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Christofer Andersson och 
Mikael Jönsson satsade på 
en logga som sticker ut.

Tack för ett fantastiskt år

santanderconsumer.se

I backspegeln ser vi ännu ett år där bilförsäljningen gått mycket bra – stort tack 
för samarbetet med att finansiera affärerna. Dina goda idéer och våra lösningar 
gjorde att vi tillsammans överträffade målen under året som gick. 

Resultatet från 2018 års Handlarundersökning visar att 94,5 % av våra partners 
är mycket nöjda med vårt samarbete. Vi är glada över framgångarna och ser 
fram emot ett fortsatt bra samarbete med dig.

Vi ses under 2019!

Foto: Anna-Lena Lundqvist
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ATT DET SKA vara så svårt att få till en styrning av 
detta landet att vi fortfarande månader efter valet står 
utan regering. Att vi sen, med fortfarande en röd-grön 
styrning, kommer att få en budget som blir någon 
halvkompromiss gör att våra bilbranschfrågor troligen 
hamnar i samma situation som före valet.  

SEN HAR VI ju Stockholm och den lösning som det bli-
vit här. Ja, jag kan förstå att Stockholm inte intresserar 
alla läsare, men den grönblå allians som staden nu har 
fått, påverkar faktiskt hela landet och jag kan inte säga 
annat att det just i det här fallet är ett svek.

REGERINGEN HANN precis innan valet trycka igenom 
miljözoner som valbara för varje kommun att införa, 
trots att till och med staden Stockholms egna mät-
ningar redovisade att man är under gränsvärdena. 
Dom gröna drev igenom frågan ändå och i kölvattnet 
hör vi kommuner, med färre än 10 000 invånare i cen-
tralorterna, prata om att införa miljözoner. Den bild 
som Stockholmsdebatten gav kring dieselns inverkan 
påverkade hela landet och hade stor avsaknad av fakta.

DETTA TILLSAMMANS med att förra regeringen 
uppdrog åt Trafikverket att ta fram en plan för att 
möta utsläppskraven för biltrafiken med 70 procents 
reduktion mellan 2010 års och 2030 års värden. Det 
har medfört att vi nu ser förslag från Trafikverket som 
skriver ”25 procent mindre personbilstrafik nationellt”, 
”Infrastrukturinvesteringar inriktade mot minskad 

biltrafik” och ”Parkering inriktad mot minskat antal 
bilar i staden”. 

Detta utan att vi har en politik som är beredd, eller 
ens finns, för att prata om varken mobilitetens för-
tjänster eller de miljöalternativ som vi faktiskt inom 
branschen har att erbjuda.  

DET UNDERLIGGANDE behovet för hela landets fort-
satta utveckling och överlevnad bygger på att vi har 
god rörlighet och mobilitet. Då går det inte att titta på 
enbart transportslaget personbil och sen komma helt  
i otakt med övriga EU.  

VI PÅ MRF och våra branschkollegor kommer att 
fortsätta driva opinion för frågorna på riksnivå, men 
alla ni andra kan driva lokala frågor och bearbeta de 
riksdagspolitiker som finns hemma i valdistrikten en 
dag i veckan.

VI MÅSTE VÄCKA insikten om att bilbranschen inte är 
problemet, utan faktiskt en del av lösningen – och få 
till en regering som vågar förstå vad ratten är till för!

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Mobilitetens förtjänster  
har helt satts på skam”

Styrande måste förstå
vad ratten är till för!

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

Helena Zetterquist
art director
0704-02 95 61
helena@motorbranschen.se

REDAKTIONEN
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KRISTOFER LÖNNÅ, 48, som plåtade reportagen 
med profilkläder åt oss i det här numret, är åter-
vändare till hemstaden Sundsvall efter en sejour 
i huvudstaden. När han väljer fotoobjekt själv blir 
det ofta människor i miljö i ett signifikativt färgmät-
tat bildspråk, ofta med ett stänk humor, vilket var 
tydligt i hans porträttprojekt ”My way”. Förebilden 
är amerikanske konstnären och illustratören 
Norman Rockwell. Till uppdragen tar sig Kristofer i 
en Mercedes GLC men har siktet inställt på en elbil 
framdeles.

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

2  M R F : S  V D  H A R  O R D E T

NYA ALFA ROMEO STELVIO OCH GIULIA B-TECH

SVART UTANPÅ. 
UPPLYST INUTI.

 

Alfa Romeo Stelvio B-Tech från 469.900 kr (2.2 Turbo Diesel 190hk AT8 Q4). Alfa Romeo Giulia B-Tech från 380.000 kr (2.0 Turbo Bensin 200hk AT8 RWD).Bränsleförbrukning blandad körning: 4,9- 8,1 l/100 km. CO2 

-utsläpp: 129-187 g/km. Miljöklass Euro 6d. Fri service gäller i 3 år eller 4500 mil och 3 års nybilsgaranti med fria mil. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

En specialutgåva med svarta accenter som framhäver de karaktäristiska linjerna du bara hittar hos en Alfa Romeo. På insidan 
fullmatad med innovativ teknologi som tar komfort och körkänsla till en helt ny dimension, bland annat adaptiv farthållare, 
backkamera och Apple CarPlay integration för iPhone. Välkommen in till din närmaste Alfa Romeo-återförsäljare.
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I mörkaste november sköt 
MotorMagasinet startskottet för 
Sveriges första motorgala med 
300 gäster på Berns salonger i 
Stockholm. Mediechefen Mikael 
Köhler och chefredaktören Olle 
Holm är kalasnöjda. 

 
Är Motorgalan något ni funderat 
på länge?
– Vi har länge talat om att arrang-
era någon typ av ”Oscarsgala” för 
branschen, men det var först för ett 
år sedan som vi bestämde oss för 
att göra handling av tanken.

Varför behövs en gala?
– Den höjer statusen och sätter 
strålkastarljus på människor och 
företag i en mycket duktig bransch 
som annars får väldigt lite positiv 
uppmärksamhet. Det var fantastiskt 
att se glädjen bland de 36 finalis-
terna och höra applåderna från  

publiken. Redan när nomineringarna 
släpptes steg förväntningarna och 
galakvällen var höljd i festivitas till 
levande ljus och praktfulla kulisser.

Ni utsåg vinnare i tolv klasser, 
var det svårt att sovra fram 
kategorierna?
– Vi bollade med både fler och 
färre. Kanske blir det någon juste-
ring till nästa år.

Mycket förberedelser?
– Det har lagts ner enormt mycket 
jobb ända sedan i våras, bland 
annat i jurygrupperna och bland 
sponsorer och supportrar. Men vi 
tillhör ju förlaget Nordiske medier 
med 23 tidningar som har en eta-
blerad välsmord eventavdelning.

Vad är ni mest nöjda med?
– Egentligen allt. Vår skönsjung-
ande konferencier Andreas Weise 

fick verkligen med sig publiken och 
det var så mycket jubel, skratt och 
tårar. Men mest nöjda är vi kanske 
med att ha samlat branschen och 
infört utmärkelser som alla kan 
nomineras till, inte bara inom 
enskilda kedjor, koncerner eller 
varumärken.

Hur länge pågick festen?
– Det dansades till framåt midnatt. 
Sedan hörde vi att efterfesten på-
gick till framåt småtimmarna.

Och det blir alltså en Motorgalan 
2019 också …
– Absolut, den ska bli årlig. Förbe-
redelserna för nästa års festfö-
reställning har redan börjat. Ett 
datum bestäms inom kort. Intresset 
är större än vi kunde ha anat. Vi 
kanske finslipar en del, men resul-
tatet från premiären är ett kvitto  
på att en gala är vad branschen vill 
ha.2                                             icn

HALLÅ DÄR!
”Branschen är förtjänt av en gala”Fler vill gå fordonslinjen

Färsk statistik från Skolverket 
visar att fordons- och transport-
programmet har fått 1 100 fler 
sökande, 6 383 förstahandsökande 
totalt, vilket motsvarar en ökning 
om 20,7 procent.

Många är de som engagerar 
sig för att stimulera sökandet till 
programmet. Transportföretagen 
har gått i bräschen och Caj Luoma, 
chef kompetensförsörjning, är 
glad för det ökande intresset men 
inte nöjd.

– Rekryteringsbehovet är långt 
ifrån löst. Bristen på personal 
innebär att företagen tvingas 
tacka nej till affärer, att människor 
inte får sina fordon lagade för 
att det saknas mekaniker och att 
bussen inte kommer för att förare 
saknas. Vi behöver dels fortsätta 
arbetet med att fånga unga män-
niskors intresse, vilket vi delvis 
har gjort genom lanseringen av 
en ny ungdomssajt, dels behöver 
utbildningssystemet en fortsatt 
och mångårig ökning av antalet 
platser för att kunna tillfredsställa 
rekryteringsbehovet, säger han.

Här guidas din kund!
För konsumenter som står inför 
bilköp har låneförmedlaren MyLo-
an, ägd av försäkringsförmedlaren 
Instaplanet, startat en nät-guide 
som vägle-
der på inte 
mindre än 
26 punkter, 
från att 
välja modell och inte gå i fallgro-
par till att teckna försäkring och 
vad bonus malus innebär.

Under rubriken ”Köpa bil av 
bilhandlare” står: 

”Som konsument finns det några 
saker du behöver tänka på när du 
ska köpa bil av en bilhandlare. Till 
att börja med ska du vända dig till 
en försäljare som du litar på och 
som är ansluten till Motorbran-
schens Riksförbund eller annan 
branschförening. Det underlättar 
nämligen om det blir några problem 
med bilen eller köpet.”

Vi har inte nagelfarit informa-
tionen i övrigt, kolla gärna själv på 
http://bit.ly/köpabilguide

Din Bil-gruppen …
… har startat bygget av en ny 
Skoda-anläggning på Eklanda-
området i Mölndal i Storgöteborg. 
Den beräknas bli klar våren 2019, 
omfattar drygt 3 000 kvadrat och 
byggs efter Skodas nya koncept 
för bilförsäljning och verkstadsut-
rymmen. 

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

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

RIDDERMARK BIL expanderar friskt. 
Nyligen öppnade en anläggning i 
Östersund och snart en i Länner-
sta. Och en stor central lagerlokal 
etableras i Kungsängen där alla 
bilar ska ställas i ordning innan de 
går ut till anläggningarna. 
– Vi hyr gamla Coop i Kungs-
ängen, en ändamålsenlig lokal, 
stor och fyrkantig, och med låg 
hyra. Vi har vuxit ur Järfälla där 
vi hittills har ställt iordning alla 
bilar som kommer in. Vi kan inte 
få igenom fler bilar där och vi är 
redan på två-skift på verkstad och 
rekond, tre-skift ibland, och det är 
ändå fullt med bilar, berättar Kalle 
Tyrén, affärsutvecklare hos Rid-
dermark Bil.

Så det här ska bli ett ”iordning
ställandecenter”?
– Ja, så Järfälla blir bara försälj-
ning. Och den lokalen är inte helt 
optimal för iordningställande. I 
Kungsängen kan vi få till mycket 
tajtare processer, i Järfälla tar det 
mycket tid att leta efter bilar. Nu 
blir det lättare att organisera, det är 
tio gånger så stort.

Ni bygger alltså vidare på idén 
att allt ställs iordning centralt i 
stället för att göra det på varje 
anläggning …
– Ja, så fyller vi på säljanläggning-
arna med bilar.

Blir det inte mycket transporter?
– Jo, men alternativet är att handla 
upp tjänster för varje anläggning, det 
blir dyrare och tar längre tid. För att 
ta ett exempel, i Östersund tar det 
tre veckor att få en skärm lackad, här 
tar det två dygn.

Får ni inte växtvärk?
– Nej, det är snarare nödvändigt 

RIDDERMARK BIL

Slussar alla bilar via
en sambandscentral
Begagnathandlaren Riddermark Bil expanderar och rationaliserar med  
en stor central lagerlokal med egen lack, rekond och service där alla bilar  
ska iordningsställas. Samtidigt tar de hem hela däckaffären i eget hus.

med den centrala anläggningen för 
att kunna växa. 

– Det är enkel matematik egent-
ligen. Vi har 1 750 bilar i lager. 70 
procent av lagret ligger ute på an-
nons, kan vi höja det till 80 procent 
så har vi 175 bilar fler till salu. Det 
är det allt går ut på, att få ut dem så 
snabbt som möjligt.

– Sen finns ju en osäkerhet 
kring hur folk kommer att köpa bil 
i framtiden. Med det här centret 
riggar vi för olika scenarier. Oav-
sett hur framtiden ser ut kommer 
kunder att vilja ha en leveransklar 
bil, så det är väldigt låg risk i inves-
teringen egentligen.

RIDDERMARK BIL tar också hem 
däckaffären, som varit outsourcad 
till ett däckföretag. Med tiden har 
det uppstått ett överskott på hjul; 
det har bytts in fler än det har sålts. 

Detta trots att alla tillgängliga hjul 
varit integrerade i säljprocessen.

– I många fall har vi fått in hjul 
med utslitna däck, och vi har inte 
haft någon logistik för att göra 
nånting av dem. Vi vill inte sälja och 
kunden vill inte köpa hjul med två 
mm mönsterdjup. Dessutom har 
hjulen legat hos ett annat företag.

– I Kungsängen räknar vi med 
att kunna montera 10 000 hjul per 
år, vi kan köpa in stora partier däck 
och montera på fälgar från hjulen 
vi byter in.

Logistiskt blir det också enklare 
att ha allting på samma ställe. 
Tidigare har bilarna behövt lämnas 
och hämtas för olika åtgärder som 
lack, service och rekond. Nu kom-
mer allt ske innanför väggarna, det 
kommer gå fortare.

Kommer ni göra jobben själva?
– Det blir egna och inhyrda. Vi 
försöker göra 70 procent med egna 
medarbetare.

En av era anläggningar ligger 
ju i Östersund, en bra bit från 
Kungsängen. Kommer det att löna 
sig att skicka ner bilar därifrån för 
iordningställande?

– Vi håller på att bygga ett nät-
verk med företag som hjälper oss 
med iordningställandet där. Vi gör 
en bedömning från fall till fall, lack 
och annat lönar sig att skicka ner. 
Sen är en del bilar mer lättsålda i 
Stockholm och då får de stanna 
där, andra kanske är lättare att sälja 
i Östersund.

Ökade kostnader för märkes-
verkstäderna driver på utveck-
lingen mot center för iordningstäl-
lande, så säkert får vi se snarlika 
satsningar framöver. Och det 
ryktas här och där att också en 
del märkeshandlare har liknande 
planer. 2                                      AP

”EN CENTRAL  
ANLÄGGNING FÖR 
IORDNINGSSTÄL-

LANDE AV BILARNA 
ÄR NÖDVÄNDIG FÖR 

ATT KUNNA VÄXA”

Affärsutvecklare 
Kalle Tyrén. 

Mikael Köhler och Olle Holm.



 8 MOTORBRANSCHEN 12  •  2018

”BRYT CABS MONOPOL”
Dialogen mellan MRF 
och Cab group angå-
ende vilket tidssystem 
som ska användas vid 
beräkningen av ersätt-
ning av verkstädernas 
försäkringsjobb fortsät-
ter. Branschen kräver 
insyn och konkurrens.

MOTORBRANSCHEN HAR publicerat 
flera artiklar om Cab group som 
genomför tidsstudierna Mysby ge-
nom att beräkna hur lång tid som 
varje moment i en skadeverkstad 
tar. Tidsstudierna påverkar vad 
verkstäderna får i ersättning från 
försäkringsbolagen. 

Branschen menar att förtroen-
det för Cab groups kalkylprogram 
Cabas fortfarande är lågt och att en 
orsak är att Cab group ägs av för-
säkringsbolagen som också betalar 
ut ersättningen till verkstäderna. 
Cabas är det enda affärssystem 
som används för försäkringsskador 
i Sverige.

Återkommande kritik från 
verkstäderna har varit att tiderna 
inte stämmer och att försäkrings-
branschen får för mycket att säga 
till om.

– Vi har kommit igång med en 
ny mötesstruktur, vilket är positivt, 
men Cab har fortfarande mer sam-
arbete med försäkringsbranschen 

än med motorbranschen och det 
känns inte bra, säger Jan Olvenmo, 
ansvarig för plåt och lack på MRF.

MRF har inlett en diskus-
sion med Cab group, Bil Sweden, 
Svensk Försäkring och Sveriges 
Fordonsverkstäders förening 
(SFVF) om möjligheten att an-
vända tillverkarnas egna tider. 

– Vi anser att det är rimligt att 
vi använder fabrikstider när de 
finns och anpassar dem till svenska 
marknaden i stället för att använda 
tider som Cab själva tagit fram. Vi 
behöver enas om vad som ska ingå 
i tid respektive ersättning. I dag 
skapar detta problem och kan leda 
till dålig lönsamhet för verkstä-
derna och i slutändan till fusk och 
slarv, säger Jan Olvenmo.

BRANSCHEN VILL HA ökad konkur-
rens. Olvenmo anser att Cab i dag 
har en monopolistisk ställning.

– Det är ett vinstdrivande före-
tag som verkstäderna är tvingade 

24
miljarder 

kronor 

fick Volvo när de för exakt  
30 år sedan sålde läkemedels

bolaget Pharmacia till  
statliga Procordia. Affären  

presenterades 12 december  
1989 och blev också dödsstöten 

för Volvos strategi att  
diversifiera sin verksamhet. 

Det är en av de största  
svenska affärerna någonsin.

Hedin lanserar beg-sajt 
& köper skadeverkstad
Hedin Certified är namnet på 
Hedins nya begagnat-koncept där 
kunden kan beställa bilar på en 
marknadsplats på nätet och sedan 
få dem levererade kostnadsfritt 
till en av Hedin Bils 80 svenska 
anläggningar. 

Varumärket sägs ska stå för 
”en noggrant utvald, testad och 
certifierad bil”. och fasta låga 
priser utlovas liksom snabb och 
personlig service. Hedin-certified- 
bilar levereras med tolv månaders 
garanti, tolv månaders vägas-
sistans, fjorton dagars försäkring, 
fjorton dagars bytesrätt och 
finansieringsmöjligheter. 

– Vi säljer i dag cirka 30 000 
begagnade fordon årligen och med 
vårt nya koncept kommer vi att 
öka den volymen, 
säger Hakim Chebil 
(bilden) som är chef 
för Hedin Certified. 

Målsättningen är 
att erbjuda Sveriges 
största och mest 
pålitliga marknadsplats för begag-
nade bilar.

Konceptet kommer också att 
innehålla en möjlighet för bilhand-
lare att delta i auktioner.

Bland de första anläggningarna 
med konceptet är Nacka och den 
nyöppnade anläggningen i Peu-
geots gamla lokaler på Vikdals-
gränd i Mölndal.

I november övertog Hedin Bil 
också driften av Skadecenter i 
Borås. Verksamheten flyttas inom 
kort till Hedins nya anläggning på 
Verkstadsgatan och byter namn 
till Hedin Bil Skadecenter. Verk-
samheten omsätter i dag cirka 86 
miljoner och har 14 anställda.

EUKOMMISSIONEN vill att den tunga 
trafiken ska sätta fart på minskningen 
av utsläpp och föreslog i våras att 
nya lastbilar skulle minska sin totala 
utsläppsnivå med 30 procent år 2030. 
Miljöutskottet föreslog att det höjs 
till 35 procent, och att det sätts ett 
delmål på 25 procent till 2025, vilket 
parlamentet nu har röstat ja till.

Utskottet vill även att tillverkarna 
ska tvingas att garantera att minst en 
femtedel av de sålda tunga fordonen 
har noll, eller nästan noll, utsläpp 
år 2030. Även här vill det sätta ett 

delmål till år 2025 på fem procent. 
Det vill dessutom att kommissionen 

utvärderar möjligheten att lagstifta 
om att tillverkarna ska ange hur 
mycket utsläpp en lastbil gör under 
sin livscykel. Parlamentet sa ja även 
till detta och krävde även att kommis-
sionen tar fram regler om hur tester 
för koldioxidutsläppen ska gå till. 

– Tillverkarna måste omedelbart 
ta sitt ansvar för minskade utsläpp. 
EU måste sätta fart och bli ledande 
inom denna utveckling, konstaterade 
nederländaren Bas Eikhaut, som fört 

fram frågan inom miljöutskottet.
Både kommissionen och utskot-

tet är överens om att Europa också 
måste sätta fart på utvecklingen av 
modernare batterier för fordon, vilket 
skulle minska utsläppen inom EU 
med 54 miljoner ton år 2030, lika 
mycket som hela Sverige släpper ut 
på ett år i dag.

Miljöutskottet har även tagit 
med bussar i sitt förslag. Det vill att 
hälften av alla nya bussar ska vara 
elektriska 2025, och tre fjärdedelar 

2030.                  mw

att arbeta med. Det kan vara 
aktuellt att släppa in nya aktörer på 
marknaden för att skapa konkur-
rens, säger Olvenmo.

Cab group har tillsatt en ny sty-
relseordförande, Jon Risfelt, som 
kommer utifrån som styrelseproffs 
och sitter med i Bilias styrelse. Det 
är ett drag som Bo Ericsson på 
SFVF uppskattar.

– Utnämnandet av en ny 
styrelseordförande är helt klart ett 
svar på vår kritik. Det är bra och 
nödvändigt. Nästa steg som vi hade 
uppskattat är att släppa in branschen 
på styrelsenivå, säger Bo Ericsson.

Men det räcker inte, tycker Bo 
Ericsson som vill ha fler aktörer på 
marknaden.

– Vi har anmält Cab group till 
Konkurrensverket för att pröva 
om det handlar om utnyttjande av 
dominerande ställning på markna-
den. Jag har haft flera möten med 
Konkurrensverket och känner mig 
positiv, säger han. 2                  me

STRAMA UTSLÄPPSKRAV FÖR TUNGA FORDON

   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.

   

2  F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N
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I stort sett alla begagnade elbilar och laddhybrider går i dag på export. Det innebär att  
satsningen på miljöbilar inte får det genomslag som det är tänkt. Det statliga stödet  
gynnar i stället köpare i bland annat Norge och Nederländerna. Trafikanalys, som gjort  
undersökningen, menar att ”på sikt kommer tillväxten av bilar med alternativa drivmedel  
i Sverige att hållas tillbaka om den höga exportandelen kvarstår”.

Begagnade miljöbilar i exil
STATISTIK

Är du intresserad  
och vill veta mera,  

kontakta
Oliver Söderström,  

070-552 96 11
oliver@nyckeltal.se
www.nyckeltal.se

JÄMFÖR DIG MOT  
KOLLEGORNA I BRANSCHEN!
Hur står du dig som arbetsgivare utifrån  
de arbetsvillkor som råder? 

MRF har tecknat ramavtal med Nyckeltalsinstitutet som  
erbjuder medlemsföretagen att kartlägga sin verksamhets  
strategiska HR nyckeltal på företags och branschnivå.

