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Hur ser en modern 
bilförsäkring ut 2019? 

santanderconsumer.se

Tillsammans med ett stort globalt försäkringsbolag, Zurich Insurance, har vi skapat 
en helt ny bilförsäkring. Den är anpassad för både dagens och framtidens behov, med 
kunden i fokus. Vi samlar nu även försäkringen och finansieringen på samma faktura 
– enkelt, smidigt och klimatsmart. 

En bra försäkring till rätt pris, helt enkelt. Fo
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Cecilia DuRietz 
Ansvarig Projektkontoret

Karin Gunnerbeck
Produktägare Försäkring
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TUNGA FORDON står i fokus i det här numret och det 
känns som ett aktuellt område då den delen av bil-
marknaden går väldigt starkt och mycket pekar på nya 
rekordvolymer för året.

Trots att bostadsbyggandet har en avvaktande in-
ställning för närvarande så ökar igen antalet bygglovs-
förfrågningar på flerfamiljshus. Men det som driver 
på efterfrågan är stora infrastrukturinvesteringar som 
kräver många olika transporter och yrkesfordon – väg, 
tunnel och broprojekt, men även skogen har i många 
delar återhämtat sig. Till detta vet vi att det är mycket 
upphandlingar på gång inom bussidan som gör att 
många ser positivt på framtiden.

EN TREND under längre tid kopplad till affären på 
tunga fordon, är många korta kontrakt och åkeriägare 
som har svårt att säkra körningar över normala inne-
havstider, vilket gör att efterfrågan på andra affärsupp-
lägg än köp efterfrågas. På bussidan kommer man nu 
i vissa förfrågningar ännu längre där det efterfrågas 
”up time” med bussarna; återförsäljaren ska sköta hela 
flödet med tillgängliga bussar enligt turlista.

DEN OSÄKERHET som råder på tunga sidan, och 
kanske skapar viss fördröjning i besluten kring for-
donsköp, är kopplad till politiska beslut. Allt från den 
framtida specifikationen på dieseln och hur fordon 
ska kunna nyttjas i förhållande till framtida miljökrav, 
till uppföljning av cabotagetrafiken där polisen fick 

extra resurser för att utöka kontroll av såväl kör- och 
vilotider som antalet körningar inom landet. Där har 
vi ännu inte sett några effekter av utökad kontroll och 
inte heller en bra redovisning av vad dom extra miljo-
nerna har använts till. 

Sedan väntar vi på klarhet om 74 ton i vägsystemet, 
om vad som kommer att få användas och hur stor 
del av nödvändigt vägsystem som blir kommersiellt 
tillgängligt. Till det politiska området väntar vi fortfa-
rande också på att alkobommar vid viktiga gränsöver-
gångar ska bli verklighet för ökad trafiksäkerhet.

I GRÄNSLANDET mot det tunga segmentet finns trans-
portbilar där är många stora frågor gällande WLTP-
regler vid bland annat påbyggnationer och konver-
teringar obesvarade av myndigheterna. Det bidrar 
naturligtvis till att åkerier, som har hela paletten av 
fordon, för närvarande avvaktar en del beslut.

MEN PÅ DET hela taget rullar tunga sidan starkt och 
det är bra att Sverige har en kraftfull grundmotor.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”På bussidan börjar ’up time’ att efterfrågas”

Tungviktarna rullar stadigt
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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

Cyklar är en typ av fordon som vi inte kan leverera till. Varken fälgar eller däck. 
Men till de allra flesta fordon som köps i svensk bilhandel, har vi något eller flera 
bra alternativ. Det gäller t ex personbilar, SUV:ar, transportbilar, husbilar, moped-
bilar och släpvagnar. 

Vår paradgren är kompletta vinterhjul, men vi säljer även fälg och däck separat. 
Det mesta har vi på lager för omedelbar leverans på en dag, men vill man ha en 
speciallösning brukar vi kunna fixa även det.

Våra kunder säger att vår webbplats är överskådlig, lättnavigerad och enkel att 
beställa från. Man söker enkelt bl a med regnummer eller modellkod. När du är 
inloggad kan du också se dina marginaler och vad du köpt tidigare. Och med 
vår widget kan vi anpassa vårt gränssnitt till ditt affärssystem, 
om du vill.

Merförsäljning är för de flesta ett måste för en bra bilaffär. 
Både när det gäller nya och begagnade bilar. Att lyfta 
utseendet på en trist begbil med en omgång hjul med 
snygga fälgar, brukar kunna ge snabba resultat i försälj-
ningen.

Vi har många riktigt nöjda kunder – bli en du också!
Välkommen att höra av dig.

– SÄLJER NI 
 CYCKELDÄCK? 
– NEJ TYVÄRR!
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Omorganisationen fick 
avsevärda konsekvenser
SC Motors omorganisation skapade oro bland Mitsubishi- och  
Citroën-handlarna under hösten. Bolaget beklagar.

SC MOTOR

SC MOTORS omorganiserade bland 
annat för att effektivisera och 
skapa synergieffekter. Märkesge-
mensamma funktioner inrättades 
inom exempelvis marknadsföring, 
logistik och distribution.

I Citroën-ledet upplevdes 
omgörningen som negativ i vissa 
delar. Många handlare valde att 
lämna märket och dialogen var 
inte bra. Enligt märkesföreningen 
berodde det på att generalagenten 
sa upp mycket personal, och att 
affärsvillkoren upplevdes som 
dåliga. Det hävdade Kent Öhrling, 
styrelseledamot i Citroën ÅFF, i 
samband med årets GA-enkät där 
märket ändå klättrade från 25:e 
plats 22:a. 

Mitsubishihandlarnas bild är 
att omorganisationen tog mycket 
av generalagentens energi. Många 
tjänster var länge obesatta och 
det var svårt att nå fram, enligt 
ÅFF-ordföranden Jonas Olsson. 
Handlarna visade stort missnöje 
med supporten, speciellt på reserv-
delssidan. 

– Det var inte bristande vilja, 
men omorganisationen verkade ta 
all deras kraft. En GA är ju mycket 
en support- och servicefunktion 

för handlarna, och när synligheten 
och nåbarheten förvinner är det 
inte bra, säger Jonas Olsson.

Har service- och supportfunk-
tionen blivit bättre?
– Efter sex månader börjar det 
fungera bättre. Det är dock lite för 
tidigt att utvärdera, men vi märker 
av en markant förbättring och har 
fått ett bra samtalsklimat.

– Naturligtvis påverkade det 
också att omorganisationen 
sammanföll i tid med SC Motors 
försäljning av Hyundai-agenturen, 
säger Olsson.

SC Motors beklagar reaktio-
nerna.

– Det var väldigt olyckligt att 
omorganisationen fick så mycket 
fokus externt. Lärdomen är att 
den skulle ha hanterats internt 

och att återförsäljarna, i den bästa 
av världar, inte skulle ha märkt så 
mycket av vårt interna arbete, säger 
Masahiro Tajima, som är vd och 
koncernchef för SC Motors.

ATT MÅNGA tjänster var obesatta 
under en lång tid sägs ha berott  
på den goda arbetsmarknaden, vil-
ket förlängde rekryteringsarbetet, 
enligt Masahiro Tajima. Hans bild 
är nu att relationen med handlarna 
har satt sig. Även Citroëns ÅFF är 
hoppfulla.

– Det är en bättre organisation 
nu. Bland annat finns en ny försälj-
ningsdirektör på plats men ett par 
regionchefer saknas. Försäljningen 
måste naturligtvis också ta fart och 
affärsvillkoren måste bli bättre, 
säger märkesföreningens Kent 
Öhrling. 2rj

Såväl Kent 
Öhrling, som 
företräder Citroën-
handlarna, som 
Jonas Olsson för 
Mitsubishi skönjer 
en ljusning efter 
en kaotisk tid.

Det kan bli tillåtet att köra 4 250 kilo med 
B-körkort om lastbilen är fullelektrisk. 
Förändringen ligger i ett EU-direktiv som ska 
implementeras i svensk lagstiftning för att 
underlätta omställningen till transporter 
med fullelektriska lätta fordon.

Hur påverkar det er, Ulf Hammarberg på DHL 
Freight Sverige?
– Våra lätta distributionsbilar som körs av chauf-
förer med B-körkort väger max 3,5 ton, men 
lätta elfordon kan väga mer så det är nödvändigt 
med en anpassning i lagen för att vi ska kunna 
underlätta en övergång från förbränningsmoto-
rer till fullelektriska fordon. Vi har därför sökt 
dispens hos Transportstyrelsen för att få börja 
köra med tyngre elfordon.

Vilken typ av fordon kan bli aktuella för DHL 
att använda?
– DHL har en egen tillverkning av så kallade 
”streetscooters” och 9 000 sådana rullar redan 
i Tyskland. De streetscooters vi vill använda i 
Sverige väger över fyra ton och då krävs i dag ett 
C1-körkort. 

Varför tillverkar ni egna lastbilar?  
Behövs det?
– Genom att anpassa lastbilarna till våra behov 
kan vi förenkla mycket i bilarnas konstruktion, 
vilket innebär en lägre kostnad för bilen. DHL  
är en av Europas största leverantörer av fullelek-
triska fordon.

– Redan i sommar driftsätter DHL andra lätta 
fordon i ett projekt med att öka antalet full-
elektriska fordon. Vi räknar med att få dispens.  
DHL har dispens i Tyskland och Frankrike och 
det hade varit underligt om inte samhället vill 
underlätta övergång till nollemissionsfordon i 
urbana områden. 2me

4 250 KILO Förändring av B-körkorten är på gång

RÄTTELSE
I vår rankninglista över resultaten 
i GA-enkäten i förra numret hade 
märket på jumboplats fallit bort. 
Där, på 26:e och sista plats, skulle 
Hyundai ha funnits. Märket rasade 
från 19:de plats året innan och 
tappade 9,7 i index, enligt ÅFF-
vd:n Thord Hägg som en följd av 
historiskt missnöje i kombination 
med ny importör i slutet av förra 
året. Han är dock vid gott hopp 
om att danska Nic. Christiansen 
Gruppen kommer att lyfta förut-
sättningarna för handlarna. Upp 
till bevis i år alltså! Den fullstän-
diga resultatlistan finns på mrf.
se/allt-om-ga-enkaten 2019.

”Det är nödvändigt med 
en anpassning i lagen”

Just nu söker Autorekrytering kandidater till 
flera spännande tjänster på CarNexts nya 
flaggskeppsanläggning i Upplands Väsby.
CarNext är en del av LeasePlan och ett viktigt 
steg i företagets hållbarhetsstrategi.

Läs mer och ansök på 
www.autorekrytering.se

har du vad som krävs för  
en ny modern anläggning?

KONTAKT
Jessica Johansson
070-622 64 59
jessica.johansson@autorekrytering.se

”Skulle målet att reducera utsläppen 
från transporter med 70 procent till 
2030 innebära att vi måste 
minska resandet med 25 
procent och avstå från var 
fjärde resa, vore det som 
att flytta tillbaks Sverige 
till 60–70-talen”
Charlie Magnusson, informationschef MRF

 

Burlin Motor ...
… har startat en utbyggnad av 
sin anläggning i Umeå, som 
ska stå klar i höst. Företaget, 
grundat 1995, är återförsäljare 
och serviceverkstad för Toyota 
i Umeå, Skellefteå, Piteå och 
Luleå.

Lindströms Bil ...
… bygger en ny fullservice-
anläggning i Falköping, som 
beräknas stå klar i oktober. Sats-
ningen i Falköping blir på cirka 
2 000 kvadrat med plats för 42 
bilar i utställningshallen.

Motor Trend … 
… satsar på en genomgripande 
modernisering av sin nuvarande 
anläggning i Halmstad med 
en helt ombyggd bilhall och 
verkstad. Återförsäljaren finns 
på åtta orter i Västsverige.    
  
Bil-Månsson-koncernen 
… ska bygga en ny fullservice-
anläggning vid E22 i Hörby 
i centrala Skåne. Företaget 
grundades 1922 i Hörby och  
blev 1927 återförsäljare för 
Ford. Sedan 1945 har man repre-
senterat Volvo, numera komplet-
terat med Renault och Dacia.

Nyströms Bilar …
… i Västerås säljer och servar 
sedan en tid även Peugeot, som 
komplement till Citroën, Mitsub-
ishi och Suzuki. De representerar 
även husbilsmärkena Swift och 
Malibu. 

Alpina åter till Sverige
Förenade Bil tar på nytt in 
Alpina, ett exklusivt privatägt 
märke som produceras i nära 
samarbete med BMW. Märket 
kännetecknas av sofistikerade 
kraftfulla drivlinor, dynamisk 
hantering, långväga komfort 
och utmärkt bränsleeffektivitet. 
”Alpina har ett enastående 
världsomspännande rykte för att 
producera unika bilar som kom-
binerar perfekt lyxkomfort med 
dynamisk körrespons”, säger 
delägaren Joakim Söderström 
som fick de första demobilarna 
i maj.
 
JL Bilar i Kalmar …
… öppnade för en tid sedan 
sin nya anläggning på 2 500 
kvadrat, inkluderande försäljning 
som verkstad. Företaget repre-
senterar Seat och Suzuki. JL 
Bilar är en av Sveriges största 
enskilda återförsäljare för Seat 
sett till antalet sålda nya bilar.
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REGLERNA RYMS i det så kallade 
mobilitetspaketet. Kontrollerna 
av transporter ska förenklas och 
kraven för etablering av ”brevlå-
deföretag” försvåras. Reglerna gick 
igenom EU-parlamentet med stor 
majoritet. 

En effekt är att chaufförernas 
långa vila inte ska få tas i lastbils-
hytten, något som gläder Europe-
iska transportarbetarfederationen 
(ETF) som haft kör- och viloti-
derna som sin viktigaste fråga.

En annan viktig del är den nya 
smarta färdskrivarna med inbyggd 
GPS; dem kommer polisen att 
kunna läsa av genom att rikta en 
avläsningspistol mot fordonen. 
Senast om fem år ska de vara mon-
terade i lastbilarna.

Cabotagetransporter tillåts i tre 
dagar, därefter måste det utländska 
åkeriets fordon spendera 60 tim-
mar i sitt etableringsland. Utvid-
gade utstationeringsregler innebär 
att utländska chaufförer ska ha 
samma lön som svenska. (Chauf-
förer var tidigare undantagna 
dessa regler.) Senast nästa sommar 

Efter tre försök att stoppa förslaget kom till slut Europaparlamentet överens om nya regler  
för åkeritrafiken beträffande cabotage – chaufförernas löner och kör- och vilotider. Samtidigt  
tidigareläggs kravet på trafikpolisens efterlängtade färdskrivare med GPS-positionering.

ska riksdagen ha implementerat 
EU-beslutet i svensk lagstiftning. 
Enligt planeringen ska ett färdigt 
lagförslag upp i parlamentet efter 
EU-valet.

LAGFÖRSLAGET väcker många 
känslor. I våras tog SD-politikern 
och före detta trafikpolisen Tho-
mas Morell med sig en manipu-
lationsutrustning till riksdagens 
talarstol för att visa hur enkelt 
det är att lura systemet. Morell är 
kritisk till att endast 2,6 miljoner 
av de 100 cabotagemiljonerna, som 
regeringen avsatte 2016 till tunga 
fordonskontroller, är redovisade. 
Pengarna skulle användas under en 
fyraårsperiod för att stoppa utländ-
ska åkerier från att köra olagligt 
och permanent på svenska vägar.

– De 2,6 miljonerna gick till 
utbildning i cabotageregler för 380 
poliser, tyvärr jobbade de flesta av 
poliserna inte i yttre tjänst med 
tung trafik. Så länge det inte tas re-
jäla tag med kontroller på vägarna 
spelar lagstiftningen ingen roll, 
säger Thomas Morell.

Tommy Jonsson, ombudsman på 
Svenska Transportarbetareförbun-
det och aktiv i gruppen ”Ordning 
och reda i åkeribranschen” suckar 
när EU:s mobilitetspaket kommer 
på tal.

– Det är bra att det kommer nya 
regler, men utan kontroll fortsätter 
det vara vilda västern. Vi försöker 
övertala utländska åkerier att ge 
bra villkor, säger Tommy Jonsson.

HÄROMVECKAN tecknade Jonsson 
det första utstationeringsavtalet 
med ett utländskt åkeri.

– Åkaren har nu gått med på 
att betala svenska löner för sina 
anställda från Rumänien, säger 

Nu dras tumskruvarna åt
CABOTAGETRAFIKEN

Framtiden finns med DNB

Dealerpad.online är ett smartare säljstöd för hela din bilaffär. För första gången erbjuder 
DNB nu en helhetslösning där du som återförsäljare kan hantera hela processen från inköp till 
slutkundsleverans, allt i samma system. Dealerpad.Online är molnbaserat, vilket gör att inget 
behöver installeras eller uppdateras på din dator. Fråga oss gärna om du vill veta mer!

• Direktregistrering & direktåtkomst till vägtrafikregistret

• Automatisk publicering av dina bilar på din egen  
 hem sida, Wayke, Blocket och Bilweb.

• eSignering av samtliga avtal

• Integrerat stöd för kreditansökningar

• GDPR-kompatibelt

Marknadens vassaste  
säljstöd till dig som säljer 
bilar – Dealerpad.online

Läs mer på: nyfikendnb.se

Läs mer på: nyfikendnb.se

Tommy Jonsson.
Transport anmäler de åkerier 

som bedriver illegal verksamhet 
i Sverige permanent. Ett av fallen 
har tagits upp av åklagare och 
Jonsson hoppas på en vägledande 
dom. 

TRAFIKPOLISEN i Helsingborg hade 
i slutet av april räknat till 33 fall av 
illegalt cabotage, vilket gissningsvis 
är flest i landet.

– Med den nya färdskrivaren 
kan chaufförerna inte dölja sina 
rutter. Det blir det absolut vikti-
gaste hjälpmedlet för oss, säger 
Lars-Göran Samuelsson, trafikpolis 
i Helsingborg.

Även om det inte sker lika 
många kontroller av illegalt 
cabotage som trafikpolisen hade 
önskat ökar antalet inrapporterade 
cabotageärenden hos Transportsty-
relsen. Från 1 januari till sista mars 
i år kom 71 ärenden till myndig-
heten jämfört med 49 ärenden 
samma period förra året. Totalt för 
2018 inkom 214 ärenden, jämfört 
med 59 ärenden 2017. 2me

”En effekt är att 
chaufförernas  
långa vila inte  

ska få tas i  
lastbilshytten”

Finnvedens Lastvagnar bygger nytt i Ängelholm

Wayke lanserar garantibud
Bilsajten Wayke fortsätter sin satsning på privatmarknaden 
för begagnatbil och lanserar “Sälj din bil till handlare”, en 
tjänst där särskilt utvalda bilhandlare får buda på konsumen-
ters bilar. Konsumenten garanteras ett bud från en Wayke-
certifierad handlare inom 48 timmar efter att bilen lagts upp.  
Tjänsten är tillgänglig för max tio år gamla bilar som gått 
under 20 000 mil och är svensksåld. 

Waykes Sifostudie visar att det finns få saker som svensk-
arna tycker mindre om än att sälja sin begagnade bil, tanken 
är att den nya tjänsten ska råda bot på det.

– Nu slipper konsumenter skambud och all osäkerhet som 
är synonymt med andrahandsmarknaden. Bilen kan säljas till 
högstbjudande handlare med några klick, säger Martin Frans-
son, vd på Wayke Sweden.

Fler än tusen svenskar har lagt ut sina bilar på Wayke  
sedan betaversionen släpptes i december. Nu släpps tjänsten 
i skarp version och Wayke räknar med att cirka 1 000 bilar 
per månad ska gå den här vägen. I framtiden ska även tjänsten 
inkludera att handlaren hämtar upp bilen hos säljaren, hela 
försäljningen ska kunna ske från soffan.

De handlare som vill buda på bilarna måste vara ”Wayke-
certifierade” där de bedöms utifrån tillgänglighet, svarstid och 
kundfokus.

Finnvedens Lastvagnar bygger en modern 
fullserviceanläggning anpassad för framti-
dens tyngre och längre fordon. 

– Ängelholm är ett strategiskt viktigt 
område för oss. Regionen har en stark tillväxt, 
och många av landets större åkerier är pla-
cerade här. Vi har lagt stort fokus på effektiva 
flöden för att snabbt och enkelt kunna utföra 
alla typer av arbeten. Skeppen är längre och 
bredare och utrustningen är bättre anpassad 

till dagens teknik, säger vd:n Anna Liljedahl.
Finnvedens Lastvagnar är en av landets 

största privata återförsäljare av Volvo Last-
vagnar med tjugo anläggningar i södra Sve-
rige. Satsningen i Ängelholm omfattar 35 200 
kvadratmeter mark, varav 4 200 kvadrat 
bebyggs med en komplett skadeverkstad, 
tvätthall, servicegrop, reparationsgrop, fyra 
hela skepp för allmänverkstad och två halva 
skepp.
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Öppning för dialog
inom Peugeotsfären
Tålamodet för Peugeots återförsäljare hade sinat inför årsmötet  
i föreningen och krav ställdes på att importören KW Bruun skulle  
kallas till ett extrainsatt möte med återförsäljarföreningen. Nu  
verkar medlemmarna ha fått löfte om att få igenom nödvändiga  
krav för att kunna fortsätta samarbetet med importören.

VID ÅRSSTÄMMAN hos Peugeots märkesförening i maj 
fattade återförsäljarna ett enhälligt beslut om att av-
bryta allt samarbete med importören, något som också 
innefattade arbetsgrupperna. 

Kraven som skickades till KW Bruun gällde att 
affärsvillkor, ”commercial policies” och investeringar 
ska förhandlas med den nya styrelsen som väljs på det 
kommande årsmötet. Återförsäljarna kritiserade även 
bristfällig och svårbegriplig information från impor-
tören, användandet av marknadsföringspengar och att 
regioncheferna besöker återförsäljarna för sällan.

Enligt uppgifter till Motorbranschen verkar ÅFF nu 
ha fått vissa löften om att dessa punkter ska tas upp till 
diskussion.

TOBIAS PETTERSSON har ställt sig positiv till att med-
verka vid det extrainsatta föreningsårsmöte och där, 
inför en samlad ÅF-kår, öppet förklara sin hållning till 
föreningen och hur det fortsatta samarbetat ska leda 
märket framåt.

– Planen är att Tobias Pettersson inför hela ÅF-kåren 
ska få beskriva vilka eftergifter han är beredd att göra 
och på vilka punkter han är beredd att föra en dialog 
med ÅFF-styrelsen. Efter mötet ska återförsäljarna ta 
beslut om samarbetet ska återupptas med importören 
eller inte, säger Roland Appelskog.

HÄNDER  FRAMÖVER

Utställningen Epa i Sverige
1 juni–29 september, Värmlands museum, Karlstad
Hela sommaren visar museet en serie tätt sammansatta porträtt av en 
generation unga ägare av Epa-traktorer, fångade av prisbelönte fotografen 
Benjamin Nørskov. Dokumentationen är en porträttering av tonåringarnas 
känslor och en fysisk manifestation av Epa-livet av i dag, men också ett 
sätt att bevara en del av kulturen för kommande generationer.

Järvaveckan
12 juni–16 juni, Spånga
Mötes- och debattforum mellan politiker, opinionsbildare och medborgare 
på Spånga IP, norr om Stockholm.

Almedalsveckan
30 juni–7 juli, Visby, Gotland
Traditionell mötes- och tummelplats där cirka 3 000 event äger rum 
under vecka 27.

Power Big meet
4–6 juli Hovby flygfält, Lidköping 
Utomhusträffen för amerikanska bilar kallar sig för ”världens största”. 
Marknad, finbilscrusing, bilbedömning och mycket annat.

KAK Midnattssolsrally
10–13 juli Truckstop i Örebro
Truckstop i Örebro blir i år start, serviceplats, evenemangsarena och mål 
för Midnattssolsrallyt, ett av Europas största historiska rallyn med uppe-
mot 200 tävlingsekipage. På depån får de tävlande tillgång till full service 
och för åskådarna tilldrar sig en rad event och upplevelser, bland annat 
”öppen körskola” för de yngsta. Målgång 13 juli.
www.midnattssolsrallyt.com

World Skills, Kazan, Ryssland
22–27 augusti
Yrkes-VM där Sverige kommer att representeras av bilskadereparatören 
Oskar Thulin från Tovek och fordonslackeraren Anna Widholm från  
Möller Bil.

Autoropa Racing days
30–31 augusti, Ring Knutstorp, Kågeröd
Mötesplats för hela familjen med en gigantisk och spektakulär sportbils-
utställning. Autoropas märken och många fler.

Caravan Salon
31 augusti–8 september, Düsseldorf
Ledande mässa för husbils- och husvagnsindustrin. Mer än 2 000 fordon 
samt tillbehör, teknisk utrustning, markiser och en uppsjö av andra tillbe-
hör. www.caravan-salon.de

Yrkesförarens dag
9 september
En så kallad temadag som uppmärksammar alla som professionellt frak-
tar människor och gods. Firas med evenemang på olika platser i Sverige. 
Man kan alltid vinka till yrkesförare på väg denna dag.

Elmia Husvagn Husbil 
11–15 september, Jönköping 
Skandinaviens största husvagns- och husbilsmässa med många event 
och begivenheter.

