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Tillsammans når vi högre höjder
Att köpa bil är för de flesta ett stort beslut och att känna sig nöjd och trygg 
med sitt val är viktigt. Tillsammans med oss skapar ni förslag och lösningar 
som underlättar för kunden att ta det avgörande steget att välja just er. 

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

Foto: Anna-Lena Lundqvist
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SOMMAREN 2018 var för mig tiden då klimatfrågorna 
flyttade in på middagsbordet, då den otroliga hettan 
och effekterna av mänsklighetens påverkan på klimatet 
kom på allas läppar.

Vi i branschen beskylls ofta i svepande ordalag för 
att vara största orsaken till klimatutvecklingen. Med 
skam och nedböjda huvuden bär vi denna börda.

VI MÅSTE ÄNDRA vårt mindset och synliggöra allt vi 
gör för att lyfta framtiden till ett hållbart samhälle. Vi 
gör massor men glömmer att berätta det! En handlare 
hade byggt nytt för hundra miljoner och installerat 
jordvärme, solceller, vattenåtervinning, senaste tekniken 
med slamavskiljning och nya returstationer för en 
bättre cirkulär ekonomi. 

Men inte ett ord om att detta vid invigningen. Vi 
måste bli bättre på att berätta att vi  kan vara dom av 
myndigheter mest påpassade verksamheterna i våra 
kommuner. Den seriösa delen av branschen ska verk-
ligen kunna gå med betydligt högre huvud.

OCKSÅ DOM produkter och tjänster vi saluför har alla 
möjligheter att vara en del av lösningen i stället för 
blysänket i klimatfrågan. Vi har tekniska lösningar  
för att möta framtidens mobilitetsbehov hållbart 
men då måste vi få en faktabaserad diskussion med 
beslutsfattarna. 

Inte som hetsjakten på dieseln som bidragit till att 
vi faktiskt fått ökade koldioxidvärden nationellt och 
internationellt. Dieseln, med bland annat Euro 5- och 
6-rening, ger ett transportresultat under gränsvärdena 
för kväveoxiderna NOx och partiklar och med betydligt 
lägre koldioxidutsläpp. 
 

VI FÅR HELLER inte glömma att vår serviceverksamhet 
är en del i att bibehålla fullgod funktion av alla delar 
i bilens system som påverkar miljön och energieffek-
tiviteten.

Att förbjuda tekniker, som vår nuvarande regering 
med sina stödpartier driver i sitt 73-punktsprogram, 
är inte rätt väg. Tekniker ska inte förbjudas, det är 
miljöpåverkan som ska reduceras. 

Förbränningsmotorer lär behövas som en del av 
den framtida mobilitetslösningen, då kanske tankade 
med förnybara biodrivmedel drivande en generator 
för att producera el till elmotorn.

Vi är många som tror att eldrift är framtiden och 
hundratals nya modeller kommer närmaste åren. Hur 
vi ska bära med oss energin är inte klart, för batteri- 
tekniken är inte helt okontroversiell heller när det  
gäller en livscykelanalys. 

MEN LÅT oss som bransch höja våra huvuden och visa 
att vi är en framtidsbransch som är en del av lösningen 
både som företagare på det lokala planet och för fram-
tidens hållbara mobilitet.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Den seriösa branschen ska verkligen  
kunna gå med betydligt högre huvud”

Vi måste tvätta bort skammen!
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Vi kan tyvärr inte ha allt i vårt sortiment. Men vi har nästan allt. I alla fall vad 
som gäller däck till personbilar, SUV:ar, transportbilar, husbilar, moppebilar och 
släpkärror. Och vi är extra bra på vinterdäck. Vårt eget sortiment av fälgar till- 
talar de flesta, men vill kunden ha en speciell fälg, t ex original till ett bilmärke 
eller nåt annat man tycker är snyggt, fixar vi det mesta. 

På vår lättnavigerade webbplats är det riktigt lätt att hitta, välja och beställa. Där 
kan du också hålla koll på dina marginaler och vad du köpt tidigare. Vi levererar 
snabbt – oftast är hjulen du har beställt på plats på din lastkaj, redan dagen efter.

Nordic Wheels gör det riktigt lätt för dig att förenkla din däckaffär och skapa 
merförsäljning. 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!

– SÄLJER NI HJUL 
TILL TRAMPBILAR? 

– 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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GJORT VADDÅ?

Hur kom du på idén?
– Det var faktiskt under småpratet 
med en bilköpare som kunden be-
rättade att han var med i Torshälla 
Konstförening. Samtalet kom till 
deras konstloppisar, jag undrade 
var de höll hus och det slapp ur mig 
att de kanske kunde vara här hos 
oss nästa gång.

Och tanken blev handling …?
– Ja, Bilias marknadsavdelning 
tyckte att det var en bra idé. Sedan 
rullade det igång med annonsering, 
förberedelser och hyra av bord. 

Men du, vad är egentligen en 
konstloppis?
– Det är en loppmarknad där det 
bara får finnas konst. Det kom 
ett 20-tal utställare till oss, bland 

dem två konstnärer som ställde ut 
sina verk och sålde bra. Så det var 
inte bara folk som hade dykt ner i 
vindsförråden.

– Men det var tavlor som mest, 
tavlor som hängdes i linor på 
väggarna, ställdes på stafflier och 
lutades mot borden.

Sålde du något själv?
– Ja, faktiskt. Jag lyckades sälja  
en tavla till det ringa värdet av  
150 kronor.

Kom det mycket folk?
– Jättemycket. Vi hade kört ut 
några begbilar och gjort plats. Jag 
tog hit en antik barnkarusell jag 
hade hemma. Vi bjöd på kaffe, 
konstföreningens medlemmar 
hade bakat. Vi hade lotteri där en 

av vinsterna var fri bilhyra en helg. 
Barnen fick rita och deras alster 
auktionerades ut, den intäkten gick 
till Barncancerfonden.

Vad gav det er?
– Jag har fått många frågor om vi 
sålde mycket bil under helgen, men 
det var absolut inget sälj utan en 
rent relationsskapande aktivitet. Vi 
pratade med massor av människor 
och jag skulle tro att många köper 
bil av oss framdeles om vi har något 
som passar. Och så fick vi redaktio-
nellt utrymme i Eskilstuna-Kuriren 
som gjorde ett reportage.

– Konstföreningen var jättenöjd 
och vi har lovat en repris i höst 
som förmodligen blir ännu större. 
Det känns som om vår bilhall är 
idealisk för ändamålet.2  icn

”Vi hade loppis i hallen”
Försäljningschef Tomas Hård på Bilia Toyota i Eskilstuna öppnade  
dörrarna till bilhallen en helg för en konstloppis. Och det blir fler.

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

I OKTOBER 2017 utsågs Anders Hedin Invest till ny  
generalagent för Dodge och RAM i Europa. I dag 
sköter Hedins systerbolag KW Automotive importen. 
Bolaget har huvudkontor i Lugano och finns represen-
terade i flera europeiska länder. Vd för KW Automo-
tive är Alessio Castelli, tidigare Sverigechef för FCA 
Group.Importörerna sköter sin egen marknadsföring 
av bilarna.

– KWA marknadsför våra märken via vårt auktori-
serade nätverk med lokala säljevents och utställningar, 
som drar till sig kunder från vår målgrupp, säger 
Alessio Castelli.

MEN DET FINNS också två andra importörer som stoltse-
rar på sina hemsidor om att vara officiell generalagent. 

Det är det kanadensiska AEC (Auto Export corpo-
ration) och schweiziska AGT Europe. AGT Europe  
var den första auktoriserade importören av Dodge  
och RAM och uppger på hemsidan att de är mark-
nadsledande. 

För återförsäljarna är fler importörer inte alltid 
bättre. För Sebastian Lindgren, vd på Sthlm Pickup 
center, innebär det att de får stoppa vissa kunder  
i dörren eftersom de har avtal med AGT.

– De kunder som har en bil från Hedins kan vi 
inte ta emot i verkstaden eftersom vi inte kan göra 
garantijobb på dem. De bilarna måste vi hänvisa 
till en verkstad som har avtal med deras importör. 
Hanteringen blir ibland väldigt stökig, både när det 
gäller garantierna och hur saker och ting sköts, säger 
Sebastian Lindgren.

Två märken, tre importörer
De flesta bilmärken får nöja sig med en importör, medan Dodge och  
RAM har tre officiella generalagenter. För återförsäljarna innebär det 
inte bara fördelar.

Henrik Roos på HRM Bil i Lidköping:
– Det är lite unikt med tre generalagenter, men vi 

har valt att ha avtal med AGT. Det sägs att det kan 
skilja en del på garantibeloppen, men vi kör på två års 
fabriksgaranti. Det har hänt att de andra importörerna 
kontaktat oss, men vi hoppar inte runt. Vi försöker 
jobba där vi är.

Alessio Castelli betonar fördelarna för slutkunderna 
genom att de kan välja mellan flera kommersiella erbju-
danden på marknaden. 

– Konkurrens är alltid välkommet, men det är klart 
att vi importörer föredrar exklusivitet, säger han.

Castelli tror mycket på framtiden för amerikanska 
bilar i Sverige, speciellt om de distribueras genom 
professionella nätverk

– Även om vi är de ”yngsta” bland de officiellt  
utpekade importörerna för RAM och Dodge i Europa  
så jobbar vi hårt för att få en bra marknadsposition, 
slutar han. 2

Fotnot Anders Hedin vill inte ge några kommentarer men  
när Anders Hedin Invests dotterbolag Klintway & Way utsågs 
till generalagent för RAM och Dodge sade Anders Hedin så här 
i ett pressmeddelande:
”Jag är mycket nöjd med att vi har utsetts till en officiell 
importör av Dodge och RAM i Europa och det kommer bli en 
viktig del av Klintberg & Way-koncernens väg framåt och 
framtida utveckling på europeisk nivå. Målet är att bygga ett 
solitt återförsäljarnätverk i Europa. FCA, Hedin-koncernen och 
det framtida återförsäljarnätverket kommer alla att dra nytta 
av detta samarbete.”

Börjessons …
… inviger i dagarna en ny Seat-hall 
i Ronneby som ska bli ett Seat-
center även för kunder i Karlshamn 
och Karlskrona. I Karlskrona är 
en ny Audihall också på gång som 
utlovas bli ”Blekinges coolaste 
biltorg”.

Börjessons Lastbilar har precis 
också fått bygglov för en ny an-
läggning i Karlskrona. Preliminär 
byggstart är hösten 2019 och pro-
jektering kommer att ske i samband 
med en pågående utbyggnation med 
ny kundmottagning, personalutrym-
men och reservdelslager på Audi/
Däckcentrum i Karlskrona.

Liljas Bil-koncernen …
…  satsar på en ny bilanläggning 
med försäljning, serviceverkstad, 
drivmedelsstation och tvättan-
läggning i Borgholm på Öland. 
Nysatsningen på totalt 2 000 
kvadrat ersätter Liljas nuvarande 
etablering på Storgatan i Borgholm 
och placeras i Triangelns nya 
handelsområde vid norra infarten 
till Borgholm. 

I Kalmar flyttas hela verksam-
heten till Hansa City-området i 
stadens utkant.

Det nya servicecentret får 35 
arbetsplatser med verkstad, för-
säljning av reservdelar och tillbe-
hör samt Hertz biluthyrning, en 
tvättanläggning och ett däckhotell.

Liljas Bil har huvudsäte i Kalmar, 
en 90-årig historia och ägs av kon-
cernchefen Ingemar Andersson.  

Thunbergs Bil …
… i Gävle och Söderhamn har blivit 
ny återförsäljare för Opel som 
komplement till Mazda, Mitsubishi 
och Peugeot.

Företaget, grundat 1967, öppna-
de nyligen ett helt nytt skadecenter 
i Gävle, där de även byggt ut den 
befintliga verkstaden. Thunbergs 
Bil uppförde för en tid sedan även 
ett skadecenter vid anläggningen  
i Söderhamn och driver ett separat 
dotterbolag för transportbilar  
i Gävle.  

Holmlunds Bil i Avesta …
… inviger under andra halvan av 
april sitt helt nya bilskadecenter. 
Företaget, som säljer och servar 
Toyota, har även planer på att 
bygga en helt ny bilanläggning i 
Avesta.

– Vad gäller den nya bilanlägg-
ningen fick den enda klagande mot 
den nya detaljplanen rätt i mark- 
och miljödomstolen, konstaterar vd 
Hans Holmlund, som hoppas kunna 
komma med mer glädjande nyheter 
på den fronten senare i år.   

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

KONTAKT 
Maria Abrahamsson
maria.abrahamsson@autorekrytering.se
070-789 85 81

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 vet vi var vi ska leta.

Kontakta vårt Sydkontor på
infosyd@autorekrytering.se

välkommen till en
ny rekryteringsvar
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13tusen
delar finns i Volvo Truck 
centers båda demonte-

ringslager. Alla är sökbara 
reservdelar som till  

87 procent återanvänds  
i Sverige. 13 procent  

exporteras. Även skade-
verkstäderna har tillgång 

till delarna.
Varje gång det inte  

hittas en slutkund till en  
begagnad Volvolastbil  

köps den tillbaka, plockas 
ner och kommer kanske  
tillbaka till handlaren  
i form av reservdelar.  

Servicemarknadschef  
Gustav Törnqvist berättar 

att så gott som allt  
tillvaratas. 

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

Mercedes-Benz
ÅF-avtal blir agentavtal

SVERIGE BLIR pilotmarknad för 
Mercedes-Benz när återförsäl-
jaravtalen byts mot agentavtal. 
Tillverkaren tar över ägandet av 
nya personbilar, demobilar och de 
inbytesbilar som agenterna inte  
vill behålla själva.

– Det förändrar sättet att sälja 
bilar på. Vi blir först i världen och 
jag är säker på att fler kommer 
följa efter, säger Björn Hauber, vd 
för Mercedes-Benz Sverige.

Numera är det generalagenten 
som äger affären och handlarna får 
en fast provision med en variabel 
del för varje såld bil.

Hur har handlarna reagerat, 
Jan Vestlund, ordförande på 
märkesföreningen?
– Vi har förhandlat under ett år 
och fokuserat på att få rätt ersätt-
ning för jobbet. Känslomässigt 
tappar vi entreprenörskapet när 
ÅF-ledet hoppas över och det 
känns ju lite konstigt, säger han.

Skälet till förändringen är 
att skapa mer tid till kunderna 
genom att minska det administra-
tiva arbetet. Samtidigt är det en 
förberedelse för en digitalisering. 
Återförsäljarna kommer även att 
leverera online-sålda bilar.

– Ersättningen för leverans är 
lägre än provisionen, men vi har 
försökt att förhandla fram så bra 
ersättningar vi kunnat. Eftersom  
vi är först ut har vi vissa fördelar 
och vi kan behöva justera avtalen, 
säger Jan Vestlund.

Björn Hauber är noga med att 
påpeka vikten av ett brett ÅF-nät 
för att behålla en bra kundkontakt.

– Lönsamheten för våra hand-
lare ska vara på ungefär samma 

Mercedes-Benz förvandlar sina återförsäljare till agenter och byter  
marginal mot provision. Handlarna sörjer att entreprenörskapet  
försvinner, men är spända på att bli först i världen med ett helt nytt  
sätt att sälja bilar på.

nivå som i dag. Det här upplägget 
handlar inte om att spara kost-
nader, utan att frigöra tid och 
resurser för att kunna ta hand om 
kunden bra. Det fysiska mötet för-
blir en hörnsten i vår affärsmodell, 
säger han.

SYSTEMET HAR EN gemensam data-
bas i stället för de separata baserna 
för handlarna som gett kunden 
möjlighet att förhandla om priset.

– Med en gemensam databas för 
hela organisationen kommer alla 
att ha tillgång till hela lagret. Det 
är samma pris för bilarna oavsett 
försäljningskanal, säger Hauber.

HAN VILL INTE prata siffror när det 
gäller online-försäljningen, men 
tror att den kommer att öka. 

– Köps bilen online kommer vi 
att leverera den mot en ersättning, 
som är lägre än provisionen, berät-
tar Jan Vestlund.

Att Sverige blir pilotmarknad 
beror på svenskarnas intresse 
och nyfikenhet för teknik och 
digitalisering. De pågående för-
söken inom Mercedes med digital 
uppbokning av servicetider och 
provkörning sägs ha slagit väl ut.

Jan Vestlund ser fördelar med 
att slippa hantera lagret med bilar. 

– Vi får en bättre likviditet och 
tillgång till ett betydligt större 
lager, säger han.

Finns någon nödbroms om 
projektet misslyckas, Björn 
Hauber?
– Jag ser ingen anledning till det. 
Vi har investerat mycket tid och  
jag är övertygad om att det här  
blir bra. 2  me

”Ersättningen för 
leverans är lägre 
än provisionen, 
men vi har försökt 
att förhandla fram 
så bra ersättningar 
vi kunnat.”

Björn  
Hauber.

Jan Vestlund.

Bilbolaget satsar …
… uppemot tolv miljoner på en 
stor ombyggnad av sin bilhall i 
Söderhamn efter en omfattande 
renovering av verkstadslokaler-
na förra sommaren. Företaget, 
grundat 1935, säljer och servar 
Volvo, Renault och Dacia.

Man har även anläggningar i 
Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljus-
dal, Sandviken, Sundsvall, Timrå, 
Östhammar och Norrtälje, samt 
har även lastbilsförsäljning 
genom dotterbolaget Bilbolaget 
Lastvagnar.   

Holmgrens Bil …
… har blivit ny återförsäljare 
för Mitsubishi i Kalmar efter 
Smålands Motor. Holmgrens 
säljer och servar även Hyundai, 
Nissan och Mazda i Kalmar och 
har dessutom en separat an-
läggning för BMW och Mini. En 
tredje anläggning i staden utgör 
service- och skadeverkstad.  

”DNB Finans digitala  
lösningar gjorde mitt  
beslut enkelt – visionen  
är redan verklighet”

Vi är stolta över att Eric Oldmar nu är en del av vårt team på DNB Finans. Eric har en lång 
erfarenhet från branschen och kommer närmast från BMW Financial Services. 
Tillsammans ser vi nu till att fortsätta ligga i framkant. Vi utvecklar våra digitala helhets-
lösningar för att skapa ännu bättre mervärde för våra samarbetspartners och deras slutkunder.

Nyfiken på DNB? Kontakta gärna Eric: eric.oldmar@dnb.se

 nyfikendnb.se

Framtiden finns med DNB

Eric Oldmar  |  Stf chef Bilfinans
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HÄNDER  FRAMÖVER

Auto Shanghai, Kina
18–25 april
En  växande mässa i Kina som betecknar sig som den viktigaste för bilindu-
strin i Asien. Här visas person- och lastbilar till bussar och nyttofordon plus 
tillbehör, utrustning och ny teknik. www.autoshanghai.auto-fairs.com
 
Performance & Custom Motorshow
19-22 april, Elmia
Under påskhelgen tilldrar sig Bilsports stora bil- och MC-mässa med  
tillbehör, underhållning, tävlingar och spektakulära utomhusshower.  
http://www.custommotorshow.se
 
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. I samband med mässan avslöjas Årets ”World car” 17 april.  
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.
 
