeringen arbetar åtta man och 
omsättningen under 2017 var 8,5 miljoner. 

– Hittills i år har omsättningen ökat med tio 
procent, säger en glad Stephan Petersson. 

På industrilackeringen arbetar ungefär 
dubbelt så många och där var omsättningen  
14 miljoner under 2017. 
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Vinstmarginal Skadeverkstad

Skadesidan lider
av personalbrist
För andra året i rad i Motorbranschens stora lönsamhetsundersökning finns även  
skadeverkstäderna med. Och för andra året i rad är vinstmarginalen stabila 3,2 procent. 
”Vi står inför enorma investeringsbehov, särskilt med alla modeller som kommer.  
Så frågan är om man som skadeverkstad har råd att investera för framtiden”, säger  
Jan Olvenmo, lack-, plast- och skademarknadsansvarig på MRF. 

SKADEVERKSTÄDERNA HAR framför allt en 
kundgrupp – försäkringsbolagen. 

– Vi för en ständig dialog med bolagen.  
De pratar ledtider och vi svarar kapacitetsbrist. 
I dag försöker alla optimera och jobba smartare 
så gott de kan men det hjälper inte när de inte 

får tag på personal, 
säger Jan Olvenmo.

Och läget ser bara 
ut att bli värre och 
värre.

– Det skrämmande 
är att, på verkstäder 
som stänger ner, 
går bara tre av tio 
anställda tillbaka till 
bilbranschen. Övriga 

går till andra branscher, ofta har de ledsnat 
på dagens press. Vi ser att byggbranschen 
också söker efter folk och de lockar framför 
allt personer som arbetat med planering och 
logistik.

– Senast häromdagen pratade jag med en 
som lämnar jobbet på en skadeverkstad för att 
bli kranförare, berättar Jan Olvenmo.

Inom byggbranschen är det hett just nu, 
både på bostadssidan och när det gäller infra-
strukturinvesteringar. Även andra branscher 
har möjlighet att erbjuda bättre löner.

– På fler och fler orter hör vi att det 
pågår ett lönekrig, där vi alla riskerar att bli 
förlorarna, säger Olvenmo.

DET BEKRÄFTAS AV lönsamhetsundersök-
ningen som visar att arbetskraftskostnad per 
anställd har stigit från 510 000 kronor per år 
till 546 000 kronor. Samtidigt har arbetskrafts-
kostnaden i förhållande till omsättning sjunkit 

kraftigt, från 16,9 procent till 10,1. Redan förra 
året kunde en kraftig nedgång konstateras, då 
från 25,1 procent till 16,9 procent. Detta är 
ett tydligt tecken på att det saknas tillräckligt 
med arbetskraft. Förenklat innebär det att färre 
personer får göra mer arbete.

Jan Olvenmo menar att det är blandningen 
av kunskap inom bland annat it och teknik 
som gör att de som arbetat med fordon är 
attraktiva i flera andra branscher. Och det är 
dessutom svårt att attrahera unga att söka sig 
till exempelvis plåt och lack.

– Det finns fortfarande en bild av att det är 
smutsiga jobb. Det måste vi ändra på! Jag skulle 
gärna se att försäkringsbolagen också deltog i 
det arbetet. 

Skadeverkstäderna genomgår en konsoli-
deringstid, många små går upp i större verk-
städer eller läggs ner. 

– Det är positivt om det kan leda till lite  
bättre lönsamhet, säger Jan Olvenmo men 
pekar också på att årets lönsamhetsunder-
sökning visar på en högre vinstmarginal,  
5,6 procent, bland de mindre verkstäderna.

Lösningen är inte att jobba snabbare för att 
få upp lönsamheten utan att jobba smartare.

– Vi talar om lean – att arbeta klokare och 
effektivare och på så sätt minska ledtiderna. 
Det är bara så vi kan påverka lönsamheten 
positivt.

– Fokuserar vi på snabbhet, vilket många 
känner press på när försäkringsbolagen jagar 
verkstädernas ledtider, är risken stor att 
resultatet blir sämre. Det gäller själva arbetet, 
men även att det sliter på personalen och att vi 
riskerar att förlora fler. I längden påverkar det 
även resultatet negativt.

Skadeverkstäderna behöver också ställa krav 

på försäkringsbolagen, menar Jan Olvenmo.
Ett led i detta är MRF:s återkommande 

undersökning där skadeverkstäderna, 
både MRF-medlemmar och övriga, får ge 
betyg åt försäkringsbolag. I den senaste 
undersökningen, som presenterades i februari 
i år, vann försäkringsbolaget If. Bolaget har 
därmed varit en stadig favorit flera år i rad. 

–Vi vill gärna framhålla det bolag som 
skadeverkstäderna anser arbetar rätt. 
Det ska förhoppningsvis inspirera andra 
försäkringsbolag och det i sin tur är positivt för 
hela skadeverkstadsbranschen. 2

”LÖSNINGEN ÄR ATT 
JOBBA SMARTARE”

”HITTILLS I ÅR HAR 
OMSÄTTNINGEN 
ÖKAT MED TIO  

PROCENT”

Jan Olvenmo, skadeansvarig MRF

Stephan Persson, Autolack

– Där arbetar vi framför allt med pulver-
lackering av aluminiumprofiler. Bland annat 
gör vi allt som behövs till husvagnar och 
husbilar. Vi arbetar också med lackering av 
fönsterprofiler, duschkabiner, balkonger och 
busskurer.

På industrilackeringen finns också ett 
laboratorium som utvecklar lacker för olika 
ändamål. 

MEN DEN STÖRSTA ordern gäller inte transpor-
ter på hjul och på vatten.

– Vi är mycket stolta över att nyligen ha 
levererat 1 700 balkonger till världens största 

lyxkryssare, Royal Caribbean Symphony of 
the Seas som kan ta 6 000 passagerare och har 
2 500 besättningspersoner. 

– Nu har vi fått order på balkonger till 
fartyg nummer två och tre. 

Dessa stora arbeten kunde hamna i 
Vimmerby tack vare att företaget är det enda 
i Europa med en certifiering som heter ”Sea 
side”, vilket krävs för lackering av utvändig 
aluminium på fartyg i sjöfart. 

Men någon kryssning för egen del har 
Stephan Petersson ännu inte hunnit med.

– Men vem vet? Det vore härligt att stå på 
en av balkongerna någonstans i världen! 2

Hos Stephan Petersson 
på Autolack är industri-
lackeringen dubbelt så 
stor som billackeringen.



www.fvu.se  
En kanal för branschen

VÅRA VIKTIGA LEDORD
Suppport
Kvalitet
Trygghet 

Våra medlemmar

MÖLNDAL
Telefon: 031-87 39 00

APLARED
Telefon: 033-10 01 75

VARBERG
Telefon: 0340-20 11 00

SOLLENTUNA
Telefon: 08-474 72 00

HAMMARÖ
Telefon: 054-52 41 01

ÖREBRO
Telefon: 0227-412 00

ÄLTA
Telefon: 08-747 67 00

MELLERUD
Telefon: 0530-133 33

KUNGSBACKA
Telefon: 0300-303 90

TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-47 07 00

VÄRMDÖ
Telefon: 08-556 145 20

ESKILSTUNA
Telefon: 016-14 71 40

Västra Frölunda
Telefon: 031-734 11 00 

MÖLNDAL
Telefon: 031-788 42 00

ÖREBRO
Telefon: 019-20 73 30

SOLLENTUNA
Telefon: 08-92 30 00

KISTA
Telefon: 08-750 15 00

ÖREBRO
Telefon: 019-35 10 00

MALMÖ
Telefon: 040-671 60 60

TIDAN
Telefon: 0500-44 45 55

HELSINGBORG
Telefon: 042-18 87 00

KARLSTAD
Telefon: 054-85 00 75

SVERIGES STÖRSTA  
SEVICEORGANISATION NÄRA DIG
◆  Vi ställer höga krav på våra medlemmar när det gäller miljö, 
    ekonomi och kundservice. 
◆  Vår logotyp är en symbol för kompetens, support och rätt pris. 
◆  Det är en trygghet för dig som verkstadsägare att välja ett 
    företag som är medlem hos oss.
◆  Vi är en remissinstans till Transportstyrelsen.
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INDELNINGEN I BRANSCHER har gjorts utifrån Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI) och företagen har 
placerats i respektive bransch efter den registrerade 
verksamheten i bolagsregistret. För att undvika hobby-
företag ingår bara företag med minst en miljon kronor 
i nettoomsättning. I regel innehåller varje bransch 
minst 100 företag.

Som grund för analysen har analysföretaget 
Bisnode använt de tre nyckeltalen avkastning på 
totalt kapital, soliditet och förändring av nettoom-
sättning, det vill säga tillväxt.
✔ Avkastning på kapital – visar hur effektivt de to-
tala tillgångarna (balansomslutningen) har använts 
under året.

✔ Soliditet – visar hur stor del av de totala tillgång-
arna som under företagets hittillsvarande verksam-
het har finansierat med ägarnas satsade kapital och 
kvarhållna vinstmedel.
✔ Förändringen av nettoomsättningen – visar den 
procentuella förändringen av nettoomsättningen 
jämfört med föregående år.
✔ Inför rankningen sorteras branscherna i stigande 
ordning för respektive nyckeltal. Den bransch med 
lägst värde för ett nyckeltal får 1 poäng, den med 
näst lägst värde får 2 och så vidare till den som får 
högst värde och 100 poäng. Därefter summeras 
de tre utdelade poängen och den med högst total 
poäng blir rankad högst på lönsamhetslistan.

GRANSKAR

Så går rankningen till

1 Organisationskonsulter                   11 205 26,0% 58,0% 8,7% 2 2 1
2 Arkitekt- och byggkonsultverksamhet      4 256 28,1% 56,2% 6,7% 3 4 3
3 Teknisk provning och analys              282 24,1% 51,4% 9,5% 13 8 13
4 Datakonsulter                            9 011 26,9% 56,7% 6,6% 4 7 4
5 Advokatbyråer                            2 008 26,9% 58,6% 4,7% 1 1 6
6 Film- och videoproduktion                1 006 18,1% 48,1% 7,6% 6 11 9
7 Tekniska konsulter                       5 236 23,3% 55,6% 5,6% 7 6 2
8 Personalutbildning                       544 19,0% 49,7% 6,4% 5 21 8
9 Databehandling och andra datatjänster    549 17,1% 46,7% 7,9% 12 13 22
10 Öppen hälso- och sjukvård                2 860 33,0% 67,4% 4,3% 8 3 16
11 Utgivning av programvara                 753 16,5% 48,4% 6,8% 11 12 14
12 Revisions- och redovisningsbyråer        3 578 25,9% 52,7% 4,6% 10 9 12
13 Elinstallationer                         3 974 17,1% 47,1% 4,5% 14 17 31
14 Fastighetsmäklare                        1 886 18,8% 41,6% 5,8% 43 14 11
15 Instrumentindustri                       220 14,0% 47,7% 4,6% 15 22 7
16 Golv- och väggbeläggningsarbeten         1 344 15,7% 45,8% 4,4% 21 19 15
17 Tandvård                                 1 508 25,6% 60,5% 2,3% 20 10 21
18 Övrig hälso- och sjukvård m m             3 873 24,1% 52,7% 2,6% 9 5 10
19 Elteknisk industri                       440 13,0% 46,5% 4,4% 35 47 53
20 Kemiska basprodukter                     503 10,2% 47,6% 5,0% 50 42 35
21 Ventilations- och övriga VVS-arbeten     1 066 16,8% 44,6% 3,9% 16 26 44
22 Andra bygg- och anläggningsarbeten       3 272 14,2% 40,8% 6,5% 26 31 26
23 Elektronikprodukter                      496 11,4% 41,6% 7,6% 38 39 23
24 Reklambyråer                             1 891 16,5% 46,1% 3,6% 18 24 34
25 Maskinindustri                           1 529 9,9% 46,0% 5,5% 53 60 74
26 Måleriarbeten                            1 779 16,7% 46,0% 3,2% 17 16 19
27 Fasad- och byggnadssnickeriarbeten       3 999 12,9% 37,8% 8,3% 25 25 24
28 Värme- och sanitetsarbeten               2 891 14,4% 44,5% 4,2% 19 27 25
29 Lokalvård                                1 538 14,6% 36,4% 7,0% 34 23 43
30 Reparation av industriutrustning         1 764 12,4% 45,4% 4,1% 23 30 28
31 Annonsförmedling, DR m m                  822 15,3% 41,0% 4,3% 28 44 33
32 Partihandel med maskiner och utrustning  3 353 10,9% 43,6% 4,5% 40 53 46
33 Medicinsk teknik                         1 108 12,1% 48,3% 3,2% 30 18 32
34 Metallvaruindustri                       4 185 10,7% 43,2% 4,7% 52 59 59
35 Byggnadsindustri                         7 505 11,7% 36,6% 7,2% 29 40 42
36 Hårvård                                  1 291 15,2% 43,5% 3,4% 27 28 58
37 Takarbeten av plåt                       1 026 13,1% 45,9% 3,2% 41 33 5
38 Glasmästeriarbeten                       428 13,3% 45,8% 3,0% 24 34 52
39 Uthyrning av maskiner och utrustning     1 071 10,6% 40,3% 5,6% 32 38 40
40 Optiker                                  539 16,6% 44,6% 2,4% 33 32 47
41 Schakt- och grundarbeten                 4 283 10,7% 35,3% 7,7% 47 43 61
42 Säkerhetstjänster                        357 17,2% 38,0% 3,7% 22 29 45
43 Gruvor                                   212 8,9% 43,7% 4,5% 67 84 73
44 Kemisk industri                          200 8,1% 44,6% 4,7% 46 48 49
45 Detaljhandel på Internet                 1 076 9,1% 36,5% 11,2% 49 45 38
46 Bilplåt- och billackreparationer         489 12,0% 43,5% 3,2% 31 20 30
47 Grund-, gymnasieskolor mm                379 14,6% 37,2% 4,0% 58 35 29
48 Förskoleutbildning                       454 15,5% 40,7% 2,9% 39 15 17
49 Gummi- och plastindustri                 765 10,1% 44,6% 3,2% 45 46 20
50 Textilindustri                           346 10,0% 48,2% 2,3% 37 62 62

51 Partihandel med insatsvaror m m           3 875 10,0% 42,0% 4,0% 51 65 27
52 Callcenterverksamhet                     205 13,2% 32,3% 4,8% 63 52 37
53 Datorer och elektroniska sällanköpsvaror 1 097 10,7% 41,0% 3,6% 55 54 70
54 Renhållning mm                           418 8,6% 37,0% 6,3% 79 70 48
55 Kommunikationsutrustning                 275 9,2% 44,1% 3,2% 42 56 54
56 Bilreservdelar, partihandel              390 8,2% 42,5% 4,2% 57 51 18
57 Trävaruindustri                          1 306 8,7% 40,4% 4,2% 61 96 64
58 Transportmedelsindustri                  713 7,5% 38,9% 5,7% 54 71 56
59 Stålindustri                             233 8,3% 43,4% 3,8% 77 91 55
60 Handel med lastbilar och bussar          168 8,5% 30,7% 12,7% 36 81 81
61 Telekommunikation                        391 7,8% 35,1% 5,5% 60 37 69
62 Bilservice, ej specialiserad             2 722 9,8% 39,0% 2,9% 56 50 36
63 Handel med personbilar                   1 938 8,2% 35,5% 4,3% 44 66 50
64 Resebyråer                               695 9,5% 35,1% 3,9% 73 55 78
65 Rekreations-, kultur- och sportverks.    2 597 7,3% 37,0% 4,3% 62 68 90
66 Däckservice                              485 9,5% 42,3% 1,7% 66 63 39
67 Restauranger                             8 793 10,6% 34,4% 2,8% 59 36 89
68 Grafisk produktion                       826 8,5% 43,3% 0,5% 76 79 80
69 Handel med hushållsapparater             276 9,7% 40,9% 0,0% 64 64 71
70 Taxi                                     1 511 9,1% 31,8% 3,7% 74 58 79
71 Möbelindustri                            412 7,8% 39,5% 2,5% 48 77 51
72 Järnhandel och bygg- och VVS-varor       886 8,3% 38,7% 1,9% 69 76 57
73 Partihandel med livsmedel                1 632 8,7% 33,7% 2,9% 70 49 76
74 Massa- och pappersindustri               215 8,1% 36,4% 2,6% 80 87 65
75 Åkerier                                  6 466 6,8% 32,0% 4,3% 86 89 83
76 Livsmedelshandel exkl stormarknader      2 441 11,8% 33,3% 1,2% 72 41 67
77 Jordbruk                                 3 319 6,3% 35,8% 3,4% 87 57 85
78 Partihandel med hushållsvaror            3 905 7,9% 38,8% 2,1% 65 61 60
79 Förlag                                   818 7,9% 40,3% 0,5% 82 72 75
80 Bilreservdelar, detaljhandel             505 10,0% 31,9% 1,9% 75 78 41
81 Färghandel                               359 7,4% 41,0% -0,8% 81 69 66
82 Skogsbruk                                1 868 6,3% 34,7% 2,8% 88 98 77
83 Fastighetsförvaltning, privat            1 344 6,0% 23,1% 4,0% 83 75 87
84 Detaljhandel med drivmedel               772 8,3% 33,3% 1,1% 85 93 93
85 Handel med motorcyklar                   282 6,9% 34,1% 1,9% 71 85 100
86 Handel med radio- och TV                 320 5,5% 40,3% -0,1% 84 94 94
87 Livsmedelsindustri                       1 573 6,1% 34,1% 2,2% 78 67 82
88 Hotell med restaurangrörelse             1 075 7,9% 27,1% 2,2% 68 82 88
89 Blomsterhandel                           671 6,8% 33,3% 1,7% 89 73 97
90 Kollektivtrafik                          428 6,6% 32,0% 1,8% 91 74 84
91 Handel med skor                          270 4,1% 36,4% -1,5% 93 88 68
92 Handel med möbler mm                     525 4,9% 35,5% 0,0% 90 99 91
93 Uthyrning av industrilokaler             4 836 5,8% 16,9% 2,1% 99 80 95
94 Uthyrning av andra lokaler               5 661 5,0% 13,6% 2,5% 97 86 96
95 Handel med sport- och fritidsartiklar    700 5,3% 33,4% 0,9% 96 90 63
96 Handel med glas, porslin m m              427 5,4% 33,4% 0,3% 92 95 86
97 Bokhandel                                378 5,9% 31,5% 0,6% 94 92 98
98 Handel med kläder                        1 712 5,5% 32,2% 0,2% 95 100 92
99 El- och hetvattenförsörjning             969 2,8% 28,5% 1,8% 100 97 72
100 Uthyrning av bostäder                    6 474 4,0% 12,3% 1,9% 98 83 99

2017 var ett guldår för svenskt näringsliv och många  
branscher ökade sin lönsamhet. Men för motorbranscherna 
var det tuffare och många föll några pinnhål på listan över 
Sveriges 100 mest framgångsrika branscher.
REKORDFÖRSÄLJNINGEN av både nya och  
begagnade fordon under 2017 gav stora intäk-
ter för framför allt återförsäljarna, men även 
för verkstäder, däckservice och andra fordons-
branscher. 

– Handeln med lastbil och buss växte 
enormt under 2017, med 12,7 procent. Det är 
till och med mer än Handel på internet, som 
ökade med 11,2 procent. Men det verkar ha 
blivit tuffare att hålla samma lönsamhet som 
tidigare och därmed föll lastbils- och buss- 
handeln allra mest i ranking. Från plats 36 
till plats 60, förklarar Per Weidenman, senior 
analytiker på Bisnode. 

