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Välkomna hit:
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santanderconsumer.se
Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

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

Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. Varmt välkommen att höra av dig. 
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SOM ALLA VET har vi utmaningar framför oss med nya 
omständigheter som skapar osäkerhet. Samtidigt ligger 
en hel del av framtidens affärer i att fortsätta eller bli 
vassare på det vi redan gör.

I detta nummer av tidningen berörs bland annat 
begagnat- och däck-affären. Inget nytt för oss. Det nya 
är att det kommer att bli allt viktigare framöver att ta 
hand om och utveckla affärerna. 

FÖR BEGAGNAT ser vi en tydlig trend där mer och 
mer av handeln med nyare begagnade bilar flyttar 
från privata säljare till bilhandeln. Fler återtag går till 
bilhandeln via leasing, både till företag och privat.  
I år kommer vi att se en bra bit över 5 000 fordon i 
månaden som kommer tillbaka från privatleasing. 

Här finns massor med möjligheter men så klart 
också många hot, i synnerhet om vi oroar oss för en 
vikande konjunktur och saknar en plan för att internt 
hantera vår affär för lönsamhet och en bra omsätt-
ningshastighet.

DÄCKAFFÄREN FÖRÄNDRAS också och vi ser en 
förskjutning i fördelning mellan traditionell däckhandel 
och bilhandel, där nu bilhandeln i många stycken 
säljer majoriteten av däcken till nyare fordon.  

Samtidigt öppnar däckhandeln upp, via sina kedjor, 
för traditionellt vanliga verkstads- och servicejobb. 
Gränserna suddas ut. Med den tekniska utvecklingen 
kommer däcken att ha så många sensorer för bland 
annat slitage, värme och ljud att dom kommer att vara 
en integrerad del i bilens digitala informationssystem, 
kanske blir de en original-reservdel i framtiden.

DET SOM KOMMER att kräva fokus av branschen i 
framtiden är kring begreppet tid. Kan vi fortsätta 
att underlätta för kunderna på samma sätt som 
med däckhotell, privatleasing, hämta och lämna 
hemma-service och sedan skapa nya möjligheter som 
exempelvis transportlösningar vid speciella tillfällen 
så fortsätter resan. 

Som bransch måste vi fortsätta att ligga närmast 
kunderna och veta vilka tjänster som är viktiga, 
underlättar och sparar tid – tid som konsumenten är 
beredd att betala för.

I VÅR EGEN hantering är tid också vår största valuta 
då vi än mer, ständigt och hela tiden, måste se över 
våra flöden och processer då marginalsystem ändras 
och konkurrensen hårdnar. Det vi själva kan påverka 
måste vi jobba med; lönsamheten ligger i flödesöver-
syn och utgallring av tidstjuvar.

SÅ FORMA ERT erbjudande till kund med tid som bas! 
Ta med medarbetarna i arbetet med att skapa erbju-
danden, men uppmärksamma och hylla också det in-
terna engagemang som effektiviserar tidsutnyttjandet.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Lönsamheten ligger i flödesöversyn  
och utgallring av tidstjuvar”

Framtidens hårdvaluta är tid!
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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

MARKNAD 

Våra lastbilsartiklar är mestadels skrivna av  
SVEN-ERIK LINDSTRAND, motorjournalist 
med speciell inriktning på tunga fordon. Han har 
bott och arbetat i USA och är särskilt intresserad 
av den amerikanska lastbilsbranschen, trafik-
säkerhet och samspel mellan trafikanter. Givetvis 
har han lastbils- och busskörkort. Privat kör han 
en Suzuki Ignis med AGS-växellåda och dragkrok 
eller motorcykel. I det här numret kan du läsa 
hans intryck av Volvos helelektriska lastbilar på 
vår webb.

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 Richard Ahlman
Annonser
070-855 28 21
richard@motorbranschen.se

Emil Magnusson
Annonser
072-050 95 52
emil@motorbranschen.se

Jeanette Edman
Prenumeration
08-701 63 90
marknad@motorbranschen.se

Vi har faktiskt valt bort bl a dragsterdäck i vårt sortiment. Men annars har vi ett 
riktigt brett och djupt sortiment av däck till personbilar, SUV:ar, transportbilar, 
husbilar moppebilar och släpkärror. Vinterhjul är vi särskilt bra på. Och vill din 
kund kanske ha en annan typ av fälgar än de vi har i vårt eget sortiment, ordnar 
vi det också. 

Du beställer enkelt på vår webbplats, där det är överskådligt och lätt att hitta. 
Sök på olika sätt, t ex på reg nr eller modellkod. Där kan du också hålla koll på 
marginalerna och vad du köpt tidigare. Vi levererar snabbt – oftast är hjulen du 
beställt på plats på din lastkaj, redan dagen efter. 

Nordic Wheels gör det riktigt lätt för dig att skapa merförsäljning och förbättra 
din däckaffär. Fråga t ex någon av alla våra nöjda kunder! Hör av 
dig till oss så får du ett testinlogg. Sen kan du klicka runt och 
prova själv. 

Vi levererar däck och kompletta hjul – enbart till bilhandeln. 
Välkommen!

– HAR NI DÄCK 
TILL MIN DRAGSTER?

– NEJ TYVÄRR!

DÄCK OCH 
KOMPLETTA 

HJUL TILL: 
PERSONBILAR • SUV:AR 

 TRANSPORTBILAR 

MOPEDBILAR 

SLÄPKÄRROR 

HUSBILAR 

Nordic Wheels AB, ingår i Nokiankoncernen | 054-14 16 00 | www.nordicwheels.se
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KONTAKT
Maria Abrahamsson 
070-789 85 81
maria.abrahamsson@autorekrytering.se

KONTAKT 
Johanna Andersson
070-622 64 48
johanna.andersson@autorekrytering.se

Vill du ha hjälp att hitta rätt person 
för jobbet? Eller behöver du sätta 
ihop ett helt nytt team? Hör av dig 
till oss så berättar vi om våra smarta  
lösningar för just motorbranschen. 

Tack vare vår tydliga nisch, och ett 
stort nätverk, är chanserna goda att 
vi redan känner personen du söker. 
Om inte, så vet vi var vi ska leta.

Kontakta vårt Malmökontor på
infosyd@autorekrytering.se

VÄLKOMMEN TILL EN
NY REKRYTERINGSVAR

Är det inte lite tidigt?
– Nej, absolut inte. Det är i åttan som eleverna 
börjar få information om olika gymnasielinjer 
och då gäller det att vi är ute och visar vad vår 
bransch har att ge, säger Magnus Hjort.

Vad gör ni under besöken?
– Vi berättar vad motorbranschen har att 
erbjuda. Att jobbet som mekaniker inte är att stå 
i en mörk lokal och skruva, att vi även behö-
ver servicerådgivare, säljare och administrativ 
personal. 

– Jag sitter med i gymnasierådet till fordons-

utbildningen i Norrköping och skolan har haft 
problem att fylla klasserna. Då måste vi hjälpa 
till. Vi är en stor arbetsgivare och det här ligger 
också i vårt intresse, även om vi anställer från 
alla möjliga utbildningar.

Vad får ni för reaktioner?
– En del elever är väldigt intresserade och frågar 
när de kan börja jobba. Vi får också många frå-
gor om elbilar, varför bilar går sönder, vilka jobb 
som finns och vilken utbildning som krävs. Och 
frågor om lönen förstås. 

– De som sedan går Fordonsprogrammet 

kommer hit på studiebesök redan i ettan. Nästan 
alla som gör sin praktik här och gör bra ifrån sig 
kan räkna med ett jobb.

Vad betyder det att du tar med dig en relativt 
ung verkstadschef?
– Mirza gick restaurangutbildningen och utbildade 
sig till kock, men sadlade om till bilmekaniker för 
att sedan bli servicerådgivare och jobbar i dag som 
verkstadschef. Han är bara 28 år och upplevs inte 
så gammal av eleverna. Det visar att det finns  
spännande jobb och möjlighet till snabb karriär. 
Att ett roligt jobb ligger inom räckhåll. 2  me

HAR SVAREN

”Varför går bilar sönder?”
Servicemarknadschefen Magnus Hjort och  
verkstads chefen Mirza Mlivic på Söderbergs 
Bil i Norrköping besöker regelbundet åttonde-
klassare för att locka fler gymnasieelever till 
Fordons programmet. 
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Är handlare  
digitalt omogna?
I en tysk färsk mystery shopping-studie besöktes och kontaktades  
2 020 tyska bilhandlare. Resultatet är nedslående: Ingen får godkänt  
när alla aspekterna vägs samman. 

REDAN TIDIGARE studier har visat att 
det är tillverkare och kunder som 
driver utvecklingen i bilbranschen, 
inte handeln. Denna tyska studie 
av Concertare utvärderar årligen 
om handlare är med på Youtube, 
om de svarar på e-post eller inte, 
om de kan svara på produktfrågor, 
om de erbjuder provkörning med 
mera. Det krävs 80 procent för att 
bli godkänd.

Resultatet visar att de tyska 
handlarna är bäst på rådgivning (85 
procent), kundbemötande/säljare 
(83 procent) och analys av kund-
behov (76 procent) Men sämst på 
uppföljning (25 procent), att ordna 
provkörning (57 procent) och 
produktdemonstration/-kunskap 
(58 procent).

Särskilt dåligt ligger det till med 
digitalisering. Här får alla märken 
bottenbetyg (under 60 procent) 
med två undantag. Porsche klarar 
precis gult för demonstration av 

infotainment (underhållande infor-
mation) och de fem märkena VW, 
Toyota, Skoda, Ford och Mercedes 
får gult för närvaro i sociala medier 
inklusive YouTube.

DET SKILJER STORT mellan märken. 
Lexus- och Minihandlarna är bäst 
(76 procent i helhetsbetyg), tätt 
följda av BMW, Jaguar, Porsche, 
Audi och VW som alla får över 70 
procent. Sämst är återförsäljarna 
för Honda, Hyundai, Fiat och Lada. 

Sedan 2013 har det gått utför i den 
här undersökningen. Sedan dess har 
inget märke nått upp till 80 procent i 
helhetsbetyg. Kanske man kan förstå 
att bara 62 procent svarar på e-post 
med tanke på vilka knäppgökar som 
hör av sig och nog har handeln blivit 
bättre, men kunderna kräver mer 
och mer. Och varför gör de det? 
Samhällsutvecklingen, kundenkä-
terna, de ängsliga företagen som 
”gör allt” för kunden, men ändå 

inte får så mycket uppskattning. 

DAGS KANSKE att tänka nytt och ta 
en funderare på dessa frågor:
l Bryr sig kunderna inte så mycket 
att handeln anstränger sig? 
l Driver tillverkaren på med 
lösningar som är dyra och föga 
kundfokuserade? 
l Har kunder orimliga förvänt-
ningar? 
l Har högkonjunkturen gjort att 
handlarna säljer ändå (med medi-
oker lönsamhet)? 
l Är det inte värt pengarna att 
investera i digitalisering och kom-
munikation i sociala medier? 
l Hur viktigt är sociala medier 
egentligen? 
l Lexus kommer alltid i topp – 
varför går försäljningen ändå rätt 
trögt? Är det produkten, priset eller 
profilen; borde det inte säljas fler 
Lexus, de verkar ju göra det mesta 
rätt?  2  ap

TIPS!
✔ Handeln är bra på sådant som inte är 
digitalt: rådgivning och bemötande. Det 
är också här handeln måste se till att bli 
ännu bättre, när digitala kanaler hotar.
✔ Tillverkarnas aktiviteter på sociala 
medier är sällan innovativa, här kan 
handeln göra mer och komma längre!
✔ När andra är mediokra sticker den 
som är bra ut desto mer!

Mirza Mlivic och Magnus 
Hjort går ut i skolorna.

Tyska handlare bedöms 
vara bra på rådgivning men 
sämre på digital hantering.

Nya Peugeotsäljare
Mats Bilar i Falun har blivit ny 
återförsäljare för Peugeot, som 
komplement till Mitsubishi, 
Subaru, Jeep, Fiat och Fiat 
Professionals transportbilar. 
Företaget startades 1976 av 
nuvarande ägaren Mats Myrsell 
och har sålt nya och begagnade 
bilar sedan 1980. Mats Bilar har 
även en anläggning i grannsta-
den Borlänge.  

Autocenter Mittsverige är 
namnet på Sundsvalls nya 
Peugeot-återförsäljare. Före-
taget är även serviceverkstad 
för Peugeot och ägs och drivs 
av familjen Eriksson med Matte 
Eriksson som vd. 

Flera slutar med Opel
Hanson Motor i Mora har 
upphört att sälja Opel, men 
fortsätter som serviceverkstad 
för märket. Företaget är återför-
säljare och serviceverkstad för 
Mercedes samt serviceverkstad 
för Nissan och Saab. 

Även Nilssons Bilcenter i Lund 
– som fortsätter sälja Hyundai 
samt serva Hyundai, Saab och 
Opel – och Vallentuna Motor i 
norra Stor-Stockholm upphör 
med Opel. Vallentuna Motor 
säljer och servar även Mitsubishi 
och Citroën och är även service-
verkstad för Saab och Opel.  

Det har också kommit till vår 
kännedom att Bilforum Enköping 
upphör som Opelhandlare men 
fortsätter med Subaru och Kia. 
Företaget servar också Saab.

Fordonsbolaget …
… ska bygga vad de hävdar 
ska bli Europas modernaste 
bilanläggning i det nya logis-
tikområdet i Rosersberg i norra 
Storstockholm. Målsättningen 
är att förenkla köpprocessen vid 
bilköp. En del av nysatsningen är 
ett helt nytt it-system som ska 
effektivisera köp-processen

 ”Det ska vara lika enkelt att 
köpa en bil online som en t-shirt 
eller ett par skor”, säger deläga-
ren Kevin Aslan.

Den nya anläggningen blir 
14 000 kvadrat stor och beräk-
nas stå klar 2021. Här ska Eu-
ropas största bilhall för Honda 
inrymmas samt även sport- och 
premiumbilar. I fjol omsatte For-
donsbolaget cirka 500 miljoner 
och hade 27 anställda. När den 
nya etableringen öppnas räknar 
man med en årsomsättning på 
cirka 1,5 miljarder och cirka 60 
anställda samt ytterligare 10 
personer inom it.
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TILLSAMMANS NÅR VI TOPPEN

Alexander Riddermark har bestigit Mount Everest (8 848 m.ö.h.). Berget, som är en del av 
bergskedjan Mahalangur Himal i Nepal, är världens högsta. 

Tillsammans med Riddermark Bil ska vi nu nå ännu en topp - nämligen att bli störst i Sverige 
på att fi nansiera begagnade bilar. Vi är stolta över att välkomna Riddermark Bil till oss på DNB!

 nyfi kendnb.se

7procent 
ökade biluthyrningen  

i Sverige i fjol. Från bransch-
organisationen Biluthyrarna 

framhåller vd:n Anders  
Trollsås miljö vinster med hyr-
bilar, men även trafiksäkerhet 

eftersom hyrbilar är nyare, 
bränsle-effektiva och trafik-

säkra. Han tycker också  
att hyrbilsverksamheten  
har en styrka i att gå runt 

ekonomiskt. 
– Det behövs inga riskkapi-
taltillskott eller offentliga 

subventioner. Affärsmodellen 
har hittills fungerat väl i över 

hundra år, säger han.

ROGER WEMAN försöker förklara för 
kunderna varför det dröjer.

– De flesta är förstående, men 
en del kan inte vänta flera månader 
extra utan väljer en annan bil, säger 
han.
Största problemet för handlarna 
är inte risken att förlora affärer på 
grund av leveranstiderna utan också 
att redan värderade inbytesbilar 
fortsätter rulla i väntan på den nya 
bilen.

WLTP har lett till frustatration 
hos både handlare och kunder.

– Våra bilar har så många kombi-
nationsmöjligheter och varje kombi-
nation kräver en egen licens. De nya 
reglerna har helt klart påverkat vårt 
rörelseresultat, säger Roger Weman.

SEDAN FÖRSTA september förra 
året står färdiga bilar kvar på en del 
fabriker och väntar på ett typgod-
kännande. För vissa biltillverkare 
har det inneburit långa leveranstider 
eftersom det varit kö till testlabora-
torierna. 

Nyregistreringarna i januari 
minskade med elva procent, enligt 
Bil Sweden, dels på grund av en 
avmattning av konjunkturen, kvar-
dröjande effekter av bonus malus, 
men även på grund av införandet 
av WLTP.

– Det har varit brist på testkapa-
citet i Europa. Det har varit svårast 
för biltillverkare med många 
modeller och varianter. Laddhy-
brider från en del tillverkare har 
exempelvis långa leveranstider, 
förmodligen för att de är mer po-
pulära i Sverige än i övriga Europa 
och därför inte prioriterats lika 
högt, säger Anders Norén, teknisk 
chef på Bil Sweden.

OLIKA BILTILLVERKARE har olika 

WLTP

Stora förseningar
bakslag för handlare
De nya licensieringsreglerna WLTP har lett till kraftigt minskad  
försäljning för de bilmärken som inte hunnit testa sina bilar i tid.  
På Motorhalland i Halmstad väntar vd Roger Weman otåligt på  
att kundernas bilar ska släppas från fabriken i Tyskland.

”WLTP-REGLERNA 
HAR HELT KLART 
PÅVERKAT VÅRT  

RÖRELSERESULTAT”
ROGER WEMAN

stora problem med klassificeringen. 
VW minskade nyregistreringarna i 
januari med 21 procent. VW uppger 
att de flesta av modellerna nu är 
godkända och att väntetiderna kom-
mer att minska framöver. Golf GTE 
beräknas kunna levereras i sommar, 
men nya Passat GTE först efter 
sommaren. 

– Det har hela tiden varit viktigt 

för oss att ha så många versioner 
som möjligt tillgängliga för beställ-
ning, även om vi inte alltid kunnat 
leverera dem så fort som vi önskat, 
säger VW:s informationschef Mar-
cus Thomasfolk.

MEDAN VW i vissa fall har långa 
väntetider på grund av WLTP, 
har BMW inga alls. BMW ökade 
nyregistreringarna i januari med 13 
procent.

– BMW var väldigt tidigt på 
att anpassa bilarna. Det betyder 
att alla bilarna redan var WLTP-
klassificerade före förra sommaren. 
Vi har därför inga alls problem med 
långa leveranstider, säger BMW:s 
presschef Peter Maier. 2  me

WLTP står för …
… ”Worldwide harmonised 

light vehicles test procedure” 
och handlar om nya regler 

för typgodkännande av bilar. 
Från 1 september 2018 måste 
alla nya personbilar som säljs 

i Sverige vara testade enligt 
det nya regelverket. 

Roger Weman,  
vd på MotorHalland.
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Södertälje Bil ... 
… har blivit ny återförsäljare och 
serviceverkstad för Fiat per-
sonbilar och Fiat professionals 
transportbilar. Företaget är även 
återförsäljare och serviceverk-
stad för koreanska SsangYong 
samt serviceverkstad för Honda.  

Pantbanken Sverige
belånar bilar igen!
Pantbanken Sverige har förvär-
vat Svensk Fordonsbelåning och 
börjar efter 80 års paus låna på 
fordon, bilar, båtar, motorcyklar 
igen.

I samband med andra världs-
krigets utbrott exproprierade 
staten Pantbanken Sveriges 
garage och man tvingades att 
sluta belåna fordon. 

– Att pantsätta fordon föll i 
glömska, åren gick men nu är 
det dags igen. Fordon repre-
senterar ofta stora värden och 
snittlånet ökar allt mer, så belå-
ning av fordon blir en naturlig 
utveckling för oss, säger Peter 
Sundström, vd i Pantbanken 
Sverige.

Bilab i Kungälv …
… har upphört som service-
verkstad för Skoda. Företaget 
fortsätter som återförsäljare och 
serviceverkstad för VW, Audi, 
VW:s transportbilar och Scania 
lastbilar. 
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www.airconservice.se

SERVICESTATIONER
FÖR R134A

KÖLDMEDIUM 
ALLTID PÅ LAGER! 

INGÅR ALLTID VID KÖP AV
ASC SERVICESTATIONER FÖR R134A

Leveranskontroll med 
kalibreringsbevis

48 timmars 
reparationsgaranti 

Utbildning/igångkör-
ning på plats

Teknisk support 

Lämplig för alla 
påfyllnadsstationer

Stabilt utförande, god 
formbeständighet

Bygelstativ och praktisk 
tömningsventil

Ambulerande tekniker 
i hela Sverige

E-post: order@dometic.se Tel: 031-734 11 10

Pris
R1234yf 

990 kr/kg

Leasingkostnad  
från 828 kr/mån 
Leasing på 36 månader

med 10 % restvärde

Annons_Motorbranschen_2019_Nr3.indd   1 2019-02-13   10:43

HÄNDER  FRAMÖVER
Automechanika
13–16 mars, ”Motortec”, Madrid, Spanien
21–23 mars, Kuala Lumpur, Malaysia
27–29 mars, ”Nace”, Astana, Kazakhstan
Ovanstående eftermarknadsmässor i regi av Automechanika är de 
närmaste som står på tur globalt nästa år. Se mer genom att googla ”auto-
mechanika global”.
 
Belgrade Motor show, Serbien
21–31 mars, Belgrade fair
54:e upplagan av mässan med allt som går på hjul, med tonvikt på motor-
cyklar men också bilar, utrustning, reservdelar och tillbehör. Klang- och ju-
belfest utlovas.  https://10times.com/international-motocycle-bicycleshow
 
Seoul Motorshow, Sydkorea
28 mars–7 april
Sydkoreas stora bilmässa har fokus på framtida teknologi, miljöhänsyn och 
säkerhet.  www.motorshow.or.kr
 
Vehicle Electronics & Conneted services 
2–3 april, Göteborg
Internationell konferens för mjukvara och teknikutveckling inom bilindu-
strin (tidigare ”Elektronik i fordon”) tilldrar sig på Svenska mässan. Här 
diskuteras bl a framtidens utmaningar, nya affärsmodeller och processer, 
kompetensbehov och strategier. Även utställning. https://insightevents.se
 
The Flying Scotsman vintage Motor rally
5–7 april, England och Skottland
Klassiskt vintage-rally som startar vid sjön Windermeres strand i hjärtat 
av nationalparken Lake District. Pågår under tre dagar på vad som utlovas 
vara de vackraste vägarna i England och Skottland.  www.endurorally.com
 
Auto Shanghai, Kina
18–25 april
En ständigt växande mässa i Kina som betecknar sig som den viktigaste för 
bilindustrin i Asien. Här visas allt från person- och lastbilar till bussar och 
nyttofordon plus tillbehör, utrustning och ny teknik. www.autoshanghai.
auto-fairs.com
 
New York International autoshow (NYIAS)
19–28 april
USA:s första och största bilutställning med de senaste trenderna, inno-
vationerna. Internationell mastodontmässa på Jacob Javits Convention 
center. www.autoshowny.com
 
MRF:s förbundsstämma
24 april, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens
Årsstämmor för MRF, Föreningen Svensk Bilhandel, Wayke Holding AB och 
Wayke Sweden AB. På MRF-stämman föreläser framtidsanalytikern Troed 
Troedson och trafikforskaren Maria Börjesson.
 
Global Automotive lightweight materials
24–25 april, München, Tyskland
Galms åttonde materialkonferens för bilar fokuserar under ett tvådagars-
program på potenta lättviktsmaterial för elfordon och batterier. Många nya 
multimateriallösningar analyseras av världsledande föreläsare. Platsen 
är H4 Hotel på Münchenmässan. www.global-automotive-lightweight-
materials-europe.com 
 
LYN:s yrkesprov för lackeringselever
7–9 maj, Lugnetgymnasiet, Falun
Yrkesprov och examination för blivande fordonslackerare, öppet för gymna-
sieskolans avgångselever samt lärare och handledare. Sista anmälnings-
dag är 5 april.  lackerare.se/yrkesprovet.
 
Stora Elbilsdagen
22 maj, Infra City, Upplands-Väsby
Ett heldagsseminarium för tjänstebilsbranschen, arrangerat av Ynnor, med 
temat ”Elektrifiering i praktiken”. www.ynnor.se

RUNES BIL

Valde däckhotell som investering
Runes Bil i småländska Habo 
hade en outnyttjad tomtyta 
och stod inför expansion. De 
bestämde sig för att satsa på 
något som kunde ta kundservi-
cen till en nivå till. Det blev ett 
nytt däckhotell, deras största 
investering någonsin. Invigning-
en är synkroniserad till vårens 
hjulbytarsäsong.

NÄR ÄGARTRION på Runes Bil 
började diskutera bygge av ett 
däckhotell insåg de att de hade de 
viktigaste förutsättningarna för en 
lyckad investering.

– Läget, logistiken och en stor 
trogen kundkrets, säger Tomas 
Lundström som sedan 2001 driver 
företaget tillsammans med sina 
syskon Johan Lundström och 
Christina Karlsson.

Investeringen uppgår till cirka 
åtta miljoner kronor.

Firman startades av deras far, 
Rune Lundström, som 1979 blev 
Sveriges första auktoriserade åter-
försäljare av Honda. Samarbetet 
har varit mycket framgångsrikt; i 
dag har Habo den högsta Honda-
tätheten i Europa med 35 procent.

I Jönköping, där företaget har 

många kunder, är Honda-tätheten 
5,5 procent vilket kan jämföras 
med rikssnittet på 0,8 procent. 

– Vår far lärde oss att arbeta 
med långsiktiga relationer och 
hjälpa kunderna om de hamnat i 
trångmål, vilket har varit ett fram-
gångsrecept. Folk åker långväga för 
att köpa bil här. Med däckhotel-
let, som är vår största investering 
någonsin, utvecklar vi vår service, 
säger Johan Lundström.

– Tack vare det nya däckhotellet 
får vi möjlighet att träffa kunden 
ytterligare två gånger om året. Vi 
har kunder som alltid byter bil 
när det är dags för däckbyte eller 
behöver hjälp med någon funktion 
som de inte förstår sig på, så det 
var oerhört viktigt att bygga däck-
hotellet vid bilhallen.  

SNART ÖPPNAR hotellet, som redan 
rönt stort intresse från andra 
bilhandlare. Läget är centralt att-
raktivt i Habo, dit företaget flyttade 
två år efter starten. Här har de växt 
både försäljnings- och ytmässigt 
genom åren. Men en stor area 
bredvid anläggningen stod orörd i 
alla år och där har nu däckhotellet 
om 700 kvadrat uppförts.

Däckhotell har de visserligen 
haft tidigare också, med kapacitet 
för 2 000 däck. I den nya byggna-
den, som har utrymme för 8 000 
däck, kan tre däckbyten ske samti-
digt. Handtvätten är ersatt med en 
modern däcktvätt från Continova 
där åtta däck tvättas åt gången

Utrymmet nyttjas till max med 
åtta meter höga rullställningar som 
styrs via dator. Däcken placeras på 
ställningen med eltruck.

– Det får plats sex våningar 
av däck om det inte är suv-däck. 
Fokus är inte att fylla hotellet med 
däck utan att fylla det med våra 
kunder. Vi har redan haft många 
kollegor i branschen på besök 
och de har varit imponerade av 
logistiken och flödet i och runt 
hela anläggningen, berättar Johan 
Lundström.  

– För att kunna köra in persona-
len i hyfsat tempo har vi tajmat så 
att det första testet blir vårsäsongen 
som är mycket lugnare än höstens 
byten, förklarar Tomas. 2  pe
Fotnot Runes Bil är auktoriserad återförsäl-
jare av Honda, Isuzu och Subaru, omsätter 
cirka 130 miljoner och sålde 804 bilar förra 
året, vilket var en ökning med 99 bilar mot 
föregående år. Företaget säljer mycket 
pickuper och ser fram emot årets lanseringar 

Tomas och 
Johan Lund-
ström slöt 
sig till att ett 
däckhotell 
var den 
klokaste in-
vesteringen.
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Självkörande bilar på E4
Transportstyrelsen har gett 
grönt ljus till samriskbolaget 
Veoneer att testa självkörande 
Zenuity på E4 mellan Stockholm 
och Malmö, på väg 40 mellan 
Jönköping och Göteborg samt 
på E6 mellan Göteborg och 
Malmö. Utbildade förare kom-
mer att sitta med i bilarna, dock 
utan att hålla händerna på rat-
ten. Bilarna får framföras i max 
80 kilometer i timmen.

