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Tillsammans gör vi bra affärer

santanderconsumer.se

Clas Ljungqvist
Commercial Director B2B  

Santander Consumer Bank kombinerar den lokala bankens engagemang och den 
stora bankens resurser. Varje dag drivs vi framåt av människor och företag som har 
viljan att förverkliga idéer och skapa affärer. Vi är en del av en av världens största banker, 
Banco Santander, vilket ger oss styrkan att erbjuda de bästa finansiella lösningarna som 
hjälper dig i din försäljning. Med vår höga kompetens, långa erfarenhet och personliga 
engagemang ger vi kraft åt människor och företag att utvecklas och nå sina mål.

Välkommen till oss.
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TERMINSSTART, ni vet den där pirrande känslan efter 
ett långt sommarlov. Kanske nya klasskamrater och 
lite läskiga nya ämnen, en sammansatt känsla av obehag, 
spänning och lust.

I det här numret handlar det mycket om just skola 
och utbildningar. Personalbrist kommer att råda 
under många år framåt – skenvisioner om självkörande 
bilar/system med minskad skadefrekvensen och  
elbilar med mindre servicebehov till trots.

Men vi börjar med ett underskott och har sedan 
stora pensionsavgångar inom flera yrkesgrupper. 
Branschen, främst chefer och ledare, måste börja se 
över sitt kompetensbehov Vilka andra kompetenser 
kommer att behövas i framtiden och hur ska vi möta de 
yngre generationernas förväntningar för att behålla dem? 
 
KOMPETENSOMSTÄLLNING och vidareutbildning 
måste ske löpande. Med säkerhet är vi en framtids-
bransch för unga och andra som vill karriärväxla, men 
vi måste nå ut med det till föräldrar, syvar på skolor 
och medier. Järva- och Almedalsveckan i somras hade 
många inslag av kompetensutveckling. 

Vi måste jobba på alla fronter för att förändra 
bilden – som enskilda företag planera för deltagande 
på skolmässor, öppna hus, praktikplatspolicyer med 
mera. Som branschföreningar driva på politiskt för att 
skapa förutsättningar för skolan regionalt och centralt.

Allt från försäkringsbolag till märken och kedjor 
måste lägga kraft i att få till en attraktivare mediebild 
av vår bransch. Kriminalserier på tv borde inte ha 
en skitig bilverkstad som scen för grovt kriminella. 

Bilden måste förändras på samma sätt som några 
syvar fick vid en stående lunch vid ett verkstadsbesök: 
”Verkligen gott men när ska vi få se verkstaden?” 

TERMINSSTARTEN märks också med en kommande 
”elbilsexplosion” av bilvarianter i höst. Hur är vi 
förberedda på den i fråga om allt från kompetens till 
el-kapacitet och ägande av kunddata från bilarna? 

Hur blir effekten av dom nya reglerna med 
avgaskrav enligt WLTP, vad ska vi säga till kunden 
att en bil kommer att kosta i skatt och hur påverkas 
försäljningen? Hur kommer regeringen att göra med 
bonus malus-reglerna, 74-tons vägar och indexeringar 
av bränsleskatter, hur påverkas försäljningen och vår 
begagnat efterfrågan/lager?

HÖSTEN KOMMER att bli intensiv och det är extra 
viktigt att ta tag i våra frågor och styra dem i önskad 
riktning nu när Konjunkturinstitutet reviderar ner 
sina prognoser.

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”Kriminalserier på tv borde inte ha en skitig 
bilverkstad som scen för grovt kriminella”

Möt höstens utmaningar!

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      
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SANDRA BIRGERSDOTTER EK, 44, som tagit 
omslagsbilden på Arlandastad Bil i det här numret, 
frapperades av ägartrions glädje och goda samar-
bete. Sandras fotoresa började i mitten av 80-talet 
i ett mörkrum i Loftahammar och professionellt har 
hon haft kameran över axeln sedan 2006. Hon har 
även jobbat med marknadsföring och försäljning. Sin 
första egna bil byggde hon ihop själv av två Bubblor 
tillsammans med sin bror och var en trogen läsare 
av tidningen Bilsport som ung. I dag rattar hon en 
Volvo XC60. 

För insänt, icke beställt material ansvaras ej. Utbetalat arvode inkluderar Motorbranschen rätt till elektronisk publicering. Citera oss gärna men ange Motorbranschen som källa. Eftertryck av text och bilder är förbjudet.

MER OM VÅRA MEDARBETARE
Richard Ahlman
Annonser
070-855 28 21
richard@motorbranschen.se

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

Nordic Wheels AB, ingår i Nokiankoncernen | 054-14 16 00 | www.nordicwheels.se

Då och då tar man som bilhandlare in ett inbyte av ett annat märke än 
det man själv representerar. Och när nästa ägare vill ha t ex vinterhjul 

med i leveransen, kanske inte de vanliga inköpskanalerna fungerar så bra. 