TRAFIKANALYS GRANSKAR regelbundet avregistre-
rade miljöbilar. Den senaste studien, över fordon 2017, 
visar tydligt hur stor exporten är av begagnade miljö-
bilar. Under 2016 gick knappt 40 000 avregistrerade 
fordon till utlandet, vilket var en hög siffra i förhållande 
till tidigare år då det låg på 25 000–30 000 fordon. 
Men 2017 var siffran närmare 65 000 fordon.

De avregistrerade elbilarna har till 91 procent sålts 
utomlands. För laddhybrider är motsvarande siffra  
98 procent. Och varannan avställd elhybrid går också 
på export. Bland gasbilar är det ungefär fyra av fem. 

SER VI DÄREMOT till alla avställda bensinbilar så 
exporteras bara 16 procent. Men antalet avställda 
bensinbilar är så stort att det överträffar antalet  
nyregistrerade. Enligt Trafikanalys har antalet 
bensinbilar minskat med drygt 66 000 fordon. Även 
etanolbilarna minskade i antal i Sverige; ungefär  
4 500 försvann under 2017.

DIESELBILARNA ökade däremot kraftigt. Högt antal 
nyregistrerade, närmare 200 000, samt förhållandevis 
få avställda gav en nettoökning med drygt 111 000. 
Nettoökningen av gasbilar var minst sagt blygsam. 
Trots en nyregistrering på närmare 4 000 fordon blev 
nettot endast 13 fordon. 2  ac

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

Bensinbilarna blir kvar här hemma
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Nyregistrerade Avregistrerade Varav till utlandet

Siffran ovanför staplarna: Nettoökning i Sverige.          
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Exporterade bilar 2017     

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

Tryggt försäkrad i Jul! 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År.

Låt 2019 bli året då du stärker din fordonsaffär.
Genom oss är du försäkrad hos Lloyd’s.

Det är trygghet på riktigt.
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Anders Holmqvist, bilbranschkonsult

”Enorma volymer av privatleasade bi-
lar är på återtag. Betänk att det under 
sista kvartalet 2019 ska återtas 15 000 
bilar och att privatleasade bilar tar 
längre tid att sälja än företagsleasade. 
Det gäller att förtesta och effektivisera 
hanteringsprocesserna när bilarna ska 
omvandlas till begagnade bilar”

FOLK I BRANSCHEN

I en nordisk 
landskamp 
i Lilleström 
i Norge tog 
tre rege-
rande svenska 
mästare hem 
medaljer.  

Oskar Thulin från Toveks Bil i Lund tog hem 
guldet i bilskadeteknik. Alexander Olovsson från 
Öviks Bilskador tog silvermedalj i personbilsteknik 
och bronset i fordonslackering gick till Anna Wid
holm från Möller Bil i Västerås. För alla tre väntar 
Yrkes-VM nästa år.

Marja Skåninger, 47, blir ny 
ekonomi- och administrativ chef 
på MRF. Hon kommer närmast 
från Bavaria Bil som CFO, 
har tidigare varit HR-chef och 
controller på generalagenten för 
BMW och HR-chef på Avis. Första jobbet var som 
controller på Valeo. Hon börjar på MRF:s kansli i 
januari och kommer att efterträda Karin Mattsson 
som slutar under våren efter närmare sju år.

Marcus Rosenborg, chef 
företagsförsäljning Volvo på 
Upplands Motor, har sjösatt en 
ny organisation fleet-support, en 
dedikerad grupp av experter som 
hjälper bilansvariga via chat och 
telefon, från morgonen ända till 
nio på kvällen. Allt för att göra bilägandet enklare 
och smidigare för företagskunderna. Initialt gäl-
ler den nya tjänsten för Upplands Motors stora 
avtalskunder med Volvo. 

Nuvarande försäljningschefen 
Anna Skarke blir ny vd för 
Riddermark Bil då Alexander 
Riddermark kommer att ägna sig 
mer åt affärsutveckling. Anna 
har tidigare jobbat i Telecom-
branschen och på Bisnode.

LeasePlan har 
utnämnt Floretten 
Meca Bilservice 
i Helsingborg till 
Årets Service-
verkstad för bra 
samarbete och god 

service av anslutna tjänstebilar. Utnämningen base-
ras på LeasePlans förarundersökning, där bilägaren 
betygsätter upplevd servicenivå.

På Motorgalan, arrangerad av Motormagasinet på 
Berns i Stockholm, delades pris ut i tolv kategorier. 
Här är vinnarna: Årets ledare John Marnell från 
J Bil, Årets verkstad Speedy Bilservice i Örebro, 
Årets skadeverkstad Atteviks i Nässjö, Årets 
bilsäljare Marcus Korner från Kamux i Växjö, 
Årets fordonstekniker Niklas Persson från BéOs 
i Uppsala, Årets servicerådgivare Peter Lidin från 
Berners, Årets reservdelsperson Gunilla Rubin
stein från Yourex i Stockholm, Årets lackerare 
Anna Widholm från Möller Bil i Västerås, Årets 
hållbarhetsprofil Stefan Rasteby från Berners, 
Årets marknadsförare Rejmes i Halland, Årets 
butik Meca i Skellefteå samt Årets produkt/tjänst 
Promeister.

Skarpt läge för GBV

MÅNGA serviceverkstäder är på 
gång att bli godkända för GBV. 
Men många spjärnar också emot, 
trots att både MRF och SFVF för-
bundit sig att alla deras medlem-
mar ska vara GBV-kontrollerade. 
Bland kverulanterna finns de som 
tror att lagstiftning skulle göra 
det lättare att skilja rufflarna från 
de seriösa, det som är syftet med 
kontrollverksamheten.

MRF:s Joachim Due-Boje tror 
tvärt om.

– Om staten inte mäktar att 
komma till bukt med utländskt 
cabotage eller annan brottslighet, 
skulle myndigheterna inte heller 
kunna stoppa svartverksamheten i 
billagarbranschen. Skojarna skulle 
hinna hoppa ut genom fönstren, 
medan seriösa verkstäder skulle 
nagelfaras av myndigheterna. 

– Dessutom visar våra under-
sökningar att Swedac-kontroller 
skulle bli både dyrare och mer 
tidskrävande än den kravdoku-
mentation som branschen nu 
själv har tagit fram. Det är bara 

att jämföra med vad kontrollen av 
släckta tvåor innebär och räkna 
ut vad en sådan granskning för 
hela verksamheten skulle medföra, 
säger Due-Boje.

Han beräknar merkostnaden för 
GBV-anslutning till 15–20 kronor 
per arbetsorder och föreslår att 
kostnaden redovisas för kunden, 
till exempel genom att skriva ”Kva-
litetssäkring ingår med 14 kronor” 
på varje faktura. 

Bo Ericsson på SFVF är hopp-
full och gissar att många verkstäder 
väntar att ansluta sig till början av 
2019 för att slippa undan kostna-
den för innevarande år.

– Det är logiskt, vi sitter bara 
och väntar på en ketchupeffekt, 
säger han.

UPPRINNELSEN till GBV var 
Uppdrag gransknings skärskåd-
ning av fusket i branschen. Det 
väckte regeringens synande blick 
– tvingande lagstiftning eller ett 
branscheget kontrollsystem var 
ultimatumet.

I dag rapporterar GBV regel-
bundet statusen till Konsument-
verket.

– Regeringen har gett bran-
schen en chans till förbättring och 
Konsumentverket har samrått med 
branscherna i deras arbete med att 
ta fram branschöverenskommelsen 
GBV som går i rätt riktning i och 
med de oannonserade besöken. Vi 
hoppas på en stor anslutning. GBV 
måste få en tid att komma i gång 
ordentligt, men kommer bristerna 
att bestå har ju finansmarknads- 
och konsumentminister Per 
Bolund tidigare sagt att han tänker 
gå vidare med lagstiftning, säger 
enhetschef Gabriella Fenger-Krog 
på Konsumentverket.

Joachim Due-Boje är övertygad 
om att GBV, som en bonus, kom-
mer att öka företagens kvalitet och 
lönsamhet. 

– 2019 är året som gäller, då 
måste vi vara igång. Och de som 
ansluter sig i år får tillgodoräkna 
sig alla stickprovskontroller som 
är utförda av godkända tredjepart-
kontrollanter under innevarande 
år, slutar Joachim Due-Boje som 
hoppas på draghjälp från generala-
genterna.

Konsumentverket länkar redan 
i dag till godkandbilverkstad.se där 
konsumenterna framgent kommer 
att kunna hitta en godkänd verkstad 
som ligger geografiskt bra till. 2                                                   

                                                icn

Bo Ericsson från SFVF och 
Joachim Due-Boje från MRF är 
båda övertygade om nödvän-
digheten av GBV-anslutning.

Fotnot: Dessa sex företag är nu godkända som tredjepartskontrollanter: Bo Arnesson Konsult, Branschkontroll, FR2000, KBV, Qvalify och Real consulting. 

F
O

T
O

 J
O

H
A

N
 R

E
G

E
FA

L
K

Risk att Cecra försvagas
Den tyska motsvarigheten till MRF, ZDK, 
lämnar den europeiska samarbetsorga
nisationen för bilhandeln och verkstad 
Cecra. Utträdet är planerat till första 
januari 2019.

CECRA ÄR SOM bekant branschens motpart  
till tillverkarnas lobbygrupp Acea inom 
EU. Utan den tyska tunga företrädaren för 
bilindustrin förändras strukturen inom Cecra 
radikalt. ZDK, Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe, representerar 38 500 anställda i tyska 
bilföretag nationellt.

Varför har ZDK beslutat att lämna samar
betet?
– Det finns kulturella motsättningar mellan 
fransmännen och tyskarna. ZDK är en av 
medlemmarna som lagt mycket resurser i 
medlemskapet och de har inte upplevt att den 
franskledda styrelsen varit tillräckligt effektiv 
och transparent, säger MRF:s vd Tommy 
Letzén.

MRF väljer inte offentligt sida i konflik-
ten, men säger att det finns viss sanning i 
ZDK:s kritik. Samtidigt vill Letzén fokusera 
på att prata om vikten av en stark och enad 
organisation för att Cecra även fortsättnings-
vis ska kunna utgöra en tung part i lobbysam-
manhang.

– Det är viktigt att Cecra fortsätter jobba 
för branschens olika frågor.

TOMMY LETZÉN menar att Cecra blir kraftigt 
försvagat utan tyskarnas närvaro och att deras 
röster behövs. 

– De nordiska ländernas motororganisatio-
ner har tillsammans skrivit till Cecras styrelse 
och ställt ett antal frågor, men också ställt 
krav på åtgärder för att försöka få med ZDK 
igen, säger han.

Inom organisationen diskuteras hur Cecra 
ska finansieras. I dag finansieras arbetet helt 
med medlemsavgifter från ländernas orga-
nisationer. Letzén är inte positiv till att låta 
organisationer eller företag vara med och fi-
nansiera eftersom det i så fall skulle äventyra 
Cecras oberoende.

– Enklaste lösningen just nu verkar vara 
att hitta en neutral ny ordförande för att 
åtminstone lösa de kulturella skillnaderna, 
säger Letzén.

Vad händer om Cecras ledning inte kan få 
tillbaka ZDK?
– Om de inte kommer tillbaka kan jag inte 
utesluta att MRF lämnar Cecra. För att ha 
en fungerande lobbyorganisation och utgöra 
en motpart till Asea behövs de fem största 
ländernas representation. Det finns andra lös-
ningar, men ingen annan organisation som är 
så nischad till den sektor som vi jobbar med, 
säger Letzén.

Bland de frågor som Cecras arbetsgrup-
per jobbar med finns bland annat fordons-
data, alltså den data som uppkopplade bilar 
genererar, men även frågor som handlar 
om direktförsäljning. Cecras arbetsgrupper 
träffas regelbundet och organisationen har 
sammanträden ett par gånger per år inklusive 
generalförsamlingen. 2  me

Det är inte friktionsfritt att locka serviceverkstäder 
till Godkänd Bilverkstad (GBV). Många knorrar över 
tvånget, ökade kostnader och mer pappersarbete. 
Men MRF och SFVF är fasta i tron att den frivilliga 
vägen med tredjepartskontroller är överlägsen en 
statlig kontroll.
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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.
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Nordic Auto i Göteborg …
… har av Lasingoo utnämnts till 
Sveriges bästa verkstad, baserat 
på kundnöjdhet och -förtro-
ende. Meca-verkstaden i Hisings 
Backa fick kundbetyget 4,8 av 5 
möjliga. Antalet kunder som bokar 
verkstadsbesöket online ökar och 
Nordic Auto arbetar aktivt med att 
vara där kunderna är. Verkstaden 
drivs av Nima Forooghi och Mar-
kus Andersson.

– Vi insåg tidigt att det gäller att 
hänga med i den digitala utveck-
lingen och vi jobbar mycket för att 
ha en hög kundnöjdhet. Kunderna 
som kommer hit ska kunna lita på 
oss, de ska veta vad vi gör och var-
för. De ska helt enkelt veta vad de 
betalar för, säger Nima Forooghi.

Ny GA för Hyundai
Danska bilimportö-
ren Nic. Christi-
ansen Gruppen 
tar över importen 
av det koreanska 
Hyundai i Sverige.

– Mer än 25 års erfarenhet 
tillsammans med en solid digital 
plattform kommer att bana väg för 
en kraftigt ökad försäljning av Hy-
undai i Sverige, säger Lars Beck, 
försäljningsdirektör för Hyundai 
Danmark och nu även Sverige.

Han tillägger att Hyundai har 
alla typer av gröna bilar redo 
för leverans till miljömedvetna 
svenska bilköpare, från olika typer 
av hybridbilar till rena el- och 
vätgasbilar. 

I dag har Hyundai omkring 80 
handlare och serviceverkstäder i 
Sverige, och efter övertagandet av 
den svenska importen kommer Nic. 
Christiansen Gruppen att bygga 
vidare på detta gedigna nätverk.
”Vi är glada över att vi från början 
är så starkt representerade genom 
ett erfaret och väletablerat åter-
försäljarnät. Hyundais framtida 
framgångar i Sverige kommer att 
bygga på detta existerande, välut-
byggda nätverk”, säger Lars Beck.

Bilcenter Vimmerby …
… har öppnat en ny bilhall på 
Ceos-området i staden. Företa-
get, som säljer nyare begagnade 
bilar, ägs av Ervad Destanovic 
och startades 2012. Man bedriver 
även egen verkstadsrörelse som 
franchisetagare till Meca.
2017 omsatte man 20 miljoner 
och sålde 700 bilar.   

Flitigt turnerande
NYLIGEN AVSLUTADE både Renault 
sin tour med lätta lastbilar och 
påbyggnationer och Scania-Bilar 
i Sverige sin Scania On tour med 
den nya generationen lastbil. 

Renault avslutade i Göteborg 
efter 26 stopp från Luleå till Malmö 
där 13 olika underleverantörer 
visade upp lådor, lampor, klädslar 
och olika former av påbyggnatio-
ner. På plats på Hedin Bil fanns 
också säljare från andra anlägg-
ningar.

– Jag är ganska ny i branschen 
och tycker det är bra att få se alla 
varianter av påbyggnationer i verk-
ligheten och inte bara på papper, sa 
säljaren Mats Tufvesson.

För Matz Westberg, LCV-chef 
på Renault, är samarbetet med 
återförsäljarna det som bestämmer 
om en sådan här karavan ska bli 
lyckad eller inte.

– Det är återförsäljarna som 
bjuder in kunder, både befintliga 
och nya. Samtidigt är det viktigt att 
vi från Renaults kontor kommer 
ut och träffar både handlare och 
slutkunder, säger han.

Renaults LCV-karavan rullar 
vartannat år.

Vid Renaults sista stopp i Göteborg 
lockades slutkunderna med lövbiff 
och kulpotatis för att komma till 
återförsäljaren och se alla tillbehör-
salternativ. Jimmy Andersson från 
HJB Entreprenad passade på att 
titta förbi och fick hjälp av säljaren 
Kim Jarl.

Transport- och lastbilar av tre märken har rullat många hundra mil i höst 
för att återförsäljarna ska kunna visa upp det senaste på kundträffar.  

I NOVEMBER avslutades även Scania 
On tour där fem lastbilar besökte 
fler än 70 orter. Även det uppläg-
get bygger på att återförsäljarna 
bjuder in kunder. Scanias handlare 
har skött den lokala marknads-
föringen inför karavanen med 
olika marknadsföringspaket från 
generalagenten. 

– Karavanerna är viktiga främst 
för att visa upp våra lastbilar och 
låta chaufförer testköra dem. 
Feedbacken har varit positiv och 
chaufförerna har berömt kom-
forten, säkerheten och den låga 
bränsleförbrukningen, säger Hans 
Strömberg på Scania-Bilar Sveriges 
kommunikationsavdelning.

VOLVO TRUCKS körde sin karavan 
under 2017. Ett tiotal lastbilar 
stannade till på 70–80 orter och 
lät chaufförer testa Volvo. Enligt 
Maria Karlsson på Volvo Trucks 
är det viktigt att visa upp sig där 
kunderna finns, något som både 
breddar målgruppen, ökar kund-
antalet och stärker relationen med 
återförsäljarna samtidigt som det 
ger fler chansen att prova produk-
terna. 2                                        me

Fem lastbilar ingick  
i Scanias turné.
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Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal

Copyright © 2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved. All trademarks used herein are trademarks 
or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless otherwise noted.  
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”Ni kan te er som en fågel Fenix som 
uppfinner er själva om och om igen”

SNART NYTT år – igen!
Goda år i backspegeln. Vi har kunnat skriva ”all time high” två år 

i rad efter resultaten i våra lönsamhetsundersökningar. Det är en fara 
med lyckosamma år; kostnadsmassan får inte tillåtas öka otyglat.  
Nu finns tecken på att det tryter i orderböckerna.

Då är det extra roligt att ha vaskat fram branschens stjärnföretag – 
de som varit långsiktigt lönsammast, som har bäst potentialer att växa.

Läs om dem med början på sidan 34, kanske finns du med på 
listorna.

VINNAREN BLAND personbilshandlarna säger att de har slutat att 
exportera, de tycker att bilarna ska stanna i den svenska värdekedjan 
och inte dränera marknaden. Trösterikt när en framgångsrik affär 
vilar på sådan etisk värdegrund.

Det talas ju mycket om bilbrist på begagnatsidan nu (vi återkommer 
till det i vårt stora begnummer i mars). Men vi har ju också alla leas-
ingåtertag, bara nu i december cirka 3 600 bilar, vilket kan jämföras med 
1 700 bilar i december förra året och den väntade volymen på 6 000 
bilar i december nästa är. Så det kanske inte blir någon bilbrist …

MORGONDAGEN ter sig dunkel i vindarna av teknikskiftets visioner 
och gissningar. Å ena sidan vill vi kritiskt granska luftslott och ge en 
förnuftsmässig identifikation i den tid som ändå är nu. Å andra sidan 
försöker vi  inspirera till nytänk och vara stigfinnare åt våra läsare.

Många försök med nya affärsmodeller görs i våra led. Ni, våra 
kära läsare, kan te er som en fågel Fenix som uppfinner er själva om 
och om igen. Sådant som var omöjligt i går, tycks kunna vara möjligt 
i morgon. Många drivs av tesen att ”gör inte vi det som kommer 
någon annan att göra det”. Vi kommer att delge er flera framtids-
satsningar.

GM, FÅR MAN tro, tar avstamp till en ny tid av eldrift, autonoma och 
uppkopplade fordon. Och lika osäkert som det är att dagens biltill-
verkare ska bygga morgondagens bilar, lika ovisst är det kanske vem 

som ska tillhandahålla och serva dem, om det ens 
kommer att behövas någon service att tala om. 

Om det ens kommer att behövas några hallar 
att sälja dem i …

VI BÖRJAR en ny serie i nästa nummer med 
siktet inställt på framtiden. Vi har också låtit 
konsumenter betygssätta några av era egna 

varumärken.
Och vi ska naturligtvis se till att ni får 

möjlighet att läsa tidningen även  
digitalt. Även om många gillar print 

är det ju inte en dag för tidigt. 

Vi ses 2019!

En flukt mot osedda dagar

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

FRÅGAN ÄR hur allt ska få plats i 
annonserna nästa år …

Helt klart måste värdena för 
varje modell, även hur extrautrust-
ning påverkar, anges på affischer 
och bildskärmar på försäljnings-
stället (helst i varje märkeshall), 
i reklam i tryckta och digitala 
medier, i filmklipp och på Twitter, 
Facebook och Youtube. Och texten 
ska vara lättläst, en sann utmaning.

Hur ska allt få plats?
I i stort sett all marknadsföring 
av nya bilar till försäljning nästa 
år måste  b å d e  WLTPvärdet 
(koldioxidutsläppet angett i g/
km) och bensinförbrukningen 
(l/100 km i blandad körning) 
anges. Det första, enligt ett EU
direktiv, det andra enlig svenska 
skattesystemet bonus malus. 
Krav på dubbelinformerande 
under det grötiga mellanåret 
2019 alltså. Men 2020 kommer 
det att räcka med enbart WLTP
utsläppen.

Tv-reklam är undantaget, 
liksom lätta lastbilar och person-
bilar till juridisk person. Syftet är 
att göra det lätt för konsumenten 
att jämföra och fatta välgrundade 
affärsbeslut.

Det blir en knivig gränsdrag-
ning, till exempel om en kundtid-
ning ska räknas som reklam eller 
redaktionell text. Eller om det 
exempelvis räcker med en länk 
från en banners. 

Och det ska sägas att inget är 
helt klart; frågan kom tillbaka från 
en snabbremiss helt nyligen och 
Konsumentverket har inte hunnit 
justera sina allmänna råd. 

VEMS ANSVAR, generalagentens 
eller återförsäljarens? Där tycks 
svaret vara klart att den som är 
avsändare av en annons eller ett 
budskap är ansvarig. Vad ”lättläst” 
information innebär förklaras med 
att texten ska var lätt att förstå 
vid en ytlig genomgång och inte 

mindre framträdande än huvud-
budskapet.

Den som bryter mot reglerna 
riskerar att bli ”tagen i örat” av 
Konsumentverket och får en chans 
att korrigera felaktigheten men den 
som vägrar att rätta till kan stäm-
mas och ställas inför domstol.

Det ska komma en standardtext. 
Och det kommer att informeras. 
MRF och Bil Sweden kommer 
med en uppgraderad manual. Info 
kommer att finnas på sajterna Bilsvar.
se, wltp.fakta.se, hallakonsument.
se och Transportstyrelsens hemsida. 
2                                                 ICN

Ulf Svensson från Bil Sweden ledde en diskussion om de nya reglerna med 
Charlott Söderlund och Joel Westerlund från Konsumentverket.