– Tillståndet gör det möjligt 
att genomföra tester i verklig 
trafikmiljö, vilket är nödvändigt 
för att kunna samla viktig data 
och testa olika funktioner, säger 
tekniske chefen Nishant Batra 
på Veoneer där Volvo Cars är 
delägare.

Ny bilhall i Upplands-
Väsby
I maj öppnar en ny bilhall på 
Bredden-området nära E4 i 
Upplands-Väsby mellan Stock-
holm och Arlanda. I detta väx-
ande bil-kluster finns redan i dag 
Tesla, VW och Skoda på plats.

Det är företaget Webcars 
som här öppnar sin första egna, 
fysiska bilhall på 2 100 kvadrat.

Webcars startades 2016 och 
har förmedlat begagnade bilar i 
alla prisklasser till kunder i hela 
Norden. I den nya hallen blir det 
fortsatt försäljning av begag-
nade bilar, som kompletteras 
med en verkstad och rekond-
avdelning.  

Norrlands Bil i Luleå … 
… har byggt en ny, dedikerad bil-
hall för Seats nya premium- och 
sportmärke Cupra. Samtidigt 
har den tidigare Seat-hallen intill 
byggts om. Norrlands Bil säljer 
VW, Audi, Skoda och Seat på två 
adresser i Luleå, och har även 
sälj- och service-anläggningar 
i Skellefteå, Piteå, Arvidsjaur 
och Malå.   

Stilbil i Upplands 
Väsby …
… har börjat sälja och serva Fiat 
Professionals transportbilar 
som komplement till Kia, Suzuki 
och Isuzu.

Stilbil har även en separat 
anläggning i Barkarby/Järfälla i 
nordvästra Stor-Stockholm, vil-
ken endast är återförsäljare och 
serviceverkstad för Hyundai.

LÄS FLER 

NOTISER PÅ 

VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se
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Mats Lewan, civilingenjör, 
journalist och  

forskningsanalytiker

”Den transportsektor 
som i dag utmålas som 
miljöbov kan i framti-
den transformeras till 
miljöhjälte!”

FOLK I BRANSCHEN

Som sekreterare för Mercedes-
Benz återförsäljarförening efter 
Mats Gustafsson tar Sven 
Claug över. Han lämnar därmed 
GA-sidan efter trettio år. Sven 
Claug har ett förflutet som bland 
annat regionchef, märkes- och 
transportbilsansvarig hos impor-

törer för Peugeot, LandRover, Chevrolet och Fiat. 
Han har också haft flera tjänster som återförsäl-
jaransvarig. 

Tomas Ulander slutar som vd 
för Toyota återförsäljarförening. 
Någon efterträdare var inte ut-
sedd vid pressläggningen av den 
här tidningen.

Renault har utsett Upplands Motor till ”Årets 
återförsäljare av elbilar”. Upplands Motor var den 
handlare som sålde flest av Renaults elbilar under 
fjolåret. 

Madeleine Kjessler är ny  
marknadschef på Audi Sverige. 
Hon har tidigare haft chefstjänster 
på Seat Sverige, VW transportbilar 
och senare på Skoda Australien 
och Kia Motors U.K. Hon efterträ-
der Tom Hedström som gått till reklambyrån King.

Nuvarande pr-chefen för Volvo 
Lastvagnar i Sverige Jan Strand-
hede börjar i april som ansvarig 
för Media Relations vid Volvo 
Lastvagnars huvudkontor. 

I tävlingen EY Entrepreneur of the year i Sverige 
fick Nina Thelin, Stringo, SEB:s 
pris ”Bästa internationella 
tillväxt” i Norrland. Stringo som 
tillverkar fordonsflyttare, är 
enligt juryn ”världsledande och 
en svensk exportsuccé”.

Ryds Bilglas förvärvar såväl Svenska Bussglas 
som Danglas Autoglasservice. Därmed får Ryds 
möjlighet att öka glashanteringen av buss, lastbil, 
tunnelbana och spårvagn samt vidga sin verksam-
het till den danska marknaden.

Stark tillväxt och nya bilmodeller ger ökat 
behov av verkstäder med specialkom-
petens, enligt Porsche Sverige. Skräd-
darsydda skadecenter slår upp portarna i 
Göteborg och Helsingborg.

PÅ FEM ÅR har försäljningen av nya Porsche 
i Sverige mer än tredubblats – från 550 
bilar 2013 till 1 830 bilar 2018. Den snabba 
tillväxttakten och kommande lanseringar av 
batteridrivna modeller anses ställa nya krav på 
verkstadsledet.

Nu har två nya skadeverkstäder öppnats, 
en i Göteborgsområdet där Porsche Center 
Göteborg har skapat en ny skadeanläggning, 
certifierad att utföra alla former av kaross-, 
struktur- och lackarbeten, enligt Porsches 
ställda krav.

– Vi har investerat i en toppmodern ska-
deverkstad och egen lackavdelning utrustad 
med den senaste tekniken, säger vd:n Rickard 
Magnusson.

Nya Porsche Center Helsingborg slog upp 
portarna i december 2018 och blev Sveriges 
åttonde återförsäljare av Porsche. I den 5 000 
kvadratmeter stora fullserviceanläggningen 
finns förutom försäljning och service även en 

skräddarsydd och fullt integrerad skadeverk-
stad.

Vd:n där, Gustav Lundh, berättar att hela 
reparationsprocessen går genom centret.

– Vi arbetar med original Porsche reserv-
delar och de senaste verktygen. Vår personal 
har alltid de senaste utbildningarna och 
våra verkstäder är direktuppkopplade mot 
fabrikerna.

Direktören för Porsche Sverige, Raine Wer-
melin, säger att tillverkningen i allt större grad 
sker med avancerade material och teknologier 
som kräver spetskompetens av verkstäderna.
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Porsche öppnar skräddar  - 
sydda skadecentrum

Här prisas skadeverkstäder
Vid MRF:s Lack- och skadeträff i Stockholm nyligen regnade inte bara priser över de 
försäkringsbolag som röstats fram som de bästa, utan också till skadeverkstäder.

Så här såg det ut i toppstriderna bland verk-
städerna:
BÄSTA SKADEVERKSTAD 2018: Sällstorps Plåt 
& Lack i Varberg. Motiveringen löd: ”En 
skadeverkstad som länge legat i toppskiktet 
och har stort fokus på att ligga i framkant när 
det gäller logistik, arbetsprocesser, arbetsmiljö 
och kvalitet. Detta har nu börjat ge utdelning i 
form av korta ledtider och nöjda kunder.”

Övriga nominerade var Möller Bil Sverige 
och Lindesbergs Bilskadecenter.
BÄSTA LACKVERKSTAD 2018: Autolack i Vim-
merby med motiveringen ”Möjlighet att föra 
verksamheten till högre nivåer har skapats 
genom att engagera personalen. Det har resul-
terat i effektivare processer, bättre arbetskli-
mat och inte minst mycket nöjda kunder”

Nominerade var också Atteviks personvag-
nar i Nässjö och Lecab i Karlstad. 
BÄSTA PLASTVERKSTAD 2018: Vinyl Make 
up i Jönköping. Utnämningen motiverades 
med: ”Genom god vilja, lösningsinriktad 
personal och fokus på hög kvalitet, har man 
tagit husbilsreparationer till en ny högre nivå. 

Kundernas toppbetyg talar sitt tydliga språk!”
Nominerade till plastpriset var också Werk-

sta Sweden/Måleri & Billackeringar i Norrkö-
ping samt Sundsvallslacken.

Johanna Blom Petersson och Stephan 
Petersson från Autolack i Vimmerby 
tog emot pris för Bästa lackverkstad. 
Här flankerad av Joachim Due-Boje 
och Jan Olvenmo.
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DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!
                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

Det råder stor brist på yrkeslärare och värre blir det framöver. Värst är det på  
gymnasieprogrammen Fordon och transport. Fram till 2031 behövs mer än dubbelt  
så många lärare än i dag. Omräknat till heltidstjänster, ungefär 1 900 nya lärare  
mot dagens 940. Omsättningen på lärare är hög och många väntas gå i pension. 

Tusentals fordonslärare saknas
STATISTIK

”Det förekommer snäva och  
missunnsamma fulavtal,  
näst intill slavkontrakt”

Det är rent erbarmligt

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

ÅT HE*#%TE, skrek jag ut i vanmakt och bedrövelse. 
Bilhandlare som inte får beställda bilar, som blir stämda av offent-

liga köpare som inte har fått sina beställda bilar på utlovad tid. Fina 
bilföretag som blöder och tvingas varsla. Som måste sälja eller lägga ner. 
Livsverk som krossas. För att generalagenten hållit bilarna i gisslan.

Det är naturligtvis Opel jag avser.

I FEBRUARI började generalagenten släppa några bilar från hamnen; 
cirka 25 procent registrerades jämfört med samma månad i fjol. Vi erfar 
att det förutom kampanjbilar handlar om en eftergift till de handlare 
som skrivit under konsignationsavtalet med Jyske Bank i hopp om att 
få kundsålda bilar de beställde av Opel Sverige, saligt i åminne. I 
december och januari registrerades bara några få Opelbilar i Sverige.

ALLT HANDLAR om oenighet kring det nya affärsavtal som KW Bruun 
Automotive har lagt fram. Där lär tumskruvarna ha dragits åt och 
gränserna tänjts så långt det går. Klimatet hårdnar.

Det förekommer i dag snäva och missunnsamma fulavtal, näst in-
till slavkontrakt. Som känns genomsyrade av avdrag, pekpinnar och 
repressalier och lämnar en fadd eftersmak av att bara ha tillvaratagit 
huvudmannens intressen.

Hur kul är det att vara bilhandlare under sådana premisser?

”DET SKA VA´ gôtt att leva, annars kan det kvitta”. Det måste vara roligt 
att driva företag. Man måste tro på sitt bilmärke för att vilja bjuda 
kunderna på lite goodwill och boosta varumärket.

Kanske bättre idé att vårda det egna varumärket ömmare (hur 
storstädernas varumärken hävdar sig i förhållande till varandra har vi 
svart på vitt i vår stora konsumentundersökning). Eller satsa på beg, 
en affär ni själva äger (på sidan 34 börjar vår årliga begagnat-special).

MEN VAD HÄNDER med ett återförsäljarnät när gamla välrenommerade 
bilföretag måste fimpa sina kundkontakter och upphöra med välkända 
märken? Och ersättas av nya grönare rookies? Skadas varumärket? 

Sjunker andrahandsvärdet på bilarna? Går 
det över huvud taget att komma tillbaka?

Det ska bli intressant att se resultatet av 
årets GA-enkät. Goda relationer mellan 
generalagent och återförsäljare renderar i 
lönsamhet och trivsel. Och vice versa.

 
VÅGAR JAG MIG på ett hurtfriskt tillrop 
utan att verka svulstig: När bilhandlare 
hamnat i klistret, sitter de inte kvar 
och låter det torka, de sliter sig loss 
och hänger upp andra våder. 

Typ, som Holmgrens Bil gör.
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Lärarnas löner ökar
SKOLVERKET HAR gjort en prognos för hur 
många lärare som behövs framöver i förskolan, 
grundskolan och på gymnasiet. På yrkeslinjerna 
på gymnasiet behövs 13 600 nya lärare fram till 
år 2031. Sämst är det på Fordon och transport. 
Analysen visade att det under åren 2017–2021 
skulle behövas totalt 730 nya lärare. I nästa 
femårsperiod, 2022–2026, 600 nya lärare, och i 
den tredje femårsperioden 540 nya lärare. 

Näst efter Fordon och transport kommer Bygg 

och anläggning. På denna linje behövs 1 700 nya 
lärare fram till 2031. Även inom El och energi är 
behovet stort, 1 600 lärare behövs under samma 
tidsperiod.

REKRYTERINGSBEHOVET kan också räknas om 
till hur många nyexaminerade lärare som tarvas 
och då blir behovet ännu större. Skolverket 
räknar helt enkelt med att alla som tar examen 
inte kommer att arbeta inom yrket. Totalt ser 

Skolverket ett behov av 2 300 nyexaminerade 
yrkeslärare inom Fordon och transport fram till 
år 2031, alltså ungefär 400 fler än det faktiska 
lärarbehovet. Bygg och anläggning har behov av 
2 100 nyexaminerade och El och energi, 2 000 
personer. 

DEN GENOMSNITTLIGA månadslönen för lärare 
på yrkeslinjer steg från 32 100 kronor år 2014 till 
35 800 kronor år 2017.  2                                 ac

Antal heltidstjänster 2016 Rekryteringsbehov 2017-2021 Rekryteringsbehov 2017-2021 Ungefärligt totalt behov

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

MITSUBISHI HAR öppnat en första ”Concept store”, en interaktiv arena 
där besökarna får lära sig mer om Outlander Plug-in Hybrid. Butiken 
öppnade i mitten av februari och ligger i Bromma Blocks, utanför 
Stockholm. Där kan besökarna bland annat uppleva bilen i olika 
miljöer och via en teknologisk årstidsväljare vistas i skilda väderleks-
förhållanden.

– Ambitionen är att skapa ett upplevelsecenter för Outlander 
Plug-In Hybrid. Det blir möjligt för kunderna att effektivt utforska och 
provköra bilen, säger Henrik Edemalm, vd Mitsubishi Motors Sverige. 

Mitsubishi Concept Store är bemannad och öppen alla dagar i 
veckan. Ett flertal bilar finns för provkörning i Bromma Blocks garage.

Konceptbutik för Mitsu
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” El- och gasbilar  
kan bli dödsfällor”
El- och gasbilar är inte tillräckligt säkra, enligt  
Tommy Carnebo på Södertörns brandförsvarsför-
bund som börjar utbilda andra brandförsvarsförbund 
och företag, bl a bilverkstäder och bärgare, om hur 
bränder i litiumjonbatterier bör hanteras.  

Du larmar om allvarliga situationer där el- 
och gasbilar är inblandade …
– Ja, jag är inte skeptisk mot själva elbilarna, 
men rädd för vad som kan hända när de 
brinner. Tyvärr tror jag att det är en tidsfråga 
innan en brandman råkar illa ut, eller rent av 
dör, vid släckning av elbilar eller gasfordon. 
Alla batterier på marknaden kan brinna och 
avger samma gaser då de brinner.

Är kännedomen om riskerna tillräcklig?
– Riskmedvetenheten är inte tillräckligt 
spridd inom räddningstjänsten. Vi har hämtat 
kunskap från flera forskare inom bilbatte-
rier, bland annat Annika Ahlberg Tidblad på 
Volvo, tidigare Scania. 

Vad kan hända?
– Förutom koldioxid och kolmonoxid, som 
bildas vid all förbränning och kan blockera 
syresättningen av blodet, frigörs vätefluorid 
som bildar HF-gas (gasformig vätefluorid) när 
en elbil brinner. Vid inandning ger den lätt 
livslånga eller dödliga skador. Dessutom har 
röken, som innehåller HF-gas, en tendens att 
explodera, vilket gör att det är livsfarligt att 
komma i kontakt med den. 

– Risken är också att gasen penetrerar 
genom kläder och tas upp av huden. Luftvä-
gar och lungor kan också skadas. Dessutom 
kan hypokalcemi uppstå, brist på tillgängligt 
kalcium i kroppen, vilket är svårt för våra kol-
leger på ambulansen att identifiera eftersom 
de inte kan mäta det. 

Ska vi vara rädda för elbilar?
– Egentligen är det allvarligast när bränder 
sker i stora batterier och i stängda utrymmen. 
Ett exempel är Mall of Scandinavia som har 
omkring 35 000 besökare varje vardag och 
kanske det dubbla en helg, där två Teslor står 
uppställda i en monter. Tänder ligister på 
elbilarna blir det problem; det tar upp till två 
dygn att släcka en batteribrand. 

– Litiumjonbatterier väger lite, laddas upp 

snabbt och innehåller mycket energi. Risken 
för brand uppstår ofta när batteriet utsatts 
för yttre våld och ibland börjar branden med 
tidsfördröjning. Krockar en elbil kan det dröja 
flera dagar innan den börjar brinna, en så 
kallad ”termisk rusning” sker där tempera-
turen snabbt stiger upp till 5 000 grader per 
sekund och sprider sig. Säkerhetsskyddet, 
som fungerar så att bilen inte går att ladda om 
något hänt med batteriet, fungerar väl och är 
säkert så länge bilen inte är krockad.

Hur är det med gasbilar?
– De kan förvandlas till bomber. Om gasbe-
hållarnas säkerhetsventiler inte håller eller 
inte hinner släppa på trycket, kan de explo-
dera om bilen har börjat brinna. Från fordon 
med CNG-gas (compressed natural gas) bildas 
eldpelare, likt jetstrålar. Från en buss kan 
pelaren bli omkring tjugo meter, från en bil 
kanske fem till sju meter hög eller lång.  
CNG-gas är den vanligaste gasen i Sverige,  
i övriga Europa är LPG (gasol) vanligast. 

– Ett stort problem är att brandförsvaret 
inte vet åt vilket håll ventilerna är riktade och 
därför aldrig kan beräkna om eldpelaren kom-
mer ut åt sidan, eller uppåt. I ett fall med en 
buss i Göteborg, var ventilerna riktade snett 
ner åt sidan, över bussdörrarna där passage-
rarna hade sin utrymningsväg. Den gången 

hann alla personer ut, men brandmännen var 
en hårsmån från att träffas av en gasbehållare 
som exploderade. 

– Jag är livrädd för att det snart ska hända 
något, både elbilar och gasbilar kan snabbt bli 
en dödsfälla för både oss och allmänheten. 2

Fotnot I: Enligt batterispecialist Annika Ahlberg Tidblad görs 
försök att utveckla fluorfria högfluorerade elektrolyter för 
att slippa HF-gasen, men att det då kommer att kunna bildas 
andra ämnen i stället och att det därför är viktigt att hålla sig 
uppdaterad med teknikutvecklingen.

Fotnot I I: Ytterligare en kursarrangör har kommit till vår 
kännedom: Brandfast, som har en utbildning för företag som 
hanterar litiumbatterier.

TOMMY CARNEBO

GÖR: Brandman/samordnare kommunika-
tionsolyckor.
ÅLDER: 37.
BOR: Tumba.
FAMILJ: Gift, två barn, 9, och 7.
KÖR: Skoda Octavia, Citroën Berlingo och 
brandbil.
AKTUELL: Pausat sin utryckande tjänst för 
att på heltid hjälpa andra räddningstjänster 
och företag att förstå riskerna vid bränder 
med fordon med alternativa drivmedel. 

VÄRT ATT VETA
Elektrolut i litiumjonbatterier kan börja koka 
vid 80 grader. Vid 150–200 grader är det ”point 
of no return” – alltså ingen återvändo och 
temperaturen kan skena med 5 000 grader  
i sekunden. 
Vätefluorid frigörs när litiumjonbatterier 
brinner, 2–20 kilo vid en totalbrand av 100kWh 
batteri. 
HF-gas ger livslånga skador vid 25 mg/kubik-
meter och är dödlig vid 139 mg/kubikmeter. 
Vätgas är lättantändlig, färg- och luktlös. 

Källa Södertörns brandförsvarsförbund

I  H U V U D E T  P Å  E N  B R A N D M A N  2

ENLIGT Anders Karlander på Opels 
märkesförening är främsta förkla-
ringen till minskningen att KW 
Bruuns administrativa rutiner och 
affärsmodell har införts. 

– Det tog lång tid att få på 
plats och under den tiden kunde 
återförsäljarna inte erhålla fakturor 
och därmed inte registrera några 
bilar, säger han.

Opel registrerade 141 bilar 
jämfört med 501 föregående år i 
februari, vilket ger en ackumulerad 
marknadsandel på 0,3 procent. Den 
kan jämföras med 2005 då Opel 
hade nära 4 procent av marknaden.

För branschen som helhet blev 
nedgången i februari 15 procent 
jämfört med året innan.

Karlander menar att det upp-
stått ett glapp mellan systemen och 
att bilar som sålts under början av 

Svag rörelse i Opel-ledet

året ackumulerats i en orderbank.
– Vi förväntar oss att bilar från 

orderstocken levereras under mars. 
Det är alltså först nu som det finns 
bilar som kan registreras, säger 
Karlander.

Vi har tidigare berättat att 
importören vägrat leverera bilar till 
de handlare som inte undertecknat 
konsignationsavtalet. De flesta har 
nu signerat avtalet, vilket gör att 
leveranserna är igång. Samtidigt 
som avtal och villkor gjorts om har 
KW Bruun flyttat Opelkontoret 
från Stockholm till Malmö.

I de nya affärsvillkoren har 
importören kraftigt reducerat 
lönsamheten för nysålda bilar, 
hur påverkar det försäljningen?
– Det är inte specifikt margina-

lerna som påverkar försäljningen 
ännu, däremot alla simultana 
förändringar. Vi är fortfarande i 
en osäker period i väntan på nya 
kontrakt. Hur utvecklingen blir 
framöver återstår att se, säger 
Karlander.

Det nya grundavtalet kommer 
att presenteras först under andra 
kvartalet, men det som upprört 
Opelledet mest är affärsvillkoren 
från första december förra året.

– I de villkoren förändrades 
allt. Det är ingen hemlighet att det 
finns en total marginalpress i alla 
nya villkor.

Är ni färdiga med förhandling-
arna med KW Bruun?
– Nej, men handlarna anser nu att 
det är upp till bevis för KW Bruun 
att visa att deras affärsmodell håller 

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

Opel fortsätter att dyka i nyregistreringar med 97 procent 
i januari och cirka 75 procent i februari. 

och att den leder till en lönsam affär. 
– Vi kommer träffas i mitten av 
mars och ha ett första arbetsmöte, 
som vi eftersökt och ser fram emot.

Importören jobbar med att 
utvidga Opels återförsäljarnät, inte 
minst på orter där det inte funnits 
någon representation. Senaste 
tiden har ytterligare fem handlare 
valt att säga upp Opel-affären.

– De tror inte på den nya af-
färsmodellen. Fyra av de fem har 
andra märken som de väljer att 
fokusera på eller ta in ett nytt. 

– Vi har stor förståelse för deras 
beslut när förändringarna varit 
så radikala. Om vi ska komma 
tillbaka till en marknadsandel 
runt två procent måste det tappade 
återförsäljarnätet bli komplett, säger 
Karlander. 2  

Från Motor-
branschen 
nr 11/18 och 
1-2/19.
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Rolig men tröttsam  
NOSTALGITRIPP 
Ford fortsätter trimma på framgångskonceptet 
Mustang som i andra retrogenerationen fått en fa-
celift, framför allt på insidan. Mustangen bjuder på 
utmärkta, extremt bakhjulsdrivna vägegenskaper, 
tilltalande design, bra utrustning och ett lågt pris – 
486 500 med V8 på 451 hk och nya 10-stegsauto-
maten som växlar riktigt snabbt och fint. Cab, plus 
42 000, manuell, minus 24 000. 

I priset ingår saker som skinnklädsel, mediokra 
LED-strålkastare, en utmärkt backkamera, Brembo-
bromsar, elställbara (men inte särskilt sköna) 
framstolar, digitala instrument och ett synnerligen 
aktivt avgassystem. Allt sitter ihop bra. I och 
med faceliften har den också fått autobroms och 
filbytesvarnare. I övrigt tunt med assistentsystem. 
En femliters V8 utan turbo som är rätt snål i jämn 
hastighet, inte en massa grejer som stör körningen, 
ett härligt V8-ljud och nu ännu mer motoreffekt. 

Men faceliften har inte ändrat på resultatet:  
Jätteroligt en stund, men i längden enerverande. 
Det är som att bilen byggts med en bombmatta 
med V8-ljud som utgångspunkt. Motorn låter 
mycket i varje läge, oavsett hur Active valve 
exhaust har ställts in. Mustangen gillar inte lugn 
körning, faktiskt inte i något av de sju körprogram-
men; den skriker och bråkar hela tiden. 

Visst är det härligt med bilar som hanterar svåra 
kompromisser. Stora Range Rovern kan vada i 
vatten, köra många barn till körläger och behålla 
ägaren i arton år utan att tappa stilen. BMW M550 
ser ut som en 520 med M-paket men går som ett 
skållat troll – när man vill. Effekten stör aldrig 
annars. Escalade kryddar enorm komfort och 
stora utrymmen med V8-muller, och avsaknaden 
av turbo gör att gaspådrag i uppförsbackar kan 
mötas med ett par nedväxlingar – motorn ryter till 
charmigt diskret.

Men den turbolösa Mustangen saknar kraft 
ibland och behöver växla ner, men den gör ingen-
ting diskret. Och det är ocharmigt. Som att den vet 
att dess tid är passé – med eller utan bonus malus 
– och att det gäller att leva varje dag som vore det 
den sista. En Dr Jekyll och Mr Hyde som fastnat  
i rollen som Mr Hyde. 

Med nya generationer bilköpare, som inte längtar 
tillbaka till 60-talets Mustanger, Corvetter och 
Camaros, kommer kanske Mustangerna få det 
svårt framöver. En annan nostalgibil, VW Beetle, 
läggs nu ner efter en föga framgångsrik tredje 
retrogeneration.

Elegant men högljudd.

Ny bil med  
gammalt namn 
avslöjar myt
Varumärken skapar associationer, och 
för de flesta står Corolla för något 
förnuftigt och evigt hållbart. Någon 
har kört sin 35 000-milade Corolla till 
Afrika och inte bytt olja på fyra år, men 
bilen går finfint ändå. Skolpyskologen 
som tröttnat på sin R5:a och efter att 

ha läst alla årgångar av ”Bilens svaga punkter” bestämmer sig för en naken Corolla sedan. En tristare bil 
men ett enklare liv, inte så dumt. Efter två generationer Auris återgår Toyota till Corolla, på alla sätt en 
logisk fortsättning på senaste Aurisen. Myten att det går allt snabbare och att produktlivscyklerna blir 
allt kortare avslöjas här. 

Sedan starten 1966 har livslängden på en Corolla-modell gått från fyra till sju år. Den nya är rymligare 
och kaxigare i designen än alla tidigare, men fortfarande förnuftig. Bara bensinmotorer erbjuds, många 
med hybrid förväntas säljas. Men priset är högt, redan den lilla och ganska sega 1,8-hybriden på 122 hk 
kostar som helnaken ”Life” 219 900, plus 10 000 som Tourer. Den som vill lyxa till det med 16 tums alus 
får lägga till 20 000 för en ”Active”. En 1,2 turbo kommer, den blir cirka 35 000 billigare. Nu väntar vi bara 
på att Ford Escort och Opel Kadett tar upp kampen med Corollan om nästa generations bilköpare.

BOSCH SHUTTLE: 
MORGONDAGENS  
MOBILITET
Tjatigt med alla som vill tala om hur mänsk-
ligheten ska förflytta sig i morgon? Kanske, 
men en ytterst viktig fråga att följa! Förar-
lösa, självkörande eldrivna och naturligtvis 
uppkopplade små bussar kommer att vara 
viktiga. Särskilt snabbt går inte utveck-
lingen. Redan i mitten av 1970-talet hade 
flera amerikanska flygplatser förarlösa, 
självkörande tåg för transport mellan termi-
naler. Tampa var först. Och Boschs Shuttle 
kommer att kräva subventioner, likt annan 
kollektivtrafik. Åtminstone om det ska vara 
så rymligt och fräscht som i denna prototyp 
som nyss visades på elektronikmässan CES 
i Las Vegas i januari.

Bränslecellsdriven sopbil
Att Sverige huserar två världsledande tillverkare av tunga fordon är 
imponerande. Men innebär också ansvar. När utvecklingen går framåt 
avgör ledarnas innovationsförmåga både hur det går för svensk fordons-
industri och hur branschen utvecklas och rustar inför framtiden. 

Bränsleceller är en intressant väg framåt, inte minst för en sopbil. 
Tyst drift är viktig när sopbilen rullar i tättbebyggda områden, särskilt 
tidiga morgnar. Utsläppen lokalt kan elimineras – men då måste vätga-
sen ha framställts av förnybara energikällor. Tyvärr har så mycket som  
95 procent av vätgasproduktionen i dag fossilt ursprung. Ändras det är 
bränsleceller en bra lösning. Räckvidd, servicetid och lastförmåga hos 
bränslecellsfordon är likvärdiga med fossilt drivna fordon och vinner 
över rena elfordon.