Men på Nordic Wheels kan vi leverera däck och kompletta hjul till alla 
bilmärken. Och eftersom vi vet att en beg-affär oftast tar kortare tid än 
en nybilsaffär, har vi fokus på snabba leveranser. Oftast på din lastkaj 

dagen efter beställningen.

Ta en koll på vår webbplats. Tycker du att det ser intressant ut, är det 
bara att höra av dig till oss så får du ett inlogg för att testa. 

Välkommen till Nordic Wheels du också. 

TOG DU ETT INBYTE AV
”ANNAT MÄRKE”?

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Tanja Nilsson
Annonser
070-833 93 43
tanja@motorbranschen.se
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HÄLSOBOOST

– Många rör på sig för lite, en del 
har inte ens en grundkondition 
nog för sitt ordinarie arbete. Vi 
har undersökt det och bestämt oss 
för att göra något. Hälsa är olika 
för olika personer, men vi vet vad 
fysisk aktivitet gör för att motverka 
stress.

Vad gör ni?
– I fjol hade vi ett lyckat projekt 
med en digital träningstjänst under 
sex månader. Det enda användarna 
behövde var en uppkoppling och 
lite plats att röra sig på. Personalen 
kunde välja mellan yoga, pilates 
och kontorsträning, och pass mel-
lan 3 och 30 minuter. Allt enligt 
idén att all träning är bra träning! 
Vi fick ihop 2 500 träningspass, och 
vi hade gruppriser för att ge lite 
boost.

– Det handlar om att kapa trösk-
larna. Många vill träna men hinner 
inte gå på gym. Om inte män-
niskan kommer till träningen får 
träningen komma till människan! 
Men drivkraften måste finnas hos 
individerna själva, som företag kan 
vi uppmuntra.

Vad har ni på gång nu?
– Vi vill ta hand om nya medarbe-
tare ännu bättre; introduceras de 
bra på nya jobbet trivs de bättre. 
Den psykosociala arbetsmiljön, 
med bra chefer som inspirerar, är 
jätteviktig. I dag måste vi erbjuda 
mer än schyssta arbetsvillkor.

Är det här lönsamt?
– Svårt att säga att vi lägger 100 000 
och får tillbaka det. Men sett till 
vad en frånvarodag kostar i ren lön 

och än mer i produktionsbortfall 
ser vi uppsidan. Vi har fantastiskt 
fina sjuktal och hälsoprojekten 
ökar effektiviteten genom ökad ork, 
energi och glädje och då jädrar drar 
organisationen på.

Hur vet ni att ni lyckas?
– Ett mål är ett friskhetsindex, 
omvänd sjukfrånvaro, på 97 
procent. Vi fokuserar på det friska. 
Och priser vi vunnit är värda 
jättemycket. Koncernchefen Stefan 
Rasteby blev Årets Hållbarhetsprofil 
på Motorgalan i fjol. Det var i 
konkurrens med hela Sverige och då 
blir man säker på att det man gör är 
för att man vill något på riktigt. Själv 
har jag idrottat och mina barn har 
fått priser, men jag har aldrig blivit 
så stolt som när jag fick Miljöäpplet  
i Sundsvall häromåret.2Ap

Hallå Agneta Andersson, HR-ansvarig på Berners Personbilar  
och Tunga fordon. Ni jobbar hårt med hållbarhet och hälsa …

”  Ökad ork – då jädrar drar organisationen på”

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

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

Behåll tempot och konkurrenskraften 
genom att anlita en interimskonsult 
som kan motorbranschen, via oss 
på Autoexecutive! Vi har duktiga  
interimskonsulter tillgängliga från  
specialistnivå upp till chefs- och led-
ningsnivå.

Arbetar du som chef eller specialist 
idag och är redo för nästa steg i en 
spännande karriär som interims-
konsult? Då vill vi komma i kontakt 
med dig!

INTERIMSTJÄNSTER 
FÖR MOTORBRANSCHEN

Din Bil …
… lanserar privatleasing online 
med digital signering och kost-
nadsfri hemleverans. Via hem-
sidan erbjuder den fabriksägda 
återförsäljaren en helt digital 
beställnings- och köpprocess 
där kunden kan sköta hela bil-
köpet. Volkswagen Stockholm 
och Seat Stockholm är först ut.

− Privatleasing har vuxit rejält 
senaste åren och vi ser en stark 
efterfrågan från våra kunder 
på finansieringsformen. Även 
viljan att beställa produkter på 
nätet ökar generellt och därför 
känns det naturligt att erbjuda 
våra kunder möjligheten att 
även beställa sin nya bil online, 
säger Pontus Lamberg, digital 
sales manager på Volkswagen 
Financial services.

− Allt fler upptäcker möjlig-
heten och fördelarna med att 
privatleasa sin bil online och 
med kostnadsfri hemleverans 
gör vi det ännu enklare att köpa 
en ny Volkswagen eller Seat, 
säger Jens Wetterfors, vd Din Bil 
Sverige. 