Tillväxt är en av de faktorer som vägs in i 
den totala rankningen av 100 branscher. De 
andra faktorerna är avkastning på kapital och 
soliditet. När branscherna sedan rankas kan vi 
se att 2017 var ett år med blandat resultat för 
fordonsbranscherna. 

Per Weidenman tror att flera av motor-
branscherna har, likt många andra branscher, 
påverkats av den allt mer skriande bristen på 
kompetent personal med allt vad det innebär i 
ökade kostnader och minskade möjligheter att 
utföra servicetjänster.

– Jag tror att många branscher måste börja 
se att kompetensbrist är inte bara en fråga för 
HR utan att det nu slår allt hårdare på företa-
gens resultat, säger Per Weidenman. 

– Vi har två tydliga proppar som behö-
ver lösas upp, men med en svag regering 
kan det bli svårt. Det är bristen på kompe-
tens och bristen på bostäder till rimliga 
kostnader där jobben finns. Dessa 
proppar minskar möjligheterna att 
nå full kapacitet och det märks i 
näringslivet.

BILPLÅT- OCH billackrepara-
tioner rankas högst med en 
placering på 46:e plats. Ett 
kliv nedåt från plats 31 året 
innan men något bättre än 
plats 49 år 2015.

Bilreservdelar partihandel klev upp ett 
snäpp från plats 57 till plats 56. Bilservice, ej 
specialiserad, gick från plats 56 till plats 62. 
Även Handel med personbilar föll, likt handeln 
med lastbilar och bussar, från rankad 44:e bästa 
bransch till 63:e.

Däcksservice har behållit sin plats, 66, trots 
låg tillväxt, 1,7 procent. Men den sista motor-
branschen – Bilreservdelar, detaljhandel, har 
fallit fem platser från 75 till 80. Där är orsaken 
den mycket låga tillväxten, bara 1,9 procent. 

– De branscher som fortsätter att vara mest 
lönsamma är de stora konsultbolagen. De har haft 
riktiga skördetider, förklarar Per Weidenman.

– Dessutom går exportindustrin mycket bra 
bland annat på grund av den låga kronkursen. 
Vi har också, under några år, haft en kraftig 
efterfrågan inom bygg, både fastigheter och 
infrastruktur. 

Han pekar på hur dessa båda draglok 
gynnat framför allt lastbilsförsäljningen inom 
motorbranschen.

– Lastbil var underinvesterat ett par år efter 
finanskraschen. Nu har det varit några riktigt 
goda år. Men denna typ av investeringar räcker 
ofta kring tio år och det innebär att det kan 
bli en ny svacka för försäljningen, det kan ske 

samtidigt som konjunkturen viker av, 
säger Per Weidenman. 

Han menar att vi hittills har haft 
den perfekta konjunkturstormen där 
alla faktorer har samverkat som billigt 
kapital och hög efterfrågan. Men nu 

finns flera tecken på tuffare tider 
med bland annat räntehöj-
ningar.

– Det ska bli mycket 
spännande att se hur listan 
ser ut om ett år. Det kan 
vara så att motorbran-
scherna varit tidiga med 
att ta smällar och att det 
är helt andra branscher 

som faller på listan nästa 
år. 2

DE TIO STARKASTE 
BRANSCHERNA 2017 
(Placering 2016 inom parentes)

1. Organisationskonsulter (2)
2. Arkitekt- och byggkonsultverksamhet (3)
3. Teknisk provning och analys (13)
4. Datakonsulter (4)
5. Advokatbyråer (1)
6. Film- och videoproduktion (6)
7. Tekniska konsulter (7)
8. Personalutbildning (5)
9. Databehandling och andra datatjänster (12)
10. Öppen hälso- och sjukvård (8)

Högt upp på listan hittar vi en gammal favorit, 
organisationskonsulter, som oftast brukar inta 
förstaplatsen. Årets raket är teknisk provning 
och analys som gått upp tio placeringar på ett 
år. En som fått lämna topplistan är fjolårets nia, 
övrig hälso- och sjukvård, som rasat till plats 18. 
Fjolårets tia, revisorer och revisionsbyråer, har 
inte fallit lika mycket; de hamnar nu på plats 12. 

Mesta klättraren är kemiska basprodukter 
som flyttat sig från plats 50 till plats 20. Även 
fastighetsmäklare och maskinindustri har tagit 
stora kliv.

Den största tillväxten under 2017 har handel 
med lastbilar och bussar, +12,7 procent. Därefter 
kommer detaljhandel på internet, + 11,2 procent.

Avkastningen på kapitalet har också ökat och 
här toppar den öppna hälso- och sjukvården, 
liksom förra året. Tvåa är arkitekt- och byggkon-
sultverksamhet.  Soliditeten har också stärkts i 
branscherna högst upp på 100-listan.

DE TIO SVAGASTE 
BRANSCHERNA 2017
(Placering 2016 inom parentes)

100. Uthyrning av bostäder (98)
99. El- och hetvattenförsörjning (100)
98. Handel med kläder (95)
97. Bokhandel (94)
96. Handel med glas, porslin m m (92)
95. Handel med sport- och fritidsartiklar (96)
94. Uthyrning av andra lokaler (97)
93. Uthyrning av industrilokaler (99)
92. Handel med möbler m m (90)
91. Handel med skor (93)

På listan över de tio svagaste branscherna hittar 
vi i stort sett samma branscher som för ett år 
sedan, bara med några förändringar i placering. 
Handel med möbler låg förra året precis över 
strecket med placering 90. Den platsen har i år 
förra årets 91:a kollektivtrafiken övertagit. I en 
tid med högkonjunktur är det förvånansvärt att 
handel med industrilokaler och andra lokaler 
fortfarande är så svaga branscher.

Den enda branschen på listan som haft en 
negativ tillväxt är handel med skor. Troligen har 
en stor del av skohandeln flyttat över till nätet 
och ingår i detaljhandel på internet, där tillväxten 
varit 11,2 procent.

Den bransch som rasat mest i rankingen är 
handel med lastbilar och bussar, från plats 36 
till 60. Tillväxten är god, men både soliditeten 
och avkastningen drar ner branschen som i mät-
ningen gäller 168 aktiebolag. Även handel med 
personbilar har fallit, från 44 till 63, samt bilplåt- 
och billackreparationer, från 31 till 46. 

Rekord i tillväxt, 
ras i rankning
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GRANSKAR

EFTER EN HET sommar väntar en kall vinter. 
Den kraftiga tillväxten i världen väntas avta un-
der vinterhalvåret. I Sverige kan hushållen räkna 
med räntehöjningar. Och politiken kan påverka 
fordonsbranschen ännu mer än tidigare.

Ekonomin kyls av på många sätt under 
vintern. Men tittar vi närmare på olika faktorer 
ser det ändå ljust ut för Sverige – för landet, för 
företagen och för hushållen. Det innebär för 
motorbranschen att det mesta tyder på en mjuk 
inbromsning från den snabba fart som gällt 
under de senaste åren. 

SVENSK EKONOMI fortsätter att växa och till-
växten är högre än EU-genomsnittet. Framför 
allt är det tjänstesektorn som växer medan 
varuproduktion står tillbaka något.

Hushållen konsumerar rejält och en viktig 
förklaring är den låga arbetslösheten. Bland 
inrikes födda är den 3,6 procent, för utom-
nordiskt födda kring 20 procent, vilket dock 
bara är halva tiden jämfört med för tio år 
sedan som en nyanländ flykting har jobb. 
Arbetskraftsbristen är påtaglig inom många 
yrken, inte minst inom bilbranschen. Hög 
sysselsättning innebär också hög efterfrågan 

Kall vinter väntar
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”TA VARA PÅ SOLGLIMTARNA MEN 
RUSTA FÖR EN KOMMANDE VINTER”

på personbilar som gör det möjligt att ta sig till 
och från jobben. 

DET SOM SAKNAS är ordentliga satsningar på 
bostäder till rimliga priser. Särskilt på orter 
med arbetskraftsbrist. Enligt Hyresgästfören-
ingen råder det bostadsbrist i 243 av Sveriges 
290 kommuner. Bostadsbyggande ger ökade 
behov av tunga fordon samtligt som branschen 
också lockar till sig många från fordonsbran-
schen. Men hos bostadsprospekteringsföre-
tagen märks redan nu neddragningar. Lägg 
dessutom till att en svag regering kan innebära 
att det kan bli svårt att nå enighet kring större 
statliga infrastrukturprojekt så ser det inte fullt 
lika ljust ut som för ett år sedan.

INTERNATIONELLT finns det större orosmoln. 
Blir hoten om olika handelskrig verklighet kan 
det drabba ett litet exportberoende land som 
Sverige hårt. Industrin och därmed jobben  
påverkas och det kan ge ringar på vattnet till 
hela ekonomin. Minskad handel påverkar 
också fordonstillverkningen hårt.

En avkylning i världsekonomin kan också 
påverka börserna negativt. Notera att USA 

Annika Creutzer

nyligen slog rekord med historiens längsta 
börsuppgång, cirka 9,5 år. Det ger ökad nervo-
sitet och ökar risken för tvära kast. Börsoro blir 
som en våt filt över ekonomin och brukar få till 
följd en lägre investeringsvilja både hos företag 
och länder.  

USA har stegvis höjt sin ränta och snart är 
det dags för Sverige. Vid mötet i december eller 
vid mötet i februari är det senaste beskedet. Det 
blir en liten höjning och Riksbankens repo-
ränta kommer att fortsätta att vara på minus. 
Men det kan ge bankerna en anledning att höja 
låneräntorna. Frågan är hur de svenska hushål-
len reagerar när boräntor och andra räntor 
börjar stiga. Får det till reaktion att människor 
håller hårdare i sina plånböcker kan det få 
direkt påverkan på fordonsförsäljningen. 

MILJÖFRÅGAN kommer att fortsatt vara i fokus. 
Gröna obligationer är heta vilket ger möjlig-
het för många att locka till sig kapital. Men här 
finns också oro för hastiga politiska beslut både 
på lokal, regional och central nivå, som snabbt 
kan ändra förutsättningarna för olika näringar, 
inte minst fordonsbranschen. 

Det är med andra ord dags att rusta sig för 
den kommande vintern men samtidigt ta vara 
på de solglimtar som ändå tittar fram. 2

ANALYS ANNIKA CREUTZER 

Dags att börja rusta 
för kyligare tider.



… av alla jobbsökare 
har någon gång upp-
levt att cheferna som 
intervjuar dem inte 

har läst eller är insatta 
i deras cv på anställ-

ningsintervjun.

Många chefer 
har drömyrket

57%

Nästan hälften av alla svenska chefer har sitt 
drömjobb, eller nära nog, och vill inte byta. De tycker 
att den största fördelen med chefsjobbet är att få 
leda andra och utveckla både personal och verk-
samheten. Det visar en undersökning av Manpower 
work life. Den typ av ledarskapsroll som cheferna 
helst vill ha är vd, avdelnings- eller enhetschef och 
verksamhetschef, i nämnd ordning. Men det finns 
också andra yrken som cheferna kan tänka sig; på 
topplistan ligger säljare, managementkonsult och 
kommunikatör eller marknadsförare. Bland övriga 
medborgare, som inte är chefer, har bara sex procent 
sitt drömjobb. Ingenjör toppar listan över drömyrket, 
men också säljare anges som ett attraktivt jobb.
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FRÅGA TRE

JOAKIM ENOCKSSON,  
säljchef på Bilmetro i Avesta
– Jag ger både ros och ris, kritik kan vara 
både positivt och negativt. Jag är kanske för 
snäll mot mina fem anställda, men jag tror 
jag vinner på det i längden. Jag är givmild, 
och de anställda ger mycket tillbaka. Men 
ser det illa ut i hallen eller någon gör en 

dålig affär, då måste 
jag framföra det. 
Är det något som 
inte funkar, så vet 
medarbetarna att 
jag blir besviken. 
Man måste be-
römma mycket. Får 
jag själv beröm, 
så stiger jag ju i 
graderna.

Kundresan – din guide till hållbara 
kundrelationer

Författarna Margareta Boström 
och Stefan Friberg vill väcka 
tankar kring kundcentrering och 
varför det är viktigt. Hållbara 
kundrelationer, menar de, skapas 
genom målmedvetet arbete. 
Förutsättningen är att erbjuda en 
positiv väl fungerande kundresa 
genom att alltid utgå från kunden 
och försöka få koll på vem hon 
eller han är. Boken riktar sig till dig 

som är chef, verksamhetsansvarig, projektledare 
eller affärsutvecklare.

Omgiven av dåliga chefer
För dig som gillade ”Omgiven av idioter” och 
”Omgiven av psykopater” kommer nu uppföljaren 
”Omgiven av dåliga chefer”. Den både rosade 
och risade författaren Thomas 
Erikson försöker här på ett lätt-
samt visa hur människors olika 
beteenden faktiskt kan påverkas. 
I boken får du reda på vad 
som utmärker en exemplarisk 
ledartyp. Med kommer också 
extramaterialet ”Omgiven av 
latmaskar – en manual i hur du 
hanterar underpresterare”.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Är du bra på  
att ge kritik?

”DET ÄR DEN SVÅRASTE SITUATIONEN 
VI HAR HAFT SEDAN 1970-TALET”

Tidigare talmannen Björn von Sydow om talmannen Andreas 
Norléns utmaning att reda ut det politiska kaoset

MARCUS  
JOHANSSON,  
marknadschef 
Bendt Bil  
i Halmstad
– Det tycker jag, 
men man kan alltid 
bli bättre. Man ska 
inte vara rädd för 
att ge kritik, inte 
så länge den är 

konstruktiv. Det är så man utvecklas.

ÅKE STENDAHL, ägare och  
vd Stendahls Bil i Lilla Edet  
– Nej, det är inte min starka sida. Jag försö-
ker bli bättre på det, och inte skjuta på det 
för länge. Det är bättre att ta det direkt och 
att det kommer vid rätt tillfälle. Men jag läm-

par inte över det på 
någon annan. Jag 
är bättre på att ge 
beröm, jag försöker 
hitta prestationer 
som är värda att 
uppmärksammas. 
Sedan om andra 
tycker det, det vet 
jag inte.

APROPÅ DRÖMYRKE

Chefer i offentlig sektor 
har svårare att se mening 
Chefer i offentlig sektor anser i mindre utsträckning än sina 
chefkolleger i privat sektor att deras arbete är meningsfullt. 
Svenskt kvalitetsindex jobbhälsoindex visar flera oroväckande 
tendenser bland arbetsmiljön för chefer inom samhällelig 
verksamhet. Där tycks inte chefer respekteras lika högt som  
i privata näringslivet och de känner oftare ett psykiskt obehag 
att gå till jobbet än sina medarbetare.

Det gäller särskilt manliga chefer. Resultatet kan bli sömn-
lösa nätter och ett öppet missnöje.

– Det är naturligtvis oroande att det är så många chefer 
som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till 
jobbet. Det bådar inte gott för arbetslivet framöver, säger 
Johan Parmler vd för Svenskt Kvalitetsindex.

RÄTTELSE
Emil Bjuggren som var 
med i ”Fråga tre” i förra 
numret hade hunnit byta 
arbetsplats innan tidningen 
kom ut. Han är fortfarande 
säljchef för Seat, men  
numera på GT-Bil i  
Arlandastad och har alltså 
lämnat MTO Bilcenter.

Många chefer gillar att leda 
och utveckla sin personal.

Drömverktyget för dig som arbetar med försäljning

 ✓ Enkelt att hitta potentiella kunder 

 ✓ Arbeta strukturerat direkt i programmet

Prova på i 30 dagar!
 

För testkonto 
besök oss på BegBil -18  

eller kontakta Patrik Forslund
031-382 17 10

patrik.forslund@bilvision.se
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D
et är inte många timmar på 
dygnet som Robert Paulsson 
och Alexandra Andersson inte 
jobbar ihop, speciellt inte under 
sommarhalvåret. I år gjorde de 

sin första säsong som Bryntesson Motorsports 
racingteam med tävlingar på elitnivå. Robert 
som förare. Alexandra som mekaniker.

De har känt varandra länge genom kom-
pisar i Halmstad och till vardags jobbar båda  
på servicemarknadssidan hos BilMånsson  
i Halmstad. Det var där dörren öppnades till 
V8 Thunder Cars-racingen.

Till vardags servicetekniker respektive servicerådgivare på Bil-
Månsson i Halmstad. På helgerna drar Alexandra Andersson 
och Robert Paulsson i väg till racingbanorna som framgångsrikt 
team i V8 Thunder Cars – som sponsras av BilMånsson. 
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO ANDERS ANDERSSON

Det började för tre år sedan när FordStore 
BilMånsson kontaktades av Tony Bryntesson,  
som driver Bryntesson Motorsport i Jönköping 
och stod i begrepp att importera Mustang-
chassin till V8-bilarna via sitt företag Perfor-
mance Automotive. Det slutade med att Bil-
Månsson blev huvudsponsor för V8 Thunder 
Cars-racingen i Sverige.

Sedan den dagen skojade Robert Paulsson 
om möjligheten att få börja köra bilarna på 
bana. En dag fick han frågan han väntat på.

– Jag fick chansen med kravet att jag skulle 
fixa någon som skruvade och att den personen 

skulle vara ”käck”, dedikerad och tillgänglig 
alla tävlingshelgerna; man spenderar ju mycket 
tid ihop med sin mekaniker och jobbet kräver 
totalt fokus. Jag tänkte direkt på Alexandra och 
hon sa ja, säger Robert.

Alexandras vänner älskar gamla bilar och 
själv kör hon en BMW från 1987 som hon vår-
dar ömt. Robert beskriver sig själv som ”motor-
sportsnörd”. Han var bara åtta år när han första 
gången tävlade på en racerbana, då i gokart. 

– Min familj var engagerad i motorsport. 
Pappa drev en verkstad i Båstad och tävlade 
i historisk racing på helgerna. Jag hängde 

Under sommarhalvåret ägnar 
sig Alexandra och Robert åt 
racingen på all fritid.

RADARPAR
Både på verkstaden
– och racingbanorna

på verkstaden som barn och har bytt många 
bromsar på gamla bilar, berättar han.

Under teknikstudierna i skolan byggde 
Robert sin första racerbil, en bil som han än i 

dag kör med. Men det blev aldrig någon kar-
riär som mekaniker. I stället satsade Robert 
på den administrativa delen av branschen 
som garantihandläggare, servicerådgivare och 
kundmottagare. Samtidigt körde han historisk 
racing och den sladdinriktade sporten drifting, 

med mer fokus på att det skulle vara roligt än 
att vara snabbast.

ALEXANDRA BÖRJADE som praktikant på Bil-
Månsson och har blivit kvar som tekniker. Hon 
tvekade aldrig att ställa upp på Roberts Thun-
der Cars-racing. Nu ansvarar hon tillsammans 
med ”crew chief ” Andreas Falkner för Roberts 
bil under tävlingssäsongen. 

– Jag är väldigt imponerad över Alexandras 
insats under tävlingarna. Hon tar uppdraget 
på stort allvar. Jag litar på henne helt och det 
känns tryggt med henne vid min sida oavsett 

”RACINGEN HAR LÄRT MIG MYCKET OM 
GRUNDLÄGGANDE FYSISKA LAGAR”

ROBERT PAULSSON

ÅLDER: 28.

GÖR: ”Superadministratör” (garantihandläggare, 
servicerådgivare och kundmottagare).