Equip Auto, Paris
15–19 oktober, Expo Porte de Versailles
Dags igen för den stora franska vart-annat-års-mässan för eftermarkna-
den som sätter strålkastarljus på innovationer, marknadens utveckling 
och tillväxtmöjligheter. equipauto.com

Det här är krav som ni har ställt flera gånger  
tidigare, vad är skillnaden den här gången?
– Vi har väldigt låga försäljningssiffror. Sedan tror jag 
att KW Bruun känner att de inte har ÅF-kåren med 
sig och att det måste till förändringar i samarbetet, om vi 
över huvud taget ska kunna ta oss upp till en acceptabel 
markandsandel i den nu sjunkande totalmarknaden, 
säger Appelskog.

VAD MOTORBRANSCHEN erfar har PSA haft en repre-
sentant på besök i Sverige som reagerat över den låga 
försäljningen av både Peugeot och Opel under två 
månader. Enligt den senaste månadsstatistiken över 
nyregistreringar minskade antalet Peugeot i april med 
42 procent och i maj med 22 procent. Opel, med 64 
procent i april och 21 procent i maj.

Samtidigt har valberedningen svårt att hitta nya 
styrelserepresentanter till märkesföreningen eftersom 
många är rädda att uppdraget kan leda till osämja med 
importören och drabba den egna verksamheten. 

I dagarna kom också beskedet att Björkmans Bil 
i Västerås avvecklar affären med Opel och Peugeot 
under sommaren, men behåller sin nybyggda Kia-
anläggning. Ett 40-tal anställda är varslade. 

Motorbranschen har sökt Tobias Pettersson, men 
han har avböjt att kommentera. 2me

Roland Appelskog  
på märkesföreningen  

ser en ljusglimt.

ATT DET ska vara så viktigt att CI når ut till varje del av handlarens  
anläggning, samtidigt som verkstadsparkeringen representerar 
en salig blandning av Astras, Mondeos, sänkta S80 T6 i månsand, 
en Phaeton, en Mustang och kanske en gammal M5 – där ges inte 
mycket vägledning om vilket märke som säljs!

BILARNA ÄGS av medarbetare som börjar tidigt, går hem tidigt, kör 
risiga bilar, äter lunchlåda och aldrig kan lämna barn på förskolan. 

Den andra delen av medarbetarna träffar kunder på golfbanan, 
åker nya rena bilar (ni vet vem som tvättar dem), är prydligt klädda 
och har en tidsrytm som följer välbeställda kunders liv. 

EN GANSKA mossig vana ligger till grund för denna sorgliga uppdel-
ning. Det är inte längre så att jobbet i verkstan är mindre kvalificerat 
eller viktigt än försäljningen. Under ett bilinnehav har ju kunden 
många fler kontakter med verkstan för service, (garanti)reparationer, 
hjulskiften och kanske plåtskador. 

ETT OTAL FÖRSÖK att överbrygga motsättningarna mellan försälj-
nings- och eftermarknadssidan har gjorts. Det funkar hyfsat bra 
på mindre orter och för tunga fordon. Funkar det inte bör smarta 
handlare göra något åt det!

Där försäljning och eftermarknad kommer bra överens, kan säljare 
dyka upp i servicemottagningen. Alla inom eftermarknaden kan bli 
ambassadörer och säljare och genom sina kontaktnät faktiskt sälja 
massor med bilar.

FLER BILAR registreras och distriktsprocenten ökar. Seat Leon eller 
Renault Mégane för 1 990 kr/månad. Här kan ju handlaren gå in med 
ett par hundringar – och kanske importören också – för att se till att så 
många medarbetare som möjligt kör märket som ska mekas, tvättas, 
plåtlagas och administreras. 

Kanske kan den som ordnar några extra kunder få en belöning; 
bland de kunder som umgås med medarbetarna på verkstaden finns 
en enorm marknad för förmånliga erbjudanden. Men om de kör 

främmande märken och känner sig mindre viktiga  
kommer det inte att lyckas.

KANSKE KÄNNER SIG en och annan säljare hotad av 
den nya ordningen. Det är bra! I en digital framtid är 
verkstadsmedarbetarnas kontaktytor ovärderliga. För 

fabriken och importören når inte verkstads-
kunderna så lätt på digitala plattformar. 

FRAMGÅNGSRIKA handlare jobbar och  
lever lokalt – och alla avdelningar 
måste hjälpas åt!

Alla nås inte digitalt

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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”Smarta handlare överbrygger  
motsättningarna”

99
procent

av omkomna  
i bilolyckor saknar 

bälte. Ett trepunkts-
bälte minskar risken 

att skadas svårt 
vid en kollision med 
cirka 50 procent. Ett 

tvåpunktsbälte är 
inte lika effektivt, 

men minskar  
skaderisken med  

20 procent.
Källa Tidningen Brandsäkert

Tävling på Bil-Månsson
För tredje året har Bil-Månsson 
School challenge avgjorts. Av-
gångselever från personbilsteknik 
på fordonsprogrammet har tävlat  
i återförsäljarens lokaler på olika 
stationer. Servicemarknadschefen 
i Mellanskåne, Erik Harrysson är 
initiativtagare och tävlingsledare. 

I prispotten låg bland annat 
stipendier på totalt 10 000 kronor, 
en provanställning och många 
andra fina priser.

Efter tidigare års tävlingar har 
Bil-Månsson fått möjligheten att 
anställa duktiga medarbetare.

Vinnaren William Andersson, 
Tegelbruksskolan, tvåan David 
Claesson, Rönnowska och trea 
Johan Eliasson, Örkelljunga 
gymnasieskola. 

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

Så här såg det ut när Magnus Bengtsson på Björkmans Bil  i Västerås sålde ut sina lagerbilar med kraftigt sänkta  sommarpriser. Nu har de avvecklat Peugeot- och Opel handeln. 
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Här rullar de äldsta lastbilarna
STATISTIK

FOLK I BRANSCHEN
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Lastbilar registrerade 1999 eller tidigare.
Procent av beståndet i respektive län.

Transportbi lar Tunga lastbilar

Rasmus Selander på Upplands Mo-
tor i Uppsala är den första utbildade 
skadecoachen för Volvo. Han har 
genomgått den nya utbildningen som 
kombinerar plåtslageri och ledarskap. 
Som ansvarig för produktionen på 
Upplands Motors plåtverkstad kräver 
Volvo att han minst halva tiden själv 
jobbar aktivt med bilarna.

Fredrik Wahrolén har värvats till 
Koenigsegg som sälj- och marknads-
direktör. Han har tidigare varit pr- och 

kommunikationschef på Mercedes-
Benz i Sverige.

Transportföretagens slutprov för av-
gångselever från fordonsgymnasierna 
är avslutade och därmed är också 
Sveriges bästa ungdomsmekaniker 
utsedda. Årets vinnare blev: Bilmeka-
niker Jonas Jonsson, Stjerneskolan 
i Torsby, Bilskadereparatör: Viktor 
Magnusson, Bromangymnasiet i 
Hudiksvall, Lastbilsmekaniker Victor 
Schölin Larsson, Proffsgymnasiet 

i Örebro. Maskinmekaniker: Axel 
Wiström, Lars Kaggskolan i Kalmar, 
Reservdelsspecialist Tobias Ädel-
Tisak, Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.
Totalt deltog 1 192 elever från 118 
gymnasieskolor i slutprovet.

När Veckans Affärer för tolfte året 
utser Sveriges 101 supertalanger åter-
finns Jorge Castro på 16:onde plats. 
Han är marknadschef på ABS Wheels 
som har dubblat sin omsättning. 

Gotland har den största andelen äldre lastbilar i Sverige. Det gäller både transportbilar 
och tunga lastbilar. Var tredje tung lastbil på ön är äldre än tjugo år. Men även i Jämtland 
är transportfordonen gamla. Och äldre tunga lastbilar rullar framför allt i norra Sverige. 
Det visar Trafikanalys unika sammanställning.

GOTLÄNNINGARNA kör definitivt äldre lastbilar. 
På uppdrag av Motorbranschen har Trafikanalys 
gjort en unik körning av lastbilars registreringsår 
fördelat på län. Av alla transportfordon på 
Gotland är 22 procent registrerade 1999 eller 
tidigare. Bland tunga lastbilar är motsvarande 
andel närmare 32 procent.

I Stockholms län är det tvärtom. Bara 3,4 pro-
cent av transportfordonen är tjugo år eller äldre 
och bland tunga fordon är siffran 9,4 procent. 

Genomsnittet för alla fordonen i Sverige är 6,9 
respektive 15,2 procent. 

DEN RELATIVT LÅGA andelen beror givetvis på 
att Stockholm väger tungt i statistiken. Där finns 
17 procent av hela den tunga lastbilsflottan och 
närmare 23 procent av alla transportfordon.
Även i Skåne är andelen tunga fordon låg, knappt 
10 procent. Även äldre transportfordon är 
betydligt färre. 

I norra Sverige är de tunga lastbilarna över lag 
äldre än rikssnittet. Mer än var femte bil från och 
med Dalarna och norrut är tjugo år eller äldre. I 
Norrbotten är det 27 procent av alla i länet. 

MED ANDRA ORD, ju längre bort från storstads-
regionerna vi kommer desto äldre är fordonen. 
Kanske allmänt bekant, men nu har vi också fått 
statistik som visar svart på vitt att så är det. 2 ac

Lastbilar registrerade 1999 eller tidigare.  
Procent av beståndet i respektive län.
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π Transportbilar     
π Tunga lastbilar

Rasmus 
Selander.

Fredrik 
 Wahrolén.

Blocket släpper en ny tillvalstjänst - Admin Pro - som 
ska effektivisera den digitala bilaffären med tre smarta 
funktioner - priskollen, samtalskollen och frukostkollen. 
- Nu ger vi handlarna bättre koll på alltifrån 
marknadspriser, vilka av deras bilar som är populära, 
potentiella kunder samt gör det enklare att konvertera 
leads, säger Jenny Rågnäs, produktchef på Blocket Fordon.

Blocket Fordon har under 2018 haft fler än tusen 
kundmöten med bilhandlare för att bättre förstå behoven 
i branschen. Som resultat av insiktsarbetet presenterade 
Blocket i april en ny prismodell för bilhandlare. Det är en 
tydlig och transparent rabattstege där bilhandlare endast 

Admin Pro - 3 nyheter att hålla utkik efter

betalar per bil och tilläggstjänst. I samband med den nya 
prismodellen lanserar Blocket nu tilläggstjänsten 
Admin Pro, som kommer hjälpa fordonshandlare att 
konvertera fler leads till kunder. Admin Pro består av tre 
tjänster som ska effektivisera dialogen med kunder och 
förenkla prissättningen så att bilhandlare kan 
effektivisera sin investering på Blocket.
- Vårt fokus är att hela tiden hitta smarta lösningar för 
hur bilhandlarna ska kunna nyttja data och agera på ett 
sätt som gynnar försäljningen. Det känns roligt att vi med 
Admin Pro kan erbjuda nya tjänster för att effektivisera 
både arbetssätt och försäljning, säger Jenny Rågnäs, 
produktchef på Blocket Fordon.

Priskollen
Bilhandlarna som Blocket besökte 
berättade att de värderingsverktyg som 
finns tillgängliga ofta visar felaktiga priser, 
har bristfällig filtrering och kostar för 
mycket. De flesta använder därför Blocket 
för att värdera fordon. I priskollen kan 
man slå på registreringsnummer för att se 
fordonets specifikationer och utrustning 
samt vilka liknande bilar som ligger ute till 
försäljning på Blocket och Bytbil just nu. 
På så vis kan bilhandlare snabbt se det 
aktiva marknadspriset och enkelt värdera 
det fordon de vill sälja eller köpa.

Frukostkollen
Frukostkollen är en veckorapport av veckan 
som gått. Den visar en sammanställning 
av anläggningens aktivitet, mest populära 
annonser samt vilka dagar och tider som 
flest kunder ringer.

Samtalskollen
Med samtalskollen får säljteamet mejl 
om missade och mottagna samtal med 
kundens uppgifter och information om den 
annons de är intresserade av. På så sätt kan 
bilhandlarna lätt fånga upp missade samtal 
och snabbt få en överblick. 

Alla kunder hos 
Blocket Fordon kan testa 
Admin Pro gratis fram till 

och med den 30 juni. 

Teckna avtal innan 
30 juni och få 50% rabatt 

på tjänsten resten 
av året.

Blocket lanserar 
nya tjänster för 
att effektivisera 
marknadsföringen 
av begagnade bilar 

ANNONS
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FÖRETRÄDARE FÖR flera tyska 
bilmärken har beklagat sig och 
menat att WLTP-processen är 
mycket komplex och kostsam, men 
VW tillstår också att den borde ha 
planerats bättre från början. För 
komplext är det. Tvålitersbensin-
motorn EA 888 som finns i många 
modeller – Audi A1, S3, A7 och 
Q7, Golf GTI, Cupra Ateca och 
Porsche Macan med flera – finns 
med manuell låda, DSG, 2- eller 
4-hjulsdrift samt en mängd olika 
hjul- och utrustningskombinatio-
ner. Utrustningsdetaljer påverkar 
vikt och förbrukning, hjulen även 
rullmotståndet. Det innebär en 
gigantisk testapparat och allt ska 
såklart dokumenteras utförligt. Här 
finns inga genvägar som förr, på 
NEDC-tiden. 

FÖR KUNDERNA ger högre angiven 
förbrukning högre vägskatt – inget 
land har fått för sig att sänka 
skatten för att kompensera för den 
cirka 22 procent högre förbruknin-
gen som WLTP innebär. Det blir 
färre modellvarianter. Det lönar sig 
helt enkelt inte att ha många som 
hittills. Räkna med att bilars teknik 
blir mer lika – varje motor som 
finns med två- eller fyrhjulsdrift 
och manuell eller automat innebär 
4xtestkostnaden. Omställningen 
mot automatlåda påskyndas.

REDAN NU är det dags för WLTP2 
med strängare gränsvärden och ett 
annorlunda EVAP-testet. EVAP 
är ett bränsleavdunstningssystem 
som hindrar bränsleångorna från 
att avdunsta från tanken. EVAP-
ventilen är stängd när motorn är 

avstängd eller går på tomgång. I 
det nya testet prövas hur mycket 
bränsle som avdunstar när motorn 
inte startas på 48 timmar. I WLTP1 
var det 24 timmar. Det tar mellan 
två och tre veckor att få en motor 
certifierad – bara denna del tar nu 
två i stället för ett dygn. 
 
FÖRESKRIFTERNA för WLTP2 
kungjordes först i november 
2018 när VW-gruppen bara 
hade en mindre del av modell-
floran godkänd för WLTP1. All 
testutrustning i Europa är svårt 
uppbokad – flera tillverkare har 

ingenjörsteam som arbetar i treskift 
– och kostnaderna är höga, både 
för reningstekniken i sig och för 
testerna. Räkna med dyrare bilar 
framöver – eller lägre marginaler, 
för tillverkningskostnaden ökar. 

Med färre modellvarianter och 
mer fokus på verkliga utsläpp som 
kan gynna bilköparna.

VID WLTP1 försökte tillverkarna 
fuska – på ett lite ovanligt sätt. De 
rapporterade nämligen medvetet 
in för höga avgasvärden, för att 
ta höjd för framtida skärpta krav, 
läs WLTP2, utan att behöva göra 
om testerna. Genom att stänga av 
start/stopp och använda sportläget 
lyckades de – tills de blev avslöjade. 

EU-kommissionen kräver nu  
att bilarna körs på det mest miljö-
vänliga körläget. 2 ap

WLTP2 – nya utmaningar
Knappt har alla tillverkare fått alla modeller certifierade förrän 
det är dags för nästa steg i WLTP.

”Räkna med att  
bilars teknik  
blir mer lika”

Inför andra fasen av WLTP och skatteeffekterna från bonus malus 
väljer allt fler kunder att köpa mellantunga lastbilar, begagnade 
lastbilar eller gasbilar. Importören Iveco har till och med planer 
på att sponsra sina kunder med kostnaden för C-körkort.

MOTORBRANSCHEN har tidigare skrivit om 
hur WLTP ihop med bonus malus drabbar 
transportnäringen hårt. För importören Ivecos 
kunder är smärtgränsen nådd.

– När WLTP träder i kraft i höst kommer 
vissa motorer landa på över 20 000 kronor per 
år i skatt. Man kan ju tänka sig hur den skatten 
kommer att slå för små åkerier, säger Anders 
Nilsson, försäljningsdirektör för Iveco Sweden.

Iveco ser i dag två tydliga trender: Fler köp av 
begagnade transportbilar och en ökning av nya 
gasbilar 

– Vi satsar mer på gasfordon som inte 

Dörr kan öppnas för
mellantunga lastbilar

drabbas av WLTP. Vi tror att gas är framtidens 
drivmedel med kunden och miljön som vinnare. 
Gasfordon drabbas inte av WLTP alls, säger 
Anders Nilsson.

DET FINNS också kunder som väljer bort de lätta 
transportbilarna och i stället köper en mellan-
tung lastbil över 3,5 ton trots att de kräver både 
C-körkort, färdskrivare och transporter som 
begränsas till 90 kilometer i timmen.

– Fördelen med de mellantunga lastbilarna 
är att man får med sig mer last, men att ändå 
ha en smidig bil. Priset blir visserligen något 

högre, men skatten betydligt lägre, säger Anders 
Nilsson.

NACKDELEN ÄR att mellantunga lastbilar kräver 
C-körkort som det är brist på hos svenska chauf-
förer. Det är något som Iveco kan tänka sig att 
försöka förändra.

– Vi vet inte hur stort intresset skulle vara för 
att få ekonomisk hjälp till C-körkort, men vi tror 
att en hel del kunder skulle vara intresserade, 
säger Anders Nilsson.

Projektet kommer att testas efter att WLTP 
trätt i kraft, alltså i höst. 2me

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!

120459 NDI SE ENI Annonce Motorbranschen 190x122.indd   1 09/05/2019   08.54

Anders Nilsson.
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GA- DAG E N  I  M I N G E L  2

Det var den 24:e upplagan av  
GA-enkäten då årets betyg  
från återförsäljarna avslöjades. 
Begivenheten tog rum på Training 
Partner Drivelab center i Arlanda-
stad där gott om plats fanns för 
de senaste bilmodellerna som 
flera besökare kom i. Röda mat-
tan var utrullad för årets båda 
vinnare och övriga 26 bedömda 
generalagenter. Och som på  
beställning tittade solen fram den 
här gången också och kastade 
sitt sken över eventet.

Här hyllas generalagenter

Ett tungt garde. Axel von Essen, Volvohandlarföreningen gratulerar Jan 
Carlsson och Jens Tittel från segrande Mercedes-Benz, ÅFF respektive GA.

Den traditionella  
gruppbilden av alla  
som var med på  
årets GA-dag.

Vårt majnummer avtäcktes och 
segraren Klaus Oest fick se sig själv 
på omslaget.

Två tvåor fick balansera på samma 
pallplats, fr v Sten Forsberg från VW 
personbilar och Christer Blomdell 
från Isuzu. Till höger skymtar MRF:s 
vd Tommy Letzén.

Alla dessa kvinnor 
och deras fantas-
tiska bilar! Susanne 
Frödin från Volvo 
Lastvagnar hade fått 
en krok- och kranbil 
Volvo FH framkörd 
till entréplats.

Karin Lyborn 
från Renault 
kom körandes 
i den kanske 
fränaste bilen, 
nya Alpine.

Nissans Sverige-
chef, Sanna Kaipia, 
som vanligt skodd i 
märkets röda färg, 
visade upp en Leaf.

Per Brinkenberg, Sverigechef för 
Seat, syntes med mobilen i örat. 
Glad, får man tro, över märkets 
klättring från 13:onde till 5:e plats.
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Du hittar oss även på sociala medier

www.instagram.com/gesab_swedenwww.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB
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Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT

Upsizad klassiker
Suburban är den bilmodell som funnits längst, 
ända sedan 1935. Elfte generationen kom 2015 
och har hittills alltid haft en 5,3-liters V8 på 
355 hk. I kortversion heter den Tahoe som kom 
först 1995 (1991 som GMC Yukon). Kunderna 
har efterfrågat mer umpf så 6,2-liters-åttan 
från Escalade med 420 hk och 10-stegsautomat 
finns nu. 36 procent säljs med den stora motorn 
i USA. Känns igen på 22-tumshjul, tvåfärgad 
inredning och Magnetic ride control som det 
adaptiva chassit blygsamt heter. 76 900 dollar 
kostar den, mer än billigaste Escaladen. 

Suburban börjar på 50 600. Den nya motorn 
ändrar inte bilens grundkaraktär som bekväm 
och osportig jätte-suv, även om den låter och 
går lite maffigare. Men ett kundtips kunde vara 
att köpa den vanliga Suburban, en hygglig och 
rymlig typ som allt oftare ses i välbärgade 
förorter kring större städer även i Sverige. 

Äntligen, namnet har gjort anspråk på detta 
i snart 85 år.

Tahoe Suburban.

AMERIKANSK KALKON
En del bilar har revolutionerat, andra kunde vi ha 
varit utan: MB ML55 AMG Gen 1 – vinglig, obekväm 
och inte snabb –, Passat W8, Nissan Pulsar, VW 
Vento och… Chrysler 300S. 2020 års utgåva är en av 
marknadens mest menlösa bilar. Okej, den går tyst, 
stolarna är sköna och ljudanläggningen bra. Den är 
hyfsat välbyggd men saknar helt assistentsystem, 
V6:an på 3,6 liter är ganska trött à la Granada 2,8i. 

Växellåda och styrning totalt osportiga, helljuset 
uselt och designen nattstånden. S-modellen ser  
med svart grill och svarta fälgar ut som den varit på 
tuning inför ett reportage i Bilsport. Förutom USB-
uttag och CarPlay finns inget som känns tidsenligt.

Chrysler 300S. Här trivs den bäst, på en av  
Manhattans få kvarvarande mackar.

Snygging mellan Fabia och Octavia
Ingen grupp ynglar av sig så många modeller just nu 
som VW-gruppen. Och nästa år kommer en arsenal 
med elbilar. Škoda Scala är först ut med märkets nya 
utvändiga och invändiga designspråk. Scalan har fått ett 
hedersbetyg från Red Dot award i kategorin produkt-
design. Den delar plattform med Polo, Ibiza och A1 
från gruppens MQB A0-plattform. 436 cm lång, 17 cm 
mer än första Passaten, därtill 19 cm bredare och 11 
cm högre. Bilarna växer och vi kommer nog inte få se 
så många mindre bilar under Fabian. Dyr avgasrening 
och ny teknik gör bilar dyrare att producera. Pris från 
204 900 med 115 hk. Diesel och biogas kan komma till hösten. Skoda gör en grej av att märket nu skriver bok-
stäverna separat på bakluckan. Volvokännare vet att detta inte är innovativt – fanns redan sista året på första 
S60:n. I övrigt känns bilen fräsch.

STOR LADDHYBRID
Ford Explorer laddhybrid kommer  

till Sverige med en treliters V6:a och 
en elmotor, tillsammans 450 hk och 

840 Nm som via AWD driver den 
drygt fem meter långa och två meter 

breda sjusitskolossen. Kul!  
Leverans i början av nästa år. 

Explorer.

Scala.

Nio ES8 – kinesisk el-suv
Först föraktades bilar från Japan och senare 
Korea. I dag Indien och Kina. Men se upp! Här 
kommer det intressanta grejer. Nio ES8 RevoZport 
med 285 mm breda 22-tummare toppar 180, som 
framtidens Volvo. Två elmotorer ger 652 PS och 
840 Nm. 0–100 på 4,4. 70 kWh-batterierna ger 
max 500 km räckvidd. Batterierna kan bytas mot 
fulladdade vid Power Swap-stationer. Återstår att 
se hur väl infrastrukturen kommer fungera. Bara i 
Kina, till att börja med, och kan där ta försäljning 
från X5, Tesla X, GLE & Co.

Jetta GLi är TILLBAKA
Första Jettan kom till Sverige 1981, en Golf med 
jättebagage som blev ännu större i andra genera-
tionen 1984. Båda typiska pensionärsbilar. Jettan 
med motorn från Golf GTI fick den mer modesta 
modellbeteckningen GLI – även Ford Escort XR3i 
hade en mer nedtonad framtoning som sedanen 
Orion. Till skillnad från Golf GTI:n fick Jetta GLI:n 
ingen fjärrljusgrill utan de mediokra strålkastarna 
fick klara sig själva med lite extra svarta lister. Nu 
är GLI:n tillbaka, men bara i USA. Först ut är en 
35-årsjubileumsmodell med adaptiva dämpare, 231 
hk 2,0-bensinturbo och framhjulsdrift låda. Diffspärr, 
bakspoiler, sportavgassystem, skärmbreddare och 
bromsar från Golf R fullbordar mästerverket – och 
den fås även manuell! Bara sportiga bilar erbjuds 
utan automat i USA. 

Infiniti utmanar Porsche 
Taycan och Audi e-tron GT
Infiniti ser vi inte ofta i Sverige, en och annan import 
rullar på våra gator. Med början 2021 ska hela 
programmet elektrifieras, 
denna konceptbil visar vä-
gen, inspirerad av japansk 
arkitektur och konst – lite 
oklart hur, kanske – ska 
den revolutionera markna-
den för premiumsedaner. 
Återstår att se om den 
färdiga bilen kommer till 
Sverige.