Corolla.

Mini-
navigatorn 
Aviator  
tillbaka

Efter 13 års frånvaro kommer Lincoln Aviator 
tillbaka. I USA kallas den för Mid-size suv – den 
är långt mindre än klassiska Navigator men med 
många roliga detaljer och högre motoreffekt: 450 
hk ur en turbomatad V6:a med hybridstöd. Nyckeln 
är ett minne; bilen startas med telefonen. Någon 
minns säkert den arga varningssignalen och den 
argt blinkande ”Fasten seat belt” i 70-talets 240. 

Lincoln vill skapa en premiumupplevelse, även 
när föraren hemfaller åt att slarva med säkerheten, 
så bältesvarnaren och alla andra varningsljud är 
inspelade live av Detroits symfoniorkester. Det här 
är första modellen med Lincolns nya designspråk 
”Quiet flight”. Den påminner en del om Range Rover 
Velar ur vissa vinklar. Visst skulle Ford-handlarna 
ha utrymme för en sjusitsig konkurrent till XC90, 
X5, GLE, Q7, Touareg & Co?

Bosch  
Shuttle.

Scania 
sopbil.

www.citk.se

CITK IT Konsult AB, 019-611 30 30, www.citk.se

CITK Tools BegBil
Öka marginalerna på begagnatförsäljningen!

Reducera ledtiden från inbyte till försäljning!

• Digitalisera hanteringen
• Styr med dator, padda 

eller mobil
• Utnyttja vår molntjänst
• Spara tid och pengar

Vill du veta mer om
CITK Tools BegBil?

Läs mer på www.citk.se eller kontakta:
matthias.fischer@citk.se, 070-342 53 51
sigge.dufvander@citk.se, 073-091 26 67



Induktionsvärmaren från Verktygsbo-
den lossar fastrostade bultar, styrleder 
och mutterförband elektromagne-
tiskt utan öppen låga som med en 
gasolbrännare. Utlovas vara snabb och 
precisionssäker. Levereras i en förva-
ringsväska med tio värmespiraler i olika 
storlekar i en sortimentslåda. Kostar 
4 796 kronor exkl moms.

Vinn!

Vinnare
Vinnare av Softschell-jackan från Mobil 1 december-
utlottningen blev Robert Holmberg från Svenstigs Bil.

Vi har fått 8 fodral till utlottning. Vill du vinna, mejla namn 
och postadress till redaktionen@motorbranschen.se 
senast 10 februari 2019.  

Skriv ”Utlottning Mobilfodral” i ämnes fältet. Tidningens 
medarbetare och anställda på MRF:s kansli får ej delta.  
Ev vinstskatt betalas av vinnarna.
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Skydda mobilen   
Helt vattentäta ska de här fodralen till 
mobiltelefoner från Kikkerland Design 
vara. Faktiskt dränkbara ner till en och 
en halv meters vattendjup. Garanteras 
genom en dubbel stängningsanordning. 
Fodralen har ett transparent fönster, 
justerbar dragsko och passar de flesta 
mobilfabrikat. Finns i färgerna skogsgrön 
och lysande orange. Säljs på flera nät-
sajter för cirka 60 kronor inkl moms.

Värmare i väska
Batterihjälpmedel
Enligt CTEK är det här den första batteriladdaren 
och -underhållaren i världen som kan svara på 
frågan ”När kommer mitt batteri att vara fullad-
dat?”. Är helautomatisk och kan anslutas direkt 
till batteriet. CT5 Time to Go passar för per-
sonbilar, CT5 Powersport är ämnad för mindre 
fordon såsom motorcyklar och snöskotrar. Båda 
kostar cirka 999 kronor inkl moms. 

Finns också ett blåtand-aktiverat batterihan-
teringsverktyg för cirka 599 kronor som via en 
app ger info om batteriets laddningsstatus och 
signalerar när det är dags att ladda. 

”GRYMT KRAFTPAKET”
Japanska Shinano har tagit fram en 
nätt och lätt halvtums mutterdragare 
som sägs ha ett grymt vridmoment. För 
tyngre bultar och hjulbyten. SI1460SR, 
som är produktens artikelnummer, mark-
nadsförs också 
som välbalanserad 
och snabb med 
en rotor med åtta 
lameller. Säljs i 
Sverige av WER-
agenturer till ett 
introduktionspris 
på marknaden av 
2 990 kronor plus 
moms.

För FordStores?

En glashylla över en Mustangfront  
med LED-belysning är månne något för 
Ford-handlarnas kontor. Importerade  
av Inter Agenturer. Priset är 385 kronor  
plus moms.
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Tung verkstadsutrustning

Du hittar oss även 
på sociala medier

www.instagram.com/gesab_swedenwww.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB
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Nytankat 2

Inte bara för preppers
Alla blir vi rekommenderade att ha en batteriradio i händelse av el-
avbrott. Den här FM-radion går både på DA13-batteri och nätanslutning. 
Därtill rätt snygg och levererad i en trälåda. Finns i tre färger. Kommer 
från danska designstudion Kreafunk som kombinerar kreativitet med 
funktionalitet. Säljs bland annat på Åhléns för cirka 1 300 kronor. 

TVÅL MED SKRUBB
Kan man inte sakna hederlig tvål? Den här med 

sesamscrub och rephandtag, är mild och mjuk 
och uppges både friska upp och kyla genom en 

blandning av eteriska oljor. Från danska Meraki, 
kostar cirka 130 kronor i butik. 
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Många hjul  
på liten yta

Allt fler tar hem däckaffären och bygger hotell för hjulen.  
I Gävle har Bilmetro precis uppfört en ny däckanläggning som 
ska kompletteras med bilglas i framtiden. Den ultramoderna 

däckverkstaden är införlivad med ett smart däckhotell.
TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON 

T
illgänglighet och flöde var ledor-
den när Bilmetro började projek-
tera en ny däckanläggning för två 
och ett halvt år sedan. Nu har den 
smygöppnat och ska vara i full 

verksamhet inför den intensiva vårsäsongen.
– Även om det är svårt att tro det nu, säger 

däckverkstadschefen Thomas Tellbro och tittar 
ut över gigantiska snövallar.

MEN DRIVORNA smälter fort och snart ska 
anläggningen sättas på prov. De två stapeltruck-
arna med digitala kameror ska åka skytteltrafik 
mellan verkstaden och hotellet. Vägen är kort, 
de är sammanbyggda med varandra.

– Vi har jobbat mycket med korta leverans-
vägar för att få flyt för truckarna, säger Tellbro.

Huset är inte jättestort, 1 000 kvadrat, men 
komprimerat och genomtänkt, ett slags compact 
living i storformat.

– Vi är störst i Gävle och klart modernast 
med en kapacitet att lagra mer än 15 000 hjul 
på våra anläggningar, säger Tellbro. 

DÄCKHOTELLET har 3 807 platser. Här vilar 
alltså mer än 15 000 hjul under taket sju meter 
över golv. Det är tätpackat. Mindre hjul kan 
förvaras i sju våningar, större i sex. Systemet 
består av två parallella avdelningar och skjut-
modulerna möjliggör att fyra gångar är öppna 
samtidigt. Man har valt en manuell vev för att 
flytta modulerna.

– Mindre risk för driftstopp och längre håll-
barhet, säger Mikael Forsberg som samordnar 
servicemarknaden i Gävleborg.

Ambitionen är att ha fyllt lagerutrymmet 
innan år 2020.

– Förhoppningsvis går det fortare. Vi 
säljer ju mycket bil och kan man få hälften av 
köparna att välja att slippa ta i hjulen själva, då 
kommer det att gå fort. Och här finns plats att 
bygga ut, säger Thomas Tellbro.

EN DÖRR UT från det svala hotellet och vi är 
komna till verkstaden. Thomas Tellbro ledsagar, 
tittar upp och säger att han gillar att tryckluften 
kommer från taket, ”klockrent som att man 

inte riskerar att snava över slangar”. 
De tre saxlyftarna är höglyftande, valda för 

att klara av större bilar plus att man verkligen 
har velat ha besiktningskravet (säkerhet och ar-
betsmiljö har också varit ledfyrar). Och under 
varje saxlyft, precis under hjulen, avlopp direkt 
till ett återvinningssystem för vattnet.

Anläggningen är projekterad för person- 
och lätta lastbilar men här finns också en 
tvåpelare för tyngre fordon.

Den helautomatiska ergonomiska tvättmas-
kinen är som ett tåg – matar fram, stoppar in 
och matar ut hjulen. Balanseringsmaskinen har 
ett diagnosverktyg som visar skevhet på fälgen 
och ovalitet på däcket. Den helautomatiska 
monteringsmaskinen ställer in klinchpressen 
med laser.

– Så har den en automatisk hjälparm, jätte-
bra om det är dyra fälgar och inte läge att bryta 
med däckjärn, säger Tellbro.

ANLÄGGNINGEN ligger i Hemlingby, ett af-
färsområde på tillväxt strax söder om Gävle, 

BILMETRO GÄVLEBORG

PERSONBILSSEKTORN

SÄLJER: Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Kia 
och Honda.

ANTAL PERSONBILSANLÄGGNINGAR: Fyra, snart 
fem med nya Audi (Volkswagen/Skoda/Seat/
Audi, transportbilar samt Kia/Honda. Dess-
utom egna plåt- och lackanläggningar).

SEKTORCHEF: Johan Kempas.

ANSTÄLLDA: Cirka 220 personer.

OMSÄTTNING: 1,5 miljarder, varav däckverk-
samheten är budgeterad till 12 miljoner.

VINSTPROCENT: 2,5 procent.

OM BILMETRO: Är en av Sveriges största privat-
ägda bilföretag med cirka 600 anställda på 
elva orter i Gävleborg, Dalarna och Uppland. 
Omsätter cirka 3,6 miljarder och levererade 
i fjol cirka 11 000 personbilar och 560 tunga 
fordon. Ägare är Filip Andersson.

B I L M E T R O  G Ä V L E B O R G  I  I  F R A M K A N T  2

Mikael Forsberg  
och Thomas Tellbro 
framför våningsplan 
som ska fyllas.
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där Bilmetro har köpt en tomt om 22 000 
kvadrat och där en ny Audihall också är under 
uppförande. Bilar av alla märken är välkomna 
till hotellet, men i första hand ska Audi-hjulen 
härbärgeras här.

– Alla Audi-hjul från det gamla stället har 
flyttats hit, säger Thomas. 

Den gamla anläggningen på Bondegatan 
är kvar och har fått mer luft. Tidigare var det 
trångt, som på många andra håll utnyttjades 
varje ledig vrå till däckförvaring.

– Snudd på att man hade dem under sängen 
hemma, säger Thomas och skrattar.

EN UTMANING är också att försöka styra kunder 

GL AS SKA KOMPLETTERA
Johan Kempas, som är sektorchef personbilar 
för Bilmetro i Gävleborg, ser stora utveck-
lingspotentialer.

Långt framskridna är planerna på att täppa 
igen däckverksamhetens lågsäsonger med 
bilglas i eget hus. Utrymme finns i den nya 
byggnaden och rekrytering har redan startat.

– Det blir ett pilotprojekt inom Bilmetro 
Gävleborg att kombinera bilglas och däck-
affären, säger Kempas.

SÅ HÄR TÄNKER THOMAS TELLBRO 
OM DÄCKAFFÄREN! 
– Den är inte alls krånglig om man sätter bra 
rutiner runt den. Jag anser att den ska vara en 
naturlig del av kundens nybils- eller begagnat-
köp. Visst krävs utrymme att lagra däck, men 
i dag har våra leverantörer korta leveranstider 
så vi behöver inte ha så stora lager. Biltillver-
karna har ju krav på sig att leverera bilar som 
gör så liten miljöpåverkan som möjligt, där är 
däcken en viktig del.

Men konkurrensen är tuff?
– Webbsajterna konkurrerar med lågt pris. 
Vi konkurrerar med förstklassig service och 
leverans. Fast priserna i dag skiljer inte så 
mycket som för några år sedan.

– Efterfrågan på däckhotell kommer att 
öka i framtiden. Bilarnas hjul ökar i storlek och 
det blir en allt för stor process för bilägarna 
att släpa runt på hjulen. Nya boenden är inte 
anpassade förvaringsmässigt och fler och fler 
är beredda att betala för bekvämlighet.

Hur kan ni köpa in smart?
– Vi har två huvudleverantörer och en som 
komplement. Vi måste se till att däckhotel-
lets kunder köper däck av oss när det blir 
dags att byta. Det är här vår kunskap om vilka 
däck som passar kundens bil blir en säljande 
faktor. Det finns väldigt många däckmärken 
på webbsajterna, många som dessutom 
har egenskaper som är direkt olämpliga för 
svenska förhållanden.

/AP

THOMAS TELLBRO

”TRYCKLUFTEN KOMMER FRÅN TAKET, 
KLOCKRENT SOM ATT MAN INTE RISKE-
RAR ATT SNAVA ÖVER SLANGAR” 

med hjul liggande under exempelvis avdelning 
”N” i hotellet att komma under samma period 
för att underlätta logistiken ytterligare. Dubb-
fria däck, som kan skiftas senare om vårarna 
och tidigare om höstarna förvaras i samma 
sektioner.

Den fasta personalstyrkan kommer att bestå 
av 3,5 personer. Det ska sägas att det inte är 
några problem att rekrytera däckmontörer här 
– 27 ansökningar, varav 9 skarpa vid senaste 
annonseringen.

Snart ska det åkas runt i Gävle med en straj-
pad VW Crafter för att marknadsföra anlägg-
ningen. Att ha sina däck på hotellet kostar för 
kunderna från 850 kronor per säsong. 2

Ovan till vänster: Med balanserings maskinen 
från amerikanska Hunter kan det sättas tryck 
på hjulet och det visas svart på vitt om det har 
ojämnheter eller inte.

Till vänster: Precis uppackad, en garagedomkraft 
som komplement. ”Ser grym ut, som en dröm”,  
tycker Thomas Tellbro.

Ovan, slang  rullen för tryckluft som är  
monterad i taket.

2  I  F R A M K A N T  I  B I L M E T R O  G Ä V L E B O R G

Nada, amerikansk bilhandels stora show med en jätteutställning 
tilldrog sig nyligen i San Francisco. Motorbranschens Anders 
Parment var där, i staden med de många tech-företagen, intensiv 
Ubertrafik och en rekordslingrig Lombard street.

NADA SHOW
Trender, analys & reflektion

STÖRST, BÄST OCH VACKRAST. USA är det land 
där marknadsföring uppfanns, här finns de 
ledande företagen och personerna inom försälj-
ning och marknadsföring, och här finns åtta av 
de tio högst värderade varumärkena i världen. 
Allt detta sätter sin prägel på mässan.

USA är en stor marknad, med drygt 17 mil-
joner nya bilar sålda förra året. Vilken svensk 
och för den delen europé som helst ter sig blek 
jämfört med en amerikansk säljare, marknads-
chef eller politiker. De pratar lite mer, lite högre 
och mindre inlindat. 

Till skillnad från Europa väljer handlarna 
själva affärssystem. Där finns ett enormt utbud, 
och samma sak med försäkrings- och finans-
lösningar. Med egna affärssystem har handlarna 
mer frihet på det området. 

I USA FINNS inga handlarföreningar som i Eu-
ropa. I stället är det Nada som för bilhandlarnas 
talan. MRF och handlarföreningen i ett, så att 
säga. I samband med Nada show hålls alla årliga 

handlarsammankomster för alla märken. 

MOTIVERA OCH BELÖNA. Många amerikanska 
handlare har problem med att belöningssyste-
men inte fungerar med yngre säljare. Här kan 
man vara lite mer kreativ med incitamenten 
och experimentera sig fram, enligt Cory Mosley 
från Mosley Automotive – och framför allt, ha 
koll på varje värdefull lead. I många fall, visade 
Mosley, har dialogen med kunden fungerat bra, 
sen rinner den ut i sanden – inte på grund av 
kunden, utan på grund av säljaren. I en gransk-
ning av svar på inkommande leads visade det 
sig att 53 procent av svar till de intresserade 
kunderna bara innehöll svar på frågor, men 
ingen inbjudan till fortsatt dialog. Till råga på 
allt innehöll hälften av svaren stavfel. Det är 
ju lite retligt när den som säljer premiumbilen 
stavar sämre än den som köper den.

Lösningen i USA är ofta incitament och pengar. 
Som Greg Dryden, Dealer FX, uttryckte det: 
”A pay plan is a job description”. Tillspetsat, 

T R E N D R A P P O R T  I  N A D A  2

Smältdegeln  
Nada show

Att Nada show förläggs till San Francisco har inget att göra 
med att Tesla har sitt huvudkontor där. Nada show flyttar 
runt. Förra året, och nästa, i Las Vegas. Året efter i New 

Orleans, 2022 i Vegas igen och2023 i Dallas.

Inte många städer kan hantera den enorma  
mässyta på 56 000 kvadrat som utställningen Nada Expo 

kräver. Där samlades tillverkare, etablerade  
finansbolag till startups. Drygt 500 företag erbjöd allt från 

traditionella lösningar inom affärssystem,  
lagerhållning, finansiering och belysning  

till innovationer när det gäller att hitta kunder  
på en marknad som kännetecknas  

av stenhård konkurrens.  
I år fanns 38 nationaliteter  

bland mässbesökarna.

1.

1. Konkurrensen mellan företag som erbjuder 
DMS är hård – här ett som kostar på sig en 
skolklass med inkastare, bjuder på drinkar 
och dessutom håller kvällsevent, allt för att 
hålla sig framme och bygga kundrelationer.

2. Biltvättar och däckmonteringsmaskiner  
i mängder, som på alla mässor. Men inget  
särskilt innovativt. Löften om ren bil på en 
minut funkar inte i vårt klimat.

3. Stridspiloten och författaren Dan Rooney 
pratade om nära döden-upplevelser och att 
det är misstagen som definierar vem man är, 
hur man hanterar motgångar.

2.

3.

Årets bilhandlarevent.  
Det är just vad det är!
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men det ligger onekligen en hel del i det!
Greg Dryden pratade också om vikten av 

att använda rätt nyckeltal, och slog ett särskilt 
slag för att inte bara använda släpande nyck-
eltal utan också ledande nyckeltal. Släpande 
ger information om hur mycket vi har sålt, 
hur många besök vi haft i hallen och margi-
nalen på däck. Ledande är ingångna service-
kontrakt, utestående offert, leads och annat 
som ger information om framtida prestation. 
Värt att påminna om. 

HÄR PRESENTERADES också en digital tavla 
med överträffade mål och missade möjlighe-
ter – ett bra verktyg för att utveckla kvalite-
ten. E-post som inte besvarats, telefonsamtal 
som kunden har avbrutit, hur många kunder 
som inte fått sin bil på utlovad tid, belägg-
ningsgrad på olika mekaniker, reklamationer 
och väntetid på telefon.

Andra idéer var flexibel och transparent 
prissättning – om kunden kommer en udda 

tid och kan lämna bilen över natten blir pri-
set lägre, om det passar verkstadens belägg-
ning just då. Och varför inte denna: ”Have 
your happy customers sing your praises 
– everyone wants their 30 seconds of fame.” 
En sällan använd möjlighet att låta kunderna 
berättar hur nöjda de är. Vem vill inte vara 
med på film?

ALLT DETTA blir så mycket enklare att 
implementera i USA, där handlarna själva 
köper upp DMS (dealer management system 
– affärssystem) i konkurrens. Den leverantör 
som har flest smarta, effektivitets-, lönsam-
hets- och kundorienterade funktioner får 
sälja flest affärssystem. Biltillverkare är bra 
på att bygga bilar, DMS-företagen är bra på 
DMS. I slutändan blir nog den amerikanska 
lösningen bättre. 2

Fotnot: Läs Anders Parments personliga reflektioner från 
Nada på vår webb motorbranschen.mrf.se

”HÄLFTEN AV SÄLJARSVAREN TILL KUNDER 
SAKNADE INVIT TILL FORTSATT DIALOG, 

LIKA MÅNGA INNEHÖLL STAVFEL”

CORY MOSLEY, MOSLEY AUTOMOTIVE

Lönsamt begagnat
Dags att lyfta fram begagnat, 
menade Randy Barone från Pearl 
Technology Holdings. Lönsamheten 
för begagnat i USA är dålig – 
sämre än i Europa – och det beror 
enligt baronen på att (nästan) 
alla handlare köper på auktion, 
där de bjuder över varandra, och 
(nästan) alla använder samma 
prissättningsmodell. Det slutar med 
att det blir billigt. Man måste köpa 
dyrt för att få en bil, och sälja billigt 
för att bli av med den. Den som har 
effektivast iordningställande vinner, 
men vad gör man om man som 
beghandlare har annat mål än att 
vara billig? Baronens tips:

✔ Köp bilar direkt från 
konsumenter, inte på auktioner!

✔ Ha superkoll på vilken 
annonsering som är mest effektiv!

✔ Använd alla kontaktytor – 
kunder i CRM-/DMS-systemet, 
kunder som lämnar bil på service, 
sociala medier – för att sälja!

✔ Var lite rolig och annorlunda  
i objektsbeskrivningen!

✔ Kontakta kunder som lagt ut 
bilen på eBay, AutoTrader etcetera 
och erbjud kontant betalning!

✔ Dina säljare måste sticka ut och 
kunna förklara varför kunden ska 
handla från dig!

✔ Biltvätt och däck är bra sätt 
att få kunder till dig – se dem som 
marknadsföringskostnader!

✔ Sälj till kunder som får avslag på 
krediten. Med flera kredtibolag kan 
du alltid hitta en lösning!

T R E N D R A P P O R T  I  N A D A  2

Stick ut!
En färsk undersökning från 
Epsilon research visar att 80 
procent hellre gör affär med 
ett företag som sticker ut och 
anpassar sitt erbjudande. I dag 
är bara 22 procent nöjda med 
hur väl handlare anpassar sina 
erbjudanden.

Det finns faktiskt fler 
möjligheter än någonsin att 
göra något annorlunda och 
sticka ut – gör det och bygg ditt 
handlarvarumärke! 

Svara i telefonen!
Det är inte ovanligt att en kund får sitta länge i telefonkö till bilverkstan. Så här 
ser det ut i USA, enligt en undersökning från Nada: 26 procent mer än två minuter 
innan någon svarar – och 47 procent får inte ens prata med en kundmottagare 
utan bara en växeltelefonist. Av de 53 procent som kommer till kundmottagaren 
får 26 procent inbjudan att komma till verkstan, 28 procent erbjuds en 
verkstadstid och 23 procent ombeds uppge sitt namn. Alla tre borde ligga 
betydligt högre. Även om inte dessa fakta är solklara finns förbättringspotential, 
hur ser det ut hos dig?

Det här är inte Hyundais monter från 
2014 utan kinesiska GAC Motor, som 
har ett brett modellprogram med 
till synes rätt trevliga bilar. Kändes 
inte spartanska, det hade till och 
med kostats på bilarna senaste 
generationen Continental-däck. När 
kommer GAC till Europa tro? 

Charles Gilchrist är ny vice 
ordförande för Nada. ”Vi 
är inte i bilbranschen utan 
i… faktiskt inte transport-
branschen utan the people 
business”, sa han. En lång 
reklamfilm visade hur glada 
Gilchrists kunder är.

Montrarna var stora,  
påkostade och nästan 

helt tomma på besökare.

För mässbesökare 
utan kompisar fanns 
en samlingspunkt för 
att hitta nya. Kanske 
skulle ses som lite 
påtvingat hemma?

Black Book har tagit fram ett verktyg för att 
koppla ungefär det som CarFax tar fram till 
värdering. Antal ägare, olyckor och krockre-
parationer, byte av krock-kuddar, brandskador 
med mera kopplas till en mer precis värdering, 
snabbt och enkelt. Som de själva säger – sluta 
gissa och vinn över konkurrenterna. Men de 
glömde att en bilhandlares fingertoppskänsla 
kan slå vilket system som helst. Varför inte 
kombinera överlägsna system med finger-
toppskänsla?

Utställningen av nyttofordon gav inga som helst 
indikationer på att en omställning till nya driv-
medel är nära förestående. Visst går det numera 
att få en F150 med turbo-sexa, ”EcoBoost”, men 
andra storsäljare som Chevy Tahoe och Sub-
urban, där går det åt andra hållet. Båda finns 
nämligen nu med 6,2-liters 420 hk-V8:an från 
Caddy Escalade. Minsta motorn är och förblir en 
5,3-liters V8 på 355 hk. En sån här är bra att ha 
för den som har en egen skog. 

Bilauktionerna är så många att de har en egen 
branschorganisation. 340 auktionsfirmor säljer 
drygt nio miljoner fordon på auktion årligen.  
Huvuddelen av leasingåtertagen går via  
auktionsförfarande i USA.

Snart sagt varenda snabbmatsrestaurang och 
motell har en parkeringsplats för månadens 
medarbetare – ”employee of the month”. Ett 
nationellt särdrag som stimulerar konkurrens 
och lyfter fram goda prestationer. Givetvis 
finns en sådan tävling också för årets hand-
lare, i samarbete med Time Magazine.

Gubagoo utvecklar tjänster för att förbättra 
konversationen mellan bilhandlare och  
kunder. När det lyckas bra är det livfullt,  
avslappnat och strukturerat i en bra mix!
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MÄRKESVERKSTADEN har en fördel. Visst har 
Mekonomen lyckats med varumärkesbyggan-
det. Samtidigt är det så att märkesverkstaden 
är det naturliga förstahandsvalet för alla som 
köper en ny eller begagnad bil där, en fördel 
som blir tydligare med privatleasing och 
serviceavtal där kunden byggs in i avtal. 

Medan märkesverkstan automatiskt får 
kunder måste icke-auktoriserade lägga 
pengar på marknadsföring. Bilhandlaren ser 
verkstaden som en del av helheten – one-stop 
shopping – och ser till den totala lönsam-
heten som kan komma från nybil, begbil, 
finans, skadeverkstad, reparationer eller glas – 
medan den fristående bilverkstaden måste få 
snart sagt varje jobb att bidra till lönsamhet.

Och eftersom service och reparationer 
är en så kallad lågengemangsprodukt – till 
skillnad från bilen i sig, båtar, kläder, resor 
och sommarstugor – så ser många kunder 
inte ett verkstadsbesök som något annat än en 
kostnad de gärna undviker. Det är lättare att 
få hög varumärkeskännedom för högengage-
mangsprodukter!

MJUKVARA och pris är viktigast. De egenskaper 
som konsumenterna värderar högst hos en 
bilverkstad är bra service och bra bemötande 
– och att verkstaden är tydlig med kost-
nad och eventuella tilläggsarbeten. Alla tre 
egenskaperna ligger på drygt 50 procent i vår 
undersökning (respondenterna har fått fylla i 
flera egenskaper). Dessa egenskaper har också 
bedömts som mest positiva när bilen har 
hämtats från service.

Personlig servicetekniker sågas av kunden. 
Bara 13 procent ser personlig servicetekni-
ker som det viktigaste hos en bilverkstad. 
Många bilägare är emellertid ganska sällan 
där numera – kanske en gång om året eller 
vartannat med en nyare bil. Det krävs nog 

ett visst bilintresse, och en bil som har några 
år på nacken, för att verkligen uppskatta en 
personlig kontakt i stället för den reguljära 
kundmottagaren.

Efter verkstadsbesöket är det bara knappt 
tio procent som tycker att den personliga 
serviceteknikern är viktigast.

Kanske dags för verkstäderna att fundera 
igenom konceptet? Kanske har den allmänna 
och ibland överdrivna upprustningen av mär-
kesverkstäder gjort att det passar bättre med 
en kundmottagare som bjuder på fint kaffe 
bakom den fina disken än en mekaniker …? 
Frågan förtjänar ytterligare funderingar.

BILIA OCH MEKONOMEN är de mest rekom-
menderade. Rekommendationsbenägenhet 
är ett mått på lojalitet. I Stockholmsområdet 
sticker Bilia ut med en hög rekommenda-
tionsgrad, klart högre än Mekonomen – i 
Göteborg är Bilia aningen bättre, i Malmöom-
rådet har Mekonomen i stället högst rekom-
mendationsgrad.