KARRIÄR: Teknikstudier, AD Bildelar, FordStore 
BilMånsson i Halmstad.

KÖR: Ford Focus 2017.

ROBERT OM ALEXANDRA: ”Det är skönt att kunna 
slappna av helt. Att bara fokusera och köra. 
Tidigare har jag fått rådda med allt själv. Nu har 
jag Alexandra bakom mig.”

ALEXANDRA ANDERSSON

ÅLDER: 22.

GÖR: Servicetekniker.

KARRIÄR: Fordonsgymnasiet, olika bilverkstäder, 
på FordStore BilMånsson i Halmstad sedan 2015.

KÖR: BMW E30 -87.

ALEXANDRA OM ROBERT: ”Robert är väldigt dedi-
kerad och går all in. När han kört ett 20 minuters-
race är han helt slut, helt utpumpad.”

ALEXANDRA ANDERSSON
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om det handlar om en bultcheck under bilen 
mellan två lopp, säger Robert.

Tävlingarna hålls under sex helger under 
sommaren, samma tillfällen som STCC, och 
som mest har det varit 21 bilar anmälda. 

– Jag hade som mål att komma i mitten och 
jag slutade tia efter sista racet, säger Robert 
som redan nu siktar på att köra nästa säsong.

Har de nytta av tävlingserfarenheterna på 
jobbet och vice versa?
– Att vara tävlingsorienterad smittar väl av sig 
lite på jobbet också. Jag jobbar gärna mycket 
och sent. Har jag några garantiärenden kvar 
lämnar jag ogärna kvar dem på jobbet innan 
jag går hem. Det är ofta jag som stänger anlägg-
ningen på kvällarna, säger Robert.

Men han tycker att han mer nytta av lär-
domarna från BilMånsson till racingbanorna.

– Jag tar med mig mina erfarenheter med 
sälj och finansiering. För att kunna hålla på 
med racing krävs pengar, folk och att ha stöt-
tande företag bakom sig. 

Motorsport + bilhandel  
= ökad försäljning?
BilMånsson i Halmstad är Sveriges största  
Mustanghandlare, men de flesta av företagets 
kunder är inte racingintresserade. Vi frågar vd:n 
Claes O Månsson:
Vad betyder det att vara huvudsponsor för  
V8 Thunder Cars?
– Det betyder att vi tydligt visar att racingen ligger 
oss varmt om hjärtat, att det hänger ihop med vår 
strategi.
Det är alltså mer en marknadsföringsåtgärd?
– Ja, det kan man säga. Vi har även performance-
event på Falkenbergs bana med våra kunder. 
Sponsringen är helt egenfinansierad, vi får inget 
bidrag från Ford. För oss är det en betydande 
summa som vi lägger på det här.
Säljer ni fler bilar tack vare sponsringen?
– Våra kunder är inga typiska racingkunder, det är 
mer ett sätt att profilera namnet på och synas på 
många ställen. Kunderna tycker det är kul och vi 
får positiv feedback. Men vi säljer fortfarande flest 
Mustang i Sverige.

V8 Thunder Cars  
– så går det till
V8 Thunder Cars är amerikansk racing med starka 
motorer och tät körning. Alla bilar är enhetliga, 
vilket skapar rättvisa förhållanden. Motorerna är 
V8:or på 450 hästkrafter. Bilen byggs på chassi 
från Howe Racing enterprises i USA och det enda 
som skiljer bilarna åt är karossen. Förarna kan 
välja mellan tre karosser: Ford Mustang, Chevro-
let Camaro och Dodge Challenger.

Att det är en enhetsklass ställer höga krav på 
team och förare.

Upphovsman för sporten i Sverige är Tony 
Bryntesson som äger Bryntesson Motorsport i 
Jönköping och bygger ihop alla V8 Thunder Cars-
bilar i Sverige.

Tävlingarna körs som sprintrace på 20 minuter. 
Förarna kör så många varv de hinner på den tiden 
och när första bilen passerar målet efter 20 minu-
ter körs ett varv till. 

Alexandra har från tävlingsbanorna hittat 
ett inre fokus som krävs mellan kvalen då allt 
måste ske blixtsnabbt. Det är ett fokus som hon 
tar med sig in till vardagens verkstadsjobb.

– Skruvandet på banan är på en helt annan 
nivå, men det är klart att jag lärt mig jättemycket 
om de grundläggande fysiska lagarna om hur 
bilen reagerar i olika situationer exempelvis 
med olika hjulupphängningar. Kunskaperna 
sitter i bakhuvudet, säger Alexandra.

Hennes och Roberts engagemang får fullt 
stöd av kollegerna som lägger schema efter 
deras tävlingsdagar. 

TÄVLINGSHELGERNA ÄR intensiva och erbjuder 
ett spartanskt leverne som mer påminner om 
campingliv.

– Till vår första tävling köpte vi två tält-
sängar från Biltema och sov i lastbilstrailern 
som vi fraktar bilarna i till tävlingarna. Det blev 

väldigt kallt. I dag har vi en egen husvagn som 
vi nu tar med oss till tävlingarna, säger Robert 
Paulsson och skrattar.

Ett liv bland eliten innebär inte ett lyxliv. 
Från att radarparet lämnar BilMånsson och 
åker i väg till banorna börjar ett hårt jobb. Det 
är tidiga morgnar, frukost med hela teamet 
på Bryntesson Motorsport, träningar och 
kvallopp, sprintlopp och middag med teamet 
innan tidig säng-gång.  Ofta har de sällskap av 
Roberts och Alexandras respektive, vilket gör 
att det blir trångt i husvagnen.  

– Tävlingshelgerna blir väldigt familjära  
eftersom vi lever ihop, äter ihop och tävlar 
ihop, säger Alexandra Andersson.

Deras häftigaste tävling hittills var i Finland 
där banan låg mitt i en by, hade en höjdskillnad 
på 32 meter och många svåra svängar. Racing-
intresset är hängivet.

Robert brinner för Ford över huvud taget.

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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BilMånsson sponsrar även 
Falkenberg Motorbana med en 
performancebil som syns på 
bilden bakom Robert Paulsson 
och Alexandra Andersson.

– För mig är BilMånsson helt rätt företag. 
Jag är Fordintresserad, jag kör Ford privat, jag 
jobbar med Ford. Flera inom personalen är 
motorsportintresserade och jag tror att vårt 
engagemang även gynnar försäljningen, säger 
Robert.

Både Robert och Alexandra hoppas på en 
ny säsong och till dess blir det träning på gym-
met under vintern. 2

”ATT VARA TÄVLINGSORIENTERAD  
SMITTAR VÄL AV SIG LITE PÅ JOBBET: 
JAG JOBBAR GÄRNA MYCKET OCH SENT”

ROBERT PAULSSON



Tidslinje
1998Interdan/KW Bruun tar över 

Peugeot-importen från den fa-
briksägda generalagenten. Citroën och Peugeot 
upphör att ha en gemensam GA. 

1999Peugeot blir Danmarks mest 
sålda bilmärke. I Sverige ökade 

nybilsförsäljningen av Peugeot personbilar 
med 76 procent (jmf med 16 procent för hela 
marknaden).

2000Peugeot ökar försäljningen med 
68 procent i Sverige till 10 000 

sålda bilar, jämfört med att nybilsförsäljningen 
backar med 1,7 procent på marknaden. Sveriges 
10:e mest sålda bilmärke.

2001Peugeot 206 är Europas näst 
mest sålda bil. På två år har 

Peugeot fördubblat försäljningen.

2002Peugeot är Sveriges 6:e största 
märke med enkelt modellpro-

gram, rätt prissättning, 12 års rostskyddsgaranti 
och uppbyggda verkstäder. Modell 307 röstas 
fram som Årets bil i Europa.

2014 Kenneth Hansen tillträder som 
6:e ledningen på Peugeot på 

några år. En viss indexförbättring i GA-enkäten, 
men sista plats i rankningen. 

2015Peugeot sist i GA-enkäten 
igen och faller ytterligare 21,7 

indexprocent. Kenneth Hansen är vd och Tobias 
Pettersson vice vd. Återförsäljarföreningen 
kritiserar att bonus tagits bort och marknads-
föringsstödet minskats. 

20163:e plats från botten men lyfter 
snabbare än något annat märke 

i GA-enkäten. Tobias Pettersson är vd och vill 
skapa enhetliga och konkurrenskraftiga priser. 

2017KW Bruun lämnar Bil Sweden 
och pausar samarbetet med 

Återförsäljarföreningen, vars styrelse avgår och 
ny styrelse tillträder. 3:e märke från botten i 
årets GA-enkät. 

2018Rankning i GA-enkäten: 4:a från 
botten på 22:a plats.

Sedan förra sommaren har 8 Peugeot-handlare 
försatts i konkurs. 
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2  G R A N S K N I N G

S
edan förra sommaren har åtta 
svenska Peugeot-handlare försatts 
i konkurs mitt i högkonjunkturen. 
Medan Peugeot i Sverige fortsätter 
att jobba med samma kommersi-

ella affärsplan, framför återförsäljarföreningen 
missnöje över de låga marginalerna och tuffare 
villkor som riskerar att omkullkasta fler hand-
lare om omsättningen minskar. 

När Alain Martinez, director of the Euro-
pean importers area, gav sin syn på menings-
skiljaktigheterna lät det så här:

KW Bruun har lyckats bra med försäljningen 
av bilar. Hur ser du på utvecklingen i Sverige?
– Vårt mål är inte att vara ”fantastiska”. Det 
skulle bara hålla en kort tid. Vi vill få märket att 
växa och att göra kunderna nöjda. När vi över-
vakar kundnöjdheten i Sverige ser vi att vi har 
en bra position och att vi förbättrar oss kom-
mersiellt. Vår marknadsandel har ökat på ett 
par år med över 20 procent och det är bra med 
tanke på att det inte är vår hemmamarknad. 

Vad känner Groupe PSA till beträffande rela-
tionen mellan återförsäljare och importören 
i Sverige?
– Jag antar att återförsäljarna växer med att 
märket växer på marknaden. Trenden med 
goda betyg i kundnöjdhet och kommersiella 
resultat håller i sig. Personligen vet jag inget 
om relationen mellan KW Bruun och återför-
säljarna, men bästa sättet att skydda märket 
och återförsäljarna är genom ökad försäljning. 
Varför ställer du de här frågorna?

Sedan förra sommaren har åtta handlare 
gått i konkurs. Flertalet återförsäljare är  
kritiska till att deras nettovinst minskar 
även när omsättningen ökar. Eftersom 
marginalerna har minskat tjänar de inte till-

är väldigt lojala. Flera har jobbat 30–40 år 
med märket och vill gärna fortsätta, men 
de är oroade över hur de ska klara det. De 
återförsäljare som verkar ha gått bäst är de 
som har flera märken.
– I Sverige är väl nästan alla återförsäljare, i 
alla fall en stor majoritet, multibrand. Jag vet 
inte hur väl de konkursade bolagen gjorde sina 
jobb. Jag är säker på att även andra märkens 
återförsäljare går i konkurs. Å andra sidan så 
måste återförsäljarna tjäna pengar och det sker 
genom att marknaden växer och det bildas 
en positiv spiral. Jag är glad att du tog upp att 
återförsäljarna är lojala. En bra kundtillfreds-
ställelse är bästa sättet att säkerställa lojalitet. 

Samtidigt som återförsäljarna är oroade 
över den ekonomiska utvecklingen så är 
relationen mellan återförsäljarna och 
importören ansträngd. Under 2017 valde 

Här bemöter tillverkaren 
det svenska missnöjet
Efter ett långvarigt missnöje hos Peugeot-handlarna  
i Sverige åkte Motorbranschen till Groupe PSA i Poissy, 
utanför Paris. Där lät vår utsända Maria Eriksson  
GA-ansvarige för Europa, Alain Martinez, ge sin syn på 
den ansträngda svenska relationen.
TEXT OCH FOTO MARIA ERIKSSON

Oron i Peugeotnätet

räckligt med pengar trots att det varit hög-
konjunktur.  Nu är många handlarna starkt 
oroade över hur de ska klara en eventuellt 
kommande lågkonjunktur.
– Jag kan inte tänka mig att en ökad marknads-
andel med mer än 20 procent inte ger återför-
säljarna både ökad omsättning och resultat. 
På den här punkten är vi fullt eniga med vår 
importör. Det ekonomiska resultatet härstam-
mar direkt från återförsäljarens utveckling. Det 
betyder helt enkelt att den som utvecklas tjänar 
pengar, den som inte utvecklas tjänar inga 
pengar. Det är kanske inte den bästa principen, 
men det är så världen fungerar. Vi behöver 
skydda hela kedjan från tillverkare till kunder 
genom att utvecklas. Så jobbar KW Bruun 
liksom alla andra av våra importörer. Annars 
kan vi inte förbereda oss för den fantastiska 
evolution som pågår i vår industri. 

– Okej, det är återförsäljare som gått i kon-
kurs, men det är säkert inte bara i Sverige och 
säkert inte bara de som säljer Peugeot. De går 
i konkurs av olika skäl. När jag säger att återför-
säljare ska utvecklas menar jag att de måste bli 
mer effektiva, se till att minska sina kostnader 
och utgifter. Så fungerar det överallt. 

– Vi behöver nå försäljningsvolym för att 
nå upp till en kritisk storlek. Kanske var de 
konkursade återförsäljarna i väldigt små städer. 
Det är svårare att hitta balans i en liten stad 
jämfört med en stor. Men även i större städer 
kan återförsäljare optimera sin struktur för att 

vara redo när världen förändras. Tiden då alla 
återförsäljare hade stora byggnader är över. Det 
är inte vägen framåt. Framtiden handlar om 
försäljning online. 

En av handlarna som konkursat fanns i 
Stockholm (Peugeot i Nacka) och var en av 
Sveriges största Peugeot-handlare. De hade 
också ökad omsättning, hög försäljning men 
mindre marginaler och minskad vinst. Jag 
vill poängtera att många Peugeothandlare 

importören att inte prata med återförsäl-
jarföreningen. I dag är det lite bättre, men 
stämningen mellan importör och handlare 
är omtalad i branschen. Hur vill Groupe PSA 
att arbetet mellan importör och återförsäl-
jare ska se ut?
– Relationen mellan parterna är utmanande 
och professionell. Så är det och så måste det 
vara. Det är inte lätt, det är ingen lek och 
Sverige är ingen lätt marknad, ja, det finns inga 
lätta marknader längre. Vi måste förbereda 
oss för framtiden. Än en gång, vi har ökat vår 
marknadsandel i Sverige och jag tror att resul-
taten är det vi måste titta på. 

Bör det inte finnas en balans mellan tillver-
kare, importör och återförsäljare när ett 
märke växer? Samtidigt som återförsäljarna 
är oroade över ekonomin redovisar importö-
ren rekordvinster.
– Jag vet inget om deras resultat. Kan du berätta?

Interdan redovisar en omsättning på 7,7 
miljarder danska kronor för 2017 med ett 
resultat på 448 miljoner kronor efter skatt. 
Vinsten har fördubblats jämfört med året 
innan. Omsättningen steg med 27 procent. 
KW Bruun omsätter 2,3 miljarder danska 
kronor, vilket är en ökning med 19 procent 

jämfört med året innan och har ett resultat 
på 58,7 miljoner kronor. Resultatet kom-
menteras i årsredovisningen som ”very 
satisfying”. 
– Vi vill att våra importörer ska tjäna pengar. 
Vi vill att återförsäljare ska tjäna pengar. Vi 
vill att de ska klara sig ekonomiskt. Balansen 
mellan importör och återförsäljare regleras av 
importören, medan de ökar marknadsandelar 
och kommersiellt resultat. Jag är helt säker på 
att KW Bruun hittar en bra balans ihop med en 
fortsatt marknadsökning. Vår intention är att 
fortsätta växa.

Återförsäljarna tycker nog att vinsten är på 
deras bekostnad …
– Jag förstår. Men jag upprepar, jag är fullt 
övertygad om att KW Bruun hittar en balans 
som behövs för att förbättra verksamheten. 
Balansen är importörens ansvar. Och igen, jag 
förstår att relationen är utmanande, men den är 
inte dålig. Det är inte samma sak.

Jag tror inte återförsäljarna håller med 
dig. Så ditt svar är att balansen inte är ett 
problem för Groupe PSA?
– Nej, det sa jag inte. Jag sa att jag är fullt enig 
med importören och trygg i det sätt de hanterar 
relationen med sitt nätverk och med balansen.

”JAG ÄR FULLT ÖVERTYGAD OM ATT KW 
BRUUN HITTAR DEN BALANS SOM BEHÖVS, 
BALANSEN ÄR IMPORTÖRENS ANSVAR”

Alain Martinez, GA-ansvarig för Europa på Groupe PSA

Alain Martinez, GA-ansvarig för Europa på Groupe PSA

”TIDEN DÅ ALLA ÅTERFÖRSÄLJARE HADE 
STORA BYGGNADER ÄR ÖVER, FRAMTIDEN 
HANDLAR OM FÖRSÄLJNING ONLINE”

Alain Martinez är högste chef för de europeiska 
importörerna för samtliga märken inom Groupe 
PSA. När vår utsända Maria Eriksson träffade 
honom kände han inte till den ansträngda relatio-
nen mellan de svenska Peugeot-handlarna och 
importören KW Bruun. 

Motorbranschen for till PSA Groupes 
huvudkontor utanför Paris.



FOLK I BRANSCHEN

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

Familjeföretaget 
Bil Bengtsson i 
sydöstra Skåne 
har fått en ny vd, 
Markus Olsson, 
som senast 
varit vd på Bilia 
Center Syd. Han 
efterträder Percy 
Gustavsson, 
som kommer att 
gå i pension efter 
32 år i företaget. 
Vd-skapet på Bil Bengtsson omfattar personbils-bolagen Bil Bengtsson med Volvo, Renault och Dacia och Toyota sydost samt Österlens lastvagnar med Volvo lastbilar. Företaget grundades 1930 och drivs av tredje generationen med anlägg-ningar på tre orter och cirka 140 medarbetare.

Ford Sverige har 
rekryterat Jonas 
Angerdal som 
ny vd. Han var se-
nast försäljnings-
direktör på Kia 
och har tidigare jobbat med marknad och försälj-ning på både Mazda och Fiat. En ny marknadschef har också anställts, Kenneth Holmgren, som närmast kommer från J Bil. 

Leif Holmin ef-
terträder Johan 
Kempas som 
varumärkeschef 
för Renault och 
Dacia på Svensk 
Volvohandel. Leif kommer närmast från Hedin Bil och har ett långt förflutet inom bilbranschen, bland annat på Bilia. 

Erik Gustafsson 
har börjat på 
Toyota Sweden 
som pr- och kom-
munikationschef 
för varumärkena 
Toyota och Lexus. Han har en bakgrund som motor-journalist och kommer närmast från Skoda. Erik efterträder Bengt Dalström, som under många år svarat för företagets medie- och omvärldsrelationer.

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

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

ROLAND APPELSKOG på Peugeots märkesförening säger att konkur-serna under de senaste rekordåren är mycket allvarliga.Peugeothandlarna har erfarit hårda krav och minskade möjlig-heter till intjäning på nybilar med utfästelser att eftermarknaden skulle öka med privatleasingen. Med sin tuffa kommersiella policy har importören K W Bruun lagt lageransvaret på återförsäljarna med krav på antalet lagerbilar och demobilar. 
– Hanteringen av lagerbilar kostar pengar eftersom det är åter-försäljaren som får stå för lagret, men bilarna tillhör fortfarande tillverkaren. Samtidigt betalar vi marknadsföringspengar till vår importör i stället för det omvända som är det vanligaste. Jag säger inte att marknadsföringen inte fung-erar, men det är inte rätt att ta bort hela möjligheten för handlarna att profilera sig på den lokala markna-den, säger Roland Appelskog.