Infiniti.

Nio ES8.

Jetta.

2  I  H U V U D E T  P Å  E T T  Å T E RV I N N I N G S P R O F F S

Hur viktig är demonteringen för Volvo?
– Den är och har alltid varit en viktig del, både 
ekonomiskt och miljömässigt. Vi får ut många 
säljbara delar, resten metallsorteras och tas till 
vara. Alla vinner på det här. Det är ett jättebra 
flöde. Vi har ungefär 13 000 komponenter i vårt 
reservdelslager.

Vem köper ni lastbilarna från?
– Vi köper bilar från återförsäljare från hela 
landet och även från återförsäljare utomlands, 
flest från Finland och Norge men även Dan-
mark och Holland. De flesta är kompletta hela 
bilar, men vi köper också krockskadade bilar 
från försäkringsbolag. 

Var säljs delarna?
– 60 procent går till externa återförsäljare, 27 
procent internt till Volvo Truck Center och 13 

procent till export. Vi har ett eminent system 
kallat Tup (Truck used parts) där vi registrerar 
alla delar. Vi använder oss av streck-kodsläsare 
för enkel och smidig lagerhantering och inven-
tering, varje fordon och varje del får ett unikt 
nummer så att vi lätt kan följa upp alla händel-
ser på objektet. Våra återförsäljare kan kopplas 
till systemet och söka reservdelar direkt.

Kan en begagnad lastbil hos en återförsäl-
jare vara mer värd i delar?
– Ja, definitivt, om man ser affären på längre 
sikt; det kan ta ett par år innan alla delar har 
omsatts. Vissa delar går snabbt, andra ligger 
längre i vårt lager. 

Vad är storsäljare?
– Karosseribitar, krockdetaljer, hytter, strålkas-
tare, fronter och grillar går mest, men vi säljer 

också renoverade växellådor, nav, styrväxlar 
och bakväxlar. 

– Ett problem är att det uppstår ett glapp när 
nya modeller lanseras. För ett par år sedan kom 
Volvo med nya lastbilar och det är först efter un-
gefär fem år som vi börjar se komponenter här.

Hur miljövänlig är demonteringsverksam-
heten?
– Vi har filter i alla dagvattenbrunnar utom-
hus om det skulle uppstå läckage, vi använder 
Svanenmärkta kemikalier vid tvätt, återvinner 
diesel och alla metaller tas om hand av Stena. 

– Vi har också ett eget bioreningsverk ihop 
med serviceverkstaden, som vi delar lokaler 
med. Reningsverket är endast fem år gammalt 
och de vattenprover vi tagit genom åren visar 
på mycket bra vattenkvalitet som går ut till 
kommunens reningsverk. 2

Han vet delarnas värde
På Volvo Trucks båda demonteringsanläggningar monteras 80 lastbilar ner per år.  
De ger mellan 150 och 200 komponenter per bil. Gustav Törnqvist har fram till helt  
nyligen varit servicechef för Begagnade Delar i Södertälje. TEXT MARIA ERIKSSON

GUSTAV TÖRNQVIST

ÅLDER: 54.
GÖR: Nyligen avgången servicechef  
på Volvo Truck center i Södertälje,  
nu säljare begagnade lastbilar.
KARRIÄR: Från demontör till mekaniker 
till försäljare och servicechef.
KÖR: Volvo V90



Vinn!

Vinnare
Vinnare av böckerna ”Volvos revansch” i aprilnumret blev 
Bengt Persson från Billinge Bilservice, Jonas Hehrne från 
Motorbranschcollege och Mikael Blomquist från Toyota 
Kalmar.

Vi har fått 8 fodral till utlottning. Vill du vinna, 
mejla namn och postadress till redaktionen@motorbran-
schen.se senast 10 september 2019. Skriv ”Utlottning 
Drive bag” i ämnesfältet. Tidningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

Nytankat 2
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Den vattenavvisande 
mintrunken Drive bag från 
Kikkerland har handtag och 
kan rullas ihop till önskad 
storlek. Som mest rym-
mer den 1,5 liter. Perfekt 
för exempelvis mobiler 
och kortfodral. Slitstarka 
klämmor håller innehållet 
på plats. Finns i skogsgrönt 
och lysande orange. Kan 
hittas på många nätsajter 
runt hundralappen.

Kampera i bilen
Kanske mer för äventyraren än den bekväma, men 
vi har noterat ett växande utbud av hängmattor och 
hammockar för bilen. I USA pågår rena hängmatte-
explosionen. Sovplatser för människor. Och hundar. 

För kupén och för biltaket för den som vill sova i 
det fria. Kolla in bland annat Car Hammock som har 
instruktionsfilmer på webbplatsen och hängmattor 
för sedaner och mindre suvar runt tusenlappen.

För sommarutflykterna

HÅLLER LÅG PROFIL
Den här garagedomkraften har 75 millimeter som lägsta höjd, 
vilket gör den perfekt till sportbilar. Stabil stålkonstruktion 
med dubbla enkelverkande kolvar för ökad slaglängd, två 
svängbara bakhjul och tvådelat handtag med skydd. 

Väger 31,5 kilo och har en lyftkapacitet på 2 500 kilo. 
Högsta lyfthöjd är 500 millimeter. Priset hos Verktygsboden 
är 1 356 kronor plus moms.

Fjädrande redskap
Nya hjulmonteringsvagnen Easy lift från Wheel Trolley minimerar tunga däckklyft. Genom fjädring 
höjer och sänker den sig i förhållande till belastning så att de undre hjulen i traven kommer i bra 
arbetshöjd när det översta lyfts av. Vagnen är själv hjulförsedd, avsedd för fyra bilhjul och en 
vidare utveckling av företagets tidigare transportvagn för däck. Leverantören säger sig inte ha 
något försäljningspris ännu.

Digital signering
för företagskunder
Tillsammans med CSign släpper FordonsData 
en uppdaterad version av ”Kobra II Säljstöd 10” 
som innebär att även företag kan signera sina 
fordonsköp digitalt genom BankId med en eller 
flera firmatecknare som hittas via Bolagsverket. 

Försäljningen kan göras direkt på plats, där 
firmatecknaren kan vara med på distans eller 
senare via e-post. Köpeavtalet blir giltigt när 
alla firmatecknare godkänt avtalet. Köparen 
får ett elektroniskt kvitto på signeringen och en 
kopia på avtalet. Undertecknade e-dokument 
lagras säkert i en portal enligt godkända regler 
i bokföringslagen. Ett instegspris för tjänsten är 
18 kronor plus moms per signerat avtal. Ju fler 
signeringar per månad, desto lägre styckepris.

TRE NYA MIG-SPEL
Sällskapsspelens popularitet ökar, kanske som en 
motreaktion till mobil- och dataspelen. Lagom till 
sommarens bilutflykter lanseras tre nya Mini-Mig-spel 
som med fördel kan spelas i kartonglocken. Mini-Mig 
Grå består av allmänbildande frågor, anpassade från 
15 år och uppåt. Högskoleprovet är för dem som vill 
testa sina grunder i matte, svenska och engelska. 
Junior är för barn mellan 6 och 14, med ledtrådar för 
de minsta. Alla består av 380 frågor och finns på bland 
annat Åhléns, Akademibokhandeln och Pocketshop. 
Rekommenderat pris är 129 kronor per spel.

   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 garantileverantören 
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 kvalitetstestade  
och levereras med minst  

12 månader garanti     
”    

”    
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2  F O K U S  I  L A S T B I L

Efterfrågan på nya lastbilar är 
fortsatt stor. Likväl är andra-
handsvärdet svårt att förutse 
i dag och fjärrtrafiken är hårt 
konkurrensutsatt. Även om 

avgasreningen kan bli svår att 
hålla i gång, väljer många åkare 

att köpa begagnat. Faktum är 
att bilhandeln har tagit en allt 
större andel av marknaden på 

tunga sidan – 25 procent av  
begagnatmarknaden 2018,  

enligt Bilvision. Begaffären är 
värd att vårda. Konkurrensen 

ökar. Stora åkerier börjar  
själva sälja sina bilar men  
samtidigt ökar exporten.  

Lager ska omsättas kvickt,  
”kill your darlings”!

NÄR DET 
RULLAR  

BASTANT

Ger begbilen
en rättvis bild!

Auktionsfirman Klaravik är proffs på 
rörliga annonser. När en begagnad 
lastbil läggs ut ska spekulanter nästan 
få känslan att de själva är på plats. Vi 
följde med auktionsmäklaren Magnus 
Eriksson när han dokumenterade ett 
objekt.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

AUKTIONSMÄKLAREN Magnus Eriksson på 
Klaravik har Sörmland som sitt distrikt, vänligt 
böljande och många gånger en perfekt kuliss 
när lastbilar och andra objekt ska filmas för 
säljannonser. Magnus ser rörlig bild likvärdig 
med en besiktning och försöker återge vad som 
hade kunnat ses i verkliga livet.

I dag ska han skapa auktionsunderlag bland 
annat för en Volvo FM12 -06 på Hölö. Till säl-
jarna har han sagt att bilen inte behöver stajlas.

– En bil i arbete kan få vara lite skitig. Bättre 
då att putsa upp den, som en positiv överrask-
ning, tills en spekulant kommer för att titta. 
Med samma tanke kan något ”fläskben” också 
sparas.

Efter halvannat år kan Magnus sin räjong 
och har redan tänkt ut var fotograferingen och 
filmandet av Volvon ska ske.

I andra fall, om det hade varit en grusbil, 
hade han kanske valt en bergtäkt, om det varit 
en slamsugningsbil, en arbetssituation. Så 
naturlig miljö som möjligt. Den här Volvon får 
rulla på sina hemmamarker.

HADE DET RÅTT ruskväder hade Magnus giss-
ningsvis skjutit på fotograferingen. Men dagen 
är perfekt, försommargrön och solig med skug-
gande lätta fjädermoln.

Vi startar på en stor asfalterad vändplan i 
närheten av säljaren FSM Entreprenad. Ene 
ägaren, Mikael Forsman, som är van att köra 
fordonet får sitta vid ratten; han kan bilen bäst 
och manövrerar den vant. Så nära brukaren 
som möjligt.

Magnus instruerar, framhjulen lite sned-
ställda. Det första och kanske viktigaste är 
startbilden.

– Den ska vara som en löpsedel, en ögon-
brynshöjare som visar det specifika med objek-
tet, säger Magnus.

I det här fallet är det utmärkande att bilen 
har både lastväxlare och kran. Det måste fram-
gå tydligt. Alltså ska stödbenet vara nedfällt 
och kranen utfälld på en och samma bild.

Magnus svischar runt ekipaget med sin 
mobilkamera. Det går undan. Han plåtar mas-
sor, han vet vad han ska plåta, han har varit 
med förr. Högt och lågt, men oftast horisontellt 
på huk och oftast snett fram- eller bakifrån. 
Helheten och detaljer, på avstånd och nära. 
Alla funktioner ska med, ljud ska höras så att 
hugade spekulanter kan upptäcka både eventu-
ella glapp och missljud.

– Bättre att visa för många defekter än för få, 
spekulanterna i den här genren är kunniga och 
vet var det kan slira, säger Magnus.

SEDAN SKA DET FILMAS. Säljare Mikael regis-
seras att köra i väg och vända tillbaka. Mot oss 
kommer ekipaget rullande, närmare och när-
mare för att sedan försvinna ut ur bild. Mycket 
himmel får vara med. Det är som i en Colin 
Nutley-produktion filmad av Jens Fischer.

”DEN SKA VARA SOM EN LÖPSEDEL,  
EN ÖGONBRYNSHÖJARE”

Auktionsmäklare  
Magnus Eriksson är 
proffs på att plåta  
till-salu-lastbilar. 

Säljarna Cassandra Grata och Mikael Forsman  
driver entreprenadfirma och har tidigare handlat 
via Klaravik. Nu är de säljare för andra gången, 
först sålde de en Scania P94:a, nu en Volvo FM12. 

Magnus filmar från två väderstreck, fort-
farande med mobilen, med lastbilen i olika 
kurvor och raksträckor. I dikesrenen är han 
nära att trampa på en nyvaken huggorm.

Till sist återstår hytten som även den doku-
menteras ur alla upptänkliga vinklar.

På plats återstår det skriftliga underlaget, inte 
minst värderingen.

– Lastbilar är svårvärderade, säger Magnus 
som försöker förmå säljare att inte lägga sig för 
högt i reservationspris.

I det här fallet bestämmer sig säljare och 
auktionsmäklare om 300 000 kronor.

NÄR OBJEKTET publiceras har Magnus klippt 
ihop film och bilder i iMovie till två minuter. 
Han har haft ett stort urval att vraka från. Sek-
vensen lades ut både på Klaraviks auktionssajt 
och Youtube.

– Ett komplext objekt med många detaljer 
kan få bli en fyra minuter lång film, men det är 
max, säger Magnus.

Han var tidigare bilsäljare. Som auktions-
mäklare är han självlärd fotograf och filmare, 
en skicklig amatör, i begfordonsbranschen ett 
proffs.

Magnus Eriksson förmedlar i snitt ett par 
lastbilar i veckan och många fler entreprenad-
maskiner och jordbruksredskap till kunder 
som mestadels är åkare, entreprenörer och 
lantbrukare. 2

Fotnot Lastbilen i artikeln är såld nu. Men filmen som 
Magnus Eriksson producerade ligger kvar på Youtube 
https://youtu.be/TvslVsyTzaA  Sök på ”Köp lastväxlare 
med hiab kran Klaravik”.

Även hytten ska dokumenteras.

Här är det 
radiostyrningen 
till kranen som 
förevigas.

Skärmdump från 
Klaraviks Youtube-

film på lastbilen  
i artikeln.
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”Vi måste snegla mer
på personbilssidan”

Björn Svedrin har frågat runt i Scania-nätet om försäljningen  
av begagnade lastbilar och funnit en del trender. 

Vilka trender har du sett?
– Framför allt har det varit svårt att få upp 
frekvensen på inbytesaffären. Färre än hälften 
av nybilsaffärerna ger ett inbyte. Ett skäl är att 
kunder allt oftare väljer att sälja sina lastbilar 
själva, exempelvis genom Blocket.

– En annan trend är att kunder byter bilar 
oftare. Förr var 100 000 mil ett riktmärke innan 
bilen gick på export, nu börjar det bli runt 
80 000 mil. Därför börjar kunder vilja byta in 
bilar som bara har gått 60 000 mil. Många upp-
dragsgivare vill och kräver också Euro 6 även 
om kunderna inte ska köra i miljözoner.

Hur ser andrahandsmarknaden ut?
– Det börjar bli svårt att hitta marknader för att 
avyttra äldre begagnade bilar, även utomlands. 
De forna öststatsländerna har exempelvis vuxit 
och har egna flottor att ta hand om. De täcker 
sina egna behov med nya lastbilar och inbyten. 

– Med våra egna svenska viktregler och 
höjder på lastbilar har vi vår egna marknad 
och det är här vi måste få ut bilarna igen. Vi 
ska äga affären själva i Sverige och lära oss sälja 
bilarna bättre. När det gäller lastbilar är det ofta 
så att behoven styr mer än märket, även om jag 
upplever att vi har en stor fördel av att repre-
sentera ett varumärke med stort förtroende hos 
lastbilskunder.

Hur många lastbilar går på export?
– Scania Sverige gör 420 lastbilsaffärer (hela 
nätverket 1 800) per år. 25–30 procent av dessa 

går på export. 25 procent är affärer där kunder 
säljer till kunder. 

Varför sviker kunderna när det gäller  
begagnataffären?
– Kunderna ser kanske inte det värde som  
vi kan tillföra. Vi måste ta reda på mer varför  
de väljer att sälja en bil själva till någon annan. 

Vi måste snegla på hur personbilssidan gör 
och hitta helhetslösningar för kunderna och 
skapa större förtroende för oss på våra begag-
natcenter.

– En annan trend som vi har sett är att kun-
dernas avskrivningar harmonierar dåligt med 
inbytespriserna. Många gånger hänger deras 
avskrivning inte med på den begagnade bilens 
värdeminskning. Scenariot kan vara att kunder 
har tänkt sig att ha bilen i exempelvis tio år 
och inte inser att värdet minskat mer än vad de 
trodde när de sedan vill byta in bilen i förtid.

Hur kommer man till rätta med problemet?
– Vi driver ett nystartat pilotprojekt för att 
kunna visualisera och erbjuda kunder en 
helhetsaffär med tjänster och avtal om service 
och garantier som vi kommer att kommuni-
cera mer framöver. Vi lyfter alltså begagnat till 
en strategisk fråga inom företaget genom att 
särskilja att det är en affär i affären, skapar mer 
fokus och pondus och därigenom försöka öka 
omsättningshastigheten.

Vad mer kan man göra?
– Vi förlorar kanske en del pengar genom att 
inte ta in och hantera de begagnade lastbilarna 
tillräckligt fort för att bli klara för försäljning. 
Tid är pengar helt enkelt. Det är sådant som 
personbilar är duktiga på. Till sist – vi vill sälja 
och förmedla trygghet till kunderna, en trygg-
het som de troligtvis inte får om de köper bilen 
från exempelvis en annan kund.2

BJÖRN SVEDRIN

ÅLDER: 52.
GÖR: Begagnatansvarig Scania Sverige.
KARRIÄR: Från privat återförsäljare till 
Scania Sverige.
KÖR: VW Passat.

Magnus bästa tips!
• Variera rörligt och stillbilder!

• Ta många bilder!

• Glöm inte kulisserna! Välj en för lastbilen naturlig miljö.

•  Välj att fotografera utomhus om vädret tillåter! Ta gärna 
med mycket himmel.

•  Tänk första bilden som en löpsedel! Den ska locka och 
lyfta det som är utmärkande för bilen.

• Var transparent med brister! 

•  ”Sminka inte grisen”! Frestas inte att överstajla. En  
arbetande bil behöver inte vara blankpolerad i annonsen.

• Låt den som kört bilen köra på filmen! 

•  Bra vinklar är horisontellt snett fram- eller bakifrån och 
ett framhjul lite vridet från fotografen.

• Låt motorljudet höras!

•  Visa alla funktioner (så en spekulant kan upptäcka  
exempelvis ett glapp)!

• Glöm inte hytten!

•  Klipp ner filmen till en cirka två minuter lång berättelse, 
max fyra minuter om det är något komplext och  
exceptionellt. Ju fler funktioner, desto fler klipp.

•  Textmässigt, berätta vad som har gjorts på bilen och vad 
som behöver göras. Glöm inte det specifika med fordonet.

Undvik!
• Att göra något oengagerat! Det kommer att märkas.

•  Att publicera fel årstider! En snöbild sommartid ger lätt 
intryck av att bilen stått stilla en tid.

Framgångsrika 
med rörliga bilder
Den oavbrutet expanderande auktionssajten Klaravik kom som en 
uppstickare på svenska marknaden för sju år sedan och har ut-
märkt sig för sin nytänkande kommunikation. Och de delar gärna 
med sig av sina metoder.

Marknadschefen  
Karin Malmberg  
berättar att Klaravik 
tidigt bestämde sig  
för att vara nytänkande 
och ligga i framkant 
digitalt.

KLARAVIK SVERIGE

STARTÅR: 2012.
GRUNDARE OCH ÄGARE: Christian Lenander och Christian Knutsson.
HUVUDKONTOR: Karlstad.
AUKTIONSOMSÄTTNING TOTALT: Cirka 930 miljoner 2018.
ANTAL SÅLDA TUNGA FORDON: 3 768 i fjol, vilket motsvarar 18 872 ton.
ANDEL UTLANDSFÖRSÄLJNINGAR: Cirka 20 av den totala auktionsvolymen, 28 
procent av lastbilar. Största exporten sker till Baltikum och Polen.
MÄRKESTOPPEN LASTBILAR: Volvo, Scania, Mercedes, MAN i nämnd ordning.

PÅ KLARAVIK säljs också entreprenad-, jordbruksmaskiner och redskap 
men det är lastbilar vi borrar in oss på här. Ett vinnande recept är de 
rörliga bilderna. Alla tunga fordon filmas av någon av de cirka 35  
auktionsmäklarna som är spridda över hela Sverige.

– Det är ju livevisningar som våra kunder vill slippa och då är det 
jätteviktigt att en spekulant till ett fordon i halvmiljonklassen kan se det 
manövreras i sin miljö, höra hur det låter och få 360-gradersrörelsen, 
säger marknadschefen Karin Malmberg.

Webbplatsen är ren och avskalad, ska inge trygghet och trovärdighet.
Men det kanske sinnrikaste är den parallella publiceringen på 

Youtube.
– När vi slipade våra produktioner dit växte vi med 80 procent på ett 

halvår på den plattformen. Och det fina med Youtube är att filmerna 
fortsätter att leva också när auktionerna är avslutade, säger Karin 
Malmberg. 

Objekten ses i lika stor utsträckning på Youtube som på auktionssajten 
där de ligger i max sju dagar.

– Men för att göra objekten rättvisa krävs ju mer än bara säljun-
derlaget, inte minst av bemötandet på kundtjänst och relationen med 
auktionsmäklaren, betonar Karin Malmberg.
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Detaljbilder 
varvas med 
vidvinkel, still-
bilder varvas 
med rörliga.

Tillsammans med återförsäljare har Scania 
Sverige inlett rikskampanjen ”The Big Mission” för 
att locka fler medarbetare till verkstäderna. I juni 
startade en trailer-turné till event, festivaler, gym-
nasieskolor och mässor i ett tjugotal städer. En bra 
tidpunkt, kan tyckas när Scanias nya generation 
lastbilar med alternativa drivmedel lanseras.

Satsningen handlar bland annat om en riks-

omfattande bombmatta av annonser. Kluriga 
uppgifter kan lösas i kampanjwebben på mobilen 
och knäckas med en kod när trailern kommer på 
besök. Där kan alla testa vad som krävs för att bli 
servicetekniker och prata med Scanias personal 
och ambassadörer.

På den förstklassiga webbplatsen ThebigMis-
sion.se berättar ambassadörer om fördelarna med 

att jobba i lastbilsverkstäder. Där kan intresserade 
också söka lediga jobb hos Scanias återförsäljare 
runt om i landet.

Scania vill visa hur dagens moderna verkstäder 
fungerar, hur det är att arbeta som servicetekni-
ker och om karriärmöjligheterna att till exempel 
specialisera sig eller jobba utomlands.

På webbplatsen finns hela turnéprogrammet.

SCANIA HAR SJÖSATT EN REKRYTERINGSTURNÉ

L A S T B I L  I  F O K U S  2

TEXT  MARIA ERIKSSSON
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Tunga fordon flödar lätt genom den splitternya lastbilsverk-
staden i Kristianstad tack vare fiffiga lösningar. Flödet ger ett 
kostnadseffektivt arbetstempo och underlättar för kunderna. 

TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO MARTIN LINDEBORG

ARTIKELN  
I KORTHET 

Med hjälp av fyndiga 
 lösningar i lastbilsverkstaden  

garanterar Börjessons  
i Kristianstad snabba flöden  

och en arbetsvänlig  
miljö för de  
anställda.

Alldeles intill E22:an i Kristianstad, 
på en tomt i Ängamöllans industri-
område intill gula rybsfält, ligger 
Börjessons senaste Scaniaverkstad. 

Efter att Börjessons lastbilar köpt NB Last-
vagnar i Kristianstad har de under flera år letat 
efter en plats med bättre läge för tillgänglighet 
och miljö än den förra som låg centralt med 
mycket trafik som försvårade för stora ekipage. 

Anläggningen kostade totalt 70 miljoner 
kronor.

Tomtytan är 36 000 kvadrat, varav 2 600 
kvadrat verkstad med vitmålade innertak och 
ljusgrått golv. När anläggningen byggdes låg 
fokus på flödet.

– Lastbilar måste rulla och får inte stå stilla. 
De är dyra investeringar. Dessutom byggdes 
anläggningen i Kristianstad för att skapa en bra 
arbetsmiljö som är säker och lättarbetad så att 
vi får behålla våra duktiga mekaniker och locka 
till oss nya, säger Lennart Börjesson.

Skeppen byggdes 36 meter långa och 7,20 
meter breda för att få plats med hela ekipage 
och ändå ge utrymme för mekande, antingen 
på långa ekipage eller två bilar åt gången. Ytan 
runt fordonen är viktig. Tre av skeppen är så 
kallade genomkörningsfack.

Vid sidan om de långa skeppen finns två 
halvfack, varav ett är dedikerat bussar. Facken 
är utrustade med golvbrunnar för att förenkla 
avspolning. Ytorna kommer till användning vid 
servicen för de dubbeldäckare som trafikerar 
mellan Kristianstad och Malmö. 

Två skepp har smörjgropar, det ena används 
för tillsyn.

– Om kunderna sköter sina fordon och 
lämnar dem på service hos oss kan vi se 
kommande problem innan de inträffar och 
fordonen håller längre, med högre tillgänglig-
het för kunderna, säger servicemarknadschef 
Per-Ola Levin.

Takhöjden är tio meter med ljudabsorbenter 
i fiberplattor på innertaket. All belysning är 
LED-lampor.

I marken utanför verkstaden finns en 
nedgrävd latrin där bussar kan tömma sina 
toaletter.