Vidareutbildning för plastreparatörer
7–8 maj, Bojo, Mjölby
Tvådagarsutbildning för dem som genomgått Grundutbildning plastrepara-
tioner och arbetat aktivt med plastreparationer i minst tolv månader.  
Innefattar bl a olika materials egenskaper, avancerade reparationer, strål-
kastarglas och värmeriktningsmoment. Info och anmälan på www.mrf.se
 
Stora Elbilsdagen
22 maj, Infra City, Upplands-Väsby
Ett heldagsseminarium för tjänstebilsbranschen, arrangerat av Ynnor, med 
temat ”Elektrifiering i praktiken”. ynnor.se/elbil
 
Autopromotec
22–26 maj, Bologna, Italien
Italiens internationella vart-annat-års-mässa för fordonsutrustning och 
eftermarknadsprodukter samlar utställare från 35 länder men har fokus  
på inhemsk produktion. Tilldrar sig på mässcentrumet Fiera de Bologna. 
www.autopromotec.com
 
Maskinexpo
23–25 maj, Stoxa
Årets stora maskinmässa med nya arbetande maskiner, tillbehör, redskap 
och inspiration. Provkörning av bl a grävmaskiner, hjullastare, grävlastare, 
pickuper, transportbilar, dumprar, minigrävare och skopor. Maskinexpo.se
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Bra bil ... 
... vi tar 20 000 stycken!
Världens stora företag har börjat göra större och större beställningar av 
bilar. Näthandelsjätten Amazon har beställt 20 000 Mercedes Sprinter 
och Google har köpt 62 000 Chrysler Pacifica. 

DU HAR NOG koll på hur mycket 
rabatt du kan ge om en kund vill 
köpa nya bilar till hela familjen. 
Men vad skulle du sätta för pris om 
någon ville köpa 1 000, 10 000 – el-
ler 62 000 fordon?

De senaste åren har det blivit 
allt vanligare med såna galna jätte-
beställningar. Företagen kan på det 
sättet få rejäla mängdrabatter och 
en uniform flotta som är enklare 
att specialanpassa och underhålla. 

För många etablerade företag 
är det inte aktuellt med gigantiska 
beställningar eftersom det oftast 
bara är en liten del av deras flotta 
som behöver uppdateras. 

Det är framför allt när företag 
ska göra nya satsningar som de 
börjar tänka femsiffrigt. 

Flera av jättebeställningarna har 
gällt budbilar. Den ständigt ökande 
e-handeln har gjort att det blivit allt 
viktigare med snabba och säkra leve-
ranser direkt till kundernas dörr. 

NÄTHANDELSJÄTTEN Amazon har 
sedan starten på 1990-talet använt 
både vanliga posten och budfirmor 
som FedEx och UPS. Nu satsar 
de på att bygga upp ett helt eget 
distributionsnätverk med både 
egna fartyg, egna flyg – och egna 
budbilar. 

Därför har de beställt 20 000 
Mercedes Sprinter dieseldrivna 
transportbilar. Fordonen kommer 

att förses med Amazons leende 
logga och användas för leveranser i 
hundratals städer över hela USA.  

De största beställningarna gäl-
ler en helt ny typ av transporter; 
självkörande taxibilar. Den första 
jättebeställningen gjorde ameri-
kanska Uber, som ville skapa en 
flotta med 24 000 självkörande 
Volvo XC 90-bilar. 

Bara några månader senare 
kom Google-ägda Waymo med 
planer på ännu mer imponerande 
flottor. Först beställde man 62 000 
Chrysler Pacifica med hybrid-
motorer och sedan 20 000 Jaguar 
I-Pace med eldrift. 

Waymo har redan en liten 
flotta med självkörande Chrysler 
Pacifica-minibussar i Arizona. De 
används som en del i kollektiv-

trafiken. Passagerare hämtas vid 
ett litet antal hållplatser och körs 
kortare sträckor till större stationer 
där de sedan kan åka vidare med 
vanliga bussar. 

De lyxigare Jaguar-fordonen 
kommer inte att levereras förrän 
2020. 

– Det här blev det perfekta 
andra fordonet för oss och passar 
perfekt in i vår affärsplan, säger 
John Krafcik till nyhetsbyrån 
Bloomberg.

– Vi kan nu börja närma oss 
målet att få precis rätt fordon 
för den åktur som personen har 
beställt.  2  mj

Fotnot: På vår webb motorbranschen.
mrf.se kan du läsa om sex jättelika  
affärer.
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Nya trenden i affärslivet  
är jätte beställningar. 

Strömbergs Bil 
 i Kalmar …
… har blivit ny återförsäljare för 
Peugeot efter Smålands Motor. 
Strömbergs Bil har tidigare även 
sålt Citroën under många år och 
kommer nu att vara återförsäl-
jare för båda märkena. Service-
verkstad för Peugeot i Kalmar är 
numera Larsson Bil.  

En Peugeothandlare …
… finns för första gången sedan 
2010 på plats i Trelleborg. Det 
handlar om nystartade Family 
Motors, som ägs och drivs av 
Johan Lindqvist. Företaget ska 
även bedriva serviceverkstad för 
Peugeot.    

Hedin Bil …
… utökar sin försäljning av DS 
till Malmö Jägersro. Märket 
säljs sedan tidigare i Akalla. 
Fokus för året är kritikerrosade 
DS7 Crossback. Senare under 
2019 förväntas också elbilen 
DS3 Crossback E-tense att 
lanseras.

Högsta Nissan- 
pylonen?
Motorcentrum i Markaryd har 
nyligen uppgraderat sin Nissan-
anläggning vid E4:an på orten. 
Här finns försäljning och verk-
stad för Nissan samt en nyupp-
förd skadeverkstad. Och här 
ståtas med vad som tros vara 
Europas högsta Nissan-pylon 
med en höjd på hela nio meter! 
Motorcentrum säljer och servar 
även Mercedes från en separat 
anläggning i Markaryds centrum.

Öhmans Bil  
i Sundsvall …
… har uppdaterat sin Nissan-
anläggning. Familjeföretaget, 
grundat 1954 och ännu ägt 
av familjen Öhman, säljer och 
servar Nissan på orten.

HusvagnSpecialisten  …
… i Uppsala bygger en ny inom-
huspark på 1 800 kvadrat invid 
E4:an där husvagnarna kan hu-
sera under tak. De nya lokalerna 
beräknas vara inflyttningsklara 
innan året är slut. Företaget har 
drivits av Anders Hägg sedan 

1987. Han säger att fler 
i dag av skatteskäl 

hellre köper 
husvagnar än 
husbilar. Hus-
vagnsSpecialis-
ten säljer LMC 

och framför allt 
Hymer. 

LÄS FLER 

NOTISER PÅ 

VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se

”Vi ger inte kortsiktiga prognoser. Bolagets 
medelfristiga finansiella mål fram till 2022  
är att öka omsättningen med över 10 procent 
årligen och uppnå en rörelsemarginal på 
minst 4 procent.”
Kamux vd Juha Kalliokoski i bokslutskommunikén för resultatrika 2018 då såväl antalet 
sålda bilar som intäkter och resultat ökade avsevärt

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
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Trots att det blir allt fler fordon i Sverige försvinner allt färre registreringsskyltar.  
Transportstyrelsens statistik över antalet efterlysta plåtar visar en tydlig nedåtgående 
trend. Under 2018 var det bara 1 enda fordon per 400 i trafik som förlorat sina skyltar  
på ett eller annat sätt. Men samtidigt återfinns allt färre skyltar.

Allt färre skyltar efterlyses
STATISTIK

0 
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De stjäls, personifieras och förändras
VARJE ÅR anmäls drygt 15 000 nummerplåtar 
som försvunna eller stulna hos landets polis-
myndigheter. Polisen skickar ut en efterlysning. 
Antalet efterlysningar har minskat markant 
sedan 2015 då det handlade om drygt 20 000 
skyltar. 

Men alla skyltar är inte försvunna. Många 
återfinns av anmälaren och polisen återkallar 
därmed efterlysningarna. Under 2018 gällde det 
närmare 2 400 skyltar. 

MÅNGA EFTERLYSTA nummerplåtar används i 
brottslig verksamhet, allt från att tanka bränsle 
och smita från betalning till smuggling och stöld-
turnéer. Ofta upptäcks falska skyltar i samband 
med att polisen fotograferar dem vid trafikkon-
troller och jämför med uppgifter från vägtrafik-
registret och registret för efterlysta fordon. En 
efterlyst skylt står kvar i vägtrafikregistret i två 
år innan den gallras bort. 

ANTALET PERSONLIGA skyltar, knutna till ett 
registreringsnummer, är ungefär 15 000. Intres-
set för egna skyltar ökar; ungefär 3 400 nya 
registreras varje år. 

Från och med 1 januari nästa år kommer de nya 
registreringsskyltarna att finnas där sista siffran 
kan vara både en bokstav och en siffra; de tidigare 
möjligheterna att kombinera tre bokstäver följt av 
tre siffror är på väg att ebba ut. 2                   ac
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Källa Transportstyrelsen

25 000

Antal efterlysta skyltar

2015 2016 2017 2018

Antal avlysta skyltar

INDUKTIONS-
VÄRMARE
- Sveriges billigaste
- 5,2 W
- Vattenkyld

SPEEDLINER 
PRO 400
En komplett 
riktstation för alla 
förekommande 
stålskador, med 
2 st pistolhandtag

- 14 500A
- Easy läge
- Transformator i 
   handtaget
- Låg ingående ström

GYSPOT
PTI-s7

27.000:- 29.500:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS!!

   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     ”    ”    
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UTANFÖR ESKILSTUNA. Med 4 800 mil lyser varningslampan för slitna 
bromsklotsar. Konstigt hur förarinformation kan skilja så mycket 
mellan märken. BMW:n från 2003 angav antal kilometer kvar på 
klotsarna fram och bak. Volvon från 2012 hade inte ens en broms-
varningslampa. Audin likt Volvos glödtrådsvakt på 70-talet (någon 
lampa är trasig), preciserar inte fram och bak. Inte så svårt att kolla 
men BMW hade skämt bort mig. Redan 1981 införde BMW dynamisk 
serviceindikator, ingen annan hade det förrän 90-talet.

SKA MAN NU GÅ till märkesverkstaden eller till en fri verkstad, kedjean-
sluten eller inte? Ett enkelt och avgränsat jobb, som upplagt för att se sig 
om efter alternativ.

Senast hos en icke-märkesverkstad var med en V70. Vid 6 000- 
milaservicen var klotsarna slut fram och bak, men Volvo-verkstaden 
hade inga hemma. Så jag såg mig om. I stället för att betala 4 004 
kronor blev det 2 200 hos en verkstad på Södermalm. Delarna håller 
numera god kvalitet så det var ett fynd, om det inte vore för att 
verkstaden inte lyckades nollställa p-bromsen bak. Fick vänta ett par 
timmar extra och missade ett viktigt möte. Ingen bad om ursäkt eller 
frågade om det gjorde något.

Jag insåg att konkurrensen är sund, den gynnar konsumenter och i 
längden även branschen, skapar ökad effektivitet och kundorienterade 
erbjudanden.

TILLBAKA TILL AUDIN. Testade Autobutler. Efter fem timmar hade 
jag tre svar. Alla ville ha 1 000 kronor för en timmas jobb plus lika 
mycket för beläggen. Ganska hög timpeng men det går ju åt rätt 
mycket tid för att sitta och svara på offertförfrågningar. 

Lasingoo. För klotsar fram kommer priset direkt. Men inte bak 
så det blir en förfrågan till tre verkstäder. Mycket lägre priser än när 
jag ringde. Alla företag som testat vet att olika pris online och offline 
sällan funkar. Bra sajt för övrigt.

VALDE TILL SIST en kedjeansluten verkstad. 2 500 med 
in- och utvändig tvätt. Allt funkar bra. Men varför står 
det inte längre Bilmetro på nummerskyltshållaren? Ett 
oskick att byta utan att fråga! Det borde GDPR ha tänkt 
på. För visst skickar ”Speedy Bandhagen” på en risig 

728i från 99 lite andra signaler än ”Henry 
Melin Bil AB, 08-735 39 00”?

Bilen känns plötsligt lite mer begagnad. 
Nästa gång åker jag nog till Audi  
Hammarby igen, dyrt men bra. Och 
inga försök att manipulera bilens 
identitet.

På rundresa i  
verkstadsdjungeln

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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”Min bil kändes plötsligt  
lite mer begagnad”
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FOLK I BRANSCHEN

Marko Lehtonen har utsetts till ekonomi-
direktör och ledamot av koncernledningen i 
Kamux Corporation. Han har erfarenhet från 
finansiell verksamhet i börsnoterade företag, 
internationell affärsverksamhet och fordons-
industri. Han efterträder Tapio Arimo.

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och Hola-
vedsgymnasiet i Tranås har certifierats som 
Motorbranschcollege, de första i Jönköpings 
län. Tio skolor är därmed certifierade och fler 
är på gång; över 40 skolor har ansökt.

Börjessons Bil i Alingsås har utsetts till 
Årets svenska serviceteam 2018 av Audi. 
Tillika blev Börjessons i Alingsås Årets Audi-
ambassadörer. 

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv har utsett Mag-
nus Jarlegren till executive vice president 
operations och medlem av koncernledningen. 
Han tillträder senast under augusti och efter-
träder Ed Carpenter som gått i pension.

Ny vd för Svenska Petroleum & Biodrivmedel 
Institutet (SPBI) är Johan G Andersson som 
närmast kommer från BP-koncernen. Han 
efterträder Ulf Svahn som går i pension.

MRF och DRF har inlett ett samarbete med 
ömsesidig styrelserepresentation, följdriktigt 
genom att fler återförsäljare och verkstäder 
börjat erbjuda däcktjänster och många DRF-
medlemmar har börjat med fordonsservice. 
Synergier väntas inom kunddialog, affärs-
processer och lobbying kring bland annat 
skiftestider och en heltäckande däcklag.

Cabas kan få konkurrens
Affärssystemet Audatex planerar att ta sig in på den svenska marknaden och 
utmana kalkylprogrammet Cabas.

ENLIGT PIOTR PACZUSKI, 
area managing director 
hoppas Audatex ha etable-
rat sig i Sverige inom tre 
år. Ett beslut tas i sommar.

Audatex ingår i Solera 
Holdings som finns i nära 
90 länder. Det är större 
internationellt än Cabas 

och bygger på fabrikstider, vilket också gör att 
systemet har tider för fler modeller än andra 
system. Cabas bygger till stor del på egna tider 
som de räknar fram på Cab group.

Motorbranschen har i flera artiklar skrivit 
om Cabas, som används för försäkringsskador 
i Sverige. Företaget ägs av försäkringsbolagen, 
som också ersätter verkstäderna för skadejob-
ben, ett förhållande som kritiserats från flera 
håll i branschen. Just bristen på konkurrens har 
varit en stor fråga.

NU KAN DET bli ändring på det.
– Vi ska inta hela Norden. I Danmark är vi 
redan störst och i Finland har vi precis inlett pi-
lotprojekt på flera verkstäder. Därefter kommer 
Sverige och sist Norge, säger Piotr Paczuski.

Finland har en liknande marknad som den 
svenska med Cabas i något som kan liknas som 
monopolställning. I december 2017 skrev Solera 

Holdings avtal med Korjausratkaisut, ett verk-
stadsföretag som specialiserar sig på skadepro-
cesser och driver flera verkstäder.

Juoko Sohlberg på Autolan Keskusliitto ry, 
finska motsvarigheten till MRF:

– Cabas har varit den enda aktören i Finland 
en lång tid och Cabas monopol diskuteras ef-
tersom det är svårt för andra aktörer att komma 
in på marknaden. För att Audatex ska ta plats 
måste försäkringsbolagen involveras på ett kor-
rekt sätt, säger Sohlberg.

I SVERIGE har Audatex tidigare använts för 
Teslas bilar, men i början av mars gick Tesla-
verkstäderna tillbaka till Cabas. Enligt vad 
Motorbranschen erfar var det efter påtryckning 
från försäkringsbolagen. Det bekräftas av Piotr 
Paczuski.

– Eftersom Cabas ägs av försäkringsbolagen 
är den svenska marknaden väldigt svår. Fallet 
med Tesla visar att det inte är någon idé att för-
söka få ut Audatex på marknaden utan att gå via 
försäkringsbolagen. Vi är inte ute efter ett krig. 
Vi kommer att visa att Audatex har ett bättre 
system och att det föredras av verkstäderna. 
Vår styrka är vår populära plattform som gett 
oss stark ställning i många länder, säger Piotr 
Paczuski. 2 me

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!

 Däckmaskiner & Hjultvättar
 Däckverktyg & Utrustning
 TPMS Sensorer & Verktyg
 Reparationsmaterial
 Tryckluftsutrustning
 Balanseringsvikter
 Billyftar
 Ventiler
 Hjulbultar
 Domkrafter
 Kompressorer

-Vi har det ni behöver!

DÄCK-
REPARATIONSMATERIAL

OCH FÖRBRUKNING!

Däckreparationsmaterial av alla slag från 

världens största tillverkare TECH International!

De blev medlemmar av ett framtidsteam
Tröjor trycktes upp med texten 
”Future team member” när 
Upplands Motor tog emot tio 
elever från Yrkesplugget i ett 
fördjupat samarbete mellan 
företag och skola. 
UPPLANDS MOTOR och fordonsutbildningen 
Yrkesplugget har inlett ett långvarigt samarbete. 
När årskurs ett-elever skulle ut på sin första 
tvåveckorspraktik fick de en grundlig guid-
ning genom Upplands Motors toppmoderna 
lastbilsanläggning, deras däckhotell, skadecenter 
och inte minst leveransläggning med ett flöde av 
15 000 fordon om året. Därtill vägledning i byte 
av bromsbelägg och andra moment av Robert 
Fromm, tekniskt utbildningsansvarig på Volvo.

– Vi vill visa eleverna bredden, hur många 
yrken det finns i vår framtidsbranch och skapa 
en relation med Upplands Motor, säger Helena 
Andersson, koncernledningsstöd.

TRÖJOR TRYCKTES upp enkom till de tio elever 
som Upplands Motor tog emot kungligt. Allt, 
inlett med ömsesidiga utbyten och besök på 
öppet-hus-dagar tidigare då elever bl a har fått 
skruva på moderna bilar. Upplands Motor och 
Yrkesplugget länkar hårdare till varandra. 

– I sann Motorbranschcollege-anda tillägger 
Jesper Ström, APL-samordnare och -utvecklare 
på Yrkesplugget och initiativtagare till en djup-
lodad samverkan. 

Han berättar att en del av eleverna hade önskat 
att de fått vara kvar på mekarnas hobbykväll, dit 
många coola sommarbilar körts fram. Elevernas 
rapporter från praktiken kommer delvis att vara 
betygsgrundande.

Upplands Motor håller på att skapa ett 
gediget utbildningsprogram för adepter som ska 
kunna appliceras på fler praktikanter.

– Eftersom vi har två på en lyft-system 
fungerar det ganska bra att en av teknikerna kan 
förklara. Men framför allt ser vi det långsiktigt 
och vill visa att vi tror på ungdomarna, säger 
Helena Andersson. 2 icn

Jesper Ström från Yrkesplugget och Helena  
Andersson från Upplands Motor accelererar  
samarbetet mellan skola och företag.

Gabriel Sosa Breivik var  
en av tio elever som fick 
påkostade praktikveckor.
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I  H U V U D E T  P Å  E N  DA N S K  L E DA R E  2

GITTE SEEBERG är känd i Danmark efter många 
år som politiker och pådrivare i gröna frågor: 

– Inga bensin- eller dieseldrivna bilar får 
säljas efter 2030. Då ska en miljon gröna bilar 
trafikera Danmark. Ett väldigt ambitiöst mål.

– Det tvingar oss att tänka nytt – vad ska 
branschen tjäna pengar på? Våra återförsäljare 
lever på eftermarknaden. I Danmark är margi-
nalerna mindre än i Sverige eftersom nya bilar 
är dyrare på grund av skatter. Hur kommer 
eftermarknaden se ut med alla gröna bilar?