Min Bil …
… har köpt Lennart Rönn Bil 
i Tyresö. Det är den sjätte 
verkstaden i Mickael Persson 
verkstadsdiadem.

 
Holmgren  
Bil-koncernen …
… planerar att bygga ut sin 
BMW- och Mini-anläggning 
på Dragonvägen i Kalmar. 
Holmgrens har ytterligare två 
anläggningar i Kalmar, där de 
representerar Hyundai, Mazda, 
Mitsubishi och Nissan.

Sundströms Bil …
... har invigt sin nya fullservice-
anläggning i Kramfors. Företaget 
säljer och servar Kia och grun-
dades 1971. Det drivs numera 
av andra generationen, vd är 
Fredrik Sundström.

TB Bil …
… planerar att i oktober starta 
bygget av sin nya anläggning på 
Hemgårds-området vid E4 i Ny-
köping. TB Bil är återförsäljare 
och serviceverkstad för Kia. Den 
nya anläggningen i Nyköping 
väntas bli klar hösten 2020. I 
Norrköping säljer och servar fö-
retaget förutom Kia även Subaru 
och Iveco.

Citroën kan hamna hos KW Bruun

SC MOTORS meddelade i juni att de inte längre kommer 
vara GA för Citroën i Sverige, men FSC Bilar fort-
sätter att driva Citroën som ett dotterbolag under 
SC Motors tills en ny importör utses.  

– Tillverkaren jobbar på att hitta en ny. De räknar 
med ett beslut under september. Därefter börjar vi 
förhandla om lagerbilar och överflyttning av ÅF-
avtal. Det finns fler än en potentiell kandidat, säger 
Anna Ulfvin, vd på FSC Bilar.

Enligt flera källor till Motorbranschen är en av 
kandidaterna KW Bruun som i dag är GA för PSA-
märkena Opel och Peugeot. KW Bruun själva vill 
inte kommentera.

Lindis Severinsson, i Citroëns märkesförening:
– Vi hoppas att en ny importör snabbt kliver in så 

att inte märket skadas ännu mer. Försäljningen har 
minskat under flera år, under januari–juli 2019 med 
drygt 40 procent jämfört med 2018, så ÅF-nätet ser 
positivt på en förändring och hoppas att Citroën ska 
få tillbaka den plats som märket förtjänar.

TOTALT SETT VÄNDE nyregistreringarna i Sverige 
uppåt i juli; 91 procent fler personbilar och 241 
procent fler transportbilar registrerades jämfört med 
samma månad 2018. Ett skäl är att jämförelsesiffrorna 
för 2018 var låga efter införandet av bonus malus. 
Citroën uppvisar en ökning med registreringar 
under juli i år med 120 procent, varav den största 
ökningen var bilar till ”bilhandeln”, alltså lagerbilar 
och demobilar.

Mer verkliga siffror är den för försäljningen av 
alla nya bilar som ökade med 16 procent för person-
bilar och 6 procent för lätta lastbilar.

Peugeot har fortsatt haft det tufft med två kon-

kurser under sommaren, Northcar och Autocenter i 
Sundsvall. I lokaltidningen framgår att affärsvillko-
ren varit en väsentlig orsak till konkurserna. 

– Alla har tvingats effektivisera, vilket i och för sig 
kan vara positivt, men tyvärr har vi i vissa fall tappat 
duktiga medarbetare som upplever att prestations-
kravet är allt för högt, säger Roland Appelskog på 
märkesföreningen.

Enligt honom finns fortfarande ingen dialog med 
KW Bruun, främst eftersom valberedningen inte lyck-
ats hitta personer som vill ställa upp i en ny styrelse. 

– Det är beklagligt. Att driva en ÅF-förening 
utan att kunna förhandla med sin huvudman är, 
med mina tidigare erfarenhet, inte utvecklande för 
märket, säger han.

Nyregistreringen för Peugeot gick ner med 32,9 
procent första halvåret, men utslaget per månad 
levererade KW Bruun betydligt fler bilar i juli och 
ökade registreringarna med 122,4 procent (825 
registrerade bilar i år jämfört med 371 förra året). 
Fördelat är den största ökningen bilar till bilhan-
deln (168 i år mot 52 förra året), men även en ökad 
försäljning av personbilar till kunder.

EN VIKTIG ORSAK till de ökade registreringarna för 
personbilar är övergången från bilar med ut-
släppsklass Euro 6.2 till Euro 6.3. Procentuellt blir 
ökningen signifikant eftersom Peugeot låg på väldigt 
låga nivåer förra sommaren.

– Ökningen till bilhandeln utgörs till stor del av 
lagerbilar. Vi lider just nu av en allt för låg nivå på 
lagerbilar. Många återförsäljare har svårt att uppnå 
ställda krav på grund av det, självklart påverkar det 
våra marknadsandelar, slutar Appelskog.2me

Citroëns återförsäljare väntar på besked om ny importör och Peugeot-
handlarna fortsätter svettas med hårda affärsvillkor och en GA som 
trycker ut lagerbilar som får statistiken att skjuta i höjden.