TVÄTTHALLEN ÄR byggd helt i betong för att 
minska rostangrepp invändigt, helautomatisk 
och öppen dygnet runt. 85 procent av vattnet 
som används i tvätten återvinns. Varje tvätt 
använder i snitt 500 liter vatten. 

– Vi har framtidssäkrat verksamheten för 
tuffare krav som kan komma framöver och som 
kan kräva extra utrymme till ny teknisk utrust-
ning, säger Per-Ola Levin.

På verkstadsgolvet finns tejpade linjer med 
bilder av var utrustningen ska stå.

– Man slipper springa runt och leta efter-
som allt har sin uppmärkta plats. Spilltiden vi 
sparar på det är betydande. Ordning och reda 
är viktigt. Här finns soptunnor och lyftutrust-

Inget bromsar  
FLÖDET

BÖRJESSONS LASTBILAR I  KRISTIANSTAD

AREA: 36 000 kvadrat tomt, 2 600 kvadrat verkstad, 150 
kvadrat butik, 350 kvadrat reservdelar/lager, 500 kvadrat 
kontor och gemensamhetsutrymmen.
VERKSTADSYTA: 2 600 kvadrat.
ANTAL SKEPP: Tre allmänrepfack och två servicefack med 
genomfart, plus två kortare reparationsfack.
ANTAL ANSTÄLLDA: 20-tal personer.

Koncernchefen  
Lennart Börjesson  
vid de flyttbara  
lyftarna som  
klarar 8,2 ton  
vardera.

2  F O K U S  I  L A S T B I L
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Närproducerad finans
Som en del av moderniseringen har Börjessons lanserat närproducerad fordonsfinans. Finanslösningen 
ska erbjudas kunder i kombination med Volkswagen- och Scania Skadefinans. Samtidigt skapar det ett 
nytt ben att stå på, ett ben som årligen genererar fem sex miljoner kronor. 

Det är de arton ägarna till Svensk Finansservice som gått ihop och skräddarsytt ett affärssystem 
som bland annat möjliggör e-faktura och e-signering.

– Fördelen är att vi nu äger systemet jämfört med det gamla avtalet vi hade med Danske Bank. Vi 
kände inte att vi fick till de förändringar i systemet som vi ansåg vara nödvändiga för att tillfredsställa 
våra kunder och oss själva, säger Robert Petersson, ekonomichef för Börjessonkoncernen.

Affärssystemet, med ett mer modernt och lättarbetat gränssnitt, gick live i början av året. En av 
fördelarna med systemet, utöver e-signering och e-faktura, är att det ska bli svårare för säljarna att 
göra fel. 

– Exempelvis kunde säljarna i det gamla systemet sätta för höga restvärden, vilket innebar att 
affären fick självfinansieras av oss. I det nya systemet kommer det ny funktionalitet som automatiskt 
förhåller sig till förbestämda gränsvärden, säger Robert Petersson.

Danske Bank står kvar som finansiär även i den närproducerade finanslösningen.

ning för att plocka ner växellådor med mera, 
säger Per-Ola Levin.

Lyftarna klarar 8,2 ton vardera och går att 
flytta runt i verkstaden.

Tornen i anslutning till skeppen har slangar 
med olja, glykol, fett, spolarvätska, tryckluft, 
el och avgasutsug. Skillnaden från liknande 
anordningar är att dessa har slangar som går i 
golvplattan. Inga slangar i taket som är i vägen 
för de två radiostyrda traverserna som kan flyttas 
åt alla håll i taket.

Det finns ett chaufförsrum med säng, dusch 
och pentry som chaufförer kan använda medan 
fordonen repareras. Därtill en kundhörna, 
personalutrymme och kök.

ANLÄGGNINGEN HAR tre värmepumpar som 
nyttjar grundvattnet genom 60 meter djupa 
borrhål. Kristianstadtrakten har gott om 
grundvatten. Genom en värmeväxlare till 
värmepumpanläggningen lånas energi från 
grundvattnet. Vattnet är ungefär åtta grader 
varmt när det går in i värmeväxlaren och fyra 
grader varmt när det lämnar. Hela verkstads-
delen har golvvärme. 

– Golvvärme gör att snö och regn torkar 
snabbt på verkstadsgolvet. Det är en arbets-
miljöfråga också. Arbetsmiljön är viktig för 
oss som jobbar här, men också för att attra-
hera bra ny personal. I byggandet ingick även 
personalrepresentanter som kunde påverka 
utformningen.

Ventilationen fungerar som en enkel luft-
konditionering med värme på vintern och så 
kallad frikyla på sommaren. Frikyla är mindre 
energikrävande än en traditionell kylanlägg-
ning.

Ett stort Paternoster-verk lagrar mindre 
reservdelar. En plocklista genereras via arbets-
ordern och skickas över till varuautomatens 
dator. Därefter kan personalen hämta sina 
reservdelar.

Taket är förberett för solceller och anlägg-
ningen är placerad åt söder. Verkstaden är 
förberedd för hybridfordon med tillräcklig el-
försörjning och byggnaden har en potentialut-

jämnad bottenplatta som försäkrar att elfordon 
hanteras på rätt sätt.

– Det kommer vara höga spänningar. Det är 
viktigt att personalen inte kan skada sig.

BUDGETERAD OMSÄTTNING för 2019 är 1,5 
miljoner kronor i månaden.

– Enda begränsningen vi ser är tillgången 
på mekaniker. Vi skulle lätt kunna anställa tre 
till fem mekaniker i dag. Vi försöker attrahera 
duktiga mekaniker, men alla verkstäder fiskar 
i samma damm. Vi försöker erbjuda bra för-
måner och samarbetar med skolor i närheten, 
säger Per-Ola Levin.

Nyligen certifierades den lokala gymna-
sieskolan till ett Motorbranschcollege (MBC). 
Kanske hjälper det till. För första gången på 
länge ökar elevantalet på skolan i Kristianstad.

Ett sätt att göra Börjessons till en ännu bättre 
arbetsplats är vinstandelsstiftelsen för personalen 
som varit igång ett par år. Medarbetarna får vinst-
andel beräknad på koncernens vinst. 2

”TEJPADE LINJER MED BILDER VISAR 
VAR UTRUSTNINGEN SKA STÅ”

DÄCKHOTELLET köptes i årsskiftet 2017/2018 
i samband med förvärvet av Jeppssons i 
Karlskrona. Däckcentrum finns på fem orter, 
förutom Karlskrona i Karlshamn, Ronneby, 
Sölvesborg och Olofström.

På verkstäderna jobbar femton anställa och 
verksamhetschefen Magnus Hasselberg. Sedan 
ägarbytet har företaget ett nytt datasystem 
som gör det enklare att söka i arbetsordrar och 
fakturor.

ÄVEN PÅ Däckcentrum prioriteras flödet.  
Allt från skottkärredäck till entreprenad-

hjul är prydligt staplade på hyllor. I stället för 
att låta mänskliga ryggar ta stryk av mängder 
med lyft, under en dag sammanlagt flera ton, 
används stapeltruckar. 

– Däck som ska förvaras läggs tvättade på 
ett ställ där de hämtas av en truck. Genom att 
knappa in lagerplatsen på en dator i trucken 
ändras hyllorna, som står på räls, sidledes. När 

Däcken pumpas med nitrogen
Moderniseringarna inom Börjessons rullas 
även in på Däckcentrum i Karlskrona. Med 
ett nytt datasystem och fjärrstyrda hyllor 
får fler däck plats på mindre yta.

de ska fram hämtas de enligt plocklistan och 
läggs på stället för utgående däck med tydlig 
adresslapp till vilken bil de tillhör, berättar 
Magnus Hasselberg.

HYLLORNA STYRS med en fjärrkontroll och 
öppnar upp för 2,5 meter breda gångar. Det 
innebär att det finns plats för betydligt fler 
däck än tidigare trots hälften så stor lageryta. 
Innan systemet byttes fanns plats för däck till 
2 600 bilar, nu ryms däck till 3 100 bilar. 

Delar av det gamla lagret rivs och ersätts 
med en Audihall till Jeppssons. 

Klimatet i ett däcklager ska som bekant 
vara kallt och mörkt för att förvaringen ska bli 
så optimal som möjligt.

Här är oljevärmen ersatt av fjärrvärme 
av miljöskäl. En satsning på framtiden är att 
pumpa däcken med nitrogen (kvävgas) i stället 
för luft. Det marknadsförs.

– Nitrogen kräver att vi filtrerar bort syret 
i luften så att kvävemolekylerna blir större, 
vilket ger ett jämnare däcktryck och mindre 
slitage. Det är ett sätt att låsa kunden till sig, 
vilket i sin tur ger återkommande kunder, 
säger Magnus Hasselberg.2

Modernast av 
Börjessons fem 
däckcentrum är 
Karlskrona där 
Magnus Hassel-
berg basar.

Vd:n Joacim Jäger 
visar ett torn med 
både olja, glykol, fett, 
spolarvätska, tryckluft, 
el och avgasutsug.

Skissen över ”daglig 
puls” används i varje 
morgonmöte.

Per-Ola Levin  
är service-

marknadschef.

Ashebir Berhane 
testar takliften.

2  F O K U S  I  L A S T B I L
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HÄR OCH DÄR
I Europa forslas nya lastbilar på bil och släp. 
Eller så rullar den nya bilen för egen maskin till 
påbyggare och därefter till kund. Den ameri-
kanska metoden är antagligen rationell – men 
knappast säker. Instabilitet, höga farter, långa 
körsträckor gör att ett och annat ekipage kör  
i diket under jungfruturen.

STAPLADE BILAR
USA-metoden har flera namn: Drive away, 
piggy back eller att man kör ”stacked trucks” – 
staplade lastbilar. Kunderna verkar inte reagera 
på att den dragande bilen under leveransre-
san kan få flera tusen miles på vägmätaren. 
Tvärtom, många owner operators (enbilsåkare) 
begär särskilt att deras bilar ska gå som dragande 
bil. Det ses som ett praktiskt sätt att få bilen 
inkörd under låg belastning och jämn fart.

År 2018 transporterades runt 250 000 tunga 
lastbilar på det här sättet ut till kunder och 
återförsäljare över hela den amerikanska kon-
tinenten. Förr körde man även hela landvägen 
upp till Alaska genom Kanada, men numera 
skeppas nya lastbilar dit med båt.

HÄNGER PÅ VÄNDSKIVAN
Fabrikerna överlåter både jobbet och ansvaret 
till speciella Drive away-företag som exempel-
vis Active USA Inc. för Peterbilt i Texas. Dessa 
sköter både staplandet och distributionen. Här 
stadgas vändskivan upp med ett par reglar och 
kopplas till ett speciellt stativ. Stativet skruvas 
fast i framaxeln på den bakomvarande bilen 
som då rullar på sin bakre tandemaxel. Om 
denna är drivande plockas de inre drivaxlarna 
ur och surras vid ramen för att inte dra runt 
differentialen.

Sett en Drive away
orma sig fram i USA?
När amerikanerna levererar fabriksnya lastbilar till återförsäljare och  
stor kunder liknar det inget annat. Vi har besökt Peterbilts lastbilsfabrik  
i Denton, Texas och Freightliners lastbilsfabriker i Cleveland och Mont Holly, 
båda i North Carolina. Se hur bilarna prepareras inför avresan!
TEXT & FOTO SVEN-ERIK LINDSTRAND

Skulle framförvarande bil sakna vändskiva 
som på en blivande tipp- eller flakbil så bultas 
fästdonet fast med klämmor mot ramen. 

Lufttrycksledningar till bromsarna kopplas 
för hela serien av fordon. Likaså dras elkabel 
till en bakre ljusramp. Sedan bär det av.

KÖR FORT
Hastigheten ligger ofta runt 120 km/t. Utmär-
kande för dessa Drive away-kombinationer är 
att de liksom ormar sig fram på vägen. En sak 
är säker, det är i stort sett omöjligt att backa 
mer än några meter – sedan knyter det sig.

Normalt kör man direkt till slutdestinatio-
nen, men det förekommer att man stannar och 
släpper av en eller två bilar hos återförsäljare 
på vägen. 

De speciella fästdonen skickas tillbaka  
som fraktgods eller så plockar en skåpbil från 
utskeppningsterminalen upp utrustningen.  
Föraren tar första bästa flyg tillbaka till fabriken 
för att anmäla sig till nästa tur.

BAKLÄNGES
När det gäller bilar med hög hytt går det inte 
att stapla ekipagen; det blir för högt för att klara 
sig under broar och viadukter. Den allmänna 
brohöjden är drygt fyra meter.

Här används bomkopplingar och den dragna 
bilen rullar baklänges på framaxeln, det vill 
säga med kylaren mot färdriktningen. Strålkas-
tarna är övertejpade och bakljusrampen hänger 
under nosen.

UTAN MOTOR
Ibland avslutas kombinationen med en så 
kallade glider (uttalas ”glajder”). Även en 
sådan rullar då baklänges med ratten surrad. 
En glider är en ”nästan färdig” lastbil där det 
mekaniska saknas som motor, växellåda och 
bakaxlar. Den som köper en glider har redan en 
komplett drivlina från exempelvis en havererad 
bil som sedan flyttas över.

EFTERTRAKTAT JOBB
Vid högkonjunktur anlitar företagen både egna 
ordinarie förare och frilansare som ofta är 
pensionerade chaufförer som vill tjäna en extra 
slant. Det förekommer även att kundens egna 
chaufförer tar hand om körningen.

En leveransförare tjänar bättre än de som kör 
i vanlig fjärrtrafik. Detta plus möjligheten att 
komma till nya platser och få se sitt land från 
förarplatsen gör att jobbet som leveransförare 
är eftertraktat. USA är närmare 500 svenska 
mil på bredden och 250 mil på höjden och är 
det tredje största landet i världen efter Ryssland 
och Kanada.

När produktionen går för fullt finns det hur 
mycket som helst att göra. I dåliga tider sviktar 
dock anställningstryggheten.

STARKT 2018
I fjol levererades totalt 250 083 nya tunga 
lastbilar i USA mot 192 252 år 2017. Som jäm-
förelse var motsvarande siffra för toppåret 2006 
över 280 000, medan finanskrisens 2009 var ett 
bottennapp med knappt 90 000 nya lastbilar. 
Vad siffran blir för 2019 blir intressant att se, 
den amerikanska lastbilsmarknaden kan vara 
som en berg- och dalbana.

Till vänster: Peterbilts fabrik i Denton, Texas, 
använder Active USA Inc. både till att stapla och 
distribuera nya bilar i Nordamerika.

Nedan: Vändskivan stadgas upp med träklossar 
och det bakre fordonet hakas fast i framaxeln. Det 
röda motortråget visar att det sitter en Cummins-
motor i denna Freightliner.
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MARKNADSANDELAR
Tyska Daimlers båda märken Freightliner och 
Western Star hade 2018 tillsammans 38,58 
procent av den tunga USA-marknaden. Paccar-
gruppen, i vilken DAF i Europa ingår, nådde 
med Peterbilt och Kenworth 29,67 procent. 

Navistar, en gång marknadsledare, hamnade 
med fabrikatet International på 13,7 procent. 
Navistar är sedan ett par år brohuvud i USA för 
Traton group, som tidigare hette VW Truck & 
Bus, där europeiska MAN och Scania ingår.

Volvo nådde 10,69 procent medan systerfö-
retaget Mack sjunkit till 7,36 procent, tillsam-
mans 18,05 procent.

Man ska komma ihåg att det sista året då 
Volvo och Mack fortfarande var från varandra 
skilda bolag, år 2000, var deras gemensamma 
andel nära 25 procent i den tunga klassen.

Sedan flera år tillbaka är Volvo och Mack 
inte längre representerad i de medeltunga seg-
menten klass 6 och 7 till skillnad mot de flesta 
andra lastbilsmärkena. 2

2  F O K U S  I  L A S T B I L

Försäljning 2019 USA 
lastbilar över 15 ton

1. Fyra Mack Granite på väg in till ett 
truckstop längs Interstate 77.

2. Enbilsåkaren Greg Decker begärde 
särskilt att hans nya Freightliner  
Coronado SD skulle vara dragare 
från fabriken i Mexico City. Vid an-
komsten till Alberta i Kanada hade 
bilen rullat motsvarande 5 500 
kilometer.

3. Föraren Rick Beam som kör för 
Active USA Inc. inför avresan till 
Quebec i Kanada med fyra nya Peter-
bilt 389 från Denton, Texas.

4. I Europa transporteras nya lastbilar 
på flak. Notera de små hjulen på  
trailern för att klara fyra-metershöjden 
på kontinenten.

    Märke               antal      marknadsandel

1. Freightliner       90 919 = 36,28 %

2. Kenworth          37 399 = 14.92 %

3. Peterbilt             36 970 = 14,75 %

4. International    34 326 = 13.70 %

5. Volvo                   26 794 = 10,69 %

6. Mack                   18 448 = 7,36 %

7. Western Star     5 762 = 2.30 %

Totalt 250 618 fordon

1. 2. 

3. 4. SUSANNE HÅKANS 
chef för produktsektionen Preem

– Vi kommer med största sannolikhet 
att se olika drivmedel, främst kopplat 
till fordonets användningsområde. 
Dieselbränsle kommer att finnas kvar 
lång tid framöver, självklart med en 
ökande andel förnybart.

Hur ser det ut om fem år?
– Elektrifiering kommer att ha ökat 
främst för lättare trafik, vi kommer 
även se en palett av förnybara alter
nativ. Reduktionsplikten kommer att 
driva övergången till förnybart oavsett 
drivmedelsslag och fordon. Fordons
parken kommer fortsättningsvis att 
vara beroende av flytande drivmedel 
med fokus på reduktion.

Preem är Sveriges största driv-
medelsproducent i dag, hur ser er 
vision ut?
– Att leda omvandlingen till ett 
hållbart samhälle. Det innebär att vi 
succesivt kommer att öka andelen 
förnybara drivmedel, som ersätter vår 
fossila produktion. 

– Till 2030 är målet att producera 
tre miljoner kubikmeter förnybart. Det 
motsvarar Preems totala försäljnings
volym på den svenska marknaden 
i dag. Genom ökad produktion av 
förnybara drivmedel kan vi bidra till att 
minska transportsektorns utsläpp, så 
att vi når de klimatpolitiska målen.

Preem har tagit ett steg närmare 
Sveriges största förnybara anlägg-
ning, eller hur?  
– Som ett steg på vägen mot tre 
miljoner kubikmeter förnybart 2030 
planerar vi att uppföra en ny anlägg
ning i Göteborg – en så kallad Green 
feed unit. Anläggningen kommer att ha 
en produktionskapacitet på en miljon 
kubikmeter förnybar diesel och flyg
bränsle. Planen är att anläggningen 
ska stå färdig att ta i drift 2024.

MARTIN ENGSTRÖM 
affärschef Lantmännen Agroetanol

– Jag tror inte att det finns en enda 
lösning. Jag tror att alla biodrivmedel 
behövs. Det blir en palett av lösningar 
som fungerar i olika applikationer.

Hur ska åkarna veta vilket drivme-
del de ska välja?
– De måste kolla sin egen flotta, trans
portbehov, hur de kör, hur infrastruk
turen ser ut och hur tunga transporter 
det är fråga om och därifrån välja en 
lösning. 

– Sedan, som transportköpare, är 
det viktigt att se alla lösningar. Det 
finns exempelvis ED95, biogas, RME 
och HVO. Det är bara att välja och 
samtliga finns tillgängliga redan i dag. 

Vad är fördelen med ED95? 
– Det är tillverkat i Sverige från svens
ka jordbruksprodukter, vilket gör det 
enkelt att veta hur det är producerat. 
Dessutom är växthusgasbesparingen 
90 procent jämfört med diesel. 

Framtiden då?
– Om man vill ha volym snabbt och 
ställa om till fossilfritt är det etanol 
som gäller. Fördelen är att etanol är en 
kort kolkedja, vilket gör att det brinner 
rent utan sotningsproblem. Förbrän
ningen blir renare, vilket även gör det 
lämpligt att använda för lastbilar som 
trafikerar i stadsmiljö.

– Det är viktigt att fundera vad 
man vill uppnå med biodrivmedel. Vill 
man minska koldioxidutsläppen eller 
är huvudsyftet endast att köra med 
biodrivmedel. Det är viktigt att titta 
på hur det tillverkas. Bränslet måste 
vara långsiktigt hållbart och här är 
vi övertygade om att den svenska 
produktionen av biodrivmedel med hög 
utsläppsminskning är rätt val.

L ARS MÅRTENSSON 
environment and innovation  
director, Volvo Trucks
– Majoriteten kommer att köra på 
”diesellika” bränslen, primärt diesel 
med inblandning av lite biodiesel och 
mycket HVO, men en stor del av regio
nala och långväga transporter kommer 
att köras på flytande gas (LNG & LBG). 
Därefter kommer elektriska lastbilar. 

Vad är fördelen med att köra fjärr-
transporter på flytande biogas?
– De som använder vår nya gasmo
tor får samma prestanda som en 
dieselmotor, dvs de kan fortsätta att 
köra tunga och långväga transporter. 
Samtidigt sker en signifikant minsk
ning av klimatpåverkan och biogasen 
knyter an till cirkulär ekonomi och 
livsmedelsproduktion. Biogas är ett av 
de biobränslen som minskar klimat
påverkan mest.

Vilka nackdelar finns? 
– Biogasen är dyr att producera bl a 
för att många av de samhällsnyttor 
den skapar inte tillgodoräknas. Ökad 
efterfrågan kräver investeringar i 
produktionskapacitet. Industri, sjö och 
väg vill alla ha mer flytande biogas. 
Konkurrensen hårdnar.

– Den framtida konkurrenskraften 
påverkas av tillgång på råvaror, pro
duktion, infrastruktur och långsiktiga 
styrmedel. Vidare så pågår en över
flyttning av användning från de fordon 
som elektrifieras, exempelvis bussar 
och sopbilar, till fjärrlastbilar.

Vad tror du i ett femårsperspektiv?
– LNG och LBG har tagit stora mark
nadsandelar från dieseln som ”peakat”, 
men vanlig diesel med primärt HVO 
finns kvar. Spännande att se hur långt 
vi kommit med elfordon som riskerar 
att begränsas av kapaciteten i lokala 
kraftnät och laddinfrastruktur. Kanske 
har även vätgasen tagit sig över vissa 
hinder. Säkert har det fossila bränslet 
inklusive diesel minskat.

BENGT-OVE HEDBORG 
försäljningschef Sverige  
Mercedes-Benz Lastbilar

– Det beror till stor del på vad de har 
för typ av transporter och var de kör. I 
Sverige är vi relativt stora med biogas, 
ett bra alternativ när det gäller citytra
fik. Vi har även lanserat en ny lastbil 
för framför allt när och medellång 
distribution.

– HVO och diesel är fortfarande bra, 
särskilt med hänsyn till hur bräns
leeffektiva lastbilar MercedesBenz 
erbjuder. I juni kommer en ny version 
av två av våra största modeller med 
en rad innovativa funktioner. Dessutom 
har lastbilarna ytterligare 3–5 procent 
lägre förbrukning jämfört med våra 
tidigare redan bränslesnåla lastbilar.

Hur ser det ut om fem år? 
– Något konkret som sker 2025 är EU:s 
nya utsläppskrav där utsläppen från 
lastbilar och bussar ska minska med 
15 procent jämfört med årets nivåer. 
Det kommer att  krävas högre grad av 
fortsatt energieffektivisering, ökad andel 
biodrivmedel och elektrifiering. Förslaget 
om miljöpremie för lastbilar som kan 
komma nästa år kan också påverka. 

Hur ser det ut med eldrivna tunga 
lastbilar i Sverige?
– Vi kommer förstås att erbjuda svens
ka marknaden vår eActros så fort vi 
känner oss beredda, vi ser stora förde
lar med den relativt långa räckvidden 
och lastförmågan (totalvikt 26 ton).

– På senare år har vi jobbat hårt med 
att minska utsläppen för transporter 
i Sverige, vårt bidrag är något vi kall
lar för Fuel duel; ett åkeri får låna 
en lastbil av oss kostnadsfritt under 
två veckor för att jämföra bränsleför
brukning mot sin befintliga lastbil. Vi 
har genomfört 200 dueller och den 
genomsnittliga besparingen efter drygt 
100 000 körda mil är 14 procent. En 
fjärrbil som kör 15 000 om året ger 21 
tons besparing av koldioxid varje år. 

Vad ska framtidens lastbilar köras på för bränsle?
Det är sannerligen inte lätt, varken för säljare eller åkerier, att veta vilket 
drivmedel det ska satsas på. Så här siar fyra branschföreträdare. 
TEXT MARIA ERIKSSON



sommarjobb finns att söka inom industrin 
i år, det är 500 fler arbetstillfällen än i fjol.
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MAGNUS ANNERSTEN,  
verksamhetsutvecklare, Upplands 
Motor i Kista:
– Vi ska renovera en anläggning, det handlar 
om en totalrenovering, så många veckor 

kommer att gå 
till det. Men 
jag ska också 
unna mig lite 
ledigt. Jag 
tänkte cykla 
Siljan runt 
och åka en  
del båt.

Fire and Fury – Donald Trump och 
Vita huset inifrån 
Donald Trumps första tid i Vita huset var fylld 
av skandaler. Med draghjälp av presidentens 

”allierade” i Vita husets västra flygel 
skildrar den grävande 
journalisten Michael 
Wolff hur Trump skapade 
ett presidentskap, labilt, 
glödande och vansin-
nigt. Boken har sålt i två 
miljoner ex världen över 
och släpps nu på svenska 
med ett efterord.