EN ANNAN hjärtefråga för Gitte är att öka 
andelen kvinnor i branschen. Nyligen gjorde 
AutoBranchen en undersökning bland med-
lemmarna ihop med forskningscentret Kvinfo.

Den visade bl a att 9 av 10 anställda i 
branschen är män och att kvinnor inte är 
intresserade av jobb i motorbranschen. Av 
2 000 danska billackerare är bara 1,5 procent 
kvinnor (5–10 procent i Sverige). 60 procent 

av manliga studenter anser att det finns goda 
möjligheter att utbilda sig och få praktikplats, 
medan bara 27 procent av kvinnliga studenter 
tror det.

70 PROCENT av de tillfrågade medger att de 
bara i ”någon, låg grad eller inte alls” gör en in-
sats för att attrahera kvinnor till arbetsplatsen.

– Enligt Dansk Arbejdsgiverforening kom-
mer det att saknas 60 000 personer i yrken 
som mekaniker och lackerare om fem år. Om 
det inte rekryteras både kvinnor och män 
kommer branschen inte klara sig, säger Gitte.

Hon anser att valen är baserade på traditioner. 
– Personligen tror jag att arbetsplatserna 

blir bättre med en blandning av båda könen, 
både effektivare och trevligare.

Att så många kvinnor är billackerare i Sverige 
imponerar på Gitte Seeberg.

– Tjejer vinner priser och reser runt i sko-
lorna. Det är något vi kan göra också. Vi måste 

få tjejer att välja yrke baserat på kompetens 
i stället för på kön. För att nå dit måste vi ta 
fram kvinnliga rollmodeller.

FÖRDOMAR om smutsiga verkstadsjobb lever 
kvar och Seeberg möter arbetsgivare som 
tycker att det är opraktiskt att ha flera omkläd-
ningsrum. Kvinnor i branschen jobbar främst 
med administration eller försäljning.

– Forskning visar att kvinnor har sista ordet 
i 83 procent av alla bilköp. Männen väljer, men 
kvinnor bestämmer. Det behövs kvinnor i alla 
led, säger Seeberg.

– Dansk Automobil Sports union genomför  
ett projekt med högstadieelever på en gokart-
bana för att öka intresset för teknik och bilar 
bland kvinnor. Vår bransch är spännande och 
modern och kräver kunskap om datorer och 
teknik, dessutom i ständig utveckling. Tack 
vare att vi är så mansdominerad är det både 
bra betalt och stora utvecklingamöjligheter! 2

Hon leder danskt nytänk 

GITTE SEEBERG

ÅLDER: 58.
GÖR: Vd AutoBranchen, den största 
branchorganisationen som representerar 
bilhandlare, service- och skadeverk-
städer. 
KARRIÄR: Jurist, f d generalsekreterare 
för danska WWF Världsnaturfonden, 
dansk politiker i folketinget och f d 
EU-parlamentariker för konservativa 
folkpartiet och en av grundarna av 
partiet Ny Alliance.
KÖR: Cykel i centrala Köpenhamn,  
annars Mercedes. 

Om bara elva år förbjuds nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar i Danmark. På Auto- 
Branchen styr Gitte Seeberg, före detta politiker, mot en grönare bilpark och fler kvinnor. 
TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON
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Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT

DAF:s första ellastbil har nu börjat 
sin tjänst hos nederländska Ica: 
Jumbo. Den går inte att beställa, 
än, utan det här är ett test för att 
utvärdera teknik och praktiska  
möjligheter och begränsningar. 

Just för lastbilar är buller
aspekten viktig; dieseldrivna 
distributions bilar stör tidiga  
morgnar i tätt bebyggda områden.

Med en räckvidd på 100 
kilometer räknar Jumbo med att 
kunna leverera inom 50 kilometers 
radie. Ekipaget, som har en 210 
kW drivlina från VDL:s EPower 
Technology, kan frakta upp till 37 
ton. 170 kWbatteriet snabbladdas 
på 30 minuter, fullt blir det redan 
efter 90.

Rena matleveranser

PERFORMANCE PACKAGE UTAN EFFEKT
Ännu en Mustang. GT-modellen kan nu fås med ett Performance 
package som bara är ett designpaket. Vinge och belysta detaljer  
ingår för 7 500 dollar. Växelspaksknopp, fälgar och märkliga  
signaturljus får bilen att sticka ut. Men snabbare blir den inte.

Elbil – valbar med flak
Rivian presenterade nyligen två modeller: pickupen 
R1T och suven R1S, båda i fullstorlek för att kunna 
konkurrera med Colorado, Navigator & co. Båda ska 
klara upp till 700 kilometer och svår terräng. Med 
längsta räckvidden försvinner dock tredje sätesraden 
i R1S. Bilarna byggs i Illinois för leverans sent 2020. 

Men mest intressant är kanske att Amazon nu går 
in som ägare. Amazon säger i ett uttalande att de är 
mycket imponerade av Rivian, som ska fortsätta  
vara oberoende i utveckling av fordon och teknik.  
Lite läskigt att internetjättarna inte kan hålla sig  
ifrån nånting … Rivian erbjuds med mellan 400 och 
750 hästar. Pris till kund: Från drygt 70 000 dollar.

OVÄNTAD  
FACELIFT
Sjätte generationen Transporter kom så sent 
som 2016, och facelift brukar inte komma så 
snabbt. Det bör dock sägas att T6 var en rejäl 
facelift av T5, men det gör det inte mindre 
märkligt. En helt ny T7 är nämligen på gång – 
den kommer nästa eller nästnästa år. Men T6 
kommer byggas parallellt, till och med 2025. 
Dessutom kommer elmodellen I.D. 2022, så 
det blir många val för brödbutiker, fotbolls
klubbar och VVSfirmor. 

Den numera alltid uppkopplade ”Bullin”, 
som den kallas i hemlandet, kommer så klart 
med en massa bra uppgraderingar. Assistent
systemet Cross wind assist (standard) är mer 
än personbilarna erbjuder. Systemet stabiliserar 
fordonet vid kraftig vind. Fler system finns 
som tillval. Med den nya elektromekaniska 
servostyrningen fungerar nu lane assist som 
i en personbil. Både grillen – som för tankar 
till Arteon och Touareg – och den helt nya 
instrumentpanelen gör Transportern mer 
personbilsmässig. 

98 procent av T6 är i dag diesel, men nu  
kommer en eldriven, eller snarare två, utveck
lade tillsammans med ABT. Valbart 39 eller 78 
kWh batteristyrka. Den senare klarar 400 km 
enligt NEFZ. 112 hk motoreffekt låter måttligt, 
lika många som ”Porschebussen”, dvs det sena 
80talets T4, fick med insprutningsmotor innan 
katalysatorn jagade bort några.

Nya tvålitersdieslar med 90, 110 och 150 
hk – eller 199 hk BiTurbo med DSG standard – 
erbjuder bättre avgasrening än tidigare – alla 
uppfyller Euro6dTempEVAP. 

I programmet finns fortsatt både den 
enklare Transporter och de mer påkostade 
Multivan, Caravelle och campingvarianten 
California. 

Ordentligt faceliftad ASX
Det talas ibland om att produktlivscykler blir 
längre och längre. Det stämmer inte. De är minst 
lika långa som tidigare. Och framför allt stämmer 
det inte för Mitsubishi ASX, som efter nästan tio 
år på marknaden nu äntligen kommer i ny dräkt. 

Fast helt ny är den faktiskt inte riktigt. ASX är Mit
subishis tredje bäst säljande modell, inte konstigt 
kanske för Mitsubishi menar att den är perfekt för 
allt från vardagskörning till spännande äventyr.

Tunga släp, terräng, stor last och många barn får 
i så fall inte ingå i äventyret. Å andra sidan betonas 
utmärkt körställning, god runtomsikt och enkelt 
handhavande. Den perfekta pensionärsbilen, alltså? 

Kanske är det slut med detta för nu är designen 
vägledd av ”dynamic shield”, en designfilosofi som 
inbjuder föraren att följa sina impulser och anta 
nya utmaningar. 2litersbensinfyran kopplas till 
5växlad manuell låda eller CVTlåda sportläge. 
Både 2WD och 4WD erbjuds. Bilen kommer i höst, 
en app ska finnas tillgänglig lite senare. Fem 
växlar börjar kännas lite nattståndet …

ANNONS



Vinn!

Vinnare
Vinnare av barnböcker, ”Halvan – här kommer långtrada-
ren”, i februariutlottningen blev Fredrik Göransson, Helena 
Riihaiho, Magnus Holmgren, Moa Hansson och Tobias Thor.

Vi har fått 3 böcker till utlottning. Vill du vinna, 
mejla namn och postadress till redaktionen@motorbran-
schen.se senast 10 maj 2019. Skriv ”Utlottning Volvobok” 
i ämnesfältet. Tidningens medarbetare och anställda på 
MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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”A must read”
Boken ”Volvos revansch – Så befriades tigern” av Håkan 
Matson & Anders Nilsson på 
Brombergs förlag beskriver 
organisationens nytändning 
och Håkan Samuelssons roll. 
Rekommenderas av vår med-
arbetare Sven-Erik Lindstrand 
som säger: ”Inte sedan James 
Schefters ’All Corvettes are 
red’ har något så initierat 
skrivits om automotive. Fallstu-
dielitteratur för Handelshög-
skolan?” En längre recension 
finns att läsa på vår webb 
motorbranschen.mrf.se
På Bokus kostar boken  
199 kronor inkl moms.

Fiffig förvaring
De flexibla rullvagnarna från UnoBench är genomtänkt 
 anpassade för förvaring av olika demonterade bildelar. 
Utrustad med bl a två fasta hyllor i träfiber, en flyttbar 
näthylla, nätkorg för mindre delar, kraftiga S-krokar, en 
flyttbar tavla, kraftig klämma och utdragbara armar med 
gummistroppar för förvaring. Möjlighet att även lägga  
karosseridetaljer ovanpå vagnen. Rörprofilerna är 
isolerade med kraftig polyuretan för att skydda karos-
seridetaljer mot repor. Vagnarna tar sig fram över trösklar 
och genom standarddörrar. Ordinarie styckepris ligger på 
2 950 kronor plus moms, lägre vid större kvantiteter.

Blästerskåp med 
extra dammsugare
Den professionella blästerkabinen 
från Verktygsboden är försedd med 
trycktank, öppningsbar front och 
dammutsug med partikelfilter.  
Trycktanken ger ett jämnare och 
högre flöde av blästermedlet och 
LED-belysningen bra sikt och 
arbetsljus. Reduceringsventil och 
dubbla manometrar för reglering av 
lufttryck till pistolen som är fotpe-
dalstyrd. Öppningsbar gasfjädrad 
frontlucka. Levereras just nu med 
en extra dammsugare för kampanj-
priset 14 788 kronor plus moms.

Wip – ny Wayke-tjänst
Wayke har utvecklat prissättningstjänsten Wip för 
begbilar. Genom artificiell intelligens dras en slutsats 
om en bils aktuella värde efter att data från bilens 
historik har matchats med dagsfärska marknadspriser. 
Priset justeras direkt om förändringar sker i utbud och 
regelverk, exempelvis när tillgången på en viss modell 
ökar och priserna sjunker eller när nya skatteregler 
införs. Wip kan också meddela när det är bra sälj- och 
köpläge på en viss bil eller modell. Ju mer tjänsten 
används, desto mer kommer den att förfinas.

För Wayke-anslutna bilhandlare lanseras tjänsten 
i en betaversion som är gratis fram till 1 juli. Därefter 
kommer den att bli en betaltjänst till ett ännu inte fast-
ställt pris. Till hösten släpps den som ett gratisverktyg 
för konsument.

VÄCKER 
MINNEN
Många bensinbolag har  

försvunnit från Sverige men deras 
varumärken kan fortfarande väcka 

minnen till liv från 1960-talet då 
det fanns omkring 9 000 bensin-
stationer här hemma. I dag finns 
knappt var tredje kvar. Från Kina 
har Inter Agenturer importerat 

gjutjärnsskyltar med många 
bensinföretags-loggor. Priserna 
ligger mellan 69 och 120 kronor 

plus moms. 

Stöldskyddet Cesar
Stöldskyddsmärkningen 
Cesar beskrivs som den 
mest avancerade på 
marknaden med dokumen-
terat avskräckande effekt. 
Märkningen är både synlig 
och osynlig och läggs på i 
flera lager. Ett id-nummer 
kan etsas in på fordonens 

rutor. Finns i elva länder med nära samarbete med 
Interpol. SSF Stöldskyddsföreningen är general-
agent i Sverige och säljer via ett återförsäljarnät 
som hittas på datatag.se. Rekommenderat utpris 
är 2 800 kronor plus moms. Inga årsavgifter eller 
löpande kostnader tillkommer.

• Försäkringsbranschen globalt omsätter mer än 

 5,5 biljoner US-dollar

• Försäkringsbranschen i Europa omsätter mer än  

 1700 miljarder Euro

• Försäkringsbranschen i Sverige omsätter mer än  

 400 miljarder Kronor

• Lloyd’s of London har funnits sedan 1688  

 och har kontor i över 200 länder 

Genom Lloyd’s kan vi försäkra fordonsaffärer 

i hela Världen.

Visste du att…

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER
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ARVER VILL HA
RENT SAMVETE
Nybyggda Arver Lastbilar i Norrköping genomsyras av ett holistiskt helhetstänk, allt från  
miljöhänsyn till tillgänglighet och god personalvård. Här renas allt vatten i ett slutet kretslopp,  
här får kunderna många tjänster utförda under ett tak och lastbilarna har en egen akutmottagning.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

ANLÄGGNINGEN är helt ny, färdig i fjol, uppförd 
i en transportintensiv zon helt nära Efyran. 
Scaniahandlaren Arver byggde hållbart.

– Vi försökte göra det så miljövänligt det 
bara gick. Det är viktigt för oss, men också för 
kunderna som vill ha garantier att de verkstä-
der de anlitar också tar miljön på allvar, säger 
fastighetschefen Tommy Daniels.

Fastigheten är välisolerad, har energisnål 
LED-belysning och ett internt processvatten-
ledningssystem för det renade vattnet. Solceller 
ska snart komma upp på taket.

Sådant tillhör de många små sakerna. Den 
största miljöinvesteringen är vattenreningsan-
läggningen, av den typ som Berners tidigare 
installerat i Sundsvall.

Hos Arver handlar det om ett buffertsystem 
med drygt 90 kubik vatten som renas internt. 

Allt vatten från de båda lastbilstvättarna, 
verkstädernas och besiktningens golvavlopp 
används om och om igen. 

Vi har försökt att beskriva reningstekniken 
förut, ett processvattensystem av det tyska 
fabrikatet ”H2O” där allt förbrukat vatten kokas 
och destilleras i en indunstare med hjälp av 
vakuumteknik och återanvänds. Det miljöfar-
liga avfallet som blir kvar i reningsprocessen, 
hämtas som miljöfarligt avfall med en slambil.

Det är en stor miljövinst och det medför 
också en bonus i att fordonen tvättas med 
varmt vatten och därmed reducerar användan-
det av avfettningsmedel och tvätt-kemikalier. 
Indunstaren drar visserligen en hel del el, men 
en del av driften ska täckas med solcellerna på 
taket.

– Vi vet att det miljöfarliga stannar här och 

det känns fantastiskt, säger Tommy Daniels.
  

DET FINNS MER att stanna upp vid hos Arver i 
Norrköping, till exempel one stop shop-tanken 
att kunderna ska kunna få många tjänster  
utförda här på en och samma gång. Som att  
besikta i Besikta-anläggningen som är inrymd 
under samma tak, som att själv kunna tvätta 
bilen, eller tömma latrinen om man kör lång-
färdsbuss. Arver är ackrediterade för tungkyls-
aggregat och gör alla typer av reparationer, och 
har även en skadeverkstad.

– Allt sparar tid. Och mil. Även våra 32 an-
ställda kommer ju att besiktiga sina personbilar 
hos Besikta, slipper ta ledigt från jobbet och 
köra extra, säger Daniels.

En annan fin sak är snabbanalys-testlinen 
för lastbilar där knappt några väntetider existerar. 

2  I  F R A M K A N T  I  A RV E R  L A S T B I L A R

ARVER LASTBILAR,  
NORRKÖPING

SÄTE: Åby.
BYGGNADSAREA: 4 600 kvadrat.
ÄGARE: Arvergruppen.
PLATSCHEF: Torbjörn Ericson.
ANTAL MEDARBETARE: 32 personer.
ANTAL SKEPP: 9,32 meter långa.
ANTAL TVÄTTHALLAR: 2,36 och 32 meter 
långa.
SKADEVERKSTAD: 2 platser. Gör plåtjobb, 
axel- och ramrikt.
ÖPPETTIDER: 07.00-22.00 må-fred,  
07.00-16.00 fred, 07.00-12.30 lö, ansluten 
till Scania Assistance övriga tider som  
gör cirka 1 000 utryckningar per år åt 
Norrköpingskunderna.
SÄLJER: Cirka 35 nya och 30 begagnade 
Scania lastbilar per år.
OMSÄTTER: Cirka 70 miljoner på säljsidan 
och 70 miljoner på servicemarknaden.
ÖVRIGT: En 36 meter lång Besikta-anlägg-
ning integrerad i huset.
ARVER LASTBILAR: Är en av de största  
Scaniasäljarna i Sverige med nio anlägg-
ningar i Mellansverige.

Läs mer om den och om personalvården på 
nästa uppslag.

– Det är jättekul att ha en ägare och en före-
tagsledning som menar allvar med hållbarhets-
ansvaret och vill göra dessa investeringar. Jag 
hoppas att vårt miljö-engagemang uppmärk-
sammas ännu mer, säger Tommy Daniels.

FÖRETAGET ARVER är hundra år gammalt. En 
av ägarna är styrelseordföranden Ulrika Arver, 
43, fjärde generationen som ska leda verksam-
heten in i framtiden genom ett ansvarsfullt 
företagande. Hon brinner för hållbarhet.

– Det handlar ju om såväl miljö som hälsa 
och omtanke om medarbetarna. På Arver 
siktar vi inte på kortsiktiga vinster utan tänker 
långt fram. På en arena som ofta beskylls för att 
smutsa ner, känns ansvaret än större att skapa 
bra förutsättningar. Vi vill verkligen lämna så 
lite avtryck det bara går, säger hon.

– Och när man tänker på hur länge en ny-
byggnation ska hålla, hur många miljökrav som 
kan förväntas ställas ganska snart kanske det 
också är det mest hållbara att ligga steget före. 

Ulrika Arver säger också att det, som ägare 
av fastigheterna, kanske är ett lättare beslut 
att göra investeringar för framtiden. Sedan 
tycker hon att det är roligt att gå i bräschen och 
utmana.

– Vi har väl räknats som en rätt konservativ 
bransch …

TILLBAKA TILL fastighetschefen Tommy Da-
niels. Han kan tycka att miljörörelserna stirrar 
sig lite för blinda på koldioxid- och koloxidut-
släppen när föroreningar av vårt dricksvatten 
och vattenbrist snart blir kanske ett allvarligare 
problem. 

– Själv är jag oroad för vår framtida vatten-
försörjning. Det pratas knappt alls om alla ke-
mikalier som rinner ut i dagvattnet, inte minst i 
samband med klottersanering och släckning av 
alla bilbränder. Det är riktiga kemikaliebomber 
som går rakt ut i våra dagvattensystem medan 
brotten betecknas lite som pojkstreck. 