HÄNDER  FRAMÖVER

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

Tjänstebilsdagarna
11 december Göteborg
13 december Malmö
Årliga heldagsseminarier om gällande vagnparkstrategi, arrangerade 
av Ynnor. I år tas bland annat konsekvenserna av bonus malus, ändrad 
beräkning av bilförmåner och nya utsläppstester att avhandlas. Vänder 
sig till kunder, leverantörer, konkurrenter och andra aktörer på tjänste-
bilsmarknaden. www.ynnor.se

Bryssels Motorshow
19–27 januari 2019 
På Belgiens anrika motorsalong på Brussels Expo utlovas att i stort sett 
alla bil- och motormärken ställer ut med de senaste modellerna och 
många premiärvisningar. http://autosalon.be/en

Tunga BegBil -19
22 januari, Clarion hotel Arlanda
Premiär för MRF:s begagnatseminarium för tunga fordon. Halvtimmes-
seminarier om omvärldsanalys, exportförsäljning, statistik, case, garantier, 
personal, rekrytering med mera varvade med långa mingelpauser. 
Anmälan på www.mrf.se

Stora Infradagen
25 januari, Stockholm
Maskinentreprenörernas forum där politiker, näringsliv och forskare  
diskuterar kompetensförsörjning, rekrytering och hållbarhet i Närings-
livets hus. Avslutas med Infrafesten. www.me.se/stora-infradagen

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  
seminarieprogram och glitter- och glamourshow.  
Anmälan på www.mrf.se

Caravan Stockholm 
14–17 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, 
husbilsskola och föreläsningar. https://caravanstockholm.se

Automechanika
14–17 februari ”ACMA”, New Delhi, Indien
26–28 februari Riyadh, Saudiarabien
Ovanstående eftermarknadsmässor i regi av Automechanika är de  
närmaste som står på tur globalt nästa år.  
Se mer på https://automechanika.messefrankfurt.com/global

Genèvesalongen
7–17 mars, Palexpo Genève
Schweiz årliga internationella bilsalong, 89:onde upplagan. Närmare 
1 000 fordon, varav cirka 150 premiärer. www.gims.swiss

2  F R O N T  I  H Ä N D E R  I  B R A N S C H E N
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Volvo V60CC
Få biltillverkare har varit så marknadssmarta 
som Volvo. Det har en lång historia. Minns hur 
140 blev 240 med en ny front, nya framstolar och 
större, och törstigare, motor som tillval. Minns hur 
740 blev 940 och hur 850:n blev S70/V70. Sista 
årsmodellen av 960 blev S90/V90. Nästan lika 
ovanliga som 75 års manuella 264:or med 5-växlad 
Getrag-låda. 

När förra 60-serien började kännas lite trött 
kom både S60 och V60 i CC-format, men nu kom-
mer CC snabbt efter den vanliga V60:n. Hur ska 
det tolkas? Hade det inte varit bättre att vänta tills 
det kommit ut mer än ett minimalt antal vanliga 
V60 på vägarna? Det var i och för sig likadant 
våren 2000 då V70II kom. 

Volvo sprutar ur sig nya modeller. Hur länge det 
här tempot kan hållas uppe? Vi vill ju inte att luften 
går ur Volvo!

En miljon FH
Jubileumsprodukter påminner oss om hur det var 
förr. 1994 års FH innebar ju en enorm utveckling 
jämfört med 1969 års F88, dåtidens flaggskepp, 
visserligen krocktestad och med sovhytt men utan 
avgasrening, AC, ABS-bromsar och airbags. Ett 
utmärkt tillfälle att fundera över hur lastbilen ser  
ut om ytterligare 25 år.

Den här modellen kom redan i somras och i ok-
tober levererades den miljonte FH:n. Även om Volvo 
Trucks nu inte har mycket med Volvo Cars att göra 
påminner färgen på den brandgula accentfärgen om 
senaste Ocean Race och det går att få hytten i en 
färg som påminner om originalhyttfärgen från 1993.

Panamera GTS med V8
En sak som Porsche har gemensamt med Volvo 
är förmågan att komma med nya produkter utan 
att behöva komma med så mycket nytt – hur 
många specialeditioner har det inte funnits av 
911:an till exempel? När Volvo-folket väntar på 
Cross Country väntar Porsche-människorna på 
GTS. Och nu är nya Panamera GTS här – med 
en fyraliters V8! Det förvånar nog många, Cay-
enne GTS förlorade sin V8 när förra modellen 
faceliftades. Nu erbjuder VW-gruppen ännu en 
gång fler cylindrar än konkurrenterna utan att 
förbrukning och utsläpp är högre. Ni minns: 
Amarok fick plötsligt V6:a som standard för ett 
par år sedan, och nya A6 kommer med en ”liten” 
V6-diesel på 231 hk, det erbjuder inte konkur-
renterna. SQ7 har V8-diesel och den kommer 
även i Touareg. Sports Turismo är nu en självklar 
del av Panamera-familjen och Porsche har just 
meddelat att elbilen Taycan också kommer som 
Sports Turismo.

Lambo Urus, ytterligare en suv
En suv innebär högre förbrukning – kanske 15 procent. Och WLTP innebär 22 procent 
högre förbrukning i genomsnitt. Tuffa tider för de allt fler suvarna. Nu är det hög-
konjunktur, 95 gram känns allt mer avlägset och snart kommer de första Lambo 
Urus ut på vägarna – inte vältajmat, kanske. Men de som har riktigt mycket pengar 
har det oavsett konjunkturläge. Och de får en bil som är lyxig, stor och extremt snabb.

Lamborghini fattar att de dynamiska kvaliteterna hos Urus kommer att granskas 
hårt. Det är ju Lambos DNA – låt vara att suven en LM002 som byggdes i drygt 300 
exemplar 1986–1993 inte var så 
dynamisk. I pressmaterialet för 
Urus utlovas att världens snab-
baste suv är “suitable for everyday 
driving in a range of environments” 
– ja, man får hoppas det, med ett 
pris på två miljoner. V8:an ger 650 
hk och 850 Nm och tar bilen till 
100 på 3,6 sekunder, till 200 på 
12,6. Toppfart 305 km/h. 

Dynamisk på insidan
BMW fortsätter sin expansion in i nya segment. Den första X7:an 
bygger såklart på nya X5 men siktar på Cadillac Escalade, Mercedes 
GLS (som kommer i ny upplaga nästa år) och den stora Range 
Rovern. Med 5,15 meter längd och 3,11 meter radavstånd ska även 
tredje sätesraden erbjudas gott om utrymme. Så länge vi saknar 
självkörande bilar och själva måste köra runt grannskapets ungar 
till fotbolls- och hockeyträningar är det bra att X7 rymmer 750 liter 
bakom tredje raden att jämföra med X5:ans 326. Det kommer inte 
gå någon nöd på tweenisarna längst bak; elställbara stolar, egen 
klimatzon och USB-uttag. 

Under huven bekanta diesel- och bensinsexor, i Ryssland, Kina 
och USA kommer även en bensin-V8. Massor med elektronik ska 
skapa kördynamik – fyrhjulsstyrning, avancerade krängningshäm-
mare och luftfjädring med särskilt lång fjädringsväg i komfortläget. 
Dynamisk kan man inte säga om utseendet. Men lätt att känna igen 
på stormarknaden och hockeyklubbens parkering.

MAN eTGE 
En stor fördel som VW-gruppen har är att de kan  
leverera allt – småbilar, Bentaygor, Urusar, 
el-Golfar, Scanior med R5:or V8:or och distribu-
tionsbilar av alla tänkbara storlekar. Möjligheten 
till gemensamt teknikutnyttjande är enorm. Och 
det behövs för just distributionsbilar köps med 
kostnader i fokus och i en inte alltför avlägsen 
framtid kommer nya konkurrenter från Asien med 
intressanta, kostnadseffektiva produkter.

Som svar på skärpta miljömål erbjuder MAN eTGE 
en eldriven distributionsbil som ska ge ekonomiska fördelar, 
mindre buller och minskade utsläpp. Nyttolasten är 950 till 
1 700 kilo och räckvidden cirka 160 kilometer. Det kan räcka 
en dag om Sjöstedt får igenom sextimmars arbetsdag. Tuffa 
förhandlingar väntar!

Vad händer i Haninge kommun?
– Kommunen har satsat på att bygga en före-
tagspark som heter Albyberg och som ligger 
intill riksväg 73. Området byggs runt en ring-
väg som kantas av företag från en mängd olika 
branscher. Vi ligger vid infarten till området.

Lindholm Bil säljer ju Citroën, men det är 
fler bilföretag där och på väg in?
– Ja, vi valde att lämna vår hyrda lokal i Han-
den och bygga eget i Albyberg och samtidigt 
utöka ytan från 400 till 2 000 kvadrat med plats 
för en verkstad i huset. Men förutom vi finns 
Yamaha Center, Olofsson Bil (Seat och Skoda), 
Torvalla Bil (Sveriges största Kia-anläggning), 

Lagerstedts Bil (ny Ford Store till våren) och 
snart Hedin bil.

– I området finns också bilrekondfirmor, 
Besikta, Mekonomen och en båttillbehörsbutik. 
Men det finns flera lediga tomter kvar så det 
kan bli fler bilföretag.

Kan det bli för många återförsäljare på 
samma ställe?
– Absolut inte. Att det är många återförsäljare  
i området är jätteroligt och det skapar tra-
fik, vilket kommer att påverka försäljningen 
positivt. Eftersom det är ett helt nytt område 
kommer det säkert ta lite tid innan det blir 
etablerat fullt ut.

Ni äger ju er fastighet, var det värt att satsa 
så mycket med tanke på en eventuellt kom-
mande digitaliserad bilförsäljning?
– Vi ser fastighetsförvärvet som en sund 
investering som skapar större ytor för oss. Med 
nuvarande räntenivå är kostnaden för finansie-
ringen högst rimlig. 

– Jag tror ändå att det är många som 
fortfarande vill ha en personlig relation med 
en handlare när de ska köpa bil. Visst märker 
vi att kunder är mer pålästa än tidigare, att de 
kollat på nätet och ibland kan mer än vi, men 
vid själva köpet kommer fortfarande många att 
förhålla sig konservativa. Det kommer säkert att 
förändras över tid, men vi satsar helt och fullt. 2

2  I  H U V U D E T  P Å  I N B Ä D DA D

”Ju fler, desto bättre”
Motorbranschen gillar att klasa ihop sig; tillgång föder efterfrågan. Just nu växer ett 
nytt bilföretags-kluster upp i Haninge kommun mellan Stockholm och Nynäshamn. 
Tomas Lindgren på Lindholm Bil välkomnar alla grannar.
TEXT: MARIA ERIKSSON   FOTO: PETER KNUTSON

TOMAS LINDGREN

ÅLDER: 62.
GÖR: Jobbar med säljstöd samt inköp och 
hantering av begagnat på Lindholm Bil, 
Albyberg i Haninge kommun.
KARRIÄR: 25 år på Kindwalls som säljare, 
säljchef, platschef, affärsområdeschef. 
Lindholm Bil sedan 2016.
KÖR: Citroën C4 SpaceTourer.
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7 höjdpunkter från året         
som gått på Blocket Fordon

Det här har tveklöst varit det mest händelserika året inom fordon på Blocket sedan 
1996 då internet bara var en fluga. Här är sju höjdpunkter värda att fira!

1.  Vid årets start konstaterades att miljöbilar ökat i 
populäritet på Blocket. Sökningarna på orden hybrid 
och elbil hade under 2017 ökat med 40 respektive 22 
procent jämfört med året innan.

2.  Tidigt i våras sjösatte vi autopopulering vid 
annonsuppläggning. Genom att bara skriva in reg.
nr fylls annonsen automatiskt med uppgifter såsom 
modellversion, utrustning och prestanda. Nu går 
annonseringen dubbelt så snabbt.

3.  I maj stod det klart att Blocket Fordon skulle 
rekrytera ett eget säljteam för en närmare dialog med 
er bilhandlare. 10 talanger som gett sig tusan på att 
träffa 1000 bilhandlare innan året är slut.

4.  Efter sommaren såg Blockets nya annonsyta 
Listettan dagens ljus en smart dynamisk funktion som 
matchar bilköparens filtrering med bilhandlarens lager. 
De som provat vittnar om dubbelt så många visningar 
och cirka 50 procent fler klick jämfört med övriga 
annonser i listningen.

5.  Senast lanserade Blocket Fordon och DNB 
en köpknapp i bilannonser för att möta den nya 
generationens bilköpare. I lanseringens första fas 
erbjuds köparen olika finansieringsalternativ och 
verifierar sig genom BankID.

6.  Beg.bilsmässan har varit en fantastisk branschträff. 
Vi tackar för många spännande samtal om hur 
bilbranschen kan digitaliseras där vi fortsätter nästa år 
med att realisera fler initiativ. Grattis till de 10 som vann 
vårt quiz om den digitala bilköparen. Hoppas Åreresan 
förnöjer! 

7.  Hittills i år snittar Blockets bilkategori omkring 6,8 
miljoner besök i veckan och vi levererar i snitt cirka 31 
000 leads till bilhandlarna under dessa sju dagar.  På 
Blocket säljs det mer än 1 bil i minuten. Dessa siffror är 
vi stolta över!

Tack för ett 
fantastiskt 2018!
Vi ser fram emot att 
fortsätta driva den 

digitala resan framåt 
tillsammans med er 

under nästa år.

Vinn!

Vinnare
Vinnare av juridikböckerna ”Praktisk bilhandelsjuridik” 
från oktoberutlottningen blev Annsofie Thelin, Chris-
tian Lundgren, John Martinsson, Magnus Holmgren och Per 
Palmblad. 

Eftersom vi har fokus på kläder i det här numret, 
bad vi Mobil 1 om en av deras fina Softschell-jackor att 
lotta ut. Jackan har en mjuk utsida, god andningsförmåga 
och fukttransport samt ett bra skydd mot både vind och 
fukt. Vill du vinna jackan, mejla 
namn och postadress till redaktio-
nen@motorbranschen.se senast 
10 februari 2019. Skriv ”Utlottning 
jacka” i ämnesfältet och glöm inte 
att ange önskad storlek (finns i S, 
M, L och XL). Tidningens medarbe-
tare och anställda på MRF:s kansli 
får ej delta. Ev vinstskatt betalas av 
vinnarna.

Hantverksbyxa
i sweatshirtmaterial
Ett nytänkt i fråga om arbetskläder! Fristads har tagit fram 
en byxa i ett sweatshirtmaterial, lika slitstark som traditio-
nella och samtidigt bekväm som en joggingbyxa. Justerbara 
knäfickor gör byxan följsam. Bensluten har muddar och 
linningarna dragsko. Unisex-byxan, som  
heter ”Sweat” är fullt utrustad med fickor och hållare, och 
plagget har även en stor vattentät benficka med dragkedja 
för exempelvis mobiltelefon. Godkända för 60 grader  
industritvätt. Finns i färgerna militärgrön/svart samt svart. 
Rekommenderat pris är 1 499 kronor plus moms.

Ultimat verktyg
Inte i jobbet kanske, men väl på fritiden. ”Lil trucker”, skapat av ame-
rikanska brandmän genom en gräsrotskampanj, är bland annat såg, 
hammare, insexnycklar, yxa, konservöppnare och kofot i ett. Till och med 
ett utbytbart sågblad ingår. 29 cm långt och en minivariant av de större 
brytverktygen som räddningstjänsten använder. Kostar cirka 815 kronor 
plus frakt på www.liltrucker.com

Bästsäljare  
En trevlig present från 
Ohlsson & Lohaven är detta 
skoputsset från engelska 
Gentlemen´s hardware. För-
packat i vad som ser ut som 
en cigarrlåda. Finns i två 
storlekar för 109 respektive 
214 kronor exkl moms. Den 
på bilden är den minsta och 
innehåller två borstar och 
två tuber skokräm.

Smidig laddning
Den senaste batteriladdaren för 
professionellt bruk från CTEK 
är portabel och prisvärd och kan 
smidigt pluggas in och ge en första 
strömförsörjning till bilarna som 
rullar in på verkstaden. Marknads-
förs som innovativ, mångsidig 
och högeffektiv. Gnistsäker med 
dedikerat rekonditioneringsprogram, 
skydd mot reducering och inbyggd 
temperatursensor. Två års garanti. 
Riktpriset är 2 900 kronor exkl moms.

Mobil 1 lanserar motorgaranti
Mobil 1, varumärke för syntetiska motoroljor, lanserar Mobil 1  
Motorgaranti som kommer att erbjudas bilägare genom 
auktoriserade bilhandlare. Garantin skyddar motorn i bilen när 
fabriksgarantin upphört att gälla och kan tecknas hos medver-
kande handlare, antingen under fordonets gällande fabriksgaranti 
eller vid första servicetillfället därefter. Garantin gäller i upp till 
160 000 km eller fem år från tecknandet, beroende på vad som 
inträffar först, och är kostnadsfri för bilägare och bilhandlare.

Mig-spelen har kommit 
med en fotbollsvariant 

med 385 ”lagom svåra” 
frågor om fotboll högt 

och lågt. Som alla andra 
Mig-spel är Fotbolls-

Mig lätt att ta med sig, 
som i bilen exempelvis; 

kartongen är inte större 
än en pocketbok och 

tärningen slås i locket. 
Från 15 år och uppåt. 
Rekommenderat pris  

149 kronor ink moms.

SPELTIDER
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Kärlek  
funkar!

För sju år sedan skrev vi om J Bil som kaxigt  
startade bilhandel med ett kärleksbudskap.  
Med facit i hand visade det sig vara en lyckosam 
väg; varumärket har växt sig starkt, de har inga  
rekryteringsproblem och häromveckan utsågs 
vd:n John Marnell till Årets ledare på Motorgalan.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON

Här är ägarna,  

John Marnell  

och Robert  

Johnsson.

En anläggning har blivit fyra. 
Den senaste i diademet är 
denna i Haninge.

J BIL

GRUNDADES: Med nuvarande namn 
2012.

ÄGARE: Robert Johnsson och John 
Marnell.

ANLÄGGNINGAR: Upplands-Väsby, 
Haninge, Täby och Vällingby.

MÄRKEN: Peugeot (50 procent),  
Mitsubishi, Hyundai och Mazda.

SÄLJER: Cirka 4 500 bilar per år, varav 
cirka 1 000 begagnade till slutkund.

ANSTÄLLDA: 132 personer.

OMSÄTTER: 907 miljoner.

VINSTPROCENT: Cirka 1,5 procent.

För sju år sedan, när det  
begav sig, såg det ut så  

här i Motorbranschen.
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SEDAN STARTEN har J Bil redovisat vinst varje 
månad så när som på fem.
l Omsättningen har ökat från 130 miljoner till 
nästan 1 miljard.
l Antalet anställda har ökat från 19 till 132 
personer.
l Antalet anläggningar har ökat från en till fyra.
l Antalet varumärken har ökat från ett till fyra.

Befälhavare för expansionen har varit John 
Marnell, i dag 38, och han har lett företaget 
utifrån riktlinjerna kärlek, energi och dynamik. 

Rätt djärvt! Men rätt visade det sig och hans 
ledarskap premierades som sagt på Motorgalan 
med en medalj som synligt bevis på att vägen 
varit rätt.

J Bil säljer och servar i dag Peugeot, Mit-
subishi, Hyundai och Mazda och har anlägg-
ningar i Upplands-Väsby, Haninge, Täby och 
Vällingby. Namnet är initialen i de båda ägarna 
för- respektive efternamn; J som i John, J som 
Johnsson. Om John är ledaren personifierad är 
Johnsson, som heter Robert, affärsmannen och 
siffernissen. En ung nytänkare, en veteran, ett 
lyckat kompanjonskap. De betecknar sig själva 
som en ”dubbelslägga”; tänker mot samma lös-
ning men på olika sätt. 

MAN VILL JU GÄRNA VETA hur det här med 
kärlek egentligen praktiseras i tuff business, jag 
menar, det kan ju lätt låta lite nyandligt …

Men flummigt är det inte i den här rörelsen. 

JOHN MARNELL

ÅLDER: 38.

FAMILJ: Sambon Tove, barnen Ebbe, 6, och 
Loui, 7 månader, katterna Alfons och Budda.

BOR: I villa i Värmdö.

KÖR: Ofta en Mitsubishi Outlander PHEV. 
Varvar med en Mazda CX-5 och en Peugeot 
3008.

FRITID: Innebandy, tennis, styrketräning. 
Bestämde sig för två år sedan att göra något 
för sig själv och utmana sin rädsla. Tog heli-
koptercertifikat och köpte en Robinson R44. 
Anlägger en helikopterplatta vid bostaden.

Det handlar helt enkelt om en värdegrund där 
medarbetarna förväntas uppträda schyst och 
respektabelt mot varandra och kunderna. Utan 
knivstick, utan dubbla agendor, utan rivalitet. 
En för alla, alla för en. Såsom de flesta av oss 
skulle önska att världen var.

Men hur i helskotta skapar man en sådan 
tillåtande arbetsmiljö?
– Det har krävts enorm mycket arbete för 
att komma dit vi är i dag, medger vd:n John 
Marnell och berättar om hur alla anställda cer-
tifieras enligt ledningssystemet ROC, hur alla 
chefer får en diploma-utbildning för att kunna 
coacha sina medarbetare regelbundet. 

– Coachningssystemet har vi själva jobbat 
fram, det tog ett par år, berättar John.

Kärlek, ja, det är ju det livet går ut på, menar 
han.

– Det handlar om att skapa en arbetsplats 
där alla känner sig trygga, får beröm och 
bekräftelse och inte ”halshuggs” om det blir fel. 
Min övertygelse är att folk presterar bättre om 
de känner att de kan vara sig själva och att det 
kommer kunderna till godo i slutänden.

Men bland 132 anställda måste det ju smyga 
sig in människor med skadade beteenden …
– Har kulturen växt sig tillräckligt stark tar sig 
inte rötägg igenom. Värdegrunden i sig blir 
självuppfyllande, alla är medvetna om den. 

Oschysta beteenden identifieras direkt. ”Det där 
är inte kärlek”, kan medarbetare kommentera. 

Och kompassnålen hålls i rätt riktning i och 
med den regelbundna coachningen.

Kunderna, ja, de känner gissningsvis av den 
hjärtliga kulturen. Det läggs lite extra krut på 
bemötandet. Vid leverans kommer exempelvis 
en servicerådgivare och presenterar sig, en goo-
diebag följer med bilen, bilder på avtäckningen 
likaså.

Belöningssystemet gentemot medarbetarna, 
rent ekonomiskt, är generöst. Rätt frikostiga 
bonusar betalas ut dagarna före jul varje år till 
alla anställda, kopplat till varje anläggnings 
resultat. Generositet är kärleksfullt.

Anläggningarna stängs under gedigna 
kick-offer och varje år bjuds anställda med 
respektive på en stor J Bil-gala med middag, 
underhållning och prisutdelning till dem som 
utmärkt sig under året.

Är ni kärleksfullare än andra företag?
– Vi är bra på att se människorna och vi är 
väldigt noga med att integrera vår värdegrund 
i organisationen, där skiljer vi oss nog. Kanske 
bränner vi mer än andra i goodwill och är lite 
schystare mot kunder som har fel också.