För att kunna rekommenderas förutsätts 
att kunderna har besökt och upplevt verksta-
den – eller hört mycket bra om den på andra 
sätt – så här har Bilia och Mekonomen en 
fördel. Båda tillhör de mest kända verkstads-
varumärkena – ett starkt varumärke bygger 
”automatiskt” rekommendationsbenägenhet 
om man presterar hyfsat. 2

Reklam funkar  
för verkstäder!
Varumärken är viktiga. De speglar goda 
prestationer och kunder som är nöjda och 
återkommer. Ibland ses varumärken som 
ytligare konstruktioner. Men det är de inte.

I VÅRT genomlysta samhälle går det inte i läng-
den att upprätthålla ett starkt varumärke om 
inte de underliggande prestationerna är goda. 
Och tvärtom – presterar ett företag bra stärks 
varumärket, och det skapar en mängd fördelar. 

Kunder, medarbetare, leverantörer och me-
dier flockas till starka varumärken för att ta del 
av deras erbjudanden – och medier gillar att 
granska dem. Ingen har väl granskat den lokala 
sushi-restaurangen. Men framgångsrika och 
kaxiga varumärken granskas. 

När bilhandlare pratar om stora märkesverk-
städer – då nämns ofta Bilia. På samma sätt är 
Mekonomen den icke-märkeskedja man oftast 
refererar till. ”Vi är inte dyrare än Mekonomen 
längre” eller ”Mekonomen saknar erfarenhet av 
nya A6:an”. Symbolerna för de stora och starka 
i sina kategorier – och just dessa två varumär-
ken är kändast.

EN SAK ÄR KLAR: Att bygga ett varumärke är 
svårt och tar lång tid. Wayke och Mekonomen 
har tagit tid att bygga upp. Det är trångt i etern 
och för att bryta igenom bruset med etable-
rade varumärken som Google, Lufthansa och 
Skanska behövs kreativ och smart marknads-
kommunikation. 

Särskilt för lågengagemangsprodukter!
Och visst är det fel att säga att varumärken 

är ytliga konstruktioner. Ingen vill ju hänvisa 
till varumärket vid köpbeslut. Varför köpte du 
en BMW? För den har ett starkt varumärke. 
Varför flyttade du till Bymarken? Varumärket. 
Varför semester i Singapore? Varumärket. Var-
för servade du hos Meca? Varumärket. 

Människor svarar inte så – men de starka 
varumärkena fångar en attraktivitet som många 
vill åt, men få har förmånen att få del av.

För att bygga ett starkt varumärke finns inga 
genvägar. Det måste börja med bra service och 
bemötande, och bra kvalitet i arbetet. Men när 
resultatet är gott blir det mer effektivt och bil-
ligare att kommunicera smart!

Vill du veta mer om Motorbranschens kon-
sumentundersökning, till exempel hur kunder 
får information från bilverkstäder?  
Kontakta Jeanette Edman på:  
rapporter@motorbranschen.se 

Fotnot: I studien har 1 859 konsumenter – jämnt fördelat mellan de tre regionerna – tillfrågats. Alla 
har körkort och drygt 90 procent är privatpersoner som äger, i undantagsfall leasar, sina bilar. Det är 
alltså i huvudsak en konsumentundersökning.
Enskilda handlare och verkstäder kan beställa data och analys specifikt för sina företag. Kontakta 
Jeanette Edman, 08-701 63 17, rapporter@motorbranschen.se

Motorbranschen har låtit  
undersökningsföretaget Smart Company  

utforska hur väl konsumenter känner till bilhand-
lares och verkstäders varumärken i Stockholms-, 

Göteborgs- och Malmöregionerna. Vi har också 
kollat konsumenternas attityd till varumärkena 

och hur nöjda de är med företagen. Vi kommer att 
belysa några frågeområden i kommande nummer. 
I april berättar vi vad konsumenter rankar högst 

hos bilhandlare och -verkstäder samt vilken 
service de efterfrågar. 

Här: Vilka  
verkstäder känner 

 konsumenterna till? 

Här är de hetaste 
VERKSTÄDERNA

Hur verkstädernas varumärken uppfattas undersöks sällan. Vi har gjort det!  
Och det ges svart på vitt att utfallet blir bra när bilverkstaden levererar  

bra service och bemötande samt är tydlig med kostnader.
TEXT & FOTO  ANDERS PARMENT
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”FÖR VERKSTADS-
KUNDERNA ÄR 

MJUKVARA OCH 
PRIS VIKTIGAST”

I MALMÖ vinner 
Mekonomen med  

46 procent, följt av 
Bilia, 35 procent och 

Hedbergs Bil,  
30 procent.

Mekonomen  
är mest känt av  

verkstads-
varumärkena.

Den auktoriserade  
flermärkeskedjan 

Mechanum är trea i Göteborg 
med 29 procent, i Malmö har 

Mechanum 11 procent  
varumärkeskännedom.  

Mechanum finns inte  
i övriga landet.
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Säkrare rull på fräscha ringar
Däcken tillhör onekligen bilens mer avgörande delar. Ändå har många kunder en tendens att  
förtränga att de är färskvara och att det inte räcker att ha hyfsade mönster om man vill känna 
sig säker. Vi gjorde en miniundersökning på stan och frågade några förare om deras däckvanor.

Är dina bildäck bra?
– Nej, det kan jag inte säga. Jag köpte dem för 
några år sedan, begagnade, och nu tycker jag att de 
börjar se riktigt dåliga ut.

Dåligt mönsterdjup?
– Mönstret är rätt bra. Det är mer att de börjar bli 
torra och spröda.

Så … hur ska du göra nu?
– Jag tänkte köra med dem kanske ett halvår till, 
sedan köper jag nog en helt annan bil. Typ en som 
är max tre år gammal, jag tror det blir en Seat eller 
Skoda.

Annars brukar ju studenter åka kollektivt, för 
att spara pengar?
– Jag vet, men jag bor lite utanför staden. Det tar två 
timmar med buss till universitetet. Kör jag själv går 
det på en halvtimme, det blir ett ganska enkelt val.

Har du koll på att dina bildäck håller max 
cirka tio år?
– Nja, jag brukar ha mina hjul på ett sådant där 
däckdagis, så jag går på vad de rekommenderar. 
Jag vet att jag har allround-däck nu, sommar som 
vinter. 

Dubbdäck har du ingen användning för?
– Visst, man kanske borde ha riktiga vinterdäck, 
men min man säger att det inte behövs. Vad det 
är för märke och så? Nej, det bryr jag mig inte om 
alls. Bara de rullar. Jag tar vad däckfirman rekom-
menderar.

Du verkar ha stor tillit till dem?
– Jo, men jag kollar alltid på internet så att jag inte 
köper något onödigt dyrt.

Sliter du mycket däck?
– Nej, jag kör ganska lite. Och när jag kör tar jag det 
ganska lugnt.

Har du koll på bäst före-datumet på dina 
däck?
– Jag skiftade faktiskt precis hjul i går. Och ja, jag 
har en uppfattning om att de blir sämre med åren 
även om mönsterdjupet är okej. Sedan har jag en 
körstil som gör att jag sliter däck. 

Kör du fort?
– Nja, jag håller mig på en bra nivå. Det var nog mer 
förut, då hade jag en Porsche. Då var det kul att 
kunna trycka på lite, till exempel vid en omkörning. 
Men jag har lugnat mig lite på senare år sen jag fick 
barn och så. Man tänker en gång extra på säkerheten, 
blir försiktigare.

Är du nöjd med bilen?
– Jättenöjd. Förutom att en av låsbultarna gick  
av när de skiftade hjulen. Men det är litet oklart  
om det är tillverkaren eller verkstaden som har 
gjort fel.

LEA BRANDL

BOR: Utanför Stuttgart.
GÖR: Studerar datavetenskap.
KÖR: Opel Corsa, 2000.

PIA LIF-BIMER

BOR: Stockholm.
GÖR: Tandläkare.
KÖR: Jeep Wrangler, 2016.

RASMUS ERIKSSON

BOR: Göteborg.
GÖR: It-rekryterare med egen firma. 
KÖR: BMW X5, 2017.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 
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Tanken är att detta ska bli en årligt återkommande rapport som dessutom ska omfatta hela Sverige redan 2020.

Konsument-
undersökning 

2019

En jämförelse av de största återförsäljarna 
och serviceverkstäderna!

Tidningen Motorbranschen har genomfört en konsumentunder-
sökning i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö där vi jämför de största återförsäljarna och serviceverk-
städerna. Respondenterna består av personer som har körkort, 
som har minst en bil i hushållet och som är 25–74 år, det vill 
säga de personer som är mest aktiva när det gäller köp av bil och 
tjänster från serviceverkstäder. Totalt har drygt 1 800 intervjuer 
genomförts, jämnt fördelat mellan regionerna.

Här kan ni ta reda på hur ni 
ligger till i jämförelse med era 
konkurrenter när det gäller:

✔ Kännedom.
✔ Besök (hos återförsäljare).
✔ Köp. 
✔  Vilka egenskaper kunderna  

tycker är viktiga.
✔  Hur väl ni anses uppfylla  

de viktigaste egenskaperna.
✔  Hur många som rekommen-

derar/är ambassadörer för  
respektive återförsäljare  
och serviceverkstad.

Rapporten  kostar 8 950 kronor  per stad eller  18 950 kronor för  alla tre rapporterna.  Priserna är exklusive moms.
Dessa kan beställas på  rapporter@motorbranschen.se. Dessutom finns det möjlighet att köpa till djupare  analyser av materialet.

Rapport-general  
Styrbjörn Swenzén. 
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2 L Ö S N I N G E N 

1

2

3 Allt fler använder 
appen och allt fler 
tjänster byggs på.

En app som är mer 
än bara en bankapp

Volvokunderna får
fler tjänster via app

TEXT ANNIKA CREUTZER  / FOTO ANNA REHNBERG

Hur ska banken 
hänga med den 
snabba digitala  
utvecklingen?

”VI BÖRJADE fundera 2014 och förstod ganska snart att lösningen var 
en app i mobilen. Det är så människor vill ha det i dag för mobilen är 
alltid med dem. Målet med bankappen är att ge kunderna en smartare 
bilekonomi och i Carpay-appen kan kunden sköta alla bankärenden, 
se erbjudanden och bonuscheckar. Våren 2016 var det dags för lanse-
ring och strax efter blev det också möjligt att betala verkstadsbesöket i 
appen. Det gör det möjligt för kunderna att hämta bilen när det passar 
dem och samtidigt ha tillgång till hela arbetsordern i appen. Detta 
sparar tid och gör verkstadsbesöket betydligt friktionsfriare. 

Nu har vi också byggt på tjänster för biltvätt och tankning. Både 
med karta och navigering var tank- och tvättställen kan hittas samt 
med en enkel betallösning som gör att kunden kan betala sin tankning 
inifrån bilen. 

Vi kunde alltså utnyttja vår unika ställning som den mobila bilbanken 
och skapa en helt ny tjänst för våra kunder.”

”VI HADE LÄNGE haft vår kortlösning som varit mycket framgångsrik. 
Bland annat var vi bland de allra första med möjligheten att delbetala 
med kortet. Men vi såg också hur snabbt den digitala utvecklingen 
kom och hur människor använde allt fler tjänster i sina mobiler. Vi 
insåg att om vi inte gjorde något skulle andra hinna före och vi ville 
fortsätta att vara i framkant.

Volvohandlarna, som är delägare i banken, kunde också berätta 
om vad bilägare upplevde som problem. Många tyckte att verkstads-
besöken tog allt för lång tid. De var tvungna att komma till verkstaden 
på vissa tider och de måste först gå till serviceteknikern och därefter 
betala. Ett annat problem var bonuscheckarna som vi skickade ut med 
post och som inte löstes in i så stor omfattning. Vi har lojala kunder 
men om vårt lojalitetsprogram upplevdes som krångligt var det ett 
problem vi ville lösa.”

Problemet

Lösningen

ResultatetDRAR NYTTA AV DIGITALISERINGEN
”I DAG HAR 420 000 unika personer laddat ner Carpay-appen och 
siffran stiger för varje månad. Under en månad är det ungefär hälften 
som använder någon av tjänsterna, 15 000 för digitala verkstadsköp 
under en månad och det ökar stadigt. Vi är stolta över att kunna skapa 
ökat kundvärde i form av tid. Vi ger helt enkelt våra kunder tid till 
annat genom de tjänster vi har i appen. Och både vi och Volvo Cars 
fortsätter att bygga ut tjänster. En sådan Volvohandlartjänst är att  
kunden kan få bilen hämtad och lämnad när den ska in på verkstad. 

Med Volvobilarnas digitala nycklar finns möjlighet att erbjuda allt 
fler tjänster. Det kan också vara att kunden får takboxen monterad när 
hon eller han är på jobbet eller att paket och matkassar levereras direkt 
in i bilen. 

Vi har bara börjat och det är Carpay som är navet för alla betal-
ningarna för dessa tjänster.”

Nischbanken Volvofinans Bank och Volvohandlarna skapade en unik 
digital produkt. En app som stegvis byggs ut. Med den senaste  
tjänsten kan kunden betala tankningen i bilen. Joel Graffman,  
chef för försäljning och marknad personvagnar på  banken, berättar:
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Joel Graffman berättar om 
appen som ska fyllas med 
många fler kund-tjänster.
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B E GAG N AT  I  F O K U S  2

”BEGAGNAT
FÖRSÄLJNINGEN 

BLIR ALLT  
VIKTIGARE FÖR 
BILHANDELN”

DET BLEV ett stökigt 2018 med flera nya lagar 
och regler som påverkade både nybilsförsälj-
ningen och begagnatmarknaden. Bonus malus 
från halvårsskiftet och de nya avgasreglerna 
VLTP påverkar både den svenska markna-
den och efterfrågan från våra grannländer. 
Dessutom har den svenska kronkursen varit 
fördelaktig för exporten.

– Det har varit ett extremt år för exporten 
av begagnade bilar. Från 66 000 under 2017 till 
108 000 bilar 2018, konstaterar Tommy Letzén, 
vd för MRF.

– Ta till exempel effekterna av WLTP-
reglerna som i Finland har gett ett påslag på 
motsvarande 100 000 kronor på nybilspriset för 
vissa modeller. Den kund som är sugen på en 
viss bil är då beredd att leta en nästan lika ny 
bil i Sverige. Vår export av bättre begagnade bi-
lar till Finland har ökat kraftigt och Sverige har 
nu gått om Tyskland som den största exportö-
ren av begagnade bilar till Finland. Grannlan-
det Norge är också på intensiv begagnatjakt i 
Sverige sedan ett par år tillbaka.

Utformningen av de svenska miljöbilspre-
mierna gör det attraktivt att exportera begag-
nade miljöbilar till Norge. 

– Många fordon hinner knappt bli regist-
rerade, bara körda några mil innan de lämnar 
landet, säger Letzén.

HAN BERÄTTAR om norska intressenter som 
ber återförsäljare att sätta en bil på marknaden 
för att inom ett år sedan sälja den till norr-
mannen för nybilspriset som står på skylten. 
Reglerna, med minst sex månaders innehavstid 
i Sverige för att bonusdelen ska betalas ut i 
nya bonus malus-systemet, är styrande och de 
första betalningarna ska komma nu i februari. 

– Vi ser hur norska och finska brookers 
dammsuger den svenska marknaden. Ja, även 
privatpersoner har upptäckt fördelen med att 
köpa i Sverige. Och vi ser hur gasfordon gärna 
går till bland annat Nederländerna.

Tommy Letzén har efterlyst ett mer långsik-
tigt tänkande hos de svenska politikerna.

– Det är dags för våra ansvariga politiker att 
fundera över vad som ska köras på de svenska 
vägarna. Incitamenten måste följa bilen! Se 
bara på Norge där det är nästan gratis när det 
gäller skatter, parkering och tullar för miljö-
bilar, även begagnade. I Sverige ligger i stort 
sett allt stöd på den första ägaren. Det är inte 
konstigt att så många begagnade miljöbilar går 
på export.

Några handlare som Motorbranschen 
har talat med tycker att det behövs en debatt 
om ansvaret för att begagnade miljöbilar ska 
stanna i Sverige. 

– Det är bra att vi för en diskussion men an-
svaret ska inte i första hand ligga på bilhandeln. 

Vi är handelsmän och ser vi en bra affär gör 
vi den. Men visst kan vi beklaga att verkstads-
kompentensen, som många nu försöker bygga 
upp kring exempelvis elbilar, kan bli svår att 
upprätthålla om en stor del av fordonen lämnar 
landet, säger Letzén.

– Det är ju också fortsatt service som för-
svinner med bilen. Men som incitamenten är i 
dag lockas vi att tänka kortsiktigt och fatta be-
slut på månadsbasis. Det kloka borde givetvis 
vara ett långsiktigt tänk där vi räknar på vad 
det går att tjäna på bilens hela livscykel.

BEGAGNATFÖRSÄLJNINGEN blir allt viktigare 
för bilhandeln när marginalerna pressas i 
nybilshandeln.

– Under det senaste året har vi sett en tydlig 
direktförsäljningstrend. Det tidigare skyddet 
för återförsäljare att få sälja alla nya bilar ur-
holkas allt mer. I kontrakt mellan generalagent 
och återförsäljare finns allt oftare inslag av mer 

direktförsäljning där digitaliseringsvågen och 
e-handeln även når bilhandeln. Vi går mot mer 
webbförsäljning där återförsäljaren blir den 
som enbart lämnar ut den redan köpa bilen 
och för det får en leveransersättning eller han-
teringsbonus. Som bransch behöver vi se över 
våra säljkostnader och incitamentssystem för 
säljare i takt med förändringen, säger Tommy 
Letzén. 

Privatleasingen ser också ut att fortsätta att 
bli en allt större del av bilhandeln och även där 
pressas handlarnas marginaler. Kunderna tycks 
gilla det bekymmersfria sättet att ha bil. 

På begagnatsidan är återlämnade leasingbi-
lar en stor del av affären.

– Vi ser hur olika generalagenter hanterar 
efterfrågan. En del satsar stora volymer på 
identiska bilar, ”tomhylsor” som vi kallar det. 
Dessa blir svårare att sälja begagnade. De som 
tänker till gör privat- och tjänstebilsleasing mer 
som godispåsar med bra blandningar. Och då 
blir de återlämnade bilarna mer lättsålda.

Tommy Letzén pekar på att många av de 
leasingfordon som nu kommer tillbaka är 
dieselfordon.  

– Det har blivit fult med diesel. Men ofta är 
det euro-6-motorer som absolut inte ger några 
miljöproblem, och dieselmotorns effektivitet 
är faktiskt en förutsättning för att vi ska klara 
koldioxidkraven på kort sikt. Senaste rapporten 
från forskarna på trafikkontoret i Stockholm 
pekade på att vi behöver ha kvar dessa fordon 
för att klara miljökraven framöver, säger 
Tommy Letzén och menar att branschen har 
ett gemensamt ansvar för att förklara detta för 
både kunder och politiker. 

TALET OM MILJÖZONER för att få ner koldiox-
idutsläppen får Tommy Letzén att se rött. Re-
geringen gav i augusti förra året kommunerna 
möjligheten att införa miljözoner i städerna.

– Det är vansinne! Att bara tillåta rena elbi-
lar i vissa zoner ger inga miljövinster. Och att 
inte ha med laddhybrider och biodrivmedel är 
ett feltänk. Bara att byta ut bilarna i Stockholm 
skulle kosta över tio miljarder kronor. Och den 
kostnaden ligger främst på människor med bra 
och miljövänliga dieselbilar som tvingas sälja 
sina bilar. Tänk vad mycket bra miljöarbete det 
går att få för den summan! 

– Vi behöver nyttja alla tekniker för att nå 
miljömålen. Fokus ska vara på utsläppen, inte 
att förbjuda vissa tekniker. 

Om Tommy Letzén skulle få önska något för 
begagnathandeln är det mer förutsägbarhet. 

– I dag har vi fått en ryckighet i handeln när 
olika politiska beslut, framför allt inom miljö-
politiken, kraftigt påverkar både inflöde och 
utbud av begagnade bilar. Vad vi behöver är 
långsiktiga och stabila politiska beslut som ger 
den enskilda handlaren möjlighet att planera 
långsiktigt och kunna sätta kloka restvärden för 
tre år framåt. 2

Vänd och 
se vilka 

som sålde 
bäst!

Begagnatförsäljningen under 2018 höll sig kvar på en hög nivå med 
580 000 sålda bilar. Lägger vi till den kraftigt ökade exporten såldes  
ytterligare drygt 100 000. Nu talas det allt oftare om bilbrist.
TEXT ANNIKA CREUTZER 

Bra men ryckigt
BEGAGNATÅR 2018
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100-I-TOPP LISTAN

De här sålde mest!
För femtonde året i rad presenterar Motorbranschen de hundra bilföreta
gen som säljer flest begagnade bilar bland Sveriges alla bilhandlare. 
Din Bil behåller topplaceringen som de erövrades för fyra år sedan. På 
andra och tredje plats är det också oförändrat med KVD Bil följd av Bilia.
Din Bil har ökat försäljningen med cirka 800 bilar men KVD Bil, Bilia och 
fyran Riddermarks har alla en sämre försäljning än under 2017. Femman, 

Volvo Bil i Göteborg har dock ökat från drygt 5 300 bilar till drygt 7 200. 
”Antal” är antalet sålda bilar till privatpersoner och företag. Bilar sålda till 
andra bilhandlare är inte medräknade. Alla på listan är aktiebolag utom 
en som anges som privatperson/enskild firma. Förra året var det två i 
listan. Filialer i ett aktiebolag har räknats samman och anges på den ort 
som aktiebolaget har sitt säte. 

Namn
Plac.
2018

Plac.
2017 Kommun Antal Namn

Plac.
2018

Plac.
2017 Kommun Antal

1                1             Din Bil Sverige AB                                           STOCKHOLM                    17 440
2                2             Kvdbil AB                                           GÖTEBORG                       11 487
3                3             Bilia Personbilar AB                                           SOLNA                               11 122
4                4             Riddermark Bil AB                                           JÄRFÄLLA                          8 290
5                6             Volvo Bil i Göteborg AB                    GÖTEBORG                         7 236
6               31            Bca Vehicle Remarketing AB                    SÖDERTÄLJE                     6 126
7                9             Kamux AB                                           JÄRFÄLLA                          5 704
8                8             Hedin Göteborg Bil AB                    MÖLNDAL                           5 657
9                5             Holmgrens Bil i Småland AB                    JÖNKÖPING                      5 409
10              7             Möller Bil Sverige AB                    UPPSALA                           4 960
11             10             Hedin Helsingborg Bil AB                    MÖLNDAL                          4 794
12             13             Hedin Stockholm Bil AB                    MÖLNDAL                           4 293
13             11             Atteviks Personvagnar AB                    JÖNKÖPING                      3 581
14             12             Bilmetro AB                                           GÄVLE                                 3 456
15             16             Upplands Motor AB                                           SOLLENTUNA                    2 615
16             33             Bilia Center Metro AB                    HUDDINGE                        2 590
17             15             Liljas Personbilar AB                    KALMAR                              2 475
18            Autoett European Cars B´v´, Activity Sweden, Fil   STOCKHOLM           2 467
19             18             Bilia Group AB                                           MÖLNDAL                           2 404
20             23             Mobility Motors Sweden AB                    MALMÖ                            2 399
21             Privatperson/Enskild firma                    GÖTEBORG                         2 242
22             17             Toveks Personbilar AB                    LIDKÖPING                       2 236
23             27             Engströms Bil AB                                           VÄSTERVIK                        2 102
24             24             H Lindströms Bil AB                    SKÖVDE                            2 011
25             22             Bilbolaget Nord AB                                           ÖSTERSUND                       1 965
26             21             Bavaria Sverige Bil AB                    SOLNA                                 1 946
27             44             Bil-Månsson i Skåne AB                    ESLÖV                                  1 943
28             19             Europeiska Motor AB                    SUNDBYBERG                    1 902
29             30             Svenska Bilgruppen AB                    HANINGE                           1 896
30             46             Bilbolaget Norrbotten AB                    GÄLLIVARE                        1 881
31             28              Carlqvist Bil AB                                           TINGSRYD                          1 801
32             32              Netbil i Skandinavien AB                    GÖTEBORG                         1 769
33             41             Landrins Bil AB                                           AVESTA                                1 696
34             40             Bröderna Brandt Personbilar AB                    UDDEVALLA                       1 617
35             25             Helmia Bil AB                                           SUNNE                                 1 602
36             34             Veho Bil Sverige AB                    HUDDINGE                         1 577
37             36             Berners Person - och Transportbilar AB       ÖSTERSUND                       1 563
38             35             Borås Bil Personbilar AB                    BORÅS                                 1 512
39             29             Holmgrens Bil i Göteborg AB                    JÖNKÖPING                      1 494
40             20             Fordonsmäklarna Stockholm City AB           HUDDINGE                        1 458
41             42             Norrlands Bil Sverige AB                    SKELLEFTEÅ                     1 437
42             66             Nordemans Bil AB                                           ÖRNSKÖLDSVIK                1 383
43             38             Askling Bil AB                                           LINKÖPING                       1 347
44             68             MCS Sverige AB                                           UPPLANDS-BRO                1 345
45             52             Tage Rejmes i Örebro Bilab                    ÖREBRO                              1 338
46             39             Motor Trend AB                                           MARIESTAD                       1 325
47             77             Bildeve AB                                           HELSINGBORG                  1 322
48             45             R A Motor AB                                           UPPSALA                            1 299
49                               Autorola AB                                           UPPLANDS VÄSBY            1 268
50             53             Söderbergs Personbilar i Norrköping AB      NORRKÖPING                    1 263

51             26             Burlin Motor AB                                              SKELLEFTEÅ                    1 260
52             50             Toyota Center Göteborg AB                       MÖLNDAL                          1 258
53             48             Bendt Bil AB                                              HALMSTAD                        1 252
54             43             Bil Trean i Uppsala AB                       UPPSALA                           1 212
55             37             Brandt Fordon AB                                              VÄNERSBORG                   1 198
56             72             Bertil Björkman Bil AB                       VÄSTERÅS                         1 185
57             93             Lecab Bilab                                              KARLSTAD                         1 133
58             47             Upplands Bilforum AB                       UPPSALA                          1 087
59             90             J Bil AB                                              STOCKHOLM                     1 085
60            Tradingsolutions Sverige AB                       STOCKHOLM                    1 069
61             57             Tage Rejmes i Linköping Bil AB                       NORRKÖPING                  1 055
62             54             Kristianstads Bilcentrum AB                       KRISTIANSTAD               1 032
63             56             Tage Rejmes i Norrköping Bil AB                       NORRKÖPING                  1 028
64             58             Åkessons Bil i Götene AB                       GÖTENE                             1 022
65             69             AB Kronobergs Bilaffär                       VÄXJÖ                                1 009
66             59             Eksjö Bilaffär AB                                              EKSJÖ                                  975
67             92             Bra Bil Väsby Stockholm AB                        UPPLANDS VÄSBY         966
68             62            Skobes Bil Nord AB                             NYKÖPING                          946
69             70            Skobes Bil Mitt AB                                               TRANÅS                               945
70            Bil AB Ove Olofsson                        HANINGE                             918
71             63             Motorcentralen i Umeå AB                       UMEÅ                                   917
72             61             Gustaf E. Bil AB                                               SKÖVDE                                908
73            M Bilar Group AB                                               VÄSTERÅS                           908
74             94             Johan Ahlberg Bil AB                       KARLSHAMN                       904
75             67             Rejmes Personvagnar AB                       HALMSTAD                           897
76             60             Nybergs Bil AB                                               JÖNKÖPING                        892
77             100           Roy Andersson Bilbolaget AB                       UDDEVALLA                         882
78             83             Fordonsbolaget Infracity AB                       UPPLANDS VÄSBY              880
79             73             Hedin Örebro Bil AB                       MÖLNDAL                             879
80             AB Bil-Bengtsson                                              YSTAD                                  875
81             76             Automobil Norra AB                       HÅBO                                   875
82             74             Bilbolaget Personbilar Gävle AB                       GÄVLE                                  873
83             55             Smålands Motor AB                       KALMAR                                872
84             81             AB Norrbil                                              NORRTÄLJE                          861
84             71             Carson Sverige AB                                              VALLENTUNA                      860
86             65             Barkarby Bilcenter AB                       JÄRFÄLLA                            847
87             95             Svenska Bil & Däck AB                       GÄVLE                                  832
88             84             Rolf Ericson Bil i Dalarna AB                       FALUN                                  825
89             KFL Bilcenter AB                                               ESKILSTUNA                      814
90             88             Kareby Bil AB                                               KUNGÄLV                             810
91             79             Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB                SUNDSVALL                         809
92             Knivsta Motor AB                                              KNIVSTA                               803
93             91             Karlstad Direkt Service AB                       KARLSTAD                            801
94             Tullinge Bil Sverige AB                       BOTKYRKA                           799
95             Göinge Bil AB                                               HÄSSLEHOLM                     794
96             Svenstigs Bil AB                                               VÄRNAMO                            788
97             86             Lidköpings Biltjänst AB                       LIDKÖPING                         784
98             Götaström Bil AB                                              VAGGERYD                            777
99             Vellinge Bilbolag AB                       VELLINGE                            774
100           85             Haag & Carlsson Bil AB                       NYKÖPING                    744

”Det ska röra på sig,
då blir det bra affärer”
Ett framgångsrikt bilår i backspegeln och tilltagande bilbrist. Lars 
Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, ser att det i slutet av 2018  
var 15 procent färre bilar i lager än vid motsvarande tidpunkt 2017. 
Han lägger en del av förklaringen på den kraftigt ökade exporten.