Utan tvivel är chefen inte klok 
Tage Danielsson, som visste att få saker är 
entydiga, och psykologen Daniel Kahneman, som 
visat att vi ofta fattar beslut baserade på våra 
första intryck, är två viktiga inspi-
rationskällor för författaren Henrik 
Szentes. Att då och då stanna upp 
för att reflektera och få perspektiv, 
både själv och med andra, är en av 
chefens viktigaste uppgifter tycker 
han men ser också att tid för efter-
tanke tenderar att slarvas bort i det  
dagliga surret.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Vad ska du göra  
i sommar?

”EN SVARTVIT 
REGNBÅGE ÄR 

INTE SPECIELLT 
KUL. DET ÄR  

FÄRGERNA SOM 
GÖR DEN  
VACKER”

Kristofer Sandström, operativ HR-chef på 
Gröna Lund om att mångfald på jobbet är en 

förutsättning för att utvecklas.

ELIPIDA NORDMARK,  
teamleader för leveransadministration, 
Veho Bil, Kungens kurva
– Jag ska åka med familjen till Grekland, 
vara på landet och åka till High Chaparall, 

för barnens skull. 
Jag tar ganska 
många veckor, 
jag passar på 
att blanda ut 
det med lite 
föräldradagar, 
totalt blir det sex 
veckor. Jag ser 
väldigt mycket 
fram emot att 
vara ledig.

BJÖRN ERIKSSON, verkstadschef på 
Bilbolaget i Umeå
– Eftersom jag lever i nuet måste jag fundera 
… jag ska umgås med mina barn och sen ska 
jag arbeta varannan vecka. Men jag ska se till 

att ha det lugnt 
och skönt med 
tvillingarna 
som är sex år. 
Dagarna går 
ganska fort, så 
det kan vara 
skönt att ha 
lite semester 
och bara ta 
dagarna som 
de kommer.

REKRYTERING

Många brister vid 
anställningsprocesser
Rekryterande chefer lyckas ofta inte leverera, enligt 
jobbsökarnas förväntningar. Det visar en undersökning 
från rekryterings- och bemanningsföretaget TNG. 
Framför allt handlar det om för långsamma rekry-
teringsprocesser och brist på återkoppling under 
processens gång, men också om chefens agerande 
under anställningsintervjun.

1 522 anonyma jobbsökande deltog i undersök-
ningen, som genomfördes under 2018. 

Det här tycker jobbsökare kan bli bättre:
86 % vill få besked snabbare när de avskrivits från  
ett jobb de sökt.
84 % efterfrågar snabbare rekryteringsprocesser.
65 % vill få snabbt besked om att ansökan är  
mottagen, om de gått vidare etcetera.
80 % får sällan eller aldrig information om varför  
deras ansökan inte längre är aktuell; det vill de ha.
57 % har upplevt att deras cv inte är läst.

2 500

Att äta lunch under arbetsdagen handlar inte bara 
om att få i sig mat utan också om återhämtning för 
att kunna koncentrera sig på eftermiddagen. Lunchen 
kan förstås också handla om att fylla en social 
funktion. En undersökning, som gjorts av Novus på 
uppdrag av fackförbundet Unionen, visar att det är 
lite si och så med att ta lunch bland chefer – många 
tar sig helt enkelt inte tid.

Enligt undersökningen hoppar var tredje chef över 
lunchen och mätningen visar också att chefer ofta 
ställer in fritidsaktiviteter eftersom de är för trötta 
efter arbetsveckan. Unionen menar att de som är 
chefer behöver tänka på vilka signaler de skickar till 
medarbetarna. Om chefen jobbar i stället för att ta 
en lunchrast kommer medarbetarna tro att även de 
förväntas jobba på lunchen.

Var tredje chef hoppar över lunchen

Hjälper dig ha kontroll på marknaden och 
ert begagnat lager, värderingsverktyg ingår. 
Flertal nyckeltal på din dachboard hjälper 
dig spara tid och fokusera på rätt åtgärder 
utefter din pris & begagnat policy.

Trading/Export 
Med bilauktion i 19 länder med 70.000  
användare optimerar vi chansen få så bra  
betalt som möjligt både i  Europa och Sverige.

Daim  
Kortar ner ledtiderna och ger dig full  
kontroll på bilflödet inom företaget.  
Allt kopplas direkt till ert DMS system 
ingen manuell hantering behövs.  
Analys och rapport av Ledtid 0,1,2 och 3.

Leadgenerator
Placeras på er egna hemsida eller sociala 
medier, kunden kan direkt värdera sin bil 
och ett leads skickas direkt till er på mai-
len med kundens person och biluppgifter.

Performancemanager
Tillsammans med vår konsult skräddaryr 
vi ett program för ert företag. 
Workshops, rapporter, pris & begagnat 
strategi, uppföljning, coachning samt 
handlingsplaner.
Management coachning för ledare  
inom bilhandel.

Trade in App
Inbytesverktyg för test av bil.
Här sparas årsmodell, mätar-
ställning, bilder, utrustning och 
eventuella skador som påverkar 
värdet. Vin lock up = data från 
transportstyrelsen.
All information sparas för  
framtida hantering vid inbyte 
och test 2

Din leverantör inom fordonsprocesser 
► IT-lösningar för hantering av ledtider
► Verktyg för analys av marknaden och eget lager  
► Konsultlösningar
► Ledande inom bilauktioner i Europa

Kontakt: +46 8 751 38 00 • kundcenter@autorola.se • www.autorolagroup.com



  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019 37 36 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019

2P O R T R Ä T T E T X X X X X  I  X X X X  2

HJUL-
BUREN

VI RÄKNAR MED att se tekniker som förflyttar 
sig över verkstadsgolven på egna ben, men lika 
befängt som det vore att beskriva deras rörelse-
mönster, lika ointressant känns det att försöka 
berätta om Viktors.

Visst, han byter däck på sin rullstol oftare än 
han byter på sin bil och han sliter inga skosulor. 
Men hans metoder att lösa jobbrelaterade 
problem är helt naturliga för honom. Lite an-
norlunda mot kollegernas ibland bara.

Viktor Andersson, 21, föddes med knän som 
inte ville räta ut sig. Det har varit det självklara 
för honom och det har han anpassat sig till.

Att han skulle gå fordonslinjen på gymnasiet 
var givet; han kommer från en motorsportsfa-
milj och har skruvat sedan barnsben. Bilin-
tresset är genuint. Han kom till Atteviks för 
praktik. Lite pirrig var han väl inför att komma 
ut på en arbetsplats, men knappast mer än vad 
klasskamraterna var.

– Det gäller att våga, jag kom in i det ganska 
fort, det var inga konstigheter, säger han.

Klart att det förekom en och annan undring 
från omgivningen från början, ”hur fasen 
skulle han ta sig in och ur en bil” exempelvis. 
Viktor bet huvudet av varje fundering och 
eventuell fördom. Han rullar däcken fram-
för sig och häver sig smidigt upp på knäna i 
rullstolen om han behöver nå högre. Atletisk, 
smidig och envis ser han inga hinder, har han 
ingen lösning hittar han en.

– Det ger en kick, man blir ju alltid glad av 

Den här artikeln skulle inte behöva skrivas. Det är inte märkvärdigare  
för Viktor Andersson att jobba som biltekniker än för någon annan.  

Det är bara ovanligt att en mekaniker använder rullstol.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO MAX ALM-NORELL

att  lära sig nya saker, vad det än är, säger han.

VIKTOR ANDERSSON visade sig vara driven och 
ha rätt handlag och det ligger ju inte honom i 
fatet att han är omvittnat glad och positiv. I dag 
är han tillsvidareanställd på Atteviks. Arbets-
ledningen kollade upp vilka hjälpmedel som 
fanns. Bland annat testades något slag av ramp 
för att komma upp framför bilarna. Viktor 
avböjde.

– Jag var inte alls sugen, det verkade bara 
klumpigt, säger han.

Men det finns en sak som inte funkar för 
Viktor; han kan inte köra in och ut bilarna eller 
provköra dem.

– Det kan kännas lite surt att inte kunna 
provköra om jag har gjort ett större jobb. 
Ibland åker jag med, säger han.

Själv tänker man att alla inte behöver kunna 
precis allt, att det säkert finns andra saker som 
hans arbetskamrater inte behärskar. 

Både cheferna och Viktor själv är medveten 
om att han inte får överanstränga ryggen för att 
kompensera sina ben. Ergonomi är ju viktig för 
alla, för att hålla livet ut.

– Ibland glömmer jag bort det i ivern, jag 
måste tänka på det, säger Viktor.

Vi berör det bara som hastigast, men Viktor 
antyder att det nu, när han är vuxen, skulle 
kunna finnas möjlighet att räta ut hans under-
ben kirurgiskt. Han låter inte så värst sugen på 
det heller, det funkar ju bra som det gör.

VIKTOR ANDERSSON

GÖR: Biltekniker på Atteviks personvagnar  
i Ljungby.

ÅLDER: 21.

FAMILJ: Mamma, pappa, storebror och  
gråhunden Zimba.

BOR: I villa i utkanten av Ljungby.

FRITID: Skruva på bilar, har några jänkare, 
senaste köpet var en Cheva HGV -59. Slalom 
med sitski, har precis tagit jägarexamen.

2P O R T R Ä T T E T
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DET SKULLE KÄNNAS genant om bilden av 
Viktor blev någon slags udda fågel – det är han 
inte, varken hjälte eller offer – men myterna 
och fördomarna om personer med funktions-
nedsättning sägs vara stark. Betydligt fler av 
dem än icke funktionsnedsatta är arbetslösa. 

Kampanjer, som ”Gör plats” från Arbets-
förmedlingen, vänder sig till arbetsgivare och 
eftersträvar att fler dörrar ska öppnas för fler. 

Det är naturligtvis därför som Viktor ställde 
upp i den här artikeln också – för att visa att en 
rullstol inte är något hinder för en tekniker. 2

”JAG VAR INTE ALLS 
SUGEN PÅ NÅGRA 
HJÄLPMEDEL, DE 
VERKADE BARA 

KLUMPIGA”
VIKTOR ANDERSSON, 21,  

BILTEKNIKER

Alla jobb är för alla
Rubriken är tagen från Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats” för att ge fler funktions-
nedsatta jobb. För Atteviks torde uppmaningen vara överflödig. Sedan länge är det präntat 
att alla medarbetare, kunder och besökare har samma värde, oavsett. Anställningen av 
Viktor Andersson var självklar.

ATTEVIKS LJUNGBY 
VERKSAMHET: Personvagns- plus 
lastvagnsanläggning, skade-, glas- 
och däckverkstad. Säljer och servar 
Volkswagens märken och Scania.

ÄGARE: Familjerna Löf/Attevik.

MEDARBETARE: Cirka 40 personer.

KONCERNEN: Inkluderar åtta små-
ländska anläggningar.

DET ÄR INTE så mycket att orda om. Viktor 
Andersson fick praktikplats under fordonsut-
bildningen på Atteviks I Ljungby. Sedan som-
marjobb, provtjänstgöring och fast anställning. 
Som så många andra dugliga biltekniker.

– För oss som arbetsgivare är det ingen 
skillnad. Han utför arbetet i samma tempo som 
övriga, vi tänker inte på honom som funk-
tionshindrad, säger kvalitets- och miljöchefen 
Martin Jillbratt.

Därmed hade det ju kunnat sättas punkt för 
artikeln. Men alla arbetsgivare tänker kanske 
inte som Atteviks. Bakom deras attityd ligger ett 
starkt engagemang med formulerade värderingar.

Värdegrunden bygger på långsiktighet, 
ordning och reda, lyhördhet och respekt, 
berättar Stefan Wallberg som är märkeschef på 
transportsidan.

Mångfald är ett ord i tiden. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN kallar en av sina 
största informationsinsatser någonsin tidigare 
för ”Gör plats”, rubricerar bioreklamen ”Alla 
jobb är för alla” och kryddar med den ikoniska 
John Lennonlåten Working class hero:

”As soon as you’re born they make you feel 
small …”.

– Men det är inte alltid så lätt i platsannonser 
att formulera att vi vill att alla, verkligen alla, 
ska söka, säger Martin Jillbratt på Atteviks.   

Men visioner har de och var tidigt ute med 
en metodik för hållbarhetsredovisning.

– Hittills har vi klarat alla revisioner, säger 
Jillbratt och berättar om leverantörer som sållas 
ut, anonyma medarbetsundersökningar varje 
kvartal och ledarskapsträning via Skype varje 
vecka för cheferna för att bara nämna något.

Stor vikt läggs vid respekten medarbetarna 
emellan, både som individer och i arbetsrollen. 

Att människor får utvecklas i jobbet är också 
en hållbarhetsfråga. Värdegrunden präntas 
in. Härskartekniker, mobbning och högmod 
accepteras inte.

– Bakom dåliga beteenden finns alltid bak-
omliggande orsaker, klargör Stefan Wallberg.

Ansträngningarna bidrar till att Atteviks blir 
en attraktiv arbetsgivare.

– Millennials frågar om saker som avfalls-
hantering och värdegrunder när de söker 
arbete hos oss, säger Martin Jillbratt.

NÄR DET GÄLLER personer med funktionsned-
sättning, som har svårare än andra att få jobb, 
har Atteviks hittills inte behövt någon stöttning 
från Arbetsförmedlingen. När det gäller Viktor 
Andersson behövdes varken hjälpmedel eller 
rådgivning för att hans kompetens skulle kunna 
tillvaratas bättre. 2

2P O R T R Ä T T E T

Martin Jillbratt och  
Stefan Wallberg  
är ambassadörer 
 för mångfald.
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2 L Ö S N I N G E N 

1

2

3 En stor och  
välplanerad  
anläggning för  
eftermarknad 

Tillfälliga lokaler 
och ny gemensam 
anläggning

Nu startar en ny era
med nybyggd anläggning

TEXT & FOTO PIERRE EKLUND

Kraftig brand  
ödelade Smålands 
Motor

”MITT I ALL SORG bestämde sig ägare och företagsledning för att 
bygga upp Smålands Motor igen och vi började omedelbart leta efter 
tillfälliga lokaler. Även om vi inte kunde hitta lokaler som liknade vår 
förra anläggning behövde personalen en arbetsplats där vi kunde fort-
sätta serva våra kunder. Att vara en del av en företagsgrupp är en stor 
styrka, inte minst vid sådana här tillfällen. Innan vi kom igång med 
Smålands Motor kunde vi placera personal hos Bilkompani Kalmar 
och våra verksamheter i Oskarshamn och Karlskrona. Sex veckor efter 
branden var hela personalstyrkan samlad igen i tillfälliga lokaler. 

Med tanke på förutsättningarna, fyra i stället för tolv verkstads-
platser, och bilförsäljning i ett kallförråd gör personalen ett fantastiskt 
jobb. Projekteringen av en ny anläggning började nästan direkt och 
ganska tidigt förstod vi att den bästa lösningen är att skapa nya lokaler 
för Smålands Motors verksamhet och delar av Bilkompani. En unik 
lösning i branschen”

”TISDAGSKVÄLLEN 27 mars 2018 var jag på semester. När jag kom till 
till hotellrummet ringde larmbolaget, men jag hann aldrig svara.  
Direkt efter ringde en av våra anställda. Det brinner på Smålands 
Motor. Min första tanke var att det hade börjat brinna i verkstaden 
eller i en container, och att det förmodligen inte var så allvarligt. Fem 
minuter senare – efter att ha pratat med anställda, ägare och själv sett 
förödelsen på lokala mediers webb-tv – förstod jag omfattningen. 

Trots brandceller, larm och stor räddningsstyrka var anläggningen 
utom räddning. Branden, som tros ha börjat i ett område med server-
rum och kontor, var för kraftfull. Först några dagar senare kunde jag 
besöka platsen. Det var en fruktansvärd syn med utbrända bilvrak och 
förvridna takstolar. Det var som att gå i en krigszon. Jag kan erkänna att 
jag i just det ögonblicket såg mest bekymmer och kände en stor sorg. 
Vad gör vi nu? Hur gör vi med våra anställda? Vi hade medarbetare 
som hade arbetat här hela sitt vuxna liv.”

Tragedin

Lösningen

Resultatet

EFTER DEN ÖDESDIGRA BRANDEN:

”VÅR MÅLSÄTTNING inom företagsgruppen är att vara en ledande 
aktör i Kalmar, vilket den nya anläggningen kommer säkerställa för 
flera år framåt. På Bilkompani i Kalmar har vi länge haft problem med 
kapacitetsbrist. Vi har byggt om flera gånger, varav den senaste delen 
invigdes för bara några veckor sedan, men nu går det inte växa så 
mycket mer på befintlig tomt. Vi hade planer på att bygga upp en ny 
serviceverksamhet på en annan fastighet när branden inträffade.  
Nu samlar vi Smålands Motors eftermarknad för Mitsubishi, Opel, 
Peugeot, Saab och Subaru, Bilkompanis serviceauktorisation för 
Volkswagen, Seat och Skoda samt försäljning av Volkswagen person-
bilar här, vilket skapar mer utrymme i Bilkompanis befintliga byggnad. 

I däckhotellet får vi fem verkstadsplatser och i huvudbyggnaden 
blir det tolv platser för service och tolv för plåt. Vi får ett bra flöde på 
området med en stor yta där vi kan ställa bilar. Vi har dragit många 
lärdomar, bland annat vikten av en bra försäkring och ett larm som 
är direktuppkopplat till Räddningstjänsten. Nu blickar vi framåt med 
stor optimism. Om allt går enligt plan flyttar vi in i våra nya lokaler i 
december.”

Via direktsänd webb-tv fick Marcus Eliasson, koncernchef för  
Smålands Motor och Bilkompani Kalmar, se hur en kraftfull brand  
slukade hela Smålands Motor. Här berättar han om katastrofen som 
har blivit starten på en ny era genom hårt arbete och en nysatsning. 

  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019 41

Nu blickar Marcus Eliasson  
framåt med stor optimism.

Den här synen mötte Marcus 

för drygt ett år sedan.
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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

VAD VILL DINA KUNDER HA?
Vår undersökning visar 
att konsumenternas 
upplevelser av ett bilköp 
skiljer sig rätt stort från 
ett verkstadsbesök. Här 
är några axplock från vår 
konsumentundersökning 
i Stockholm, Göteborg 
och Malmö.
TEXT  ANDERS PARMENT

Det här vill kunderna ha:
AV ÅTERFÖRSÄLJARE
1 Bra bemötande
2 Bra garantier
3 Prisvärda bilar
4 Tydliga köpvillkor
5 Förståelse för sina behov

AV VERKSTÄDER
1 Bra service
2 Tydlighet om kostnader och tilläggsarbeten
3 Bra bemötande
4 Klar bil på utlovad tid
5 Bra tillgänglighet för lämning och hämtning
6 Lånebil
7 Förståelse för sina behov

SKILLNADERNA är väl egentligen inte så 
konstiga. Att köpa en ny bil innebär ett stort 
köpengagemang. Kunden är intresserad, jämför 
alternativ, funderar på hur hen skulle trivas 
med olika bilmärken och vad som passar  
personligheten. Köparen ska ju leva med bilen  
i flera år, så det är klart att det är viktigt! 

Verkstadsbesöket, däremot, är nödvändigt 
men inte så upplyftande. Den som inte är bil-
nörd märker knappast någon skillnad på bilen 
före och efter servicen – mer i plånboken.

Till saken hör också att medan bilköp är 
kraftigt konkurrensutsatt – vilket resulterar i 
attraktiva erbjudanden för konsumenter – så är 
verkstadspriserna ofta höga. Inte sällan omoti-
verat höga. Det är en gammal strategi som kallas 
för hyvel-och-blad-strategin. Sälj billiga rakhyvlar 
och tjäna pengar på rakbladen. Inte konstigt att 
kunderna ser annorlunda på bilköp och verkstad. 

Samtidigt vill kunder ha one-stop shopping, 
en helhet där allt erbjuds på samma ställe, 

Så kommunicerar branschen:
•  Via e-post:  

Bilhandeln (35 %), Verkstad (32 %)

•  Via annonser/reklam:  
Bilhandeln (35 %), Verkstad (31 %)

•  Via direktreklam/post:  
Bilhandeln (23 %), Verkstad (21 %)

Ungefär likadant alltså. Rimligare vore att de 
skilde mer – för bilförsäljningen som försöker 
hitta kunder som äger eller funderar på att 
köpa andra märken eller hos andra handlare, 
för verkstaden som fokuserar på att behålla 
bilar i ett skede när många kunder börjar se 
sig om efter en billigare och kanske mindre 
verkstad.

Givetvis är det så att en bra verkstad gör det 
lättare att sälja fler bilar, men efterfrågan skapas 
ändå på helt olika sätt. Bilförsäljningen vänder 
sig till bilköpare som ser sig om efter en bil som 
skänker dem glädje och status, och ger trans-
port och förenklar livet – verkstan tar hand om 
kunder som redan har köpt en bil.

Dags att tänka nytt!

De med flest  
ambassadörer:
De här har flest ambassadörer/
procent av respondenterna som 
vill rekommendera dem:

1 Bilia (35 %)

2 Upplands Motor (27 %)

3 Toyota Center (23 %)

4 Europeiska Motor (19 %)

5 Din Bil (18 %)

Stora och kända grupper har 
större marknadsföringsbudgetar 
och flest kunder som skulle 
kunna rekommendera dem.

Undersökningsföretaget Smart Company har för Motorbran-
schen utforskat 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. 

Fotnot: I studien har 1 859 konsumenter – jämnt fördelat mellan 
de tre regionerna – tillfrågats. Alla har körkort och drygt 90 
procent är privatpersoner som äger, i undantagsfall leasar, sina 
bilar. Det är alltså i huvudsak en konsumentundersökning. Vill 
du veta hur ditt varumärke sticker ut eller vill köpa en anpassad 
djupdykning, kontakta Jeanette Edman, för en separat körning, 
08-701 63 17, rapporter@motorbranschen.se

välpaketerat. ”Seamless customer journey”, 
brukar det heta i konsultrapporterna. När 
kunden har köpt ett visst bilmärke är han eller 
hon hänvisad till det märkets servicenät. Men 
inte så mycket som tidigare. Verkstadskedjorna 
konkurrerar och handlargrupper erbjuder ofta 
service för olika bilmärken – inte sällan även 
till märken som de inte säljer. De kan uppfattas 
som auktoriserade fast de inte alltid är det. 
Storleken gör dem kända och är de kända  
uppfattas de lätt som auktoriserade.

*Mobil 1 Engine Oil Guarantee omfattas av villkor och erbjuds till konsumenter genom auktoriserad bilhandel.
© 2018 ExxonMobil. All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.

Erbjud dina kunder Mobil 1 motorskydd i ytterligare 5 år eller 160 000 km från nästa service. 
Det kan öka kundlojaliteten. Allt dina kunder behöver göra är att under garantiperioden serva 
bilen med Mobil 1™ motorolja. För mer information besök www.mobiloil.se eller kontakta  
din representant för Mobil smörjmedel.

Erbjud dina kunder en utökad garanti*. 
Och behåll dem längre!

ExMo0074_Mb1 Engine Guarantee_AD_225x285+5.indd   1 2019-03-07   10:41
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T YC K E R  T I L L  I  3  K U N D E R  2

Lite fler hästkrafter under huven … Går att fixa utan att slipa topplock eller borra upp cylindrar; 
det räcker med lite mixtrande med mjukvaran. Hur utbrett är det? Vi tog oss till klassiska  
truckstoppet Stigs Center i Göteborg, för att checka läget med tre garvade chaffisar.

Är mjukvaran orörd på din bil?
– Stämmer, det är inget trim här inte. 

Bra eller dåligt?
– För min del hade de gärna fått skrämma upp 
den lite. Men vi har fem bilar på firman och alla är 
original. Förutom lacken.

Något speciellt skäl till att ni låter bli?
– Jag tror att det har med garantin att göra. Den 
här är i och för sig gammal. Men det känns lite 
dumt om man är på märkesverkstaden, och så 
ser de att vi har trimmat. Fast själv kallar jag det 
optimering.

Hur menar du?
– Du kan ju exempelvis få ner bränsleförbrukningen 
och få bättre vridmoment. Det gjorde vi på en bil vi 
hade tidigare på firman. 

Laddar du för en natt på parkeringsplatsen?
– Ja, jag blir kvar här. Det blir mycket Netflix när 
man ligger ute.

Något trim på kärran?
– Nej, det är det inte. 

Varför inte det?
– Tja, den är ju inte så gammal. Garantierna gäller 
än och då vill man ju inte vara inne och greja med 
såna saker. Jag tror att det är policyn på firman.

Annars skulle du gärna ha det, eller?
– Ja, det skulle vara lite kul. Så att man kan dra på 
lite vid omkörningar till exempel.

På din privata personbil då?
– Den är det mest frugan som kör och hon vill inte 
ha något trim. Det är bäst utan.

Det börjar bli kväll, är det inte dags att styra 
hemåt? 
– Nej, nej. I morgon ska jag till Kvänum, sedan 
tillbaka till Göteborg. Jag ligger ute hela veckan. 