På PSA:s huvudkontor  
i Paris tas snart beslut  
om ny GA för Sverige.
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3
exemplar

av den nya modellen  
Volvo PV 444 tillverkades 

under 1944, för exakt  
75 år sedan. Men det här 

var mitt under brinnande 
krig. De första bilarna 

levererades inte förrän 
1947 och kostade  
då 4 800 kronor. 

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

”Teslafabriken är byggd helt i vitt. De anställda 
tillhör ’Teslafamiljen’, processen när batteriet 
fästs i bilen är ett ’giftermål’, någon betonar att  
de älskar sina ’robotkollegor.”
DN-reportern Linus Larsson i ett reportage från Teslafabriken

UTREDARNA ANSER att den obliga-
toriska vagnskadegarantin, som 
generalagenterna förköper, borde 
vara möjlig för konsumenten att 
välja bort mot ett lägre inköps-
pris! ”Ett problem är att det inte 
framgår hur stor del av nybilspri-
set som utgörs av vagnskadega-
rantin.”

Styrkeförhållandet mellan 
försäkringsbolagen och ska-
deverkstäderna beskrivs som 
ojämnt, bland annat för att 
skadeverkstäderna är helt hänvi-
sade till Cabas och Cab, som ägs 
av försäkringsbolagen, och att 
oberoende verkstäder missgynnas 
i upphandlingarna. 

MRF välkomnar rapporten och 
instämmer i huvuddragen.

– Det är inte bra att försäk-
ringsbolagen styr helt över 
skademarknaden och att makten 
ligger hos dem och biltillverkarna, 
säger Jan Olvenmo som efterlyser 
en större öppenhet om kostnader 
och premiernas storlek.

Han tycker att det är bra att 
Cabs monopol belyses. 

– Priserna har pressats så hårt 
att många verkstäder har svårt att 
nå lönsamhet.

MESTADELS REPARERAS ju vagnska-
deförsäkrade bilar på auktoriserade 
verkstäder. Konkurrensverket ser 
starka inlåsningseffekter som dels 
stryper konsumenternas valfri-
het, dels riskerar att slå ut många 
mindre verkstäder från marknaden. 
”Icke-auktoriserade verkstäder får 
allt svårare att hävda sig i konkur-

Vagnskadegarantin sågas
I början av sommaren gick Konkurrensverket ut med rätt svidande kritik mot den svenska 
vagnskadegarantin på nya bilar. I den 73 sidor långa rapporten ”Makten över bilen  
– en rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer” påtalas försäkrings
bolagens makt och diskrimineringen av oberoende verkstäder.

rensen på grund av försäkringsbo-
lagens hårda styrning till auktorise-
rade verkstäder.” 

Jan Olvenmo håller med.
– Det är jätteviktigt med balans 

mellan stora auktoriserade verk-
städer och små oberoende för att 
inte kostnaderna för kunderna ska 
skjuta i höjden. Försvinner de små 
spiller det ju över på service-
marknadssidan också. Men det är 
också viktigt att trygga kvaliteten, 
miljömässigheten och trafiksäker-
heten, säger han.

BIL SWEDEN, som citeras i rap-
porten, anför att tillverkaren och 
generalagenten måste ha kontroll 
över de första årens reparatio-
ner med tanke på nya tekniska 
lösningar och materialkombina-
tioner som kräver kompetenta 
tekniker.

Folksam framför att obliga-
toriet medför lägre premier för 
konsumenterna i och med att 
alla med nya bilar är försäkrade 
och därmed delar på den totala 
risken.

RAPPORTEN uppehåller sig längst 
vid vagnskadegarantin men 
tar även upp andra motorfor-
donsförsäkringar, som upplevs 
problematiska av många konsu-
menter. Skadade elbilar uppges 
vara en ny typ av klagomål: 
”Konsumenter har tvingats köra 
bilarna mycket långa sträckor 
till verkstäder som kan åtgärda 
skadorna, i ett fall hela 60 mil.”

Bättre sprida riskerna till fler 
verkstäder än att skicka bilar 
långa sträckor, anser även MRF.

Återstår att se om regeringen 
reagerar. 2 icn

Jan Olvenmo.

Framtiden finns med DNB

DNB bygger digitala Privatlesingprocesser för ett modernt och användarvänligt gränssnitt.  
I vårt Privatleasingkoncept integrerar vi både kreditautomatik, service, försäkring och 
tilläggstjänster – allt för att göra det enkelt. Privatleasingmodulen kan med fördel integreras  
direkt på en hemsida. Vill du vara bland de första – kontakta din DNB säljare!