I orsakssammanhanget bakom kärleksbud-
skapet ligger kanske två avgörande saker. Den 
ena är att John växte upp med en psykolog och 
en psykoterapeut som föräldrar och själv tänkte 
bli psykolog. Den andra, att han som tonåring 
på ett extrajobb på ett bilföretag häpnade över 
den hårda jargongen.

– Det var en tuff interaktion människorna 
emellan, ganska ruttet, speciellt på verkstaden. 
Det fanns mobbningstendenser och under 
bältet-humor. Inte alls som jag hade föreställt 
mig att det skulle vara på arbetsplatser. Jag 
insåg att bilbranschen hade ett rätt dåligt rykte, 
berättar John.

Något i branschen lockade honom ändå 
och med en karriärmässig målmedvetenhet 
tog han sig till sälj-jobb med tidigt sikte på en 
tjänst som försäljningschef. Det var nuva-
rande kompanjonen Robert Johnsson som gav 
honom chansen på dåvarande Bilar & Bussar i 
Upplands-Väsby. John var 24 år, läste allt han 
kom över om ekonomi och produkter, och det 
slogs försäljningsrekord 2007. Sedan utsågs han 
till vd, mitt i finanskrisen. Då blev till att skära 
i kostnaderna och minska personalstyrkan, 
”det går att göra sådant med kärlek också för att 
rädda dem som blev kvar”.

Så 2010 kom tillfället att köpa Kumla Bil 
med två anläggningar och efter två år ytterli-
gare, Bil-Wester i Täby. John och Robert grun-
dade J Bil och konsolideringen tog fart – med 
möjligheten att bygga en organisation helt efter 
egen modell. Västerort låg öppet och J Bil blev 
lite av en rebell i norra Stockholm. Och vilken 
varumärkesresa de har gjort! Loggan står ut! 
Ryktet om gott namn har spritt sig. Resultaten 

JOHN MARNELL, VD J BIL

”RÖTÄGG TAR SIG INTE IGENOM  
VÅR KULTUR; OSCHYSTA BETEENDEN  
IDENTIFIERAS DIREKT”

har hittills överträffat målen. J Bil har växt till 
ett miljardföretag.

ATT SOM 28-ÅRIG vd komma dragandes med 
kärlek i bilbranschen var ju rätt kaxigt! ”Dom 
som inte tror på det få inte vara med”, sa John. 
Robert trodde på det men det skrattades en del 
bakom ryggen. John stod själv på herrtoaletten 
på en konferens och hörde kolleger såga hans 
idé utanför dörren. Sådant sporrar honom.

– Jag gillar det rebelliska, att göra något an-
norlunda, annorlunda och bättre, säger John.

Till bakgrunden hör att han under en kurs 
i konceptuell styrning, hade skrivit en uppsats 
just med titeln ”Kärlek, dynamik och energi”, 
om hur man skapar lojalitet och drivkraft i en 
organisation. Det har omsatts i praktiken.

Och det handlar ju lika mycket om dynamik 
och energi som om kärlek. Organisationen är 
platt och det finns rutiner och processer för allt.

Vad energin anbelangar handlar det om att 
hela tiden vara i rörelse framåt, mäta och upp-
fylla förväntningar. Och ta ansvar för gemen-
samma mål. ”Vi-tänket” är hårt implementerat.

Dynamiken handlar om utveckling, om 
att bistå med idéer och uppslag för att skapa 
förbättring och affärer. Om att våga och vilja ta 
avgörande beslut.

– Finns inte kärlek, energi och dynamik, då 
är det inte vår sak, säger John.

John Marnell säger att J Bil inte har några 
rekryteringssvårigheter, att de tvärtom har lätt 
att hitta personal. I benchmark-sammanslut-
ningen RO-gruppen hamnar J Bil alltid bland 
de 5 bästa av 300 företag i ett nöjd-medarbeta-
re-index.

Expansionen har pausat ett tag medan de 
interna processerna och rutinerna vässats yt-
terligare.

– Men snart är vi mogna för fortsatt tillväxt, 
säger John!

Vad är det bästa med bilbranschen?
– Att bilar berör i stort sett alla människor och 
att konkurrensen är mördande. Man måste 
uppfinna sig själv på nytt hela tiden. Utan våra 
kärnvärden hade det inte varit möjligt, svarar 
John Marnell. 2

2  I  F R A M K A N T  I  J  B I L

Det var här det började, 
i Upplands-Väsby.

”Företaget vill att vi utvecklas”, 
säger fordonsteknikern Erika 
Seger som från technical advisor 
gått till en tjänst som planör/ 
garantihandläggare.
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KLÄDER 
MARKNADSFÖR 

PISTON
När Mikael Jönsson och Christofer Andersson tog  

över Bilhallen i Viskan och bytte namn till Piston för ett 
år sedan la de hela marknadsföringen på kläder. Minst 

1 000 plagg med den nya loggan har delats ut och  
bärarna sprider namnet, rätt långväga. 

TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  FOTO  KRISTOFER LÖNNÅ
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Flera huvudbonader 

ingår i kollektionen.

Ingen missar loggan på 
återförsäljare Christofer 
Anderssons outfit och 
många fler än han är 
klädda i Piston-plagg.
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”JU FLER TRÖJOR 
SOM GÅR UT,  
DESTO BÄTTRE”

Mikael Jönsson, vd och delägare

I
NTE SÅ TOKIGT med levande reklampe-
lare.

– Det ger mer än radioreklam, tycker 
Mikael, ”Micke”, Jönsson och Christofer 

Andersson, rätt nyblivna återförsäljare 
av Citroën, Iveco, Mitsubishi, Suzuki och 
Kawasaki fyrhjulingar i Medelpads inland.

Närmare bestämt är de lokaliserade efter 
”Green highway” i Viskan, nära Stöde.

De tog ett kaxigt namn – Piston efter 
motorkolven.

De fick en snygg orange logga gjord av en 
reklamfirma.

De lät trycka loggan på svarta kläder som 
sprids, till kunder förstås; de som köper en 
bil på Piston ska självklart ha en tröja. Men 
plaggen strösslas i vidare kretsar. De har en 
väldig åtgång.

– Ju fler tröjor som går ut, desto bättre, 
säger Micke.
– Jag har sett dem på folk både i Uppsala och 
på Bromma flygplats, det kändes rätt coolt, 
säger Christofer.

DET VILL JU TILL ATT PLAGGEN har rätt stuk. 
Kollektionen består av:

• Två modeller av hoodies
• T-shirt
•  Jacka
• Byxa
• Mössa
• Keps
• Puff

HELT PLANERAT var det inte att kläderna skulle 
få den omfattning som de har fått. Men efter 
första uppsättningen kom många och frågade 
efter dem. Och på julmarknaden i Stöde förra 
året, när namnet knappt var inregistrerat, hade 
Pistontröjorna en strykande åtgång. Namnet 
Piston spreds på mobila modeller och firma-
tecknarna såg värdet i kläderna som marknads-
föringsportal.

– Det har varit ett jättebra sätt att sälja in 
namnet. Här på orten är det alltid någon som 
bär ett plagg med vårt namn och det pratas om 
oss. Vad vi vet har ingen annan gjort samma 
sak tidigare, säger Micke. 2

Kläderna finns också i barn-
storlekar. Här mannekängar 
handlarbarnen, tvillingarna 
Levi och Elvin, 6 år, under 
pappa Mikaels tillsyn.

Även mekanikerna bär  
profilkläderna, här Peter 

Selin och Janne Wiklund.  

Micke och Christofer i firmakläder. En 
 jänkare finns ofta bland begbilarna, här  
en Chelvelle Malibu -66. 383 Stroker.

2  F O K U S  I  D R E S S A D  M A R K N A D S F Ö R I N G
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Berners Tunga fordon kompletterade Scanias 
profilkläder med ett eget sortiment av högsta 
klass. Plus träpjucks av en modell som 
chaufförerna gillar. Varumärkesbyggande, 
säger servicemarknadschefen Leif Unander 
och marknadschefen Lina Olsson som tagit 
fram kollektionen.

DET ÄR SCHYSTA GREJER som Berners satt 
sina loggor på, konfektion av högsta kvalitet, av 
högstatusmärket Houdini som hållbarhetsrap-
porter. Garderoben består av:

•  Hoodie
•  T-shirt
•  Mössa
•  Keps
•  Strumpor
•  Bälte
•  Skyddssko

LEVERANSTRÖJAN är en ny variant av den 
gamla seden med leveransjacka och de som 
köper en Scania av Berners får en huvförsedd 
fleecetröja i ett slitstarkt tyg med slät utsida och 
varm, mjuk och fuktavvisande insida. Dessut-
om miljöcertifierad, vilket garanterar att plag-
get eller produktionsprocessen inte innehåller 
komponenter som är farliga för människor eller 
miljön.

Hela idén ingår i Berners miljötänk. Och 
det är schysta grejer.

– Vi har valt att ta fram plagg som kan leva 
länge. Kläderna är varumärkesbyggande, säger 
Leif Unander som själv har designat B:et som 

är framträdande på bland annat plattkepsen. 
Kepsen är populär bland de yngre 

chaufförerna.
– Många bär ju plaggen privat också, 

de blir levande reklampelare, väldigt bra 
marknadsföring, säger Lina Olsson.

TRÄSKON, den klassiska toffeln som flertalet 
chaufförer går i och är lätta att kliva ur på väg 
till hytten, den är skyddssko-klassad och har 
sin givna plats på fotsteget.

Skon och plaggen både säljs och ges bort 
som företagspresenter. En huvtröja följer med 
varje nybilsaffär. 2

”DEN KLASSISKA 
TRÄTOFFELN  

ÄR SKYDDSSKO-
KLASSAD”

LEVERANSTRÖJOR  
SOM LEVER LÄNGE

Leif Unander och Lina Olsson, dressade  
i Berners hoodie-klassiker som älskas  
av bergsguider, cykelpendlare – och  
lastbilschaufförer. Lina har faktiskt satt 
en på prov upp till första baslägret  
på Mount Everests sluttning och  
konstaterade att kvaliteten är fantastisk.

D R E S S A D  M A R K N A D S F Ö R I N G  I  F O K U S  2

T-shirtar ingår 

också i Berners 

egna kollektion.

Både strumpa och 
sko bär Berners 
namn. Och den  
klassiska toffeln, 
den blir ju ställd  
där den bör.
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Skyddskläder  
under EU-luppen 
I april började den nya EU-förordningen om personlig 
skyddsutrustning att gälla. Som arbetsgivare inom  
motorbranschen kan du dock ta det ganska lugnt.  
Det är leverantörerna som får göra jobbet. 
TEXT CHRISTINA BILD

RENT HUS 
PÅ JOBBET     

Lämna till tvätteri, tvätta på jobbet 
eller låta den anställde sköta tvätten 

hemma? Oavsett vilket alternativ 
arbetsgivaren väljer slutar inte  

ansvaret för skyddskläder till medar-
betarna när inköpen är gjorda. Vissa 
ytbehandlingar måste till exempel 

förnyas efter ett tag, då skyddseffek-
ten kan avta efter ett antal tvättar. 

Om den anställde tvättar själv är det 
arbetsgivarens ansvar att säker-

ställa att skötselråden följs. 

Skyddskläder, arbetskläder och uniformer. Ibland 
är det svårt att veta vad som är vad – och ingen 
vill åka på bassning av Arbetsmiljöverket eller 
Skatteverket.

•   Personlig skyddsutrustning är ett sammanfat-
tande begrepp för kläder och utrustning som 
bärs på kroppen för skydda mot en eller flera 
risker på jobbet. 

•   Skyddsutrustning kan bland annat bestå av 
hjälm, hörselskydd, handskar, skor och kläder. 
En personlig skyddsutrustning är just person-
lig. Den ska med andra ord vara individanpas-
sad och inte hindra rörelsefriheten. Den ska 
också vara CE-märkt, märkt med piktogram 
som visar vilka risker den skyddar mot och 
innehålla en svensk bruksanvisning med infor-
mation om bland annat prestanda och regler 
för underhåll. 

Arbetsgivaren står för kostnad och inköp av 
personlig skyddsutrustning. Den anställde 
behöver inte skatta för dem och inte heller för fria 
överdragskläder samt fri tvätt av sådana. 

 •   Arbetskläder är ett mycket vidare, och ibland 
snårigt, begrepp. Ofta kräver arbetsgivaren 
att de anställda ska bära en viss klädsel. Om 
arbetsgivaren står för kostnaden utgör plag-
gen en skattepliktig förmån för de anställda, 
även om de inte får användas privat. Likaså 
är kontanta bidrag för inköp av uniform och 
arbetskläder skattepliktiga. 

Men det finns undantag. Om arbetsplaggen är 
obligatoriska att bära, enhetlig för viss personal 
eller har annan särskild egenskap – och om plag-
gen är försedda med arbetsgivarens namn eller 
logotyp på ett så märkbart sätt att det är osan-
nolikt att plaggen ska bäras privat – då slipper 
den anställde skatta.

RÄTT KLÄDD OCH RÄTT SKATT

EN NY EU-FÖRORDNING om personlig skydds-
utrustning (2016/425) gäller från 21 april 2018. 
Under en övergångsperiod, fram till 21 april 
2019, gäller både den nya förordningen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1996:7, och 
direktivet 89/686/EEG, som legat till grund för 
de nya föreskrifterna. 

Vad betyder då det här för den som ska köpa 
in skyddskläder, skyddshandskar, hjälmar, and-
ningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, skydds-
skor och fallskydd? 

– För arbetsgivare gäller det bara att ha koll på 
paragraf tre i AFS 2001:3, att det som tillhanda-
hålls de anställda uppfyller EU-kriterierna. Som 
tidigare garanterar CE-märkningen att varan 
uppfyller kraven, förklarar Edgardo Aleite Escu-
dero, handläggare på Arbetsmiljöverket.

I och med att direktivet blir förordning blir 
det tvingande och nationella tolkningar får inte 
göras. På produktnivå blir effekten marginell, 

och de CE-märkta varor som säljs idag är 
fortsatt godkända. 

– När det gäller säkerhetskraven har ett fåtal 
varor som legat under kategori två nu ham-
nat i kategori tre. Kategoriseringen har också 
övergått till att vara riskbaserad och några nya 
risker har tillkommit, bland annat buller, sam-
manfattar Edgardo Aleite Escudero.

I FÖRSTA HAND är det tillverkare och importörer 
av skyddsutrustning som berörs av det finstilta.

– Förordningen definierar tydligt de roller 
som importör, distributör och tillverkare har i 
distributionskedjan. En distributör är skyl-
dig att se till att produkten uppfyller kraven i 
förordningen samt att den är CE-märkt. Den 
informationen verkar inte ha nått alla. Tillver-
karna är med på noterna men distributörerna 
har inte vaknat riktigt, menar Edgardo Aleite 
Escudero.

Säljare av skydds- och arbetskläder byter nu 
ut märkningen i plaggen ut succesivt. 

– För konsumenterna är den största skill-
naden att det gjorts en riskanalys som hjälper 
dem att förstå vad produkten skyddar mot. På 
handskar har det också tillkommit en extra 
siffra för att man lättare ska se vad handsken 
klarar av, till exempel nötningsmotstånd, skär-
beständighet, rivhållfasthet och punkterings-
motstånd, förklarar Rikard Vedin, sortiments- 
och inköpschef på Swedol. 2

”MÄRKNINGEN PÅ 
SKYDDS- OCH 

ARBETSKLÄDER 
BYTS UT”

2  F O K U S  I  D R E S S A D  M A R K N A D S F Ö R I N G

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

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025
0510-30 16 00 • info@carpart.se 

www.carpart.se

OMCN 199RX 
5,5 ton 

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

OMER KAR55
Körbanelyft med 
integrerat lyftbord som 
även klarar transportbilar 
med ram. Klarar dom högst 
ställda nivegleringskraven 
på 4-hjulsmätning.

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

RENA
HJUL!

LYFTATRANS-PORTBILAR?

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!

LYFTA

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 
vid saxbenen. 
Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 

Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

Höglyftande 
saxklyft 3.6 ton
Varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 
vid saxbenen. 
Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 

HÖG
LYFTANDE
SAXLYFT!
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Här är  
branschens 

För första gången har Motorbranschen i en unik granskning sovrat fram  
de allra bästa företagen i tre genrer – personbilshandlare, lastbilshandlare  

och verkstad. De företag som kvalat in på listan har haft goda resultat  
fyra år i rad och visar på stabilitet och långsiktighet i affären. De har också  

ordning på ekonomin och lever inte högt på lånade pengar. Framför allt ges  
de bästa möjligheter att fortsätta växa.

TEXT ANNIKA CREUTZER  FOTO PETER KNUTSON & JOHAN PEHRSON

DEN HÄR STORA granskningen av tre gebit är 
gjord av företagsanalysföretaget Bisnode på 
uppdrag av Motorbranschen. De som synats 
i sömmarna är alla aktiebolag som lämnat in 
sina årsredovisningar och som har minst fyra 
anställda. Service- och skadeverkstäder har 
mätts i en och samma kategori. Alla bolag som 
har branschkod enligt Statistiska Centralbyrån 
(SCB) är analyserade, alltså inte bara MRF-
medlemmar.

– Vi har granskat nyckeltalen på samma sätt 
som när riskkapitalister och andra investerare 
gör när de funderar på att satsa på ett företag, 
säger Per Weidenman, analyschef på Bisnode.

Utifrån årsredovisningarna under de senaste 
fyra åren har ett antal ekonomiska parametrar 
plockats fram. Det är:

✔ TILLVÄXT. Hur mycket har företaget vuxit 
under åren?

✔ VINST. Hur stor är den verkliga vinsten på 
sista raden?

✔ AVKASTNING. Hur mycket har företa-
get tjänat i förhållande till det kapital ägarna 
satsat?

✔ KAPITALSTRUKTUR. Hur ser tillgångarna 
ut? Hur stabila är de?

✔ FINANSIERING. Hur mycket har företaget 
i lån? Har det gjorts nyemissioner och i så fall 
varför?

– Den ekonomiska prestationsförmågan, 
mätt med de sex parametrarna, har fått betyg 
på en skala från 1 till 5 där 1 är högsta betyg. 
Sedan har vi vägt samman prestationen från de 

fyra senaste åren med större tyngd på de senare 
åren, berättar Per Weidenman.

Bedömningen är också relativ och den har 
jämförts med andra företag i andra branscher.

– Vi vill därmed kunna identifiera de bästa 
företagen oavsett låg- eller högkonjunktur, 
förklarar Per Weidenman. 

På ett liknande sätt arbetar Bisnode när de 
också gör Superföretagslistan i Veckans Affärer.

– Men det är alltid särskilt kul att få göra 
en djupdykning i en bransch som motorbran-
schen, säger Per Weidenman som också hjälper 
tidningen med branschjämförelser i den stora 
lönsamhetsundersökningen varje år.

– Ett av nyckeltalen tycker jag är särskilt 
intressant. Inom motorbranschen är det förhål-
landevis låg extern finansiering. Det tyder på 
att många byggt sina företag steg för steg med 
vinster de gjort under åren. Det finns med 
andra ord ett stort antal rejält solida företag.

NÄR LARS LIEBERG, 
MRF:s bilhandelssan-
svarige, får se resultatet 
av undersökningen be-
kräftar han Weidemans 
reflektion.

– Det är många av 
återförsäljarna som gjort 
den långa resan och 

lyckats bra. De har haft en stabil långsiktig lön-
samhet och en bra tillväxt. Särskilt de senaste 
åren, med den höga försäljningen, har tillväx-

ten varit extremt god, konstaterar Lieberg.
Det krävs djupdykningar i varje företag för 

sig för att hitta vad som gett framgångar.
 – En del har lyckats bra med begagnatför-

säljningen. Satsat hårt på att köpa in från ny-
bilshandlare och ibland även från nätauktioner. 
En bra begagnatstrategi kan betala sig.

DET KAN ÄVEN finnas andra anledningar till att 
ett företag blivit ett stjärnföretag.

– Jag noterar att det också finns återförsälja-
re som varit duktiga på att köpa upp och starta 
nya verksamheter inom sin region. Vi ser i dag 
allt större företagsgrupper bland nybilsförsäl-
jarna på flera större orter. 

Lars Lieberg tror också att många använt de 
senaste goda åren till att göra stora satsningar. 

– Den som har en anläggning kan ha ökat 
till två. En annan har byggt ut och fått större 
lokaler som gett möjlighet till större affärer. 
Det låga ränteläget har också bidragit till att 
fler har kunnat satsa mer. 

Men det finns också siffror som inte är 
granskade och som kan ha stor betydelse för 
resultatet. 

– I vår bransch är det många som äger sina 
lokaler. Ofta genom att de har ett eget fastig-
hetsbolag som tar ut hyra. Då är det lätt att se 
om hyresinkomsten är relevant. Men i de fall 
fastigheten ingår i fordonsverksamheten och 
den inte är belånad kan det vara knepigare. Det 
kan få stor effekt på resultatet hur stor kostnad 
som då bokförs, förklarar Lars Lieberg. 2

”JAG HAR ALLTID 
VARIT EN  

FÖRSIKTIG  
GENERAL OCH HAFT 

JÄRNKOLL PÅ  
EKONOMIN”

KLAS-GÖRAN LUNDBERG, 
ÄGARE OCH VD SVENSKA BILGRUPPEN

GLÄDJEN ÄR STOR på Svenska Bilgruppen över 
utnämningen till bästa stjärnföretag i handel 
med personbilar. 

– Det är nog det finaste priset vi fått, säger 
vd Klas-Göran Lundberg glatt och blickar 
ut över andra diplom och utmärkelser som 
klär väggarna i lokalen i Haninge söder om 
Stockholm. 

Svenska Bilgruppen är Klas-Göran Lund-
bergs egen skapelse. 

– Jag har arbetat och drivit företag inom 
många andra branscher. I allt jag gjort har jag 
varit en försiktig general och haft ordentlig koll 
på ekonomin. 

Med tiden har Svenska Bilgruppen vuxit 
och i dag säljs ungefär 200 begagnade bilar 
i månaden i den stora hallen i Haninge och 
40–50 bilar i den mindre lokalen på Söder-
malm i Stockholm. Totalt arbetar 14 personer 
i företaget och omsättningen är drygt 200 
miljoner. Nästa generation är säkrad genom 
sonen Mikael Engdahl och systersonen Cane 

Willström. Klas-Göran satte Mikael i dåvaran-
de Bilakademin när han var 18 år och efter fem 
år som säljare hos Toyota och fem år på Din Bil 
kom Mikael hem till Svenska Bilgruppen. Cane 
har en bakgrund i fastighetsbranschen. 

DET FINNS FLERA ORSAKER till att Svenska 
Bilgruppen har så fina siffror att visa upp, 
menar trion.

– Vi arbetar mycket med kundnöjdheten 
och att sprida den via sociala medier.  

– Vi har bra priser på bilarna och ägnar 
stor tid åt att köpa in rätt objekt till rätt pris. 
Just nu är det tuff kamp om bilarna, men vi 
har fördelen av att vi varit med länge och kan 
betala rätt pris. 