Låter tungt?
– Ja, men jag gillar jobbet. Man sköter sig själv, det 
är skönt.

Har du något trim på mjukvaran eller kör du 
original?
– Nej, det är inget chiptrim på bilen, inte vad jag vet 
i alla fall.

Tyvärr, eller?
– Här nere på slättlandet behövs det ju inte direkt 
några extra hästkrafter, det räcker med de 500 jag 
har ändå. Jag kör inte så tunga lass heller. 

Inga erfarenheter alls av det?
– Jo, jag har varit och provkört nya bilar som 
var chiptrimmade på olika sätt. Visst var det en 
skillnad, mera drag i bilen. Och jag har ju kört länge 
så jag minns ju hur det var förr, när det inte fanns 
några 90-spärrar på bilarna. 

Det var bättre förr?
– Nej, det är ju säkrare och mer miljövänligt nu. 
Men visst, ibland blir man nostalgisk och längtar 
tillbaka till det gamla.

VIKTOR BJÖRK

Gör: Lastbilschaufför.
Bor: Karleby, Finland.
Kör: Scania R560.

AGNE JÖNSSON

Gör: Lastbilschaufför.
Bor: Fjälkinge.
Kör: Volvo FH 500.

JAN-ÅKE PALM

Gör: Lastbilschaufför.
Bor: Osby.
Kör: Volvo FH 500.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Chiptrim eller original?
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 rekommende-

rar/är ambassadörer för  
respektive återförsäljare  
och serviceverkstad.

Rapporten kostar 8 950 kronor  
per stad eller 12 950 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.

Konsument-
undersökning 

2019

Undersökningsansvarig 
Thomas Juréhn.

«
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Allt talar för att elbilarna är här  
för att stanna. För handeln får elbilen 
stora konsekvenser, men ingen panik,  

det dröjer ett tag!
TEXT ANDERS PARMENT

EN SAK ÄR KLAR – elförsörjningen kan bli ett 
problem.

Om 2,5 miljoner elbilar samtidigt står på 
laddning över natten, skulle kraften från fem 
stora kärnkraftverk krävas. Elnätet är redan 
överbelastat. Men det är svårt att skapa en 
helhetsbild. 

I Stockholmsområdet är elnätet underdimen-
sionerat och byggs ut. Färdigt först på 2030-ta-
let. Nya fastigheter kräver mindre energi än 
gamla, elförbrukningen sjunker genom nya 
maskiner, kylskåp och LED-lampor. Samtidigt 
kräver datorprocesser och servrar stora mäng-
der ström. Enligt en rapport från brittiska fors-
kare kräver kryptovalutan Bitcoin mer ström 
än tjugo av Europas länder enskilt. Enligt en 
annan rapport kommer 14 procent av världens 
utsläpp från it och kommunikation 2040 – lika 
mycket som USA står för i dag. Redan nu står it 
och kommunikation för 3,5 procent av världens 
utsläpp – mer än flygindustrin. 

ELEKTRIFIERING AV transporter samt befolk-
ningsökning förväntas resultera i en ökad 
efterfrågan på el på 30 procent de kommande 
femton tjugo åren. Infrastrukturen hänger inte 
med och det kommer att uppstå problem för en 
del handlare som vill installera laddstationer. 
Det ser generellt sämre ut i storstäderna. Men 
kommuner, eller varför inte bilhandlare, kan 
producera el lokalt. Solfångare och vindkraft-
verk ger miljövänlig el.

KAN MAN FÅ kunderna att ladda hos handlaren? 
Kaffe och kaka räcker inte. Biltvätt skapar 

aktivitet i anläggningen, men det är svårt att 
ladda och tvätta samtidigt. Konferenslokaler, 
butiker, station för bildelning – eller kanske 
billigare el?

Att ladda utanför hemmet eller jobbet 
kommer att vara dyrare än hemma. En indika-
tion om pris får vi från den enda utbyggda 
infrastrukturen av i dag. Teslas Supercharger 
kostar 2,56 kr/kWh, på kontinenten är det 
dyrare: Tyskland 0,33, Spanien 0,29, Italien 0,30 
Euro, i Storbritannien 0,24 pund. I Norge är 
det billigare: 1,70 NOK/kWh. Elpriserna i olika 
länder ger genomslag i prissättningen. Räknar 
man batterislitaget är det inte säkert att det 
blir billigare än att köra en fossil bil. Bilar med 
hyrbatterier, som Renault Zoe, kostar nästan 10 
kr/mil bara för batterihyran.

SJÄLVKLART SKA den som har byggt infra-
strukturen ta betalt för investeringen. Här har 

Tänk på det här!
✔  Alla handlare kommer inte att sälja 

elbilar, så det kan bli mindre konkur-
rens.

✔  Få inte panik! Det senaste året har 
mängder av elbilar presenterats och 
börjat säljas. Räkna med tio procent 
elbilar globalt 2025 och 20–25 pro-
cent i Sverige. Utöver det en mängd 
hybridlösningar.

✔  Utvecklingen kan inte stoppas. 
Framför allt kan inte du stoppa den. 
Försöker du, framstår du som mos-
sig och bakåtsträvande.

✔  Elbilskunden är påläst, högutbildad 
och miljömedveten. Du kan lära dig 
av denna kundtyp som blir vanligare 
i framtiden – ta chansen!

✔  Elförsörjning blir ett problem i 
många städer, men det drabbar inte 
din verksamhet mer än andra. Elbe-
roendet är stort, men det kommer 
att lösas på sikt.

✔  Se laddning som en marknadsfö-
ringsaktivitet – det ökar aktivitetsni-
vån och gör att fler kommer till dig.

✔  Laddning blir en vardaglig rutin, 
som att tvätta, tanka, klippa gräset 
eller slänga på återvinningen. Hur 
gör du det enklast och mest attrak-
tivt för kunden att komma till dig 
och ladda?

✔  Bygg ett nav. Kontakta dem som du 
vill ha vid din anläggning. Kanske en 
kedja som ännu inte finns i Sverige 
och som säljer fräsch och hållbar 
snabbmat. Pret-À-Manger pas-
sar elbilskundens profil bättre än 
Burger King.

ARTIKELN I KORTHET
Elbilar kommer. Många driver 

på utvecklingen. Men det dröjer 
innan de slår igenom på bred 

front. Behovet av intervallser-
vice är litet, samtidigt kräver 
elbilen stora investeringar för 
handlaren. Och handlarna blir 

större och färre … 

Vad händer
när elbilarna

kommer?

”SÄLJA LADDNING? 
FÖR HANDLARE  
ÄR LÄGET HELT  
AVGÖRANDE.”

bilhandlare en unik möjlighet att flytta fram 
sina positioner. Billaddning ger ett utmärkt 
tillfälle att bygga kundrelationer och sälja varor 
och tjänster till dem som laddar. Ett problem i 
dagens anläggningar är låg aktivitetsnivå, med 
elbilar kan det lösas.

Om anläggningen ligger hyfsat bra till, vill 
säga. En snabbmatskedja – gärna med en profil 
som passar bilmärket – hjälper. Ligger anlägg-
ningen långt från trafik, handel och annat blir 
det svårt att få kunder att göra en avstickare. 
Men lågt elpris kan hjälpa. Kanske kan laddsta-
tionerna som används av verkstan under dagtid 
nyttjas av kunder kvällstid? 

Blir elen dyrare kommer lågprisladdning 
bli viktigare, men rapporter från USA visar att 
ökad elförbrukning ger lägre elpriser. Investe-
ringar kan spridas på en större massa. En studie 
från Bradley & Associates visar att effekterna 
av elbilar är positiva för skattebetalarna, även 
om de är med och subventionerar infrastruktu-
ren, eftersom elpriset sjunker. Om detta gäller 
i Sverige är oklart. Överallt gäller i alla fall att 
elen kommer från många håll så även där finns 
det konkurrens.

SÄLJA LADDNING, erbjuda laddstationer och 
mötesplatser med lounger – här vill många vara 

med och dela på kakan: mackar, vägkrogar och 
köpcentrum. De som har investerat i infra-
strukturen – Vattenfall och Tesla, exempelvis 
– vill ha betalt för sina investeringar och väljer 
optimala geografiska lägen, ofta nära annan 
service som köpcentrum och restauranger.

För handlare är läget helt avgörande. Lig-
ger anläggningen nära en stor väg, nära ett 
köpcentrum och där många passerar, gärna 
till och från jobbet, finns goda förutsättningar 
att kunna sälja laddning och etablera en stark 
position i kundernas vardagsliv. 2

Stora elbilskampen har 
börjat bland tillverkarna.  
Här, en BMW i5.

Något trevligt att 
äta när kunden 
laddar behövs 

– ju bättre läge, 
desto lättare att 

förhandla med 
restauranger.



  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019 49 48 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019

JONAS BJURMAN, försäljningschef fleet på VW 
finans, lyfter fram utmaningen i att hålla igång 
alla drivline- och drivmedelstyper samtidigt. 
Dels ekonomiskt, dels att hålla sig uppdaterad 
med alla säkerhetsföreskrifter och verktyg samt 
kunna erbjuda service till bilar med diesel/
bensin, hybrid med eller utan plugin och rena 
elbilar samtidigt. 

En del märken kommer också att erbjuda 
vätgas och bränsleceller – och etanol och gas 
kan åter bli aktuella, förutom de fordon som 
redan rullar. (Ford har ju börjat sälja etanolbilar 
igen till attraktiva priser.)

– Vissa saker kommer förarna behöva försa-
ka då de kör elbil. Bränslevärmare kan vara en 

sådan sak – kanske man kan ha värmaren igång 
så länge laddsladden är i, menar Bjurman.

ENLIGT EN FÄRSK studie initierad av tyska re-
geringen (Schaufenster Elektromobilität) mins-
kar omsättningen i verkstan med 13 procent 
jämfört med en fossilbil. Visserligen minskar 
slitaget, framför allt bromsar, och oljebyte blir 
ett minne blott, men det finns många andra 
saker som i grunden är desamma: stötdämpare, 
strålkastare, smörja takluckan och byta kupéfil-
tret. Glas, däck och tvätt behövs som tidigare.

Hybridbilar innebär ofta mer verkstadsjobb 
eftersom de har både en komplett fossil drivlina 
och elmotorer. Mildhybridteknik innebär 

en ökad komplexitet liksom assistentsystem, 
sensorer och kameror. Även här talar den ökade 
komplexiteten för att handlarna blir större – 
och färre, så länge de har en verkstad.

MEN VI OROAR oss alldeles för ofta för hur det 
ska gå att bli av med fossila begbilar. För två år 
sedan bekymrade sig många för begagnade die-
selbilar, i perioder har etanolbilar, gasbilar och 
hybrider skapat oro. Hittills har det fungerat 
bra att sälja det mesta. Marknaden är effektiv, 
både mellan leasingbolag och handlare och 
mellan handlare och kunder. Auktionssajterna 
har en viktig del i den utvecklingen. Det går 
inte längre att ”snacka ner” en produkts värde. 
Marknadskrafterna bestämmer värdet. Efter 
Saabs konkurs räknades bilarna ut och skulle 
bli iskalla, men de gick att sälja för ganska höga 
summor. 

I dag följer de flesta bilar en liknande 
andrahandsvärdeskurva – oavsett drivlina. 
Begagnade Tesla och Leaf är lättsålda, och inga 

Med elbilarna väntar stora investeringar – och det kräver större och därmed 
färre handlare. Kanske kommer en tydligare uppdelning mellan handlare som  
erbjuder allt – verkstad, glas, däck, tvätt, skadecenter – och rena försäljningsställen. 

Investeringar väntar – och osäkerhet

dramatiska saker har skett med gas-, etanol- 
och dieselbilar trots att de har dömts ut. Tvär-
temot vad många tror har hybridbilar sämst 
andrahandsvärde av drivmedelstyperna.

VISST KAN MAN som handlare oroa sig för att 
elbilar knappt behöver service och framför allt 
inget oljebyte. Å andra sidan – den oron har 
funnits i decennier. En Volvo 740 från 1988 be-
hövde service var 1 000:e mil, vid 4 000 mil en 
stor service. Tio år senare var serviceintervallen 
2 000 mil, några år senare 3 000. 

Trots färre servicepunkter och längre inter-
valler har verkstäder lyckats öka serviceintäk-
terna genom högre timpris. Den utvecklingen 
kan mycket väl fortsätta med elbilar. Kupéfilter 
och bromsunderhåll behövs – elbilar sliter 
mindre bromsar men bromsarna måste ändå 
underhållas – samtidigt blir det fler sensorer 
och annat eftersom bilar blir mer självkörande, 
och batteriunderhåll tillkommer. 

SAMMA REGELVERK som för andra bilar gäl-
ler – så länge servicen är fackmannamässigt 
utförd får den även göras av fristående, icke-
auktoriserade verkstäder. Garantin gäller ändå. 
Biltillverkarna vill minska den möjligheten. En 
större andel elbilar än fossildrivna kommer att 
upplåtas via leasing. Köparna slipper ta risker 
för restvärden och batterislitage. Tillverkaren 
låser in bilanvändaren i det egna eko-systemet.

Märkesförsäkringarna låser också in bilä-
garen. När luftfjädring, LED-strålkastare och 
navigationssystem, som ingår i maskin- och 
elektronikförsäkringen, går sönder blir det 
lättare för kunden om allt ordnas på märkes-
verkstaden. 

Elbilar kan komma att stanna längre i 
det auktoriserade systemet i och med färre 
komponenter och mindre underhåll. Jürgen 
Stackmann, VW:s globala försäljningschef, har 
varit tydlig med det.

Elbilar är mycket dyrare att tillverka, så det 
är inte givet att det är bättre att producera fler 
nya än att behålla gamla i systemet. Med färre 
och större verkstäder och högre kostnader 

”ELBILSKÖPARE ÄR BETYDLIGT  
MER LOJALA”
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kommer det att innebära en stor omställning. 

NÄR KOMMER då elbilarna? 
Det dröjer. Dels går omställningen inte särskilt 
snabbt – prognoser pekar på 20 till 25 procent 
av nybilar 2025. Dels kommer nog vägen dit att 
kantas av kapacitetsproblem, tekniska problem 
och ifrågasättande om eldrift verkligen är den 
stora miljöräddaren.

Handlarna blir centrala i att övertyga den 
stora massan kunder om förträffligheten med 
elbilar. Hittills har elbilskunder varit pålästa 
och intresserade, men nu har bland annat 
Kia-handlare med e-Niron fått erfara att elbilar 
lockar många.

VW-gruppen satsar på omfattande utbild-
ning för handlarna, och här de gått ett steg 
längre än till exempel Nissan och Kia. VW har 
samlat kring 5 000 europeiska handlare för 
praktisk utbildning.

Det kan behövas. En gigantisk utmaning 
är att elbilskunder är mycket pålästa medan 
bilhandlare har haft skrala kunskaper om elbi-
lar och i många fall försökt styra kunder mot 
fossila bilar. Det visar flera undersökningar. I 
en färsk studie publicerad i tidskriften Nature 
Energy genomfördes 126 besök hos nordiska 
handlare i syfte att köpa en elbil. Resultatet är 
nedslående: säljarna ville inte sälja elbilar, hade 
dålig koll på fakta, började prata om fossila 
bilar och rekommenderade diesel eller bensin.

PROBLEMET ÄR att biltillverkarna vet detta och 
det kan bidra till att de väljer andra kanaler för 
sina elbilar. 

Marknadsundersökningsföretaget IHS Inc. 
har i studier också visat att elbilsköpare är 
betydligt mer lojala. De är nöjda med elbilarna 
och vill inte byta tillbaka. Chrysler (16%) och 
Smart (19%) har de minst lojala bilköparna, 
Toyota (63%) och Subaru (61%) de mest lojala 
– men elbilskunderna överträffar alla med 70% 
lojalitet.

ATT KUNDERNA GILLAR elbilar är ett bra skäl 
att satsa på dem! 2

MAGNUS LINDMAN
försäljningschef Bilia, 
Skövde
Skövde har en hög elbilstät-
het och vill bli Sveriges 
elbilskommun. Där håller 
Magnus Lindman till. 

– Vi investerar i laddstolpar och reserverar 
plats för elbilar. Vi ser ökade affärsmöjligheter 
och tror på nya kunder.

Hur kan ni dra fördel av elbilar och behovet 
av laddning?
– Vi satsar mycket på att vara en komplett 
elbilsleverantör som inkluderarar hela kedjan. 
Specifika verkstadsplatser med utbildade 
elbilstekniker. Finansiering och försäkring. 
Vi har egna bildemonteringar vid eventuell 
totalskada. Vi investerar i och med en total 
ombyggnation i ett tiotal laddstationer och 
förbereder för fler på sikt

Utmaningar?
– Platsbrist. Att nu reservera ytterligare yta 
för “gröna” parkeringsplatser är en stor utma-
ning. Det gäller även servicemarknaden.

2 röster
Vad kommer omställningen till elbilar 
att betyda för handlarna? Så här siar 
två läsare.

JONAS BJURMAN 
försäljningschef fleet, 
VW finans
– Det kommer att bokas 
färre servicetimmar på 
verkstäder, men det kom-
mer säkert att tillkomma 

inspektioner och uppdateringar, samtidigt som 
förare fortfarande kommer att krocka och byta 
däck, så det kommer även fortsatt att finnas 
jobb för verkstäderna.

Hur kan handlare dra fördel av elbilar och 
laddbehov?
– Kundbeteendet ändras – förarna kommer att 
vänja sig vid att det tar längre tid att ladda än 
att tanka. Det blir då viktigt att återförsäljarna 
kan erbjuda bra service som arbetsplats/
möteslokal med wifi, servering eller kanske 
träningsmöjligheter.

Blir det mer leasing och mindre traditionellt 
bilägande?
– Vi märker ett klart ökat intresse med opera-
tionell leasing för elbilar, kunderna är osäkra 
på framtida restvärden då det fortfarande 
finns en osäkerhet på eller vilka drivlinor som 
kommer efterfrågas i framtiden, och vad som 
kommer subventioneras.

Numera säljer ibland 
finansbolagen bilen – 
en förskjutning i var 
kundkontakten finns.

På Din Bil förbereder servicemarknadschefen Niklas 
Jacobsson en omställning till elbilar på många sätt, först 
genom att balansera övergången mellan fossilt och el. 
Personal och leverantörer som bärgningsbolag utbildas, 
nya uppställningsplatser iordningställs för bilarna ”och 
inte minst måste vi få kunderna att förstå att de behöver 
göra investeringar vid företag, bostäder och fritidshus. Vi 
kliver in en era som kan vara svår att överblicka, men där 
det sannolikt kommer att handla mycket om att ta hand 
om kunderna på ett nytt sätt”, säger han.
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YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

Vi kan inte garantera din nattsömn. 
Men med våra försäkringar  
blir det garanterat bättre. 
Vi tar fram den lösning som passar din fordonsaffär bäst.  
Kontakta oss och gå “all in” med trygghetsprodukter från AutoConcept.

Vår erfarenhet - Din trygghet

AutoConcept har sedan 1999 levererat 

försäkringslösningar till fordonsbranschen. 

Vi är av Finansinspektionen godkänd försäkrings-

förmedlare och vi följer de lagar och regler som 

gäller för att få handla med försäkringar.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om 

fordonsförsäkringar samt skadehantering av 

motorfordon gör oss till marknadens främsta 

alternativ. Våra garantier är utvecklade efter 

bilägarens behov och ger därmed det bästa 

skyddet. Vårt långa samarbete med marknadens 

största försäkringsbolag bidrar till att våra garantier 

är utvecklade för att ge dig största möjliga trygghet 

när du köper bil.

På vår hemsida hittar du andra försäkringar som  

ytterligare tryggar ditt bilägande!

 Copyright © AutoConcept 2019. Rätt till ändringar samt fel i tryck och bild förbehålls.

För mer information:

AutoConcept

Smörhålevägen 3

434 42 Kungsbacka

Telefon 0300- 521 000

info@autoconcept.se

autoconcept.se

Frågor och svar

Hur tecknar jag garantin?

Garantin tecknar du genom din bilhandlare 

när du köper nytt eller begagnat fordon.

Vad omfattar garantin?

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på 

de komponenter som definieras i garantibeviset. 

Fullständiga villkor framgår av ditt garantibevis 

och allmänna villkor.

Vad krävs för att garantin ska gälla?

Bilen ska vara testad och utan skador i de 

komponenter som garantin omfattar. Servicen 

ska skötas enligt tillverkarens fastställda service-

intervaller.

Var gäller garantin?

Den gäller i alla EU- länder och länder kopplade 

till EES. Kontrollera vad som gäller för respektive 

land innan du reser!

Kan jag överlåta garantin?

Ja, om du säljer bilen till en privatperson eller 

tillbaka till bilhandlaren som du köpte bilen av.

Kan jag förlänga garantin?

Ja, det går att förlänga garantin utan ny test.

Skada på bilen – vad gör jag?

Kontakta AutoConcept för hänvisning till verks-

tad. Skadeanmälan fylls i av din verkstad via vår 

hemsida. Efter vi fått skadeanmälan utför vi en 

snabb, kompetent och objektiv skadereglering. 

Skadesvaret lämnas skriftligen till verkstaden.

XTRA 

GARANTI
SPORT

 
Copyright © AutoConcept 2019. Rätt till ä

ndringar samt fel i tryck och bild förbehålls.

För mer information:

AutoConcept Insurance AB

Smörhålevägen 3

434 42 Kungsbacka

Tel 0300- 52 10 00

info@autoconcept.se

www.autoconcept.se

Komponentomfattning

XTRA 

GARANTI
Garantilösningar för ditt fordon

Frågor och svar

Vad omfattar garantin?

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på  

de komponenter som definieras i garantibeviset. 

Fullständiga villkor framgår av ditt garantibevis och 

allmänna villkor.

Var gäller garantin?

Garantin gäller i alla länder inom EU, EES samt  

i Schweiz. Kontrollera vad som gäller för respektive 

land innan du reser!

Skada på bilen – vad gör jag?

Kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad. 

Skadeanmälan görs av verkstaden på vår hemsida, 

varpå vi gör en snabb, kompetent och objektiv  

skadereglering och sänder skriftligt svar tillbaka.

1. Motor:

Motorblock, topplock, alla invändiga 

mekaniska komponenter i dessa inkl. 

topplockspackning

2. Växellåda:

Alla invändiga mekaniska  

komponenter i växellåda

3. Fyrhjulsdrift:

Alla invändiga mekaniska  

komponenter i fördelningslåda

4. Slutväxel/Differential:

Alla invändiga mekaniska komponenter i 

slutväxel och differential

5. Övrigt:

Olja, kylvätska eller liknande som 

måste bytas i samband med god-

känd reparation

XTRAGARANTI 

BAS

Vår erfarenhet — din garanti

AutoConcept har levererat försäkringslösningar  

till fordonsbranschen sedan 1999. 

AutoConcept Insurance AB är av Finansinspektionen 

godkänd försäkringsförmedlare och följer gällande 

lagar och regler för handel med försäkringar. 

Våra produkter är utvecklade för att ge det  

bästa skyddet mot oförutsedda fordonsskador.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om  

fordonsförsäkringar gör oss till ett förstahandsval.

På vår hemsida hittar du fler produkter som  

ytterligare kan förenkla ditt fordonsköp och ägande!

Maximal ersättning per skada för  

XtraGaranti Bas är 25 000 kr inkl. moms.  

XtraGaranti Bas upphör då fordonet inom garanti-

perioden når en ålder av 20 år eller 300 000 km.

Vår erfarenhet - Din trygghet

AutoConcept har sedan 1999 levererat 

försäkringslösningar till fo
rdonsbranschen. Vi är av 

Finansinspektionen godkänd försäkringsförmed-

lare och vi följer de lagar och regler som gäller för 

att få handla med försäkringar.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om fordons-

försäkringar samt skadehantering av motorfordon 

gör oss till m
arknadens främsta alternativ. Våra 

garantier är utvecklade efter bilägarens behov 

och ger därmed det bästa skyddet.

Vårt långa samarbete med marknadens största 

försäkringsbolag bidrar till a
tt våra garantier är 

utvecklade för att ge dig största möjliga trygghet 

när du köper fordon.

På vår hemsida hittar du andra försäkringar som  

ytterligare tryggar ditt fordonsägande!

Copyright © AutoConcept 2019. Rätt till ä
ndringar samt fel i tryck och bild förbehålls.

Frågor och svar

Vad omfattar garantin?

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på 

de komponenter som definieras i garantibeviset.  

Fullständiga villkor framgår av ditt garantibevis 

och allmänna villkor.

Var gäller garantin?

Den gäller i alla EU- länder och länder kopplade 

till EES. Kontrollera vad som gäller för respektive 

land innan du reser!

Skada på fordonet – vad gör jag?

Kontakta AutoConcept för hänvisning till verks-

tad. Skadeanmälan fylls i av din verkstad via vår 

hemsida. Efter vi fått skadeanmälan utför vi en 

snabb, kompetent och objektiv skadereglering. 

Skadesvaret lämnas skriftligen till verkstaden.

Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka

Tel: 0300- 52 10 00, E-post: info@autoconcept.se

WISECAMPER

&

WISECARAVAN

WISECARAVAN 

SILVER

Maximal ersättning per skada för WiseCaravan Silver

är 25 000 kr inkl. moms. WiseCaravan Silver upphör då

fordonet inom garantiperioden når en ålder av 20 år.