Vi kallar det helt enkelt för 
 – PrivatLeasing by DNB

Läs mer på: nyfikendnb.se

Automatisk kreditkoppling 
och svar direkt

Helt digital process med 
ansökan direkt på sidan 

med Bank ID

Vi skräddarsyr processen  
för dig som återförsäljare

Användarvänlig  
och enkel process

Hermi Bil i Växjö … 
… får ny ägare från första 
december. Joakim Dahlqvist och 
hans företag Dahlqvists Bil tar 
då över driften, samtidigt som 
Hermi Bil byter namn till Dahl-
qvists. Anläggningen är sedan 
tidigare en så kallad FordStore, 
där Fords kompletta modell-
program, inklusive Mustang-
modellen, säljs. Familjeföretaget, 
grundat i Kristianstad 1948, 
säljer och servar sedan tidigare 
Ford i Kristianstad, Hässleholm 
och Ängelholm. Dessutom 
är man även serviceverkstad 
för Mazda i Kristianstad och 
Ängelholm. 

Biloteket i Nyköping …
… har blivit ny återförsäljare och 
serviceverkstad för Mitsubishi. 
Företaget säljer och servar 
sedan tidigare även Opel, vilket 
de fortsätter med.

Nordmarkens Motor …
… i Karlstad och Årjäng har  
upphört som representant för 
Isuzu men fortsätter som åter-
försäljare för Opel och Nissan.

Ulf Nylanders Bilar …
… har blivit ny återförsäljare 
för Suzuki i Örnsköldsvik. Det 
familjeägda företaget grundades 
1969 och representerar sedan 
tidigare även Hyundai, Subaru 
och Isuzu samt mopedbilen 
Aixam.

Stig Ericsson Bil …
… i Blekinge blir från augusti, 
september ny återförsäljare 
för Isuzu i Olofström. De säljer 
sedan tidigare även Suzuki och 
Fiat transportbilar.
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Tur och retur demonteringen
Nu börjar demonterarna att lagerföra plastdetaljer som är möjliga att 
reparera och få ett andra liv. En start up-verksamhet har dragits  
i gång och potentialerna är jättestora.

PLASTREPARATIONERNA på ska-
deverkstäderna har fått ett rejält 
uppsving. Nu börjar demonterana 
lära sig vad som är lagningsbart 
och spara sådana stommar, plast-
detaljer som annars skulle ha gått 
till återvinningen.

Via Bilplastteknik pågår ett 
samarbete med fyra demonte-
ringsanläggningar där dedikerad 
personal gått plastteknikkurser och 
till sin hjälp har en ”plastsnurra”, 
ett Excel-program för skadeberäk-
ning där bland annat nypriset för 
delen och skadans storlek matas 
in. Lyser det grönt är det lönsamt 
för en verkstad att reparera och 
använda delen på nytt vid en ska-
dereparation.

ALLBILDELAR i Huddinge är en av 
demonteringsanläggningarna i 
projektet. Där är Gunnar Walden-
ström inlagringsansvarig. Han vet 
vilka märken Bilia-verkstäderna, 
som de samarbetar med, för. 
Delar till dem från inlösta bilar 
synar han, sparar och lagerför 
som ”reparationsstomme” om 

det ser lönsamt ut att laga dem. 
Ofta handlar det om lätt skadade 
dyrare delar, stötfångare som mest 
men även grillar, kylarfästen och 
strålkastare.

Allbildelar bygger som bäst upp 
ett lager med de här delarna, på 
fackspråk benämnda reparations-
delsreturer. Efter sommaren kan 
lagret börja omsättas.

– Det känns bra att de här de-
larna kommer ut igen. Egentligen 
är ju nästan allt reparerbart, men 
det finns förstås en skärningspunkt 
för vad som är lönsamt, säger 
lagerchefen John Stenlund.

DET HAR TAGIT uppemot sex år för 
Bilplastteknik att sjösätta det här.

– Det kräver samsyn mellan 
demonterare, skadeverkstäder och 
försäkringsbolag, inte minst måste 
bolagens besiktningspersonal vara 
medveten om möjligheten, säger 
Jan Olvenmo på MRF som är 
primus motor.

Det krävs plastkännedoms-
kunskap av alla inblandade för 
att bli lyckat. Utvecklingen får 

gå långsamt. Men på sikt vädras 
en jättepotential. John Stenlund 
uppskattar att det kan röra sig om 
en intäkt på en miljon kronor per 
år som ett komplement.

– Det är win win för alla. 

DEMONTERARNA får sälja delar som 
tidigare gick till återvinningen, 
verkstäderna får sälja fler timmar 
och bilägarnas premier hålls nere i 
och med att skadekostnaderna bli 
lägre, säger Jan Olvenmo.

– Och inte minst bidrar det till 
ökad hållbarhet när fler delar stan-
nar i kretsloppet. Allt som är eko-
nomiskt försvarbart bör repareras 
i framtiden. Plastreparationer har 
blivit regel och det ska inbegripa 
även demonterade delar.