 – Kunderna känner sig trygga i sina köp. 
Här har medlemskapet i MRF stor betydelse 
och de garantier vi erbjuder.

Svenska Bilgruppen är flitigt uppvaktad av 
banker och försäkringsbolag. 

– Kunderna uppskattar den finanslösning 
hos DnB som vi erbjuder. Men vi kan också 
kontakta andra banker och behöver inte vara 
låsta till någon. 

När Svenska Bilgruppen tog över gym-
lokalen i Haninge byggdes den om för att passa 
verksamheten. Klas-Göran ville inte snåla utan 
satsade ordentligt på stora fönsterpartier, bra 
belysning och gedigna material.  

– Vi har alla bilarna i hallen, ingen ska 
stå ute på gatan, säger Klas-Göran Lundberg 
och blickar ut över de blänkande fordonen en 
trappa ner. 

Lokalen på Södermalm, där allting en gång i 
tiden startade, är mindre än i Haninge och mer 
klassisk. 

– Vi har valt att behålla lokalen på grund av 
närheten till våra kunder. Vi är en av få som 
fortfarande är etablerad innanför tullarna.

Styvast på 
personbilar!

Svenska Bilgruppen, med  
två begagnatanläggningar  

i Stockholmsregionen, är stjärnan 
bland personbilshandlare.

BILARNA PRESENTERAS på flera olika sajter. 
Svenska Bilgruppen var en av de allra första 
handlarna som la ut sina fordon på webbsidor.

– Jag hoppas och tror på Wayke, vi säljer 
många bilar där. 

Generösa öppettider är också en framgångs-
faktor. 

– Vi satsar på att ha öppet så mycket och så 
länge som möjligt. Vi har märkt att tillgäng-
ligheten och bra försäljningssiffror går hand i 
hand i ett samhälle där alla har för lite tid. 

I dag har Klas-Göran börjat trappa ner. 
– Det är ett fantastiskt team med Mikael, 

Cane och Carina, som har järnkoll på alla 
siffror, samt säljare, hallvärdar och mekaniker. 
Priset tillhör oss alla. 2

Klas-Göran Lundberg gratuleras 
av Motorbranschens ekonomi-
reporter Annika Creutzer och 
chefredaktör Ing-Cathrin  
Nilsson.

Andra generationen  
jobbar hårt och sedesamt. 
Mikael Engdahl och Cane 
Willström är kusiner.

★
★
★

TIO I TOPP PERSONBIL
1. SVENSKA BILGRUPPEN, Handen 

2. VÄXJÖ BILFÖRMEDLING, Växjö 

3. SWE BILTORG, Järfälla 

4.  NILS JOHANSSON  
BILFÖRSÄLJNING, 
Hallsberg 

5. BILIA CENTER, Täby 

6. DELUXE BIL HALLAND, Varberg 

7. OKTAN SVERIGE, Östersund 

8. SJÖSTADEN BIL, Strängnäs 

9. MAXIBIL CENTER, Jönköping 

10. BILELITEN I GÖTEBORG, Kungälv

STJÄRNFÖRETAG!
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”FRAMTIDEN SER JÄTTEBRA UT, JAG HAR 
INGA PLANER PÅ ATT SÄLJA”

STEFAN GEBESTAM, VD GEBESTAM BIL & PLÅT

GEBESTAM BIL & PLÅT har en lång historia där 
företaget vuxit sakta men säkert.

– Jätteroligt att få pris och att framför allt 
bli belönad för stabil tillväxt, säger vd:n Stefan 
Gebestam. 

– Vi har byggt efter plånbok och jobbat in 
pengarna innan vi gjort nya satsningar.

Åkrar och hästhagar möter oss på vägen 
mot den stora gården nära Märsta norr om 
Stockholm. 

– Det kan se ut som om vi är långt ute på 
landet men det är bara tio minuters promenad 
till pendeltåget och Arlanda ligger några kilo-
meter bort, säger Stefan Gebestam och pekar ut 
över fälten. 

Fördelen med läget är att det är lätt för 
bärgare och andra att lämna bilarna. En del av 
verkstaden har en stor port som alltid står öp-
pen och där leveranser kan ske dygnet runt. 

Skadeverkstaden tar emot 1 200–1 500 for-
don per år. Omsättningen är cirka 25 miljoner. 

– Alla fordon är försäkringsbilar. Det är kan-
ske någon promille som inte är det. Vi arbetar 
med alla försäkringsbolag och vi är nöjda med 
samarbetet. Dock har tidsramarna pressats allt 
mer, säger Stefan Gebestam.  

Gebestam Bil & Plåt kan ta emot i stort sett 
alla typer av fordon. 

– Vi byggde en extra lång bänk och fick in 
transportbilar. Våra två lackboxar är också både 
större och högre än traditionellt. Det gör att vi 
kan ta in riktigt stora fordon som tolvmeters-
bussar och stora hästtransporter. Vi har också 

haft en tankbil för flygfotogen från Arlanda, 
säger Stefan Gebestam men tillägger leende att 
gränsen nog dras vid flygplan.

FÖRETAGET STARTADES 1960 av pappa Eric 
Gebestam. Då låg verkstaden i det legendariska 
industriområdet Lugnet på Södermalm och 
familjen bodde i Stäket, några mil nordväst. 
1977 flyttade verkstaden till Sundbyberg och 
1990 tog Stefan över verksamheten. I dag åker 
han till Sundbyberg och tar emot fordon.

– Vi behåller den verkstaden tills vidare. Det 
är tufft med allt byggande i området men läget 
är bra och vi är väl etablerade. 

Verkstaden i Märsta kom till i slutet på 
1990-talet när Stefan Gebestam hittade ett stort 
lager i Värtan som han lät flytta till marken han 
köpt vid Märsta. Under plattorna visade det 
sig vara ett ridhus med stora limträbalkar. Det 
kändes rätt för Stefan som tidigare tävlade på 
elitnivå i hästhoppning. I dag ligger verkstaden 
dold bakom den stora gården där Stefan och 
hans sambo Ulrika Sundström även driver en 
hästgård med några av Sveriges främst hopp-
hästar. Och där de byggt ett nytt stort ridhus 
för hästarna. 

– Eftersom jag bor på gården åker jag gärna 
till jobbet i Sundbyberg. Här är det Stefan 
Skoglund och Filip Schager som basar över 
verksamheten.

PROBLEMET ÄR att hitta nya medarbetare.
– Tyvärr klingar inte bilplåtslagare bra bland 

unga. Det låter inte som ett spännande jobb 
och det måste vi förändra. Jag skulle kunna 
anställa två direkt i dag om jag hittade de rätta. 

Elbilar har också kommit till skadeverkstaden. 
– Jag är försiktig än så länge. Det är många 

nya moment med dem. Men jag har skickat 
några man på elsäkerhetskurs för att förbereda 
oss för vad som kommer allt mer. 

Under de senaste åren har många verkstads-
företag köpts upp för att ingå i större koncerner 
som Werksta. 

– Ja, de ringer mig då och då men jag har 
inga planer på att sälja. Jag tycker framtiden ser 
jättebra ut för oss, säger Stefan Gebestam. 2

Stabilast på verkstadssidan är  
skadeverkstaden Gebestam Bil  
& Plåt, vars största anläggning i 
Märsta är rödmålad och integrerad 
med en ridanläggning.

Stjärnan på verkstadshimlen

TIO I TOPP VERKSTAD

FEM I TOPP LASTBIL

1.  GEBESTAMS BIL & PLÅT,  
Sundbyberg 

2. INFRA BILINREDNING, Kista 

3. HOUSE OF PAINT, Arlöv 

4.  GÖTEBORGS LACKCENTER, 
Västra Frölunda 

5. SCANVO VERKSTAD, Varberg 

6.  TOSSERYDS BILLACKERING,   
Borås 

7.  RYDS BILGLAS I BORLÄNGE,  
Borlänge 

8.   BILVERKSTAD I HAMMARÖ,    
Hammarö 

9. CP HÖLLVIKEN, Höllviken 

10. BILTEKNIK I LUND, Lund

1.  TOVEKS LASTBILAR, Lidköping 

2.  TORSTENSONS  
HÄSTTRANSPORTCENTER,  
Västerås 

3.  ATTEVIKS LASTVAGNAR,  
Jönköping 

4.  ÖSTERLENS  
LASTVAGNSAKTIEBOLAG,  
Tomelilla 

5.  VOLVO TRUCK CENTER SWEDEN,  
Hisings Backa

”Priset sporrar oss”

Toveks Lastbilar, styvast 
bland svenska lastbils-
försäljare. Säljer stora 
volymer i förhållande till 
sin storlek. För framtiden 
investerar de hårt i miljö-
arbete.

PÅ TOVEKS LASTBILAR i Lidköping är vd Jan 
Grimling glad över förstaplaceringen bland 
återförsäljare av lastbilar som en härlig bekräf-
telse på att de gör ett bra jobb. 

– Men framför allt vill jag tacka vår personal 
för ett mycket gott arbete. Vi står inför nya 
stora utmaningar och tillsammans kommer 
vi att klara av dem. Att i detta läge få ett pris 
sporrar oss. 

Toveks Lastbilar ingår i Toveks Bilkoncernen 
och har anläggningar på nio orter – Lidköping, 
Falköping, Vara, Skövde, Mariestad, Kinna, 
Trollhättan, Uddevalla och Åmål. Jan Grimling 
har varit vd för bolaget sedan 2009. Dessförinnan 
arbetade han inom företaget på säljsidan, men 
har även varit verksam i påbyggnadsbranschen. 

– Bolaget växte rejält 2010 genom uppköp. 

De senaste åren har vi vuxit av egen kraft och 
det beror till stor del på vår ägarens investe-
ringsvilja, berättar Jan Grimling. 

FAMILJEFÖRETAGET TOVEK BIL som grundades 
av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudä-
gare. I dag säljs 150–200 nya Scanialastbilar 
per år med tillhörande påbyggnader. Dessutom 
säljs 50–70 släp av olika slag. På begagnatsidan 
ligger den årliga försäljningen kring 200 tunga 
fordon. 

– Vi är mycket stolta över att vi har så bra 
försäljning i förhållande till vår storlek. 

Jan Grimling betonar vikten av bred kom-
pentens och att samarbetet fungerar mellan 
medarbetarna. 

– Vi arbetar inte med individuella bonusar. 
I stället vill vi uppmuntra alla att hjälpas åt och 
stötta varandra i varje affär.

Samma tänk går igenom på servicemark-
nadssidan; ett vinstdelningssystem för montö-
rerna är infört. 

– Det gör vi för att öka engagemanget och 
för att driva processerna framåt. Vi vill skapa 
en känsla av delaktighet i alla led, säger Jan 
Grimling. 

– Det har nog aldrig varit så viktigt att vara 
en attraktiv arbetsgivare som i dagsläget.

DEN ENSKILT största verksamheten är repara-
tioner av och reservdelar till tunga fordon. 

– Servicemarknadssidan har genomgått 
stora förändringar eftersom kraven har ökat 
kraftigt när det gäller tillgänglighet, tekniknivå 

och servicegrad. Våra kunder arbetar med små 
marginaler och är en mycket pressad bransch. 
Våra serviceadministratörer har tagit till sig 
detta och klarat av utmaningarna och möter 
kraven på nya arbetsmetoder och system på ett 
mycket bra sätt, säger Jan Grimling.

En annan utmaning är miljön. 
– Vi arbetar intensivt med vårt miljöarbete. 

Miljö och kvalitet är viktigt för oss och vi är 
certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Miljö-
arbetet ställer också nya krav på våra mekani-
ker som måste utbilda sig på fordon som drivs 
med alternativa och miljövänliga bränslen.

 – Vårt miljöarbete är en viktig investering  
i allas vår framtid. 2

Stefan Gebestam  
vid entrén till kund-

mottagningen, en 
rödmålad farstubro 
som mer påminner  

om en gårdsbutik  
än en verkstad.

”DET HAR NOG  
ALDRIG VARIT SÅ 
VIKTIGT SOM NU 

ATT VARA EN  
ATTRAKTIV  

ARBETSGIVARE”

JAN GRIMLING, VD TOVEKS LASTBILAR

Teamet är styrkan på 
Toveks Lastbilar. Här har 

fotografen samlat vd:n Jan 
Grimling framför några 

av företagets kompetenta 
medarbetare.
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Nja, säger tre förare
till uppkopplade tjänster
Dagens kärror har mer fantastisk teknik än Nasa hade för bara några decennier sedan.  
Satellitnavigation, bluetooth, data direkt till verkstaden, låsa bilen och starta värmen med  
en app … you name it. Men hur bra är bilisterna på att använda grejerna? Inte särskilt bra  
visar Motorbranschens rundfrågning på stan.

Hur är din bil? Ny och uppkopplad eller gammal 
och analog?
– Ny och uppkopplad, jag har bara haft den i två 
månader. Uppkopplingstjänsterna? Ja, jag gillar dem.

Vilka använder du?
– Mina sms kommer upp på skärmen på 
instrument brädan. Sedan spelar jag Spotify och 
använder handsfree för telefonen.

Aldrig testat att fjärrstyra värmen eller att 
öppna dörrarna på distans?
– Den där appen menar du? Nej, den har jag inte 
orkat sätta mig in i än.

Vad tycker du allmänt om uppkopplade bilar?
– Positivt. Tekniken går framåt och det måste ju 
märkas även i bilarna. Men att skicka info direkt till 
verkstaden, där vill jag bestämma själv vem som 
ska ha informationen, om det ska vara en märkes-
verkstad eller någon oberoende.

Vilka uppkopplingstjänster i bilen använder du?
– Bluetooth. Jag lyssnar på musik och kör handsfree.

Ingen uppkoppling mot verkstaden?
– Jag är lite kluven till det. Det är ju bra att bilen 
själv kan larma om jag kör av vägen, men annars är 
jag lite skeptisk till big data. Just verkstaden … där 
vill jag välja helt själv den dagen jag behöver hjälp. 

Menar du att det känns som att din frihet 
begränsas?
– Ja, att vara uppkopplad direkt till en bilhandlare 
skulle kännas som att ge upp för mycket av mig 
själv. Det är samma med Ica-kort och såna saker. 
Inget fel på Ica, men jag vill bestämma själv. Det 
handlar om personlig integritet.

Är den smarta tekniken i bilen något för dig?
– Jag vet inte, jag har faktiskt inte ansträngt mig  
så mycket för att lära mig vad som går att göra. 

Men åtminstone GPS:en borde väl kunna vara 
bra för en präst på landsorten?
– De flesta jag besöker bor på gångavstånd från 
kyrkan. Men visst har jag en GPS, fast den är riktigt 
dålig. Det gick inte ens att mata in Götgatan i 
Stockholm. 

Lyssna på musik via bluetooth då?
– Jo, det gör jag ju. Och ringer. Men jag har ingen 
egen wifi-uppkoppling via bilen. Jag sitter ändå inte 
och surfar när jag kör, dessutom blir det en onödig 
extrautgift. Så länge bilen ändå inte kör sig själv 
känns det rätt ointressant.

SARA PETTERSSON

GÖR: Kommunikatör.
BOR: Växjö.
KÖR: Toyota.

JOHAN WINGBORG

GÖR: Fotograf.
BOR: Göteborg.
KÖR: Volkswagen.

BO WESTERGAARD

GÖR: Präst i Svenska kyrkan.
BOR: Lilla Edet.
KÖR: Citroën.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

bring on the rain.
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TRICO torkarblad låter dig fokusera på det som är viktigast – 

dig och dina passagerares säkerhet. TRICO® är konstruerade 

för att prestera under de mest extrema väderförhållanden.

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 

och är idag världens ledande tillverkare. 
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anser att de käll-
granskar material 

innan de sprider eller 
delar materialet, visar 
en undersökning från 

Orvesto Konsument 
som genomfördes i 

början av året. 13 354 
personer var med  
i undersökningen.

40%
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FRÅGA TRE

ANNIKA HENRIKSSON, affärsområ-
deschef lastvagnar, Bildepån i Varberg:
– Det är min personal och när jag ser att de 
lyckas, när de utvecklas eller lyckas med 
något de inte trodde att de skulle klara av 
eller gjort tidigare. När jag får se det, blir jag 

glad. Det ger 
stor mening 
för mig. Jag 
får min egen 
utveckling i den 
takt jag ser att 
min personal 
utvecklas. 
Det är ju ett 
samspel och 
människor är 
det bästa med 
mitt arbete.

Riv pyramiderna!
Det här är en verklig klassiker, utgiven i mer än 50 
länder, och som fortfarande säljer i tiotusentals 
exemplar runt om i världen. I somras släpptes boken 

på nytt i Sverige. Jan Carlzon skrev boken som-
maren 1985, utgick från sitt förändringsarbete i 

SAS och riktade sig främst till 
anställda inom företaget. Men 
han lyckades också förutspå och 
ta täten i en samhällsutveckling 
som fortfarande pågår. Förfat-
taren lyfter fram mötet mellan 
människor.

Nudge, så funkar det
Nudging är ett begrepp som myntades av Richard 
Thaler, 2017 års Nobelpristagare i ekonomi. 
Nudging innebär att man snitslar en bana förbi be-
slutsfällor. Konceptet lär vara till 
nytta för dem som vill skapa stor 
förändring genom små juste-
ringar. Den här boken är skriven 
av journalisten Alexander Norén 
och han menar att ”vi ofta faller 
för stundens frestelse i stället 
för att göra det vi egentligen vet 
är rätt för oss på lång sikt”.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Vad ger dig  
mening i arbetet?

”DET ENKLASTE SÄTTET ATT UNDVIKA 
UTMATTNINGSSYNDROM ÄR ATT TA 

LEDIGT PÅ HELGEN”
 Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska institutet

ANDERS ALMGREN, säljare Audi 
Hammarby i Stockholm
– Det är bra arbetsmiljö, bra kolleger. När 
allt är bra på arbetet, säljer vi bättre, det 
gäller också tvärt om. Men om jag säljer bra, 
har vi roligare och bättre arbetsmiljö. Nöjda 
kunder är också viktigt för mig, det märker 

jag på att de 
återkommer 
och när jag 
följer upp mina 
affärer och får 
se hur det har 
gått. Men det 
bästa är att 
kunderna  
kommer och 
köper av mig 
igen.

PETER MELENDER, försäljningschef 
Toyota, Burlin Motor, Skellefteå
– Det är att påverka det nya Toyotalaget 

i Skellefteå, i 
smått och stort. 
Att vara med och 
bygga ett nytt 
team; jag känner 
alltid ett starkt 
driv för mötena 
med människor. 
Och så att driva 
affären förstås.

ARBETSMILJÖ

Svenskarna vill ha 
grönt på kontoret
Att odla, både inomhus och utomhus är ett intresse som ökar, 
skriver Plantagen i ett pressmeddelande om sin årliga under-
sökning om växttrender. Den visar att nästan hälften av alla 
yrkesverksamma svenskar vill ha mer växter på arbetet. Växter 
är också av betydelse för inomhusluftens kvalitet och svenskarna 
vill ha en allt grönare inomhusmiljö på sin arbetsplats. 

Enligt Plantagen, som givetvis har ett egenintresse i detta, 
söker sig åtta av tio personer till naturen för avkoppling. Och 
det tas sticklingar som aldrig förr. Störst är intresset att söka 
upp grönska och natur bland familjer med barn där 39 procent 
uppger att de gör detta ofta och bland dem uppger nära hälften 
att de också köper luftrenande växter  
i stor utsträckning.

– Har man växter på kontoret ökar 
produktiviteten och sjukfrånvaron 
minskar, säger forskaren Eva Sahlin 
vid SLU, som har doktorerarat på grön 
rehabilitering. 

Lista för att motverka sexuella trakasserier
Arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på arbetet för att motverka 
kränkande särbehandling. Det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat ett 
åtgärdsprogram mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. 

Därför har Prevent, som är en ideell organisation ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, tagit fram en 
checklista som ett stöd för chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare som ansvarar för att 
arbetsplatser följer lagar och föreskrifter.

Där finns bland annat en enkät och efter att medarbetarna har svarat på den är tanken att det ska finnas ett 
bra underlag för att jobba vidare med att förebygga sexuella trakasserier på arbetet. Listan finns på prevent.se 
och innehåller elva frågor.

MRFs Plast- lack 
& skadekonferens

1februari 2019

LÄS ALLT & BOKA PÅ MRF.SE

Clarion Hotel Stockholm

aHeldagskonferens om värderingar och framgång aMedföljandeprogram 

aBankettmiddag med underhållning aVinnare av försäkringsbolagsenkäten 

aUtmärkelser

40ÅRS 
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VÅGA TESTA  
ny marknadsföring!
Världen är full av exempel på bra marknads
föring. Och här kan bilbranschen lära mycket  
av andra! Fastän världen har förändrats,  
digitaliserats, effektiviserats och blivit mer 
kundorienterad jobbar de flesta bilföretag  
ungefär som tidigare. Så hur jobba smartare?
TEXT ANDERS PARMENT 

NÄR BILBRANSCHEN håller kon-
ferenser kommer talare från 
Google, hotell, medier och 

reklambyråer, framtidsspanare och experter 
på kundresor. Men när sågs senast någon från 
bilhandeln tala på en hotell-, bank- eller stads-
planeringskonferens? 

Bra exempel finns, men kanske inte är 
tillräckligt intressanta för att spridas? Oavsett 
svaret är det en god idé att låta sig inspireras av 
goda exempel från andra sammanhang. Kors-
befruktning mellan exempelvis branscher med 
samhällskritisk funktion och andra mer innova-
tiva och modiga, kan bidra till att bilbranschen 
blir lite smartare.

En bilhandel kan fungera tack vare entre-
prenörer som jobbar smart och kundorienterat 
– med god koll på lönsamheten. Eller genom 
att någon med koll på vad kunder vill ha – inte 
sällan blir det fabriken – styr upp handelns 
verksamhet. Tyvärr blir det ofta dyrt och inte så 
effektivt.

ATT TESTA ny marknadsföring är inte farligt!
Inte alls oåterkalleligt som investeringar i en ny 

Lätt hänt att marknadsföringen går i stå och rullar på i invanda manér. 
I denna sista del av serien ”Lära av andra” låter Anders Parment oss 

snegla på andra branscher och se om något tål att kopieras.

PRISBELÖNT!

Passande nog utsågs  
artikelförfattarens bok ”Employer 
branding – Så bygger arbetsgivare 

starka varumärken” till Årets  
marknadsföringsbok 2018 ett par 

veckor innan den här tidningen gick  
i tryck. Boken skrev Anders Parment 

tillsammans med Anna Dyhre  
(som intervjuas här) och  
Hieronymus Rony Lutz. 

lastbilsverkstad, serviceanläggning eller förvärv 
av nya anläggningar.

Så är det inte med marknadsföring! Här är 
det fritt fram att testa olika saker. Och de kan 
verkligen vara olika till sin karaktär så länge 
de inte är oetiska eller passar illa ihop med 
varumärke och värdegrund. 