I tabellen visas topplista med handel av begagnade personbilar under perioden januari 2018 till december 2018. Köpare 
är företag eller privatperson men ej bilhandel. Vägverksfilialer har aggregerats upp till det huvudbolag som det tillhör.
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”EN TREND ÄR  
ATT ALLT FLER VILL 

HA DEL AV DEN 
GODA KAKAN”

BILHANDELN fortsatte att ta allt mer av 
begagnathandeln under 2018, framför allt när 
det gäller yngre bilar. Och att lagren krymper 
syns tydligt i siffrorna. 

– De sammanlagda lagren ute hos bilhan-
deln minskade från 71 318 bilar till 60 881 i 
slutet av 2018, säger Lars Lieberg och hänvisar 
till statistiken som gäller bilar som är max 
tio år.

Hela 2018 blev ett bra år för begagnat-
handeln men i december märktes en liten 
inbromsning i den inhemska efterfrågan. Det 
ledde till att försäljningen 2018 blev 0,4 pro-
cent lägre än 2017 och totalt såldes ungefär 
580 000 begagnade bilar i Sverige. 

Det stora hotet med allt för många, och 
för lika, privatleasingbilar tycks branschen ha 
blivit bättre på att hantera. 

Den tydligaste trenden 2018 är att begagnat-
affären blir allt viktigare och fler vill ha del av 
den goda kakan. Den trenden blev tydlig under 
2018.

– Vi ser fler aktörer komma in på mark-
naden. Bland annat blir det allt vanligare att 
finansbolagen, som har leasingaffären, själva 
tar in bilen och säljer den vidare. Efter att ha 
paketerat leasingaffären vill de nu ta del av 
fler led i kedjan. Vi ser till exempel hur de går 
direkt ut på auktioner. Två av dem, Leaseplan 
och ALD har till och med etablerat egna 
säljhallar, säger Lars Lieberg.

Han beskriver finansbolagens intresse för 
att själva sälja bilarna som ”det är ju vår bil 

och därför vill vi ha så mycket som möjligt av 
affären”. 

MEN OCKSÅ DE stora återförsäljarna behåller 
mer av begagnataffären. 

– Tre tunga aktörer som Bilia, Hedin Bil och 
Din Bil säljer i stort sett ingenting vidare till 
andra handlare utan behåller affären själva.

Lars Lieberg ser trenden som en effekt av 
minskade marginaler i nybilshandeln.

– Dessutom finns tecken på att den rekord-
stora nybilsförsäljningen viker av när konjunk-
turen dämpas. Och om nybilsförsäljningen inte 
ökar vänds blickarna mot begagnathandeln. De 
ser att det finns handlare som växer sig starka 
och blir allt bättre på begagnathandeln och 
tänker ”nu är det dags att ta tag i rodret”.

Ett sätt att få ut mer av begagnathandeln är 
att öka intäkterna i kringtjänsterna.

– Ett sådant sätt är servicepaket på be-
gagnat. Det är inte utbrett men vi kan se hur 
några försöker, bland andra några Volvo- och 
Toyotahandlare. 

Hur 2019 blir är ännu för tidigt att sia om. 
Men Lars Lieberg ser hur arbetet med att vässa 
begagnataffären blir allt viktigare. 

– Det är allt från att minska antalet lager-
dagar och öka omsättningen till att inte låta bilen 
stå för länge på verkstad och att allt praktiskt 
kring bilen flyter på som det ska. Och att justera 
priserna när bilen inte säljs inom en viss tid. 

– Det ska helt enkelt röra på sig – då blir det 
bra affärer. 2



 38 MOTORBRANSCHEN 3  •  2019   MOTORBRANSCHEN 3  •  2019 39

B E GAG N AT  I  F O K U S  2

Anders Holmqvist är bil-
branschkonsult och höll ett 
stort antal kurser i konsten att 
effektivisera begagnathandeln 
förra året. Vi ställde några  
frågor till honom.

Vad är allra viktigast för en lyckad begagnat-
försäljning?
– Att hela tiden förbättra och effektivisera 
den interna processen i hela företaget, tänka 
flödesschema där alla involverade deltar; från 
mottagning till verkstad, plåt, lack och till den 
slutliga försäljningen. 

– Det som är lätt att missa är att planera för 
fordonet tidigt. Redan när en ny bil är såld, och 
säljaren vet att inbytesbilen kommer in om två 
månader, ska den läggas in i planeringen. 

Vilken är den vanligaste missen?
– Många försummar att göra en noggrann test 
av bilen vid inbytesvärderingen. En missbe-
dömd skada och bilen blir stående på gården 
i väntan på reparation. Utan en riktig test kan 
den skadan försena försäljningen med flera 
månader. Det är tid som tickar pengar.  

– En annan miss som många gör är att inte 
ha en särskild biltestare som gör en noggrann 
test av bilen vid inbytesvärderingen. I mindre 
anläggningar kan man samarbeta med verk-
staden vid inbytestesten. Framför allt mindre 
plåtskador är svårt att bedöma kostnaderna för.

Hur viktig är tiden?
– Tidsmässiga mål i processen är a och o. Det 
ska vara helt klart att det är X dagar till försälj-
ningsstart. De framgångsrika begagnatsäljarna 
har en sak gemensamt – de har en tydlig mål-
sättning och process. 

– I dag är genomsnittstiden från inbyte till 

hall 30–35 dagar. Kan den tiden kortas – går 
det att sälja fler bilar på samma yta och med 
samma fasta kostnader. En ökad volym ger 
därmed större nettointäkter. 

Rent praktiskt, hur ska processen gå till?
– Jag tycker det är bra med någon form av 
fasta veckomöten med alla som är involverade 
i begagnatprocessen. Har någon bil fastnat 
på verkstaden? Är det några andra problem i 
processen?

– Försäljningschefen bör ha ett bra digitalt 
system som ger total kontroll på varje bil, när 
den kommer, när den är bokad på verkstad, vad 
som ska hända steg för steg och var i processen 
den befinner sig. Det finns många bra färdiga 
program att köpa. 

Men innan bilen är på plats är det väl svårt att 
säga vad som behövs?
– Det behöver det inte vara. Ta till exempel 
privatleasingbilarna. Ta kontakt med kunden 
30 dagar innan en bil ska lämnas tillbaka och 
erbjud en genomgång. Eventuella skador som 
måste åtgärdas upptäcks då och kunden kan 
hinna ta kontakt med försäkringsbolag om 
det behövs. När inlämningen sedan sker kan 
det gå snabbare och kunden kan koncentrera 
sig på det som är positivt – att få hämta ut en 
ny leasingbil. För vi vet att hälften av alla som 
lämnar tillbaka en privatleasingbil väljer en ny 
leasingbil och de flesta går till samma återför-
säljare.

– De åtgärder som krävs när bilen väl kom-
mer in är förberedda och kundernas positiva 
upplevelser kan ge rekommendationer och fler 
affärer i framtiden.

Hur ser du på alternativa vägar som export 
eller vidareförsäljning till andra handlare?
– Det kan vara kortsiktigt lönsamt. Men ta med 
den missade servicen i kalkylen! Mitt råd är att 
försöka ta större del av affären själv om du kan. 
Tänk på att begagnade bilar som du säljer till 

” Tänk alltid  
på att tid  
är pengar!”

vanliga kunder kan innebära bra verkstadsjobb 
under många år framöver. Du har dessutom 
löpande kontakt med kunden och därmed 
möjlighet till nya affärer framöver. 

Allbilhandel eller märkeshandel av begagnat?
– Allbilshandeln växer och det är stora aktörer 
som allt oftare syns. Om de får samma förtro-
ende från kunderna som märkeshandlarna tror 
jag att denna utveckling kommer att förstärkas. 
Många kunder vill ha en bil som motsvarar 
behoven och lägger inte samma vikt vid mär-
ket. Men visst finns det fortfarande många som 
inte kan tänka sig någon annan bil än den av 
favoritmärket.

Vilken är den hetaste trenden nu på begag-
natmarknaden?
– Efterfrågan på privatleasing är stabil, vilket 
ger handeln bra förutsättningar att planera för 
inkommande begagnat.

– Begagnatkundernas efterfrågan på servi-
ceavtal och andra helhetslösningar ökar också.

– För det tredje finns en konkurrens mellan 
unga begagnade bilar och privatleasing. Varför 
inte erbjuda begagnade bilar som är ett eller två 
år i privatleasing i 12 eller 24 månader? Många 
vill inte binda upp sig i 36 månader, som  
privatleasing av nya bilar oftast innebär.

Ditt allra viktigaste budskap till beghandeln?
– Tänk alltid på att tid är pengar. 2

Expertens 5 bästa tips!
l  Låt en proffstestare  

utföra testerna på alla 
bilar som ska komma in!

l  Skaffa ett bra digitalt 
program för begagnat-
processen!

l  Låt alla i hela processen 
involveras genom  
exempelvis veckomöten! 

l  Tänk långsiktigt på  
vad varje bil kan ge  
i framtida intäkter!

l  Tänk på att tid är  
pengar!

50 I TOPP BLAND EXPORTÖRER

Exporten av begagnat  
betydligt större än importen
EXPORTEN av begagnade bilar har ökat betydligt hos våra toppföretag. Under 
2017 exporterade Volvo Bil i Göteborg 4 135 fordon. Under 2018 var det 6 536 
fordon. En ökning med närmare 60 procent. Tvåan Bca Vehicle Remarketing gick 
från 1 612 till 6 102 fordon. En ökning med 380 procent! Trean Autoett European 
Cars är en nykomling som inte fanns med på listan förra året. Förra årets tvåa – 
VKDB (Vi köper din bil) har dock minskat exporten från 3 193 fordon till 2 394. 

DET HAR OCKSÅ försvunnit anmärkningsvärt många aktörer som inte är aktie
bolag. När vi rensade bort privatpersoner/enskild firma (som aldrig namnges i 
statistikkörningen) bland de 50 främsta blev det kvar 26 företag som var med 
på listan förra åren. När vi gör samma rensning i år får vi kvar 35 företag.

I antal fordon räknas begagnade personbilar som tagits i trafik under perioden 
januari till och med december 2018. Fordonet räknas som begagnat om det 
passerat mer än sex månader från första registreringsdatum i trafik. Personbilar 
som är avregistrerade med orsakskod ”utförd” räknas som exporterade.

Plac.
2018

Plac.
2017 Namn Kommun Antal

1           1             Volvo Bil i Göteborg                                              Göteborg                 6 536
2           4            Bca Vehicle Remarketing AB                                       Södertälje               6 102
3                    Autoett European Cars B´v´, Activity Sweden, Fil    Stockholm              3 306
4           5            Din Bil Sverige AB                                                         Stockholm               2 671
5           2            VKDB Sverige AB                                                           Stockholm             2 394
6           3            Kvdbil AB                                                                        Göteborg                 2 197
7    10            Webcars AB                                                                   Upplands-Bro         1 521
8         29            Autorola AB                                                                   Upplands Väsby     1 315
9         11            Ald Automotive AB                                                        Täby                         1 177
10                    Tradingsolutions Sverige AB                                        Stockholm             1 072
11        6            Kamux AB                                                                       Järfälla                      998
12         9            Riddermark Bil AB                                                         Järfälla                      705
13      46            Nordemans Bil AB                                                        Örnsköldsvik              704
14                    Cartrade2b AB                                                               Södertälje                  678
15      33            NF Fleet AB                                                                    Täby                            611
16       42            Netbil i Skandinavien AB                                              Göteborg                    489
17      26            Bilia Personbilar AB                                                      Solna                           461
19         7            Volkswagen Group Sverige AB                                    Södertälje                  445
20       17            Veho Bil Sverige AB                                                      Huddinge                    442
21                    Nordia Bil AB                                                                  Stockholm                 384
22      45            Auto Lounge Kungsbacka AB                                     Kungsbacka               355
23                    A Pettersson Export AB                                                Täby                           354
25       14            VR Sweden AB                                                               Göteborg                   310
27                    Hedin Göteborg Bil AB                                                  Mölndal                      297
28      22            Holmgrens Bil i Småland AB                                       Jönköping                 294
29                    Transiett AB                                                                   Stockholm                  278
30                    Atteviks Personvagnar AB                                           Jönköping                   275
31      31            Global Triangle AB                                                        Stockholm                 273
34                    Bavaria Sverige Bil AB                                                  Solna                          240
35                       Lecab Bilab                                                                     Karlstad                     239
36      43             Toveks Personbilar AB                                                 Lidköping                   234
37                    Norr Auto Rent AB                                                        Stockholm                 230
38      15             Autohansa AB                                                                Stockholm                 217
44                    Sports Car Center Branch Sweden AB                      Upplands Väsby        185
45                    Fristads Bilcenter AB                                                    Borås                          183
50                      Ammouris Bil AB                                                            Stockholm                  171

I tabellen visas topplista med exportörer som exporterat begagnade personbilar januari 2018 
till december 2018. Om den som exporterat fordonet är en privatperson/enskild firma anges det 
i stället för företagsnamn. Fordonet räknas som begagnat om det passerat mer än sex månader 
från första registreringsdatum i trafik. Personbilar som är avregistrerade med orsakskoden 
"Utförd" räknas som exporterade.

”MITT RÅD ÄR  
ATT FÖRSÖKA TA 
STÖRRE DEL AV  

AFFÄREN SJÄLV”

Begagnataffären är 
din egen. Här finns 
mycket att förädla.
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50 i topp på minst antal lagerdagar

EN BIL I LAGER är inte bara en osåld bil, det är också en bil som tar upp 
plats för andra, kanske mer inkomstbringande, bilar. 

Bilar i lager är låst kapital, pengar som inte kan användas för att tjäna 
mer. Därför gäller det att ha bilarna i lager så få dagar som möjligt. I topp 
ligger KVD Bil som är ett auktionsföretag och därmed i praktiken har ett 
ständigt utflöde av bilar när auktionerna är klara. Antalet lagerdagar har 
ökat under 2018 och var i snitt bland de 50 främsta 29,8 dagar. Det var 
främst i slutet av året som lagren ökade. 2015 var det 27 dagar och 2016 
var det 30 dagar och 2017 var det 27,5 dagar. 

I topplistan rankas företag med minst 20 bilar i lager och minst 100 sålda 
bilar under 2018. Antalet lagerdagar i tabellen beskriver snittet för antalet 
lagerdagar för de bilar som faktiskt sålts under året. I listan finns företag 
med olika inriktningar: auktionshus, mäklare och traditionell bilhandel.

Lagerdagarna har blivit fler

Antal

1                        Haninge Bilpark AB                         Handen 7
2              1             KVD Bil AB                                        Kungälv 8
3                        Bca Vehicle Remarketing AB         Södertälje 11
4           11             Mobility Motors Sweden AB          Malmö 14
5                        Sandbergs Autocenter AB             Falköping 14
6                        GT Performance Cars AB               Jordbro 15
7                         RCD Bil AB                                        Älta 19
8              2             J. Hjertman Motor och Fritid AB   Luleå 20
9                        Bilhuset Syd AB                               Höllviken 20
10                        Future Cars Sthlm AB                    Södertälje 21
11                        Kungälv Bilcenter AB                      Kungälv 21
12                        Svensk Bilsupport AB                     Säve 22
13         16             Götaström Bil AB                            Vaggeryd 23
14          13             Erlandsson Bil AB                           Frölunda 24
15                        Lomma Car Select AB                    Lomma 24
16           8             Västsvenska Bil AB                         Frölunda 24
17          14             Flinksbilar AB                                   Arlandastad 24
18          15             Västerås Fordon AB                        Västerås 25
19          26             Nordiska Bilhuset AB                      Tullinge 25
20                        Mikael Cakin Bil AB                         Hallsberg 25
21          25             KFL Bilcenter AB                            Eskilstuna 26
22                        David & Alex Bilar AB                     Järfälla 27
23                        Mk7 Bil AB                                        Träslövsläge 28
24         30             Car 4 Sale Sweden AB                    Göteborg 29
25                        Bilgallerian i Bromma AB               Bromma 29
26           27            Melinas Bilar AB                              Järfälla 29
27                         Marnil AB                                         Hässleholm 29
28                         Carcenter i Tullinge AB                 Tullinge 29
29                         Vibil AB                                             Karlskoga 31
30           37            FG Auto Arboga AB                        Arboga 31
31                         Munther Bilar AB                            Västerås 32
32          43             Skattkärrs Bilförsäljning AB         Skattkärr 32
33                          Klarälvens Bil AB                            Karlstad 32
34          45             Deluxe Bil Halland AB                    Varberg 33
35                         Karlstad Direkt Service AB           Karlstad 33
36         22             MD Bil Sverige AB                          Hisings Kärra 34
37                         Bileliten i Göteborg AB                  Kungälv 34
38                         Autocars i Skövde AB                    Skövde 34
39                         Nordic Bil Begagnade Bilar AB     Sundsvall 34
40                        Auto Tarkka AB                                Köping 34
41                         Weki Bil AB                                      Nyköping 35
42                        Borås Cars AB                                 Borås 35
43                        Smart Citybil Sverige AB               Vaggeryd 35
44         40             Skånes Bilcenter i Oxie AB            Oxie 35
45                        BTS Bil AB                                        Göteborg 35
46         19              MS Bil i Thn / Vargön AB               Västra Tunhem 36
47                        M Q Bilar AB                                     Tollarp 38
48                        Tjänstebils Experten i Kungälv AB  Göteborg 38
49                       Carteam i Borås AB                          Borås 39
50                       Alans Bil i Tomelilla AB                   Tomelilla 39
   
 

Bilhandel
Plac.
2018

Plac.
2017 Ort

ÄVEN OM BILAR säljs och försvinner från 
lagret räcker det inte för en bra begagnataffär. 
Det handlar också om att fylla på och tömma 
många gånger, omsättningshastigheten på 
lagret. Det finns dock flera sätt att öka omsätt
ningshastigheten utan att det egentligen inte 
blir mer affärer. Ett sätt är att låta bilen mellan
landa hos ett finansbolag, då registreras bilen i 

lagret och som såld två gånger. Auktionshusen 
som tar in och sedan tömmer lagret vid auktio
nen har också mycket höga omsättningssiffror. 

Det är förklaringen till att Mobility Motors 
behåller topplaceringen även 2018 med en 
omsättningshastighet på 54,4, en kraftig ökning 
från fjolårets 42,1. KDV Bil har däremot gått 
från sjätte till 14 plats när omsättningshastig

heten sjunkit från 18.5 till 15,4. En traditionell 
MRFhandlare brukar omsätta begagnatlagret 
ungefär fem sex gånger per år. 

Omsättningshastighet är försäljningen under 
året delat med snittet av ingående och utgående 
lager. I mätningen ingår bara företag som har 
haft minst 20 bilar i lager och som har sålt 
minst 100 bilar under det senaste året. 

50 I TOPP PÅ OMSÄTTNINGSHASTIGHET

Plac.
2018 Bilhandel Ort

Antal  
2018

Omsättnings- 
hastighet

Inte alltid rättvisande siffror

Minst antal lagerdagar MRF och övriga. Köpare: privat & juridisk person (ej bilhandel)

50 I TOPP PÅ BEG-BIL-IMPORTÖRER

USA-importör ny i toppen
NY I TOPPEN är Klintberg & Way Cars, ägt av Hedin Bil AB, som spe
cialiserat sig på att ta in begagnade amerikanska fordon till ”flertalet 
bilhandlare”, som det står på webbplatsen. PLC, fjolårets vinnare, har i år 
andraplatsen med 12 bilar färre än 2017.

Många av importörerna på listan är även 2018 fokuserade på husbilar. 
Andra är specialiserade på andra fordon med särskild användning som 
Mobilina som även 2018 tog in 64 handikappfordon. 

I tabellerna är importörerna listade efter antalet begagnade per
sonbilar som tagits in och som har satts i trafik under 2018. De allra 
flesta bilarna har tidigare varit i trafik i ett annat land och tagits in av en 
auktoriserad importör. 

1             Klintberg & Way Cars AB                                        Göteborg                  269
2         1      PLC Invest AB                                                          Norrköping               213
3        14      Motorhomes Sweden AB                                        Härryda                     73
4          2      MLS Husbilar Kommanditbolag                             Umeå                        67
5          7      Mobilina Anpassning AB                                          Malmö                      64
6        17      Exclusive Cars i Stockholm AB                              Stockholm                57
7          8      S.Jönsson Bil AB                                                      Höganäs                    53
8             Car Consult Sweden AB                                          Ljungby                     51
9        10      Husbilar i Pukavik AB                                              Karlshamn                49
10       4      Thommy Jonssons Ekonomibilar AB                    Ystad                         49
11       19     Rolling Ranch AB                                                      Strängnäs                48
12      22     Olofsson Auto AB                                                     Norrköping               36
14             Åkessons Bil i Götene AB                                        Götene                      34
15      20      E & S i Ljusdal Handelsbolag                                 Ljusdal                      33
16        6      Västkustens Husbilscenter Finbil AB                    Stenungsund           32
17      26      Auto Classica Of Sweden AB                                 Ystad                         31
18      42      CN Bil i Dalarna AB                                                  Borlänge                  29
19       9      Holmström & Lindgren Automobil AB                 Varberg                     28
20    28       Nifsta Classic Cars AB                                            Knivsta                      28
22    49      Kornhags Bil AB                                                        Borås                         26
23    16      Ucars Exclusive AB                                                   Eslöv                         26
25             AS Car´s AB                                                               Mellerud                   23
26     12       Joe´s Garage AB                                                       Kävlinge                   23
27    38      Krohns Husbilar AB                                                  Degerfors                 23
28             Magnus Törngrens Bil AB                                        Borås                        23
29             Manfreds Garage AB                                                Vara                          23
30             Optimalcars i Stockholm AB                                  Huddinge                  23
32    31       7h Bil AB                                                                    Mark                          22
33    23       Carlqvist Bil AB                                                        Tingsryd                   22
34             Ernrydcars AB                                                           Stockholm               22
35             Bilhallen i Örebro AB                                               Örebro                       20
36             Framtida Bil i Köping AB                                          Köping                      20
37     24       Nordslingan Bil AB                                                   Eskilstuna                19
38             Näsets Bilcenter i Vellinge AB                                Vellinge                    19
39             Sports Car Center Branch Sweden AB                 Upplands Väsby       19
40             Oscarssons Bilhandel i Mellerud AB                     Mellerud                   18
41             Arbetsfordon Syd AB                                               Ystad                         17
42             Funny Garage AB                                                      Skövde                      17
43             Grebbestad American Vintage AB                         Tanum                       17
44             Lone Star Cars AB                                                    Skurup                      17
46             Varbergs Husbilar AB                                               Varberg                    17
47     3        VOLVO Bil i Göteborg AB                                         Göteborg                  17
48    34       Daylight Husbilscenter AB                                      Jönköping                16
49             H Lindbergs Bil & Husbil i Eskilstuna AB             Eskilstuna                 16
50                Lada Skandinavien AB                                             Eskilstuna                16

I tabellen visas topplista med importörer som tagit in begagnade personbilar och som 
tagits i trafik under perioden januari 2018 till december 2018. Om den som importerat 
fordonet är en privatperson/enskild firma anges det i stället för företagsnamn. Kolum
nen "varav direktimport" visar de som har en privatimportmarkering hos Vägverket. 
Kolumnen "Varav auktoriserad import (tid.reg annat land)" visar de bilar som har varit  
i trafik i ett tidigare land och tagits in av en auktoriserad importör.

Plac.
2018

Plac.
2017 Importör Kommun Antal

1       Mobility Motors Sweden AB                   Malmö                     2 368                 54,4 
2       Haninge Bilpark AB                                  Handen                       685                 33,4 
3            Lundqvist & Askervall AB                       Arlandastad              489                  27,2 
4       Avicenna Bil AB                                        Malmö                         527                 19,2 
5            Götaström Bil AB                                     Vaggeryd                     771                 18,1 
6            Birsta Bil Group AB                                  Sundsvall                   318                 17,7 
7            J. Hjertman Motor och Fritid AB            Luleå                           377                 17,1 
8            Sandbergs Autocenter AB                      Falköping                    412                 16,5 
9            R Björk Trading AB                                   Backaryd                    585                 16,3 
10          Familjebil i Sverige AB                            Stenkullen                  263                 15,9 
11         Bilvaruhus Se i Göteborg AB                  Mölndal                       239                 15,9 
12         Kristianstad Bilförmedling AB               Kristianstad                580                 15,7 
13         Västmans Bil AB                                      Västerås                      315                 15,4 
14         Kvdbil AB                                                   Kungälv                   9 308                 15,2 
15         D.Cars AB                                                  Alvesta                        227                 14,6 
16         Bilkompaniet Uppsala AB                       Uppsala                      493                 14,5 
17         Växjö Bilförmedling AB                            Växjö                           411                  14,2 
18         Comfort Bilar i Västerås AB                   Västerås                      243                 13,9 
19         Holmstrand Bil AB                                   Täby                            283                  13,8 
20         GT Performance Cars AB                       Jordbro                       233                 13,7 
21         Vellinge Bilbolag AB                                Vellinge                       765                 13,7 
22         Bröderna Engvalls Bil AB                       Ljungby                       468                 13,6 
23         Bergners Bil AB                                        Umeå                          419                 13,5 
24         Västsvenska Bil AB                                  Frölunda                     328                 13,4 
25         Bilhuset Syd AB                                       Höllviken                     479                 12,8 

26         Car 4 Sale Sweden AB                            Göteborg                    296                 12,6 
27         Niemi Bil AB                                              Luleå                           522                 12,6 
28         Klarälvens Bil AB                                     Karlstad                      256                 12,5 
29         Piston Motors Viskan AB                        Stöde                           211                  12,4 
30         Auto Cars i Sundsvall AB                       Sundsvall                   297                  12,4 
31         Munther Bilar AB                                     Västerås                     366                  12,2 
32         Bilgallerian i Bromma AB                       Bromma                     239                  12,0 
33         Skattkärrs Bilförsäljning AB                  Skattkärr                    370                  11,9 
34         Nya K L Bil & Motor i Luleå AB              Luleå                          299                  11,7 
35         Allinvest i Uppsala AB                             Uppsala                     297                  11,4 
36         KFL Bilcenter AB                                     Eskilstuna                  804                 11,4 
37         Upplands Bilforum AB                            Uppsala                   1 073                 11,4 
38         Melinas Bilar AB                                       Järfälla                      531                 11,3 
39         Bil & Motorgruvan i Dalarna AB            Säter                           569                 11,3 
40         Bilsalongen i Skåne AB                           Hörby                          256                 11,1 
41         Hallsten Bil AB                                         Danderyd                    222                 11,1 
42         Motala Bilpartner AB                               Motala                        510                 11,1 
43         Tjänstebils Experten i Kungälv AB        Göteborg                    199                 11,1 
44         FG Auto Arboga AB                                 Arboga                        265                 11,0 
45         Future Cars Sthlm AB                             Södertälje                  143                 11,0 
46         E.S Bilar i Örebro AB                               Örebro                        307                  10,8 
47         Europeiska Motor AB                               Sundbyberg            1 846                 10,7 
48         Norrlands Bilinvest AB                            Sundsvall                   219                 10,7 
49         Daal Bil AB                                                Kungsängen              466                 10,6 
50       Autolane AB                                              Kungälv                      428                 10,6 

Plac.
2018 Bilhandel Ort

Antal  
2018

Omsättnings- 
hastighet

Köpare: privat & juridisk person (ej bilhandel)

Omsättningshastig-
heten är inte alltid 
rättvisande.
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HALVA BRUTTOVINSTEN på begagnatsidan hos 
Engströms Bil kommer från outleten. Budska-
pet är ”Äldre bilar med MRF-garanti”. Johan 

Milered är säljchef begagnat på 
Engströms Bil i Linköping:

– Det är ett tydligt budskap till 
kunderna att det vi sysslar med är 
en trygg och bra begagnathandel 
som de kan lita på. Därför beto-
nar vi MRF-garantin.