Det är ett cirkulärekonomiskt 
tänk; tillverkning av nya delar är ju 
energikrävande.

–  På längre sikt hoppas vi 
kunna utveckla återvinningen 
till plåt-, aluminium- och 
karossdetaljer som bakdörrar, 
huvar och framskärmar också, 
säger Jan Olvenmo. 2 icn

T v, John Stenlund och 
Gunnar Waldenström 
på Allbildelar med 
en stötfångare till en 
Volvo V70 som har 
bedömts ekonomiskt 
försvarbar att reparera.

PL A STL AGNING 2.0

Servicemarket 19, Oslo
12 september, Næringslivets hus
Årets norska servicemarknadskonferens har som huvudteman ledning 
och drift, rekrytering och lön, förändring och framtid.  www.nbf.no/
arrangementer/servicemarked192

IESF automotive EE Design conference
18 september, San Jose, Kalifornien
Kostnadsfri världsomspännande konferens för fordonsingenjörer och 
-företagsledare med fokus på transformationen till självkörande fordon 
och ”mobilitetsrevolutionen”. Samma konferens hålls i München  
i Tyskland 7 november. www.mentor.com/events

Kurs i Elsäkerhet, Bojo, Mjölby
3 oktober
31 oktober
Endagarsutbildning som beskriver och ger grundläggande info 
om handhavande av fordon med helt eller delvis elektriska 
framdrivningssystem, i enlighet med svenska bestämmelser och 
biltillverkarens anvisningar. Anmälan på www.mrf.se

Plastutbildningar, Bojo, Mjölby
Plastkännedom: 7–8 oktober, 29–30 oktober
Grundutbildning plastreparatör: 14–17 oktober
Plastreparatörsutbildning steg 2: 
9–10 oktober, 31 oktober–1 november
Anmälan på www.mrf.se

Sofia Motor show, Bulgarien
12–20 oktober
Här utlovas möten med formgivare, konstruktörer och tillverkare och 
därtill både gåvor till besökarna plus ett rikt utbud av underhållning. 
sofiamotorshow.bg

Lastbilsmässan Fenatran, Brasilien
14–18 oktober, São Paulo
Brasilianska mässan för vägtransporter utlovar hundraprocentig med-
verkan från lastbilsproducenter och reservdelar, tillbehör, vägredskap, 
säkerhetssystem, teknik inom transportnäringen. www.fenatran.com

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

Tokyo Motorshow, Japan
25 oktober–4 november, Tokyo Big Sight
46:e upplagan av Japans stora bilmässa har temat ”Open future” och 
utfäster en transparent vision om kommande teknik, mobilitetslösning-
ar och framtidspotentialer. Tilldrar sig på flera platser i Waterfront city.

North American Commercial Vehicle show (NACV)
28–31 oktober, Atlanta, Georgia, USA
Andra upplagan av den gigantiska branschmässan för tunga fordon på 
en utställningsyta om 48 000 kvadrat. Fabrikanter som Volvo Trucks, 
Mack Trucks, Freightliner, Western Star, Navistar International, Ken-
worth och Peterbilt samt Hino finns på plats, liksom ledande trailer-
specialister och komponenttillverkare inom branschen. Utställningen 
äger rum på Georgia World Congress center, ett stenkast från bland 
annat World of Coca-Cola. Mer på nacvshow.com

Begbil-19
7–8 november Clarion hotel Arlanda
Fjärde begagnateventet för personbilshandeln i MRF:s regi.  
Konferens, utställning, festivitas och mycket mingeltid. www.mrf.se

”Ansökningarna till fordon på  
gymnasiet har ökat, är näst  

attraktivaste yrkesprogrammet”

Känner mig lite grinig …

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

… över all ängslighet!
Häromdagen skulle en av våra tyngsta reportrar intervjua ett stort 

bilföretag om deras förberedelser för elbilar på verkstaden. Service-
marknadschefen, som sagt ja, lät sedermera meddela att han drog sig 
ur; hans överordnade hade sagt nej och hänvisat till generalagenten 
– eller MRF! 

Skulle generalagenten eller MRF berätta om ett enskilt företags 
utvecklingsplaner på sina verkstäder? ”De är skitnödiga som nästan 
alla nu för tiden, chefen är livrädd”, skrev reportern till mig.

Som tidning försöker vi ju tillvarata era intressen med alla till buds 
stående medel. Då förväntar vi oss att ni själva också bjuder på er! 

DET HÄR MED framtida strategier. Inte alla förstås, men många 
märkeshandlare låter som papegojor. Upprepar som mantran att 
morgondagens minskade servicebehov ska mötas med paketerade 
tjänster och inbäddade kunder. Åsikterna är lika utslätade som 
dagens bilmodeller. Best practice!