Marknadsföring ska överraska! Det är något 
som biltillverkare ofta missar. När varenda 
möbel, emblem, brevpapper, offertkuvert och 
broschyr andas samstämmighet och perfektio-
nism – ja, då krävs det livfulla medarbetare för 
att handlaren ska kunna leverera. Annars blir 
det tråkigt. Till och med Apple, med utpräglat 
uppstyrd CI, har nerv. Det är ofta mycket folk 
i Apple-butiker och försäljningen per kvadrat-
meter är extremt hög. Och de bjuder ofta in till 
events.

När Comfort hotel Norrköping öppnade 
2016 delade ett gäng i rosa kanindräkter ut små 
presenter vid tågstationen. Det glömmer man 
inte så snabbt; det skapade en medvetenhet om 
det nya hotellet. Och hotellen har sina events – 
konferenser som skapar många kontakter med 
möjliga kunder.

NYCKELTAL HJÄLPER. När Folktandvården i 
Stockholm insåg att genomsnittsåldern bland 
kunderna (ett bra nyckeltal) var hög, åkte en 
grupp tandläkare till campus på Södertörns 
högskola. Efter några timmar hade de fått 
27 nya kunder. Det var billigt, det byggde 
varumärket och det bidrog till att långt fler 
funderade över sin tandhälsa. 

EN SOM JOBBAT länge med marknadsföring 
och nyckeltal är Markus Weinhofer. Efter elva 
år med affärssystem hos Intentia/Lawson ser 
han nyckeltal som ett självklart sätt att styra 
önskat beteende. Han berättar om ett smart 

nyckeltal på Stiga för att styra handlare mot 
mer effektivitet och lönsamhet:

– Många handlare hade varken ekonomi el-
ler kunskap för att marknadsföra brett, så Stiga 
gjorde det, och när en kund ville handla på 
Stigas hemsida gick en förfrågan till handlaren 
närmast kunden. Om handlaren inte svarade 
snabbt gick leadsen vidare till nästa. 

Kunden fick hjälpt snabbt och det indike-
rade hur proaktiva handlarna var.

– Det var en win-win som skapade merför-
säljning. Stiga betalade marknadsföringen så 
i grunden fanns ingen anledning för handlare 
att ha synpunkter, tvärtom. 2

Våga är inte farligt!
Korv med bröd – även när exklusiva Audi-anläggningar invigs. Fantasilöst? Kanske haloumibur-
gare, kalkonfrallor eller tunnbrödsrullar vore bättre! Se dig omkring och se vad de gör i andra 
branscher!

Bjud in till event! 
Du kan bjuda in lokalpolitiker, grekiska föreningen, en fotbollsklubb, chefer inom landstinget 
eller en gymnasieskola. Men ännu bättre blir det med co-branding.  
Det blir mindre trevande och mer övertygande när det finns en samarbetspartner!

Co-branda
En affärsmöjlighet är att marknadsföra sig tillsammans med ett varumärke eller personer i 
en annan bransch (co-branding). När Volkswagen samexponeras med Svenska skidlandslaget 
kommer man åt varandras kundgrupper och drar fördel av varandra. Men om det blir en kris i 
ena varumärket drabbar det förstås båda. 

En annons här? Där ska det ju stå 
speditionsfirmans namn. Men vad 
är mest sannolikt, att den som åker 
bakom lastbilen behöver en ny bil, 
eller vill köpa en transporttjänst?
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MARKUS WEINHOFER 
berättar om en positiv 
erfarenhet:

– Jag hade en vatten-
läcka i min bil. Den var 

äldre än två år så bilfirman tog det på goodwill. 
Och när felet hade identifierats skickade de en 
film på hur det såg ut – ärligt och transparent. 

Markus Weinhofer har fler exempel på 
smart marknadsföring. På Stiga lyckades de få 
en del handlare att åka hem till folk och dema 
maskinerna.

– Kommer säljaren hem till trädgården och 
där kan säga ”här har du en häck också” och 
sedan lämnar maskinerna till kunden för att 
prova. På Stiga var det aldrig nån som orkade 
åka tillbaka med dem, så försäljningen var i 
princip klar efter besöket hos kunden. Man 
måste få handlare att åka ut till kunden, helst 
vill de ju att kunderna kommer till butiken, 
men åker de ut blir det typisk merförsäljning. 
Kommer man ut till kunden och snackar, och 
de får presentera och berätta om sin verksam-
het, finns nya sätt att sälja.

BALANSEN MELLAN KUNDMAKT och företagets 
ställning. Inte så smart marknadsföring är när 
Ford sätter in 500 kronor för att en möjlig – 
eller omöjlig – kund provkör en ny Ford. Även 
om det med nyckeltalsstyrning går att visa att 
detta är lönsamt, efterlämnar det en konstig 
syn på värdet av de egna produkterna. Och nu, 
med de utmärkta Ford-bilarna ska det väl inte 
behövas?

VAR INTE ÄNGSLIG! Att vara ängslig är varken 
smart eller attraktivt. När Ica fyllde hundra år 

2017 bjöd de på tårta en höstlördag. Många 
blev glada, men inte alla: ”Jag ska bort, kan jag 
få tårtan en annan dag? Jag har flera allergier, 
kan ni fixa en specialtårta? Kan jag få den ve-
gansk, för jag tänker på djuren?”

Hade kanske Ica skämt bort kunderna för 
mycket? Knappast. Det är snarare tidsandan. 
Och här kan man ju som företag välja att ge 
kunderna vad de vill ha, eller som Ica, ta mak-
ten över synpunkterna. ”Ica finns inte längre 
i Norge, hur ska jag nu få tårta”, undrar en 
kund. ”Promenera över gränsen”, svarade Icas 
kundtjänst som alltså gav svar på tal. Snart hyl-
lades det i sociala medier; folk visade sig ogilla 
överdrivet kundcurlande. 

DÄCKKUNDEN SOM TYCKER att Conti-däcken 
slits lite snabbt, begbilskunden som tycker 
batteriet på sexåringen borde hålla mer än tio 
månader eller droskägaren som tycker servicen 
är långsam. Har de ställt sig på andra sidan 
och funderat över varför saker fungerar på ett 
sånt sätt som de kritiserar? Svaren stavas ju 
våtgrepp, elektronik och arbetstoppar. Berätta 
det för kunden! På ett smart sätt!

Ni står ju på samma sida, och vill lösa 
problemen! Om kunden höjer rösten och hela 
medarbetarskaran lägger sig och ger kunden 
en rejäl kompensation, vad skapar det för kon-

sekvenser? Jo, medarbetare som inte trivs och 
kunder som kommer klaga mer. Lägg pengarna 
på något som skapar kundvärde i stället!

KANSKE TROR INTE bilföretag alltid på sina 
erbjudanden. Markus Weinhofer berättar om 
när han skulle boka en servicetid och kund-
mottagaren började pruta med sig själv:

– Den som prutar med sig själv, tror inte på 
det han eller hon säljer. Kundmottagaren, i det 
här fallet, tyckte själv att det lät dyrt, ”Häng 
kvar jag måste kolla, det verkar fel.” Men det 
var det inte, så jag fick tio procent rabatt på 
kundmottagarens initiativ.

VÅGA STICKA UT! Ibland sägs det att hälften av 
marknadsföringen är ”waste”, problemet är att 
man inte vet vilken hälft. Marknadsföring är 
svårt på det sättet att mycket ger effekt, men 
kanske inte just på det sätt man tänkt sig. Hel-
sidesannonsen som skulle locka till provkör-
ningar en helg gav oväntat liten effekt – men 
påminde samtidigt många om att bilmärket 
har en ny modell. Eventet som skulle resultera 
i försäljning gav inte så mycket – men stärkte 
relationerna med många som snart behöver en 
bil. Det kanske är lite överoptimistiskt att tro att 
de behöver en ny bil samma dag som eventet 
äger rum … 2

Våga tro på det du gör!
Delad kunskap är Markus Weinhofer också inne på. Att inte  
alls prata om den produkt man ska sälja utan dela kunskap.

I NÄSTA NUMMER startar vi en ny 
serie: ”Bilhandeln 2025”. Sällan 
har det hänt som mycket samti-
digt inom bilhandeln som det gör 
i dag och till 2025 är det bara sex 
år. Vi tar sikte dit, på förberedel-
serna som krävs för att behålla 
konkurrenskraften. Det kommer 
att bland annat att handla om 
delningsekonomi, digitalisering, 
jämförelsesajter och utmaningar 
med elbilar.

Anna Dyhre är jurist men har jobbat 
med marknadsföring nästan hela sitt 
yrkesliv. Sedan hon blev Sverigechef  
för employer brandingföretaget  
Universum har hon främst jobbat med 

att utveckla organisationers attraktivitet som 
arbetsgivare. Förvånansvärt nog hör bilföretag 
aldrig av sig, men Annas insikter tål att höras!
Ge exempel på smart marknadsföring!
– Smart marknadsföring sker ofta i samarbete 
med aktörer som man inte konkurrerar med, 
men som kompletterar det man gör. Reseföre-
tag, exempelvis, som erbjuder fler upplevelser 
än själva resan, hälsa och kultur kanske. I dag 
handlar det mycket om content marketing – att 
bjussa på kunskap, gärna via influensers. Förr 
var det mer reklampelare, kända människor var 
influensers, typ Brad Pitt eller George Clooney. 
I dag får man cred av att ha en viss kunskap. Att 
Clooney dricker Nespresso är ju kul, men vad 
kan han om kaffe?

– BMW:s kampanj, där de skänkte pengar 
till barncancerfonden om man provkörde en 
bil, var smart. En win-win med ett gott syfte, 
bra för samhället och bra för BMW. Smart 
marknadsföring är ju även att få alla medarbe-
tare att förstå vad som på riktigt driver lönsam-
heten. Att alltid fråga på restaurang om man 
vill ha en kaffe eller dessert och att alltid våga 
fråga på salongen om man behöver schampo 
eller något annat. Merförsäljning skapar värde 
för kunden och ger intäkter för företaget.

Vad är smart marknadsföring då?
– När man kan se att det leder konkret till ett 

köpbeslut. Man kan ju även marknadsföra i 
syfte att stärka varumärket, men det måste i 
slutändan leda till ökad mer- eller nyförsäljning 
eller ökad rekommendationsgrad.

– Många kampanjer kan bli en snackis en 
kort tid, men vara svåra att konvertera. Kunden 
glömmer ofta vem avsändaren var. Därför är 
människor viktiga. Det är alltid kul att kunna 
göra något som kunden inte glömmer, men of-
tast är det ju en människa som gör något extra 
som inte glöms eller som stärker relationen.

Kan du ge exempel på mindre smart mark-
nadsföring?
– Sponsring utan syfte, för att ledningen gillar 
segling, golf eller tennis och vill få gratisplatser.

Vad är dina upplevelser av bilföretag!
– Jag sålde precis min gamla Volvo via KVD 
– otroligt bra service, både digitalt och IRL. 
Funkade perfekt – transparent, proffsigt och 
löftena hölls. Sedan köpte jag en ny bil på nätet 
och kom till bilhandlaren, en positiv upplevelse 
men något lam. De kunde gjort mycket mer.

Vad har du för tips till bilföretag?
– Sluta snacka fikonspråk! Fråga vad som är 
viktigt för kunden på riktigt. Gör det lätt att 
välja ”rätt”, kunden blir helt matt av alla detaljer. 
Läs av kunden! Vissa älskar detaljer, andra inte. 
Undvik sjukt komplicerade upplägg på leasing 
med en massa blajsnack. Visa konkret vad som 
gäller. De skulle tjäna på mer transparens. Inte 
massa enkäter om nonsens. 2 

Marknadsför smart!

”SLUTA SNACKA  
FIKONSPRÅK!”

”ÖVERDRIVET KUND-CURLANDE  
UPPSKATTAS INTE”

L AMA CHATTAR – INTE SÅ SMART
Smart marknadsföring handlar om att tänka 
nytt. Hur många företag har inte en lam 
chat-funktion? Svaren är som att prata med 
en robot. När kunden frågar ”Får ni in en Audi 
A6 320 hk snart?” och svaret är ”Vi lägger 
upp alla bilar som kommer in på vår webb-
sida. Så håll utkik där! Mvh Säljteamet”. 
Vilken nytta har kunden av sådan informa-
tion? Ingen alls! Och företaget missar ju en 
säljmöjlighet. ”Tack för din fråga. Vi återkom-
mer så snart vi hör något om att en sådan är 
på gång. Kan vi få dina kontaktuppgifter?” 

4 tips!
1. Håll kunden i centrum!

2. Ifrågasätt marknadsförings
kostnader, till exempel på sponsring!

3. Jobba med andra företag  
som inte är i bilbranschen!

4. Ge frihet till medarbetarna!  
Blir det för mycket regler och  

restriktioner kanske de varken  
vill eller kan sticka ut  

och göra det lilla extra.



Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

WE PROVIDE
SOLUTIONS

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

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

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

 

MARKNADS- 
TORGET
För annonsering under Marknadstorget, kontakta Per Laredius  
på 070-825 14 37 eller Styrbjörn Swensén på 070-373 05 90  
eller marknad@motorbranschen.se

Styrbjörn Per

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

Vi har ett stort utbud av säkerhets- 
klassade nyckel- och dokumentskåp. 
Till dessa finns ett urval av tillbehör 
och tillval. 

Mer info finns på www.frobergs.se 
eller i vår katalog. 

AB John Fröberg • Box 909 • 612 25 Finspång
Tel: 0122-861 10 • info@frobergs.se • www.frobergs.se

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

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



FRÅGA  Jag har hamnat i en lite 
besvärlig situation med en god 
väninna och hennes familj som 
vi umgås privat med. Jag vet att 
man inte ska blanda vänner med 
business, men mannen i familjen 
ville absolut lämna sin stora 
tyska suv på service på min 
verkstad. Jag gav med mig och 
en tid senare bokades bilen för 
servicen (naturligtvis blev det en 
rabatt inklämd i priset).

Veckan därpå möttes vi på 
verkstaden i samband med 
inlämnandet av hans bil, små-
pratade lite och var eniga om att 
snart träffas på middag igen. En 
av mina kundmottagare tog se-
dan över. Vi utförde service, två 
lampor byttes och det blev även 
några anmärkningar såsom 
slitna klotsar fram, krängnings-
hämmar-stag fram båda sidor 
och även glapp bärarmsbuss-
ningar båda sidor bak. 

Allt frid och fröjd när bilen 
skulle hämtas och det bokades 
även en ny tid för att fixa brom-
sarna, byta stagen fram och 
båda bärarmar bak. Allt skulle 
gå på cirka 6 000 kronor. Dagen 
efter att bilen blivit hämtad från 
servicen ringde suv-ägaren, 
tillika min väninnas man, och var 
något irriterad. 
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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

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN

JURIDIK

KLURIGT MED DIPLOMATBILAR

FRÅGA  En fråga om en bil för 
36 000 kronor, en månads trafik-
säkerhetsgaranti/max 100 mil, 
nybesiktigad utan anmärkning 
dagen innan en kund provkörde 
den utan invändningar. Nu, efter 
åtta mil, vibrerar det i ratten. 
Kunden blir orolig och vill att 
jag ska vara med och undersöka 
felet. Jag har sagt nej.

Bilen är en BMW 330 är av års-
modell 2002 med 18 700 mil på 
mätaren. Var det rätt eller fel av 
mig att inte vilja hjälpa kunden? 

Niklas

FRÅGA  Vi har en diplomatbil hos 
oss för service. Vid inlämningen 
upptäckte vi att kunden tidigare 
inte betalat en faktura från en av 
våra anläggningar, varför vi var 
tydliga med att vi kommer att 
kräva betalning i samband med 
utlämnandet av bilen.

Nu har diplomaten ringt och 
velat ha en faktura för service-
arbetet skickad. Vi misstänker 
att han kommer att avstå från 
att betala igen. Vi överväger att 
kräva betalning i samband med 
uthämtandet av bilen. 

Om kunden vägrar att betala 
då, har vi laglig rätt att hålla bilen 
tills dess att betalning erlagts? 

Peter

SVAR GENERELLT SETT har ni 
enligt konsumenttjänstlagen 
och MRF:s reparationsvillkor 
en s k retentionsrätt i bilen. Det 
innebär att ni har rätt att behålla 
bilen om kunden inte betalar för 
den nuvarande reparationen vid 
avhämtningen.

Ett undantag finns om kunden 
ställer en godtagbar säkerhet 
(det är dock rätt ovanligt och 
komplicerat samt kräver att en 
bank kopplas in). Notera också 
att retentionsrätten inte omfattar 
tidigare ej betalda skulder.

I ERT FALL kompliceras frågan vä-
sentligt eftersom det rör sig om en 
diplomatbil och den diplomatiska 
immuniteten.

Diplomaters rätt till immuni-
tet är särskilt reglerad i 1961 år 
Wienkonvention om diplomatiska 
förbindelser. En del grundar sig 
även på oreglerad sedvänja/rätts-
praxis som går så långt tillbaka i 
tiden som 3 000 år (!).

Av konventionen framgår att 
en diplomat kan nyttja immunitet 
vad gäller landets lagstiftning. 
Diplomaten kan i och för sig hål-
las ansvarig för handlingen, men 
inget straff kan utdömas om det 
inkräktar på immuniteten. Det 
framgår vidare att immuniteten 
även omfattar diplomaters privata 
handlingar (som att vägra att 
betala för en bilreparation). Im-
muniteten omfattar även civilrätts-
liga mål/frågor, som detta skulle 
kunna bli i slutändan.

Att det i ert fall är fråga om en 
bil, försvårar ytterligare; en diplo-

mat ska ha en oinskränkt rätt att 
röra/transportera sig inom landet.

SAMMANTAGET BLIR DÄRFÖR min 
bedömning (med reservation för 
vissa resonemang som det inte 
finns utrymme för här) att det inte 
finns någon egentlig rätt för er att 
behålla bilen om kunden vägrar att 
betala. Den så kallade retentions-
rätten gäller inte för diplomater, 
vilket i teorin först skulle behöva 
prövas eventuellt i domstol. Men 
en sådan process är inget jag av 
praktiska och ekonomiska skäl 
rekommenderar.

David Norrbohm

”TÄNK OM DIPLOMATEN INTE BETALAR 
DEN HÄR GÅNGEN HELLER …”

FRÅGESTÄLLARE PETER

JURIDIK

En sliten långmilare
SVAR VIBRATIONER kan i många 
fall vara ett normalt slitagefel som 
kräver en framvagnsjustering,  
alternativt bero på slitna delar 
vilket också är normalt slitage. 
Enligt konsumentköplagen svarar 
ni inte för fel som avser normalt 
slitage. En grundregel, vid lik-
nande fel, är däremot att bilen ska 
vara trafiksäker. 

Kunden har bevisbördan för 
att det är ett fel, det vill säga mer 
än normalt slitage och har då två 
alternativ:
Antingen får kunden vända sig 
till en valfri verkstad för att försöka 

bevisa att det föreligger ett fel utöver 
normalt slitage och initialt stå för 
felsökningen. Bedömer verksta-
den att orsaken och behovet av 
reparationen grundar sig i något 
som är mer än normalt slitage, eller 
trafikfarligt, och som kan ha funnits 
vid köpet får ni stå för felsökningen 
och/eller reparationen. 

ANDRA ALTERNATIVET är att ni 
erbjuder er att göra provkörning-
en/felsökningen och då kanske 
även konstaterar att felet inte är 
köprättsligt, utan normalt slitage.

David Norrbohm

FRÅGA  Vår verkstad är stor 
på däck sedan generationer 
och känd på orten för att stå 
för kvalitet och kunskap. Vi är 
även sedan många år en vanlig 
bilverkstad. För en tid sedan 
kom en ung man in och ville 
prata däck, en inledningsvis 
trevlig kille. 

Vi noterade att han gärna 
ville framhålla sin enorma 
kunskap gällande de svarta 
trissorna. Nu skulle hans 
hypersnabba BMW ha nya 
mackor. Naturligtvis var det 
bara ett franskt däckmärke 
som skulle duga till hans tyska 
racer. Några utdragna diskus-

sioner om hastighetsindex, 
gummiblandningar, toe-in 
och hans kommande resa till 
Nordslingan tog både tid och 
plats. Hur som helst lyckades vi 
få till ett pris som passade den 
unge mannen (han ville samti-
digt ha en fyrhjulsmätning). 

Bytet några dagar senare gick 
problemfritt, en liten finjustering 
av toe-in utfördes också. Övriga 
inställningar låg innanför alla 
värden. BMW-ägaren betalade 
och hämtade sin bil. 

En vecka senare ringde han 
och undrade vad vi hade gjort 
med hans bil. Han påstod att vi 
hade förstört fälgarna fram och 

att däcken redan hade börjat 
slita snett. 

Vi förstod ingenting. Jag 
frågade om han hade varit på 
Nürburgring ännu. ”Nej det 
har jag inte”, fräste han. Dagen 
efter visade han upp sin bil och 
vi kunde konstatera att fälgarna 
var skrapade och att en liten 
inbuktning syntes på höger 
framfälg. Kunden vill nu att vi 
ska stå för två nya fälgar samt 
byta framdäcken, och han har 
redan skickat ärendet till ARN. 

Vad ska vi göra?
Armin, däckspeciallist norra Skåne

SVAR  EFTERSOM KUNDEN redan 
har skickat ärendet till ARN 
måste du komma in med svars-
mål, och som vi många gånger 
tidigare skrivit så är det viktigt 
att ni motsäger er kraven från an-
mälaren. Enligt konsumenttjänst-
lagen måste ni bevisa att ni har 
varit fackmässiga, när det gäller 
skadorna på fälgarna så måste ni 
intyga att de inte var skadade vare 
sig före eller efter däckbytet. 

Visa bilder hur däckmaskinen 
fungerar med mera. Bifoga ett 
intyg från den som bytte däcken 
och från den som justerade toe-
in, om det var en annan person.

Joachim Due-Boje

Kan vara vanskligt att serva kompisar
VERKSTAD

Han hade fått tillbringa två 
timmar med att undersöka var-
för det saknades fyra liter olja i 
motorn. Aj, aj, aj, det var inte bra. 
Det visade sig att vi hade missat 
och tagit fram fel anvisning. Min 
mekaniker hade också slarvat 
med kontroll av oljenivån. Nu vill 
bilägaren att vi ska bjuda på de 
påföljande åtgärderna för 6 000 
kronor, vilket jag tycker är helt 
orimligt och nästintill oförskämt.

Vad ska jag göra?
Malin, verkstadsägare

SVAR  BÖRJA MED ATT skilja på sak 
och person om du kan. Självklart 
ska du ersätta oljan som fattades, 
det bör ligga en del ödmjukhet 
i ditt svar med någon form av 
kompensation, men 6 000 kronor 
är helt orimligt som du även anty-
der. Erbjud en rabatt på offererad 
reparation motsvarande värdet på 
oljan. Skriv in i loggboken på bilen 
att ni tar ansvar för eventuella 
kommande skador på motorn som 
kan relateras till för liten olje-
mängd under tiden bilen är i din 
väninnas mans ägo. Funkar inte 
det får ni skippa parmiddagarna 
och enbart hänga med väninnan i 
framtiden.