Schyst då att jobba på ett företag som tar 
ansvar. Arver bygger i Eskilstuna också, en 
något mindre anläggning än i Norrköping men 
i övrigt en nästan identisk anläggning. 2

I lunchrummet har alla medarbetare ett eget skåp 
för kryddor och tillbehör, på bilden analystekniker 
Andreas Frisk.

Besiktningsanläggningen som hyr in sig i huset 
ingår i one stop shop-tänk – kunderna ska kunna 
göra så mycket som möjligt på samma plats. 
Jonas Lind hälsar välkommen till Besikta.

Nyckelutlämningen är en egen konstruktion där 
bilnycklar både kan lämnas och hämtas säkert 
med en kod eller tagg. Fastighetschefen Tommy 
Daniels visar.

Krockade fordon 
ställs under 

regnskydd för att 
inte eventuellt 

skadliga ämnen 
ska tränga ner i 

grundvattnet.

”VI VILL VERKLIGEN 
LÄMNA SÅ LITE  

AVTRYCK DET BARA GÅR”
 ULRIKA ARVER, STYRELSEORDFÖRANDE
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INGEN KÖ  
TILL AKUTEN

Analys-linen är utrustad med 
den senaste tekniken, bland 
annat ett lastsimuleringssys-
tem (CLS). Hit kallas alla bilar 
innan åtgärd. I skeppet görs 
bland annat:

✔  Skakprov.
✔  Spårkontroll.
✔  Färdskrivarkontroll.
✔  Bromsprov.
✔  Instrumentanalys.
✔  Fotografering.

Alla resultat går direkt till 
bilens ”journal”. Det är en rätt 
genomgripande snabbanalys 
som görs, enligt tysk modell, 
innan åtgärd och behandling 
bokas in på verkstaden. Det 
är frestande att associera till 
modern hälso- och sjukvård 
för människor, hur den skulle 
kunna vara …

Arver i Norrköping torde vara rätt ensamma om sin analys-
line, lastbilarnas akutmottagning där alla fordon med krämpor 
och åkommor tas in omedelbart bums för en hälsokontroll.

2 I  F R A M K A N T  I  A RV E R  L A S T B I L A R

Två ultramoderna tvättar
Nybygget i Norrkö-
ping projekterades 
med två tvättar, 
en automatisk och 
en gör-det-själv-
hall utan borstar 
för bland annat 
timmerbilar. Och 
båda är anslutna till 
reningssystemet där 
allt vatten återan-
vänds, en viktig del i 
kretsloppet.

Vanligtvis vid 
en lastbilstvätt 
förbrukas uppemot 1,5 kubik vatten. Här, så gott som 
ingenting. Allt renas och återanvänds.

– Det är slöseri att tvätta lastbilar med kommu-
nalt dricksvatten. Ta till exempel sopbilar som är 
besudlade av allt från nanopartiklar, plast, kemikalier 
och bakterier, till avföring och hormonpreparat, här 
kommer sådant aldrig ut i det kommunala avloppsnä-
tet, säger Tommy Daniels.

För att få tillträde till gör-det-själv-hallen krävs en 
introduktionsgenomgång; användarna ska veta vilka 
rengöringsprodukter som lämpar sig bäst, om det ska 
vara exempelvis Prickbort, Corrosol eller alkaliskt 
skum. Allt med hänsyn till miljön.

Två tvättar är effektivt också – verkstaden kan 
använda den ena medan kunderna tvättar själva i den 
andra.

Tvätten är outsourcad till Svensk Lastbilstvätt.

TILL HÅLLBARHET HÖR
OCKSÅ PERSONALVÅRD    

Arver Lastbilar vill på riktigt vara en attraktiv 
arbetsgivare och fokuserar mycket på medarbe-
tarnas utveckling. Alla som vill ska få möjlighet 
att växa. 
    Förutom tekniska obligatoriska kurser erbjuds 
utbildning i ledarskap, kommunikation och 
talent management. Ett särskilt studierum är 
inrett för online-kurser. 
    Alla anställda har egna utvecklingsplaner, all 
vidareutbildning dokumenteras. 
    Hälsodagar och familjedagar arrangeras för 
personalen och i den nya anläggningen finns 
både gym och bastu. Årligen görs anonyma med-
arbetarundersökningar, vars resultat följs upp. 
    Arver har utvecklat ett eget HR-system, 
specifikt för motorbranschen, som de också har 
sålt till andra bilföretag.

Egen design på skohyllan. Under arbetsskorna 
hänger tofflor som det byts till innan personalut-
rymmena beträds.

De vita panelerna i taket är vattenburna 
strålningsvärmare som är placerade över 
arbetsplatserna och värmer utan luftrörelse. 
Under kundbilarna finns golvvärme som 
torkar upp smältvatten.

Daria Galtsova är 
HR-koordinator.

Tjäna mer pengar på din olja!
 Öka din marginal utan att göra avkall på kvaliteten

Importör: NDI Sverige AB - www.ndi.se

enismorjmedel.se

- Originalgodkännanden för de flesta fordon
- Kvalitet i toppklass!
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F O K U S  I  H Å L L B A R H E T  2

 H ållbarhet är inte bara miljö. 
Många kopplar samman hållbar-
het med miljö. Men hållbarhet 
har tre dimensioner. 

l Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa 
ekonomisk tillväxt utan att riskera medarbeta-
res hälsa och för stor miljöpåverkan. 
l Miljömässig hållbarhet betyder ekonomisk 
tillväxt som inte sker på bekostnad av natur och 
miljö.
l Social hållbarhet handlar om att människans 
grundläggande behov ska tillgodoses. Det gäller 
både hur vi tar hand om medarbetare och hur 
produkter har producerats och transporterats.

De tre delarna hänger ihop, i bästa fall upp-
nås alla tre samtidigt, men ofta finns konflikter. 

Att resa till en morbror i Argentina som man 
inte träffat på tjugo år är negativt för miljömäs-
sig hållbarhet – flygresan skapar omfattande 
utsläpp – men det är positivt för den sociala 
hållbarheten.

Att bygga en ny järnväg mellan två viktiga 
pendlarorter innebär att några familjer måste 
flytta ifrån sina hus för att järnvägen ska kunna 
dras på bästa sätt och det går åt massor med 
material – men i längden gynnas både social 
och miljömässig hållbarhet. Många kommer 
hem tidigare till sina familjer tack vare den 
nya järnvägen (social hållbarhet) och miljö-
belastningen är mindre än när många åker bil 
(miljömässig hållbarhet).

Hållbarhet är en attitydfråga. En verksamhet 
kan förhålla sig på olika sätt till hållbarhet. Den 
kan vara defensiv och motarbeta hållbarhet, 
eller proaktiv och omfamna hållbarhet – och 
vända det till en konkurrensfördel.

I bästa fall kan hållbarhet nämligen både 
minska kostnaderna, öka intäkterna och göra 
verksamheten mer attraktiv. Ett mer energief-
fektivt ventilationssystem i en verkstad kan 
minska energiåtgången, förbättra arbetsmiljön 
och göra medarbetarna friskare. 2

ARTIKELN I KORTHET
Hållbarhet – ordet på mångas läppar. Vad 
innebär det egentligen och vad innebär det 
för bilhandeln? Vi sätter strålkastarljus på 
begreppet och ger exempel på aktörer som 
vänt hållbarhet till en konkurrensfördel.

Vi måste bli mer hållbara! 
Faktum är att vi i många  
avseenden har blivit det.  

Utsläppen från fordonstrafik 
har minskat till en bråkdel, 

bilar och däck återvinns och 
klimatkompensation är enkelt 
att ordna. Men det räcker inte! 

TEXT ANDERS PARMENT

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

SOCIAL 
HÅLLBARHET

MILJÖMÄSSIG 
HÅLLBARHET

Hur ska branschen 
bli mer hållbar?

TIPS!
l Se upp för fake news! Medar
betare, vänner, kolleger – många 
är besvärade av ”klimatsnacket” 
och hittar nyheter och information 
som stöder att man inte behöver ta 
hållbarhet på allvar. Givetvis finns 
fake news även åt andra hållet så 
detta kan bli en bra träning i att 
sålla information!

l Acceptera inte negativt prat om 
hållbarhet! Ingen vettig människa 
med hållbarhetsambitioner vill 
jobba på ett sådant ställe 

l Tänk på att hållbarhet är ett vik
tigt kriterium när unga söker jobb.

 

NÄR BLEV HÅLLBARHET VIKTIGT?
Hållbarhet fick sitt genombrott genom rapporten ”Vår gemensamma framtid” 1988, utarbetad  
av FN under ledning av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. Rapporten såg  
ingen konflikt mellan ekonomi och hållbarhet och bidrog därför till att miljörörelsen, politiker  
samt näringslivet under 1990-talet och framåt komma att arbeta tillsammans. 
I dag används de tre dimensionerna av hållbarhet över hela världen.

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

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

www.carpart.se

OMCN 199RX 
5,5 ton
med svivlande armar. 
Klarar allt från mindre bilar 
till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter, 
Transit mm.

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

RENA
HJUL!

TOTAL
LÖSNI-
NING!

NY
VERK-
STAD!

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. 

 LYFTAR, DÄCKMASKINER, 

För snabb och enkel 3D diagnos av 
mönsterdjup och förslitningsstatus 
på däck. Mäter med en upplösning 
av över 20 000 punkter och ger 
mycket förklarande 3D bild av 
däckets kondition.Efter mätning kan 
man skriva ut eller maila en utförlig 
statusrapport 

MÖNSTERDJUPS
SCANNER.
MÖNSTERDJUPS

PREMIUM SAXLYFT 

Höglyftnade saxlyft med
varmförzinkade bottenramar 
och plattformar som standard.
Ingen elektronik eller brytare 

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

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. 

HÖG
LYFTANDE
SAXLYFT!
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BERNERS MED SÄTE i Mellannorrland, tar sitt hållbarhetsbete på 
allvar, ett delmål är att bli ISO 14001-certifierade under 2019.

En, rätt arbetskrävande, del är att definiera kemiska riskfällor – 
alla kem-produkter inventeras, provas och utvärderas.

– Vi såg att det fanns en hel del CLP-koder att rensa ut, säger  
Kenneth Gyllenqvist som viger sina arbetsdagar åt detta.

Varje ny produkt som tas in hamnar först hos honom där den 
bedöms och likt allt annat får sitt skyddsblad, en riskbedömning.  
Det bladet ska mekanikern ha koll på innan hen tar den i sin hand.

Allt samsas i ett digitalt verktyg från Eco on line i samarbete med 
Nordemans Bil och Norrlands Bil i Norrland.

Många produkter har ratats. Strävan är att få ett sortiment med 
så få ”faropunkter” som möjligt. Något kan sväljas på en anläggning 
om det används i blygsam kvantitet, men rödlistas på ett annat där 
förbrukningen varit större.

– Vi har minskat antalet leverantörer avsevärt också, det är en 
viss fara med att ha för många och riskera att få ”bastardprodukter” 
stående på någon hylla, säger Kenneth.

LEVERANTÖRER HAR bjudits in till dialog och utbildning och fått 
presentera sina produkter, och Berners har berättat om vilka krav 
och förväntningar man ställer på leverantörerna, 

– Upplägget har varit mycket uppskattat, säger Kenneth Gyllenqvist.
Alla nya produkter ska passera Miljö och Hållbarhetsavdelningen 

för en utvärdering och ett godkännande innan den tas in  
i verksamheten.

Tidigare har vi berättat om Berners miljötvättar där allt vatten 
renas, destilleras och återanvänds i ett slutet kretslopp.

Vi bara hoppas att de ska berätta om sitt hållbarhetsarbete i mark-
nadsföringen också. 2

Framtids-
visionärer

Vi har skrivit förr om Berners pris
belönade miljösatsningar. Vi gör  
det igen, nu när en hållbar framtids
vision tar ett nytt steg. Strävan mot 
ökad hållbarhet ska aldrig sluta.

DET KRÄVER KÄRL, utbildning, 
intern logistik och ett helt nytt 
tänk när varje liten uttjänt kabel 
eller plastförpackning ska slängas 
på rätt plats. På Berner har det 
jobbats i flera år med att få sys-
temet med bland annat 30 olika 
återvinningskärl integrerat på alla 
anläggningar.

Om sorteringspolicyn också 
gäller på kontor och på säljsidan 
får det förstås störst effekt på verk-
staden. Och även om det initialt 
kräver investeringar är det lön-
samt; kostnaderna för hämtning 
har sänkts och mycket av det som 
Berners tidigare fick betala för att 
bli av med, får de i dag betalt för.

Några exempel:
l Wellpapp och pappersförpack-
ningar kastades förr i en öppen 
container som hämtades en gång 
varannan vecka. I dag pressar en 
komprimator pappen som hämtas 
tre gånger per år och genererar 
”pant”.
l Genom en annan komprimator 
går också ”övrigt brännbart avfall” 
som förr hämtades två gånger i 
veckan, nu tre gånger per år. Kost-
naden är minimerad och många 
mil sparade.
l Genom att teknikerna skalar 
sladdarna från elektronisk utrust-
ning sorteras koppar-råvaran som 
säljs till marknadspris.

– Priset för återvunnen råvara 
är förhandlingsbart, säger Krister 
Melin.

AVFALL HAR FÅTT en helt ny 
innebörd på Berners och varje 
medarbetare är involverad.

Vid alla arbetsplatser på 
verkstäderna lyser i dag en rad 
röda lådor, märkta med både text 
och bild, där teknikerna gör sina 

första sorteringar. Centralt finns 
likadana uppsamlingskärl. Det 
handlar om totalt 30 olika fraktio-
ner – container på gårdarna, tun-
nor, fat, backar och kärl inomhus. 
Vissa hyrda, andra köpta.

Allt sorteras, från kontors-
papper och tidningar till bilglas, 
sopmaterial från golvytor, lysrör 
och krympfilm. Aluminium här, 
metall där och alkaliskt, litium, 
bly och batterier i därför avsedd 
behållare. 

Plastflaskor sätts i ett egetde-
signat droppställ, ett ”älghorn”; 
plastflaskor måste vara helt tomma 
för att återvinnas. 

Det som tidigare gick som 
”industriavfall” har reducerats till 
en fjärdedel ”farligt avfall”.

Att sedan återvinningsföreta-
gen kan hämta utrangerade pro-
dukter på bestämda intervalltider 
är besparingar både för miljö och 
ekonomi.

– Det som är bra för miljön är 
mestadels lönsamt också, säger 
Krister Melin.

Hur har medarbetarna svarat på 
sorteringsplikten?
– Visst har en och annan tyckt att 
det är överkurs, men majoriteten 
är positiv. Många har ju barn som 
har lärt sig att sortera lika om-
sorgsfullt på dagis, säger Krister.

SAMVERKAN GER RESURSER
Ensam är inte alltid stark. Nya pålagor och visioner ställer krav på 
såväl nya digitala lösningar och plattformar, som arbetssätt och 
dokumentation för riskanalys. I Norrland har Berners, Nordemans Bil 
och Norrlands Bil tagit varandra i hand när det gäller kemiska analyser 
i Eco on line. 

Petnoga sortering
En minutiös källsortering är nu genomförd på Berners samtliga nio 
anläggningar. ”En Berners-standard” som ansvarige Krister Melin 
kallar den. Inte en pinal slängs på fel ställe. Miljövinster, javisst,  
men också ekonomiska.

”AVFALL HAR 
FÅTT EN HELT 
NY INNEBÖRD 
PÅ BERNERS”

I en humidbod 
förvaras allt 

som behöver 
invallning efter 

läckage.

På ”älghornet” får alla 
plastflaskor rinna av.

Två tredjedelar av Hållbarhetsgruppen på 
Berners, Sören Jonsson, Kenneth Gyllenqvist 
och Krister Melin. Saknas gör Malin Swärd.

Sådana här röda lådor 
finns vid varje arbetsplats, 

enkla att gå och tömma  
i uppsamlingskärlen.

I torrboden 
finns extra 
förvarings-

kärl, aerosol, 
lim och färg 

med mera.

H Å L L B A R H E T  I  F O K U S  2
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Jan Olvenmo svarar

Gör plåt och plast 
reparationerna parallellt
Det tar väl längre tid att reparera än att 
byta?
– Många tycker att plastreparationer 
fördröjer ett arbete, men det handlar om 
planering och logistik. Vänta inte med 
plastreparationen tills plåtjobbet är gjort. 
Gör plåt- och plastreparationerna paral-
lellt så kommer skadorna till lackeringen 
samtidigt. Då sker ingen tidsförlust.

Vad är bäst för en skadeverkstad, att 
sälja timmar eller reservdelar?
– Sälja timmar! Görs inte det säljs hel-
ler inga reservdelar. Ingen sätter dit en 
reservdel gratis, för att montera krävs tid. 
Reservdelarna är en produkt av såld tid. 

Men tjänar inte verkstaden mer på 
reservdelar?
– Timmar är det mest lönsamma man kan 

jobba med, men det är viktigt att tidsätta 
rätt. Bäst är att få tid till att reparera, men 
eftersom allt inte går att reparera säljs det 
då reservdelar. Reservdelar är en bipro-
dukt; hur mycket man tjänar på dem varie-
rar om man är auktoriserad eller inte. 

Vad är skillnaden på en utvändig skada 
och en in- och utvändig skada?
– Det är viktigt att känna till. Utvändig 
skada är en buckla i plasten, medan plas-
ten har delat sig, det vill säga spruckit, en 
in- och utvändig skada.

När får man maskeringstillägg? 
– I tiden för ”lackering plast” finns ingen 
tid för och maskera. Behöver man maskera 
en list på en stötfångare vid lack får man 
tillämpa masktillägg (15 perioder per 
detalj).

Länge leve  

DELARNA!

SVERIGE ÄR alltjämt världsledande på bil-
plastreparationer i den aspekten att inget annat 
land lagar mer i förhållande till sin bilpark. 
Frekvensen ökar ytterligare och det finns fort-
farande stort tillväxtutrymme.

I dag reparerar skadeverkstäderna plast för 
cirka en halv miljard kronor årligen och det är 
lönsamt! Både för verkstäderna, försäkrings-
bolagen och bilägarna. Om ”gröna skiften” i 
många fall kan svida ekonomiskt i inlednings-
fasen är det tvärt om med plastreparationer; 
här krävs relativt små investeringar för att 
komma i gång.

– Vi ser att många verkstäder har nyanställt 
plastreparatörer sedan de ägnat plasten större 
engagemang, säger MRF:s Jan Olvenmo.

EN BIDRAGANDE orsak är nya kurser för 
skadeberäknare. Får de större kunskap om vad 

som funkar att laga och inte, blir måltavlan så 
att säga större. Bilderna i den här artikeln är 
från en sådan kurs där skadeberäknare lär sig 
förstå vilka plastkomponenter som kan lagas 
och är lönsamma att laga. Ju högre kompetens 
skadeberäknarna har, desto mer kan plastrepa-
ratörernas vardag fyllas.

Kurser arrangeras också för försäkringsbo-
lagens skadereglerare; inte minst viktigt att de 
förstår. En återkommande stöttande gäst vid 
pilotutbildning är nestorn Anders Kling.

– Vi vet att försäkringstagarnas premier har 
kunnat hållas nere genom alla plastreparatio-
ner genom åren. Och det ger nya arbetstillfäl-
len, säger han.

Vi har inte hört att någon verkstad tycker 
att det är svårt att få kunden att acceptera en 
plastreparation framför ett byte, ”alla köper 
miljöaspekten”.

3 centrala  
reparationsmetoder
Värmeriktning – kräver spackel och  
är billigast, men inte alltid tillämpbart.

Svetsning – billigare än limning men 
kräver lite träning.