Är ni säkra på att det är bekvämlighet som kunderna kommer att 
efterfråga enbart? Själv upptäckte jag, när jag stod med åtta vinter-
däck vid ett bilbyte härförleden, vilken otroligt bra timpenning jag 
fick när jag bar ner fyra däck i källaren. Det tog en kvart och jag fick 
eftertraktad gratismotion på köpet.

FRÄSCHARE känns nya små uppstickare, som Arlandastad Bil, i det 
här numret som tänker lite utanför boxen. Ju mer tillverkare pressar 
återförsäljarna på nybilssidan, desto mer känns det som om beghandeln 
blomstrar av innovation och originalitet. Det finns så mycket att göra 
där. Vi återkommer med några nytänkare i höst.

FÖR ÖVRIGT längtar jag efter att få skriva något positivt om KW Bruun, 
inte att generalagenten själv tjänar mycket pengar – vinsten i fjol var 
90,6 miljoner – utan om något som är bra för handlarna så att inte 
fler tvingas slå igen.

TILL SIST vill jag nämna att söktrycket till fordon och transport på 
gymnasieskolorna faktiskt ökade till innevarande årskurs; fordon och 

transport var det näst mest sökta yrkes-
programmet. Det är alltså inte så att färre 
söker – som det fortfarande ofta upprepas 
av ohejdad vana. 

Stor heder för vändningen ska många 
av er ute på företagen ha som kreativt 

och snabbt hittat oändligt många nya 
rekryteringsvägar. Ni glimmar som 
stjärnorna på septemberhimlen. Då 

blir jag glad igen.

HÖR NI, vad skönt att det är höst, 
så känslorna får flöda och 
åsikter brytas!

Hammarängens Bil …
… i Skellefteå har tagit upp 
Mitsubishi som nytt märke och 
komplement till Opel och Fiat. 
Företaget är även serviceverk-
stad för Saab.

Din Bil-koncernens …
… anläggning i Lund blev för en  
tid sedan ny servicepunkt för 
Seat. Sedan tidigare säljer och 
servar de även VW, VW trans-
portbilar och Skoda på orten. 

Jeppssons Bil- 
koncernen …
… har blivit ny återförsäljare för 
Seat vid sin anläggning i Ronneby, 
där de även representerar Volks-
wagen, VW transportbilar och 
Skoda. Jeppssons finns även i 
grannstäderna Karlshamn och 
Karlskrona och säljer och servar 
även Audi och Scania lastbilar.

Lindholm Bil …
… i Haninge i södra Stockholm 
har börjat sälja Isuzu som kom-
plement till Citroën. Företaget, 
som ägs och drivs av Bengt 
Lindholm, sålde mellan 2006 
och 2017 också Subaru.

MotorKompaniet …
… i Söderhamn bygger en helt 
ny anläggning, som ska stå klar 
i slutet av 2019. Byggstarten 
skedde i slutet av maj.

MotorKompaniet är en 
märkes oberoende handlare, 
som ägs och drivs av Kenth och 
Ingela Bengtsson, som säljer 
nyare, begagnade person- och 
företagsbilar och normalt har ett 
hundratal bilar i lager. Företaget 
har även en MekoPartner-an-
sluten verkstad med rekond-
avdelning och däckservice.

Moderna Bil …
... har nyligen öppnat en nybyggd 
anläggning i Knivsta mellan 
Arlanda/Märsta och Uppsala. 
Företaget drivs av vd Andreas 
Berggren och startades i Jord-
bro/Haninge i södra Stockholm 
2012. Nyare begagnade person- 
och transportbilar säljs och 
servas. 

LÄS FLER 

NOTISER PÅ 

VÅR WEBB

motorbranschen.

mrf.se
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Personalbristen inom motorbranschen är väl känd. Åtta av tio företag uppger i Transport-
företagens årliga enkät att de har svårt att rekrytera. Sedan 2015 har behoven ökat med 
28 procent. Hälften av alla som går en fordonsteknisk utbildning är etablerad inom ett år 
efter avslutade studier. Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram.

Bristen på yrkesfolk växer

Fortsatt stor personalbrist
REKRYTERINGSBEHOVET under de tre 
närmaste åren uppskattas till totalt 6 400 
personer. Av dem behövs närmare hälften,  
47 procent, i Stockholms, Västra Götaland 
samt Skånes län. 

Behoven av tekniker och mekaniker är störst, 
men även kundmottagare/planerare, bilskade-
reparatörer/bilplåtslagare och plastreparatörer 
behövs. 

NÄR DET gäller personer med yrkeserfarenhet 
är det svårast att hitta bildelspersonal/reserv-
delspersonal. 

Undersökningen är gjord bland 2 270 med-
lemsföretag hos Motorbranschens arbetsgivar-
förbund. 

TEKNIKFÖRETAGEN påtalar också att det är 
stor brist på kvinnor inom motorbranschen 
med 93 procent män. Flest är kvinnorna inom 
kundmottagning/planerare där var fjärde är 
kvinna. Lägst andel är inom bilskadereparatör/
bilplåtslagare där bara en av hundra är kvinna. 