Joachim Due-Boje

TOE IN, TOE OUT, TOO MUCH
VERKSTAD

MALIN, VERKSTADSÄGARE

”MIN MEKANIKER HADE  
SLARVAT … OCH DET VAR  
MIN VÄNINNAS MANS BIL
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BILHANDEL

FRÅGA  För drygt tre månader 
sedan så sålde vi en fyra år 
gammal Alfa till en väldigt 
”speciell” kund. Vi lämnade 
MRF-garanti tre månader och 
kunden har varit inne fyra fem 
gånger redan med diverse 
småfel och anmärkningar som 
vi fixat till utan tjafs. Tyvärr 
blev det så vid den senaste 
inlämningen att vi missade att 
fixa en av kundens anmärk-
ningar, och dessvärre så både 
talade vi om och mejlade 
kunden att vi fixat till alla 
hans anmärkningar innan han 

Vem ska betala för lånebil och bärgning?

”KUNDEN TÄNKER INTE  
BETALA EN ENDASTE KRONA …”

FRÅGA  Jag behöver kolla med 
dig hur jag ska svara en kund 
som inte ger sig. I det här fallet 
en man om köpte en lätt begag-
nad bil av oss för nästan tre år 
sedan och nu har fått problem 
som tyvärr kommer att ta några 
veckor att åtgärda. Nybilsgaranti 
finns kvar men assistansen har 
gått ut för bilen är äldre än tre år.

Kunden hävdar (efter kontakt 
med sin konsumentrådgivare) 
att vi ska stå för både bärgning 
och lånebil under reparations-
tiden. Han tänker inte betala en 
endaste krona – han har garanti, 
säger han.

Jag har försökt förklara att 
assistansen inte gäller lika 
länge som nybilsgarantin på 
hans bil och att jag vill ha en 
viss betalning för lånebilen; jag 
tycker det verkar fel att vi ska 
stå för hela lånebilskostnaden. 

Helst vill jag ju göra kunden 
nöjd, men eftersom det här blir 
svårt så vill jag inte göra fel för 
att sedan torska i ARN. Hur ska 
jag svara? 

Uppsala-Erik 

SVAR  DET LÅTER SOM OM kunden 
redan börjar förbereda sig på att ta 
det vidare till ARN – trist, men då 
gäller det att behandla fallet kor-
rekt utan att påverkas för mycket 

av vad kunden tycker eller har fått 
för sig. 

Bärgningen känns enkel. Om 
assistansen har gått ut så gäl-
ler den ju inte, vilket betyder att 
kunden måste använda sin egen 
försäkring för att bärga bilen till er 
verkstad. 

Om jag förstår dig rätt så har 
ni lite olika regler på assistansen 
beroende på när bilen sålts som 
ny och vad generalagenten haft för 
regler just då, men här får du gå på 
kundens unika objekt och vad som 
ingick just när han köpte sin bil, 
och inte bry dig om att reglerna 
kunnat se annorlunda ut om han 
köpt bilen vid senare tillfälle. 
Självrisken får kunden stå för själv.

LÅNEBIL HAR MAN som konsument 
rätt till vid garantireparation och 
lagen säger att kunden ej ska drab-
bas av ökade kostnader när bilen 
behöver repareras. Ökade kost-
nader innebär inte att det är noll 
kronor för lånebilen som gäller. 
Tittar man på praxis, det vill säga 
hur försäkringsbolagen fördelar 
kostnaden, så är den rörliga kost-
naden för en hyrbil 25 procent. 

Ni kanske har egna lånebilar? 
I så fall kan du relatera till vad en 
motsvarande bil skulle kosta hos 
ett hyrbilsföretag. Ta 25 procent 
av det och kanske, om du vill vara 

generös, ge kunden någon form av 
rabatt på den kostnaden.

Följer du den modellen bör du 
kunna känna dig trygg i ARN.
Sedan bör du undersöka ordent-
ligt med din generalagent om det 
inte finns någon form av ersätt-
ning för lånebil vid garantirepara-

BILHANDEL

KUNDEN VILL 
BYTA VERKSTAD

FRÅGA   I dag kom en av mina 
billackerare in till mig, sken som 
en sol och ville berätta en kul 
nyhet, hon var gravid! ”Vad kul”, 
sa jag naturligtvis. Men sedan 
blev vi bägge fundersamma 
och började diskuterade hur vi 
skulle göra nu, om hon skulle 
kunna fortsätta att stå och jobba 
i lackboxen. 

Får hon vara på arbetsplatsen 
över huvud taget? Ja, frågorna 
kom från både henne och mig. 
Hon är skitduktig, men hälsan är 
ju det viktigaste och vi diskutera-
de om hur farlig vår arbetsmiljö 
kan vara för gravida. Det blir ju 
allt vanligare med tjejer inom 
billackering, så jag måste fråga 
dig hur vi ska hantera det här.

Jag har tre medarbetare på 

PL ÅT & L ACK

Gravid lackerare – kan hon jobba kvar?

JAN OLVENMO

”EN FÖRETAGSLÄKARE MÅSTE AVGÖRA VAD SOM ÄR 
KLOKAST FÖR DEN HAVANDE KVINNAN”

kontoret, varav en har jobbat ute 
på lacken tidigare. Ska jag skicka 
ut honom på golvet och låta 
honom skifta arbetsuppgifter med 
den gravida tjejen, eller måste jag 
säga upp den sistnämnda?

Målar-Sixten  

SVAR JA, DET HÄR var ju ett 
trevligare problem än många 
andra att svara på. Lackarna har ju 
historiskt nästan alltid varit killar 
och då har ju det här aldrig kom-
mit på tal. Det närmaste har varit 
pappaledighet, och det här är ju en 
helt annan sak. 

DIN GRAVIDA medarbetare ska 
vända sig till den företagshälso-
vård ni anlitar och rådfråga en 
företagsläkare där. 

Andra gånger jag har kommit 
i kontakt med den här fråge-
ställningen, har företagen haft 
möjlighet att omplacera gravida 
medarbetare och då har det löst 
sig ganska smidigt.

SÄGA UPP HENNE på grund av 
graviditeten får du inte göra, det 
är inget alternativ. Har du en bra 
arbetsmiljö och dina medarbetare 
har fått härdplastutbildning, så vet 
dom hur lätt det är att skydda sig. 
Sedan är det förstås viktigt att de 
verkligen gör det också, använder 
sin personliga skyddsutrustning 
och tänker på sin omgivning, oav-
sett om någon är gravid eller inte. 

Mitt råd till dig blir alltså att 
kvinnan kontaktar företagshälso-
vården och rådfrågar en före-

tagsläkare – och följer hans eller 
hennes råd!

När det gäller lackeraren, som 
numera sitter på kontoret, skulle jag 
kunna våga mig på en gissning att 
han inte skulle ha några problem 
med att byta arbetsuppgifter en tid 
när han får veta anledningen.

Jan Olvenmo

MISSADE GARANTI-ÅTGÄRD

tion. Det låter som det kommer 
ta lång tid på verkstaden och 
beroende på om ni själva har 
fullt på verkstaden eller om det 
är tiden att få fram delar som är 
problemet så blir ansvarsfördel-
ningen helt olika.

Lars Lieberg

hämtade bilen. Vi har inte nekat 
att fixa något men tyvärr så blev 
det en miss helt enkelt.

Kunden blev sur och har nu 
meddelat oss att han kommer att 
ta bilen till en auktoriserad Alfa-
verkstad, kolla upp bilen och få 
den reparerad av dem för att han 
inte längre litar på oss.

Har han verkligen rätt till det? 

För övrigt är det ett fel på ra-
dion och då undrar jag också om 
vad som gäller om det blir fel på 
den under garantitiden.

Johan i Göteborg 

SVAR NEJ, KUNDEN har inte rätt 
att ta bilen till en annan verkstad. 
Det är ni, som håller garantin, 
som bestämmer var bilen ska 
lagas. Om kunden lämnar in den 
för kontroll hos annan verkstad 
så får han betala för kontrollen av 
bilen och skulle han välja att göra 
reparationen där så är ni absolut 
inte skyldiga att stå för den.

När det gäller MRF-garanti 
och radio så står det att garantin 
ej gäller eftermonterad utrust-
ning. Det betyder fabriksradio 
innefattas av garanti, men att 
en eftermonterad radio är helt 
utanför garantin. 

Är det däremot ett ursprung-
ligt fel, som fanns på bilens 
radio vid leverans, kommer du 
att få stå för kostnaden förutsatt 
att du inte noterat defekten på 
varudeklarationen och kundens 
köpeavtal.

Lars Lieberg
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NIC. CHRISTANSEN GRUPPEN 
TAR ÖVER HYUNDAI I SVERIGE!
Tillsammans med våra återförsäljare fokuserar vi 
nu på att utveckla och stärka vår position på den 
svenska marknaden.

BLI EN DEL I VÅR NYA ORGANISATION
Vi bygger en stark dansk/svensk matrisorganisa-
tion för att optimera funktioner och skapa synergier 
på båda marknaderna. Till den rekryterar vi flera  
spännande tjänster med bas i Malmö.

LEDIGA TJÄNSTER
Vi söker: Country Manager, Sales Manager, After- 
sales Manager, Dealer Development Manager, Regi-
onal Manager, Category Lead, Campaign Specialist, 
Content Specialist, Sales Coordinator med flera.

OM OSS
Nic. Christiansen Gruppen är verksam i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland och Baltikum. Gruppen  
sysselsätter cirka 750 anställda och omsätter cirka  
9 miljarder dkr. Koncernens verksamhet utgörs av 
bilimport, retail och finansiering.

Läs mer på www.autorekrytering.se

KONTAKT
för mer information:
Johanna Andersson
0706 22 64 48
johanna.andersson@autorekrytering.se
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     100 57 489 293 0,14 0,08
  Land Rover                 44 59 563 975 0,17 0,28
Totalt BC Sweden             144 116 1 052 1 268 0,31 0,36
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 832 1 797 18 688 19 842 5,65 5,76
  Mini                        306 331 3 074 2 853 0,92 0,82
Totalt BMW Northern Europe     2 138 2 128 21 762 22 695 6,58 6,58
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 110 29 950 449 0,28 0,13
  Fiat                       321 318 7 989 6 811 2,41 1,97
  Jeep                       99 57 931 750 0,28 0,21
Totalt Fiat Group Automobiles 530 404 9 870 8 010 2,98 2,32
Ford Motor                                                                          
  Ford                       695 858 9 256 10 950 2,79 3,17
Totalt Ford Motor            695 858 9 256 10 950 2,79 3,17
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      205 269 2 857 3 033 0,86 0,88
Totalt Honda Nordic          205 269 2 857 3 033 0,86 0,88
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 5 54 55 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     2 5 54 55 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 907 2 217 21 583 21 152 6,52 6,14
Totalt KIA Motors Sweden     1 907 2 217 21 583 21 152 6,52 6,14
KW Bruun Autoimport            
  Peugeot                        768 1 083 10 203 11 382 3,09 3,30
Totalt KW Bruun Autoimport     768 1 083 10 203 11 382 3,09 3,30
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      342 486 5 012 5 418 1,51 1,57
Totalt Mazda Motor Sverige   342 486 5 012 5 418 1,51 1,57
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 697 1 641 17 809 18 047 5,38 5,23
  Maybach                      1 0 1 0 0,00 0,00
  Smart                      2 1 8 58 0,00 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 700 1 642 17 818 18 105 5,38 5,25
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 13 0 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 13 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    208 313 2 310 2 486 0,69 0,72
Totalt Nimag Sverige      208 313 2 310 2 486 0,69 0,72
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     613 624 10 233 8 919 3,09 2,58
Totalt Nissan Nordic         613 624 10 233 8 919 3,09 2,58
Opel Sverige                                                                       
  Opel                     712 612 5 715 6 540 1,72 1,89
Totalt Opel Sverige         712 612 5 715 6 540 1,72 1,89
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      203 488 3 756 3 879 1,13 1,12
  Renault                    1 000 1 920 11 379 13 499 3,44 3,91
Totalt Renault Nordic Sverige 1 203 2 408 15 135 17 378 4,57 5,04
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    194 416 4 297 4 923 1,29 1,42
  Hyundai                    233 357 4 452 7 047 1,34 2,04
  Mitsubishi                 437 392 3 857 4 043 1,16 1,17
Totalt SC Motors Sweden AB   864 1 165 12 606 16 013 3,81 4,64
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  Ssangyong                     0 12 384 404 0,11 0,11
Totalt Ssangyong Motor Sverige         0 12 384 404 0,11 0,11
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     442 449 4 612 4 640 1,39 1,34
Totalt Subaru Nordic         442 449 4 612 4 640 1,39 1,34
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      107 151 1 442 1 388 0,43 0,40
  Toyota                     1 734 2 029 20 450 20 799 6,18 6,03
Totalt Toyota Sweden         1 841 2 180 21 892 22 187 6,61 6,44
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       950 1 712 16 014 18 388 4,84 5,33
  Bentley                    4 0 4 0 0,00 0,00
  Porsche                    31 105 1 719 1 415 0,51 0,41
  Skoda                      1 614 1 635 15 993 16 032 4,83 4,65
  Seat                       582 487 6 478 5 844 1,95 1,69
  Volkswagen                 3 236 5 132 50 789 52 301 15,35 15,18
Totalt Volkswagen Group Sverige 6 417 9 071 90 997 93 980 27,51 27,28
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 943 6 301 65 386 67 775 19,77 19,67
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 943 6 301 65 386 67 775 19,77 19,67
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       139 141 1 979 2 045 0,60 0,59
Totalt 25 813 32 484 330 729 344 435 100,00 100,00

249 117 240 176
274 320 289 655
523 437 529 831

2 907 3 394 15 781 16 448
934 1 022 2 140 1 831

3 841 4 416 17 921 18 279

109 149 841 300
4 034 5 252 3 955 1 559

214 162 717 588
4 357 5 563 5 513 2 447

3 311 2 898 5 945 8 052
3 311 2 898 5 945 8 052

1 222 1 635 1 635 1 398
1 222 1 635 1 635 1 398

31 42 23 13
31 42 23 13

10 117 11 273 11 466 9 879
10 117 11 273 11 466 9 879

6 130 8 008 4 073 3 374
6 130 8 008 4 073 3 374

3 097 3 693 1 915 1 725
3 097 3 693 1 915 1 725

4 079 4 123 13 657 13 795
0 0 1 0
3 4 5 54

4 082 4 127 13 663 13 849

7 0 6 0
7 0 6 0

1 314 1 812 996 674
1 314 1 812 996 674

4 892 5 168 5 341 3 751
4 892 5 168 5 341 3 751

1 594 2 367 4 121 4 173
1 594 2 367 4 121 4 173

2 211 2 893 1 545 986
4 752 6 045 6 627 7 454
6 963 8 938 8 172 8 440

1 853 2 671 2 444 2 252
1 604 3 066 2 848 3 981

922 1 195 2 935 2 848
4 379 6 932 8 227 9 081

27 73 357 331
27 73 357 331

2 605 2 780 2 007 1 860
2 605 2 780 2 007 1 860

314 330 1 128 1 058
9 923 10 192 10 527 10 607

10 237 10 522 11 655 11 665

4 182 5 152 11 832 13 236
1 0 3 0

836 744 883 671
6 067 6 712 9 926 9 320
3 516 3 513 2 962 2 331

17 067 16 081 33 722 36 220
31 669 32 202 59 328 61 778

12 597 19 203 52 789 48 572
12 597 19 203 52 789 48 572

470 640 1 600 1 534
113 457 132 729 217 272 211 706

Nyregistreringar under november

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

 November 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 november 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-
november 2018, november 2017 och januari-november 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 november

 November Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Volvo s/V90n 1 692 2 115 22 912 19 992 6,93 5,80
2 VW Golf 1 664 1 817 16 034 18 588 4,85 5,40
3 Volvo s/V60 1 152 1 749 15 234 13 196 4,61 3,83
4 VW Passat 525 1 532 13 075 13 314 3,95 3,87
5 Volvo Xc60 842 1 216 12 679 22 635 3,83 6,57
6 VW tiguan 271 849 9 589 8 926 2,90 2,59
7 Volvo V40n 424 962 6 658 9 102 2,01 2,64
8 nissan Qashqai 177 388 6 196 5 032 1,87 1,46
9 Fiat Ducato 75 156 5 900 4 932 1,78 1,43
10 Volvo Xc40 611 0 5 584 0 1,69 0,00

 November Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 VW Passat Gte Laddhybrid 84 458 3 914 4 184 15,28 24,41
2 Kia optima PheV Laddhybrid 415 239 2 651 1 352 10,35 7,89
3 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 316 254 2 443 2 246 9,53 13,10
4 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 181 122 2 269 181 8,86 1,06
5 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 320 172 2 119 464 8,29 2,71
6 nissan Leaf el 388 9 1 488 969 5,81 5,65
7 renault Zoe el 117 77 1 274 813 4,97 4,74
8 Volvo V60 n Laddhybrid  Laddhybrid 22 241 1 203 838 4,70 4,89
9 Volvo s/V90n Laddhybrid Laddhybrid 16 66 850 195 3,32 1,14
10 bmW 530e Laddhybrid 89 32 799 298 3,12 1,74

 November Ackumulerat Andel av
Län 2018 2017 2018 2017  landet %
stockholms län                 8 282 10 127 106 017 108 071 32,1
Västra Götalands län           4 839 5 585 55 857 57 789 16,9
skåne län                      3 488 4 479 45 667 47 131 13,8
Östergötlands län              1 006 1 359 12 748 13 644 3,9
Jönköpings län                 1 002 1 156 12 288 12 731 3,7
hallands län                   849 1 021 10 838 10 638 3,3
Uppsala län                    565 734 8 078 8 837 2,4
Värmlands län                  620 791 7 767 7 822 2,3
södermanlands län              601 737 7 327 7 880 2,2
Örebro län                     507 628 7 180 7 665 2,2
Västmanlands län               528 737 7 103 7 194 2,1
Gävleborgs län                 495 738 6 961 7 895 2,1
Kalmar län                     463 661 6 571 7 321 2,0
Dalarnas län                   516 669 6 519 6 982 2,0
Västernorrlands län            487 727 6 730 7 100 2,0
Västerbottens län              379 589 5 787 6 552 1,7
Kronobergs län                 436 533 5 403 6 239 1,6
norrbottens län                233 444 4 077 4 922 1,2
blekinge län                   254 408 3 567 3 998 1,1
Jämtlands län                  192 260 3 166 2 823 1,0
Gotlands län                   71 101 1 078 1 201 0,3
Landet totalt 25 813 32 484 330 729 344 435 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2018 ligger på 358 200 
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Lars Lieberg, bilhandels- 
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

ko m m e N ta r

Fredagen den 30 november, som även var 
månadens sista arbetsdag, registrerades 2 281 nya 
personbilar, vilket gjorde att slutresultatet för 
november landade på 25 813 nya bilar. Det är en 
nedgång med 20 procent eller 6 671 bilar jämfört 
med föregående år. nu återstår ungefär 29 000 
bilar för att prognosen på 360 000 nya bilar ska 
nås och det kommer säkert att bli något sådant 
eftersom det är årets sista månad och många 
har bonusmål som ska uppfyllas. (Föregående 
år registrerades närmare 35 000 personbilar i 
december.)
 
3 341 nya transportbilar, jämfört med 
5 044 i november föregående år, innebär 
visserligen en försämring med 34 procent, men 
det är ändå helt i fas med den volym som krävs 
för att klara den nyligen höjda prognosen på 
56 000 nya transportbilar under 2018. 
 
trots att året i stort sett blivit som förutspått 
finns en stor osäkerhet om hur nästa år kommer 
att bli gällande person- och transportbilar. Den 
försäljningstakt vi har levt med sedan sommaren 
indikerar på en relativt stor nedgång för 2019 om 
den håller i sig.

Med 609 nyregistrerade tunga lastbilar i november 
så behövs bara 400 ytterligare för att prognosen 
för helåret på 5 900 ska nås. 609 nya i november 
innebär en ökning med tio procent under månaden 
och ackumulerat är nivån nu i stort sett lika med 
föregående år. Försäljningstakten känns stabil och 
det ser fortsatt positivt ut för den tunga sidan.