Det nya konceptet föddes 
utifrån ett behov.

– Vi ville ta hand om en större del av begag-
nataffären för vi såg möjligheterna. Vi började 
i november 2017 och affären har tagit rejäl fart 
under 2018.

– I Outlet säljer vi bilar av alla märken. Vi 
skiljer denna handel från vår märkeshandel, 
säger Johan Milered.

Lindströms två andra begagnatkoncept är 
knutna till de två märken som Engströms Bil är 
återförsäljare av, Das Welt Auto för Volkswagen 
och Audi Approved Plus för Audi. 

– Vi skiljer även på dem lokalmässigt och 
har Outlet i en annan byggnad. 

NAMNET OUTLET är vanligtvis förknippat med 
försäljning av kläder och prylar.

– Vi ville ha ett namn som var tydligt skiljt 
från vår andra verksamhet och ordet outlet är 
välkänt. Det har visat sig fungera mycket bra.

När Engströms Bil i Linköping summerar 
2018 visar också siffrorna på att kunderna har 
hittat fram.

– Ungefär 40 procent av vår volym av begag-
nathandeln har skett på Outlet. Det motsvarar 
drygt 750 bilar av totalt 1 900. Men ser vi till 
intäkterna står Outlet för 50 procent av brut-
tovinsten på begagnatsidan.

– Det visar att vi gjorde rätt när vi skapade 
Engströms Outlet i stället för, som tidigare, 
sälja dessa bilar vidare till andra handlare. I dag 
säljer vi allt själva!

Johan Milered menar att begagnat blir allt 
viktigare. Därför har två säljare avdelats för 
att bara syssla med Outlet, Isak Kanon och 

Kristofer Eke. 
– Totalt har vi sex säljare i Linköping och 

att låta två av dem bara syssla med Outlet har 
visat sig vara en del av framgången, säger Johan 
Milered.

Hela Engströms Bil AB har 1,2 miljarder 
kronor i omsättning och 265 anställda. Före-
taget har även anläggningar i Västervik och 
Vimmerby. I Västervik finns, som i Linköping, 
också egen verkstad. Företaget startade på 
1920-talet och började med försäljning av per-
sonbilar 1936. Volkswagen har varit med sedan 
1950-talet och på 1970-talet tillkom Audi. Strax 
före millennieskiftet tillkom lastbilsförsälj-
ningen i eget bolag, Engströms Lastbilar, med 
försäljning av Scania. 

Men i företagets historik på webbplatsen 
finns inte Engströms Outlet med.

– Det har vi inte hunnit med, säger Johan 
Milered och skrattar.

– Allt fokus har varit på försäljningen. Visst 
har vi skrivit historia, vi har bara inte hunnit 
skriva ner den. 2

Säljer allt själva via sin Outlet

Isak Kanon och 
Kristofer Eke har 
fullt fokus på Eng-
ströms Outlet. Johan 
Milered, nedan, är 
säljchef för hela 
begagnataffären  
på Engströms Bil. 

Engströms Outlet har blivit en rejäl framgång under 2018. Genom att skapa ett nytt 
koncept har Engströms Bil i Linköping tagit ett fastare grepp om sin begagnathandel.

Johan Milered.

Verktygsvagn 
och låda, XL
Grafitgrå verktygsvagn 
och topplåda med röd 
eloxerade lådhandtag 
av aluminium. Topp-
lådan har fyra stycken 
kullagrade utdragbara 
lådor och ett lock försett 
med gasfjädring som 
håller det öppet så att 
man enkelt kommer åt 
verktygen. Topplocket 
fungerar även som en 
låsmekanism till lådorna 
så de ej öppnas om man 
har den olåst i en service-
bil eller racebuss. 

Blästerskåp med tryck-
tank
Professionell blästerkabin med tryck-
tank, öppningsbar front och dam-
mutsug med partikelfilter. Trycktan-
ken ger ett jämnare och högre flöde 
av blästermedlet för bästa möjliga 
avverkning. 

Induktionsvärmare i väska
En induktionsvärmare gör det möjligt att lossa 
fastrostade bult och mutterförband utan att 
använda en öppen låga.  Induktionsvärmare 
använder sig av elektromagnetism för uppvärm-
ning av järn och vissa icke-järnhaltiga metaller 
utan risk för öppen låga. 

.

Alla priser är exkl moms 

Enpelarlyft, flyttbar 
manuella spärrar

Flyttbar hydraulisk enpelar-
lyft som tar mindre plats än 
en tvåpelarlyft. Inga instal-
lationsbekymmer med för 
klen betongplatta eller vär-
meslingor som ligger i vägen 
vid fastsättning. Åtkomsten till 
sidan av fordonet är bättre då 
det inte finns en stolpe som 
blockerar. Runda lyftkuddar 
som höjs eller sänks med 
trapetsskruvar. Justerbar balk 
som gör att man kan justera 
bredden så lyften fungerar till 
de flesta bilar. Armarna när-
mast pelaren är vinklingsbara 
och går att skjuta ut i tre steg. 
De andra två armarna är också 
vinklingsbara och kan skjutas 
ut i två steg.

Svetsbord, 915x610 mm
Kraftigt svetsbord med hålad 
bänkskiva av stål. Hålsystemet 
underlättar och minskar tiden för 
fixering av det som ska svetsas. Som 
tillbehör finns spännverktygssats 
artnr 496659.  Tjocklek bordsskiva: 4 
mmAvstånd mellan hål: 35 mmHål-
diameter: 16 mmDimension bord 
(LxBxH): 915x610x870 mm

Servicelyft, 3 000 kg, elspärrar
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor. Enklare jobb under 
bilen går också att utföra eftersom det inte finns några krysstag som sam-
manbinder körbanorna. Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter 
via manöverpanelen - ingen tryckluft behövs.

Kompressor 3 hk och slangvinda
Stark och stryktålig 1-fas helautomatisk oljesmord 
kompressor med tvåcylindrig pump, hög luftkapacitet 
och rymlig 50 liters tank. Perfekt för alla slags arbetsupp-
gifter i hemmet och verkstaden. Tryckreglering 0-8 bar. 
Tystgående induktionsmotor med direktdrift ger hög 
driftsäkerhet och lång livslängd. Just nu bjuder vi på en 
slangvinda när du köper kompressorn.

Hylla i metall, 500 kg, 5 
plan
Riktigt kraftig och stabil hylla med 
fem hyllplan, varje hylla klarar en 
belastning på 500 kg.. Man kan även 
dela hyllan på mitten om man vill ha 
en lägre sektion. Storlek (DxBxH): 430 
x 900 x 1800 mm

Verktygslåda med verk-
tyg, 84 delar
Verktygslåda med 84 st verktyg, 
snyggt sorterade i skumgummiin-
lägg. Lådan av rödlackerad stålplåt 
är försedd med topplock och 2 st 
utdragbara förvaringslådor på fram-
sidan. Lådans låsspärrar går även att 
låsa med separata hänglås. Verkty-
gen i lådan täcker det större behovet 
i hemmet och garaget. 

Metallbandsåg G4023
Bandsåg industrimodell halvmanu-
ell, vilket innebär manuell lyftning 
av sågbygel samt nedsänkning 
av sågbygel via hydraulkolv och 
reglerventil. Sågbygeln är geringsbar 
0-60°, låses via spak. Automatisk 
avstängning av motorn .
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Ted Rundquist, delägare av RA Motor  
i Uppsala är också mycket nöjd med  
begagnatåret 2018. ”Bra och händelserikt”, 
lyder hans summering.

TROTS EN VÄLDIG bilbrist under hösten sålde RA Motor i stort sett 
lika mycket som året innan.

– Allra bäst var det under maj till och med augusti. Det var fan-
tastiska månader, säger Ted Rundquist.

Samtidigt skulle RA Motor hantera införandet av bonus malus i 
mitten av sommaren.

– Det påverkade framför allt vår nybilsförsäljning, men gav också 
effekter på vår begagnatförsäljning.

RA Motor har nybilsförsäljning av Hyundai, Honda och Subaru.
– Men på begagnatsidan säljer vi även andra märken. Vi brukar 

skoja och säga att vi säljer allt från A till Ö. Vårt mål är att ha bra, 
snygga och testade bilar för alla. Det ska inte spela någon roll om det 
är en ung förstagångsköpare eller en stamkund. 

Det har gett resultat. I dag är RA Motor en av de större aktörerna 
på begagnatsidan, men en årlig försäljning på ungefär 1 700 bilar. 

DET VAR FÖR TVÅ år sedan som Ted Rundquist och kollegan Lars-
Gunnar Andersson tog över RA Motor från de tidigare ägarna 
Robert Bergström och Anders Enocson som startade företaget 1992. 
Man kan säga att RA, som tidigare stod för ägarnas förnamn, numera 
står för efternamnen. 

– Vi hade tidigare ett annat företag där vi sålde Kia och husbi-
lar. Men när vi fick möjlighet att ta över det här fina företaget slog 
vi till, säger Ted och berättar att RA Motor numera också säljer en 
stor mängd husbilar och dessutom har blivit återförsäljare av Swift 
husbilar.

Ett 40-tal personer arbetar på RA Motor som också har en stor 
serviceverkstad. 

– På begagnat har vi våra fyra ”elitsoldater” som är fantastiska 
säljare. 

Nyckeln till en bra begförsäljning menar Ted Rundquist ligger i 
att bygga långsiktiga relationer med trygghet för kunderna både före 
och efter köpet.

– Det allra viktigaste är att ha en positiv ton. Med bra bilar och 
gott humör skapar vi bra försäljning. 2

” Viktigast är
en positiv ton”

Bra bilar och ett  gott humör är  Ted Rundquists  framgångsrecept.

För Lindströms Bil i Jönköping blev 2018 
ett riktigt toppenår, ”både intensivt och 
spännande”, enligt begagnatansvarige  
Patrick Andersson.

”Vi har vässat  
alla rutiner”

PATRICK ANDERSSON berättar stolt att Lindströms Bil sålt mer begag-
nad bil totalt, omsatt dem i högre takt och ökat bruttovinsten. 

Totalt såldes 2 500 begagnade bilar under 2018 i företagets hallar 
i Jönköping, Alingsås, Falköping, Borås, Trollhättan och Skövde, där 
även huvudkontoret ligger. Totalt arbetar 30 säljare både med nytt 
och begagnat. Lindströms Bil är återförsäljare av Toyota och, i en av 
hallarna, säljs även Lexus. 

Patrick Andersson beskriver hur rutinerna kring begagnatförsälj-
ningen ständigt finslipas och förbättras.

– Alla inbytta bilar ska testas av tekniker och värderas korrekt 
av den begagnatansvarige i samråd med säljaren. Säljaren gör en 
arbetsorder för åtgärder som bilen behöver. Mitt jobb är att se till att 
allt åtgärdas så snabbt och billigt som möjligt. Sist av allt fotas bilen 
så professionellt som möjligt innan den läggs ut till försäljning på 
Blocket och Wayke.

ARBETET MED rutinerna har gett resultat.
– Vi mäter nu ledtid från inbyte till inleverans och den har kom-

mit ner på tio dagar här i Jönköping. Våra lagerdagar och omsätt-
ningshastighet har under 2018 aldrig varit över 60 dagar, den har 
vissa månader varit nere på 40. Räknar vi bort ledtiden är det i snitt 
30 dagar från annons till såld bil.

– Vår målsättning är också att behålla alla märken och sälja dem i 
våra butiker. Bara i undantagsfall säljer vi bilar vidare till handlare. 

Lindströms Bil har i allmänhet varit förskonad från problem som 
uppstått till följd av bonus malus, WLTP och pratet om miljözoner. 
Patrick Andersson menar att kunderna snarare i högre grad än tidi-
gare efterfrågar hybridbilarna men även snåla, rena och lågt skattade 
bensin- och dieselbilar i utsläppsklass Euro 5 och 6.

– Vi räknar med att öka försäljningen till 2 800 begagnade bilar 
under 2019. Toyota lanserar tre helt nya bilar av modellerna Rav4, 
Corolla och Camry med nya drivlinor och låga utsläpp, låg förbruk-
ning och låg skatt. Därmed har bilarna attraktiva förmånsvärden för 
tjänstebilsförare, men även för privatpersoner. Det bör ge oss ett bra 
inflöde av inbytesbilar både av egna och andra märken. 2

Patrick Andersson,  
begansvarig som finslipar 
rutinerna på Lindströms Bil.
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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

HÖG
LYFTANDE
SAXLYFT!

PREMIUM SAXLYFT 
3.6 ton

Höglyftnade saxlyft med
varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 
vid saxbenen. 
Möter kraven på reversibel 
lastning, 3:1 - 1:3. 



procent av manliga chefer 
tar inte ut så mycket för-

äldraledighet som de vill, 
visar en undersökning 

från Ledarna.

Chefen viktig när 
unga väljer jobb 

30%

Chefen är viktigast när unga akademiker väljer arbetsgivare. 
Dels på grund av ledarskapet i sig, men också för att en bra 
chef är positiv för stämningen på arbetsplatsen. Det visar 
en undersökning från Academic Work där 14 000 högskole-
studenter och unga nyanställda svarat. 60 procent av dem 
rankar ”bra chef och bra ledarskap” samt ”trevliga kolleger 

och bra stämning” högst bland kriterierna för val av arbetsplats. 
Dagens akademiker väljer lika mycket chef som de väljer arbetsgivare i början på karriären. ”En dålig chef  

bidrar till en dålig relation i arbetet”, säger Svante Randlert, business and people advisor på Academic Work. 
Enligt ungdomarna är bra egenskaper hos en chef tydlighet och att ge mycket energi.
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FRÅGA TRE

JOAKIM JAKOBSSON, Toyotasäljare 
på Burlin Motor i Skellefteå 
– Det är väl självklart, man måste leverera 
i vår bransch för att kunna klara sig, det 
för att ge en bra upplevelse till kunderna. 
Det måste vara professionellt hela vägen. 

Man kan inte gå ut 
och slira runt och 
sladda. Det finns 
fler bilhandlare i 
dag och i och med 
internet kan man ta 
sig till andra orter 
för att hämta en bil 
om vi inte ger bra 
service. Vi måste 
leverera. 

Nya perspektiv på organisation  
och ledarskap

I en ny och sjätte upplaga av en 
klassiker inom organisations-
området tillämpas grundläg-
gande teoretiska perspektiv på 
organisation och ledarskap: Hur 
organisationen struktureras, hur 
den anpassas efter mänsk-
liga behov samt hur makt och 
konflikter hanteras. Författarna 
Lee G Bolman och Terrence E 
Deal illustrerar perspektiven och 

konkretiserar dem med fall ur verkliga organisa-
tioner och olika ledarskapsstilar analyseras utifrån 
de olika perspektiven.

Ledarskapsmodellen – Konsten att 
matcha individuella och organisa-
toriska förutsättningar
Teorin om transformerande ledarskap är aktuell. 
Den handlar om att leda genom 
att samspela med visioner och 
värderingar. Ledarbeteendet ska 
kännetecknas av personlig om-
tanke och att motivera och intel-
lektuellt stimulera medarbetarna. 
Författarna Gerry Larsson, Josi 
Lundin och Ann Zander är fors-
kare och lärare på Försvarshög-
skolan, vars ledarskapsutbildning 
sedan länge bygger på teorin. Den här boken kan 
ses som en lärobok för utvecklande ledarskap.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Ställer du höga 
krav på dig själv?

”ATT GÖRA FEL ÄR DEN HANDLINGS-
KRAFTIGES PRIVILEGIUM”

Ingvar Kamprad i Ikeas filosofi i nio punkter som  
han kallade ”En möbelhandlares testamente”, 1976

CHRISTOPHER 
HURTIG, vd  
på Hurtigs bil  
i Kungälv      
– Det måste man ju 
i bilbranschen som 
är väldigt konkur-
rensutsatt. Det gäl-
ler att prestera och 
ställa höga krav på 
sig själv, på samma 

sätt som vi ställer högra krav på andra. Om 
man stannar blir man omkörd.  

RAFI GORI, försäljningsdirektör Bilia 
Toyota, Kungens kurva 
– Väldigt höga, ibland lite väl höga på mina 
medarbetare, jag jobbar mycket på det. För mig 

är det viktigt att man 
utvecklas och når 
sina mål, det är där 
jag vill vara. Men 
jag måste förstå att 
alla inte är som jag 
själv. Jag tycker att 
man ska vilja vara 
bäst och ha den 
inställningen. 

LÖNEFÖRMÅNER

Unga vill helst ha gym och städhjälp
Dagens unga letar jobb i nya kanaler och efterfrågar andra förmåner än 
tidigare generationer. En ny undersökning visar att mer än hälften av 
unga, som vill ut på arbetsmarknaden, letar anställning via internet 
och att lika många ställer förväntningar på ett gym på arbetsplatsen. 

En tredjedel av alla unga söker arbete via Linkedin och Facebook. 
Traditionella platsannonser i tidningar är inte längre lika populärt; 
bara en av fem ungdomar letar efter nytt arbete den vägen och bara 
15 procent söker jobb via arbetsmässor. Ungefär var fjärde ung önskar 
sig tillgång till en samtalskontakt via arbetet. Undersökningen genom-
fördes av GfK Norm på uppdrag av Transcom och 1 061 personer  
i åldrarna 18–30 berättade hur de vill att framtidens arbetsplats ska vara. De 
mest populära förmånerna är: gym, massör, städhjälp i hemmet, personlig 
tränare och psykolog.

Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

Kontakta Henric Martell för kostnadsfri förfrågan
Tel 073-800 83 70

E-post henric.martell@temahallen.com

Huvudkontor Tel 044 - 33 70 60
info@temahallen.com • www.temahallen.com

Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

Temahallen har specifik kunskap om bilhandelns behov vilket gör
att vi är en trygg leverantör genom hela byggprocessen.

Vi skräddarsyr er byggnad och anpassar den helt efter era behov.
Byggnaden kan även anpassas så att  den enkelt kan utökas vid

kommande expansioner.
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2  P O R T R Ä T T E T  I  S A N D R A  L J U N G G R E N

SANDRA LJUNGGREN

ÅLDER: 34.

GÖR: Vd och hälftenägare på Motor
depån.

BAKGRUND: Gymnasiets ekonomi
program, 20 högskolepoäng i företags
ekonomi.

STYRELSEUPPDRAG: Styrelseledamot  
i Däckpartner.

FAMILJ: Maken Conny, fordonstekniker 
på Audi, två döttrar 8 och 5.

BOR: Radhus i Viksjö.

FRITID: Nedvarvning, social samvaro, 
gymträning.

KÖR: Finns två Audi i familjen, en A6:a 
och en RS3:a.

VÄXT SIG
STARK

I
ngen borde väl ens reflektera över att  
en verkstadsägare är en kvinna i dag, 
men det är inte utan att man undrar  
när Joachim Due-Boje på MRF far i 
taket över orättmätiga kundangrepp  

på Sandra Ljunggren. Hur Joachim spontant 
uttrycker dem tål inte att anges i tryckt text.

Sandra har i alla händelser fått gå igenom 
ekluten ordentligt sedan hon övertog pappa 
Urban Lindells livsverk, Motordepån i Järfälla 
för sju år sedan. Kanske är hon fortfarande  
rätt ensam om att driva ett verkstadsföretag  
i egenskap av kvinna och därtill ung.

Utan prut har hon växt med uppgiften, kän-
ner att den första tidens motgångar i stort sett 
har vänt till framgång. Att tvingas handskas 
med besvärliga människor har onekligen varit 
en resa i personlig utveckling.

– Det är det som är så roligt, säger hon.

MEN HON har inte glömt den första tidens oflyt 
då ”hur många som helst” av kunderna vägrade 
föra affärssnack med en ung tjej.

– Ett tillfälle som tog väldigt hårt var när jag 
satt i kundmottagningen och en tekniker stod 
ett par meter bakom mig i väntan på att jag 
skulle bli ledig. Kunden framför mig talade ute-
slutande till teknikern. När jag ställde en fråga, 
svarade han mot teknikern. Han mötte aldrig 
min blick. Och så förlöpte samtalet; jag svarade 
men kunden kommunicerade med teknikern 
som inte alls hade med saken att göra.

Sandra har fått bevisa sin kompetens och 
mött förklenande bemötanden med att igno-
rera dem helt. Jobbigt många gånger.

– Det bästa är att motgångarna har fått mig 
att växa. Jag har byggt upp en inre styrka, säger 

av motgångar

Vd:n Sandra Ljunggren, 34, på Motordepån har  
en grundlös reklamation i sin inkorg. Aldrig fälld  
i ARN, men övermåttan utsatt för ohemula krav.  
Vi vill inte tro att det har att göra med att hon är  
ung kvinna. Men ägarrollen har ändå utvecklat  
henne som människa och många motgångar har 
bytts till framgång.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PETER KNUTSON

Sandra som av födsel tycks vara beskaffad med 
stark vilja.

Sandra Ljunggren har onekligen varit utsatt 
för en del riktigt jobbiga kunder med orimliga 
krav. Hon har blivit filmad och hotad på helt 
orättmätiga grunder. En gång uppe i Allmänna 
reklamationsnämnden där det blev avslag. Det 
gäller att vara förberedd och ha på fötter.

– Viktigast är ju hur man hanterar ett kun-
därende. Jag försöker vara så smidig som det 
bara går och det händer att jag viker mig för att 
få ett lugnare avslut med kunden. Men det finns 
också en gräns då man inte kan gå kunden till 
mötes längre.

Det förekommer ju knepiga tekniska fel 
också, sådana som kräver stegvis felsökning 
och tydlighet mot kunden är av största vikt. 
Och där tydlighet är ett utmärkande drag hos 
Sandra. Hon har betecknats som tuff.

– Det är jag egentligen inte, snarare försynt, 
men jag har blivit självsäkrare med åren och 
växt in i en ganska krävande roll, säger hon.

EFTERHAND har lejonparten av kunderna vant 
sig vid att det är Sandra de möter. Numera 
frågar många specifikt efter henne, ”det brukar 
vara en tjej här som jag vill prata med”. Det tog 
några år och utan att Sandra försökte ikläda sig 
några maskulina manér.

Har tidsandan hjälpt?
– Ja, det tror jag.

Efter skolan var Sandra allt annat än inriktad 
på att ta över pappans företag. Men hur det nu 
var, var hon där efter sommarjobb på biluthyr-
ningen och senare som ansvarig för däckverk-
staden när en anställd sagt upp sig strax innan 

”DET FINNS EN GRÄNS DÅ MAN INTE KAN 
GÅ KUNDEN TILL MÖTES LÄNGRE”
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MOTORDEPÅN

SÄTE: Veddesta i Barkarby, nordväst 
Stockholm.

VERKSAMHET: Meca allbilsverkstad, 
däckverkstad knuten till Däckpart
ner, däckhotell, Mabi Hyrbilar.

GRUNDADES: 1979 av pappa Urban 
Lindell, från början som garageverk
stad och bensinmack. Registrerades 
som aktiebolag 1983, flyttade till 
nya lokaler 1993 och införlivade 
däckverkstad.

ANTA MEDARBETARE: 5 personer.

OMSÄTTER: Drygt tio miljoner.

VINST: 11,8 procent.

en säsongsstart. Hon var invuxen i både biltäv-
lingar och verkstadsrörelsen, och i umgänges-
kretsen är motorintresset stort, så också hos 
maken som är tekniker på ett större företag. 
Det är mycket verkstadsprat där hemma. Och 
som det mesta man fördjupar sig i så kommer 
ju också intresset. 

Lite överraskande är att det är kundkontak-
terna som Sandra uppskattar mest.

DÄCKVERKSTADEN har förblivit hennes ansvar, 
en verksamhet som ökar i betydelse och där 
kundkontakterna är många. Efterfrågan ökar.

– Hjulen blir ju större och tyngre, men fram-
för allt är det få som klarar att välja däck själva 
i dag. Lagkraven på däcktrycksövervakningen 
hårdnar av både säkerhets- och miljöskäl, och 
indikatorerna måste ju oftast släckas med en 
dator.

Därtill är ju storlekar, dimensioner och 
kvaliteter inte helt lätt att begripa sig på för en 
amatör. Sandras rekommendationer utgår från 
vilken bil det är, vad den används till och hur 
mycket den körs.

Motordepåns däckhotell härbärgerar upp-
emot 1 000 fordon – person-, transport- och 
husbilar. Däckverkstaden har precis utökats 
med två ytterligare portar.

Sandra säljer närmare 2 500 däck per år, 
en bra inkomst. Och hon sitter i styrelsen för 
branschorganisationen Däckpartner.

Men hon ser inget akut behov för Motor-
depån att expandera.

– Hellre än att skapa flera verksamhetsgrenar 
ska vi bli bättre på det vi redan gör och kan, mo-
dernisera utrustningen och hänga med kompe-
tensmässigt. Sedan kan vi växa i lagom takt.

Årligen investeras cirka 100 000 kronor på 
ny utrustning, supportavtal, uppdateringar och 
utbildning. Inte minst i datorsystem och de 

nyttjas. Ordning och reda, är Sandras paroll. 
Hon har järnkoll på historik och kunddata. Det 
ska kunderna känna trygghet i.

I KUNDMOTTAGNINGEN ligger tidningar med 
titlarna Amelia och Sköna Hem invid Teknikens 
Värld och Vi Bilägare. I lunchrummet står 
en barnstol kvar sedan Sandras döttrar var 
små och rätt ofta fick följa med mamman på 
jobbet. Detaljer som skvallrar om ett kvinnligt 
företagande.

Det var en vinterdag 2012 som pappa Urban 
helt sonika sa till sin dotter att ”nu tänkte jag 
att du skulle vara vd” och så blev det. Urban 
gav bort halva bolaget och började fasa ut sig. 
I praktiken var det ingen stor förändring för 
Sandra som i princip redan drev företaget.
Generationsskiftet gick smidigt.

– Kommunikationen oss emellan har 
fungerat bra tack vare att han har litat på mig. 
Många gånger har vi tyckt olika, men Urban 
har gett mig förtroendet att agera efter mitt 
huvud, säger Sandra.

Hon är optimistisk inför framtiden. Ser att 
allt fler väljer att serva sina bilar under garanti-
tiden hos Motordepån.

– Och alla behöver ju däck, via den vägen får 
vi många nya kunder.

Framtidens utmaningar till trots, Sandra är 
övertygad om att bilåkandet inte kommer att 
minska.

Hennes medarbetare är alla män. De hyllar 
sin chef.

– Jag är mån om gemenskapen, lite familje-
känsla. Vi måste kunna fungera ihop och känna 
oss som ett team. Jag försöker vara rättvis och 
frambringa en rak och öppen dialog. Alla ska 
kunna säga att ”jag håller inte med”. 

Vi tycker oss märka att det är högt i tak på 
Motordepån.2

2  P O R T R Ä T T E T  I  S A N D R A  L J U N G G R E N

URBAN  
LINDELL,  
företrädare, 
delägare och 
pappa:  

– Sandra tacklar 
firman oerhört 
bra. Förutom att 

driva företaget sköter hon lönerna, skat-
teredovisar, möter kunder, monterar och 
balanserar däck om det skulle behövas. 
Egentligen gör hon allt utom att skruva 
och är imponerande uppdaterad om allt 
från däckstorlekar till motoreffekter och 
lagar. Hon är väldigt mån om att kunderna 
ska bli nöjda. Jag är stolt och nöjd över att 
firman lever vidare framgångsrikt, har en 
bra profil och att Sandra har ett jobb hon 
trivs med.