Limning – enklast, snabbast och dyrast.

Observera: Värmebehandling kan 
halvera tiden för spacklingsarbetet. 
Termoplast kan ibland återgå till sin 
ursprungliga form. Dock behövs ofta 
upprepade värmebehandlingar eller 
handpåläggning.

Historik
l  Bilplast har reparerats i Sverige 

sedan 1991.

l  Startåret fanns 4 utbildade repara
törer, i dag finns mer än 400.

l  Nya metoder och material utveck
las och dissekeras fortlöpande av 
Bilplastteknik respektive Bilplast
forum.

l  Årligen passerar omkring 200 
deltagare, ibland betydligt fler, 
kurserna som MRF och Bojo  
håller, bland annat grund, vidare, 
expert, kännedoms och härdplast
utbildningar. Kurser finns även  
för skadeberäknare och skadereg
lerare.

I TAKT MED att kunskaperna sprids, växer 
intresset för att ge sig på mer avancerade jobb 
och nya klurigare detaljer. 

– Den största omfattningen än så länge 
har legat på mindre skador som återställs med 
ibland bristfällig värmeriktning och limning. 
Det finns utrymme för betydlig mer, säger 
Olvenmo.

Ja, fokus har hittills legat på synliga delar 
som främre och bakre stötfångare (det som 
betecknas som ”reparationsgrupp I” med efter-
följande lackering/ytbehandling); 92 procent av 
alla plastreparationer består av sådana delar.

Sålunda är det endast 8 procent icke synliga 
plastdetaljer som lagas.

– Här finns en jättepotential, säger Olvenmo.
Hit, till ”reparationsgrupp II”, hör exempel-

vis innerskärmar som ofta går både fort och lätt 
att svetsa, men också luftstyrningar och andra 

bakomliggande detaljer som alla har blivit 
dyrare i nypris. Och det ska sägas att grupp 
II-reparationer inte alltid är knepigare att laga, 
snarare så att medvetenheten inte riktigt nått 
fram till dem. Det här är obruten mark.

– Ibland är de utformade mer för funktion 
och mindre för utseende och då är de enklare 
att reparera, säger Jan Olvenmo.

EN BROMSKLOSS kan faktiskt biltillverkaren 
vara. Dels ersätts plast ibland av ljuddämpande 
textilier eller mixas med fibersorter som inte är 
reparerbara, dels tillåter inte alla tillverkare att 
plast lagas när det finns inbyggda sensorer och 
fotgängarskydd.

– Tillverkarens anvisningar måste ju följas, 
men det skiljer väldigt mycket mellan märkena 
i fråga vad man får och inte. Jag ser inte deras 
begränsningar som någon fara för att plastre-

Miljöbilar och bilars drivmedel talas det livligt om. Mer sällan om  
miljövänliga tillvägagångssätt att laga bilarna, som att reparera plast. 
Det är inte bara energieffektivt utan också lönsamt. Win win för alla. 

Och nu går tekniken in i fas 2.0.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

prationerna skulle klinga av, det finns tillräck-
ligt med bakomliggande detaljer att ge sig på 
så egentligen skulle väl fokus läggas på dem i 
framtiden, säger Jan Olvenmo.

Nästa steg är att återvinna plast som trots 
allt måste slängas. Det finns tankar om plast-
sortering i olika containrar. Flera forsknings-
projekt pågår.

– Vår målsättning är att verkstäderna ska få 
betalt för återvunnen plast, säger Olvenmo.
Framtiden kräver insikt om nya plastsorter och 
beståndsdelar och det håller Plastteknik, tillsam-
mans med färg och limtillverkarna, falkögon på.

Alltjämt slängs väldigt många innerskärmar 
som skulle kunna lagas på grund av okunskap, 
för att inte tala om dem som måste kasseras 
på grund av ovarsam demontering. Det finns 
fortfarande stora miljömässiga landvinningar 
att göra. 2

”EN PLASTREPARATION ÄR EN  
MILJÖANPASSAD VÄRDEANPASSAD REPARATION”

Här limmas en skada.

Kursdeltagaren Said Nadarevic, 
nestorn Anders Kling och läraren 
Roger Jonsson.

Som skadeberäknare på 
Lecab har Maria Pettersson 
lärt mer om plast.

2  F O K U S  I  H Å L L B A R H E T



 32 MOTORBRANSCHEN 4 •  2019   MOTORBRANSCHEN 4 •  2019 33

H Å L L B A R H E T  I  F O K U S  2

OL A PETERSSON 
Marknadschef på Volkswagen 
Finans, Sverige, som bland annat 
erbjuder företagsleasing:

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Från ett företagsperspektiv sett kan 
vi exempelvis bidra genom att göra det 
förmånligare för kunden att byta till 
modernare och mer miljöanpassade 
fordonsflottor. 

Hur kommer ni dit?
– Vi har en biladministrationstjänst 
som innebär att totalkostnaden för bil, 
försäkring och drivmedel kan minskas 
jämfört med om man skaffade var för 
sig, vilket kan möjliggöra anskaffande 
av nya, mindre miljöbelastande bilar. 
På ett mer djupgående plan kan vi 
hjälpa företag att ta fram en bil-policy, 
där vi utifrån bilval, drivmedel och 
körcykel identifierar möjligheterna att 
minska företagets fossila avtryck. Vi 
märker en allt större medvetenhet ute 
hos företagen, som vill ha detaljerade 
uppföljningar, och där vi bland annat 
tar fram koldioxidrapporter. Jag vill 
även nämna de offentliga upphandling-
arna av tjänstebilar, där det i dag ställs 
helt andra hållbarhetskrav än vad det 
gjordes för bara några år sedan. 

Vilken är den största utmaningen?
– En faktor som man kanske inte 
tänker så ofta på är hur bilarna körs. 
Genom utbildningar i hur man kör mer 
miljöanpassat kan företagen även 
öka sin hållbarhet inom ramen för en 
befintlig fordonspark.   

Vad vinner företagen på att bli 
hållbara?
– Jag kan se fyra saker: Alla tjänar 
på att vi får en bättre miljö att leva i. 
Företaget får en miljöorienterad profil. 
Ett mer miljöanpassat körsätt orsakar 
färre incidenter, vilket betyder färre 
personskador och att bilarna får färre 
stillestånd, vilket slutligen leder till att 
driftkostnaden sjunker.

ta

DIMITRIOS LENIS  
Vd på Mobility Motors, en före-
gångare inom hållbarhetsarbete:

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Det första som krävs är att man 
verkligen har bestämt sig för att man 
vill arbeta med miljöfrågorna. 

Hur kommer man vidare?
– Man behöver ha en plan och utse 
någon som driver arbetet. Vi anställde 
en person för åtta år sedan som är 
dedikerad att arbeta med hållbarhets-
frågor. Det är viktigt att se hållbarhets-
arbetet som något pågående, och att 
det inte är något som man bara gör en 
gång och sedan är det klart. Det krävs 
att man bygger upp intresset hos alla 
anställda, vilket även förutsätter ett 
tydligt commitment från lednings-
gruppen. 

Vilken är den största utmaningen?
– I var och ens dagliga arbete finns det 
kanske inte alltid så mycket tid över, 
det kan inte minst i lite mindre företag 
vara en utmaning att få alla involve-
rade. Själva har vi bland annat jobbat 
med workshops och skickat ut material 
till kunderna, så att de exempelvis 
får veta att vi klimatkompenserar för 
de 1 500 första milen som deras nya 
bil körs. Det krävs att man jobbar i 
hela kedjan. När även kunderna görs 
medvetna – och faktiskt visar tacksam-
het för det vi gör – känns det bra och 
desto roligare att jobba vidare med 
hållbarhetsarbetet.

Vad vinner företag på att bli håll-
bara?
– Ett företag som visar ansvar tas 
mer på allvar. Ett aktivt miljöarbete är 
viktigt inte minst vid upphandlingar, då 
det ofta ställs krav på såväl miljö- som 
kvalitetscertifiering. På Mobility ställer 
vi hållbarhetskrav på våra leverantörer, 
är 14001- och 9001-certifierade och 
har varit klimatneutrala sedan 2012. 

– Vi var först i Sverige med att sätta 
upp snabbladdare för elbilar, år 2011, 

vilket gav mycket positiv feedback.  ta

PETER ENGDAHL  
Chef för enheten Hållbar Trans-
port, på Energimyndigheten:

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– En av våra största frågor är hur 
vi kan resa och transportera på ett 
resurseffektivt och hållbart sätt. 
Utsläppen av växthusgaser är centralt, 
men också att resor och transporter 
sker på ett säkert sätt och att de blir 
jämlikt tillgängliga. 

Städerna behöver bli mer attraktiva 
att leva och bo i, vilket även sätter 
frågeställningar om trängsel, buller 
och lokal miljöpåverkan i fokus. 

Hur uppnås sådant?
– Det kommer inte att räcka med att 
bygga bättre bilar, vi behöver även 
använda bilen på ett mer hållbart 
sätt. I dag står bilen parkerad i snitt 
cirka 95 procent av tiden och när den 
används sitter det i genomsnitt cirka 
1,2 personer i den. Jag tror även att 
bilbranschen behöver ta ett större 
samhällsansvar. Det krävs nya affärs-
modeller som inte bygger på att maxi-
mera antalet sålda bilar utan leder till 
smartare användning av färre bilar.

Vilken är den största utmaningen?
– Att förändringen kommer att behöva 
gå snabbt! Aktörerna behöver ta ställ-
ning till hur man vill positionera sig för 
att bidra till en fossilfri transportsek-
tor. När bilarna blir allt mer uppkoppla-
de och kanske helt autonoma, behöver 
dessutom många olika branscher 
samarbeta för att utveckla alla de 
system som behöver samverka. 

Vad vinner företagen på att bli 
hållbara?
– Först och främst i form av ökade 
marknadsandelar. Konsumtionen av 
varor och tjänster kommer att bli allt 
mer värderingsdriven, både hos orga-
nisationer och personer. Jag tror också 
att det blir en fördel på arbetsmarkna-
den där det kommer att bli lättare att 
både rekrytera och behålla kompe-

tenta medarbetare.                              ta

OLYCKAN DÄR gastanken på en SL-buss exploderade, lär knappast 
påverka intresset för biogaslastbilarna, som i stället har tanken 
mer säkert inbyggd. Renhållningsföretaget Urbaser har med sin 
beställning av 50 Mercedes-Benz Econic lagt den största svenska 
ordern av biogaslastbilar någonsin. 

En biogaslastbil påminner mer om ett bensin- än ett dieselfor-
don, exempelvis genom att den har tändstift. Den stora skillnaden 
ligger i servicen:

– Utmärkande för servicen av Econic är att kontrollera läckage. 
Annars påminner de om våra vanliga lastbilar, de har exempel-
vis vår elektroniska uppkoppling Fleetboard, som kontinuerligt 
rapporterar allt från akuta fel till vanligt slitage som vi direkt kan 
planera in till nästa service. Rapporterna gör det möjligt att utföra 
fler servicepunkter på färre verkstadsbesök, säger Karin Stålhand-
ske, märkeschef för Mercedes-Benz på Upplands Motor.

ECONIC-BILARNA och anläggningen har intressanta inslag inom 
miljö, ergonomi och säkerhet. Bilarna har extremt låga insteg och 
sensorer som hindrar bilen från att starta och svänga höger om en 
cyklist riskerar att hamna i kläm. 

Den nya lastbilsanläggningen på Upplands Motor har biologisk 
vattenrening och alla tunga verktyg på nära håll. Kronjuvelen är 
en lyft som tar dragbil och släp på samma gång. 

Hur förhindrar Mercedes-Benz att bilarnas gastank exploderar 
likt den takmonterade gastanken på en SL-buss i mars?  
–  Gastanken sitter säkrare inbyggd undertill. En olycka kan 
tyvärr ske ändå, men inte riktigt på samma sätt.

Om det finns ett hinder så är det bristen på biogasmekaniker. 
Mercedes-Benz utbildar delvis själva avgångselever från fordons-
programmet som får åka till Stuttgart på en tvåveckors intensivut-
bildning, Techstar. 

– Det är en mycket uppskattad utbildning, avslutar Karin Stål-
handske. 2

Torbjörn Axelsson

Service av biogaslastbilar 
kräver specialutrustning
Upplands Motor öppnade nyligen sin 
tredje fullserviceanläggning som ska 
serva både vanliga Mercedeslastbilar 
och 50 Econic. Mercedes har tio års  
erfarenhet av att tillverka biogaslastbilar.

BRITT KARLSSON-
GREEN  
Regional utveckling, region Skåne, 
projektledare i Great – som bygger 
en ”korridor” av infrastruktur 
för alternativa drivmedel från 
Hamburg i syd till Oslo/Stockholm 
i nord:

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Det kan vara bra att någon visar vä-
gen. Great-projektet, med 50-procentig 
finansiering från EU, bidrog till att de 
privata aktörerna som levererar infra-
strukturen vågade satsa redan nu.  

Hur jobbar ni?
– Det måste finnas efterfrågan. Vi 
sjösatte Great för några år sedan för 
att öka tillgängligheten på förnybara 
drivmedel. Den 11 april i år inviger vi en 
första station för flytande gas i Mjölby. 
Snabbladdare för elbilar är installe-
rade och den sista september ska de 
70 som är planerade i projektet vara 
på plats. Vi har även haft provkörnings-
event där människor fått bekanta sig 
med el- och gasdrivna bilar.

Vilken är den största utmaningen?
– En allt för låg omställningstakt som 
kan bero på hög förväntan på ny teknik. 
Många tänker att det nog kommer 
något ”ännu bättre snart”. Sedan är 
ju elbilarna fortfarande ganska dyra i 
Sverige, till skillnad från exempelvis 
Norge där man slopat vissa skatter 
och avgifter. Personbilar för gas är inte 
mycket dyrare än vanliga och stationer 
med komprimerad gas för personbilar 
finns det redan bra tillgång till i södra 
och västra Sverige. 

Vad vinner företagen på att bli 
hållbara?
– Det kan vara dags att i stället fråga 
sig vad företag kan förlora på att inte 
ställa om. Ett mer hållbart samhälle 
är något som vi alla har ansvar för, och 
kommer påverkas av. Men visst är det 
så att de som visar ansvar kan räkna 
med en stärkt image.

ta

ANN-CRISTINE  
RAMQVIST  
Projektledare för If Metalls projekt 
Hållbar motorbransch där 27 
bilverkstäder deltar

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Vi ser hållbara arbetsplatser ur ett 
långsiktigt helhetsperspektiv – företag 
som har bra ledarskap, bra arbetsmiljö, 
ergonomiskt tänk, adekvata hjälpme-
del och pågående kompetensutveck-
ling. Arbetsplatser där medarbetarna 
trivs, känner meningsfullhet och orkar 
jobba fram till pensionen utan att bli 
utslitna. Som rustar för framtiden.

– Det är jätteviktigt att anställda 
känner att de hänger med i den 
tekniska utvecklingen och att det finns 
planer för kontinuerlig fortutbildning.

Hur uppnås allt sådant?
– Det handlar mycket om utbildning 
och inställning. Och om att analysera 
sin arbetsorganisation för att jobba 
smartare, minska stress, undanröja 
irritationsmoment, använda de hjälp-
medel som finns, rekrytera och ta hand 
om nyanställda klokt.

– Det är också en god idé att samar-
beta och sörja för att fler än en behärs-
kar en sak, det minskar sårbarheten.

Vad är den största utmaningen?
– Det är de ergonomiska möjligheterna 
att förebygga och förhindra arbets-
skador och -sjukdomar på alla de sätt, 
tekniska såväl som organisatoriska.

– Men jämställdhet och tillgänglig-
het ska inte heller glömmas; det finns 
ett värde i att vara en bra arbetsgivare 
för både män och kvinnor, och att inte 
stänga dörrarna för personer med 
funktionsnedsättning.

Vad vinner företagen på att bli 
hållbara?
– De blir attraktiva arbetsplatser med 
allt positivt som det medför. Ett rykte 
om att vara en attraktiv arbetsplats 
sprider sig också som en löpeld.  

icn

ULF SVAHN 
Avgående vd för Svenska Petro-
leum och Biodrivmedel institutet 
(SPBI)

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Jag är sällan ute hos handlare men 
jag tycker att återförsäljare ska lyfta 
fram både produkter som tål rena 
eller en hög andel av biodrivmedel och 
produkter som är energieffektiva. Och 
lämna allt prat om prestanda bakom 
sig. Den sparade litern är den bästa 
litern.

Har du något tips till verkstads-
sidan?
– Den kan ju också tänka i termer som 
energieffektivitet och jaga smörj- och 
hydrauloljor som minskar friktionen.

Hur tror du transportsektorn kom-
mer att klara förväntningarna på 
minskade koldioxidutsläpp?
– När det gäller biodrivmedel i allmän-
het och den ”förnybara dieseln” HVO i 
synnerhet ser jag en ljus framtid, trots 
moln i egenskap av en europeisk miljö-
rörelse som misstolkat mycket. Jag är 
entusiastisk över möjligheterna för en 
ökning av hållbara drivmedel.

– Men alla biodrivmedel är dyrare än 
fossila och det krävs styrmedel för att 
nå succé.

En vägledning …?
– Håll ut för beslutade styrmedel så 
att produktionsbolagen vågar investera 
i högre produktionskapacitet!

icn

HALLÅ DÄR?
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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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PROBLEM MED 
elbilsbatterier 
är ganska säll-
synta. Mathieu 
Barthelemy, 
som ansvarar 
för kundnöjd-

het och återförsäljarutveckling 
på Renault Nordic, uppskattar att 
det under ett år behöver lagas 1,5 
procent av de batterier som säljs. 
Renault lämnar åtta års garanti på 
sina batterier.

– Sveriges höga penetration 
av elbilar är en starkt bidragande 
orsak till vårt beslut att starta  
en batteriverkstad här, berättar 
Mathieu Barthelemy. 

Batteriverkstaden i Sverige blir 
den andra i Norden, efter den som 
redan finns i Norge. 

DEN SVENSKA verkstaden kan ta 
emot och reparera batterier åt alla 
Renaults elbilskunder i såväl Sve-
rige som i Danmark och Finland. 
Målsättningen är att kunna vara 
klara inom mindre än tio dagar, 
till skillnad från de veckor som 
tidigare krävts. Eftersom bilen som 
helhet tas in då batteriet åtgärdas, 
erbjuds kunden lånebil medan den 

egna bilen är på verkstaden. 
– Vårt mål är signifikant kortare 
ledtider och ännu nöjdare kunder.

INITIALT BERÄKNAR man att 
utföra runt 130 reparationer årli-
gen. Framemot år 2020–2022 ska 
siffran kunna ligga på cirka 400 
reparationer åt kunder i Norden. 
Det vanligaste felet är att en eller 
två moduler fallerar. Till exempel 
den så kallade BMC-modulen 
(battery management controller) 
som hanterar laddstatus, effektut-
tag och värmehantering. 

– Vi byter ut trasiga moduler 
och sänder de kasserade till tillver-
karen LG Chem som återvinner 
dem, säger Barthelemy.

Främsta utmaningen för en bat-
teriverkstad? 
Då det alltid finns risk för brand 
och elchocker när högvoltsbatte-
rier hanteras, krävs specialutbildad 
personal. Det finns också regler 
om max antal batterier i samma 
lokal, minst två medarbetare när 
det jobbas med ett öppet batteri 
liksom användandet av skydds-
kläder som är fria från metall.  2
 Torbjörn Axelsson

Sverige utvecklar Renaults 
nya batteriverkstadskoncept
Renaults europeiska elbilskunder har fram tills nu behövt 
vänta allt mellan tre veckor och två månader om de fått 
problem med batterierna, som då fick skickas till en central 
verkstad i Paris. Med en ny toppmodern batteriverkstad i 
Sverige ska kundens väntetid vid garantireparationer kortas 
påtagligt. 