2018 enligt plan, 
osäkrare inför 2019
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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

 Oktober  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 

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

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

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

1 Volvo 4 156 20,81 4 177 39 772 20,69 39 267 6 591 20,26 8 961 7,8 5,6 6,2
2 Volkswagen 3 171 15,88 2 938 27 614 14,36 28 583 4 626 14,22 5 025 8,1 6,9 6,8
3 Toyota 1 595 7,99 1 733 15 951 8,30 16 315 1 930 5,93 2 921 10,0 7,1 7,8
4 Audi 1 147 5,74 1 232 11 918 6,20 12 469 2 286 7,03 3 382 6,0 4,3 4,9
5 KIA 904 4,53 845 8 659 4,50 8 025 977 3,00 1 514 11,6 6,5 8,0
6 Ford 901 4,51 982 8 670 4,51 9 557 1 818 5,59 2 460 6,0 4,8 4,9
7 BMW 900 4,51 1 218 10 274 5,34 12 193 1 546 4,75 2 284 7,3 6,3 6,7
8 Skoda 822 4,12 851 8 058 4,19 7 431 1 306 4,02 1 658 7,3 6,1 6,4
9 Mercedes-Benz 747 3,74 734 6 876 3,58 6 869 1 614 4,96 1 875 5,8 4,7 4,7

10 Renault 740 3,71 671 7 164 3,73 6 910 1 519 4,67 1 408 6,2 5,4 5,5
11 Peugeot 594 2,97 493 5 687 2,96 5 770 984 3,03 1 206 7,2 4,9 6,1
12 Hyundai 580 2,90 690 5 974 3,11 6 494 921 2,83 1 326 7,3 6,2 6,3
13 Nissan 485 2,43 515 4 591 2,39 4 192 513 1,58 623 11,5 10,0 9,9
14 Opel 458 2,29 477 4 525 2,35 4 651 811 2,49 1 217 6,8 4,6 5,2
15 Subaru 366 1,83 368 3 331 1,73 3 105 564 1,73 797 7,6 5,7 6,1
16 Citroen 309 1,55 299 2 965 1,54 3 380 607 1,87 795 6,0 4,4 4,9
17 Honda 271 1,36 300 2 751 1,43 2 981 453 1,39 670 6,9 5,4 5,8
18 Seat 268 1,34 217 2 332 1,21 2 033 532 1,64 450 5,8 5,5 5,4
19 Mazda 247 1,24 240 2 460 1,28 2 284 378 1,16 579 7,6 4,8 6,3
20 Mitsubishi 209 1,05 249 1 955 1,02 2 116 399 1,23 555 6,4 5,3 4,9
21 Dacia 172 0,86 132 1 501 0,78 1 125 179 0,55 179 10,3 8,4 9,3
22 Saab 169 0,85 224 1 712 0,89 2 497 431 1,33 576 4,6 4,8 4,4
23 Suzuki 145 0,73 159 1 290 0,67 1 350 200 0,61 272 8,9 6,8 6,2
24 Mini 132 0,66 121 1 296 0,67 1 295 181 0,56 214 9,3 6,3 7,4
25 Fiat 103 0,52 122 1 238 0,64 1 187 301 0,93 277 4,3 5,3 5,0
Övriga                                            380 1,90 423 3 687 1,92 4 132 860 2,64 1 026 5,3 5,0 4,8

Totalt/Genomsnitt 19 971 100,0 20 410 192 251 100,0 196 211 32 527 100,0 42 250 7,4 5,7 6,1

01 - stocKhoLm                           10 999 11 519 -520 -4,51 104 849 101 699 3 150 3,10 21,72 21,31
03 - UPPsaLa                             1 941 1 764 177 10,03 17 283 16 737 546 3,26 3,58 3,51
04 - sÖDermanLanD                        1 539 1 514 25 1,65 15 094 14 952 142 0,95 3,13 3,13
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 209 2 222 -13 -0,59 21 577 21 253 324 1,52 4,47 4,45
06 - JÖnKÖPInG                           1 858 1 945 -87 -4,47 19 236 18 645 591 3,17 3,99 3,91
07 - KronoberG                           1 103 1 086 17 1,57 10 917 10 434 483 4,63 2,26 2,19
08 - KaLmar                              1 177 1 290 -113 -8,76 12 453 12 218 235 1,92 2,58 2,56
09 - GotLanD                             208 236 -28 -11,86 2 172 2 251 -79 -3,51 0,45 0,47
10 - bLeKInGe                            791 810 -19 -2,35 7 918 7 801 117 1,50 1,64 1,63
12 - sKÅne LÄn                           5 989 6 226 -237 -3,81 62 032 62 519 -487 -0,78 12,85 13,10
13 - haLLanD                             1 629 1 657 -28 -1,69 15 999 15 826 173 1,09 3,31 3,32
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 970 8 296 -326 -3,93 79 173 79 026 147 0,19 16,40 16,56
17 - VÄrmLanD                            1 409 1 499 -90 -6,00 14 243 13 995 248 1,77 2,95 2,93
18 - Örebro                              1 603 1 548 55 3,55 15 320 15 229 91 0,60 3,17 3,19
19 - VÄstmanLanD                         1 443 1 636 -193 -11,80 14 716 15 095 -379 -2,51 3,05 3,16
20 - DaLarnas LÄn                        1 476 1 624 -148 -9,11 14 465 14 774 -309 -2,09 3,00 3,10
21 - GÄVLeborG                           1 388 1 411 -23 -1,63 13 534 13 617 -83 -0,61 2,80 2,85
22 - VÄsternorrLanD                      1 295 1 291 4 0,31 12 197 12 133 64 0,53 2,53 2,54
23 - JÄmtLanD                            615 641 -26 -4,06 5 934 5 720 214 3,74 1,23 1,20
24 - VÄsterbotten                        1 134 1 115 19 1,70 11 098 10 923 175 1,60 2,30 2,29
25 - norrbotten                          1 264 1 234 30 2,43 12 307 12 083 224 1,85 2,55 2,53
Övrigt 13 12 1 8,33 127 218 -91 -41,74 0,03 0,05

Hela landet 49 053 50 576 -1 523 -3,01 482 644 477 148 5 496 1,15 100,0 100,00

MRF 18 147 37,00 175 259 36,32 18 303 36,20 177 349 37,18 -156 -0,85 -2 090 -1,18
Övrig bilhandel (jur.pers) 13 106 26,72 128 299 26,59 12 330 24,39 117 755 24,68 776 6,29 10 544 8,95
Bilhandel total 31 253 63,73 303 558 62,91 30 633 60,59 295 104 61,86 620 2,02 8 454 2,86
Privat bilhandel(fysisk person) 1 234 2,52 13 268 2,75 1 447 2,86 14 663 3,07 -213 -14,72 -1 395 -9,51
Juridisk person 4 675 9,53 49 720 10,30 5 318 10,52 46 812 9,81 -643 -12,09 2 908 6,21
Privat 11 613 23,68 113 402 23,50 12 852 25,42 117 278 24,58 -1 239 -9,64 -3 876 -3,30
Direktimport 267 0,54 2 555 0,53 312 0,62 3 174 0,67 -45 -14,42 -619 -19,50

Totalt 49 042 482 503 50 562 477 031 -1 520 -3,01 5 472 1,15
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Nov  Ackumulerat  2018  2017
chevrolet  0 2 4 3 -100,0 33,3 0,0 0,0
citroen  68 353 2 330 3 055 -80,7 -23,7 4,4 6,1
Dacia  34 45 481 589 -24,4 -18,3 0,9 1,2
hyundai  0 3 7 42 -100,0 -83,3 0,0 0,1
Fiat  113 93 1 618 1 538 21,5 5,2 3,1 3,1
Ford  584 957 7 878 7 458 -39,0 5,6 15,0 14,9
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  26 67 831 595 -61,2 39,7 1,6 1,2
Isuzu  38 52 648 491 -26,9 32,0 1,2 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  316 486 5 707 4 533 -35,0 25,9 10,8 9,0
mitsubishi  20 74 765 817 -73,0 -6,4 1,5 1,6
nissan  128 295 3 147 2 927 -56,6 7,5 6,0 5,8
opel  109 195 1 513 1 536 -44,1 -1,5 2,9 3,1
Peugeot  243 365 4 084 4 157 -33,4 -1,8 7,8 8,3
renault  251 407 5 412 4 926 -38,3 9,9 10,3 9,8
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  0 1 101 61 -100,0 65,6 0,2 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  138 202 2 347 2 114 -31,7 11,0 4,5 4,2
Volkswagen  1 267 1 447 15 751 15 257 -12,4 3,2 29,9 30,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  7 6 48 42 16,7 14,3 0,1 0,1
Totalt  3 341 5 044 52 681 50 110 -33,8 5,1 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 November  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2018  2017  2018  2017  Nov  Ackumulerat  2018  2017
Daf  25 17 180 141 47,1 27,7 3,2 2,5
Iveco  14 0 18 2 0,0 800,0 0,3 0,0
Man  16 21 169 225 -23,8 -24,9 3,0 4,0
mercedes-benz  69 58 565 650 19,0 -13,1 10,0 11,6
scania  236 225 2 281 2 242 4,9 1,7 40,3 39,9
Volvo  245 227 2 426 2 333 7,9 4,0 42,8 41,5
Övriga  4 3 28 30 33,3 -6,7 0,5 0,5
Totalt  609 551 5 667 5 623 10,5 0,8  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass November Förändring Ackumulerat Förändring
 2018 2017 Antal % 2018 2017 Antal %
< 3,5 ton 3 341 5 044 -1 703 -33,8 52 681 50 110 2 571 5,1
andel i % 83,2 89,4   89,5 89,1
3,5–10 ton 35 22 13 59,1 272 253 19 7,5
andel i %  0,9 0,4   0,5 0,4
10–16 ton  31 23 8 34,8 256 242 14 5,8
andel i %  0,8 0,4   0,4 0,4
>16 ton  609 551 58 10,5 5 667 5 623 44 0,8
andel i %  15,2 9,8   9,6 10,0
Totalt  4 016 5 640 -1 624 -28,8 58 876 56 228 2 648 4,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 November Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2018  2017  2018  2017  Nov  Ackumulerat   2018  2017
Kässbohrer-setra  6 9 51 130 -33,3 -60,8 9,4 14,6
man  1 9 106 130 -88,9 -18,5 19,6 14,6
mercedes-benz  21 4 119 259 425,0 -54,1 22,0 29,1
neoplan  0 0 2 2 0,0 0,0 0,4 0,2
scania  26 4 115 174 530,0 -33,9 21,3 19,6
VDL  1 0 17 33 0,0 -48,5 3,1 3,7
Volvo  23 7 106 90 228,6 17,8 19,6 10,1
Övriga  0 13 25 72 -100,0 65,3 4,6 8,1
Totalt  78 46 541 890 69,6 -39,2 100,0  100,0
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Här flödar
visionerna!

Tredje konferensen BegBil i 
ordningen och konferensrum-
met på Clarion hotel Arlanda 
sjöd av nya strömningar och 
nya affärsmodeller. Många 
tankar luftades i digitali-
seringens och transforma-
tionens tidevarv. Både från 
scenen och under långa ming-
elpauser. Det finns fler än ett 
sätt att styra bilföretag på i 
dag och i morgon. Närmare 
360 deltagare fick biljetter, 
en del kom inte längre än till 
väntelistan. Men nästa år 

lovar mässgeneralen Lars 
Lieberg från MRF ett 

BegBil-19 – och innan 
dess, redan i januari är 
det premiär för Tunga 
BegBil. 

”DE SOM HAR  
TAGIT DEN  

DIGITALA KUND-
RELATIONEN  
PÅ ALLVAR ÄR 

MED OSS”
MARTIN FRANSSON, VD WAYKE

”DET FINNS 3 000 SÄTT ATT DRA UR EN KORK 
UR EN FLASKA. HUR MÅNGA SÄTT TROR NI DÅ 

ATT DET FINNS ATT SÄLJA EN BIL PÅ? OCH 
HUR MÅNGA TROR NI ÄR TESTADE?”

JOHAN ERIKSSON, GOOGLE

Alexander Riddermark 
sågs både på scenen 
och publikplats. Här 

under en paus. ”Aktiv 
försäljning är alltid  

viktigast, en köp-nu-
knapp på nätet är en 

orderlösning”, sa han.

Lars och Helmer Hallklint från Europaklassiker 
i Avesta tyckte att det var bra att få en hint om 
vart branschen är på väg och vad som kan vara 
värt att satsa på.

Anders Svonni 
från Kiruna blev 
lycklig vinnare av 
el-scootern som 
Wayke lottade ut. 
Konferencieren 
Josephine Freje 
Simonsson delade 
ut priset.

Närmare 360 
personer kom 
till BegBil-18.

Paussnacket är inte minst viktigt.  
Här får Johan Cronvall från Santander 
veta av Anna Skarke att hon snart ska 
bli vd för Riddermark Bil.

Från Kia-handlaren Gunnar Bylund AB i Blekinge kom  
Hanna Bylund och Peter Celinski.

Peter Melender och 
Joakim Jakobsson 
från Burlin Motor i 
Skellefteå var som 

förstagångsbesökare 
nyfikna på hur beg-
tillgången ser ut på 

andra orter.

Färgsprakande 
festglans som 
det sig bör på 
bankett.

”Begagnatsfären är ju vår 
egen affär och därmed 
väldigt angelägen”, sa Erik 
Edberg från Bilinvest i Umeå.

Motorbranschens omslagsgosse i 
septembernumret, Magnus Lindman 
från Bilia Skaraborg, fångade vi med 
bubbel i glaset före kvällens middag.

Babben Larsson,  
påläst om  

beg-handel,  
rev ner applåder  
och skrattsalvor.

Patrik Andersson och 
Mikael Mossberg såg 
mycket av föredragen 
som en bekräftelse på 
att de gör rätt hemma 

på Lindström Bil.

Från Örnsköldsvik 
kom fordonsläraren 
John-Erik, ”Tjolle”, 
Hellström för att ta 
emot MRF:s stora 
pris. Här flankerad av 
kollegan Christoffer 
Sydh och MRF:s infor-
mationschef Charlie 
Magnusson.

Hallandsduo från Svenstigs Bil i 
Halmstad, fr v Mathias Antonsson 
och Johan Larsson.
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Primitiva impulser 
hindrar oss från att 
utvecklas, föreläste 
hjärnforskaren  
Katarina Gospic.  
Men som tur är kan 
vi öva på bland annat 
självbestämmande 
och att förstå syften.

Bakom frukt-
fatet skymtar 

Mikael Lidman 
från Svenska 

Fordhandlare-
föreningen.

Näthandeln med begagnat
Hur går den egentligen? När det diskuterades  
på scenen sades bland annat det här:

Alexander Riddermark, Riddermark Bil:  
– Näthandel kommer alldeles säkert att halvera 
marginalerna. Därför måste vi pressa hante-
ringskostnaderna.

John Marnell, J Bil: – För oss är näthandeln 
ännu en image-grej för att fånga upp ”early 
adopters”.

Karl Danowsky Prytz, KVD: – Bilbranschen 
skiljer ut sig genom våra dyra, otympliga och 
superkomplexa produkter som kanske inte alltid 
är så lätta att sälja på nätet.

Niklas Hallström, Trading Solution: – Det fysiska 
mötet är viktigare än någonsin för bilbranschen.

”SPÄNN FAST SÄKERHETSBÄLTENA  
– MARKNADEN BLIR TUFFARE! 
NI BEVITTNAR DEN STÖRSTA  

TRANSFORMATION SOM BILBRANSCHEN 
GENOMGÅTT PÅ LÄNGE.”

BERTIL ABRAHAMSSON, VD VROOM

”VI UNDVIKER  
ATT ANSTÄLLA  
MEDARBETARE  

MED ERFARENHET AV 
BILBRANSCHEN”

ROBERT PIHLBLAD, ALD

2  B E G B I L - 1 8

Webbsäljare Tobias Guldstrand och marknadssam-
ordnare Linda Lindström från Borås Bil-gruppen kom 
med höga förväntningar på idéer, inte minst digitala.

Bra mixade program-
punkter, tyckte Johan 
Nodby som är operativ 

chef på Holmgrens  
Bil i Göteborg.

Jon Lindgren från 
Dunhoff Bil/MCS 
Sverige, var på BegBil 
för första gången och 
nöjd. ”Är det tryck på 
något så brukar det ju 
vara bra”, konstate-
rade han.

Om den accelererande e-handeln 
med 94 procents tillväxt talade HUI:s 
vd Jonas Arnberg. ”Digitaliseringen 
innebär att priserna pressas och 
det kommer fler mellanhänder. Men 
ni i bilhandeln äger en fantastisk 
bransch”, sa han.

Robert 
Nordenskär 
från Varberg 
Bil-Depot 
vågar testa 
nya saker, 
som att på 
prov placera 
tre ”delnings-
bilar” på ett 
äldreboende.

”Tänk som kunden, 
inte som tillverkaren”, 

rådde Motorbran-
schens medarbetare 

Anders Parment, som 
vanligt vitalitet per-

sonifierad. Med färre 
tjänstebilar spådde 

han ökad efterfrågan 
på begagnat.

Intressant att 
höra om den 

”framtida influen-
san digitalisering, 

sa Jonas Estéen 
som är en fena 

på att dra folk till 
sina anläggningar 

i Dalarna.

Roelof Hansman, i mitten, berättade om LeasePlans planer, 
här i eftersnack med Johan Bengtsson från Bilhandlaren  
i Visby och Farbod Javad från Arlandastad Bil.

Det handlade mycket om 
digitalisering i fullsatta  
konferenslokaler.

Relativt nya aktörer på scenen var Ted Sporre 
och Henning Grunewald från Auto1 som tog  
publiken till digitala europeiska plattformar, ”nya 
spelplaner för bilbranschen att anpassa sig till”.

Fredrik Jansson från Toyota Uppsala gjorde 
tummen upp för BegBil, här i en paus till-
sammans med Giovanni Fucá från Bilweb.

Och här delar MRF:s vd Tommy 
Letzén ut priset till John-Erik, 
”Tjolle”, Hellström. Kollegan 
Christoffer Sydh till vänster.

Roligt att träffa folk  
och få nya idéer tyckte  
Fredrik Andersson från MCS Sverige 
och Fredrik Johansson från Visby 
Bilcity.
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ÅRETS  
JULBAD!

NOG FÅR VI TRO att medarbetarna på Borås Lastvagnar 
är riktigt skrubbade och rena efter att ha tagit sitt 
årliga julbad häromkvällen. Det är en gammal  
tradition som sker i en för ändamålet inredd öppen 
sopcontainer – ett gigantiskt bubbelbad! 

Containern har vattenanslutning till en vanlig 
villapanna. Tryckluft får vattnet att bubbla. Sedan 
toppas det varma sprudlande badvattnet av 
skumbad.

– Ett år hällde någon i diskmedel och då skum-
made det så ystert att bubblor svepte ända ut över 
riksvägen, berättar kundmottagaren Johan Dahlgren. 

Det ska bara tilläggas att alla nyanställda får 
gå via ett kallbad innan de får hoppa i det varma 
plurret. Ett elddop. 2
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En tradition på  
Borås Lastvagnar,

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com

Funderar ni på en ny bilhall? Börjar era befintliga utrymmen bli för små? Vi har lösningen!
Storlek och design på er nya byggnad anpassas helt efter era aktuella krav och behov. 
Byggnaden kan även anpassas så att den enkelt kan utökas vid kommande expansioner.

Temahallens specifika kunskap om just bilhandelns behov innebär att vi kan delta i ert byggprojekt 
oavsett om ni befinner er på tankestadiet eller redan står i begrepp att bygga en bilhall. 

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss för kostnadsfria design- och prisförslag, om ni har 
funderingar kring nybyggnation, eller om- och tillbyggnader! 

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

Vi bygger er bilhall
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”Miljöbonus bör betalas
tillbaka vid export”

TOBIAS HENMARK ÄR SVERIGECHEF FÖR FORTUM 
CHARGE & DRIVE. HAN ÄGER EN MITSUBISHI  
OUTLANDER PHEV MEN CYKLAR TILL JOBBET.  
PRIVAT PLUGGAR HAN RYSKA OCH RESER GÄRNA  
I EUROPA. DEBATTINLÄGGET OVAN HAR TIDIGARE 
VARIT PUBLICERAT I SVD.

TOBIAS HENMARK

VAR FEMTE LADDBAR bil som säljs i Sverige 
exporteras vidare, oftast när de är runt ett år 
gamla, enligt färsk statistik från SCB. I Norge 
visar samtidigt statistik från Opplysningsrådet 
for Veitrafikken att 20 procent av nybilsförsälj-
ningen i år utgörs av nästan nya importerade 
elbilar. Miljöpremien gör det till en lukrativ 
affär. Detta är en fråga som en tillträdande  
regering behöver hantera om 2030-målet om 
fossilfri fordonsflotta ska vara möjligt  
att uppnå.

NÄR SVERIGE INFÖRDE bonus malus-systemet 
var det för att skapa ett enkelt men också 
självfinansierande system för att stimulera 
omställningen till en fossilfri fordonsflotta. 
En högre skatt de första åren för bilar som har 
höga utsläpp finansierar en bonus till de bilar 
som har låga utsläpp eller nollutsläpp. Även 
med utgångspunkt i att många konsumenter 
kanske väntat in systemet innan de bytte, talar 
en försäljningsökning av elbilar med över 100 
procent första månaden med det nya systemet 
sitt tydliga språk. Problemet är att allt för 
många av elbilarna försvinner ut ur Sverige 
eftersom subventionerna gör det till en mycket 
bra affär; när bonusen betalats ut spelar det 
ingen roll för själva stödet var bilen sedan 
hamnar. I Dagens Industri kunde vi 18 oktober 
läsa att det handlar om stora pengar, sedan 
2015 minst 160 miljoner, som ”försvunnit” till 
extra goda marginaler för dem som exporterat 
bilarna.

NÄR SVERIGE BLIR av med elbilarna leder 
det inte bara till att färre bilar kommer ut på 
marknaden utan även till minskad efterfrågan 
på laddinfrastruktur. Därmed minskar möjlig-
heterna att köra miljövänligt, och en negativ 
spiral kan ta vid. I kombination med dagens 
bristande laddinfrastruktur ökar risken att det 
helt enkelt inte blir tillräckligt intressant för 
svenskarna att köra elbil.

PROBLEMET ÄR INTE NYTT, förra året försvann 
mer än var tionde laddhybrid från Sverige. 
Redan för ett par år sedan försvann uppåt 
700 laddhybrider och närmare 100 elbilar till 
Norge och med de förbättrade bonussystemen 
finns en stor risk att den siffran kommer öka. 

Tibor Blomhäll på Teslaclub Sweden, välkänd 
bloggare i elbilsvärlden, har försökt lyfta frågan 
att ”den svenska modellen” för subventionerade 
fordon inte fungerar just nu. Andrahands-
marknaden, som dominerar storleksmässigt, 
har traditionellt byggt på att volymerna av 
tre år gamla förmånsbilar gjort att det relativt 
snabbt gått att få ut miljövänligare bilar även 
till de stora grupper som inte har möjlighet att 
köpa nytt.

I STÄLLET EXPORTERAS nu en stor andel 
subventionerade elbilar till Norge, ett land som 
kanske har bland de bästa förutsättningarna 
i världen att själva finansiera omställningen 
av sin transportsektor. Att miljöbilspremien 
numera betalas ut ett halvår i efterhand visar 
att problemet är känt, nackdelen med den 
lösningen är att det försvårar för privatpersoner 
att köpa elbil samtidigt som det inte alls har 
haft någon större påverkan på leasingföretagen.

Det är problematiskt att hantera en global 
utmaning där fri handel råder med hjälp av 
nationella styrmedel. Det går däremot att hålla 
kvar subventionerna i det nationella systemet. 
Fortum uppmanar därför kommande regering 
att se över regelverket för bonus malus.

VI FÖRESLÅR EN ENKEL ÅTGÄRD: Vid export, 
gör miljöbonusen återbetalningsskyldig för 
laddbara bilar yngre än sex år! Målet måste 
vara att riktade nationella stöd gynnar just  
utvecklingen med elbilar och laddhybrider  
i Sverige, i stället för att försvinna över grän-
serna. Ett sätt att låta subventionerna stanna 
kvar i systemet är att den som exporterar en 
laddbar bil, yngre än sex år, blir återbetalnings-
skyldig av premien till den svenska staten.
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”När elbilarna  
försvinner från  
Sverige minskar 
också efterfrågan  
på laddinfra
struktur …”
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DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

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

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

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

www.sunmaskin.se



 

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

Hydraulisk saxlyft för fordon upp till 3,5 ton. En stabil saxlyft för service och reparation.
Med galvaniserad bottenram och låg påkörningshöjd.
Dubbelt Master/Slave system för hög säkerhet.
Manöverskåp med intergrerad hydraulpump.
Elektronisk synkronisering.
Stabil kontruktion.
För montage på golv eller i golv.

Tekniska data:
Kapacitet:   3500 kg.
Lyft tid:   40 sek.
Sänk tid:   38 sek.
Lyfthöjd:    2000 mm + gummi pads.
Lägsta höjd:  100 mm på golv / 0 mm i golv
Inbyggnadsdjup:  100 mm
Avstånd mellan plattformar: 900 mm
Längd lyftplattform:   1480 - 2200 mm
Bredd lyftplattform:  625 mm
Motor:    2,2kW/400 V/50 Hz.

STENHÖJ’S NYA SAXLYFT MAGIX 35 DS  
TAR DIG TILL HÖGRE HÖJDER
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