3 tycker om Sandra:

TOMMY  
TJULIN,  
fordonstekniker 
på Motordepån:

– Sandra har alltid 
haft en chefsroll här 
sedan jag började. 
Det funkar jättebra. 

Utifrån manliga och kvinnliga perspektiv 
kan vi ha lite olika syn på saker ibland, vi 
kompletterar varandra och diskussionerna 
blir bra. Hon är bästa chefen!

MAXIMILIAN 
L ASS,  
fordonstekniker 
på Motordepån:

– Hon är väldigt 
bra. Det är aldrig 
någon som sätter 
sig upp mot henne. 

Respekten är ömsesidig, till alla, från alla. 
Jag praktiserade här under gymnasiet och 
fick jobb direkt när jag slutade för fyra år 
sedan.

”HON HAR BLIVIT FILMAD OCH HOTAD  
PÅ HELT ORÄTTMÄTIGA GRUNDER”Däckhotellet är 

som en vinkällare, 
men här är det däck 
som representerar 
ansenliga värden.
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Vi lyfter ert varumärke
- från däck till tak
Vi erbjuder specialanpassade profilprodukter för bilhandel 
och verkstad, som sätter ert varumärke i fokus. Testa oss.

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk geodyna 7200

Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 960

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.790 kr

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

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

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

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

 

65.900 kr
leasing fr. 1233kr/mån.

geodyna 7340p

42.900 kr
leasing fr. 820kr/mån.

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

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

- NYHET!

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  32.500 kr

leasing fr. 634kr/mån.

leasing fr. 838kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 43.900 kr

3300 mm

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

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

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

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

3 ton
16.900 kr

HJULTVÄTTMASKINER

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

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

1.800 kr/sats

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

4 ton

Husbilslyften!

leasing fr. 549kr/mån.
27.800 kr

leasing fr. 634kr/mån.

32.500 kr

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

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

Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 69.500 kr
leasing fr. 1298kr/mån.

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

1.800 kr/sats

532LP3.5 är en lågprofi lsaxlyft med endast 98 
mm lägsta höjd och 2000 mm lyfthöjd. Uppkör-
ningsramperna följer med upp = fritt golv.

Modell 532LP3.5 

varmgalvansierade 
bottenramar DS35EX

varmgalvansierade 
lyftbord & 

bottenramar

49.900 kr 

leasing fr. 
946kr/mån.

3,5 ton

54.900 kr 

Rotary DS35EX är en premiumlyft med extra 
fl exibla lyftbord, justerbara mellan 1470-2385 
mm längd.

3,5 ton

39.500 kr

leasing fr. 759kr/mån.

Modell 524    4500 mm 4 ton 49.500 kr
Modell 526C    5200 mm 5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 97.900 kr
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 94.500 kr
Modell 528C   6200 mm 8 ton 94.500 kr

körbanelängd: lyftkapacitet:

Modell 526L55
5,5 tons fyrpelarlyft för service/hjulinställningsarbete med 
uttag för vridplattor fram samt inbyggda långa glid/vridplattor 
bak med fjärrstyrd låsning/frigörning. Högt monterat hydraul-
aggregat sparar utrymme. Extra låg uppkörningshöjd.

- körbanelängd 6000 mm!

leasing fr. 533kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinspaket 1:
Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

geodyna 7200

Däckmaskinpaket 2:
Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

 47.900 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

25.500 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

duolift 
HL 3500
3,5 ton

33.900 kr

leasing fr. 659kr/mån.
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Boosta affären
SÄLJ, LOGERA  
& SERVA DÄCK!
Däck har som bekant stor betydelse för fordons egenskaper. Men också 
för affären. Olika handlare jobbar på olika sätt – så är däckaffären en 
krånglig och utrymmeskrävande tilläggstjänst med dålig lönsamhet,  
eller ett sätt att skapa one-stop shopping och samtidigt tjäna pengar?
TEXT ANDERS PARMENT 

DE ÄR FAKTISKT redan här, de smarta däcken. 
Utvecklingen går i ojämn takt. På 70-talet kom 
stålradialdäcken, på 90-talet däcktryckssen-
sorer. Men i grunden har det inte hänt något 
dramatiskt. Skulle ett Conti Premium Contact 
2 – ett kortlivat men komfortabelt och våtsä-
kert däck för 15 år sedan – sitta på en ny bil i 
dag skulle få märka det.

Goodyear har tillsammans med transport-
företaget Tesloop i Kalifornien tagit fram ett 
smart däck som med hjälp av trådlösa sensorer 
håller koll på lufttryck och temperatur. Till-
sammans med annan data från bilen – i testet 
en Tesla som ju är rätt smart – ger det bra koll 
på däckets skick. Fleet-ägare med 100 fordon 
kan lättare optimera däckbyten, men också 
upptäcka att däck håller på att skadas och und-
vika stilleståndskostnader och säkerhetsrisker.

ANDRA DÄCKFÖRETAG har liknande lösningar – 
Contis ContiPressureCheck är redan tillgängligt 
för tunga fordon i vissa dimensioner. Att slippa 
ett driftstopp utanför Pålsboda en vintermorgon 
är värdefullt inte bara för åkeriet utan också för 
andra bilister och bussar som har tider att passa 
i morgontrafiken. Smarta däck kommer inte att 

lösa allt – men är en del av lösningen. 
Michelin har tagit fram Track Connect 

som finns i Pilot Sport Cup 2. Track Connect 
rekommenderar däcktryck med hänsyn till hur 
underlaget ser ut. Förare och mekaniker får i 
realtid information om tryck och temperatur. 
Pirelli har tagit fram en app som förutom tem-
peratur och tryck håller reda på körsträcka och 
beräknar slitaget.

NU ÄR DET LITE JOBBIGT att ha en app för 
däcken – den bör integreras med bilens app. 
Och hittills har vi pratat om dyra däck – men 
om ett antal år kommer vi att få se detta på 
”vanliga” bilar. Det blir svårt för tjänstebilsföra-
ren att övertyga däckfirman att byta däck innan 
de är utslitna, och ett hyrbilsföretag kan identi-
fiera mönster i var, när och av vem däckskador 
och däckslitage uppstår. 

Även de vanliga däcken utvecklas så klart. 
Contis ContiFlexStud är en ny dubbteknologi 
som ska ge bättre isgrepp, lägre buller och 
mindre vägslitage. En gummikropp sitter runt 
hårdmetallstiftet, vilket gör dubben flexibel 
och det tränger ner djupare i isen. Dubbdäck 
kommer ändå bli en mer ovanlig företeelse. 

Utan konkurrens – 
ingen utveckling
Michelin försökte avskaffa 
tum för att ange hjuldiameter 
genom att utveckla TRX-däck på 
70-talet. En av de första ut var 
Renault Alpina A310 V6 – 190/55 
340 fram och 220/55 365 bak. 
Millimeter i stället för tum. Det 
finns fortfarande nya TRX-däck 
till salu – 180/65 390 till en Saab 
900 turbo, eller 200/60 390 till en 
BMW 528i. 6 000 kr per styck och 
däckteknologi från 80-talet – så 
går det utan konkurrens! 

Varför slog inte TRX-däcket? 
Det fanns ingen kundnytta utöver 
andra bra däck, så snart började 
bilägarna byta ut fälgarna mot 
vanliga 14- och 15-tummare.

Sedan utvecklas de nordiska vinterdäcken, men 
serierna är små och priserna höga. Egentligen 
borde de ha en större marknad i bland annat 
europeiska alperna, där nästan alla nu kör med 
kontinentala trots vinterväglag likt vårt. 

VAD BETYDER allt detta för däckhandeln? For-
donsägaren kommer få bättre koll på däcken 
och bli mer involverad i däcktransaktionen. 
Och fordonsägaren är allt oftare tillverkarens fi-
nansbolag, LeasePlan, VolvoFinans eller Hertz. 
De märkesspecifika däcken gör det också svå-
rare för auktoriserade bilhandlare att hantera 
däck utan inblandning från tillverkaren.

Ännu en sak som driver bort affären från 
bilhandeln? 

Inte nödvändigtvis, däck är skrymmande 
och behöver manuell hantering. Sensorerna 
fångar inte allt utan experter behöver fortsatt 
bedöma däckens skick i relation till annan 
information.

När kommer då de smarta däcken? Enligt 
en färsk studie från Smithers Rapra kommer de 
stå för 15 procent av däckförsäljningen 2025. 
Det innebär 414 miljoner däck om året. Kanske 
ännu en väl optimistisk prognos? 2

Vilka däck  
ska man sälja?
Å ena sidan passar vissa däck 
bättre på vissa bilar – jämför 
de modellspecifika – å andra 
sidan uppkommer från tid till 
annan möjligheten att köpa 
partier med kvalitetsdäck till 
förmånliga priser – kunden 
kan då få valuta för pengarna 
och handlaren en högre mar-
ginal. Varför inte erbjuda det 
som alternativ?

ETT FULLPREMIUMDÄCK, en tillfällig deal 
– kanske näst senaste Conti- eller Good 
Year-modellen till specialpris, och ett lågprisal-
ternativ?

Åretruntdäck går att få som fabriksoption 
på tyska märken och faktiskt har vissa XC70 
levererats med åretruntdäck. Dessa är genuint 
olämpliga såväl på sommar- som vinterväglag, 
möjligen kan de funka som höstdäck mellan 
2 och 23 oktober. Men så kom Michelin med 
CrossClimate för ett par år sen. Nu behöver 
man inte längre två omgångar däck, proklame-
rades det, till kundernas glädje men till däck- 
och bilhandlarnas förtret. Men fel, vilket flera 
tester visar! 

Visst är de bättre än tidigare åretruntdäck 
– samtidigt blir både vinter- och sommardäck 
hela tiden bättre. Handeln bör undvika att sälja 
åretruntdäck.

Samtidigt finns dilemmat med nordiska och 
kontinentala friktionsdäck. Att de kontintentala 
går stabilt vid Autobahn-körning i 200–220 
km/h säger väl en hel del. De nordiska blir 
lätt svajiga över svensk motorvägsfart och 
styrkänslan begränsas kraftigt – men greppet 
på vinterväg är oändligt mycket bättre. Däck är 
och förblir kompromisser, det gäller åretrunt-
däck såväl som kontinentala och nordiska 
friktionsdäck.

Olycksstatistik visar att fyrhjulsdrivna bilar 
inte är inblandade i färre olyckor än tvåhjuls-
drivna. En del av förklaringen ligger såklart i en 
uppfattat bättre körbarhet och framkomlighet, 
men det är också en stor mängd fyrhjulsdrivna 
bilar som är försedda med breda kontinentala 
friktionsdäck, vilket gör att bilförare lätt under-
skattar hur halt det är. Här har handeln också 
ett ansvar.

2  D Ä C K S P E C I A L
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DANIEL LINDBLOM är ansvarig för däckaffären 
på Nordemans Bil som säljer Volkswagen, 
Audi, Skoda och Volkswagen trp i Örnskölds-
vik och Lycksele samt har dessutom verkstad 
för Saab, Opel, Chrysler, Jeep och Dodge i 
Örnsköldsvik. 

I Örnsköldsvik har Nordemans byggt ett 
stort däckcenter som erbjuder skiftning, tvätt 
och säsongsförvaring. Där finns också ekono-
miservice, främst tänkt för bilar som är åtta 
tio år. Med originalverktyg, utbildade tekniker, 
lyftar, originalreservdelar och däckverkstad 
bibehålls kvaliteten – men prisnivån är lägre.

Daniel Lindblom ser däck som ett sätt att 
uppfylla kundernas behov och samtidigt hålla 
en hög servicenivå.

Ni finns ju i Norrland, med långa avstånd, 
det måste säljas en väldans massa däck? 
– Norrländska bilägare förstår vikten av bra 
och säkra däck. De har stort behov av bilen för 
att klara sina kommunikationsbehov. Vi säljer 
till de bilar som finns, dock är antalet bilar 
mindre i Norrland.

 
Hur hanterar ni konkurrensen från webb

sajter som erbjuder både däck till lågt pris 
och monteringsservice? 
– Med service och närvaro på orten. Näthandel 
med monteringsservice är inte så utbrett bland 
våra kunder.

 
Hur ser det ut med inköpskanaler? 
– Vi har flera inköpskanaler för att alltid kunna 
erbjuda kunderna de däck de efterfrågar.

Hur köper man däck billigt och smart? 
– Försäsongsorder och avtal med leverantörer. 

 
Hur har däckaffären utvecklats? 
– Vi ser hela däckaffären som del av vår totala 
service till kunderna. Däckhotell ökar varje år, 
mycket på grund av service men också för att 
däckdimensionerna har blivit stora och tungar-
betade för kunderna. Så fler kommer hit för att 
köpa och förvara däck.

Du är, inte överraskande, mycket kritisk mot 
kontinentala friktionsdäck …
– Vi beställer aldrig friktionsdäcken för Mel-
laneuropa, de är en total katastrof när det blir 
lägre temperaturer på vintern i Norrland. 2

”NU HAR 
VI MYCKET 

LÄTTARE ATT 
PLANERA”

2 branschröster
om däckaffären
Branschen tar ansvar. Vi har lyssnat  
på aktörer som jobbar mycket med  
däck som en integrerad del av kund
erbjudandet – men på olika sätt.

Läs på sidan 22 hur Thomas Tellbro på Bilmetro ser på däckaffären. Och på vår webb vad 
Peter Möllhagen från Berners säger om deras annorlunda upplägg.

Märkes- och modellspecifika 
däck – bara början 
Vana vid diskussionen om hur 
komplexa modellprogram gör 
det dyrt för bilhandlare att hålla 
sortiment kan man tro gäller även 
däck. Men flertalet leverantörer 
skickar däcken på ett dygn, så 
det innebär inte något större 
logistiskt problem. Det är viktigt 
att upplysa kunder om att det kan 
finnas inskränkningar i garanti och 
assistans om inte märkesanpassade 
däck (efter-)monteras.

Däcken mer inte-
grerade i bilen
Ju bättre däck och bil kan 
kalibreras med varandra, desto bättre köregenskaper och 
säkerhet. En BMW 520d e60 kan ha 205-60-16 Q-märkta (max 160 km/h) nordiska friktionsdäck – eller 245-40-18 fram och 285-35-18 bak, Y-märkta (300 km/h) sommardäck. Hittills har sådan information inte kunnat kopplas till bilen för att kalibrera antisladd och andra säkerhetssytem. Men med smarta däck och smarta bilar kommer det att ske.

KAXIGA T YSKAR: 
MYCKET SNACK, LITE VERKSTAD

Konsultfirman Roland Berger fick 2015 i 
uppdrag av de tyska däckhandlarna – 2 000 
med 4 500 däckverkstäder – att ta fram en 
strategi för att hantera minskade marginaler 
och minskad lönsamhet. Förslaget i projektet 
”Framtidens affärsmodell”: Gå samman och 
vägra köpa från leverantörerna! Då måste de 
göra som ni säger! 

FÖR DET FÖRSTA:  
2 000 däckhandlare är inte 1 300 Ica-butiker 
som har en central förhandlingsorganisation 
och drygt 50 procent av marknaden. 

FÖR DET ANDRA:  
Fria däckhandlare tappar marknadsandelar.

FÖR DET TREDJE:  
För Pirelli, Conti, Dunlop och Michelin är ett 
uppror från fria däckhandlare i Tyskland ingen 
stor sak. De står för en mycket liten del av 
volymen.

VAD HÄNDE?  

Ingenting.

KARL TYRÉN är affärsutvecklare hos Rid-
dermark Bil, ett företag som, likt många 
begbilshandlare, jobbar med begagnade 
däck. Tidigare var däckaffären outsourcad till 
ett däckföretag, och alla begagnade hjul som 
byttes in försågs med bilder, uppgifter om 
typ, mönsterdjup och märke. 

Det innebar sedan att säljare här kunde 
erbjuda begagnade hjul av olika kvalitet till 
nästan alla begbilar som såldes. 

Men med tiden uppstod ett överskott på 
hjul – många vill ha nya däck även på en 
begagnad bil – så lösningen är att nu ta hem 
däckaffären i samband med att ett nytt iord-
ningställandecentrum byggs i Kungsängen. 

– Vi har fått in många hjul med utslitna 
däck, och vi har inte haft någon logistik för att 
montera nya däck på ett effektivt sätt. Men nu 
kan vi göra det på de begagnade fälgar vi får 
med inbytesbilarna, berättar Karl Tyrén.

HUVUDÄGAREN Alexander Riddermark menar 
att det är en effektivisering att ta hem affären. 

– Vi tog hem affären för att få ner ledtiden – 
tidigare låg däcken hos den externa leveran-
tören, först skulle de fraktas dit, mätas och 
läggas in i systemet. Sen hämtas när kunden 
köpt en bil. Nu har vi mycket lättare att  
planera; kommer det in mycket hjul jobbar  
vi över en lördag för att få in allt i systemet. 

All viktig info kommer finnas med: Bilder, 
originalfälg eller inte, märke, mönsterdjup, är 
däcken snedslitna, vi kommer också kunna 
skilja mellan nordiska och kontinentala 
friktionsdäck.

Men många kommer ändå välja nya däck?
– Javisst. Just nu söker vi samarbete med en 
lämplig grossist för att bli återförsäljare. Vi 
räknar med att sälja cirka 40 000 nya däck 
nästa år. Men av miljö- och kostnadsskäl 
anser vi att det är fel att inte erbjuda fräscha 
begagnade däck av bra märke. Vi säkerställer 
att de hjulen som kunden får är bra grejer. 
Allt är kvalitetssäkrat, säger Alexander  
Riddermark. 2

Tips!
✔ Varför får kunder tillbaka 
bilen från service med 
noteringen ”två slitna däck”. 
Men inget telefonsamtal med 
erbjudande om däckbyte? 
Ring! Om kunden inte svarar 
– skicka ett mms! Kunden får 
ett problem löst.

✔ Bästa tillfället att sälja 
däckhotell är när kunden 
köper bil. Gör alltid det! 
Bättre än att pruta. Och 
det är en uppförsbacke för 
kunden att säga nej när man 
just slagit till på en ny bil!

Så här gör du!
l En kund som kör 1500 mil/år kommer i 
”sämsta“ fall bara in en gång vartannat år 
(om serviceintervallet är 2 år/3000 mil). Med 
däckhotell minst fyra gånger på två år (om 
ett däckskifte sammanfaller med service – 
annars fem). Se däckhotellet som ett billigt och 
effektivt sätt att få kunder till anläggningen!

lErbjud alltid nordiska friktionsdäck, och 
möjligen kontinentala som alternativ. Känns 
det omöjligt att få igenom affären så skriv 
”Kontinentala friktionsdäck, 9 000 kr, nordiska 
+ 3 500 kr” och var noga med att informera om 
däckens egenskaper.

l Vd säger att allt hänger ihop, däckav-
delningen säger att de är en del av helheten, 
bilförsäljning att däck är viktiga. Men se till att 
alla verkligen jobbar ihop också!

HUR SNABBT GÅR DET? 

År 2009 höll däckhandlarföreningen i Österrike 
(Verband der Reifenspezialisten Österreichs) ett 
konvent på temat morgondagens däck. Minskat 
rullmotstånd och bättre våtgrepp skulle bli de 
främsta innovationerna – tillsammans med run 
flat-däcken, som skulle eliminera behovet av 
reservdäck. Och: Däcksidan kan användas för 
marknadsföring. Företag kan betala för att få sitt 
namn där. Så varför inte Ica Tallkrogen i stället 
för Pirelli? Ica Tallkrogen zero – det vore nåt!

HUR HAR DET GÅTT? Rullmotstånd och våtgrepp 
förbättras långsamt men säkert, om vi pratar 
premiumdäck. run flat har blivit mycket bättre, 
men inte slagit. Få nya bilar har reservdäck, 
i stället erbjuds vägassistans. Skönt slippa 
första generationens run flat – de outslitliga och 
hopplöst okomfortabla Bridgestone som man 
fortfarande kan hitta på en BMW från 2004.  

Reservdäcket kommer nog inte tillbaka. Visst, 
Volvo införde ”special spare-däck” på 80-talet, 
sedan kom det riktiga hjulet tillbaka för att sedan 
försvinna igen sent 90-tal. I dag har nog ingen 
tillverkare lust att lägga 18 kilo på ett rejält 
reservhjul.
 
REKLAM på däcksidan är en fånig idé – punkt.

2  D Ä C K S P E C I A L

Karl Tyrén.

Reservdelschef Daniel  
Lindblom, tv, tillsammans  
med kollegorna Tommy  
Wester och Fanny Nordin  
på Nordemans Bil.

Alexander Riddermark.
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BILHANDEL 2019
Här tar vi avstamp mot framtidens 
utmaningar. Det är här och nu 2019 
du behöver fokusera på vad du som 
handlare och verkstadsägare bör ha 

koll på. I detta nummer: Vad  
betyder delning för bilbranschen?  

I nästa nummer tittar vi på hur  
branschen kan möta  

miljökraven och  
bli mer hållbar.

DELA
– hajp eller framtid?

Sharing is caring! Att dela är  
bra för miljön och plånboken. 
Kommer det ta fart på riktigt nu? 
Här tar vi en annan utgångspunkt 
än i konsultrapporter, reklam och 
tidningsartiklar som köper delning 
med hull och hår. 

TEXT ANDERS PARMENT 

EN BORRMASKIN används tio minuter under 
sin livslängd. Och kanske du använder gräs-
klipparen ett par timmar om året. Som upplagt 
för att dela! Men vad händer när vi delar fysiska 
produkter som kräver underhåll, instruktioner 
och kan gå sönder?

Husqvarna testade 2017 en ”battery box” 
med 30 trädgårdsredskap som kunde bokas 
från en app för 350 kronor per dygn och red-
skap. Clas Ohlson försöker också.

Från 79 kronor per dygn, för vad? Ringa 
och boka, betala och hämta ut samt returnera 
verktyget som ska besiktigas. Det tar tid för 
kund och uthyrare. Ni som hyr ut bilar vet!

Slutsats: Inte särskilt billigt, och inte alls 
särskilt digitalt.

Bilar då? Med 40 000 bilar och 3 000 medar-
betare har Biluthyrarna allt på plats, eller?

Vi frågade Anders Trollsås, vd för Biluthy-
rarna Sverige:

I samhällsdebatten snackas det delning men 
inte hyrbilar, varför? 

– Olika bildelningsmodeller är variationer 
på biluthyrning. Vi har medlemmar som hållit 
på med bilpooler i över tjugo år. Frågan är mer 
värdestyrd från politiker och myndigheter än 
driven av pragmatism. Vi behöver konkurrens-
neutralitet och tydliga regler. Oavsett form är 
det nyttjandegraden av vagnparken som avgör 
hur hållbart systemet blir.

Vad är skillnaden mellan bilpooler, bildel-
ning och biluthyrning egentligen? 
– Det är i grunden ungefär samma sak. 

Det är ju rätt mycket regler kring biluthyr-
ning. Funkar sånt likadant med bilpooler och 
tjänster som förmedlar privat bildelning? 
– Bra fråga! Ansvarsfrågor vid olyckor och 
skador på person och egendom behöver ha 
en tydlig ordning. Vi har sett en del oönskade 
effekter av Airbnb med oförutsedda negativa 
effekter inom boendedelning och liknande 
problematik kan förväntas inom bildelning om 
inte regelverk och yrkeskunnande är på plats. 
Lagar och förordningar behöver sannolikt ses 
över och moderniseras. Med tanke på hur svårt 

det brukar vara att dela tvättstuga i en 
bostadsrättsförening så är risken för 
problem uppenbar.

Kan inte företag dela? SunFleet 
erbjuder det.
– Det förekommer redan, frågan är 
vilken modell som är mest effektiv. 
Någon form av biluthyrning blir 
ofta en bra lösning och ibland kan 
det vara rena bilpooler.

Vad kan biluthyrare göra för att höras mer i 
debatten om delning?
– Vi behöver förklara att vår verksamhet redan 
i dag gör den nytta som bilpooler gör, med en 

ARTIKELN I KORTHET
Är delningsekonomin lite överskattad? Lika 
smart som det är att dela – för miljöns och 
plånbokens skull – lika svårt är det att göra 
det i praktiken. Det gäller särskilt kom-
plexa fysiska produkter som bilar. Vi har i 
många decennier delat på bilar, men då un-
der namnet biluthyrning. Och nu kommer 
förmedlingstjänster där privatpersoner kan 
dela bil. Vad innebär det för handeln och 
hur kan man bäst följa utvecklingen?

Hur tids- och  
kostnadsbesparande  
är det egentligen  
att hyra verktyg?
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Du sitter i Danmark, hur ser det ut med del-
ning där?
– Danmark är likt flera andra länder i Europa 
långt före både Sverige och Norge. Var åttonde 
person delar bil, antingen via samåkning eller 
privat biluthyrning!

Vad är skillnaden mellan bilpooler, bildel-
ning och biluthyrning egentligen?
– Bilpool är bilar som delas av flera med abon-
nemang/medlemskap.

Bildelning är ett paraplybegrepp vars förkla-
ring beror på vem du frågar. Skulle snarare säga 
att det är ett verb som beskriver en aktivitet där 
två eller fler delar på en bil.

– Biluthyrning är när bilar delas efter betal-
ning. Bilarna kan hyras ut via en tredjepart 
eller portal.

Det är ju rätt mycket regler kring biluthyr-
ning …
– Lagar om biluthyrning gällande tillstånd och 
certifikat för att bedriva uthyrningsverksam-
het tas seriöst av portaler likt vår. Detta kan 
Biluthyrarna bli bättre på att kommunicera. Vi 
får många frågor om detta.

GoMore passar väl varken pedanten eller 
slarvern?
– Både pedanten och slarvern kan vara med 
och minska utsläpp och bilköer. De som vågar 
dela inser snabbt att den sociala vinningen är 

Danmark är långt före både Sverige och Norge när det kommer till bildelning,  
var åttonde delar bil. Klara Bergkvist, marknadschef för GoMore i Norge  
och Sverige, ger sin syn. 

KLARA BERGKVIST, GOMORE

”BÅDE PEDANTEN 
OCH SLARVERN 

KAN VARA MED OCH 
MINSKA UTSLÄPP 

OCH BILKÖER” 

Erbjudanden smälter 
samman
Bildelning och andra typer av transport 
börjar växa samman. Sixt, Volvo, Deut-
sche Bahn och många andra försöker. 
Den som har flest och bäst kundkontak-
ter får flest kunder och blir det nav som 
andra måste vända sig till för att hitta 
kunder. 

Google Maps är inte utan konkur-
rens. Free2Move erbjuder alla bildel-
ningstjänster i en app, Waze har nästan 
100 miljoner aktiva användare, och 
biltillverkarna försöker. Volvos M ger 
mobilitet i en app. Sunfleet integreras i 
M 2019. 

Räkna med en kamp om kundkontak-
ten! Kanske Pressbyrån eller Espresso 
House hanterar nyckelutlämning. Kan-
ske större bilhandlare erbjuder bilstor-
lek efter behov. Sedan mackkedjorna, de 
har infrastrukturen på plats.

Kommer kommersiella aktörer sköta 
bildelningen eller ska vi låna av varan-
dra på egen hand eller med GoMore? 

Som vanligt gäller: Den som sitter 
och väntar på bättre tider riskerar att bli 
leverantör till den som har kundkontak-
ten och tjänar pengarna.

    TIPS!  
✔  Fundera ett varv till. 

Bildelning och bilut-
hyrning är ungefär 
samma sak. 

✔  Kolla på grannlän-
derna. Vad händer 
där? När kommer 
det till Sverige?

✔  Tänk affärsmodel-
ler! Hur tjänar Hertz, 
GoMore och Drive-
Now sina pengar? 
Är det hållbart?

”SOCIALA  
VINNINGEN

FRÄMST 
FÖR  

KUNDEN”
Bildelningstjänster 
– ingen succé hittills
Bildelning kräver tillräckligt med 
parkeringsplatser – helst subventio-
nerade – och tillräckligt med kunder. 
Det gäller både stationsbaserad 
bildelning och free floating, där bilar 
kan hämtas och lämnas var som 
helst inom ett visst område. 

2016 lämnade Mercedes-Benz 
Car2Go, 2018 BMW:s Drive Now! och 
i år samåkningstjänsten Heetch. För 
liten marknad och för dyr parkering 
stavas förklaringarna.

Samarbete med kommuner/stä-
der kan bli nödvändig. Tokyo och 
Singapore är ledande – Berlin och 
München på gång. Håll utkik!