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

han haft liknande samtal.– Jag har jobbat i branschen i femtio år och det har varit jättekul. För Peugeots del är det inte kul längre. Vilken återförsäljare jag än pratar med säger de likadant. Kunde de sälja företaget skulle de, men det finns inga köpare, säger han. 
MÅRTENSSONS BIL, med anlägg-ningar i Skåne och Nacka, var en av Sveriges största Peugeothand-lare. Verksamheten i Nacka gick i konkurs i somras och Bilhallen i Hörby är begärd i rekonstruktion. De tre anläggningarna Peugeot Mårtenssons Bil i Landskrona, Ängelholm och Helsingborg begär-des i konkurs sent i augusti.Företagets vd Philip Maazon avböjer att kommentera. Mår-tenssons Bil tredubblade ytan på anläggningen i Landskrona 2010 och dubblerade året därpå ytan på Bilhallen i Hörby. 2016 köptes kon-kursade Hanssonbil i Ängelholm och förra året togs Peugeot- och Dodgehandeln i Helsingborg över. 

TOBIAS PETTERSSON, vd för Peugeot Sverige, ser inte att antalet konkurser är ett generellt problem inom Peugeots sfär.
– Det är svårt att dra några allt för stora slutsatser. Det handlar om separata fall och det finns olika orsaker till varför respektive återför-säljare inte har kunnat fortsätta med sin verksamhet. Sedan är det aldrig 

positivt när en återförsäljare får avsluta sin verksamhet och vi följer utvecklingen i återförsäljarnätverket för att se om vi som GA behöver vidta några åtgärder, säger han.
FRÅN I HÖST kommer Peugeot Sveriges moderbolag InterDan att ta över importen av Opel. Hur det kommer att påverka Peugeothand-larna vill inte Tobias Pettersson ut-tala sig om än eftersom de formellt inte tagit över verksamheten.Vissa Peugeot-återförsäljare hoppas på möjligheten att ta in Opel som ett andra märke. Opel-handlarna får dock förbereda sig på att arbeta enligt Peugeots kommersiella policy med krav och åtstramningar som länge kritiserats av Peugeots återförsäljare.I en pressrelease berättar Tobias Pettersson:

– Vår affärsmodell har på för-hållandevis kort tid skapat mycket goda resultat i Sverige. Nu ser vi möjligheter att ta vår kunskap och våra erfarenheter och använda dessa för att lyfta ett välkänt märke som Opel till nya höjder.Vid pressläggningen av denna tidning kom beskedet att K W Bruun/InterDan även tar över  Citroëns systermärke DS som tidigare legat hos SC Motors. 2  me 

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

Peugeot i 
regnväder.

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

Fordonsbranschen är ett av de mest expansiva områdena inom näringslivet, en 

bransch som engagerar alla sektorer av samhället. Människorna bakom fordons-

branschen får sällan den uppmärksamhet de förtjänar, nu ska det bli ändring på det. 

MotorGalan på Berns Salonger i Stockholm den 8 november blir en festernas fest för 

fordonsbranschen där både duktiga företag och branschmänniskor ska hyllas.

 
Galan är en fest där branschens alla hjältar får stå i fokus. Det kommer att koras 

vinnare i 12 olika kategorier. Det blir mat, dryck, underhållning och bäst av allt: 

alla får vara med! Anmäl dig snarast till det som kommer att bli  fordons- 

branschens största och trevligaste fest någonsin i Sverige.Anmäl dig här 

Du missar väl inte festen?Anmäl dig till MotorGalan!

Arrangeras av
Partners

Galasupporter

www.motorgalan.se
BERNS, STOCKHOLM 8 NOVEMBER 2018

PEUGEOTKONKURSERBilföretaget Offensiv AB Karlshamn begärd i konkurs 2017-07-06.
Carl-Erik Bil AB i Grimsås begärd i konkurs 2018-03-09.
Flash Auto i Karlstad begärd i konkurs 2018-03-23.
Mårtenssons Bil i Hörby AB begärd i rekonstruktion 2018-05-11.
Mårtenssons Bil (Fribergs) i Nacka begärd i konkurs 2018-05-28.
Mårtenssons Bil i Helsingborg begärd i konkurs 2018-08-28.
Mårtenssons Bil i Ängelholm begärd i konkurs 2018-08-28.
Mårtenssons Bil i Landskrona begärd i konkurs 2018-08-28.

  MOTORBRANSCHEN 11  •  2018 51 50 MOTORBRANSCHEN 11  •  2018

Om det kommer fler konkurser i Peugeot-
ledet, kommer ni att övervaka det? 
– Jag vet inte vad som händer i Sverige beträf-
fande konkurser. Vi ökar vår marknadsandel, 
kunderna är nöjda och Peugeot växer.

Vad har ni på Groupe PSA för generella  
förväntningar på era importörer och  
återförsäljare?
– En bilproducent kan producera fantastiska 
bilar, i Peugeots fall världens bästa bilar (ha, ha) 
men vi behöver återförsäljare. Producentens 
roll är att producera, jobba med produktansvar, 
att förbereda för framtiden och ta fram bilar till 
marknaden. 

– Importörer ska marknadsföra märket och 
investera i marknaden så att det sker en rörelse 
från slutkonsument till återförsäljare. Från 
återförsäljarna förväntar vi oss fokus på slut-
kunderna. Det är samma fokus som finns från 
högsta ledning på Groupe PSA. Slutkunden 
är viktigast. Vid varje köp ska återförsäljaren 
erbjuda förutsättning för eftermarknad, reserv-
delar och tillbehör. Det är vad vi förväntar oss i 
värdekedjan från tillverkare till återförsäljare.

Har ni några regelverk mellan tillverkare 
och importör för att se till att alla har förut-

För en trucker är  
märket ingen bagatell
Långtradare. Stora åbäken som är till förvillelse lika för många trafikanter mest 
ser dem på motorvägen eller när de dammar in på ett industriområde. Men för 
en trucker är det stor skillnad på bilarna, och de är märkestrogna.

Vad tycker du om din bil?
– Den är bra. Några år gammal, men bra.

På vilket sätt är den bra?
– Motorn, interiören … allt. En sak som är särskilt 
bra med Scanian är att den har en extra bred säng. 
Det har inga andra märken vad jag vet.

Så din fru kan åka med och stanna över natten?
– Just det. Eller min framtida fru då, vi är inte gifta än. 

Sover du ofta över i hytten?
– En natt då och då. Ibland blir det nästan hela 
veckor, det kan kännas lite tufft.

Har bilen bra miljöklassning?
– Den har Euro V-motor, men nästa bil blir en Euro VI. 
När det blir? Kanske nästa år. Du får fråga min chef.

Men något måste du väl ha att klaga på med 
bilen?
– Det skulle väl vara kylskåpet då. Det mesta i det 
blir tyvärr rätt djupfryst, man kan väl säga att det 
är lite för bra.

Du kör Volvo, trivs du med märket?
– Ja, jag gillar den jättemycket. Krångel? Nej, inte 
alls mycket. 

Har ni en bra verkstadspartner?
– Vi har en egen verkstad, så är det något åker jag dit. 

Men om det händer något akut när du är ute 
och kör?
– Då kommer teknikerna från vår verkstad ut och 
hjälper mig på plats. Fast ibland räcker det att prata 
med dem på telefon, sen kan man fixa det själv.

Låter svårt?
– Nja, i så fall handlar det om enklare grejer. Som 
en gång när bromsarna frös fast, då fick jag tips om 
var jag skulle banka för att få dem att släppa.

Sover du ofta i bilen?
– Innan jag fick barn hände det ibland. Nu är det 
ganska sällan.

Vad är det du gillar med det här jobbet?
– Dagarna blir aldrig exakt likadana, och tiden går fort.

Daf alltså ... varför just det märket? 
– För att jag gillar insidan. Det är mycket utrymme 
för mig som kör, och det spelar roll. Man är ju här 
ganska många timmar per dygn. Om jag sover i 
den? Ja, inte varje dag. Men det händer och då 
sover jag gott. 

Men hur är servicen om något går sönder? 
– Inga problem, det är dygnet runt-service, alla 
dagar. 

Vad körde du tidigare? 
– Andra, äldre Daf-bilar. 

Men hur bra är den för miljön? 
– Riktigt bra faktiskt. Den har Euro VI-motor, det är 
samma miljöstandard som för en liten personbil. 

Du verkar rätt nöjd?
– Ja, det är jag, det här är en riktigt bra lastbil.

Yrket då, vad är det bästa med det?
– Friheten, skulle jag säga. Här i hytten är det jag 
som bestämmer.

ALEX BULUGHEANA

GÖR: Lastbilschaufför.
BOR: Trollhättan.
KÖR: Scania RH 520, 2014.

SARA NEHRFORS

GÖR: Lastbilschaufför.
BOR: Alingsås.
KÖR: Volvo FH, 2011.

RICARD URBONAS

GÖR: Lastbilschaufför. 
BOR: Halmstad. 
KÖR: Daf, 510 XF, 2016. 

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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”HAN BAD DOCK ATT FÅ BEHÅLLA ETT EX 
AV TIDNINGEN MOTORBRANSCHEN DÄR 
MOTSÄTTNINGARNA OMSKRIVS”

Peugeot i botten  
i danska GA-enkäten
Importören för Peugeot i Danmark lyssnar 
sämst av alla. Det framgår av den danska 
motsvarigheten till GA-enkäten, som Danska 
Autobranchen ger ut vartannat år. 

I ”Importørundersøgelsen” ställs frågan om 
GA:s lyhördhet och där hamnade Peugeot vid 
senaste mätningen i botten ihop med Hyundai 
och Citroën. 

I Danmark är KW Bruuns systerbolag (KW 
Bruun Import) importör av Peugeot och Citroën, 
ett företag som leds av vd:n Kenneth Hansen, 
som också är vd för Interdan Bil som är KW 
Bruuns moderbolag.

Andra frågor där Peugeothandlarna gav 
importören låga betyg handlade om garantipoli-
tik, GA:s förståelse för marginalerna, samarbete 
med märkesföreningen, kommunikation med 
handlaren, motiveringen av handlaren, leverans 
av reservdelar och tillbehör. Över medel ham-
nade Peugeot dock för konkurrensvänliga priser, 
marknadsföring, broschyrer och reklammaterial 
samt arrangemang vid öppet hus. 

2017 års enkät var den nionde i ordningen och 
genomfördes bland nybilshandlare. Liksom för 
MRF:s GA-enkät är målet att kartlägga förhål-
landet mellan bilimportörer och handlare och 
inspirera till förbättringar. 

Högst upp på rankningen över bästa GA var 
Dacia följd av Renault och Suzuki. Längst ner 
hamnade Fiat och Hyundai.

På frågan om hur nöjd ÅF var med sin GA 
hamnade Peugeot i mitten med något förbättrat 
index. Citroën däremot gled ner till tredje plats 
från botten.

Till skillnad från den undersökning som MRF 
genomför får alla danska återförsäljare enkäten, 
oavsett medlemskap i danska Autobranchen, 
och om inte tillräckligt många svarar för ett 
märke så uteblir redovisningen. I 2017 års enkät 
uteblev märkena Opel och Volvo av det skälet.

I rankninglistan över bästa generalagent 
hamnade Peugeot på sjätte plats från botten.  
Längre ner i tabellen fanns Citroën. Från att 
Interdan tagit över Citroën i Danmark har 
försäljningen ökat, men Citroën har hamnat allt 
längre ner i Importørundersøgelsen från att 
2013 legat på sjunde plats till att 2017 rasa till 
tredje plats från botten.

Genom åren har Peugeot klättrat långsamt. 
2011 och 2013 hamnade Peugeot sist. 2015 låg 
Peugeot på tredje plats från botten och förra 
året klättrade Peugeot till sjätte plats från 
botten.

KW Bruun har nyligen tagit över märkena 
DS och Opel i Sverige. Vad är affärsstrategin 
beträffande övertaget för att undvika kan-
nibalism mellan de två märkena?
– Märkespositioneringen var goda nyheter 
för Groupe PSA. När vi köpte Opel, visade 
köpanalyser mellan märkena att kunderna inte 
var desamma. Det gäller både Peugeot, Citroën, 
DS och Opel. Vi har en klar positionering för 
varje märke för olika kunder. Det är skälet till 
att vi har fyra märken. 2

Motorbranschen har följt 
utvecklingen av Peugeot 
i Sverige i många artiklar 
från ny importör, placering 
högt och lågt i GA-enkäten 
och konfliktfyllda samarbe-
tet. Här får Alain Martinez 
senaste numret.

sättning att jobba med sina uppgifter?
– Det finns en tydlig förväntan i hur vi hanterar 
kundrelationer. Den är den samma oavsett om 
det handlar om återförsäljare eller importörer. 
Den dagliga relationen mellan återförsäljare 
och importör stannar hos importören. Så är 
det. Men vi övervakar den genom att mäta 
kundnöjdhet och kommersiell utveckling. Så 
görs även i Sverige.

Du sa tidigare att stora byggnader med 
showrooms inte var vägen till framtiden, hur 
ser framtiden för Peugeots återförsäljare ut?
– Världen förändras och inte bara för mo-
torbranschen. Om vår industri följer mega-
trenderna med musik, bank och konsument-
elektronik, så tror vi att 40 procent av bilarna 
kommer att säljas online 2030. Det är därför 
Peugeot börjar sälja bilar online i England. I det 
experimentet är återförsäljarna fullt integrerade 
i konsumenternas köp.

– Vi kallar det ”Phygital”, alltså ”Physical & 
Digital”. Återförsäljarna är en del av det, men 
sättet att skapa affärer på ändras från att sälja 
bilar till att skapa mobilitet. Vi måste ändra 
affären och säkerställa kundnöjdhet genom 
att återförsäljarna jobbar enligt principerna 
”Excellence & Performance”.
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För fem år sedan skrev vi om  

ett mödosamt men lyckligt  

generationsskifte av anrika 

Burlin Motor i Norrland. Försälj-

ningen till norska Miklagruppen 

nyligen, kom överraskande. Vi 

ställde några nyfikna frågor till 

delägaren och koncernchefen 

Stefan Burlin:

Ni är tredje generationen och har 

inte fördärvat företaget, tvärtom 

har ni mer än fördubblat vinsten 

på fem år och haft en exempel-

lös framgång. Varför säljer ni?

– Det ter sig kanske lite konstigt 

efter en räcka av fantastiska år. 

Men när seriösa förfrågningar 

börjar komma, gläntas scenarier 

som tidigare inte tänkts.

– Var och en disponerar sitt 

eget lopp, men för egen del äger jag 

hellre min tid än ett beglager av bi-

lar om tio år. Jag är 51 och frågade 

mig om jag verkligen var beredd 

att harva igenom en eventuell 

lågkonjunktur till …
– Man får inte heller glömma 

att vi är en bransch med jättestora 

lager och tunga balansräkningar, 

och att räntan snarare kommer att 

gå upp än ner.

Du ska jobba kvar i företaget 

som vd …?

– Ja, jag har skrivit på ett anställ-

ningsavtal. Jag vill verkligen fort-

sätta att jobba för de nya ägarna 

och utveckla företaget och Toyota 

några år till. Det ska bli jätteroligt.

Var du och de andra ägarna, dina 

kusiner, eniga?

– Ja, alla röstade för försäljningen. 

Ni är tredje generationen, hur 

känns det att avyttra?

– Skitjobbigt!

Så det var en komplicerad affär?

– Affären som sådan var rak och 

enkel, det var det känslomässiga 

som var jobbigt, det kan djup-

psykologiseras länge.

Och du är trygg med de nya 

ägarna Miklagruppen, före detta 

Bavaria?

– Naturligtvis, de bygger ju också 

på små strukturer runt två ägar-

familjer och har starka tillväxt-

ambitioner.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!
DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Italiensk 2 meters fordonslyft för bil & 

däckservice. 3500kg och endast 90mm! 

Galvat chassi. Finns även som 1 meters.

ANDERS KARLANDER, som fram 

till årsmötet var ordförande, valde 

att lämna styrelsen och förre ÅFF-

ordföranden Roland Appelskog 

kom tillbaka. 
– Jag har jobbat med Peugeot 

under sex olika vd:ar, men det har 

nog aldrig varit så tufft mellan 

styrelsen och GA som på senaste 

tiden, säger Appelskog.

Vad hände på årsmötet?

– Hela styrelsen valde att lämna 

sina uppdrag. De kände att de 

misslyckats när GA stängde dörren 

i en ”time out”. Om man sitter i en 

styrelse och inte ens får träffa sin 

huvudman blir jobbet omöjligt. 

Arbetet med att försöka lösa 

konflikten har tagit mycket tid och 

kraft, därför kom frågan till mig. 

– Den låsta positionen som blev 

Peugeots vd Tobias 

Pettersson har upp-

hävt time outen med 

märkesföreningen.

Avgående ordfö-

randen Anders 

Karlander känner 

att det är rätt att 

lämna över nu.

följden av ”time outen” blev ett 

dråpslag för den gamla styrelsen. 

Det var inte deras fel, de gjorde vad 

de ansåg vara bäst för medlem-

marna. Jag tror att båda parter 

förlorade på det sätt som diskussio-

nerna fördes från KW Bruun, säger 

Appelskog.

Varför bantades 

samtidigt styrel-

sen från sex leda-

möter till tre plus 

ordföranden?

– Dels behöver 
inte styrelsen vara 
så stor. Dels hade 

valberedningen svårt att hitta 

kandidater med tanke på hur 

gamla styrelsen blivit behandlad. 

Styrelseuppdragen har i vissa 

fall medfört att ledamöter fått 

dålig kontakt med GA, även när 

det gäller deras företag. Det har 

skrämt vissa.

ROLAND APPELSKOG tycker att 

Tobias Pettersson borde värna 

mer om ÅF-kåren som har pre-

sterat bra resultat trots det hårda 

samarbetsklimatet.

Hur går ni vidare 

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

Hela ÅFF-styrelsen
avgick vid årsmötet

Varför säljer 
ni familje- 
företaget?

STEFAN BURLIN

Nya Porsche center

Nästa år öppnas ett nytt Porsche 

center vid E4 i Jönköping. Det ska 

drivas av norska Miklagruppen, fd 

Bavaria Nordic, som redan i dag dri-

ver tre Porsche center i Norge och 

där säljer cirka 40 procent av alla 

nya Porsche-vagnar. I dagsläget 

finns sju svenska Porsche center –  

i Borås. Göteborg, Kalmar, Malmö, 

Stockholm, Umeå och Örebro. 

Nästa år tillkommer också ett 

nytt i Danderyd i norra Stockholm 

och ytterligare ett ska byggas 

i Mölndal i södra Storgöteborg. 

Porsche-försäljningen i Sverige 

har gått från 550 bilar 2013 till 

1 335 registreringar 2016.

Bavaria byter namn

F d Bavaria Nordic har bytt namn 

till Miklagruppen för att hitta 

stordriftsfördelar och mer neutralt 

matcha nya varumärken. Numera 

säljer det norskägda bolaget både 

BMW, Mini, Porsche och Kia. De 

enskilda varumärkena kommer 

dock att fortsätta säljas under 

namnen Bavaria, Porsche center 

och KC Motors. Moderbolagets nya 

namn kommer från det fornnordis-

ka mikla, en böjningsform mikill, 

som betyder stor. Omsättningen i 

fjol var cirka sex miljarder kronor.