Hur ska bilbranschen bli mer 
hållbar?
– Steg ett är att ta hand om sitt avfall 
på rätt sätt. 

Hur gör man det?
– När det gäller små biltvättar (vi har 
inte besökt de större anläggningarna 
i den här kampanjen) ser vi att de i 
många fall skulle kunna använda alter-
nativa kemikalier. Det finns gott om bra 
ersättningsprodukter inom bland annat 
avfettning och bilschampo. Vi brukar 
fråga om de använder några produkter 
från ”Kemikaliesvepet” (Naturskydds-
föreningens lista på biltvättprodukter 
som uppfyller vissa miljökriterier, till 
exempel krav på biologisk lättned-
brytbarhet, viktning av toxicitet och 
en begränsning av flyktiga organiska 
ämnen. Reds anm.) och rekommen-
derar alternativ därifrån. Rådgivning 
är en stor del av vårt arbete. När det 
gäller avfallet är det ganska vanligt att 
man blandar och kör allt i en container. 
Det försvårar återvinning och det blir 
dyrare för företaget att beställa hämt-
ning av blandade fraktioner. 

Vilken är den största utmaningen?
– Kunskap. I de allra minsta företagen 
kan det vara svårt att få tid att sätta 
sig in i miljöfrågorna. Även om vi ger 
råd, så är vi ju inte ute och besöker fö-
retagen mer än vart femte eller sjätte 
år. Här kan branschorganisationerna 
göra ett viktigt informationsjobb. 

Vad vinner företagen på att bli 
hållbara?
– Kunderna efterfrågar allt oftare mer 
miljöanpassade alternativ. Man kan få 
en trognare kundkrets och samtidigt 
en mer ordnad arbetsmiljö som kan-
ske också blir roligare att arbeta i. 

ta

ANNA VESTMAN, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöför-
valtningen i Stockholms Stad, som 2018 utförde en tillsynskampanj där 
bland annat 69 mindre bilverkstäder och biltvättar besöktes:

”Kunderna  
efterfrågar  
allt oftare mer  
miljöanpassade 
alternativ” 

HALLÅ DÄR?

FÖRETAGS
CERTIFIERINGC 0

F-gas för ACi fordon



Kanske fler  
promenadmöten?

av alla som arbetar  
på kontor i Sverige,  

har varken eget  
skrivbord eller eget rum. 

Det konstaterar  
Arbetsmiljöverket i en 

rapport om arbetsmiljö.

15%

Den som promenerar minst fyra timmar i veckan, löper bara 
hälften så stor risk att drabbas av allvarliga komplikationer 
vid en stroke, enligt en studie från Sahlgrenska akademien.

– Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet kan 
ha en sådan tydlig koppling till chanserna att klara sig vid 
en stroke, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, profes-
sor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet. 

Risken för att en stroke blir allvarlig är mer än fördubblad 
för den som är fysiskt inaktiv. Sedan spelar det ingen roll om 
man ägnar sig åt hårdare träning eller promenerar.

– Det räcker med en dryg halvtimmes promenad varje dag, 
för att hamna på den lägre risknivån säger Katharina Stibrant 
Sunnerhagen.
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FRÅGA TRE

EMIL SÖDERLUND, försäljningschef 
Audi Hammarby Sjöstad, Stockholm
– Jag jobbar bara med begagnatbilar och 
här har försäljningen ändrats genom att 
man gör fler digitala affärer, kunderna har 
kommit längre i köpprocessen på egen hand 
och kommer senare i köpprocessen till oss. 

För min del är 
den största 
förändringen 
att det har 
blivit mycket 
exporter, på 
grund av det 
låga utbudet i 
Sverige och att 
den svenska 
kronan är låg.

När skiten träffar fläkten 
Boktiteln syftar på misstag som leder till att 
företagsledningar inte bara misslyckas med 
att hantera kritik, utan ibland också lyckas 

förvärra förtroendeskadan. Författaren, 
Charlie Stjernberg, 
beskriver grunderna i 
modern krishantering så 
att läsaren ska kunna 
undvika vanliga misstag 
om en kris slår till. En bok 
för dig om vill vara beredd 
vid en förtroendekris.

Egokoden – Må bättre och prestera 
mer med aktivt självledarskap 
I sin tionde bok, ”Egokoden”, vill Thomas 
Lundqvist ge oss nycklar för att ta oss dit vi vill 
och dem vi vill vara. Forskning och 
inspirerande historier varvas med 
tips och praktiska övningar. Förstå 
dina behov och drivkrafter, reflektera 
kring dina möjligheter och begräns-
ningar, lyder budskapet. Inled en 
utvecklingsresa mot dina nya mål! 
Författaren är i grunden civilekonom 
med fokus på biologiska förutsätt-
ningar och mänskliga beteenden.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Hur ser du på branschens 
utveckling senaste 5 åren?

”VISA ATT DET ÄR OKEJ  
ATT VARA PÅ JOBBET ÄVEN OM  

MEDARBETAREN INTE ÄR PÅ TOPP”
Annika Lexén, forskare vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, om psykisk ohälsa

MATHIAS ANTONSSON,  
försäljningschef begagnat, Svenstigs 
bil i Halmstad
– Det främsta är att man inte möter 
kunderna i bilhallarna längre, det gör man i 
stället på nätet och ofta sker affärerna också 
där. Jag tycker det är ganska bra, kunderna 

är mer pålästa 
och kunniga, det 
blir enklare för 
mig att göra  
affärer. Sedan 
har tekniken i bi-
larna utvecklats 
oerhört de se-
naste fem åren, 
det är knappt 
så man hänger 
med själv.

LINDA LINDSTRÖM, marknads
samordnare, Borås Bil gruppen
– Trots att vi har spännande produkter är 
branschen ganska stelbent och konservativ. 
Den främsta utvecklingen är digitaliseringen 
och den är ju en utveckling i många led för 
oss återförsäljare. Vi har fler möten online 
och kan dela information och data enklare, 
vi behöver inte ta oss till konferenser och 
mötesplatser för att få tillgång till informa-

tion. Vår bilhall 
på nätet är 
ju också vår 
största försälj-
ningsplats, där 
digitaliseringen 
är en enorm 
styrka för att 
kunna möta 
kunden på ett 
mer flexibelt 
sätt, dygnet 
runt. 

Fler män och chefer 
trakasseras på nätet
I digitala miljöer är det vanligast att chefer och män mobbas. 
Den digitala kommunikationen har förändrat maktdyna-
miken, enligt Rebecka Cowen Forssell, som har skrivit en 
avhandling vid Malmö universitet i ämnet nätmobbning.

Hon menar att chefer inte brukar vara särskilt utsatta av 
traditionell mobbning, snarare är de som utsätter andra, 
men att omvända förhållanden gäller på nätet. Det förklarar 
hon med en förändrad maktdynamik. ”I den digitala kom-
munikationen kan personer framställa sig själva och sitt 
budskap mer kontrollerat och på så sätt minimera risken 
för konfrontation. En annan faktor är att gränserna för var 
organisationen börjar och slutar luckras upp i den.”

MOBBNING

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 .

15.440 kr
artnr 74333N
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M O T O R B R A N S C H E N S  K O N S U M E N T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 1 9  2

För din kund är
MJUKVARAN  

VIKTIGAST
Vad vill kunderna ha när de köper bil eller besöker en verkstad?  

Vad rankar konsumenter högst, och vilken service efterfrågar de?  
Två frågor man inte kommer ifrån om man vill driva en lönsam bilhandel!  

Och vad göra om och när bilhandeln blir mer digital …?
TEXT  ANDERS PARMENT

MJUKVARAN ÄR alltid viktigast 
– sedan kommer köptrygghet. 
Som i alla andra undersökningar 
är mjukvaran – bemötandet – 
viktigare än hårdvaran – lokaler 
och produktexponering. Vad är då 
allra viktigast? Ett bra bemötande 
kommer först av de saker kon-
sumenter tycker är viktigast hos 
en bilhandlare, hela 70 procent. 
Därefter följer bra köptrygghet 
(46 procent), flera prisvärda bilar 
till salu (40 procent), kan ta emot 

bytesbil (35 procent) och tydliga 
köpvillkor (34 procent). Minst 
viktigt är att det är lätt att hitta 
till firman, bara 6 procent tycker 
det är väsentligt. Å andra sidan 
har det aldrig varit svårt att hitta 
varken till bilfirmor, operahus eller 
olympiaparker.

BRA SERVICE ÄR viktigast i verk-
staden. Här är det lika mellan bra 
service och tydlighet med kostnad 
och eventuella tilläggsarbeten. 
Båda får 62 procent. Sedan kom-
mer bra bemötande, 52 procent, 
därefter lånebil (34 procent), att 
bilen är klar på utsatt tid (33 pro-
cent) och att det är lätt att hämta 
och lämna bilen (28 procent).

Inga större skillnader mellan 
regionerna, men lånebil är mindre 
viktigt i Stockholm (28 procent), 
kanske beroende på välfungerande 
kollektivtrafik.

Bra service är ett diffust uttryck 
som kan betyda lite allt möjligt – 
men nog handlar det om mjuk-

varan. Det är inte konstigt om 
kunder är oroliga inför verkstads-
besöket. Bilreparationer är alltid 
oönskade utgifter och har kunden 
otur handlar det om flera större 
arbeten för tiotusentals kronor. 

Den delen kräver sin kvinna el-
ler man att hantera – kundmotta-
garen är superviktig! Som vi skri-
vit om tidigare är inte personlig 
servicetekniker något som kunder 
uppskattar särskilt mycket – 14 
procent gör det. Men verkstaden 

måste ha ett kundorienterat för-
hållningssätt med en förmåga att 
förklara för kunden varför saker 
och ting behöver bytas och varför 
det kostar som det gör.

EFTER BESÖKET DÅ? En begräns-
ning med enkätmetoden – i alla 
sammanhang egentligen – är att 
den fångar upp vad människor 
tycker, oavsett om de har erfaren-
heter av något eller inte. I den här 
undersökningen har responden-
terna också fått svara på vad de 
tycker efter verkstadsbesöket. Och 
här är de mjuka faktorerna ännu 
mer tongivande. 58 procent tycker 
att bemötandet varit positivt, 47 
procent servicen, och 46 procent 
har uppskattat att verkstaden varit 
tydlig med kostnader och eventu-
ella tilläggsarbeten. 

Inte heller här finns några nämn-
värda skillnader mellan regionerna, 
förutom att stockholmarna uppskat-
tar lånebil i mindre grad. 2

Vad betyder detta i en digital 
bilhandel?
I EN DIGITAL bilhandel, blir inte allt annorlunda då? En digital 
kanal är faktiskt inte så olik en fysisk när det gäller vad kunden vill 
ha; oavsett om en köpare handlar via webben eller hos en fysisk 
återförsäljare följer köpet en kortare eller längre och mer eller 
mindre systematisk köpprocess. Och där gäller det för säljaren 
att hantera kritiska punkter – och olika kunders köpprocess ser 
olika ut. Men det finns mönster i köpprocesserna och här kommer 
kriterierna – vad kunderna vill ha och ser som positivt – väl till 
pass. Gör du rätt där, kommer du en bra bit. För ingen köpprocess 
kommer förbi de kriterier som gäller vid köp. 

MÅNGA SAKER är också möjliga att skapa oavsett om köpet sker 
på nätet eller inte – köptrygghet till exempel. Men det finns en 
skillnad. Handel på nätet sker oftare via större aktörer, och med 
mindre personlig kontakt. Det gör det svårare att resonera med 
kunden och förklara saker. Risken för att kunden misstycker är 
större. Kanske börjar vi därför curla kunderna och vara orimligt 
generösa? Vid näthandel är det fler saker som beror på säljaren  
och färre som beror på köparen, till exempel det som sker på vägen 
hem till kunden. Ännu ett skäl att ligga lite lågt med näthandel, 
kanske, men det gäller att vara beredd den dag det sätter fart!

OCH GLÖM INTE en sak – vid näthandel är det svårt att tilltala flera 
sinnen, det blir lätt enkelhet och pris. När du möter kunden i en 
verkstad eller bilhall finns det många möjligheter att övertyga kunden 
med upplevelser, ett varmt tilltal eller en god förmåga att förstå 
kundens behov – den enskilda medarbetaren blir superviktig!

Motorbranschen har låtit  
undersökningsföretaget Smart Company 

utforska hur väl konsumenter känner  
till bilhandlares 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 maj avslöjar  

vi vilka företag som har flest  
ambassadörer bland kunderna.

Här: Vad tycker kunderna  
är viktigast! 

Fotnot: I studien har 1 859 
konsumenter – jämnt fördelat 
mellan de tre regionerna – 
tillfrågats. Alla har körkort och 
drygt 90 procent är privatper-
soner som äger, i undantagsfall 
leasar, sina bilar. Det är alltså 
i huvudsak en konsumentun-
dersökning.

Mellan enskilda företag är 
skillnaderna större än mellan 
regionerna. Vill du veta hur 
ditt varumärke sticker ut, kon-
takta Jeanette Edman, för en 
separat körning, 08-701 63 17, 
rapporter@motorbranschen.se

PRISET DÅ …?
Att priset är en viktig faktor är självklart. Den här undersökningen ställer 
inte frågor om prisnivån, men både tidigare undersökningar och annan 
erfarenhet visar att priset är centralt. Märkesverkstäder har höjt sina priser 
i många fall. Det gäller särskilt märken med få privatpersoner som kunder. 
Samtidigt har ökningen av privatleasing och serviceavtal gjort att färre 
betalar fullt pris.

Ju bättre man är, desto mer betalt kan man ta. Men i en del fall har pris-
sättningen närmast spårat ur, och då riskerar man att förlora kunder. Lätt 
att glömma!

Tips! 
✔ Bestäm dig för en strategi! Var bra och ta bra betalt – eller erbjud 
begränsad service och ett lägre pris. Otydligheter kring strategin tjänar 
varken handlaren, kunderna eller medarbetarna på! 
✔ Ha koll på konkurrenternas priser – och erbjudanden! Det är vanskligt 
att avfärda konkurrens utan att ha koll på vad den erbjuder. 
✔ Medarbetarna måste vara med på prisnivån och erbjudandet. Titt som 
tätt händer det här och där att medarbetare inte riktigt tror på företagets 
erbjudande. Det kan aldrig sluta bra! Alla i organisationen bör tycka att det 
vi erbjuder är kundorienterat och värt pengarna! 
✔ Innan du digitaliserar – tänk igenom konsekvenserna! Många livs-
medelsbutiker avstår från näthandel, eftersom nätbutiker hittills gått rätt 
dåligt. Kunder har lägre betalningsvilja, samtidigt som kostnaderna för 
butiker i många fall är högre.

”STOCKHOLMARNA UPPSKATTAR 
LÅNEBIL I MINDRE GRAD”

Stockholmarna är lite mindre kräsna

med bemötande
(66 procent tycker att det är viktigt)

och förståelse för sina behov (32 procent),

men har större krav på en bra hemsida

  (12 procent – mot 8 procent i Malmö och 7 i Göteborg).

 Hemsidan är uppenbarligen inte så viktig!

generellt mycket i små i undersökningen.

Det skiljer betydligt mer mellan olika företag 
än mellan regionerna.

Mellan Göteborg och Malmö är skillnaderna 



 40 MOTORBRANSCHEN XX.2018   MOTORBRANSCHEN 4 •  2019 41

Somligt i livet går snabbt att bestämma. Vem är snyggast på krogen, vilka frukost - 
flingor är godast och var trivs jag bäst – i Nynäshamn eller New York? Men när det  
gäller att köpa ny bil blir de flesta lite mer försiktiga – fast undantag finns.

Är du spontan som bilköpare?
– Nej, den senaste jag köpte tog ett par månader 
att hitta.

Vad gjorde du under tiden?
– Jag gjorde flera besök hos olika bilhandlare. 
Sedan hittade jag en hos en trevlig firma i Arvika. 
Bilen var inte helt ny, lätt begagnad skulle man 
kunna säga. Hade gått runt 2 000 mil.

Har du alltid gjort på samma sätt.
– Ja, jag minns mitt första bilköp. En silvergrå Golf 
som det tog två månader att hitta. Sedan dess har 
jag inte köpt mer än kanske fem bilar.

Köpa bil över internet verkar inte vara din 
grej?
– Nej, det skulle jag aldrig göra. Det är ju så mycket 
teknik i nya bilar, det behöver man hjälp av en 
säljare för att lära sig.

Köpa ny bil … är det en lång process för dig?
– Hittills i livet har faktiskt bilarna snarare kommit 
till mig än att jag har letat upp dem. Förutom den 
första som jag hittade på Blocket, en riktig skitbil 
som höll ett år innan topplocket gick. Fast den 
kostade i och för sig bara 2 500.

Vad har hänt sedan?
– Både den förra och den jag har nu har jag köpt av 
väninnor till min mamma. Jättebra bilar. 

Men en dag ska du kanske köpa en helt ny?
– Då kommer jag nog att lägga ner lite mer tid. Ju 
dyrare bilen är, desto mer tid skulle man kunna 
säga.

Finns det någon du drömmer om?
– Ja, en Porsche 911. Ett sådant köp skulle jag nog 
lägga ner typ tre månader på.

Letar du länge när du ska köpa ny kärra?
– Länge? Nej, jag åker bara ner till handlaren och 
köper en.

Snabba beslut?
– Ja, fast det har inte handlat om helt nya bilar de 
gångerna. Det har varit bilar som gått några tusen 
mil. Och så köper jag alltid från etablerade hand-
lare, som har besiktigat och även lämnar garanti. 
Fast jag har skaffat några sommarbilar åt ungarna 
också, då köper jag bra och billigt från den lokala 
verkstaden för några tusen. De brukar säga att ”den 
här ska nog hålla några år”.

Du litar på det?
– Ja, det är en bra verkstad.

Men om du skulle köpa helt nytt?
– Då hade det jag tagit längre tid på mig, kanske ett 
par månader.

KARIN CEDER

GÖR: Pensionär.
BOR: Deje.
KÖR: Toyota Yaris, 2017.

ANTHON GIMFALK

GÖR: Studerar musikproduktion.
BOR: Örebro.
KÖR: Peugeot 107, 2011.

BIANCA ENGSTRÖM

GÖR: Distriktssköterska.
BOR: Strömstad.
KÖR: Toyota Avensis, 2008.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

 Snabba ryck och långa skott
– startsträckorna till bilköp skiftar

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

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.
Konsumentundersökning 2019 är genomförd av Smart Company.

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.

Undersökningsansvarig 
Thomas Juréhn.
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2  N Ä T H AT

Ständigt bedömd 
och betygsatt

De senaste åren har det hänt otroligt mycket när det gäller kundrelationer 
och försäljning. ”Vi får leva med att ständigt bli bedömda och betygsatta”,  

säger Johan Paananen, servicemarknadschef på Hedbergs Bil.
TEXT & FOTO  ROLAND WIRSTEDT

EFTER 24 ÅR på Ford Motor company och nu 
drygt ett år på Hedbergs Bil i Skåne har Johan 
Paananen skaffat sig massor av erfarenhet. 

– Den stora skillnaden mot förr är sprid-
ningen och snabbheten. Då nådde en missnöjd 
kund kanske 15–20 personer. I dag finns där 
egentligen ingen övre gräns när det gäller 
sociala medier, säger han.