Många vill inte dela
Att dela innebär inskränkningar i 
nyttjande och det tar tid att lämna ut 
och ta emot bilen. En färsk tysk stu-
die visar att bara 15 procent vill hyra 
ut sin bil via en nätportal. 22 procent 
säger kanske, 45 procent definitivt 
nej. Mest benägna är 25-34-åringar – 
24 procent.

Oron är stor. 59 procent är rädda 
för lackskador, 58 procent för krock-
ar och 57 procent för handhavandet.

långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi behöver få 
politiker och viktiga upphandlingsenheter att 
beskriva sina behov av transporter och inte 
vilka lösningar som ska användas. Det är vi i 
vår bransch som kommer med lösningarna. 
Helt klart är att biluthyrning och annan effektiv 
bildelning är ett av svaren på cirkulärekono-
min, klimatutmaningen och trängseln. Med lite 
stimulans kunde vi ta ett ännu större ansvar.

VI KAN OCKSÅ dela med varandra – låna gran-
nens Passat över helgen och swisha 500, eller 
kontakta GoMore, som hanterar betalning och 
försäkring, för att slippa grannfejden. GoMore 
finns i Sverige, Danmark, Norge, Spanien och 
Frankrike och förutom uthyrning erbjuds 
samåkning med betygsatta medpassagerare och 

chaufförer, eller privatleasing.
GoMore tar två procent av hyresintäkten 

och 30 kronor dygnet för en helförsäkring så 
bilägarens egna försäkring går fri. Hyrespriset 
är ungefär 30 procent lägre än på en hyrbils-
firma.

Men det finns nackdelar. En minimal skada 
som faller under normalt slitage på en hyrbils-
firma kan bli problematisk. Bilägaren kan inte 
driva ett fall i ARN mot en privatperson. Och 
man riskerar råka ut för en snackepåse som ger 
utförliga instruktioner om handhavandet.

Med en privatleasad bil spelar det mindre 
roll om den som lånar är lite slarvig. GoMore 
erbjuder privatleasing. Månadskostnaden 
är inte lika låg som VW, Ford och Peugeots 
kampanjer, men kan delfinansieras genom 
uthyrning. 2

ANDERS TROLLSÅS, BILUTHYRARNA SVERIGE

”SETT TILL HUR SVÅRT DET BRUKAR VARA 
ATT DELA TVÄTTSTUGA ÄR RISKEN FÖR 

PROBLEM UPPENBAR” 

2  B I L H A N D E L  2 0 1 9

Klara Bergkvist.

mycket mer än den monetära! 

Att privatleasa en bil och sen hyra ut den 
när jag inte behöver den är smart! Men kan 
jag inte lika gärna leasa direkt från Peugeot 
eller Volkswagen? Det är ofta billigare! 
– Vi har just varit billigast för olika Kia-mo-
deller, så det varierar. Våra priser inkluderar 
helförsäkring och service och vi är enda alter-
nativet där man kan hyra ut. Den som leasat en 
bil från annan än våra partners är tyvärr inte 
välkommen att hyra ut den via vår portal. Då 
går man miste om en möjlighet att finansiera 
leasingbilen.

– Vi kommer under året att lansera fler 
funktioner som underlättar för samåkning och 
uthyrning. 2

Anders Trollsås.
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FRÅGA  Vi sålde en begagnad bil för drygt två år se
dan. Vid köpet fick kunden med vinterhjul i stället 
för att få pruta på priset. Nu har kunden mejlat att 
däcken har fel dimension, 215 55 16 i stället för 215 
65 16. I dag är däcken åtta år gamla. Vi har inte hun
nit dubbelkolla om det stämmer, men ska givetvis 
göra det via foton. 

Kunden kräver att vi ska ersätta henne med 
5 400 kronor som däcken kostade. Är vi skyldiga 
att göra det?                                                                           Jurek

SVAR  FÖRSTA FRÅGAN är givetvis om dimensionen är 
felaktig och det verkligen är ett köprättsligt fel enligt 
konsumentköplagen (KKL). Utgår vi från att det är ett 
fel har kunden enligt KKL antingen rätt att få ett par 
motsvarande däck (åtta år gamla med liknande slitage 
och mönsterdjup). Går liknande däck inte att hitta, 
har kunden rätt till ett prisavdrag som, med tanke på 
att däcken bör vara i slutet av sin livslängd, skäligen 
bör kunna bestämmas till totalt 1 000 kronor. Nya 
däck eller ersättning för rabatten på 5 400 kr finns det 
inget som helst stöd för i KKL.           David Norrbohm

FRÅGAVi sålde en något äldre 
A4 till en dam våren 2018. För en 
tid sedan kontaktade hon oss för 
ett något annorlunda krav; hon 
ville att vi skulle ersätta henne 
med 3 500 för ett misslyckat 
hjulskifte hösten 2018. Bakgrun
den var följande: 

Kvinnan kontaktade vår verk
stad i oktober och ville ha en tid 
för hjulskifte. Vi hade inga tider 
som passade henne, så det blev 
ingen bokning. Senare berättade 
hon att hon hade åkt till en stor
marknad i utkanten av byn hon 
bor i, en kväll och ställt sig i en 
kö som ledde till två uppställda 
upplysta containrar där det skif
tades hjul. Efter en halvtimme i 
kön hade det blivit hennes tur. 

Kvinnan berättade att hjulskif
tet drog ut något på tiden, men 
att en av grabbarna till slut kom
mit fram och sagt att hon fick 
byta höger framhjul hos en Audi
verkstad. Låsverktyget till lås
bulten hade gått sönder. Några 
dagar senare hade hon fått hjälp 
hos den lokala Audiverkstaden, 
en reparation som gått på totalt 
3 500 kronor – 2 000 för arbetet 
och 1 500 för en ny låssats. 

Hon avslutade sin historia med 
att vi skulle ersätta henne för 
alltihop eftersom hon hade köpt 
bilen för mindre än sex månader 
sedan, och per automatik skulle 
vi få betala reparationen med 
stöd av konsumentköplagen. Är 
det verkligen så?
Kent, bilhandel och verkstad i Halland

SVAR  NEJ! Återigen dyker stor-
marknadshjulskiftarna upp igen, 
inte bra att de står där med sina 
snabba pit-stop och sabbar allt 
från fälgar till gängor. De är inte 
helt okänt att de som skiftar hjul 
på stormarknader under tält och 
mellan containrar, har svårt att 
hålla sig till fackmässighet och 
tillverkarens anvisningar. Damen 
skulle ifrågasatt deras garantier, 
kunskap och varför verktyget 
gick sönder. Du ska inte ta denna 
kostnad.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

David 
 Norrbohm
är MRF:s jurist. Han  
sitter i Allmänna  
reklamationsnämn-
den och har lång 
branscherfarenhet. 
08-701 63 28

VERKSTAD

Joachim 
 Due-Boje
är ansvarig för 
service-marknads-
frågor på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden 
08-701 63 38

BILHANDEL

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

LACK, PLAST 
& SK ADE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 
lack- och skade- 
frågor på MRF. 
Har mer än 30 års 
bransch-erfarenhet.
08-701 63 21

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. MOSTPHOTOS

LÅNGMILARE SOM VIBRERAR
FRÅGA  Vi sålde häromdagen en 
bil, med MRF trafiksäkerhetsga
ranti (1 mån/100 mil) och nybe
siktigad utan anmärkning, för  
36 000 kronor. Kunden prov
körde bilen och hade inga an
märkningar. I dag reklamerade 
kunden, efter åtta mils körning, 
att det vibrerar i ratten. Kunden 
kräver att vi ska undersöka och 
åtgärda felet. Vi har sagt nej 
med hänsyn till bilens ålder och 
körsträcka. 

Det handlar i detta fall om en 
BMW 330 av årsmodell 2002 
med en körsträcka på 18 700 
mil. Gör jag rätt när jag avböjer 
kundens reklamation att inte 
hjälpa kunden?

Rasmus Carlzon

SVAR  VIBRATIONER KAN i många 
fall vara ett normalt slitagefel och 
även en egenskap på en begagnad 
bil (däck och delar i framvagnen). 
Enligt konsumentköplagen svarar 
ni inte för fel som avser normalt 
slitage. På en bil som rullat närma-
re 19 000 mil och är 16 år gammal 
är det troligen inte fråga om ett 
köprättsligt fel, särskilt eftersom 
bilen godkändes vid en besiktning 
samband med leveransen. Kunden 
har bevisbördan för att det är ett 
fel, det vill säga mer än normalt 
slitage. Som jag ser det, finns här 

två alternativ (lite beroende på 
avståendet mellan er):

ANTINGEN VÄNDER sig kunden till 
en verkstad för att få bevisat att 
det föreligger ett fel och får då 
initialt stå för felsökningen. Be-
dömer verkstaden att orsaken och 
behovet av reparationen grundar 
sig i något som är mer än normalt 

JURIDIK

slitage (trots allt ändå ett fel av 
trafiksäkerhetskaraktär), så får 
ni stå för felsökningen och/eller 
reparationen. 

Eller så tar ni in bilen och kan 
kanske då själva vid provkörning/
felsökning konstatera att det är 
fråga om något som kan betecknas 
som normalt slitage.

David Norrbohm

FRÅGA  Jag har läst att det har kommit ett  
lagkrav om skriftliga avtal med konsumenter. 
Hur ska man tolka det, när vi, efter felsökning  
i samband med reparationer, lämnar kostnads
förslag och tilläggsarbeten på befintlig arbets
order till våra kunder?

Krävs det nu en skriftlig accept från kunden 
eller räcker det fortfarande med notering på 
ao:n om hur och när man kommit överens med 
kunden?

Christer

SVAR  KRAVET PÅ SKRIFTLIGHET gäller enbart vid 
distansavtal, det vill säga när lagen om distansavtal 
är tillämplig och bara när det är näringsidkaren 
som på eget initiativ kontaktar konsumenten per 

telefon i syfte att ingå ett distansavtal.
När en kund lämnat in en bil på reparation faller 

det helt och hållet utanför distansavtalslagens till-
lämpningsområde.

Avtalet har sannolikt inte ingåtts på ett särskilt 
inrättat system för ingående av avtal på distans, 
webbshop eller liknande, kommunikationen har 
inte uteslutande skett på distans med kunden och 
ni kontaktar inte kunden vid ett tilläggsarbete på 
eget imitativ för att ingå ett distansavtal.

Ni kan med andra ord fortsätta att arbeta efter 
samma praxis (vilket jag rekommenderar). Det 
vill säga, göra noteringar i arbetsordern om vem 
ni pratat med, information om det nya totalpriset, 
samt att kunden accepterar priset.

David Norrbohm

Här är kundens krav oskäligt

”Måste vi ha skriftlig accept från kunden nu?”

”PÅ EN BIL SOM RULLAT NÄRMARE 
19 000 MIL ÄR RATTFROSSA  
TROLIGEN NORMALT SLITAGE”

DAVID NORRBOHM

JURIDIK

Fastigheten stod parkerad
men inte bilen som körde in i den

VERKSTAD

FRÅGA  Dagarna före jul hörde 
jag en dov duns från verkstaden, 
kort därefter kom en av mekarna 
inrusande i kundmottagningen 
och ropade: ”Jag fick arbetsbän
ken i magen, han måste ha kört 
in i fasaden!” 

Jag fattade först ingenting, 
men efter ett tag insåg jag att det 
var allvar. Jag gick ut för att titta 
på fasaden och kunde konstate
ra att det var en ordentlig buckla 
i plåten under ett fönster på ena 
gaveln, men ingen bil! Efter ett 
tag smög en gammal Saab runt 
hörnet på långsidan av verk
staden och körde mot mig. Jag 
ställde mig i vägen och väntade 
in bilen som saktade ner när den 
närmade sig mig.

Minns att jag frågade, som en 
konstapel typ ”jaha, och hur var 
det här då?”. Farbrorn, som såg 
ut att vara i sextioplusåldern 
svarade: ”Det var i alla fall inte 
jag som körde in i väggen.” 

Det hela blev både lustigt och 
konstigt. Först uppfattade jag 
det som att mannen skojade. 
Men någon ytterligare kom
mentar uteblev och det enda 
som hände var att två herrar 
stod och tittade på varandra med 
flackande blickar. Jag undrade 
så klart vem som hade orsakat 
bucklan, om det inte var han. Det 
fanns ingen annan i närheten vid 
tillfället. Det kunde han inte veta, 
fick jag till svar. ”Men varför 
öppnade du då konversationen 
med att det inte var du som hade 

kört in i fasaden”, frågade jag. 
Han fick i väg ett flummigt 

svar om att han hade observerat 
bucklan när han gick förbi för att 
hämta sin bil en kvart tidigare, 
och tyckte det var synd på en 
sådan fin fasad. Nu började 
det uppstå en fars med mina 
misslyckanden att försöka få 
bilägaren att erkänna, förgäves. 
Mannen gav sig banne mig inte. 
Stötfångaren vänster fram på 
hans gamla Saab 900 var repig, 
men inte så att jag kunde ta gift 
på att någon repa var färsk. Jag 
kände hur hela grejen rann ur 
mina händer. Jag hade absolut 
ingen lust att betala skadorna 
själv på min egen fastighet. Vad 
ska jag göra?

Kjell-Åke, verkstads- och fastig-
hetsägare i Storstockholm

SVAR  INTE FÖRSTA gången detta 
händer. Märkligt att bilägaren är 
så iskall och inte kan erkänna att 
det var han som körde in i fastig-
heten. Upprätta en skadeanmälan 
med en ordentlig beskrivning om 
vad som har hänt. Skicka med en 
vittnesuppgift från din mekaniker 
där han berättar om händelseför-
loppet. Bifoga bilder på skadorna 
med skadeanmälan. Kontakta även 
ett byggföretag och be dem att 
uppskatta reparationskostnaden av 
fastigheten.

Var noga med att notera på 
skadeanmälan ”att fastigheten stod 
parkerad” innan du skickar den till 
ditt försäkringsbolag.

Joachim Due-Boje

VERKSTAD

Hjullås, en never  
ending story

JURIDIK
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FRÅGA  Vi säljer som så många 
andra en hel del bilar på export 
just nu. För någon vecka sedan 
så sålde vi en Ford Focus SMax 
till en privatperson på Åland. Kö
paren har inte hunnit registrera 
in den på Åland än, så den har 
alltså inte kunnat bli avregistre
rad här i Sverige utan står fort
farande registrerad och avställd 
på oss så som vi brukar göra när 
vi exporterar till privatpersoner.

I morse ringde kunden och 
sa att växellådan hade rasat. 
Han var inte glad vilket, man 
kan förstå, men grejen är att vi 
hittills aldrig har lämnat garanti 
på exportbilar och vi har till och 
med skrivit detta tydligt på 
kundens köpeavtal. Det är heller 
ingen tvekan om att han begriper 
innebörden av köpeavtalet 
eftersom han pratar och förstår 
svenska alldeles utmärkt.

Nu undrar jag om vi riskerar 
något med tanke på att konsu
mentköplagen kanske träder 

Bilen såldes till Åland, där rasade växellådan
BILHANDEL

LARS LIEBERG

Dubblett-nyckel saknad
BILHANDEL

FRÅGA  Jag skulle vilja dubbelkolla en grej innan jag definitivt be
stämmer hur jag ska svara en kund som jag inte är överens med gäl
lande nycklar till en begagnad bil. Vi sålde en sex år gammal Skoda 
Roomster och var väldigt tydliga med att vi bara fått en nyckel av den 
förra ägaren. Vi har inte angivit på köpeavtal eller VDN att någon ex
tra nyckel ska ingå, men inte heller att någon nyckel saknas. Kunden 
hämtade bilen och allt var frid och fröjd. 

Efter några dagar kom kunden in och hade några små anmärkningar, 
som vi fixade på garantin, men samtidigt börjar han ställa krav på att 
han skulle ha en nyckel till eftersom det enligt honom ”ska vara så”.

Vi lovade att kolla en gång till med förra ägaren, men om vi inte får 
tag i någon dubblettnyckel så har vi inte tänkt lägga tre, fyratusen på 
en nyckel som vi hela tiden har talat om att den inte finns.

Det verkar som kunden har tänkt ta det här vidare om vi inte får 
fram en nyckel och därför undrar jag om vi verkligen kan bli skyldiga 
att ersätta honom för en extranyckel om ärendet skulle gå vidare  
till ARN?

Mikael, Krokom

SVAR  Tyvärr har ni en rätt dålig chans att vinna det här i ARN. Två 
nycklar anses vara standard när man köper en bil och har ni inte angivit 
vare sig på VDN eller köpeavtalet att det endast finns en nyckel så är 
det troliga utslaget i nämnden att kunden får bifall för den kostnad det 
innebär att köpa till en extra nyckel. 

Lars Lieberg

VILKA KRAV MÅSTE MAN UPPFYLLA 
för att bedriva biluthyrning?

BILUTHYRNING

FRÅGA  Vi här på firman kommer att satsa 
allt mer på biluthyrning framöver. Det är ju 
tydligt att efterfrågan ökar och det blir allt 
vanligare att vi får frågor om detta. Redan nu 
förekommer det till exempel att vi erbjuder 
tillfälliga utbytesbilar vid service och andra 
verkstadsbesök. Krävs något särskilt? Hur 
tar man reda på vad som gäller och vem  
styr det.

Thomas, ekonomichef

SVAR  TACK FÖR  din fråga! Vi märker tydligt 
att allt fler ser om sitt hus i det här avseendet 
och inser att det i dag finns en ”gråzon”. Bilut-
hyrning är ju en reglerad bransch och styrs av 
”Lag (1998:492) om biluthyrning” och ”Förord-
ning (1998:780) om biluthyrning”. Transport-
styrelsen utfärdar tillstånd och utövar kontroll 
över biluthyrningsbranschen. 

”Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrö-
relse. Om det är en juridisk person (till exempel 
ett aktiebolag) som driver verksamheten ska 

”FÖR ATT DRIVA  
UTHYRNINGSRÖRELSE 

KRÄVS TILLSTÅND”

det finnas en eller flera personer inom företaget 
som har särskilt ansvar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande regler och god 
branschsed samt enligt kraven på trafiksäker-
heten”. 

KRAVET PÅ  yrkeskunnande anses uppfyllt 
för den som har blivit godkänd på en särskilt 
anordnad utbildning. En sådan utbildning ges 
bland annat av Biluthyrarna Sverige. Personen 
som ska vara ansvarig för verksamheten ska ha 
gått utbildningen inom tre år innan han eller 
hon ansöker om tillstånd för uthyrningsrörelse.

Transportstyrelsen prövar även om den 
ansvarige kan ha skaffat yrkeskunnande på 
annat sätt om han eller hon inte har gått en 
utbildning.

Kontakta gärna oss på Biluthyrarna Sverige 
eller läs på Transportstyrelsens hemsida för 
mer information.

Anders Trollsås

”KONSUMENT-
KÖPLAGEN  

GÄLLER OCKSÅ 
FÖR EN  

EXPORTERAD  
BIL”

in och dessutom står det väl 
i MRF:s medlemsvillkor att vi 
måste lämna garanti.

Vad gäller och vad ska jag 
säga till kunden?

Bosse från Gävle

SVAR  Exporten av begagnat har 
verkligen satt fart under året och 
när vi säljer till företag är det säl-
lan några problem med garantier; 
i stället kan det då förekomma 
frågor gällande momsreglerna och 
om man ska hålla momsen inne 
till dess att man fått bevis på bilens 
inregistrering utomlands alter-
nativt dra av momsen direkt vid 
leverans när man har fått ett giltigt 
momsredovisningsnummer dub-
belkollat på EU-kommissionens 
webbplats.

Men det var inte det du und-
rade.

Garanti var det. Fån MRF:s sida 
har vi inga krav på att ni lämnar 
garanti vid exportförsäljning. Dä-
remot kan er kund delvis luta sig 

mot konsumentköplagen eftersom 
vi är med i EU. Även om ni säljer 
en bil på export och utan garanti, 
så gäller konsumentköplagens 
bestämmelser (eftersom försälj-
ningen har ägt rum i Sverige). 

Konsumentköplagen bygger 
även i stora delar på ett konsu-
mentköpsdirektiv – och liknande 
lagstiftning finns i alla EU-länder. 

Ert ansvar enligt konsument-
köplagen förutsätter dock att felet 
fanns på bilen vid köpet. Inträffar 
felet inom sex månader från köpet 

råder så kallad omvänd bevis-
börda, det vill säga ni måste bevisa 
att felet inte fanns vid köpet eller 
att det i övrigt är oförenligt med 
felets art att det kan ha funnits vid 
köpet. 

Så när det gäller ursprungligt fel 
är det ingen större skillnad än vid 
vanlig inhemsk försäljning, men 
det praktiska förfarande kan ju bli 
betydligt mer omständligt med 
tanke på avståndet och er möjlig-
het att få kontrollera att bilen 
verkligen har de fel som kunden 
säger. 

Den här gången är det en kund 
på Åland och det är ju så klart en 
stor skillnad mot om bilen rullat 
i exempelvis Ungern, men är ni 
oense om felet var ursprungligt 
eller inte så har kunden faktiskt 
möjlighet att ta upp ärendet i ARN 
och det ligger i ARN:s uppdrag 
att ta upp det som vilket fall som 
helst, trots att det gäller exporte-
rad bil.

Lars Lieberg

ANDERS TROLLSÅS
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AB John Fröberg ∙ Box 909 ∙ 612 25 Finspång

Tel. 0122-861 08 info@frobergs.se ∙ www.frobergs.se

Läs mer på www.frobergs.se

Har ni tröttnat på att fylla i en
personalliggare i pappersform?

Finns det inget enklare sett?

Jo självklart!

Fröbergs RFID/Fingerprint, 
är ett tidsystem som uppfyller 
Skatteverkets krav på 
personalliggare.

Ange rabattkod: Motor
så får ni 10% rabatt!

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%)  
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Nya bilar skadas lätt

BILJOURNALISTEN TEGE TORNVALL HAR ETT FÖR-
FLUTET FRÅN BLAND ANNAT VECKANS AFFÄRER, NY 
TEKNIK OCH TEKNISK TIDSKRIFT. HAN HAR VARIT 
BILREDAKTÖR FÖR FLERA FACKTIDNINGAR OCH 
SVENSK KORRESPONDENT FÖR AUTOMOTIVE NEWS 
EUROPE OCH ANDRA INTERNATIONELLA FACK- OCH 
BILTIDNINGAR. LÄNGE VAR HAN RACINGREDAKTÖR 
FÖR BILSPORT OCH HAR SOM REPORTER BEVAKAT  
MER ÄN 150 GRAND PRIX-LOPP. 

TEGE TORNVALL

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN oroar sig för fler 
p-skador och tvingas höja sina premier. Nya 
bilar är bredare och har sämre sikt och sämre 
skydd mot småskador. Krockskyddet är bättre, 
men ytligt är stötfångarna ren dekoration som 
del av bilens design. En säljpoäng vid köpet 
men mindre roligt när självrisk för plåt- och 
lackskador ska betalas.

Trots att dagens bilar med backspeglar är 
över två meter breda, är p-platserna bara 2,4 
meter breda. Tjockare dörrar gör det svårare att 
komma i och ur bilar och slår lätt i andra bilar. 
Rätteligen borde p-platserna breddas till 2,6 
meter. Rätteligen borde också bilar ha oömma 
avbärarlister runt om som radiobilar  
på nöjesfält.

Med all respekt för krav på krockskydd; det 
är inte vettigt att vanliga bilar med backspeglar 
är 205–210 centimeter breda. Säten på tåg och 
flygplan är runt halvmetern breda, 2x50 centi-
meter = en meter.

Men vi blir allt större och bredare och 
krocksäkerheten gör stolar och dörrar än 
bredare. Mellan framsätena finns i regel en bred 
mittunnel. Bak finns två formade säten för bättre 
krockskydd. I mitten sitter passageraren på men 
inte i sätet. 

Därför är de flesta moderna bilar fyrsitsiga, 
från småbilar till prestigebilar. Man sitter bekvä-
mare i större bilar – men fortfarande bara fyra. 
Mitten baktill är ett nödsäte med sämre säker-
het. Säkrast i krock vore nog att sitta till halsen 
i vatten i en vattenfylld stridsvagn. Varken 
praktiskt eller billigt.

 
UTAN SIDOSKYDD och stryktåliga stötfångare 
ökar risken för småskador. Fler onödiga plåt- 
och lackskador ger köer på överbelastade verk-
städer, kostar självrisk och höjer försäkrings-
premierna. Det försenar också reparationer av 
allvarligare bilskador.

Skydd mot större krockar kräver mer plåt, 
som deformeras för att mildra krockvåldet. Det 
minskar de nackskador som långsiktigt bekym-
rar försäkringsbolagen. Men mer plåt minskar 
tyvärr också sikten. Tur att bilen är mer krock-
säker, när man krockar för att man inte ser!

På håll är sikten sämre bakåt och snett bakåt 

med rutor som brevinkast. Barn och småvuxna 
sitter som i en källare och ser inte mycket av 
landskapet utanför. 

På nära håll är sikten klen runt om. Man ser 
inte var bilen slutar och får svårt med närma-
növrer. Man ser heller inte lägre föremål intill 
bilen. Hela barnvagnar kan skymmas av plåtsjo-
ken baktill. Detta ska p-kameror varna för, men 
bäst är förstås att se själv – och p-kameror är 
känsliga för påkörning, snö och annat.

Efter den amerikanske flygingenjören 
Murphy finns vad som kallas ”Murphys lag”; om 
något kan gå fel, kommer det också att göra det. 
Bara en tidsfråga. 

NU BYGGER bilindustrin fullt frivilligt och på 
egen hand in allt fler möjliga felkällor i bilarna. 
Ofta måste bilägare till verkstad för fel som 
inte gäller själva bilen. För yrkesfolk är tid och 
transportfunktion viktigast. En stående bil 
kostar pengar precis som en stående maskin.

Nya bilar växer i storlek och vikt – men knap-
past i utrymmen. Högre vikt och luftmotstånd 
ökar förbrukningen. Högbyggda suvar väger 
minst 100–200 kilo mer än motsvarande lägre 
modeller men är inte rymligare. Högre mark-
frigång stjäl kupéutrymme. För att komma in 
måste man nästan ha stege.

Andra bilar är i stället för låga. Att sätta sig är 
som att ramla ner i en grop. Att komma in ge-
nom trånga bakdörrar är en gymnastisk övning. 
Låga tak och dörrkarmar slår lätt i huvudet. Hög 
lasttröskel ger ryggskott.

Med 2,6 meter breda p-platser skulle vi missa 
var tolfte p-plats. En skänk från ovan för många av 
kommunernas trafikplanerare. De gillar inte bilar!

2  K R Ö N I K A

”När man krockar 
för att man inte  

ser, är det ju  
bra att bilen är 

krocksäker”

   Det låter bra men när oturen är framme  
prövas ert varumärke. Och vårt. 

www.svenskbilgaranti.com 

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.

   

Våra bilar är alltid kvalitetstestade och  
levereras med minst 12 månader garanti     ”    ”    



 

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

CORGHI EYE LIGHT 
BALANSERINGMASKIN MED HJULDIAGNOSTIK
Diagnostisk balanseringsmaskin som kan utföra en avancerad diagnos på komplett 
hjul eller enbart fälg.
Helt automatisk inläsning av hjuldata med laser, viktplaceringens position visas med 
en laserpunkt för exakt placering.
Led belysning lyser upp inuti fälgen för att ytterligare underlätta rengöring/placering.
Hjulet roterar och stannar också automatiskt på rätt plan för viktplaceringen.
Hjulskyddet tar inte någon plats mot väggen bakom maskinen.
Maskinen mäter  hjulets radiella och laterala orundhet automatiskt och visar 
hur man kan rotera däcket i förhållande till fälgen för att få det komletta hjulet
så runt som möjligt. Även mönsterdjupet mäts och visar eventuella snedslitage.
Tydlig visning av viktplacering på Touch Screen display.
Electromekanisk låsning av hjulet som styrs via en knapp på låshylsan.
Hjulskyddet öppnas automatiskt när hjulet spunnit klart.
Tekniska data  
Fälg diam.  10”-32”
Fälgbredd   1,5”-23”
Max hjuldiam.  1118 mm
Max hjulvikt  75 Kg
El ansl.   220 V  
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