I Gällivaretrakten har …

… Eriksson Bil, som represen-

terar Volvo, Ford, Renault och 

Dacia, utökat med en ny lack- och 

bilskadeverkstad. Efter som-

maren 2018 är det meningen att 

Eriksson Bil även ska få däckhotell 

och större verkstadsutrymme för 

transportbilar, genom övertagande 

av lokalerna från Wist Last & Buss 

som satsar 32 miljoner på en ny 

anläggning.

Ägare till både Eriksson Bil i Gäl-

livare och Kiruna, samt Wist Last & 

Buss är Persson Invest-koncernen 

med huvudkontor i Östersund.

A-Bilar i Arvika …

… köptes för en tid sedan av 

Wafab Bil med anläggningar 

i Karlstad, Kristinehamn och 

Sunne. A-bilar, grundat 1990 av 

familjen Lundgren, drivs nu som 

ett systerbolag till Wafab och 

med bibehållen företagsidentitet. 

A-bilar har ett tiotal anställda och 

är en fullserviceanläggning för 

Kia, Nissan och Citroën. Wafab 

säljer och servar Kia, Fiat och 

Jeep samt även Opels och Fiats 

transportbilar samt Isuzu.
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TURBULENSEN INOM PEUGEOT

utlyste ”time outen”. I stort sett är 

vi positiva till fokusgrupper och 

har bidragit med namn på med-

lemmar som Tobias Pettersson 

accepterat. Nu gäller det att lägga 

det gamla bakom oss och komma 

tillbaka till ett bra förhandlings-

klimat.

Vad har du för förhoppningar?

– Jag hade inte tagit uppdraget 

om jag inte trodde att jag skulle 

få igång en dialog. Både vi och 

Tobias Pettersson behöver fo-

Efter höstens och vinterns hårda klimat mellan 

Tobias Pettersson på KW Bruun och Peu-

geots ÅFF valde märkesföreningens styrelse 

att avgå vid årsmötet nyligen.
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ordförande hoppas 

Roland Appelskog 

kunna öppna dialo-

gen med GA:n igen.

kusgrupperna och en fungerande 

styrelse i märkesföreningen. 

Tobias Pettersson är nöjd med 

arbetet med fokusgrupperna.

– Grupperna fungerar bra och jag 

har inga problem att samarbeta 

med den nya styrelsen. Det var de 

nya avtalen till ÅF som skapade tu-

mult i höstas, det var därför jag tog 

en ”time out” från samarbetet med 

ÅFF, vilket faktiskt var en önskan 

från båda sidor, säger Tobias Pet-

tersson. 2  me

Fotnot: Toyotahandlaren Burlin Motor 

omsätter 670 miljoner, har närmare 

24 miljoner i resultat före skatt, fyra 

anläggningar, 120 anställda och säljer 

cirka 3 000 bilar per år. 
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Assistancekåren har tagit hem 

larmtjänsten i vår och digitalise-

rat bärgningsprocessen, vilket 

faktiskt verkar vara suveränt.

Mats Nilsson, vd, hur funkar det!

– Vår larmcentral känner av vilken 

sorts telefon ett larm rings in från. 

Kunderna får genast frågan om de 

vill gå före i kön genom att beställa 

digitalt. Svarar de ja, sms:as en länk 

till ett beställningsformulär där de 

kan beställa bärgning. Det är tre 

steg och väldigt enkelt. Kunden får 

omedelbart återkoppling om att 

larmet är mottaget. 

– Hundraprocentig position 

kommer automatiskt, jättebra  

eftersom just lokaliseringen av 

haverister tidigare kunde vara 

problem. Också per automatik går 

info till närmast lediga bärgare. 

Efter max fem minuter får kunden 

ett sms om vilken bärgare som är 

på väg, telefonnummer till föraren 

och uppgift om beräknad tid.  

Information är kundens trygghet.

Ingen risk att kunden blir  

hängande i cyberrymden då?

– De första 150 ärenden fungerade 

utan mankemang. Vi hade en pappa 

som låst in sina barn i bilen och 

valde, trots den akuta situationen, 

att lita på systemet. Han var super-

nöjd. Vår larmcentral övervakar att 

allt fungerar och ringer upp kun-

den om något händelsevis skulle 

gå snett. Fördelarna märks bäst när 

det är mycket att göra; kunderna 

slipper fastna i telefonköer.

Gynnas verkstäderna också?

– Väldigt mycket. Dels tycks de 

gilla våra taggar som vi sätter på 

bilnycklarna men framför allt våra 

nya digitala bärgningsbesked. En 

verkstadsägare kan exempelvis re-

dan en söndagskväll gå in och kolla 

vilka bilar som kommit in under 

helgen och på så sätt förbereda 

måndagens arbete snabbare. Så har 

vi ett nytt verkstadssystem utifrån 

listor på samtliga försäkringsbolags 

avtalsverkstäder.

Då torde hela beställningsvari-

anten ha blivit väldigt dyr …?

– Det handlar om åttasiffriga  

belopp. Men vi har sparat en hel 

del också genom flytta hem larm-

centralen inhouse och vi investerar 

eventuellt överskott i verksam-

heten. I samband med digitalise-

ringen har vi en egen fullfjädrad 

dygnet-runt-öppen larmcentral i 

totalrenoverade lokaler i Sundby-

berg som lyser av våra färger.

Hur länge har ni förberett det här?

– Vi började faktiskt digitalise-

ringen redan 2006. Det har sinkats 

lite i och med att vi tidigare köpte 

larmtjänsten externt. Men under 

tiden har jag hunnit kolla liknande 

system bland kolleger utomlands. 

Vi har fått en produkt precis som 

vi ville ha den. 2  icn

DROPPEN NU gällde ”commercial 

policyn”.
– Den skickas ut varje år, nu 

innehöll den förändringar i af-

färsvillkoren utan att vi fick någon 

information om det innan. Förra 

året fick vi se förändringarna innan 

de skickats ut, säger märkesfören-

ingen ordförande Roland Appel-

skog som tillsattes för ett år sedan 

efter att det strandat mellan hans 

företrädare och GA:n. 

Den nya friktionen tillbakavisar 

generalagenten som ett missförstånd  

och meddelar att ÅFF-styrelsen 

normalt sett är involverad i upp-

dateringar av villkoren.

– I mitt huvud innehöll 

villkoren inga förändringar, men 

återförsäljarna upplevde det som 

förändringar eftersom det stod 

fel uppgifter i deras andra villkor, 

säger Tobias Pettersson.

Under pausen har det förts en 

viss dialog mellan honom och mär-

kesföreningens Roland Appelskog.

I mitten av april träffades par-

terna på märkesföreningen initiativ 

för att diskutera vilka frågor som 

handlarnas företrädare vill ha 

insyn i.
– Vi krävde att styrelsen ska få 

information om planerade föränd-

ringar i våra affärsvillkor och att 

vi får vara med i dialogen, säger 

Appelskog.
Tobias Pettersson medger att 

det finns vissa villkor som han 

Så här såg 

det ut för 

precis ett 

år sedan 

på den här 

sidan.

tidigare valt att inte dra inför 

ÅFF-styrelsen. Pettersson menar 

att hans uppdrag främst är att driva 

volym och intjäning på fabrik och 

hos ÅF och att en av KW Bruuns 

största fördelar är att de är snabba 

när marknaden ändrar sig.

– Om vi ska involvera styrelsen 

i varje förändring tar det mycket 

resurser. Jag har tidigare sagt att 

det inte är ett effektivt och nöd-

vändigt arbetssätt. Nu har jag lovat 

att på en övergripande nivå låta 

ÅFF-styrelsen vara informerad om 

förändringar för att de i sin tur ska 

kunna svara på sina medlemmars 

frågor, säger Tobias Pettersson.

Det här är andra gången som 

samarbetet med ÅFF pausas – 

vad tänker du om det?

– Alla återförsäljare är inkallade  

till en-till-en-möten med oss, men 

det är stor skillnad på återförsälj- 

are både i ålder och erfarenhet.  

Samtidigt har det skett en makt- 

förskjutning i samarbetet, vilket 

gör att GA numera sköter mark-

nadsföring och prissättning och 

ÅF tar hand om kunden. Jag har 

förståelse för att en del ÅF som 

varit med länge tycker att det var 

bättre förr.
– Vårt arbetskoncept är vid 

många tillfällen unikt på mark-

naden. Kan man inte ta till sig det 

som handlare och komma åt nya 

kundgrupper med lägre marginal, 

då kommer det att bli tufft, säger 

Pettersson.

SENASTE HALVÅRET har fyra av 

Peugeots återförsäljare gått i 

konkurs, uppseendeväckande med 

tanke på att det varit goda bilår.

– Vi har haft två gyllene år 

för Peugeot, men ändå har våra 

återförsäljare inte kunnat lägga 

undan pengar. De klarar sig inte 

med den lönsamhet som erbjuds 

i Peugeot-affären. Förtjänsten per 

såld Peugeot har sjunkit och det har 

även resultatet på verkstadssidan, 

säger Roland Appelskog. 2  me

Har axat bärgningstidenGJORT VADÅ?
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Nu är det turbulens i Peugeot-

ledet igen. Nyligen pausade 

märkesföreningen samarbetet 

med generalagenten. Det är  

andra gången ett slags time-

out uppstår. Förra gången var 

det på initiativ av general- 

agenten. Den här gången är  

det återförsäljarföreningen 

som sätter stopp.

Ny oro i Peugeotledet

– fyra handlare i kk

Här, norr om Stockholm, ska 

LeasePlan börja sälja begag-

nade leasingbilar i höst.

Motorcentralen sålt

Bröderna Mikael och Johan Os-

carsson har sålt familjeföretaget  

Motorcentralen i Eskilstuna till 

Hedin Bil. Motorcentralen har 20 

anställda och startades av brö-

derna Oscarssons far, Mats  

Oscarsson, som lät bygga före-

tagets nuvarande bilhus 1977. 

Företaget säljer och servar Ford 

person- och transportbilar, och 

sålde tills nyligen även Mazda, 

som man fortsatt är serviceverk-

stad för.

–  Vi känner att konkurrensen 

på bilmarknaden ökar. Det känns 

som att det är tryggare att tillhöra 

en större leverantör när det gäller 

nybilsförsäljningen och ett bra till-

fälle dök upp när vi fick frågan av 

Hedin Bil, säger Mikael Oscarsson, 

vd för Motorcentralen, i en kom-

mentar till Eskilstuna-Kuriren.  

LeasePlan startar 

begagnat-butiker

Leasingföretaget Leaseplan ger 

sig in i begagnatbranschen. I höst 

öppnar de sin första svenska butik, 

CarNext Delivery store, i Upp-

lands-Väsby, norr om Stockholm. 

Anläggningen ska rymma 300 

bilar. Inte överraskande är det 

begagnade leasingbilar som ska 

säljas – tre år gamla bilar av de 

vanligaste märkena med doku-

menterad historik, servade enligt 

tillverkarens anvisningar och till 

fasta priser. Sex månaders garanti 

och bytesrätt ska erbjudas. Tillika 

hemleverans, serviceavtal och 

möjlighet till nätköp. Leaseplan 

säger i pressmeddelandet att de 

vill ”modernisera den outvecklade 

begagnatmarknaden”.

– Konceptet är en viktig del 

i vår hållbarhetsstrategi och 

vi kommer att öppna totalt 50 

anläggningar runt om i Europa 

under 2018. Med vår butik i Sve-

rige är målet att inom ett par år 

ha sålt omkring 2 000 bilar, säger 

Roelof Hansman, vd, LeasePlan 

Sverige.
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Synergier som 

banar nya vägar.

11/9 – 15/9 201811/9 – 15/9 2018

Upplev en mångfald av mobilitetslösningar som 

saknar motstycke. Förutom representanter från 

marknaderna för utrustning, delar, tillbehör, 

hantering och tjänster, fi nns också däckbranschen 

på plats för första gången i Frankfurt. 

Automechanika och REIFEN – två av världens 

främsta branschmässor på Tysklands mest inter-

nationella mässcenter. Utnyttja synergierna mellan 

däck- och verkstadsföretagen på det hittills största 

branschforumet sedan Automechanika startades!

www.automechanika.com

info@messefrankfurt.se

Tel. +46 7 90 79 68 94

25th
Automechanika 

Frankfurt



premiumomhändertagen, men det måste hållas 
koll på kostnaderna så att inte de drar i väg.

Percy Gustavsson, tidigare vd, nu rådgivare, 
på Bil Bengtsson i Ystad med dotterbolaget 
Österlens Lastvagnar i Tomelilla:
– Vi bygger upp en kundrelation som är lång-
siktig, oavsett om kunderna köper nytt eller 
beg, vi tar dem på allvar, vi följer upp leverans, 
vi lyssnar verkligen, före, under och efter köp. 
Där har personvagnar att lära av lastvagnar. 

Att kostnaderna ökar i personbilsverkstä-
derna är inte märkligt, menar Gustavsson.

– Vi frågar inte kunderna vad de behöver. Vi 
nästan trycker på kunden lånebil, massa grejer 
som de inte behöver, skulle kunna slimma mer. 
Någon måste ju betala det, vi måste ha lönsam-
het, för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet. Vi 
är dåliga på att ta betalt för en del saker också, 
en utmaning för både person- och lastvagnar. 
Där måste hela bilhandeln tänka om.

Kan tunga sidan lära sig något av person-
bilssidan?
Anders Malmberg: 
– Konceptet med personlig servicetekniker är 
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För att lära av andra behöver man 

inte gå över ån – för personbils-

handlaren kan det räcka med en 

promenad till den tunga sidan av 

branschen. Och kanske vice versa.

PERSONBILSSIDAN HAR många utmaningar. 
Höga kostnader och timdebiteringar i verkstä-
derna, fria verkstäder och kedjor som konkurre-
rar med märkeshandeln och omvänt, service-
avtal och kraftigt subventionerad privatleasing. 
En utmaning att ta fullt betalt. På tunga sidan 
är kunderna lojalare och uppfattar inte att det 
blivit så dyrt att de går till fria verkstäder i större 
utsträckning. Det är den stora skillnaden.

Bilhallar med personbilar är ofta överdå-
diga, eleganta, bombastiska. Och lite kalla, 
trots dyra lampor som ska ge ett varmt ljus. Det 
är inte mycket mänsklig interaktion. Enorm 
takhöjd, dyra bilar och få människor. Så kliver 
man in på transportbilscentrum. Eller nutzfah-
rzeugcentrum som det heter på tyska, centrum 
för fordon som används och gör nytta. En an-
nan värld. Enklare, mer avskalat, mer funktio-
nellt. Kunder i blåställ pratar med säljare och 
kundmottagare i jeans och pikétröjor. 

Det betyder inte alls att kunderna är oin-
tresserade av emotionella aspekter. Tvärtom! 
Förarna sitter många timmar i sina fordon och 
de måste fungera, samtidigt som åkeri- och 
bussnäringen är konkurrensutsatt och har små 
marginaler vid stillestånd. Sådant sätter press 
på handlarna att leverera lösningar.

Men kanske är kunderna lättare att hantera? 
Inom personvagnar får kunder fina lånebilar, 
kommer ibland för sent, och generalagenternas 
pengar går till att styra upp kundprocesser och 
organisera enkäter och bonusutbetalningar.

Kanske har kunderna blivit (för) bortskämda? 
Och när det är dyrt så är det svårt att säga nej 
till kundönskemål.

 
Vad kan personbilssidan lära av tunga 
fordon? 
Så här svarar Anders Malmberg, vd för 
Rejmes Transportfordon i Halmstad och 
Falkenberg:
– Vi hjälper kunderna oavsett vilka problem 
de har. Vi gömmer oss aldrig bakom regler och 
rutiner. Vi vänder ut och in på oss själva för att 
hjälpa våra kunder. Jag upplever också att vi 
jobbar mer som ett lag för våra kunder. Hela  
företaget är centrerat kring kunden, avdel-
ningstänkandet är i princip utsuddat. Våra 
kunder lever med sina lastbilar, vi blir mer 
partners än leverantör. Vet man att det funkar 
på ett ställe bygger det lojalitet.

Inom tunga fordon gäller snyggt, rent, ord-
ning och reda och sådant kostar inga pengar, 
menar Malmberg. Kunden ska känna sig lite 

”PERSONVAGNAR 
ÄR BÄTTRE PÅ  

LAGERHÅLLNING 
OCH DISTRIBUTION  
AV RESERVDELAR”

AXEL VON ESSEN, SVENSK VOLVOHANDEL

Axel von 
Essen.

lockande. Det kanske inte passar exakt på tunga 
sidan, men någon variant där mekanikern 
sköter mer av arbetsordern själv skulle göra oss 
mycket effektivare och minska felkällorna. Det 
ger också ett intressantare arbetsinnehåll för 
mekaniker, vilket lockar fler till yrket. Bättre 
systemstöd skulle ge mer tid för försäljning i 
stället för administration.

Percy Gustavsson: 
– Personbilar är duktiga på att bygga koncept 
där både köp och serviceavtal ingår, Volvo-
kort, Volvia-försäkring, yngre kunder har inte 
tid och lust att jaga runt, de vill ha ett bra pris. 
Vet man vad det kostar blir det lättare att räkna.

Axel von Essen. chef Volvo LV och Buss  
försäljning på Svensk Volvohandel: 
– Personvagnar är bättre på lagerhållning och 
distribution av reservdelar, fast det egentligen 
är viktigare att det funkar för tunga. De har 
kommit längre på däck och glas, CarPay och 
Volvo-kortet.

Glas och däck är affärer där handlare för 
tunga och lätta fordon visar likheter – endast 
om det funkar kan one-stop shopping erbjudas.

Så kanske personbilshandlare skulle:
✔ Prya på en lastbilsverkstad en dag, se hur de 
arbetar och hur kunderna är!
✔ Fokusera på kunden – se bortom avdel-
ningstänkandet! Det kräver kultur och incita-
ment som stöder det.
✔ Knyta ihop organisationen, oavsett var 
kunden kommer in i företaget ska kunden inte 
skickas runt. 2

REFLEKTIONER
✔ Tungmekaniker har mer krav på snabb leve-
rans och snabba lösningar. Kanske är person-
bilsmekaniker mer ”curlade”, möter inte alltid 
kunden och gör avgränsade jobb utan att direkt 
bli ansvariga för att arbetet håller måttet.
✔ Tungmekanikern känner mer stolthet och blir 
viktigare för åkarna. 
✔ Företag förstår företag. När en konsument 
köper något av ett stort företag är det lätt att 
hamna i att kraven är orimliga – särskilt om det 
säljs från ett glaspalats. 
✔ Scanias och Volvos servicenät är outstanding. 
Men lite mer oro inför nya aktörer skulle nog 
vara bra.
✔ Ta hand om kunden – men tänk på vad det 
kostar. Skapar det värde som motsvarar kost-
naderna?

Givetvis ett helt annat kundsegment, men 
personbilssidan kan vinna på att flukta på 
lastbilskollegerna, låta mekaniker och andra 
i företaget blomma ut i sin professionalitet, 
inte hela tiden fråga kunderna vad de vill ha 
och tänka igenom prissättningen. Lite back to 
basics. Men inom Volvohandeln ser man bra 
saker att norpa från personbilshandeln också.
TEXT ANDERS PARMENT

av varandra!
TA DET BÄSTA
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Relationerna är avgörande

EN LASTBIL ÄR nästan omöjlig att ersätta när 
den står på verkstaden. I många fall special-
byggda ekipage och att låna ut en bil kan vara 
svårt. Stora kostnader för stillestånd, även om 
det med förebyggande service och bilar som 
kommunicerar var de har ont har blivit bättre. 