Den egna marknadsavdelningen och 
företagets reklambyrå har ständig bevakning 
på företagets konton på sociala medier. Främst 
handlar det om Facebook, men även Instagram.

– Det är inget dagligt bekymmer för oss, 
men det är extremt enkelt för en kund att ond-
göra sig över något som de tycker är fel. 

DET KANSKE INTE är så mycket att göra åt. Johan 
Paananen menar att företaget och de anställda 
får finna sig i att ständigt bli jämförda och 
recenserade. 

– Googlar jag ”Hedbergs Bil” i dag finns det 
137 personer som har varit inne och betygsatt 
oss, säger Johan Paananen.

Den övergripande strategin är helt enkelt 
att vara så schyst som möjligt mot kunderna, så 
att de inte har någon anledning att klaga, utan 
i stället skriver berömmande om Hedbergs Bil. 
Att dränka de negativa kommentarerna med 

positiva omdömen.
– Sedan går det ju inflation i omdömen 

och påhopp. Till sist orkar ingen bry sig, säger 
Johan Paananen.

När någon klagar på exempelvis Facebook 
försöker Hedbergs Bil att växla över dialogen 
till en privat kanal som Messenger eller ta kon-
takt via mejl. De för aldrig en dialog publikt.

Men i bland går det fel. Ofta handlar det då 
om olika syn på om garantin gäller eller inte.

– Då kan folk bli riktigt förbannade. Vi hade 
ett garantifall som handlade om misskötsel 
av bilen. Ägaren skrev en massa på Facebook, 
men det var så fullt av faktafel och så mycket 
munhuggeri och hot från kundens sida att 
vi lyfte bort hans inlägg. Det var först när vi 
gjorde en polisanmälan som han lugnade ner 
sig, berättar Johan Paananen. 2

”DET GÅR DET JU INFLATION  
I OMDÖMEN OCH PÅHOPP, TILL SIST  
ORKAR INGEN BRY SIG”

JOHAN PAANANEN, SERVICEMARKNADSCHEF PÅ HEDBERGS BIL

Klyschan ”kunden är kung”  
har vandrat hela vägen från  
säljutbildningarnas scengolv till 
att bli en realitet. Men vad ska 
företagen göra när glåporden 
haglar på sociala medier? Ta 
det lugnt uppmanar expert!

”Ta det lugnt när 
glåporden haglar”

I DEN DIGITALA världen där allt kan jämföras 
och värderas har den uppkopplade kunden ett 
informationsövertag när det gäller pris och 
kvalitet. Och med sociala mediers inträde har 
kunden fått ett verktyg som gör att han eller 
hon kan sänka vilket företag som helst. 

Flashback är ett slutet forum med 1,2 miljo-
ner medlemmar. Där startades en tråd vintern 
2003 som heter «Varning för bilhandlare/bil-
firmor/bilverkstäder/båtverkstäder/marinor». 
I dag finns där 1 400 inlägg som har visats 
1,4 miljoner gånger. Inlägg som tar heder och 
ära av ett stort antal handlare och verkstäder. 
Rasistiska påhopp förekommer frekvent. Men i 
praktiken är både företag och de personer som 
utpekas maktlösa. 

ÄVEN PÅ FACEBOOK och andra sociala medier 
hängs företag och anställda ut med kränkande 
tillmälen. 

– Det är en domstol utan rättegång. Folk är 
väldigt snabba att hota med Facebook, Twitter 
eller Instagram om de inte får som de vill och 
en del gör verklighet av sina hot. Det är en 
tråkig utveckling där särskilt mindre företagare 
hamnar i underläge. De har ju inte tid att vara 
aktiva på sociala medier, säger Joachim Due-
Boje, som är servicemarknadsansvarig på MRF.

Men varför snackar folk så mycket skit på 
sociala medier?
Det enkla svaret är att det alltid har snackats 

skit. Skillnaden mot tidigare är att det i dag görs 
under helt andra premisser. På sociala medier 
kan alla delta och enkelt nå massor av likasin-
nade som villigt sprider lögner och konspiratio-
ner vidare. 

– Människan är en social och relations-
skapande varelse. Vi har en djupt rotad vilja att 
försöka tolka och förstå världen som vi lever 
i. Kritik och drev i sociala medier är ett sätt 
att hantera komplexiteten, bearbeta enskilda 
händelser och hitta förklaringar – tillsammans 
med andra. Den tragiska baksidan är att drev 
drabbar enskilda personer, ibland på ett väldigt 
allvarligt sätt, säger Jeanette Fors-Andrée, som 
är krishanterare, medietränare och medieråd-
givare. 

Hon har arbetat med kriskommunikation i 
femton år, forskat i ämnet på Uppsala univer-
sitet och arbetat som kris- och medierådgivare 
inom Svenskt Näringsliv där hon dagligen 
stöttade ledningsgrupper i svenska bolag med 
akuta insatser. Hon har synts i TV4:s morgon-
soffa bland annat när det gäller #metoo och i 
samband med tumultet i Svenska Akademien.

JEANETTE FORS-ANDRÉE ser ganska dystert på 
framtiden. Hon tror att vi får lära oss leva med 
påhoppen och de grundlösa spekulationerna. 
Dessutom tror hon att det blir värre och att det 
inte finns så mycket vi kan göra åt utvecklingen. 

En hållning som ger en sorts fatalistisk tröst. 
När alla använder sina värsta glåpord, skymfar 
och hånar varandra så mattas till sist effekten. 
Struntpratet drunknar i sin egen sörja.

– Så länge spekulationerna eller kritiken inte 
påverkar förtroendet för verksamheten behöver 
man inte vara så ängslig över vad som skrivs 
om ens företag på sociala medier.

Jeanette Fors-Andrée menar att när det gäl-
ler den drevliknande och osakliga kritiken är 
det faktiskt bättre att låta bli att bemöta den än 
att ge sig i klinch med de osanna angreppen.  

– Oftast kastar du bara mer bränsle på 
brasan och blir en del av en konflikt som egent-
ligen inte finns. Hela dramaturgin riskerar att 
stegras och förvärras. Om det inte finns något 
som du kan bemöta på ett rimligt och sakligt 
sätt, så låt det vara.

JEANETTE FORS-ANDRÉE,  
KRISHANTERARE, MEDIETRÄNARE  

OCH MEDIERÅDGIVARE

”MAN SKA HÅLLA 
SIG BORTA FRÅN 

ANDRAS KANALER, 
SÅ LÄNGE KRITIK 
SAKNAR GRUND”
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JEANETTE  
FORS-ANDRÉES RÅD!
✔ Agera aldrig i affekt  
utan försök behålla lugnet!

✔ Var inte så ängslig! 
Några kritiska röster på 
Facebook, Twitter eller  
Instagram behöver inte 
vara en kris. 

✔ Skaffa en egen kanal, 
som en hemsida, som du 
kontrollerar! Där kan du 
berätta din story på ditt 
sätt. Från hemsidan kan du 
länka till sociala medier.

✔ Kom ihåg att det är du 
som bestämmer på företa-
gets Facebook- eller Insta-
gramsida. Lyft bort sådant 
som strider mot företagets 
policy!

✔ Se till att ha en krisplan!

✔ Var restriktiv med att 
ge dig in i trådar i slutna 
grupper! Du riskerar bara 
att förvärra situationen.

✔ Bemöt saklig kritik! 
Finns det inget sakligt  
i kritiken kan du sätta  
tråden på bevakning  
och vänta med att gå in  
i diskussionerna.

I TRADITIONELLA medier äger journalisten 
storyn, vilka citat som ska användas, vinkeln på 
texten, men i sociala medier är det faktiskt du 
eller ditt företag som håller i taktpinnen.

– Det är ditt vardagsrum, där bestämmer 
du vilka förutsättningar som råder. Du sätter 
nivån, du väljer gränserna, vilken policy som 
gäller. Du kan göra precis som du vill så länge 
du gör det på ett förtroendeingivande sätt och 
så länge dina affärer inte skadas, säger Jeanette 
Fors-Andrée.

Så skulle ett inlägg på exempelvis din Face-
booksida strida mot ditt företags policy är det 
okej att ta bort det från flödet. Likaså person-
liga påhopp eller sådant som är direkt olagligt. 
Det är ingen som tycker det är märkligt.

I sådana lägen har det blivit allt viktigare att 
ha en egen kanal som man styr över. 

– Är det någon som piskar upp ett drev 
som kan skada ditt företag då gäller det att 
ha en hemsida eller ett externt pressrum som 
Mynewsdesk, som du kontrollerar, där du i 
lugn och ro kan berätta din story med dina 
egna ord. En berättelse som du sedan kan länka 
till från Facebook och Twitter, säger Jeanette 
Fors-Andrée.

Men inte heller här tycker hon att företa-
gen behöver vara så ängsliga. En fråga man 
kan ställa sig är om de här, låt säga tio kritiska 
rösterna verkligen är ett drev? 

– Om du inte själv går in och försvarar ditt 
företag händer det ofta att någon av företagets 
lojala supportrar gör det. Ett sådant stöd från 
en varumärkesambassadör är värt tusen gånger 

mer än när företaget själv går i svaromål, säger 
Jeanette Fors-Andrée.

Slutna grupper, communities som Flashback, 
kan man strunta i eftersom inläggen är anonyma 
och dessutom går inte en debatt att vinna på de 
här arenorna. Du är en given förlorare. 

– Över huvud taget ska man hålla sig borta 
från andras kanaler, så länge kritiken saknar 
grund och inte påverkar företagets rykte. Du är 
i underläge och riskerar bara att spä på snacket. 

DET HÄNDER ATT Jeanette Fors-Andrée kallas ut 
på krisuppdrag, när drevet går mot en person 
eller ett företag. 

Ofta när hon sätter sig med ledningsgruppen 
visar det sig att det är rädslan som tagit över 
och reptilhjärnan som har styrt.

– Ledande personer har handlat i affekt, det 
är då man ljuger, duckar, skäller ut journalister 
och skriver saker på Facebook som man sedan 
ångrar, säger Jeanette Fors-Andrée.

Hon menar att det absolut viktigaste är att 
bevara lugnet och agera systematiskt.

– Det är bra om man har en krisplan, där 
personerna i krisgruppen har tilldelats olika 
roller och mandat, så att man vet vem som 
ska göra vad och vem som ska uttala sig. Vilka 
kanaler som man ska gå ut genom. Det behöver 
inte var något omfattande dokument, några 
sidor räcker, säger Jeanette Fors-Andrée. 2

”DREVLIKNANDE OSAKLIG KRITIK ÄR  
DET BÄTTRE ATT INTE BEMÖTA ÄN ATT  
GE SIG I KLINCH MED”

JEANETTE FORS-ANDRÉE, KRISHANTERARE, MEDIETRÄNARE  
OCH MEDIERÅDGIVARE

N Ä T H AT  2

ÖKA EFFEKTIV ITETEN 
AV DIN VERKSTAD

CTR® 9

LÄS MER HÄR:  www.car-o-liner.com
SPONSOR



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: 

 Kampanj: 38.000 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: 

Kampanj:  

46.000 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Ordinarie paketpris: 40.900 kr

Ordinarie paketpris: 
47.900 kr

Erbjudande:
Vid beställning av 
däckmaskinspaket  1 eller 2 
får du köpa 1 st Bead Bazooka 
BB06L för endast 2.000 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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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

”Kunden har lämnat bilen på vår parkering”

Generator visavi pump

JURIDIK

CLAES-ÅKE

”KUNDEN VILL HA SKRIFTLIGT PÅ 
ATT FELET INTE UPPKOMMER IGEN”

FRÅGA  En kund köpte nyligen en 
Mercedes E220d av oss. Ganska 
snart kom vid olika tillfällen 
ett antal felmeddelanden upp 
rörande antisladd, aktiv broms-
assistans med mera samt även 
tänd motorlampa. Kunden påstår 
också att bilen gasat av sig själv. 

Första gången hittade vi inget 
konkret mer än att det fanns 
nyare programvara att tanka ner. 
Vi uppdaterade och provkörde 
bilen, som betedde sig normalt 
och vi lämnade därför ut bilen 
till kunden igen. Efter två dagar 
återkom han och sa att felen 
hade uppstått igen, varpå vi tog 
in bilen på nytt och kunde läsa 
ut en felkod som vi kopplade till 
ett servicemeddelande från ge-
neralagenten om att det kunde 
uppstå glapp i kontakten på gas-
pedalen. Vi åtgärdade i enlighet 
med tillverkarens anvisningar 
och felet försvann.

Nu vill kunden ha en skriftlig 
garanti från oss på att felet inte 
kommer att uppstå igen. Jag 
har förklarat att jag inte kan 
garantera någonting. Jag har 
däremot informerat om att vi 
har hittat ett fel och åtgärdat det 
enligt tillverkarens anvisningar. 
Kunden nöjde sig inte med sva-
ret utan valde att lämna bilen på 
vår parkering. Helst vill han att 
vi gör ett återköp eftersom han 
anser att bilen är trafikfarlig. 

Till saken hör att vi har lite oli-
ka sätt att räkna antalet avhjälp-
ningsförsök. Kunden hävdar att 
felet har uppstått fyra gånger 
och att det därför finns grund för 
återköp. Vi har dock bara två ar-
betsorder upprättade för samma 
fel (egentligen samma symtom, 
det var lite olika felkoder första 
gången när vi gjorde uppdate-
ring) men kunden menar att felet 
uppstått två gånger till under 
vår provkörning och därför ska 
räknas? Är vi skyldiga att lämna 
någon garanti för att felet inte 
återkommer eller har kunden 
rätt att häva köpet?

Claes-Åke

SVAR  NI HAR INGEN skyldighet  
att lämna någon utfästelse eller 
”garanti” om att felet är avhjälpt 
för all evighet. Det finns helt 
enkelt inga sådana rättigheter i 
konsumentköplagen. Däremot står 
det att säljaren har rätt att avhjälpa 
felet (även om kunden önskar en 
annan åtgärd). Det avgörande är 
hur många gånger som verkstaden 
har konstaterat felet och försökt att 
avhjälpa det. I normalfallet har ni 

tre reparationsförsök på er av  
samma fel. Vid komplicerade 
svårdiagnosticerade och ibland 
intermittenta fel samt där det 
inte finns några anvisningar från 
tillverkaren (om hur felet ska åt-
gärdas), kan fler reparationsförsök 
vara tillåtna enligt konsumentköp-
lagen. 

Det ska även beaktas om 
kunden har erhållit någon lånebil, 
vilket är vanligt att MRF-företag 
tillhandahåller. I ert fall var inte 
första verkstadsbesöket ett avhjäl-
pande i lagens mening eftersom 
inget fel konstaterades. Att felet, 
enligt kunden, har uppstått fyra 
gånger har inget med saken att 
göra. Det är inte antalet gånger 
som ett fel uppkommer som 
räknas utan antalet avhjälpnings-
försök. Kunden har alltså inte rätt 
att häva köpet.

Givetvis kan ni erbjuda ett 
återköp, men då som goodwill och 
helt och hållet efter det pris som 
ni anser rimligt. Notera alltså inte 
någon hävning med nyttoavdrag 
(enligt paragraf 9c) i leveransvill-
koren.

David Norrbohm

VAD GÄLLER VID EXPORT?
JURIDIK

FRÅGA  Vi sålde en bättre begagnad Volvo V90 
på export till Finland. I annonsen angav vi 
tyvärr felaktigt att bilen hade både främre och 
bakre parkeringssensorer; just detta exemplar 
har enbart bakre parkeringssensorer. Eftersom 
vi sålde bilen på export var vi noga med att 
skriva in i avtalet att bilen såldes utan garantier. 

Nu vill kunden häva köpet. Vilka regler gäller 
egentligen vid export? Har vi något ansvar över 
huvud taget?

Bertil N

SVAR  I PRINCIP gäller samma regler när en bil säljs 
på export som när den säljs i Sverige. En skillnad 
är däremot att det inte finns någon skyldighet att 
lämna en MRF-garanti. Men som bekant gäller 
ändå konsumentköplagen eftersom köpet gjorts i 
Sverige. Konsumentköplagen går i och för sig att 
indirekt och till vissa delar att avtala bort om man 
informerar om kända fel i VDN och i förekom-
mande fall även säljer bilen med ett allmänt 
förbehåll som exempelvis reparationsobjekt eller 
befintligt skick. Är köparen ett utländskt företag 
gäller köplagen, men den går alltid att avtala bort. 

David Norrbohm

”Vi vet inte vad vi ska laga”
VERKSTAD

JOACHIM DUE-BOJE

”DU SKA INTE  
BETALA SÅ  

MYCKET,  
REKOMMENDERA 
KUNDEN ATT GÅ 

TILL ARN!”

FRÅGA  Vi har ett dilemma. En 
kund köpte en ny Passat hos oss 
i juni 2017 för 442 000 kronor. 
Det fina är att det går att koppla 
upp sin telefon mot bilens wifi. 

Mannen som beställde bilen 
talade om hur kul hans familj 
tyckte det var att vara uppkopp-
lade. Vid leveransen testade den 
glade nybilsägaren hur hans 
telefon fungerade uppkopplad 
mot bilen. Tyvärr dröjde det inte 
särskilt länge innan han kontak-
tade oss och anmärkte på att det 
var svårt att koppla upp sig till 
bilens wifi. 

Vi tog in bilen ganska raskt 
och testade funktionen, men 
fann inget fel. Vi förklarade att vi 
inte kunde återskapa problemet 
som ägaren själv upplevde. 

Innan bilen blev hämtad 
kopplade mannen upp sig och 
kunde själv konstatera att det 
fungerade. 

Så gick det en tid och samma 

anmärkning återkom, ny test 
igen utan anmärkning när bilen 
testades på vår anläggning. 

Ägaren anmärkte också på att 
den digitala instrumentpanel 
som bilens levererades med, 
plötsligt slocknade och skapade 
enligt honom en massa konstiga 
fenomen. 

Så här höll det på fram och 
tillbaka under en lång tid. Vi tror 
inte att mannen hittar på eller 
så, det är bara tråkigt att vi inte 
upplever samma problem, vi vet 
inte vad vi ska laga! 

Till saken hör att samma 
bilägare beställde en liknande 
produkt av oss året innan, en 
bil som blev levererad med fel 
framstolar, inte bra. Den bilen 
tog vi tillbaka efter sex månader 
och 600 mil till samma pris som 
han hade betalat för den.

Nu, när hans nuvarande bil har 
rullat 1 800 mil, har vi erbjudit 
mannen ett återköp av hans bil 

på 400 000 kronor. Detta tycker 
bilägaren inte alls om, han ville ha 
tillbaka hela summan 442 000 
kronor, med argumentet att inte 
ha kunnat använda all utrust-
ning. Detta begär han trots att 
han har kört 1 800 mil. Hur fel/
rätt ute är jag med vårt erbju-
dande på 400 000 kronor?

Magnus försäljningschef, Bilmetro 
Gävle

SVAR  MAGNUS, du är helt fel ute! 
Om du väljer att ta tillbaka bilen 
ska du inte betala mer än 369 000 
kronor. Det priset är framtaget 
med en räknesnurra i excelformat, 
där formeln är överenskommen 
mellan branschen och Motormän-
nen. Om kunden tror att en bil 
inte sjunker i pris i paritet med 
ålder och körda mil är jag den 
första att beklaga. 

MÄRKLIGT också att mannen inte 
kan förstå att bilen har en 4G-
router som sprider wifi i bilen. 
Denna router är beroende av de 
master som respektive leveran-
tör har uppmonterade efter våra 
vägar. Ibland är det radioskuggor 
och dålig mottagning. Jag tycker 
att du ska rekommendera mannen 
att han låter Allmänna reklama-
tionsnämnden pröva ärendet 
om han inte blir nöjd med ditt 
erbjudande.