Bodelen

1. El
Elstyrenhet.

2. Sanitet

Toalett.

3. Väme

Värmeenhet, cirkulationspump 

och cirkulationsfläkt.

4. Förvaring

Kylskåp och frysskåp.

5. Vatten

Varmvattenberedare.

6. Gasol

Gasolregulator.

7. Matlagning

Spis, ugn och mirovågsugn.

WISECARAVAN

GULD

Bodelen

1. Elektronik/mekanik:

Alla elektriska och mekaniska komponenter i husvagnens bodel.

Maximal ersättning per skada för WiseCaravan Guld

är 60 000 kr inkl. moms. WiseCaravan Guld övergår till 

WiseCaravan Silver då fordonet inom garantiperioden

når en ålder av 9 år.

Vår erfarenhet - Din trygghet

AutoConcept har sedan 1999 levererat 

försäkringslösningar till fo
rdonsbranschen.  

Vi är av Finansinspektionen godkänd försäkrings-

förmedlare och vi följer de lagar och regler som 

gäller för att få handla med försäkringar.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om fordons-

försäkringar samt skadehantering av motorfordon 

gör oss till m
arknadens främsta alternativ. Våra 

garantier är utvecklade efter bilägarens behov 

och ger därmed det bästa skyddet.

Vårt långa samarbete med marknadens största 

försäkringsbolag bidrar till a
tt våra garantier är 

utvecklade för att ge dig största möjliga trygghet 

när du köper fordon.

På vår hemsida hittar du andra försäkringar som  

ytterligare tryggar ditt fordonsägande!

 Copyright © AutoConcept 2019. Rätt till ä
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För mer information:

AutoConcept

Smörhålevägen 3

434 42 Kungsbacka

Telefon 0300- 52 10 00

info@autoconcept.se

www.autoconcept.se

Frågor och svar

Hur tecknar jag garantin?

Garantin tecknar du genom din fordonshandlare  

när du köper nytt eller begagnat fordon.

Vad omfattar garantin?

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador  

på de komponenter som definieras i garantibeviset. 

Fullständiga villkor framgår av ditt garantibevis och 

allmänna villkor.

Vad krävs för att garantin ska gälla?

Fordonet skall vara testat och utan skador  

i de komponenter som garantin omfattar.  

Servicen ska skötas enligt tillverkarens  

fastställda service-intervaller.

Var gäller garantin?

Den gäller i alla EU- länder och länder kopplade till 

EES. Kontrollera vad som gäller för respektive land 

innan du reser!

Kan jag överlåta garantin?

Ja, om du säljer fordonet till e
n privatperson  

eller tillbaka till fo
rdonshandlaren som du köpte 

fordonet av.

Kan jag förlänga garantin?

Ja, det går att förlänga garantin utan ny test.

Skada på bilen – vad gör jag?

Kontakta AutoConcept för hänvisning till  

verkstad. Skadeanmälan fylls i av din verkstad  

via vår hemsida. Efter vi fått skadeanmälan utför vi 

en kompetent och objektiv skadereglering.  

Skadesvaret lämnas skriftligen till verkstaden.

WISEBIKER

Garantilösningar

för ditt fordon

Maximal ersättning per skada för Just In Case är 40 000 kr inkl. moms. 

Just In Case kan tecknas på fordon upp till 9
 år. Just In Case upphör då fordonet inom garantiperioden når 180 000 km.

Just In Case

Motorns kylsystem:

Vattenpump, termostat, expansionskärl, 

tempgivare och kylfläktsmotor.

Turbo/laddluftskompressor:

Turbo och laddluftskompressor samt 

laddtrycksgivare och turboreglerings-

ventil.

Fyrhjulsdrift: 

Extra elmotor för fyrhjulsdrift.

Packningar/läckage:

Topplockspackning.

Avgasrening/Emission system:

Lambdasond, EGR-ventil och 

avgaskylare.

Elmotorns elektronik: 

ECM styrenheten (huvudstyrenheten för 

elmotorns framåtdrift), D
C/AC inverter och 

DC/DC konverter.

Kamrem-/kamkedjehaveri:

Följdskador på motorblock/topplock orsakade 

av brusten kamrem/kamkedja. 

Motorelektronik:

Motorstyrenhet, startmotor, generator, tändkassett, 

tändspole, motortempgivare, kamaxelgivare, vevax-

elgivare, insugsrör, gasspjäll, luftmassemätare, 

knacksensor, glödstift o
ch glödrelä.

Motor:

Motorblock, topplock och dess invändigt 

monterade rörliga komponenter inklusive 

oljepump.

Elmotor: 

Drivlinans elmotor för framåtdrift

Laddningssystem: 

Alla invändiga Fordonets integrerade 

laddningsstyrenhet  (ej laddningskabeln).

Bränslesystem:

Insprutningspump, högtryckspump,  

förmatningspump, spridare och tanknivågivare.

Växellåda:

Växellåda och dess invändigt monterade 

rörliga komponenter inklusive växlingsro-

bot, mekatronik och växellådsstyrenhet.

Koppling:

Mekaniskt haveri av koppling/dubbelkop-

pling, konverter, svänghjul, huvudcylinder, 

slavcylinder, och urtrampningslager.

För elfordon och hybrid- 

fordon omfattas även:

Komponentomfattning:

Vätskor:

Olja, kylarvätska eller liknande som måste 

bytas i samband med godkänd reparation.

Rätt till
 ändringar samt fel i try

ck och bild förbehålls. 
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0300-52 10 00så berättar vi mer! FÖRVÄXL A INTE GBV MED KBV

GBV, GODKÄND BILVERKSTAD, är en branschstan-
dard som av anslutna verkstäder kräver fem årliga 
stickprovskontroller, varav tre av dem kan göras av 
företagen själva eller lejas bort. Två måste utföras 
av externa godkända kontrollorgan, liksom den årliga 
tredjepartskontrollen.

KBV, KONTROLLERAD BILVERKSTAD, är ett sådant 
kontrollföretag, ett av i dag elva konsultbolag som  
är godkända att leverera tjänster till och revidera 
GBV-verkstäder. KBV:s eget koncept, för så kallade 
KBV-verkstäder kräver snäppet mer än vad GBV gör. 
Som kontrollföretag levererar KBV även andra  
tjänster inom bland annat ledningssystem, verk-
stadscoachning och verksamhetsutveckling.

Många på G för GBV
Säg Godkänd Bilverkstad, GBV, och många har åsikter. Det har  
gått som på tjärad sticka att införliva den frivilliga standarden, 
men det kan också sägas att det börjar ta fart nu. 

Nästan fem år efter att begreppet 
GBV sjösattes är det fortfarande 
bara 21 av Sveriges cirka 5 000 bil-
verkstäder som är godkända. Men 

betydligt fler ligger i pipeline för revisioner. 
Alla 416 Meca-verkstäder ska vara anslutna 
innan årets slut och hela VW:s och Volvos nät 
är på väg att involveras.

– GBV är klart att vävas in i VW-gruppens 
lednings- och kvalitetssystem för alla auktorise-
rade Audi-, Seat-, Skoda- och VW-verkstäder. 
Och diskussioner pågår också om att införliva 
Volvoverkstäderna via deras ISO 9001- och 
1401-certifieringar. Det innebär att även andra 
som använder sig av de ISO-kraven kommer 
att få ingångar den vägen, säger MRF:s Joachim 
Due-Boje som jobbat envetet tillsammans med 
Bo Ericsson från SFVF för att sjösätta Godkänd 
Bilverkstad.

Båda är fast förvissade om att branschinitia-
tivet räddar bilverkstäderna från lagstadgade 
kontroller, utförda av Swedac.

LIKA ÖVERTYGADE har inte alla verkstäder 
varit. Det har onekligen rått stor tveksamhet, 
framför allt på grund av ökade kostnader 
och administration. Men om man ska tro att 
nuvarande regeringen resonerar som den förra, 
vilken reagerade hårt på verkstadsfusket som 
Kalla Fakta rapporterade om, blir det statliga 
kontroller om branschen misslyckas att imple-
mentera sin egen standard.

– Hade vi som branschförbund inte tagit vårt 
ansvar, utan låtit det gå till en lagstiftning hade 
vi ju verkligen svikit våra medlemmar. Vi gör 
allt vad vi kan för att göra det så smidigt som 
möjligt för bilverkstäderna, säger Due-Boje och 
Ericsson.

Joachim Due-Boje tillägger:
– Dessutom gynnar det definitivt lönsamhe-

ten om verkstäderna har koll på arbetsmiljö- 
och arbetsgivaransvar, medarbetarsamtal och 
kemikalieförteckningar för att bara nämna 
något som de redan är skyldiga att ha. Med en 
GBV-stämpel kan de känna sig trygga.

TIDNINGEN Den Moderna Verkstaden gick ny-
ligen ut med hård kritik mot GBV för att vara 
dyrt och inte fylla någon verklig funktion. MRF 
och SFVF ser standarden som en nödvändig-
het för att undvika lagstiftning med betydligt 
kostsammare kontroller och mer byråkrati.

– Vi fick bara de två valen när vi var kallade 
till regeringskansliet då för fem år sedan, säger 
Bo Ericsson och tillägger att GBV, som en 
bonus, också kommer att vara en genväg för 
fria verkstäder att godkännas för att komma åt 
bilarnas uppkopplingar om två år när tillgäng-
ligheten stramas åt.

– Då kan GBV-verkstäderna skatta sig lyck-

liga, säger han.
Konsumentverket följer utvecklingen och 

länkar till GBV:s webbplats där konsumenterna 
kan se vilka verkstäder som är godkända.

– Jag kan förstå att det tar tid, men ansatsen 
för att höja nivån på verkstadstjänster är bra och 
viktig för konsumenterna. Jag hoppas verkligen 
att branschen hakar på för att höja sitt rykte, 
säger enhetschef Gabriella Fenger-Krog där.

Motormännen, numera M Sverige, var posi-
tiva till initiativet, men ville se en större trans-
parens av stickprovskontrollerna och valde 
därför att lämna samrådet. De skulle gärna se 
en fortsatt dialog.

För MRF och SFVF är stickprovskontrollerna 
enbart verktyg fram till de årliga revisionerna 
för att bli godkänd – och de godkända verkstä-
derna, de publiceras på webbplatsen, öppen för 
alla.2 icn

”Hade vi som bransch
förbund inte tagit vårt 
ansvar, utan låtit det gå 
till en lagstiftning hade 
vi ju verkligen svikit 
våra medlemmar”

Här från GBV:s senaste nämndmöte, fr v Carl-Henrik 
Voinier, Training Partner, Joachim Due-Boje, MRF, 
Bo Arnesson, kontrollföretagare, Bo Ericsson, SFVF, 
Henrik Ivarsson, KGK och Ulf Stefansson, SFVF.
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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

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

BILHANDEL

Anders  
Holmqvist
Anders Holmqvist är 
bilbranschkonsult 
och kursledare inom 
bl a försäljning och 
begagnat.
070-647 47 38

”KUNDEN ANKLAGAR OSS FÖR 
EN REVA I RATTEN”

JURIDIK

FRÅGA  Jag har en kund med en 
bil som vi haft inkallad på verk-
staden på grund av en teknisk 
kampanj från tillverkaren. När 
kunden hämtade sin bil sa han 
att vi orsakat en reva i ratten. Vår 
mekaniker säger att revan var 
där när bilen lämnades.

Kundmottagaren som tog 
emot bilen och själv har jobbat 
som mekaniker i flera år säger 
att revan är av sådant slag att 
den är orsakad av exempelvis ett 
verktyg. Han har sett liknande 
tidigare då någon hoppat in i sin 
bil med hantverkarbyxor.

Våra mekaniker har inte den 
typen av byxor, men när kunden 
hämtade sin bil hade han arbets-
byxor fyllda med verktyg. Detta 
påtalade vår kundmottagare till 

kunden men han menar fortfaran-
de att det är vi som har gjort det. 
Vad gäller ansvarsmässigt här?

Kennet J

SVAR NI BÖR bestrida kravet av 
flera skäl! Kunden har bevisbör
dan för att felet inträffat på bilen 
när den var inne på er verkstad.

Vis av liknade fall är min 
erfarenhet att kunden får mycket 
svårt att bevisa detta, särskilt med 
hänsyn till att är det är fråga om 
en begagnad bil. Det faller alltså 
redan där. 

KUNDEN SKA dessutom kunna 
påvisa att skadan på ratten på 
denna mycket väl begagnade bil, 
har påverkat bilens marknadsvär
de, vilket han inte heller kan göra. 
Han kan alltså inte visa någon 
ekonomisk skada.

SKULLE KUNDEN mot förmodan 
kunna påvisa att skadan på ratten 
inträffat hos er kan nog ni relativt 
lätt visa att skadan inte orsakats 
av er genom underlåtenhet eller 
oaktsamhet, vilket alltid är en 
förutsättning.

David Norrbohm

FRÅGA  Jag har två olika frågor 
angående bilköp med kreditkort:

1 Kan vi neka kunder att betala 
med kreditkort om vi upplyser 
om det? Vi har ett par gånger 
tagit kreditkort som då har gene-
rerat väldigt stora avgifter. Det 
är nästan omöjlighet att skilja 
betalkort och kreditkort åt.

2 Om en kund tagit ett lån på 
en bil och sedan, enligt konsu-
mentkreditlagen, ska betala 20 
procent kontant, är det då i sin 
ordning att betala den delen 
med ett kreditkort? 

Klaus Bondeström

SVAR NI KAN neka kunder att 
betala med kreditkort (jag antar 
att det särskilt gäller kreditkort 
med höga avgifter). Betalning 
med betalkort (debit), med ibland 
tillfälliga höjningar av  betal
gränsen, brukar dock inte rendera 
några avgifter och är nog lämpligt 
att acceptera. Vid osäkerhet får 
ni kontakta kortföretaget, med 
frågan om det är ett betal eller 
kreditkort.

NÄR DET GÄLLER andra frågan 
så kan det i de flesta fall, trots 
reglerna i konsumentkreditlagen, 
vara okej att kunden betalar kon
tantinsatsen med ett kreditkort. 

En viktig förutsättning då är 
dock att betalningen av kontantin
satsen inte sker med en kredit eller 
kreditkort som bygger på en över
enskommelse mellan köparen och 
säljaren (en omdiskuterad svaghet 

2 FRÅGOR OM KREDITKORT

DAVID NORRBOHM

”AV FLERA SKÄL  
BÖR NI BESTRIDA KRAVET!”

i konsumentkreditlagen). 

DET INNEBÄR alltså att ni inte får 
ha förmedlat eller tillhandahållit 
tecknandet av kundens kreditkort. 
Jag vet att det förekommer bland 
en del ”gråhandlare”, vilket alltså 
inte är tillåtet varken enligt konsu
mentkreditlagen eller marknadsfö
ringslagen. 

David Norrbohm

SVAR OM VI börjar med den långa 
väntetiden på motorn så har kun
den rätt till skadestånd om förse
ningen beror på verkstaden. I ditt 
fall berodde den på en försenad 
reservdel. Bra att ni hela tiden har 
informerat bilägaren om motorns 
tillkortakommande. 

För att undgå ansvar måste du 
visa att förseningen beror på yttre 
omständigheter som ni inte har 
kunnat påverka, detta kallas för 
kontrollansvar. För att ni ska slippa 
det krävs det att fyra förutsätt
ningar uppfylls:

1 Ett reellt hinder.
2 Hindret ligger utanför er kon
troll.
3 Att ni inte skäligen kunde räkna 
med hindret.
4 Att ni inte skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit hindret.

OVANSTÅENDE INKLUDERAR även 
begärd kompensation för körför
bud och värdeminskning.

Skulle ärendet komma till 
Allmänna reklamationsnämnden 
så ska kunden styrka sina krav 
på ett faktabaserat sätt. Skulle det 

bli så gäller detsamma för dig; i 
ditt svaromål måste du styrka din 
oskuld på ett faktabaserat sätt. När 
det gäller den utvändiga repan 
och den invändiga smutsen, som 
bilägaren krävde kompensation 
för, gäller verkstadens producen
tansvar. Det vill säga, ni ska ha 
vidtagit de åtgärder som finns för 
att undvika att bilen skulle skadats. 
Personalen som har hanterat bilen 
får intyga att den inte har repats 
och att de har använt erforderliga 
sitt-, ratt- och golvskydd.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

”Måste vi  
kompensera
för kundens  
fondför- 
säljning?”
FRÅGA  Vi har en kund som är 
missnöjd över att vi har annul-
lerat en affär, som vår säljchef 
ansåg var felaktig när det gäller 
priset på inbytesbilen. Kunden 
vill nu ha kompensation för att 
vi har brutit avtalet med honom 
och hävdar samtidigt att han 
sålt sina fonder i förtid och 
därför förlorat ekonomiskt.

Jag har nyligen träffat 
kunden och haft ett samtal 
med honom kring detta, där vi 
förklarade att vi inte kommer 
att kompensera honom för att 
han förlorat på sina fonder. Har 
vi skyldighet att kompensera 
för att vi har brutit avtalet?  

Herman 

SVARHAR NI ingått ett bindande 
avtal och det inte är fråga om en 
beställning, så kan kunden ha 
rätt till ett skadestånd om han 
kan styrka det. Undantaget är om 
ni kan visa att kunden var i ond 
tro eller liknande, det vill säga att 
han borde ha insett att säljaren 
inte var behörig att ingå avtalet 
eller att det på något annat sätt 
”var för bra för att vara sant”. 
Men att så är fallet är nog inte så 
troligt.

SAKEN ÄR egentligen om kunden 
kan styrka sin förlust. Frågan är 
ju när han annars skulle ha sålt 
sina fonder och i så fall till förlust 
eller vinst. Samtidigt kanske han 
återköper dessa fonder till en 
lägre kurs och det är oklart när 
han kommer göra en vinst se
nare. Som jag ser det får kunden 
mycket svårt att bevisa någon 
egentlig kapitalförlust/skada.

Kanske det skulle kunna vara 
läge för en mindre goodwill
ersättning, men då får kunden 
återkomma med ett krav och en 
beräkning.

David Norrbohm

Sex månaders väntetid
blev för mycket för kunden

VERKSTAD

FRÅGA  En frustrerad ung man 
ringde oss i början av september 
förra året och undrade om vi 
kunde titta på hans Ford Focus 
RS. Denna bil var inte vilken Ford 
som helst, det är ett femcylin-
drigt monster på 305 hkr. I tele-
fonen beskrev han att den gick 
illa och var slö. En tid bokades 
och Fordägaren lämnade in sin 
raket veckan därpå. 

Vid inlämnandet frågade vi den 
unge mannen om hans försäk-
ring omfattades av maskinskada. 
”Jorå det skulle den göra”, fick 
vi till svar. Normal felsökning 
startades, ganska snart började 
vi misstänka dålig kompression. 
Kompprovet visade dåligt tryck 
i tre av fem cylindrar, och inget 
tryck alls i en av dem. 

En kalkyl upprättades på en 
begagnad motor som vi hittade 
på Bildelsbasen, och vi fick 
okej på kalkylen. När vi skulle 
beställa den ovanliga motorn var 
den såld! Ny kalkyl upprättades 
på en ny motor, som vi också fick 
okej på. Vi beställde motorn från 
den lokala Fordhandlaren. 

Nu började väntans tider, efter 

en vecka ringde vi och frågade 
när motorn skulle komma. Det 
kunde Fordhandlaren inte svara 
på just då. Ny påminnelse om 
motorn veckan därpå men inget 
besked. Vi ringde många gånger 
till reservdelavdelningen under 
hösten och frågade om motorn, 
vi kontaktade bilägaren så klart 
med jämna mellanrum och 
informerade om problemet med 
motorn. Inledningsvis lät han 
nöjd eftersom han skulle få en 
ny motor. 

Mina stackars arbetskam-
rater fick knuffa in och ut bilen 
varje dag under flera månader. 
Till slut rekommenderade vi 
kunden en flytt av bilen till en av 
våra anläggningar som har ett 
inhägnat staket runt verkstaden, 
vilket ägaren också gick med 
på. I februari i år tyckte vi att 
det började likna en fars att vi 
inte fick något leveransbesked 
på motorn. Vi krävde ett svar av 
Fordhandlaren som inte kunde 
lämna något sådant till oss. 

Vi kontaktade försäkringsbo-
laget och föreslog att vi skulle 
lyfta på toppen och titta om en 

topprenovering skulle räcka. 
Kalkylen godkändes och toppen 
åkte av, där fann vi endast brända 
ventiler, allt annat såg bra ut. 
Toppen lämnades till en motor- 
renoverare som fixade den. 

Bilen gjordes klar och läm-
nades till bilägaren i slutet av 
februari. Nu var vi i mars månad 
och för några veckor sedan 
hörde Fordägaren av sig med en 
hel drös av krav och kompensa-
tioner. Bland annat krävde han:

• Kompensation för sex  
        månaders värdeminskning.

• Kompensation för att bilen   
        hade fått körförbud.

• En utvändig repa.
• Lång väntetid. 
• Att bilen var smutsig  

        invändigt. 
Han var dessutom förbannad 

på att bilen var flyttad, trots att 
vi hade informerat honom om 
det. Han har hotat med Allmänna 
reklamationsnämnden, men det 
har inte inkommit något till oss 
från dem ännu. 

Vad kan kunden kräva av oss?
Hälsningar Lasse med verkstad  

i norra Stockholm

JOACHIM DUE-BOJE

”FÖR ATT SLIPPA UNDAN DET SOM KALLAS KONTROLL-
ANSVAR KRÄVS ATT FYRA VILLKOR UPPFYLLS”

JURIDIK
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BILHANDEL

FRÅGA  Vi annonserade en 
begagnad Toyota för ett pris av 
168 000 kronor på Blocket. Bilen 
hade gått 9 800 mil från 2014. 
Utrustningen specificerades i 
annonsen så detaljerat som vi 
kunde med vilket paket den hade 
– executivepaket, som består av 
bland annat skinnklädsel, back-
kamera och farthållare. 

Den som lade ut den på Block-
et hade också skrivit ”GPS navi-
gation”, vilket han var övertygad 
om ingick i bilens executivepa-
ket då modellen är den högst 
utrustade. Vi skriver också alltid 
i våra annonser att vi reserverar 
oss för felskrivningar. Vi har hel-
ler aldrig muntligen påstått att 
GPS är inkluderad i bilen.

Kunden återkom efter en 
vecka och påtalade att det 
saknades GPS i bilen. Hen 
hänvisar till annonsen och vill 
nu ha en GPS installerad i sin bil 
vilket kostar 17 600 kronor. Vi 
påtalade att det i annonsen står 
en reservation för felskrivningar 
men inser vårt misstag och har 
erbjudit kunden 5 000 kronor 
i kompensation för misstaget 
men hen accepterar inte det 
utan hävdar att hen ska ha en ny 
GPS installerad. 

Är det rimligt att begära en ny 
GPS i en begagnad bil som har 

en felskrivning i annonsen? Räc-
ker det inte med en prissänkning 
i efterhand som motsvarar vad 
bilens pris borde varit utan GPS?

Nils, Arlöv

SVAR DET ÄR MYCKET viktigt att 
man inte har en felaktig utrust
ningslista i annonserna. Att reser
vera sig för felskrivning i annon
sen är inte juridiskt hållbart och 
gäller inte vid en tvist. Om man är 
det minsta osäker på bilens utrust
ning är det bättre att utesluta den 
utrustning man är osäker på eller 
dess funktion. Om det exempelvis 
är en farthållare eller en adaptiv 
farthållare?

Har man skrivit fel i annonsen 
så har kunden rätten på sin sida. 
I vissa fall går det ju inte att efter
montera utrustningen och då kan 
köpet gå tillbaka eller ekonomisk 
kompensation utbetalas.

OM DET HÄR fallet skulle komma 
upp i Allmänna reklamationsnämn
den är min uppfattning att kundens 
krav skulle bifallas då bilen är rela
tivt ny och det går att eftermontera 
en GPS till rimliga kostnader. 

Jag tror dock inte att förslaget om 
kompensation för den uteblivna 
utrustningen om 5 000 kronor 
skulle bifallas av Allmänna rekla
mationsnämnden.

Anders Holmqvist

ANDERS HOLMQVIST

”HAR MAN SKRIVIT FEL I  
ANNONSEN SÅ HAR KUNDEN 
RÄTTEN PÅ SIN SIDA”

BENSINPUMPEN PAJADE …

BILHANDEL PL ÅT & L ACK

FRÅGA  En av våra samarbets-
partners som skickar lackjobb 
till oss sänder aldrig med vilken 
färgkod det är på bilarna. Vi har 
bett alla våra samarbetspart-
ners att titta efter, redan när 
de gör den första skadebesikt-
ningen, vad det är för färgnum-
mer på bilarna och alla gör detta 
förutom en av dem. Vi ser att det 
verkligen hjälper oss billack-
erare för att få ner ledtider och 
slippa strul med demontering 
av detaljer när vi måste måla 
meryta. 

Men en verkstad, som sagt, 
vill inte göra det. Tydligen är 
det deras enda skadeberäknare 
som säger nej, säger att det inte 
ingår i hans arbetsuppgifter som 
skadeberäknare/kundmotta-
gare/planerare.

Så vad gäller här egentligen? 

Vem ska kolla färgnummer? Är 
det vi på billackeringen eller är 
det skadeberäknaren på skade-
verkstaden?  