Men det finns lösningar. Axel von Essen, 
chef Volvo Lastvagnar/Buss försäljning hos 
Svensk Volvohandel berättar att de erbjuder 
250 hyrbilar. I kombination med ett hundratal 
verkstäder över hela landet ger det trygghet. 
Och det är helt avgörande att de olika hand-
larna samarbetar. von Essen illustrerar allt detta 
med en jämförelse:

– Vi har ju ett rikstäckande nät med dygnet-
runt-jour och gör rätt omfattande reparationer, 
sedan hänger det på reservdelarna. Säg att en 
tysk familj på resa fått haveri en fredagskväll, 
hade de kört lastbil hade de kommit i väg på 
lördagsmorgonen.

ANDERS MALMBORG på Rejmes Transportbilar 
menar att oplanerade stillestånd är extremt 
besvärliga att hantera.

– Därför vänder sig åkeriägaren till någon 
de vet ställer upp i vått och torrt och som löser 
problemet snabbt, säger han.

– Men vi har alldeles för stor andel oplanerade 
jobb som akuta haverier och det är ett problem 
ur planeringssynpunkt. Trots att vi jobbar väldigt 
mycket med förebyggande underhåll måste vi 
göra ännu mer för att hjälpa våra kunder och öka 
vår egen effektivitet. Med bristen på mekaniker 
behöver vi använda de resurser vi har bättre än att 
kasta dem mellan akutjobb.

Lidbil Lastvagnar i Lidköping håller öppet 
till midnatt måndag till onsdag på ena anlägg-
ningen, torsdagar den andra samt lördagar.

– Om en lastbil stannar, kundens kund 
får problem, då blir det alltid ett jäkla liv. Det 
förstår man inte alls lika bra på ett personbils-
företag, menar vd:n Martin Carlsson. 

Tidsboka är mycket svårare än för personbilar, 
instämmer Börjessons Lastbilars vd Joacim Jäger.

EFTER 30 ÅR SOM ekonomichef och senare vd 
för Bil Bengtsson i Ystad har Percy Gustavsson 
följt utvecklingen. Han arbetar i dag som råd-
givare åt företaget och betonar kundlojaliteten 
inom tunga fordon:

– Vi bygger ju en relation med våra kunder 
som är långsiktig, man känner föräldrar och 
barn och nästan hela släkten, åkaren är bero-

Lastbilsförsäljning handlar om business to business, en avgörande skillnad där 
servicen oftast är viktigare än kostnaden och kunden oftare blir mer som en 
partner. Tugget mellan säljare och köpare blir professionellt hela vägen.

REDAN I DAG lägger verkstäderna 3–5 procent av 
årsarbetstiden på utbildningar – långt mer än 
sjuksköterskor, lärare, advokater och politiker.

– Lönsamheten i våra lastbilsverkstäder är 
en av de största utmaningarna på längre sikt. 
Vi måste addera värde för våra kunder och ha 
lönsamhet för att bära mycket stora investe-
ringar. Verkstaden är den absolut största delen 
av vår kostnadsmassa. Inom övriga verksam-
hetsgrenar är vi mer eller mindre i händerna 
på generalagenten. Många verkstäder har 20, 
30 år eller mer på nacken och är inte optimalt 
utformade för en modern verksamhet. Sam-
tidigt sker i dag teknikskiften som påverkar vår 
verksamhet, inte minst verkstäderna, radikalt, 
säger Anders Malmberg, vd för Rejmes Trans-
portfordon.

Fristående aktörer då, konkurrerar inte de?
– Våra kunder vänder sig till den verkstad där 
de känner sig väl bemötta och får snabb hjälp. 
Vi har konkurrens från fria verkstäder, ofta är 

de väldigt duktiga på enklare jobb som inte 
kräver specialverktyg eller specialistkompetens. 
Auktoriserade verkstäder har all den utrustning 
och kompetens som krävs för avancerad felsök-
ning och reparationer. Men det avgörande för 
våra kunder är att få hjälp snabbt så att de kan 
komma ut på vägen igen, menar Malmberg.

Han är inne på att mekanikerbristen kan 
göra att fristående verkstäder ses som ett kom-
plement snarare än ett hot.

– Kanske medger bristen på mekaniker flera 
aktörer utan att man upplever konkurrens som 
något negativt, utan i stället nästan som att 
man hjälps åt att lösa kundernas problem.

Martin Carlsson, vd för Lidbil Lastvagnar i 
Lidköping säger:
– Det är för dyrt att göra fel, och det är svårt att 
hålla sig uppdaterad på allt. En åkare vill veta 
vad det kostar, därför träffar vi avtal med 
servicen inom Svensk Volvo-
handel. 2

ende av bilen hela tiden. Kan man få det att 
fungera hundra procent får man också lojala 
kunder. Priset har självklart en betydelse, det 
måste finnas ett värde för pengarna. Ibland tar 
vi goodwill-kostnader och hjälper kunden att 
ha en bra produkt att köra med.

Detta fungerar även i relation till storåke-
rier, även om förståelsen kan vara mindre där.

– Det blir ju en större prispress, men då 
måste vi slimma våra organisationer, tyvärr 
ställer större åkerier större krav som premie-
kunder, men varje stopptimma kostar pengar, 
både för stora och små, säger Gustavsson.

Han får medhåll från Martin Carlsson på 
Lidbil om att större åkerier är tuffare i förhand-
lingar, men menar att även de behöver hjälp vid 
köp av fordon:

– Det är komplicerat: Bil, påbygge, lack, 
finansiering, försäkring. Vi tar hand om det 
hela vägen och syr ihop hela affären.

MAN SKULLE KUNNA TRO att koncentrationen 
till färre större åkerier skulle innebära mindre 
vikt vid lastbilens egenskaper – förarmiljö, 
komfort och annat som skapar trivsel. När 

familjeåkeriet ersätts av storspeditörer med 
hundratals lastbilar ryker motivlack, extraljus, 
V8 och andra extravaganser. Och både person- 
och godstransporter är kostnadspressade. Men 
chaufförsbristen gör att krav ställs. En bättre 
lastbil ökar arbetsgivarattraktiviteten. Och de 
allt tydligare kraven på hållbarhet ger fördelar 
till åkerier som har moderna, bränslesnåla 
fordon och betalar rimliga löner.

– Chaufförerna ställer motkrav och arbets-
givarna vet vad chaufförerna önskar sig, säger 
Joacim Jäger på Börjessons. 

Enligt honom har koncentrationen till 
större åkerier avstannat.

– Just nu upplever jag inte den förändringen 
som lika stark, det kanske har med högkon-
junkturen att göra, säger han och fortsätter:

– Det är mer pressat på tunga sidan, men 
kunderna vet också vad som är rimligt. Man 
förstår varandra bättre. Kunderna har bättre 
koll, större köpengagemang när de köpt fordo-
net för att tjäna pengar i en egen verksamhet. 
Många går på mässor, de flesta är intresserade 
av sina fordon. Och förarna överlag har nära 
kontakt med mekanikerna.

MEKANIKERNA HAR i många stycken en annan 
vardag än personbilsmekaniker. 

– Våra mekaniker är mycket viktiga och 
känner våra kunder väldigt väl, ofta på ett 
personligt plan. Så jag hoppas och tror att de 
känner sig mycket stolta, säger Anders Malm-
berg på Rejmes.

Många passar på att städa lastbilen, byta tor-
karblad eller planera morgondagens körningar 
vid verkstadsbesöket. Fordonet är både verktyg 
och kontor. För personbil är konsekvensen av 
avbrott liten med hyrbil, eller så väntar kunden 
och tar fram sin dator, dricker en kopp kaffe, 
kanske provkör en bil.

Total cost of ownership (TCO) slår igenom 
inom tunga fordon också. Det blir mer och mer 
operationell leasing i stället för att låna, betala 
av och använda restvärdet som handpenning 
på nästa bil. Axel von Essen på Volvohandlarna 
uppger att deras medlemmar säljer mer än  
75 procent av bilarna med avtal. 

Handlare och stora åkerier kan sprida risker, 
men det klarar inte små åkare. Större har råd 
att vara utan avtal.

– Avtal som bara täcker service är väldigt 
lite risk. Med reparationer blir det gungor och 
karuseller, slutar von Essen. 2

Mekanikerbristen 
ett stort problem
Även tunga fordon dras med utmaningar. Ny teknik, nya  
drivmedel och på sikt självkörande och kanske eldrivna fordon  
innebär enorma investeringar. Och så ett skriande rekryteringsbehov.

I nästa nummer avslutar vi den här serien med vad vi kan lära   

    av andra branscher i fråga om smart marknadsföring,  

       
      b

land annat e-handel kontra fysiska butiker,  

       
       

  tjä
nste- och upplevelseutbud.

”KUNDERNA VET 
OCKSÅ VAD SOM  

ÄR RIMLIGT, MAN 
FÖRSTÅR VARANDRA 

BÄTTRE”

JOACIM JÄGER, BÖRJESSONS LASTBILAR

Joacim 
Jäger.

IMPONERANDE DOMINANS
Sverige har lyckats få fram två världsledande 
tillverkare av tunga fordon. En konsekvens av 
skarp konkurrens. Varje gång – nästan – som ett 
speditionsföretag, ett landsting eller en myndig-
het beställt tunga fordon har förfrågan gått till 
både Scania och Volvo. Båda vet det och vässar 
produkt och service. Kanske är konkurrensen 
större med bara två dominerande aktörer? Det 
finns ju inte så mycket att skylla på då, har man 
inte lyckats sälja har medspelaren haft ett bättre 
erbjudande!



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. 549kr/mån.
27.800 kr

leasing fr. 634kr/mån.

32.500 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

33.900 kr

leasing fr. 659kr/mån.

MRF 11-2018.indd   1 2018-10-19   13:31:07
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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

90% av läsarna tycker att 
våra artiklar är intressanta.*

* Enligt vår läsarundersökning, dec -17, av Smart Company.

NR 10 2 OKTOBER 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING
Trendanalys

Så vässar du

ditt spårsinne!

Affären
Sex sätt att möta

utmaningarna!

JONAS BJURMAN VW FREDRIK ISAKSSON VOLVO ANDERS ANDERSSON MRF HALLAND NIKLAS HAMMAR NORDMARKENS MOTOR 

MATTEUS GABRAEL FORDONSAKADEMIN JIMMY LARSSON DIN BIL MARTIN BANCK TOYOTA CENTER JOHN-ERIK HÄLLSTRÖM 

PARKSKOLAN GÖRAN SEHLIN BILDAHL HANS SÖDERBERG NORDEMANS  NIKLAS JOHANSSON SKOBES

MINSKA 

SJUKTALEN!
 

MOTORHÄLSAN 

I FOKUS

Slitvargar 

I GLESBYGD

Mats Karlsson och 

Alexandra Johansson 

från Nyåkers lack. 

Mopeden är en  

Roulette Lyx -58:a.

NR 8-9 2 SEPTEMBER 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING
Leveranser
Räkna med en
strulig höst!

Rekrytering
Så hittar du

(rätt) medarbetare!

ROELOF HANSMAN LEASEPLAN STEFAN STRAND BILSTJÄRNAN KONSTANTINOS TSAMPAZIS BILIA ROLAND APPELSKOG  
PEUGEOT ÅFF PER ALMEFELT & JOHN NOLEBRING VHF GUNNAR BERGGREN BILBOLAGET NORD CHRISTOPHER HURTIG HURTIGS 
BIL ANDREAS JÖNSSON AUTO PERFORMANCE PATRIK OTTOSSON OLOFSON BIL CHRISTOPHER LUNDSTRÖM NORRLANDS BIL 

MAGNUS LIDMAN

Mina bästa 

BEGTIPS!

Bilen är en 
Volvo XC60  
T5 R design

NR 6-7 2 JUNI 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING

Säkra upp!Så här blir dintillvaro tryggare!
Lär av andra!Österrikare

satsar lokalt

ADNAN SKENDEROVISKI FÖRENADE BIL PER HÖGLUND VHF HENRIK IVANSSON BILIA ANDERS KARLANDER OPEL ÅFF KARIN 

STÅLNACKE UPPLANDS MOTOR LARS TRESER BILJOUREN TED LINDE SMÅLANDS MOTOR FREDRIK KARMBO VEHO BIL BJÖRN 

RINGNÉR MOTORIT JOHAN ANDONOV MTO BILCENTER SARA PETTERSON BILDEPÅN STOJAN PADJEN BILIA REGION VÄST

BILJOUREN I ÅKERSBERGA

Med kurs mot FRAMTIDEN

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 



 60 MOTORBRANSCHEN 11  •  2018   MOTORBRANSCHEN 11  •  2018 61

2F R Å G A  E X P E R T E R N A 

EN APPFUNKTION FÖR LITE
FRÅGA  Vi har en kund som köpt 
en förregistrerad bil som var 
knappt tre månader gammal. 
Tillverkaren har till modellåret 
2018 en appfunktion så att man 
kan koppla upp bilen och komma 
åt vissa funktioner, till exempel 
se färddator, service och var bi-
len befinner sig. Bilar tillverkade 
efter en viss vecka, har även så 
man kan starta bränslevärma-
ren, vilket blev standard då. 

Bilen som kunden köpte var 
tillverkad före denna vecka och 
hade således inte denna funk-
tion. Säljaren säger att kunden 
inte frågade efter funktionen och 

att funktionen som sådan inte 
heller diskuterades i samband 
med försäljningen. Efter några 
dagar hörde kunden av sig och 
förklarade för säljaren att han 
hade varit väldigt tydlig med att 
han måste ha appen för bränsle-
värmaren och tyckte att säljaren 
lurat honom. 

Det finns ett system för 
eftermontering för drygt 7 000 
kronor som jag som goodwill 
erbjöd att vi kunde rabattera till 
halva priset. Kunden har tackat 
nej till erbjudandet.

Varken köpeavtal, leverans-
godkännande, mejlväxling eller 

MILERSÄTTNING, HUR MYCKET – OCH FÖR VILKEN STRÄCKA?
VERKSTAD

FRÅGA  Läser mig till, vid olika 
forum, att praxis för milersätt-
ning vid reklamation på ett 
verkstadsbesök verkar vara 
18:50 kronor milen. Vi servar 
och reparerar husbilar och 
efter en reparation av en husbil 
(2005) bytte vi kontaktdon vid 
ratten. Strax efter bytet uppkom 
samma problem. Vi rekom-
menderade kunden att komma 
tillbaka till vår verkstad så vi 

fick möjlighet att reparera bilen 
igen. Kunden ”avbröt” sin resa 
i Stockholmstrakten och kom 
till vår verkstad samma dag. Vi 
reparerade direkt – ett stift vid 
kontaktdonet var ärgigt! 

Nu kräver kunden kompen-
sation för resan till Katrineholm 
170 kilometer och returresan 
till sin ursprungliga position,  
totalt fem kronor kilometern 
(50 kr/milen), 340 kilometer. 

Gäller inte samma praxis av 
reseersättning med personbil, 
18:50 kr/mil, som husbil eller 
finns det något annat ”rätte-
snöre”?

Claes Israelsson,  
Bilgallerian i Katrineholm

SVAR  DU HAR RÄTT i ditt påståen-
de angående den statliga milersätt-
ningen 18:50 kr/mil. Ersättningen 
gäller till och från din verkstad 

– från kundens bostadsadress. Det 
skiljer inte på husbil och vanlig 
personbil. Men kunden har också 
rätt till ersättning för inkomstför-
lust; då ska i så fall ett intyg med 
löneavdrag från arbetsgivaren 
visas upp. Själv har jag hittills inte 
sett ett enda sådant intyg ännu.

Vi får ofta in frågor om krav på 
inkomstersättning från juridisk 
person, sådana gäller inte.

Joachim Due-Boje

FRÅGA  Vi fick en prisförfrågning 
på en 12 000-milaservice/48 
månader av en kvinna som körde 
en Opel Astra diesel. Vi lämnade 
en offert till kvinnan som lovade 
att höra av sig. Det dröjde cirka 
tre veckor innan hon kontaktade 
oss igen; återigen ville hon veta 
vad som ingick i den ”väldigt 
dyra” servicen. 

Vi förklarade en andra gång 
för bilägaren att kupéfilter och 
bromsvätskebyte var under 
intervall förutom själva servi-
cen. Hon ville fundera ett tag till. 
Redan då började jag ana oråd 
om hur detta skulle förlöpa om 
hon bokade sin bil. 

Veckan därpå blev det ännu 
en diskussion om vad som var 
nödvändigt och så vidare. Vi 
förklarade och lyckades övertyga 
damen om att vi bara kunde göra 
det som tillverkaren rekommen-
derade, och att servicen på hen-
nes bil skulle gå på 4 200 kronor.

Bilen blev till slut bokad veck-
an därpå. Samma morgon som 
bilen skulle komma till verksta-
den var kvinnan på plats redan 
när vi öppnade klockan sju. Hon 
förklarade att hon skulle vara 
svår att få tag i under dagen, 
men att det var viktigt att vi ta-

”Tänk på procenten, Helge”
VERKSTADJURIDIK

JURIDIK

lade med henne innan vi gjorde 
något utöver själva servicen. Så 
försvann hon till sitt arbete och 
vi skulle snart ta hand om bilen. 
En av mekarna drog i väg på en 
kort provkörning.

Innan han körde in bilen 
på verkstaden talade han om 
för mig att serviceintervall-
indikatorn tänts och varnade för 
regenerering av partikelfiltret. 
Detta ska ju ske innan olje- och 

filterbyte, enligt tillverkaren. 
Jag ringde flera gånger till 

Opelägaren men fick inget svar. 
Anslagen tid på regenerering 
av filtret är en timme, hos oss 
lika med 1 125 kronor, ingen-
ting som jag ville göra utan att 
kontakta kunden. Men trots flera 
försök att få tag i ägaren nådde 
vi inte fram. Vi var tvungna att 
fatta beslut om bilen och jag 
beordrade teknikern att utföra 
regenereringen i alla fall. Resten 
av servicen gick bra; vi hittade 
inga andra fel på hennes bil. När 
kvinnan skulle hämta bilen blev 
det naturligtvis diskussion om 
summan för regenereringen, 
1 125 kronor som hon inte ville 

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

betala. Vi tog betalt för servicen 
och bad att få återkomma om 
resten, har jag rätt att ta betalt 
för regenereringen?

Ola, verkstadsägare  
i norra Stockholm

SVAR ENLIGT MRF:S reparations-
villkor får en verkstadsfaktura 
överstiga 15 procent eller max 
3 000 kronor mot överenskom-
melsen med kunden, om inget 
maxpris är kommunicerat. Om en 
service kostar 4 200 kronor blir  
15 procent 630 kronor. Fakturera 
den summan och var noga med att 
ta med en eventuell regenerering  
i offerter nästa gång.

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

”KUNDEN KÄNNER SIG LURAD FÖR 
ATT BRÄNSLEVÄRMAREN INTE KAN 
STARTAS MED APPEN …”

”VI FICK INTE TAG I KUNDEN, 
NU VILL HON INTE BETALA 
REGENERERINGEN”

RÅDVILL

OLA, VERKSTADSÄGARE

FRÅGA  Vi sålde en bil med 
trafiksäkerhetsgaranti eftersom 
den var äldre än sju år och hade 
över 21 000 mil på mätaren. För 
kunden tändes lampan, som 
signalerar att partikelfiltret är 
fullt, så han åkte ut på lands-
vägskörning för att bilen skulle 
regenera filtret. 