Joachim Due-Boje

FRÅGA  I slutet av november 
förra året beställde en kvinna 
reparation av familjens V50. 
Anledningen var att batteriet 
laddades ur. Bilen lämnades 
in och vi påbörjade felsökning. 
Enligt vår diagnos låg felet i 
servopumpen till styrningen.  
Vi ringde upp damen och för-
klarade att den tog tjuvström. 
Kvinnan vågade inte svara på 
om vi fick byta pumpen, hon bad 
ett hennes man skulle få ringa 
upp oss i stället. Några minuter 
senare ringde mannen, vi förkla-
rade samma sak för honom. Han 
tyckte att det var konstigt, men 
gick med på att vi skulle byta 
pumpen för cirka 9 400 kronor. 

Bilen hämtades men tre veck-
or senare var den hos oss igen 
med samma fel. Denna gång var 
det mannen som besökte oss. 
Något irriterad ville han att vi 
skulle starta en felsökning på 
den nyligen bytta servopumpen. 

Vi tog in bilen och startade en 
diagnos. Nu laddade bilen inte, 
generatorn var helt enkelt död. 
På min fråga varför han inte 
hade hört av sig tidigare blev 
svaret ”Thailand tre veckor”. Nu 
började strulet på riktigt; gene-
ratorn var nämligen bytt på en 
annan verkstad för två år sedan. 

”Den kan omöjligt vara 
trasig”, fräste Volvoägaren åt 
mig. Vi visade med klämtången 
att generatorn levererade i 
princip ingenting. Vi uppma-
nade mannen att höra av sig till 
verkstaden som bytt generatorn 
tidigare. 

Det dröjde en vecka sedan 
hörde mannen av sig igen, nu 
var generatorn utbytt och bilen 
fungerade. Nu ville han ha 
tillbaka pengarna för servo-
pumpen eftersom det var fel på 
generatorn, tyvärr har vi slängt 
pumpen. Vad ska jag göra?

Göran, Volvoverkstad i Halland

SVARINTE FÖRSTA gången som 
felen på något sätt ”väver” in sig i 
varandra. Här handlar det om att 
du förklarar (igen) hur den elek-
triska/manuella pumpen fungerar, 
att den inte drivs av en rem och att 
den kan ta tjuvström. Dokumen-

VERKSTAD

tera dina mätresultat och ta höjd 
för att konsumenten eventuellt 
skickar ärendet till Allmänna 
reklamationsnämnden. Bra att ha 
allt dokumenterat om så kommer 
att ske.

Joachim Due-Boje
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FRÅGA  Jag skulle vilja fråga er 
om MRF-garantierna som vi som 
medlemmar alltid lämnar på 
begagnade bilar. 

Under det senaste året har vi 
använt oss av en extern garanti-
givare som vi köper till extra för 
alla begagnade bilar för att dels 
slippa stå för garantikostnader 
själva, dels för att kunna erbjuda 
en ettårsgaranti i stället för 
MRF:s tre eller sex månader.

Vi stör oss på att vi hamnar 
mitt emellan garantin och kon-
sumentköplagen för trots den 
köpta garantin får vi stå för en 
hel del reklamationer själva. När 

BILHANDEL

Går inte att friskriva sig från annonstext

JESPER I KALMAR

”VI SKREV FEL I ANNONSEN  
MEN RÄTT I KÖPEAVTALET …”

FRÅGA  Vi har en diskussion här 
på firman om hur vi ska göra när 
vi lägger ut våra begagnade bilar 
på nätet. Det handlar om att vi 
vill friskriva oss från felaktiga 
uppgifter som kan hamna där 
när vi för över bilens specifika-
tion och lägger ut all extraut-
rustning. Beroende på märke 
har vi lite olika möjligheter 
att ta reda på vad bilen har för 
originalutrustning och ibland 
så stämmer det tyvärr inte med 
verkligheten. 

Vi säljer rätt mycket bilar och 
ibland blir det fel så därför har vi 
valt att ha en text där vi reserve-
rar oss för eventuella felskriv-
ningar eller felaktiga uppgifter 
på nätet.

Nu har vi en kund som inte ger 
sig avseende om farthållaren 
ska vara adaptiv eller inte. Vi har 
skrivit fel och tror att kunden 

tar frågan vidare till Allmänna 
reklamationsnämnden för att få 
kompensation.

Har han någon chans att vinna 
där? På köpeavtalet finns inte 
adaptiv farthållare med och 
på prisskylten stod det bara 
farthållare. 

Jesper i Kalmar

SVARDET GENERELLA svaret är 
att friskrivningar på nätet är helt 
meningslösa eftersom Allmänna 
reklamationsnämnden går helt på 
kundernas linje om utrustningen 
är korrekt presenterad där eller 
inte.

Har man marknadsfört bilen 
på nätet och hinner upptäcka fel-
skrivningen är det viktigt att ändra 
så klart, men även ser till att den 
kommande försäljningen har ett 
underlag som visar att kunden har 
bekräftat att felskrivningen funnits 

och att han eller hon är medveten 
om den korrekta utrustningen. 
Risken är annars att kunden bifo-
gar annonsen från nätet, kanske 
via en skärmdump, och gör en 
senare reklamation som han eller 
hon gissningsvis också kommer 
att få gehör för. 

SVARET OCH rådet är alltså: Ja, 
kunden kommer troligtvis få rätt 
gällande den adaptiva farthållaren 

… inte heller från ursprungliga fel
BILHANDEL

försäkringsbolaget nekar kun-
den ersättning inom ettårsga-
rantin kommer kunden tillbaka 
till oss och när vi då frågar för-
säkringsbolaget så hänvisar de 
ibland till vår MRF-garanti och 
ibland till konsumentköplagen. 

Det är riktigt irriterande och 
det känns som om vi betalar 
dubbelt för det här.

Vad kan du ge oss för råd?
Gösta i Varberg

SVARJAG KAN egentligen bara 
informera om varför det blir som 
det blir.

l När ni levererar bilen och den 

är behäftad med något som kan 
betraktas som ursprungligt fel så 
kommer ni alltid att få stå för det 
oavsett hur ni gör med garantin. 
Där styr konsumentköplagen 
och inga försäkringsbolag eller 
garantigivare kliver in och tar den 
kostnaden.

l MRF-garantin täcker nästan 
lika bra som nybilsgarantin medan 
de flesta fall av köpta försäkringar är 
komponentbaserade, vilket betyder 
att det finns ett antal punkter som 
de tar och vissa saker som saknas 
på komponentlistan, och som då ni 
måste stå för i de fall de anses rym-
mas inom MRF-garantin.

Sammanfattningsvis handlar det 
om att ni ska använda MRF-garan-
tin så länge ni är medlemmar och 
att ni bör fundera över om den 
samarbetspartner ni har för den 
extra garantin eller försäkringen 
fungerar och stöttar på rätt sätt i er 
affärsrelation. 

HAR NI dåliga processer gällande 
test, varudeklaration och genom-
gång av bil innan försäljning så 
riskerar ni fortsatt höga reklama-
tionskostnader helt på eget grepp.

Lars Lieberg

och, beroende på vilken åtgärd 
eller ersättning kunden har begärt, 
kommer vederbörande troligtvis 
att kunna få bifall. 

Var noga med att bestrida 
orimliga ersättningskrav och 
komma med underbyggda motför-
slag eller alternativa lösningar. Ta 
sedan bort friskrivningstexten och 
skapa rutiner för att minimera fel. 
Lycka till!

Lars Lieberg

”Var katten slutar och börjar bakskärmen”
PL ÅT & L ACK 

FRÅGA  Jag blir tossig av att inte 
veta var den där förbenade bak-
skärmen slutar och börjar när 
det gäller lackering. När börjar 
takkanten och var slutar bak-
skärmen egentligen? Bolagen 
säger att den slutar på ett ställe 
och jag anser att den slutar på 
ett annat. 

Det finns ju ingen klar kant 
direkt (dropplisten borde införas 
igen). Det är samma sak med 
a-stolpen och takkanten, var 
slutar och börjar dom? Och var 
slutar tröskeln och var börjar 
bakskärmen? Varför finns det 
ingen beskrivning på det här så 
vi kan besparas tjafset som det 
leder till?

Lackar-Jocke 

SVAR  HEJ PÅ DIG igen Jocke! Ja, 
det här har vi påtalat länge, jag 
förstår din frustration. För att 
kunna svara på din fråga var jag 

tvungen att vända mig till dem 
som analyserar bilar hos Cab och 
då även mäter lackytorna. 

De som mäter lackytorna säger 
att när det gäller gränsen mellan 
bakskärm och takkant är det som 
ett ”rakt streck som fortsätter ut 
på bakskärmen där taket slutar i 
bak-kant”. Det är samma princip 
när det gäller a-stolpe; här blir det 
som ett rakt sträck ut på a-stolpen/
takkanten där taket börjar. När 
det gäller gränsen mellan tröskeln 
och bakskärmen så dras ett rakt 
streck som följer tröskeln och ut 
på hundbenet. 

MÅNGA FRÅGAR också hur bred 
en stolpe ska vara för att det inte 
är möjligt att göra en skarv. Här 
måste man fråga sin färgleverantör 
om vad de rekommenderar. Men 
man ska komma ihåg att inte bara 
bredden påverkar, även vilken del 
på bilen som det är frågan om.

Det finns en beskrivning (”mäta 
lackytor”) när det gäller ytor mel-
lan begränsningar. På ytor mellan 
begränsningar gäller sex centime-
ter eller bredare för att ytan inte 
ska delas upp utan räknas som en 
yta. 

LACKSKARV är ett omdiskuterat 
område och glöm inte att det 
ska göras fackmässigt och vara 
varaktigt. Lackverkstaden som 
gör skarven måste förstå att den 
är ansvarig för lackjobbet, och är 
ni osäkra på kvaliteten och om det 

kommer att hålla över tid så ska 
ni avråda

Tvingas ni göra det ändå på 
bilägarens/bolagets anvisning, 
så informera både bilägare och 
bolaget om att ni gör en proviso-
risk reparation och skriv det på 
arbetsordern/kvittot/fakturan så 
ni slipper eventuella garantier på 
jobb ni har avrått från ska göras.  

Vi har diskuterat det här med 
Cab och framfört att det borde 
finnas en förklaring i Cabas på hur 
de mäter lackeringsytor. 

Jan Olvenmo

”ÄR NI OSÄKRA PÅ OM EN SKARV 
KOMMER ATT HÅLLA ÖVER TID SKA 
NI AVRÅDA OCH RESERVERA ER”

JAN OLVENMO
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DELNINGSEKONOMI  
– verklighet i New York
UBER har tagit över i New York. Där rullar 
80 000 Uber men bara 13 000 Yellow cabs. Nästan 
två tredjedelar av resorna sker med Uber och 
nästan vilken bil som helst kan bli en Uber.

När Uber kom 2011 bytte Yellow cab den 
törstiga men slitstarka Ford Crown Victoria 
med V8 och fyrstegsautomat mot Nissan 

NV200 med tvåliters bensinfyra. Inte det 
minsta innovativ, ful som få och har varken 
hybrid- eller eldrift. 

Uber i New York är som minst Toyota High-
lander eller Sienna. Väljer resenären alternativet 
Uber suv kommer en Chevy Suburban med 
5,3-liters-V8. Miljöeffekten uteblev.

Ford Crown Victoria som Yellow  
cabs, snart ett minne blott. Men på 
flygplatsen Newark, dit SAS flyger, 
kommer de finnas länge till; de är 
närmast outslitliga. När tillverkningen 
lades ner 2012 köpte polismyndig-
heter in lager med bilar för att kunna 
använda i framtiden.

TEXT & FOTO ANDERS PARMENT

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%)  

Vältvägen 8, 541 38 Skövde • Tel kontor 0500 – 444 555 
www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

Vi utrustar 
din verkstad!

STOLT LEVERANTÖR AV 

KVALITETSPRODUKTER FRÅN 

LEDANDE VARUMÄRKEN:SE VÅRT UTBUD OCH HANDLA DIREKT PÅ SPIKENSERVICE.SE

WE PROVIDE
SOLUTIONS

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

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

 

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

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 
90% av läsarna 
tycker att våra artiklar är 
intressanta.
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DIN FACKTIDNING I framkant
Digital bilbutik

– nytt fenomen

Volvospan
”Det kan vi lära

av USA-leasing” 

Minimodellen 

är en Nissan 

Juke suv.

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

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

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

Hallvärden
som blev vd
DIMITRIOS LENIS

STORA BEGAGNAT-SPECIAL
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DIN FACKTIDNING

Säkra upp!
Så här blir dintillvaro tryggare!

Lär av andra!Österrikare
satsar lokalt

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

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

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

BILJOUREN I ÅKERSBERGA

Med kurs mot FRAMTIDEN



”Om närings-
ministern sover 
gott är det ett 
dåligt tecken”
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Den omöjliga  
skatteväxlingen

NILS-ERIC SANDBERG, F D LEDARSKRIBENT I DN,  
PUBLICIST I EKONOMISKA OCH FILOSOFISKA ÄMNEN, 
ÄR ÅTERKOMMANDE KRÖNIKÖR I MOTORBRANSCHEN. 
HÄR, MED NÅGRA SMÄDISKA SYNPUNKTER PÅ SKATTE-
VÄXLINGEN; MED MATEMATISK LOGIK SOM AKADEMISKT 
HUVUDÄMNE TORDE HAN VARA VÄL SKICKAD.

NILS-ERIC SANDBERG

EN TITT PÅ kartan visar att Sverige som geo-
grafiskt stort men glesbefolkat land förutsätter 
effektiva transporter. Men den politiska debat-
ten handlar mycket om hur staten ska begränsa 
transporterna. 

När industrialiseringen i Sverige började 
komma igång från 1870-talet blev transpor-
terna en nyckelfråga. Det var omöjligt att starta 
en fabrik i varje by. Så de nya företagen kon-
centrerades till orter vid kusterna – fartygen 
hade lättare att gå till där. Så transporter blev 
en förutsättning för den industrialisering som 
på några decennier lyfte Sverige från fattigt 
bondeland till välmående industristat.

Det gick mycket bra. De allra flesta av de 
storföretag som dominerar svensk ekonomi 
startades perioden 1880–1920. Bara ett fåtal 
har startats de senaste hundra åren. Om 
näringsministern läst historia skulle han ligga 
vaken om natten. Om han sover gott är det ett 
dåligt tecken.

NU HAR VI en diskussion om en ny Öresunds-
bro, mellan Helsingborg och Helsingör. Antag 
att den byggs. Hur ska den då finansieras? 

Nationalekonomin diskuterade länge hur 
brobygget ska finansieras. Slutsatsen blev att 
bron ska betalas med skatter. Avgifter medför 
att kostnaden för den enskilde överstiger 
nyttan av transporten. Bron blir därmed inte 
optimalt utnyttjad. Avgiften ska spegla och 
betala den kortsiktiga marginalkostnaden av 
varje tur, det vill säga bilens slitage på bron.

I det här perspektivet är Öresundsbron 
ett felbygge, trots att den är den sannolikt 
viktigaste infrastrukturinvesteringen i Norden. 
Riksdagen finansierade glatt Ölandsbron, men 
sa bestämt nej till anslag till Öresundsbron. 
Vågar vi hoppas på en ekonomiskt vettig 
finansiering denna gång? Men varför skulle vi 
våga det?

En bro gynnar inte bara dem som far 
över den med bil och tåg. Den genererar 
också sidoinvesteringar, på båda sidor, vilket 
befordrar tillväxt och sysselsättning. Det är 
mot det perspektivet värdet av ett brobygge ska 
beräknas. Beräkningen är svår. Men det är de 
svåra övningarna man ska ge sig på – de enkla 
kan man bortse från.

NU BEDÖMS alla investeringar och alla trans-
portsystem efter klimateffekter. Sverige har 
snart världens hårdaste lagstiftningar på det 
här området. Och miljöpartiet har lovat att 
Sverige ska ändra världens klimat.

Men makthavarna bör ta sig en titt i statis-
tiken, om de nu har någon erfarenhet av sådan 
unik verksamhet. Sverige har 1,2 promille av 
världens befolkning, 6,7 promille av världens 
BNP, 1,2 procent av världshandeln. Och vi står 
för 2 promille av världens utsläpp.

Antag att alla svenskar ställer undan bilen 
och börjar cykla. Antag att alla kineser samtidigt 
ställer undan cykeln och börjar köra bil …

 
NU VILL den nya regeringen dra in 15 miljarder 
i ”grön skatteväxling”. Tanken – för att använda 
ett i sammanhanget   främmande uttryck – är 
att höjda skatter på verksamheter som ger 
utsläpp ska minska utsläppen och ge nya intäk-
ter. Fungerar detta?

Nej.
Om skatter på utsläpp, inklusive trängsel-

avgifter, är effektiva pressas utsläppsgenere-
rande verksamhet och transporter ner. I det 
perfekta fallet blir skatteintäkterna då noll. Om 
miljöskatterna drar in stora pengar är miljöef-
fekten noll. Detta är inte svårt att förstå, för 

2  K R Ö N I K A

dem som tänker, och därför ser med misstro 
på politiken.

Vi har en hög och kontinuerligt stigande 
skatt på bensin. Motiven är två. Sverige har  
på grund av avstånden en transportkostnads-
komponent i nästan alla priser. Bensinskatt 
drar alltså in stora pengar. Det andra motivet 
är att bilismen ska minska. De två motiven 
strider mot varandra. Det besvärar bara dem  
i regeringen som är intresserade av logik,  
vilket innebär att intresset är försumbart.

HÖG BENSINSKATT eliminerar den landsbygd 
som är helt beroende av bilen. Alltså måste 
skatten kombineras med generösa avdragsreg-
ler, om landsbygden ska överleva och trans-
portsystemet fungera. Annars inte. 2

Vi lyfter din verkstad 

till nästa nivå!

TECKNA  
ETT LÖPANDE
SERVICEAVTAL

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Vi är din leverantör av premium verkstadsutrustning, 
vare sig det gäller fordonslyftar, däck- eller AC-maskiner. 

Som OEM-expert erbjuder vi märkesgodkänd utrustning 
anpassad efter de flesta fordonsleverantörers krav. 

Vi utför ackrediterad kalibrering av bland annat 
bromsprovare, avgasmätare och ljusinställare.

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

www.sunmaskin.se
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CORGHI ARTIGLIO MASTER JOLLY
MONTERINGSMASKIN I VÄRDLSKLASS
Corghi Jolly är utrustad med Corghis patenterade demonterings/monteringshuvud 
som gör demonteringen mycket enkel utan kontakt med fälgen! Däckjärn behövs 
ej, inga skador på däck eller fälg. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Automatisk positionering av verktygsarmen 
i förhållande till hjulet, väljs enkelt på touchpanelen via inställning av fälgens 
tumstorlek. Hjulet monteras på maskinen snabbt och säkert med en manuell 
låsning via fälgens centrumhål. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Steglös hastighet på monteringbordet med 
bibehållet vridmoment oberoende av varvtal. Standardutrustad med hjullyft och 
monteringshjälp.

• Corghis patenterade demontering/monteringingshuvud
• 220V inverter motor med 2 hastigheter, kraftigt vridmoment
• Övre och undre clinchlossarrullar
• Inställning av monteringshuvudet med ett knapptryck
• Extra kraftig konstruktion
• Inklusive hjullyft
• Inklusive monteringshjälp
• Fälglåsning via centrumhålet
• Ingen kontakt med fälgen
• Ergonomisk kontrollpanel
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