Berra

SVAR JA, DU BERRA man blir 
så trött av att höra vad som inte 
ingår i arbetsuppgifterna. Varför 
inte tänka klart på detta i stället 
för och bara flytta problemet till 
någon annan. 

EN SKADEBERÄKNARE ska 
beräkna en preliminär skade
kostnad! Här måste byte, riktning 

och reparation av delar beräknas. 
Många av delarna ska ju därtill 
sedan lackeras så därför måste 
även lackeringen kalkyleras. 

Hur skulle skadeberäknarna 
veta vilken lacktyp (tvåskikt eller 
treskikt) de ska kalkylera med om 
de inte kikar på färgkoden? Hur 
vet de att en kulör stämmer och att 
det kan målas kant i kant? 

NEJ, SKÄRPNING skadeberäknare! 
Det finns inget uttalat eller skrift
ligt krav, men här ska sunt förnuft 
råda. Om vi med en så enkel sak 
kan underlätta för alla inblan

dade i processen när vi ska hjälpa 
bilägare och reparera deras trasiga 
bilar bättre och fortare, då ska det 
ingå i skadeberäknarens arbete.   

Jan Olvenmo 

VEM SKA KOLLA FÄRGKODEN?

Här, en chassiplåt med färgkod.

JAN OLVENMO

”SKÄRPNING SKADEBERÄKNARE, NI SKA BERÄKNA EN 
PRELIMINÄR SKADEKOSTNAD!

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%)  

VI HAR NÖJDA LÄSARE! 
90% av läsarna 
tycker att våra artiklar är 
intressanta.

NR 3 2 MARS 2018  PRIS 95 KR

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

NR 6-7 2 JUNI 2018  PRIS 95 KR

DIN FACKTIDNING

Säkra upp!
Så här blir dintillvaro tryggare!

Lär av andra!Österrikare
satsar lokalt

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

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

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

BILJOUREN I ÅKERSBERGA

Med kurs mot FRAMTIDEN

FRÅGA  Vi sålde en begagnad 
bil som hade gått 17 500 mil för 
78 000 kronor. Bilen såldes med 
MRF:s trafikgaranti i tre måna-
der, vilket vi informerade om och 
vi hade gjort leveranskontroller 
på bilen innan leverans. Några 
veckor senare hörde kunden av 
sig då bilen inte startade. 

Vi konstaterade att bilens 
bensinpump var trasig, vilket 
den bevisligen inte var när bilen 
levererades till kunden. Kunden 
vill ha reparationen som en 
garanti och hävdar att konsu-
mentköplagen gäller för fel inom 

sex månader och ska ersättas av 
leverantören. 

Vi tycker att bilen hade en felfri 
och fungerande bensinpump vid 
leveransen och anser inte att vi 
ska ersätta kunden med ny ben-
sinpump med tanke på bilens 
ålder, mätarställning och att den 
var fungerande vid leveranstill-
fället. 

Vad gäller och hur ska jag 
hantera ärendet?

Johan, Lidköping

SVAR DET HÄR är en vanlig situa
tion när en bil nyligen har leve

rerats och fungerat utan tekniska 
problem vid leveransen. Kunden 
återkommer och hävdar att felet 
fanns från början, medan ni som 
levererat bilen menar att den 
fungerade utan tekniska problem.

 Trafikgarantin som ni lämnat 
innefattar givetvis inte garantin på 
bensinpumpen men konsument
köplagen gäller för fel som uppstår 
inom sex månader.

SÄLJAREN ANSVARAR för fel som 
förekommit redan vid leveransen 
av bilen och då blir frågan om 
felet fanns på bensinpumpen när 

den levererades eller om det har 
uppstått därefter. Jag är ganska 
säker på att Allmänna reklama
tionsnämnden skulle hänvisa till 
konsumentköplagen om fallet togs 
upp där, det vill säga att fel som 
uppstår inom sex månader efter 
köpet ska anses ha funnits vid 
leveransen av bilen om inte annat 
kan påvisas. 

I det här fallet är det dessutom 
ganska kort tid mellan leveransen 
och det uppkomna felet. Min 
rekommendation är att byta ut 
bensinpumpen till kunden.

Anders Holmqvist

”Vi skrev fel i annonsen”
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Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2019 ligger på 334 626 

66.244

Sifferfönster
Här hittar du den senaste statistiken för nya personbilar, lätta och tunga lastbilar samt begagnat-
siffror med viss fördröjning. statistiken för begagnade personbilar avser bilar som är ägarbytta till en 
privatperson eller ett företag som inte är bilhandel.

Begagnatförsäljning april Max 10 år gamla bilar.

April

Nybilshandel  
med begagnat

2019

19 202

2018

19 180

0,1%

Endast
begagnathandel

2019

11 894

2018

11 603

2,5%

Ej via
bilhandel

2019

16 495

2018

18 325

-5,1%

Totalmarknad

2019

47 591

2018

49 108

-3,1%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar april Max 10 år gamla avställda bilar.

April

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2018

44 747

87

2019

33 053

72

Ackumulerad begagnatförsäljning 2019  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2019

73 532

2018

73 843

-0,4%

Endast
begagnathandel

2019

44 822

2018

47 465

-5,6%

Ej via
bilhandel

2019

63 293

2018

66 684

-5,1%

Totalmarknad

2019

181 647

2018

187 992

-3,4%

Antal bilar

Utveckling

2018

25 405

93

2019

25 820

88

Utveckling lager
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45 263 

26 389 

45 419 

26 049 

42 176 

25 277 

35 976 

24 784 

34 112 

24 523 

34 115 

24 810 

34 132 

25 058 

35 506 

25 470 

33 740 

24 766 

33 486

24 887

Lager nybilshandel           Lager begagnathandel

32 237 33 053

24 734 25 820

Anders Holmqvist är bil-
branschkonsult och kurs-
ledare inom bland annat 
försäljning och begagnat.

ko m m e N tA r

I maj registrerades 15,3 procent färre personbilar 
än motsvarande period 2018, från 37 687 nya 
personbilar 2018 till 31 919 bilar 2019. minskningen 
ligger i linje med tidigare differens under året som 
legat på 14,6 procent färre personbilsregistreringar. 

en viss del kan förklaras med bonus malus-
effekten som förra året pressade fram så många 
bilar som det var möjligt under de två sista 
månaderna i kvartal två, men fortfarande är 
leveranstiderna på vissa klimatbonusbilar långa 
och fördröjningen av WLtP påverkar fortfarande 
registreringssiffrorna. 

el- och laddhybridbilarna hade i maj i år en andel 
på 9,1 procent och adderas elhybriderna så har de 
en total andel av 17,2 procent av marknaden i maj, 
totalt 5 511 el-, ladd- och hybridbilar jämfört med 
2018 då antalet el-, ladd- och hybridbilar var 3 726 
bilar och 9,9 procent av registreringarna.

Dieselandelen av registreringarna minskade 
något i maj till 35,4 procent mot 38,6 procent maj 
2018 medan bensinbilarna ökar sin andel till 46 
procent i maj.

man ska komma ihåg att maj förra året hade de 
högsta registreringar för en majmånad någonsin 
tidigare, beroende delvis på bonus malus-effekten, 
vilket också gör att skillnaderna mellan maj i fjol 
och i år inte är helt jämförbara. Det som är helt 
tydligt är dock att efterfrågan på miljöbilar ökar 
kraftigt.

takten för att nå en totalmarknad på 335 052 
bilar håller i sig och de totala registreringarna är nu 
uppe på 136 079 personbilar.

Transportbilarna hade i maj 2018 sin högsta 
registreringssiffra en majmånad med 6 450 
transportbilar som var en tydlig bonus malus-
effekt. Det måste man ha i åtanke när årets 
maj-registreringar slutade på 4 315 transportbilar. 
en minskning med 33,1 procent. Det totala 
antalet registreringar 2019 är nu uppe på 18 430 
transportbilar och takten är lite för låg om årets 
prognos på 50 000 transport bilar ska kunna 
realiseras. 

För tunga lastbilar fortsätter försäljningsökningen 
med 718 registreringar i maj att jämföra med 546 
i maj förra året. De tunga lastbilsregistreringarna 
har ökat med 13,1 procent under de första fem 
månaderna 2019 till 2 876 lastbilar och den nya 
prognosen på 6 000 tunga lastbilar ligger i fas med 
registreringarna.

Lastbilar ökar mest
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Nyregistreringar under maj
 Maj Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     136 47 668 145 0,49 0,09
  Land Rover                 85 85 437 230 0,32 0,14
Totalt BC Sweden             221 132 1 105 375 0,81 0,23
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        2 067 2 191 8 326 8 634 6,11 5,41
  Mini                        324 279 1 471 1 281 1,08 0,80
Totalt BMW Northern Europe     2 391 2 470 9 797 9 915 7,20 6,22
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 73 358 258 534 0,18 0,33
  Fiat                       802 1 360 2 372 3 436 1,74 2,15
  Jeep                       75 69 425 340 0,31 0,21
Totalt Fiat Group Automobiles 950 1 787 3 055 4 310 2,24 2,70
Ford Motor                                                                          
  Ford                       897 961 3 793 4 081 2,78 2,56
Totalt Ford Motor            897 961 3 793 4 081 2,78 2,56
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      244 291 1 221 1 369 0,89 0,85
Totalt Honda Nordic          244 291 1 221 1 369 0,89 0,85
Hyundai Bilar Import                                                                        
  Hyundai                      412 441 2 113 2 683 1,55 1,68
Totalt Hyundai Bilar Import          412 441 2 113 2 683 1,55 1,68
Iveco                                                                 
  Iveco                        10 7 25 24 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     10 7 25 24 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 308 2 405 10 195 9 784 7,49 6,14
Totalt KIA Motors Sweden     2 308 2 405 10 195 9 784 7,49 6,14
KW Bruun                                                                   
  DS                        20 1 47 30 0,03 0,01
  Opel                        516 653 1 078 2 811 0,79 1,76
  Peugeot                        884 1 134 3 455 5 041 2,54 3,16
Totalt KW Bruun     1 420 1 788 4 580 7 882 3,36 4,93
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      452 597 1 963 2 405 1,44 1,50
Totalt Mazda Motor Sverige   452 597 1 963 2 405 1,44 1,50
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 331 2 029 8 954 8 615 6,58 5,40
  Smart                      1 1 5 3             0,00 0,00         
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 332 2 030 8 959 8 618 6,58 5,40
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 4 0 5 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 4 0 5 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    228 302 912 1 099 0,67 0,68
Totalt Nimag Sverige      228 302 912 1 099 0,67 0,68
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     516 914 2 822 4 946 2,07 3,10
Totalt Nissan Nordic         516 914 2 822 4 946 2,07 3,10
Renault Nordic Sverige                                                              
  Alpine                      0 0 9 0 0,00 0,00
  Dacia                      399 536 1 526 1 811 1,12 1,13
  Renault                    1 261 1 951 4 470 4 883 3,28 3,06
Totalt Renault Nordic Sverige 1 660 2 487 6 005 6 694 4,41 4,20
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    550 348 1 295 1 813 0,95 1,13
  Mitsubishi                 435 373 2 733 1 505 2,00 0,94
Totalt SC Motors Sweden AB   985 721 4 028 3 318 2,96 2,08
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     447 559 1 618 2 316 1,18 1,45
Totalt Subaru Nordic         447 559 1 618 2 316 1,18 1,45
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      264 155 805 666 0,59 0,41
  Toyota                     2 231 2 194 8 061 9 828 5,92 6,16
Totalt Toyota Sweden         2 495 2 349 8 866 10 494 6,51 6,58
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 929 1 718 7 676 7 738 5,64 4,85
  Porsche                    222 221 790 938 0,58 0,58
  Skoda                      1 685 1 978 7 308 8 108 5,37 5,08
  Seat                       862 815 3 533 3 164 2,59 1,98
  Volkswagen                 3 556 5 920 17 284 23 974 12,70 15,04
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 254 10 652 36 591 43 922 26,89 27,57
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 235 6 544 26 002 34 020 19,11 21,35
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 235 6 544 26 002 34 020 19,11 21,35
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       462 246 2 402 1 039 1,77 0,65
Totalt 31 919 37 687 136 052 159 299 100,00 100,00

GENERALAGENT

441 64 227 81
229 93 208 137
670 157 435 218

1 582 1 427 6 744 7 207
428 407 1 043 874

2 010 1 834 7 787 8 081

34 76 224 458
1 380 2 594 992 842

83 96 342 244
1 497 2 766 1 558 1 544

1 217 1 657 2 576 2 424
1 217 1 657 2 576 2 424

610 695 611 674
610 695 611 674

883 992 1 230 1 691
883 992 1 230 1 691

21 22 4 2
21 22 4 2

5 025 4 866 5 170 4 918
5 025 4 866 5 170 4 918

22 15 25 15
210 1 026 868 1 785

1 930 3 342 1 525 1 699
2 162 4 383 2 418 3 499

1 222 1 688 741 717
1 222 1 688 741 717

1 688 2 029 7 216 6 538
1 1 4 2

1 689 2 030 7 220 6 540

0 2 0 3
0 2 0 3

555 624 357 475
555 624 357 475

1 632 3 311 1 190 1 635
1 632 3 311 1 190 1 635

4 0 5 0
1 002 1 202 524 609
2 349 2 266 2 121 2 617
3 355 3 468 2 650 3 226

513 920 782 893
630 367 2 103 1 138

1 143 1 287 2 885 2 031

993 1 398 625 918
993 1 398 625 918

203 152 602 514
3 275 4 771 4 786 5 057
3 478 4 923 5 388 5 571

2 060 2 061 5 616 5 677
337 503 453 435

2 971 2 997 4 337 5 111
1 808 1 809 1 725 1 355
5 795 7 652 11 489 16 322

12 971 15 022 23 620 28 900

4 865 6 653 21 137 27 367
4 865 6 653 21 137 27 367

956 235 1 552 887
46 928 57 996 89 124 101 303
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OMCN 199RX 
5,5 ton
med svivlande armar. 
Klarar allt från mindre bilar 
till Transportbilar 
typ Crafter, Sprinter, 
Transit mm.

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. 

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!

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

Optimal 

för 
hjul-

inställning

OMER KAR 45
Körbanelyft med integrerat lyftbord. 
Klarar dom högst ställda nivegleringskraven 
på 4-hjulsmätning.

3D HJULINSTÄLLARE
Flexibel, snabb och lättanvänd från klassiska HPA.

NU ÄVEN 
FLYTTBAR!
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vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad

MRF_45x250_2016.indd   1 2016-11-29   08:25

Klimatbonusbilar
nyregistrerade laddbara personbilar maj 2019. 

Klimatbonusbilar definieras som elbilar, laddhybrider med koldioxidutsläpp max 60 g/km och gasbilar oavsett koldioxidutsläpp, som  
nyregistrerats från 1 juli 2018.

 Maj Ackumulerat % av miljö (ack)
 Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 365 239 2 204 881 14,11 8,73

2 tesla model 3 el 198 0 1 649 0 10,56 0,00

3 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 406 204 1 508 822 9,65 8,14

4 Kia optima PheV Laddhybrid 196 214 1 237 923 7,92 9,14

5 renault Zoe el 199 51 1 072 343 6,86 3,40

6 Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 166 0 955 0 6,11 0,00

7 Kia niro eV el 140 0 948 0 6,07 0,00

8 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 90 119 941 963 6,02 9,54

9 nissan Leaf el 17 47 681 490 4,36 4,85

10 bmW I3 (beV) el  138 38 600 164 3,84 1,62

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MäRkE

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2019  2018  2019  2018  Maj  Ackumulerat  2019  2018
DAF  14 14 57 70 0,0 -18,6 2,0 2,8
Iveco  1 0 14 3 0,00 366,7 0,5 0,1
MAN  21 13 102 78 61,5 30,8 3,5 3,1
mercedes-benz  87 55 258 250 58,2 3,2 9,0 9,8
scania  297 224 1 229 945 32,6 30,1 42,7 37,2
Volvo  296 237 1 202 1 186 24,9 1,3 42,8 46,7
Övriga  2 3 14 10 -33,3 40,0 0,5 0,4

ToTAlT  718 546 2 876 2 542 31,5 13,1  100,0  100,0

MäRkE

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2019  2018  2019  2018  Maj  Ackumulerat  2019  2018
chevrolet  0 0 0 4 0,0 -100,0 0,0 0,0
citroen  166 183 668 1 127 -9,3 -40,7 3,6 4,7
Dacia  80 74 246 284 8,1 -13,4 1,3 1,2
hyundai  0 0 0 7 0,0 -100,0 0,0 0,0
Fiat  118 258 611 828 -54,3 -26,2 3,3 3,4
Ford  538 867 2 979 3 616 -37,9 -17,6 16,2 14,9
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  89 92 259 294 -3,3 -11,9 1,4 1,2
Isuzu  46 80 178 254 -42,5 -29,9 1,0 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  452 761 1 787 2 385 -40,6 -25,1 9,7 9,8
mitsubishi  35 99 148 292 -64,6 -49,3 0,8 1,2
nissan  226 330 993 1 447 -31,5 -31,4 5,4 6,0
opel  77 136 280 641 -43,4 -56,3 1,5 2,6
Peugeot  401 475 1 585 1 967 -15,6 -19,4 7,3 7,3
renault  502 750 1 968 2 364 -33,1 -16,8 10,7 9,8
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  0 8 0 86 -100,0 -100,0 0,0 0,4
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  170 275 769 1 025 -38,2 -25,0 4,2 4,2
Volkswagen  1 384 2 059 5 871 7 589 -32,8 -22,6 31,9 31,3
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  24 15 72 111 60,0 -35,1 0,3 0,4

ToTAlT  4 315 6 450 18 430 24 221 -33,1 -23,9 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.



  MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019 61 60 MOTORBRANSCHEN 6 -7  •  2019

P E R S P E K T I V  2

BLOTT under några dagar fick den här nya Range Rovern 
Evoque vara graffiti-sminkad. Det kortlivade konstverket var 
signerat Oliw87, Sveriges kanske mest eftertraktade gatu-
konstnär, och utfördes under senaste Formex-mässan i Älvsjö. 
Ett spektakulärt samarbetsprojekt mellan Range Rover och 
gallerierna Wallery och Absolut Art. ”En effektfull nedbombad 
lyxprodukt”, som galleristen Jimmie Hall uttryckte det innan 
folieringen revs av. 2

Förgänglig  
KONST

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

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!!

D
IN

V E R K S T

A D

VI
UTRUSTAR

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 

S
P
IK ENSERVI

CE
.S
E

H
AN

DL
A ENKELT

Vi utrustar din verkstad!

SUN Maskin & Service AB | sunmaskin.se | 054 - 85 00 75 | info@sunmaskin.se

fordon - fasta & mobilaBromsprovare för tunga

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
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I huvudet på en minister

NILS-ERIC SANDBERG, F D LEDARSKRIBENT I DN, 
PUBLICIST I EKONOMISKA OCH FILOSOFISKA ÄMNEN, 
ÄR ÅTERKOMMANDE KRÖNIKÖR I MOTORBRANSCHEN.

VAD SKA bilisterna göra när de inte längre har 
råd att köpa bensin?

Staten har givetvis en utväg. Drygt 60 
procent av bensinpriset utgörs ju av skatt. 
Finansmarknadsministern Per Bolund har ett 
annat förslag. I SVT:s ”Agenda” 12 maj sa han 
att ”lösningen är att göra sig oberoende av ol-
jan”. Bensin är en raffineringsprodukt gjord på 
olja. Så ministern menar att bilisterna ska göra 
sig oberoende av bensin när de sätter sig i bilen 
och försöker starta motorn. Hans förstånd har 
inte stigit honom åt huvudet.

EN INTRESSANT tanke. Bolund är språkrör för 
Miljöpartiet och sitter i regeringen. Så han har 
förmodligen en utbildning passande för detta 
uppdrag. Jag tror att han har klarat grund-
skolan, åtminstone lågstadiet – även om en 
mycket bilkunnig vän till mig säger att detta är 
att sätta förväntningarna väl högt. Regerings-
uppgörelsen S-MP 1994 ledde till att bensin-
skatten höjdes kraftigt. MP ville att människor 
ska sluta köra bil och i stället ta cykeln. Det 
gäller även undersköterskan i Norrland som 
har tre mil till jobbet, lika långt tillbaka, och 
efter arbetet ska köpa mjölk och hämta barn 
på daghem.

Vi har sedan länge regeringar som lägger 
skatt på allt som rör sig. Skatteomläggningen 
1991 ledde till våldsam höjning av bostadsskat-
terna. Samarbetet S–MP ledde till att energi-
skatterna steg våldsamt. MP vill att vi inte ska 
använda energi. S ville alltid ha högre skatter 
eftersom de för över makt från medborgarna 
till politikerna. För ett parti som har makten 
som huvudmål är detta en logisk ambition.

NU, NÅGRA teoretiska rader om ekonomi.
Punktskatter, prisregleringar och subventioner 
har varit huvudinstrument för svensk ekono-
misk politik i drygt hundra år. Vi har höga 
skatter på energi och har haft prisregleringar 
och subventioner på bostäder och livsmedel. 
Här ligger ett problem som finansmarknads-
ministern inte tänkt på, bland allt annat i 
svensk ekonomi han inte tänkt på.

Prissystemet är marknadens informations-
mekanism. Det ger alla information om resurs-
förbrukningen bakom varor och tjänster, om 

vad företag och privatpersoner efterfrågar och 
vad de vill betala. Systemet är absolut nödvän-
digt för att marknadsekonomin ska fungera. 
Varje reglering, subvention och punktskatt 
stör information och vilseleder därmed alla. 
Detta är ett huvudproblem för vår så kallade 
blandekonomi.

Hyresreglering – som vi i omgångar haft 
sedan 1916 – ger felaktig information till 
bostadssökande, och till byggarna om av-
kastningen på byggande av hyresbostäder. En 
effekt är en kronisk bostadsbrist.

Relativpriser är det viktigaste begreppet. Det 
betecknar priserna på de alternativ av varor 
och tjänster som företagen kan välja mellan. 
Punktskatter gör att priserna avviker från de 
faktiska kostnaderna. De vilseleder därmed 
producenter och konsumenter om kostnader, 
och därmed om efterfrågan. Följden blir att 
stora delar av ekonomin får felaktiga signaler, 
vilket leder till att investeringar styrs av vilsele-
dande information om faktiska kostnader och 
resursanvändning.

Prissystemet har samma funktion i en eko-
nomi som blodsystemet i en människa. Det ger 
ett flöde av styrande signaler till olika aktörer 
och påverkar därmed deras beteende, val av 
resurser, investeringsbeslut. Utan detta system 
fungerar inte ekonomin – åtminstone inte ra-
tionellt. Sovjetsystemet var inte bara en politisk 
diktatur utan också en ekonomisk katastrof 
– just därför att det inte hade ett fungerande 
prissystem. Läs exempelvis Hedrick Smith: 
”The Russians”, Time Books 1976.

FRÅGAN ÄR varför de högsta beslutsfattarna i 
landet inte förstår detta.
Men vi kan väl inte begära alltför mycket. 2

2  K R Ö N I K A

”Svenska  
investeringar styrs 

av vilseledande  
information …”

NILS-ERIC SANDBERG

Håkan Matson 
Moderator

Framtiden finns med DNB

Välkommen till vårt egna DNB-hus i Almedalen, 
Hamnplan 5, måndag 1 juli kl. 12.00 - 13.00 

Omställningen till elektrifierade bilar går trögare än väntat. Vad kan och måste  
göras för att sätta fart på försäljningen av elbilar och andra klimatvänliga alternativ? 
Kommer vi sluta att köpa och äga bilar – och istället dela och hyra, som musik på Spotify? 
Eller kommer vi transportera oss på helt andra sätt i framtiden? 
 
• Möt nyckelpersoner från bilbranschen - MRF, Vroom och Bil Sweden

• Inspireras av Sofie Lindblom som ger oss samhällsperspektiv och framtidsspaning

• Prata digitala kundupplevelser och elbilslösningar med DNB och Autolease

Framtidens bilbransch   
– Så sätter vi fart på elbilen

Anmäl dig till din kontaktperson på DNB. Vi ses i Almedalen!

Bertil Abrahamsson 
Vd Vroom

Tommy Letzén 
Vd MRF

Jessica Alenius 
Vice vd BIL Sweden

Mats Silfver 
Operations & risk 
manager, Autolease Part 
of the DNB Group

Sofie Lindblom 
Entreprenör, innovatör  
och digital influencer

Läs mer på: nyfikendnb.se



 

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

EN DAG SOM KAN FÖRÄNDRA ER VARDAG
Reparera däcken för miljöns skull
Både verkstaden, kunden och miljön tjänar på att reparera istället för 
att kassera trasiga däck. Vi lär ut hur detta görs på ett professionellt 
sätt, så att varken trafiksäkerhet eller däckets egenskaper äventyras. 
Vi använder endast reparationsmateriel från världens ledande 
tillverkare inom området, Rema Tip Top.

Under en eller två dagar går vi igenom hur man lagar däck för 
personbilar, lastbilar och på särskild förfrågan traktor- och 
entreprenadmaskindäck. 
Utbildningen innefattar teori om hur ett däck är uppbyggt och 
principerna för reparation samt praktiska övningar.

Boka din utbildningen via vår Facebooksida
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