Förmodligen var filtret så 
fullt så det krävs en servicere-
genering av en verkstad för att 
avhjälpa problemet. Har kunden 
rätt att avkräva detta från oss via 
trafiksäkerhetsgarantin trots att 
vi misstänker, utan att fördjupat 
oss, att detta beror på kundens 
körprofil?

Norrlandsbil

SVAR FELET OMFATTAS INTE av 
trafiksäkerhetsgarantin. Felet är 
enligt min bedömning inte heller 
köprättsligt, det vill säga ett fel 
som omfattas av konsumentköp-
lagen.

För att fel ska omfattas av 
konsumentköplagen på en sju år 
gammal bil som gått så långt som 
mer än 21 000 mil, krävs att det är 
fråga om ett fel som kan beteck-

Mil sliter på bilar
nas som mer än normalt slitage, 
ett fel som köparen med fog inte 
hade kunnat förvänta sig. Felet är 

någon annan dokumentation 
bekräftar att bilen har app-
styrning. Vad tror du, kommer 
kunden att komma någonstans 
om han driver detta vidare, som 
han sagt att han ska göra? 

Rådvill

SVAR HÄR ÄR DET KUNDEN som 
ska bevisa att ni avtalat om att 
bilens dieselvärmare skulle gå 
att styra från appen. Eftersom 
dokumentation om detta saknas 
så är min bedömning att kunden 
inte kan visa att avtalet omfattade 
appstyrning eller att man i övrigt 
ska kunna förvänta sig att en bil 
generellt har sådan utrustning. 

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

David Norrbohm

här ett fel som kan betecknas som 
normalt slitage/underhåll. 

David Norrbohm

Det är helt normalt 
att långmilare slits.

Överskrid inte mer än 15 procent 
om inte offert finns!
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”PÅ EN LITEN ORT ÄR DET KANSKE 
EXTRA VIKTIGT ATT VARA TYDLIG 
MED VAD SOM GÄLLER”

BILHANDEL

”HAR NI DOLT ATT BILEN ÄR DIREKTIMPORTERAD 
FINNS RISK ATT NI MÅSTE KOMPENSERA I EFTERHAND”

FRÅGA  Vi har sålt en hel del 
direktimporterade bilar de se-
naste åren och nu har vi hamnat 
i en riktig konflikt med en kund 
som har hittat några småfel på 
en bil efter sex månader. Det 
är löjliga fel som inte fanns vid 
leveransen förutom att svensk 
instruktionsbok saknades och 
den har vi missat att beställa. 

Nu när kunden klagar på sina 
småfel så hävdar han samtidigt 
att han har fått vetskap i efter-
hand om att bilen är direktim-
porterad och att han på grund av 
det vill häva köpet. Det är fånigt. 
Kunden har inte klagat tidigare 
och det är ju samma bil nu som 
för sex månader sedan. 

Vi testar alla bilar oerhört 
noga och det ska väl inte spela 
någon roll var bilen kommer 
ifrån eller vem som har kört 
den tidigare? Den här kunden 
kommer förmodligen inte att ge 
sig utan kommer säkert att gå 
vidare till Allmänna reklama-
tionsnämnden eller kanske till 
och med att stämma oss. Jag 
känner mig rätt säker på att han 
inte kommer att vinna men jag 
skulle ändå vilja höra vad du 
tycker om fallet. 

När det gäller instruktionsbok 
så ska han få en och vi kan även 
tänka oss att hjälpa till med 
några av småfelen.

Bosse, Småland

SVAR  HEJ BOSSE, jag tror nog som 
du att du kommer att vinna ett sånt 
här fall baserat på det du beskriver. 
Skulle däremot kunden kunna visa 

att bilen på något sätt är i sämre 
skick än vad han kunnat förvänta 
sig skulle utgången kunna bli en 
annan. I så fall måste det röra sig 
om exempelvis felaktig mätarställ-
ning eller liknande som påverkar 
bilens värde negativt i nästa led.

Däremot kan jag tycka att det 
finns skäl för er att fundera på om 
ni inte ska vara öppna med att bilen 
är direktimporterad när ni säljer 
för att undvika såna här situationer. 
Är det så att ni döljer det faktum 

att bilen är direktimporterad, bara 
för att kunna ta ut ett högre pris, 
så finns risk för att ni kan hamna i 
ett läge där ni måste kompensera 
kunden i efterhand om han eller 
hon har möjlighet att styrka pris-
skillnaden på ett bra sätt. Så helt 
solklart är det inte.

SOM MRF-HANDLARE bör vi stå 
för ett rakryggat beteende och 
därmed vara så transparenta som 
det bara är möjligt. Därför tycker 

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Vi brukar hjälpa några 
bilhandlare här på orten med 
deras inbytesbilar. Vi reparerar 
en del små skador, både lack-
bättringar och buckelfix.

I går fick jag ett samtal från 
en av dessa bilförsäljare som 
var riktigt irriterad. Han gnällde 
och klagade på ett jobb vi gjort. 
Vi hade lackbättrat en fram-
skärm på en nyare Skoda, men 
hade avrått bilförsäljaren innan 
eftersom det var kunden som 
hade hittat lackskadan och bilen 
bara är två år. Under sådana 
omständigheter brukar det vara 
svårt att göra en bra lackbätt-
ring. Men bilhandlaren stod på 
sig och vi informerade om att 
vi inte stod för några garantier, 
vilket var okej för honom då. 

Nu backar han på det vi pra-
tade om, nu ska vi minsann stå 
för omlackeringen av framskär-
men eftersom vi inte anses ha 
gjort ett bra jobb. Vi bor ju på en JAN OLVENMO

INFORMATION FRÅN BILENS HJÄRTA

LARS LIEBERG

jag att om nu bilen har testats 
och kontrollerats så noggrant 
av er, så bör just det vara ert 
bästa långsiktiga argument för att 
kunna fortsätta med den typen av 
handel utan att hamna i problem 
framöver.

Lite moralpredikning kanske, 
men jag vet att konsumentverket 
vill ha med just markering för 
”direktimport” på nästa version av 
varudeklarationen.

Lars Lieberg

liten ort och för och inte stöta 
oss med handlaren så fixade vi 
framskärmen, men jag undrar 
hur ska vi göra i framtiden för 
och slippa sådana här fall? Det 
här var inte den första gången vi 
får stå för garantin på ett bätt-
ringsarbete.   

Lackar-Tjatte 

SVARJA, LIKNANDE FALL har jag 
tagit upp tidigare; muntliga över-
enskommelser leder oftast till att 
den som har lite mer makt vinner 
över den som har mindre makt, 
fast den mäktigaste har fel. 

Här får vi gå till juridiken och 
MRF:s reparationsvillkor för att 
hitta svaren. Om man gör en tillfäl-

lig reparation ska det noteras på 
arbetsordern och signeras av den 
som lämnar in bilen. Det måste 
tydligt skrivas att det är en provi-
sorisk reparation, i det här fallet en 
lackbättring, samt att ni har hänvi-
sat till fabrikantens reparationsan-
visningar eller rekommenderat en 
annan reparationsmetod, exempel-
vis att måla hela framskärmen. Det 
ska också stå på arbetsordern. 

NÄR DET ÄR en provisorisk repara-
tion så behöver ni inte lämna 
garanti (det kan ni läsa om i vår 
verkstads-juridikbok). I det här 
fallet så hade ni inte behövt 
diskutera så mycket utan kunnat 
hänvisa till MRF:s reparationsvill-

kor och att det var en provisorisk 
reparation som ni avrått. 

Sedan är de förstås alltid svårt 
när man är på en liten ort och alla 
känner alla. Jag tycker att ni ska 
diskutera hur ni ska kunna bli 
tydligare med att ni, som ska stå 
för garantin, måste få chansen att 
göra ett fackmässigt jobb och ta 
rätt betalt. 

Jan Olvenmo

BILHANDEL

FRÅGA  Vi lånade ut vår demobil 
ett par veckor åt en väldigt bra 
kund för att hans beställda 
bil var försenad. Oturligt nog 
så fick han inbrott i bilen och 
ordningsman som han är så 
polisanmälde han skadan och 
då även till försäkringsbolaget.

Nu när bilen ska fixas så 
säger försäkringsbolaget att 

försäkringen inte gäller på 
grund av att vi har lånat ut bilen 
för länge!? Kan det verkligen 
vara rätt?

Håkan, Örebro

SVAR  DESSVÄRRE ÄR DET exakt 
så. Om bilen lånas ut mer än sju 
dagar och inte är hyrbilsmarkerad 
så faller försäkringsskyddet helt 

på bilen. Det kanske var tur att 
det ”bara” var en inbrottsskada i 
det här fallet och att reparations-
kostnaden därmed är begränsad; 
det hade kunnat varit riktigt 
jobbigt om bilen exempelvis 
hade varit inblandad i en olycka 
och orsakat skador på annans 
egendom. Vagnskadan finns ju 
alltid kvar, men övriga moment 

är ej giltiga vid utlåning längre än 
sju dagar.

MITT TIPS ÄR ändå att du pratar 
med ditt bolag för att se om du 
kan få hjälp. Det kanske inte är 
helt omöjligt trots att villkoren 
rent formellt är helt tydliga. 

Lycka till!
Lars Lieberg

Lackförbättringen 
på Skodan blev inte bra.
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HÄR GÄLLER FAKTISKT INTE FÖRSÄKRINGEN

Direktimporterad bil– spelar det någon roll?

Ju ärligare, 
desto bättre.

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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

Nu 550.000sålda!
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     71 23 389 236 0,12 0,07
  Land Rover                 53 45 519 916 0,17 0,29
Totalt BC Sweden             124 68 908 1 152 0,29 0,36
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 704 1 753 16 856 18 045 5,52 5,78
  Mini                        396 281 2 768 2 522 0,90 0,80
Totalt BMW Northern Europe     2 100 2 034 19 624 20 567 6,43 6,59
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 15 28 840 420 0,27 0,13
  Fiat                       264 395 7 668 6 493 2,51 2,08
  Jeep                       77 43 832 693 0,27 0,22
Totalt Fiat Group Automobiles 356 466 9 340 7 606 3,06 2,43
Ford Motor                                                                          
  Ford                       938 865 8 561 10 092 2,80 3,23
Totalt Ford Motor            938 865 8 561 10 092 2,80 3,23
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      233 284 2 652 2 764 0,86 0,88
Totalt Honda Nordic          233 284 2 652 2 764 0,86 0,88
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 2 52 50 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     0 2 52 50 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 002 2 017 19 676 18 935 6,45 6,06
Totalt KIA Motors Sweden     2 002 2 017 19 676 18 935 6,45 6,06
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        736 972 9 435 10 299 3,09 3,30
Totalt KW Bruun Autoimport     736 972 9 435 10 299 3,09 3,30
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      419 510 4 670 4 932 1,53 1,58
Totalt Mazda Motor Sverige   419 510 4 670 4 932 1,53 1,58
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 478 1 635 16 112 16 406 5,28 5,25
  Smart                      1 1 6 57 0,00 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 479 1 636 16 118 16 463 5,28 5,27
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 13 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 13 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    184 326 2 102 2 173 0,68 0,69
Totalt Nimag Sverige      184 326 2 102 2 173 0,68 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     456 792 9 620 8 295 3,15 2,65
Totalt Nissan Nordic         456 792 9 620 8 295 3,15 2,65
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     418 665 5 003 5 928 1,64 1,90
Totalt Opel Sverige         418 665 5 003 5 928 1,64 1,90
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      152 328 3 553 3 391 1,16 1,08
  Renault                    886 1 107 10 379 11 579 3,40 3,71
Totalt Renault Nordic Sverige 1 038 1 435 13 932 14 970 4,56 4,79
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    242 392 4 103 4 507 1,34 1,44
  Hyundai                    287 409 4 219 6 690 1,38 2,14
  Mitsubishi                 414 363 3 420 3 651 1,12 1,17
Totalt SC Motors Sweden AB   943 1 164 11 742 14 848 3,85 4,75
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     0 8 384 392 0,12 0,12
Totalt Ssangyong Motor Sverige         0 8 384 392 0,12 0,12
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     369 464 4 170 4 191 1,36 1,34
Totalt Subaru Nordic         369 464 4 170 4 191 1,36 1,34
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      106 118 1 335 1 237 0,43 0,39
  Toyota                     1 786 2 115 18 716 18 770 6,13 6,01
Totalt Toyota Sweden         1 892 2 233 20 051 20 007 6,57 6,41
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       905 1 850 15 064 16 676 4,94 5,34
  Porsche                    52 95 1 688 1 310 0,55 0,41
  Skoda                      1 143 1 567 14 379 14 397 4,71 4,61
  Seat                       379 724 5 896 5 357 1,93 1,71
  Volkswagen                 2 971 5 233 47 553 47 169 15,59 15,12
Totalt Volkswagen Group Sverige 5 450 9 469 84 580 84 909 27,73 27,21
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      3 883 6 575 60 443 61 474 19,82 19,70
Totalt Volvo Personbilar Sverige 3 883 6 575 60 443 61 474 19,82 19,70
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       68 127 1 840 1 904 0,60 0,61
Totalt 23 088 32 112 304 916 311 951 100,00 100,00

193 81 196 155
250 301 269 615
443 382 465 770

2 498 3 120 14 358 14 925
840 910 1 928 1 612

3 338 4 030 16 286 16 537

108 138 732 282
3 937 4 992 3 731 1 501

186 139 646 554
4 231 5 269 5 109 2 337

2 999 2 653 5 562 7 439
2 999 2 653 5 562 7 439

1 105 1 485 1 547 1 279
1 105 1 485 1 547 1 279

29 39 23 11
29 39 23 11

9 174 10 253 10 502 8 682
9 174 10 253 10 502 8 682

5 627 7 276 3 808 3 023
5 627 7 276 3 808 3 023

2 861 3 327 1 809 1 605
2 861 3 327 1 809 1 605

3 623 3 814 12 423 12 472
2 3 4 54

3 625 3 817 12 427 12 526

5 0 8 0
5 0 8 0

1 195 1 559 907 614
1 195 1 559 907 614

4 496 4 735 5 124 3 560
4 496 4 735 5 124 3 560

1 514 2 144 3 489 3 784
1 514 2 144 3 489 3 784

2 063 2 469 1 490 922
3 953 5 057 6 426 6 522
6 016 7 526 7 916 7 444

1 704 2 458 2 399 2 049
1 513 2 834 2 706 3 856

806 1 095 2 614 2 556
4 023 6 387 7 719 8 461

27 63 357 329
27 63 357 329

2 289 2 578 1 881 1 613
2 289 2 578 1 881 1 613

289 301 1 046 936
8 995 9 070 9 721 9 700
9 284 9 371 10 767 10 636

3 902 4 574 11 162 12 102
821 708 867 602

5 553 6 055 8 826 8 342
3 239 3 257 2 657 2 100

15 543 14 541 32 010 32 628
29 058 29 135 55 522 55 774

11 684 17 750 48 759 43 724
11 684 17 750 48 759 43 724

437 609 1 482 1 415
103 455 120 388 201 461 191 563

Nyregistreringar under oktober

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

 Oktober 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 oktober 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-
oktober 2018, oktober 2017 och januari-oktober 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 oktober

 Oktober Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 1 265 1 651 21 220 17 877 6,96 5,73
2 VW Golf 1 130 2 049 14 370 16 771 4,71 5,38
3 Volvo s/V60 954 1 432 14 082 11 447 4,62 3,67
4 VW Passat 648 1 609 12 550 11 782 4,12 3,78
5 Volvo Xc60 618 2 309 11 837 21 419 3,88 6,87
6 VW tiguan 369 805 9 318 8 077 3,06 2,59
7 Volvo V40n 389 862 6 234 8 140 2,04 2,61
8 nissan Qashqai 156 478 6 019 4 644 1,97 1,49
9 Fiat Ducato 128 261 5 825 4 644 1,91 1,49
10 Volvo Xc40 554 0 4 973 0 1,63 0,00

 Oktober Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 VW Passat Gte Laddhybrid 259 535 3 830 3 726 16,96 25,04
2 Kia optima PheV Laddhybrid 313 277 2 236 1 113 9,90 7,48
3 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 327 213 2 127 1 992 9,42 13,39
4 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 170 59 2 088 59 9,25 0,40
5 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 208 138 1 799 292 7,97 1,96
6 Volvo V60 n Laddhybrid  Laddhybrid 18 132 1 181 597 5,23 4,01
7 renault Zoe el 299 119 1 157 736 5,12 4,95
8 nissan Leaf el 240 53 1 100 960 4,87 6,45
9 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 29 25 834 129 3,69 0,87
10 bmW 530e Laddhybrid 109 44 710 266 3,14 1,79

 Oktober Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 7 495 9 830 97 735 97 944 32,1
Västra Götalands län           3 673 5 473 51 018 52 204 16,7
skåne län                      3 531 4 117 42 179 42 652 13,8
Östergötlands län              890 1 376 11 742 12 285 3,9
Jönköpings län                 745 1 254 11 286 11 575 3,7
hallands län                   862 1 063 9 989 9 617 3,3
Uppsala län                    553 809 7 513 8 103 2,5
Värmlands län                  604 736 7 147 7 031 2,3
södermanlands län              546 778 6 726 7 143 2,2
Örebro län                     476 811 6 673 7 037 2,2
Västmanlands län               478 680 6 575 6 457 2,2
Gävleborgs län                 479 773 6 466 7 157 2,1
Kalmar län                     467 743 6 108 6 660 2,0
Dalarnas län                   436 647 6 003 6 313 2,0
Västernorrlands län            396 692 6 243 6 373 2,0
Västerbottens län              363 591 5 408 5 963 1,8
Kronobergs län                 373 565 4 967 5 706 1,6
norrbottens län                236 438 3 844 4 478 1,3
blekinge län                   249 357 3 313 3 590 1,1
Jämtlands län                  159 280 2 974 2 563 1,0
Gotlands län                   77 99 1 007 1 100 0,3
Landet totalt 23 088 32 112 304 916 311 951 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 364 709  

8

66.244

Källa: Bil Sweden

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

Med 23 088 personbilar mot föregående 
års 32 112 blev nedgången i oktober något 
större än väntat och det beror till stor del på att 
marknadsdominanterna Volvo och VW-gruppen 
registrerade färre bilar än normalt under måna-
den. branschen som helhet håller en jämn och 
hög takt relaterat till oktober 2017 års volym 
och nedgången på 28 procent kan till stor del 
förklaras av tillfälliga leveransproblem på grund 
av bland annat WLtP-certifieringar. För att klara 
prognosen på 360 000 bilar krävs nu 27 500 bilar 
i snitt, årets två sista månader.
 
Även transportbilar tappar för fjärde måna-
den i rad och här är nedgången väl överensstäm-
mande med förväntan. Jämfört med föregående 
år minskade antalet registreringar med 2 151 
bilar och 40 procent. Den, för någon månad sedan 
höjda prognosen, innebar att det behövdes cirka 
3 300 bilar per månad för att nå 56 000 och med 
månadens resultat på 3 210 bilar, så vi ligger helt 
i linje med det.
 
För tunga lastbilar blev oktober en riktig 
kanonmånad! 676 nya fordon mot 603 föregå-
ende år ger oss en signal om en bra avslutning 
på året, som förhoppningsvis även ger oss en bra 
start på nästa år. Vår tro är att 2019 kommer att 
bli ett bra år för tunga sidan, även om marknaden 
totalt beräknas vika med ett par hundra bilar. 
ackumulerat 2018 har 5 058 tunga lastbilar 
registreras och prognosen 5 900 ser till och med 
ut att kunna överträffas.

Positiva signaler trots 
färre registreringar

ko m m e N ta r
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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

 September  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2018 2017   2018 2017   2018 2017
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

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

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

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

1 Volvo 3 762 20,39 3 821 35 615 20,67 35 090 6 421 19,64 8 159 7,0 5,3 6,2
2 Volkswagen 2 765 14,99 2 686 24 445 14,19 25 645 4 894 14,97 4 877 6,8 6,4 6,5
3 Toyota 1 547 8,39 1 657 14 356 8,33 14 582 1 919 5,87 2 715 9,2 7,1 7,8
4 Audi 1 134 6,15 1 341 10 771 6,25 11 237 2 376 7,27 3 113 5,4 4,8 4,9
5 BMW 942 5,11 1 248 9 374 5,44 10 975 1 447 4,43 2 203 7,4 6,6 7,0
6 Kia 797 4,32 785 7 756 4,50 7 180 895 2,74 1 441 10,1 6,2 8,2
7 Renault 794 4,30 742 6 424 3,73 6 239 1 367 4,18 1 322 6,9 6,2 5,8
8 Ford 783 4,24 1 025 7 769 4,51 8 575 1 826 5,59 2 462 5,1 5,0 4,9
9 Skoda 737 4,00 767 7 237 4,20 6 580 1 416 4,33 1 696 6,0 5,4 6,2

10 Mercedes-Benz 645 3,50 730 6 129 3,56 6 135 1 516 4,64 1 794 5,0 4,8 4,8
11 Hyundai 584 3,17 661 5 394 3,13 5 804 989 3,03 1 335 6,6 6,0 6,1
12 Peugeot 550 2,98 634 5 093 2,96 5 277 996 3,05 1 146 6,4 6,5 6,0
13 Nissan 408 2,21 406 4 106 2,38 3 677 501 1,53 580 9,5 8,2 10,0
14 Opel 403 2,18 455 4 067 2,36 4 174 821 2,51 1 176 5,6 4,5 5,1
15 Subaru 334 1,81 326 2 964 1,72 2 737 592 1,81 762 6,4 5,1 5,9
16 Citroen 307 1,66 336 2 656 1,54 3 081 632 1,93 783 5,5 5,0 4,8
17 Honda 291 1,58 263 2 481 1,44 2 681 499 1,53 650 6,7 4,8 5,6
18 Seat 247 1,34 201 2 063 1,20 1 816 599 1,83 413 5,0 5,3 5,0
19 Mazda 219 1,19 221 2 213 1,28 2 044 402 1,23 503 6,3 4,8 6,2
20 Dacia 188 1,02 136 1 329 0,77 993 222 0,68 180 9,6 8,6 8,2
21 Mitsubishi 160 0,87 232 1 746 1,01 1 867 419 1,28 524 4,5 5,1 4,8
22 Saab 145 0,79 245 1 543 0,90 2 273 454 1,39 603 3,8 5,1 4,3
23 Suzuki 138 0,75 152 1 145 0,66 1 191 190 0,58 250 8,3 6,7 6,3
24 Fiat 110 0,60 124 1 135 0,66 1 065 270 0,83 262 5,0 5,5 5,3
25 Mini 110 0,60 143 1 164 0,68 1 174 162 0,50 220 7,9 7,3 7,7
Övriga                                            346 1,88 388 3 307 1,92 3 709 864 2,64 1 017 4,8 4,6 4,8

Totalt/Genomsnitt 18 446 100,0 19 725 172 282 100,0 175 801 32 689 100,0 40 186 6,6 5,7 6,1

01 - stocKhoLm                           9 990 10 060 -70 -0,70 93 725 90 180 3 545 3,93 21,65 21,14
03 - UPPsaLa                             1 797 1 676 121 7,22 15 319 14 973 346 2,31 3,54 3,51
04 - sÖDermanLanD                        1 413 1 539 -126 -8,19 13 534 13 438 96 0,71 3,13 3,15
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 040 2 100 -60 -2,86 19 339 19 031 308 1,62 4,47 4,46
06 - JÖnKÖPInG                           1 850 1 965 -115 -5,85 17 358 16 700 658 3,94 4,01 3,91
07 - KronoberG                           1 048 1 082 -34 -3,14 9 804 9 348 456 4,88 2,26 2,19
08 - KaLmar                              1 166 1 199 -33 -2,75 11 264 10 928 336 3,07 2,60 2,56
09 - GotLanD                             209 227 -18 -7,93 1 962 2 015 -53 -2,63 0,45 0,47
10 - bLeKInGe                            761 780 -19 -2,44 7 116 6 991 125 1,79 1,64 1,64
12 - sKÅne LÄn                           6 066 6 217 -151 -2,43 55 952 56 293 -341 -0,61 12,92 13,20
13 - haLLanD                             1 491 1 520 -29 -1,91 14 352 14 169 183 1,29 3,32 3,32
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 613 7 990 -377 -4,72 71 095 70 730 365 0,52 16,42 16,58
17 - VÄrmLanD                            1 363 1 365 -2 -0,15 12 819 12 496 323 2,58 2,96 2,93
18 - Örebro                              1 464 1 538 -74 -4,81 13 695 13 681 14 0,10 3,16 3,21
19 - VÄstmanLanD                         1 254 1 554 -300 -19,31 13 257 13 459 -202 -1,50 3,06 3,16
20 - DaLarnas LÄn                        1 515 1 543 -28 -1,81 12 963 13 150 -187 -1,42 2,99 3,08
21 - GÄVLeborG                           1 263 1 391 -128 -9,20 12 120 12 206 -86 -0,70 2,80 2,86
22 - VÄsternorrLanD                      1 211 1 297 -86 -6,63 10 874 10 842 32 0,30 2,51 2,54
23 - JÄmtLanD                            559 605 -46 -7,60 5 308 5 079 229 4,51 1,23 1,19
24 - VÄsterbotten                        1 067 1 107 -40 -3,61 9 940 9 808 132 1,35 2,30 2,30
25 - norrbotten                          1 179 1 268 -89 -7,02 11 018 10 849 169 1,56 2,54 2,54
Övrigt 15 17 -2 -11,76 114 206 -92 -44,66 0,03 0,05

Hela landet 46 334 48 040 -1 706 -3,55 432 928 426 572 6 356 1,49 100,0 100,00

MRF 16 699 36,05 157 114 36,30 17 740 36,94 159 046 37,29 -1 041 -5,87 -1 932 -1,21
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 410 26,79 115 173 26,61 11 920 24,82 105 425 24,72 490 4,11 9 748 9,25
Bilhandel total 29 109 62,84 272 287 62,91 29 660 61,76 264 471 62,01 -551 -1,86 7 816 2,96
Privat bilhandel(fysisk person) 1 249 2,70 12 006 2,77 1 473 3,07 13 216 3,10 -224 -15,21 -1 210 -9,16
Juridisk person 4 586 9,90 44 952 10,39 4 398 9,16 41 494 9,73 188 4,27 3 458 8,33
Privat 11 135 24,04 101 264 23,40 12 135 25,27 104 426 24,49 -1 000 -8,24 -3 162 -3,03
Direktimport 241 0,52 2 288 0,53 361 0,75 2 862 0,67 -120 -33,24 -574 -20,06

Totalt 46 320 432 797 48 027 426 469 -1 707 -3,55 6 328 1,48
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Okt  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  0 0 4 1 0,0 300,0 0,0 0,0
citroen  85 217 2 262 2 702 -60,8 -16,3 4,6 6,0
Dacia  15 53 447 544 -71,7 -17,8 0,9 1,2
hyundai  0 2 7 39 -100,0 -82,1 0,0 0,1
Fiat  115 118 1 505 1 445 -2,5 4,2 3,1 3,2
Ford  492 1 027 7 294 6 501 -52,1 12,2 14,8 14,4
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  22 39 805 528 -43,6 52,5 1,6 1,2
Isuzu  25 42 610 439 -40,5 39,0 1,2 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  433 482 5 391 4 047 -10,2 33,2 10,9 9,0
mitsubishi  20 64 745 743 -68,8 0,3 1,5 1,6
nissan  148 294 3 019 2 632 -49,7 14,7 6,1 5,8
opel  156 140 1 404 1 341 11,4 4,7 2,8 3,0
Peugeot  253 437 3 841 3 792 -42,1 1,3 7,8 8,4
renault  209 562 5 161 4 519 -62,8 14,2 10,5 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 68,3 0,2 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  117 238 2 209 1 912 -50,8 15,5 4,5 4,2
Volkswagen  1 118 1 643 14 484 13 810 -32,0 4,9 29,4 30,6
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  2 1 51 11 100,0 363,6 0,1 0,0
Totalt  3 210 5 361 49 340 45 066 -40,1 9,5 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Okt  Ackumulerat  2018  2017
Daf  22 17 155 124 29,4 25,0 3,1 2,4
Iveco  0 1 4 2 -100,0 100,0 0,1 0,0
Man  22 19 153 204 15,8 -25,0 3,0 4,0
mercedes-benz  55 80 496 592 -31,3 -16,2 9,8 11,7
scania  303 222 2 045 2 017 36,5 1,4 40,4 39,8
Volvo  274 261 2 181 2 106 5,0 3,6 43,1 41,5
Övriga  0  3 24 27 -100,0 -11,1 0,5 0,5
Totalt  676 603 5 058 5 072 12,1 -0,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Oktober Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 3 210 5 361 -2 151 -40,1 49 340 45 066 4 274 9,5
andel i % 80,8 89,4   89,9 89,1
3,5–10 ton 60 17 43 252,9 237 231 6 2,6
andel i %  1,5 0,3   0,4 0,5
10–16 ton  27 14 13 92,9 225 219 6 2,7
andel i %  0,7 0,2   0,4 0,4
>16 ton  676 603 73 12,1 5 058 5 072 -14 -0,3
andel i %  17,0 10,1   9,2 10,0
Totalt  3 973 5 995 -2 022 -33,7  54 860 50 588 4 272 8,4

Registrering av bussar Över 10 ton

 Oktober Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Okt  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  5 8 45 121 -37,5 -62,8 9,7 14,3
man  3 10 105 121 -70,0 -13,2 22,7 14,3
mercedes-benz  21 7 98 255 200,0 -61,6 21,2 30,2
neoplan  0 1 2 2 -100,0 0,0 0,4 0,2
scania  18 7 89 170 157,1 -47,6 19,2 20,1
VDL  3 2 16 33 50,0 -51,5 3,5 3,9
Volvo  6 9 83 83 -33,3 0,0 17,9 9,8
Övriga  0 13 25 59 -100,0 -57,6 5,4 7,0
Totalt  56 57 463 844 -1,8 -45,1 100,0  100,0
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Bigfoot 1
Namn: Bilen fick namnet efter-
som Bob Chandler alltid höll den 
”stora foten” på gasen. 
Modell: Bigfoot 1. 
Kaross: Ford F-250 1974. 
Motor: V8.
Växellåda: Ford C6, Abruzzi.
Däck: 48 tums Firestone. 
Historik: Bigfoot 1 användes vid 
tävlingar till 1987 då den pensio-
nerades. 
Museum: Bilen finns i dag ut-
ställd i Bigfoot-butiken i St Louis. 
Trivia: Den största publiken som 
såg Bigfoot var 72 000 personer 
(mars 1983). 

P E R S P E K T I V  2

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

Historien om
MONSTERTRUCKEN
Nästa år fyller en av världens mest galna fordon 40 år 
– monstertrucken som blev ett perfekt pr-verktyg.
TEXT MIKAEL JÄGERBRAND

DET BÖRJADE som en hobby för amerikanske 
reservdelsförsäljaren Bob Chandler. För att 
kunna ta sig längre i väglösa trakter ville 
han ha allt större hjul, vilket gjorde att han 
behövde allt bättre fjädring, och krävde allt 
mer kraft. 

De delar han ville ha fanns inte att köpa. 
Tillsammans med sin granne startade han 
därför specialbutiken Midwest 4 Wheel Drive 
center, där han sålde superprylar för fyrhjuls-
entusiaster. 

”Jag hade egentligen aldrig någon målsätt-
ning att bygga en monstertruck”, har Bob 
Chandler berättat.

Efter några år hade hans F-250 växt till 
en snackis. Bob började använda den för 
att marknadsföra sin butik. Bilen blev en 

succé. Det stora genombrottet kom 1981 när 
man filmade en liten reklamfilm. Bob ställde 
ut några skrotfärdiga bilar på en åker, gasade 
på med sin monstertruck och gjorde sedan 
världens första bilkross. Det dröjde inte länge 
förrän en tävlingsarrangör såg filmen och 
övertalade Bob Chandler att göra om det hela 
inför publik. 

Från att ha varit ett galet specialbygge blev 
den första bilen BigFoot på några år en helt 
ny industri med mängder av modeller. I dag 
har monstertruckarna egna tävlingar och mäs-
terskap. Den första bilen som Bob Chandler 
använde på sina campingturer har fått namnet 
BigFoot 1 och är i dag ett museiföremål. Den 
senaste versionen är BigFoot 21 kom 2015, är 
starkare – och mer högljudd – än någonsin. 2

Bilentreprenören Bob Chandler framför 

sin butik i slutet av 1970-talet. 
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Monstertrucken 
Bigfoot 17 är 
specialbyggd för 
att tävla i Europa. 
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Den allra första Bigfoot-bilen, Bigfoot 1, fotograferad med 
en av grundarna Jim Kramer. 
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Månntro kan du addera
hälsovård till bilköpet

TORBJÖRN AXELSSON ÄR FRILANSSKRIBENT INOM 
PRESS OCH KOMMUNIKATION. BÖRJADE SIN SKRIVAR-
BANA SOM MOTORJOURNALIST OCH HAR FRAM TILL I 
DAG HAFT ETT FLERTAL OLIKA UPPDRAG INOM MOTOR, 
POPULÄRTEKNIK, IT, LÄKEMEDEL OCH MILJÖ – ALLTID 
MED BILINTRESSET VARMT OM HJÄRTAT. 

TORBJÖRN AXELSSON

NOG UMGÅS dina kunder tajtare med sin bil än 
med doktorn.

Även de som kör minst i Sverige använder sin 
bil omkring fyra timmar i veckan, vilket årligen 
motsvarar 420 halvtimmeslånga läkarbesök. 

Skulle inte bilen, som ju blir alltmer uppkopp-
lad och utrustad med artificiell intelligens, hålla 
långsiktig och kanske också akut koll på ägarnas 
hälsa? När det ledande amerikanska marknads-
undersökningsföretaget MarketResearch.com 
identifierar sex ledande trender inom bilindustrin 
från och med 2018 kvalar ”Bilen som doktor” lite 
överraskande in på femte plats. 

ENLIGT TRAFIKANALYS dödades 26 personer i 
Sverige i bilolyckor som en direkt konsekvens 
av ett sjukdomstillstånd (rattfylla som orsak är 
borträknad) år 2017.

Hur många som skadades allvarligt på grund 
av sjukdomar framgår inte, men enligt statistik 
baserad på Socialstyrelsens patientregister till-
bringade 2 147 människor minst ett dygn på sjuk-
hus efter bilolyckor (år 2014). Om vi antar att tio 
procent av dessa olyckor, precis som dödsolyck-
orna, är relaterade till sjukdom, så har ytterligare 
214 personer farit illa på grund av sjukdom.

Så nog tycks det även i Sverige finnas jord-
mån för den ”bilen som doktor-profetia” som 
det amerikanska undersökningsföretaget gjort.

INDUSTRIN KRAFTSAMLAR. Enligt Transparency 
Market research, kommer det arbete med aktiv 
hälsoövervakning som sker hos bland annat 
Audi, BMW, Ford, Mercedes, Volkswagen, och 
Volvo att sprida ringar på vattnet. 

Under fjortonde upplagan av The Annual 
Body sensor networks conference, som hölls på 
Philips huvudkontor i Holland, rapporterade 
exempelvis Ford om ett samarbete med RWTH 
Aachen university där biosensorer i förarsätet 
kan övervaka förarens hjärta genom att regist-
rera förändringar i den elektriska laddning som 
uppstår vid varje hjärtslag. 

DIAGNOS DIREKT I BILEN. Planer finns även att 
hjälpa diabetiker med avläsning av blodsocker-
värdet, som ju vid fel nivå kan orsaka medvets-

löshet. Att läsa av livsviktiga funktioner med 
hjälp av en lågintensiv radar(!) är ytterligare ett 
område, vilket skulle kunna tillåta doktorn att 
undersöka föraren i realtid, trots att det sker 
på distans. 

Philips själva diskuterar med bilbranschen 
om gemensamma satsningar på deras ”vital 
signs camera” som kontrollerar andning med 
mera genom att registrera små skillnader i hud-
ton och bröströrelser.

Hos Mercedes arbetas med ”Predictive 
emergency defense”, som i tid ska upptäcka 
hälsoproblem hos yrkesförare. Lösningen samlar 
kontinuerligt in värden från föraren med hjälp 
av sensorer på en specialutformad väst, och ska 
fokusera på indikatorer som tyder på hjärt- och 
kärlrelaterade problem som hjärtinfarkt och 
stroke. Om systemet upptäcker avvikelser kom-
mer fordonet fråga om föraren är okej. Om hen 
inte svarar går det ut ett nödsamtal och fordonet 
stannar automatiskt. 

KAN BILAR MED aktiv hälsoövervakning ersätta 
de minskade eftermarknadsintäkter som kan 
skymtas i eldriftens spår? Kanske kan du som 
den handlare, som har sålt bilen och gett föra-
ren värdefull hälsoinformation, få en närmare 
relation till kunden som förhoppningsvis vill 
ha mer av samma vara.   

Det riktiga tekniksprånget sker redan år 
2022, om man får tro analyserna från  
MarketResearch.com, och stå för en betydande 
marknadsandel redan 2025. Enligt Transpa-
rency Market research, kommer marknaden  
för bilar med aktiv hälsoövervakning växa med 
67 procent årligen.

2  K R Ö N I K A

”Kan bilar med  
hälsoövervakning 
ersätta de minska-
de eftermarknads-
intäkterna …”

E XEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING
• 18” aluminiumfälgar
• Eluppvärmd och läderklädd spor trat t
• Frontkollisionsvarnare med autobroms
• Alfa Connect 8,8” med Apple CarPlay

• Elmanövrerade säten i delläder
• Parkeringssensorer
• Q4 System (AWD)
• 8-stegs automat växellåda 

”Den vill vara klassens skojigaste suv och vad
gäller styrkänslan kan jag nog skriva under på det”.

A U T O  M O T O R  &  S P O R T

Kampanjpriset 413.500 kr gäller version Stelvio Super 2.0 Turbo bensin 200hk AT8 Q4.Bränsleförbrukning blandad körning: 7,9-8,1 l/100 km. CO2-utsläpp: 183-187 g/km. Miljöklass Euro 6d. Rek pris från 439.000 kr. 
Fri service gäller i 3 år eller 4500 mil och 3 års nybilsgaranti med fria mil. Företagsleasing anges exkl. moms. Förmånsvärde 2018 netto per månad vid 50% mariginalskatt, 50% 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.

ALFA ROMEO STELVIO 
SUPER 2.0 TURBO 200HK Q4
PRIS FRÅN

KR413.500
FÖRETAGSLEASING FRÅN

KR/MÅN EX MOMS2.595
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN

KR/MÅN3.070



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

ETT BRETT UTBUD FRÅN 

FINNS NU HOS CONTINOVA
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