Teknikföretagen vill se långsiktiga och 
offentliga satsningar på att förändra bilden 
av yrkesutbildningarna. De efterlyser också 
utbyggd yrkesvux, yrkeshögskola och andra 
arbetsmarknadsutbildningar samt mer utbyte 
mellan företagen och gymnasieskolorna och 
andra utbildningar. Om unga får integrerad 
körkortsutbildning på gymnasiet anses också 
deras anställningsbarhet öka. 2ac

Källa:  Teknikföretagen, Riksrapport 2018 Tempen på motorbranschen.
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FOLK I BRANSCHEN

Mattias
Goldmann.

Oscar  
Cullberg.

Importör: NDI Sverige AB
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Claes Åberg är sedan en tid ny äga-
re av Visby Bilcity. Säljaren Andreas 
Gahne sitter kvar som styrelsemed-
lem i företaget, medan Claes Åberg 
fungerar som ny vd. Den gotländska 
VW-handlaren grundades 1943.

Oscar Cullberg, 35, är ny ny vd 
på Liljas Personbilar. Han har mer 
än tio års erfarenhet av bilbran-
schen, senast som företags- och 
affärsområdeschef multibrand inom 
Hedinkoncernen i Göteborg. 

Catherine Sahlgren är ny kon-
cernchef på skadeverkstadskedjan 
Werksta. Fram till dess var hon 
koncernchef för Trafikmagasinet. 
Hon efterträder bolagets störste 
privata ägare Patrik Puskala som 
fortsättningsvis kommer att vara 
verksam i styrelsen.

Den svenska generalagenten för Su-
zuki, Nimag Sverige, har bytt namn 
till Louwman Sverige. Detta för att 
tydligare anknyta till huvudägarens 

namn, Louwman group, som är en 
holländsk privatägd bilkoncern. 

Mattias Goldmann lämnar vd-
posten på den gröna tankesmedjan 
Fores i oktober för att bli chief 
sustainability officer på Sweco. Från 
oktober tar Andreas Bergström vid 
som tf vd.
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Avlastning i fokus
Lastbilschaufförernas hälsa prioriteras inom Toyota Motor Europe. Ihop med EU:s 
biltransportnätverk ECG har de inlett ett arbete för att minska olyckstillbuden.

I MAJ I FJOL ramlade en lastbilschaufför från övre 
rampen på en lastbil när han lastade av i ett 
europeiskt land och skadades allvarligt.

– Det var en chock för oss som uppdragsgi-
vare på Toyota. Det här ska aldrig behöva hända 
igen. I det här fallet föll chauffören genom stäng-
slet på övre rampen. Vi började genast se över 
hur vi kunde förbättra säkerheten genom att 
göra förändringar på bilarna och utbilda förarna 
i säkerhet, säger Steve Thomas, general manager 
för billogistik på Toyota Motor Europe.

Han leder arbetet för hälsa och säkerhet för last-
bilschaufförer på uppdrag av ECG, (European Fi-
nished vehicle logistics association). Steve Thomas 
menar att en säker arbetsmiljö är en förutsättning 
för att branschen ska kunna få fram fler chaufförer.

TRE FARLIGA situationer har identifierats: 
Avlastningen, risk för fall från lastbilen och bilar 
som rullar av lastbilen.

– Vi ser alldeles för ofta att bilar placeras på 
lastbilen utan att säkras ordentligt med en gång. 

Därmed utsätter chaufförerna sig själva och 
andra för fara, säger Steve Thomas.

Arbetsgruppen har skapat en portal där bran-
schen kan registrera incidenter för att synliggöra 
risker och föra ut information om händelser i 
förebyggande syfte.

Gruppen jobbar också med att ta fram en 
instruktionsbok med olika arbetsmoment för 
chaufförer, hur onödiga risker kan undvikas och 
hur avlastningsytor kan förberedas så att chauf-
förerna kan jobba på samma sätt oavsett var 
bilarna lastas av.

– Chaufförernas arbete hos återförsäljarna 
varierar i fara beroende på hur avlastningsplatsen 
ser ut. Ibland tvingas de lasta av bilarna på en 
trafikerad väg. Det viktigaste som återförsäljare 
kan göra är att ge ett bra stöd och en säker plats 
där bilarna kan lastas av, säger Thomas.

Han poängterar också att återförsäljarnas 
bilar ofta har väldigt lite bensin, vilket kräver att 
avståndet från lastbilen till området där bilarna 
ska förvaras inte får vara för långt. 2 me

Steve Thomas.

När Rejmes i Örebro byggt upp sin 
anläggning efter storbranden 2017 är 
miljö och säkerhet i fokus. Bland annat 
har verkstaden försetts med kundstråk 
där kunder ska kunna träffa sin 
tekniker utan att behöva vara i en miljö 
där bilar körs.

FÖR TVÅ ÅR sedan drabbades Rejmes i Örebro 
av en förödande brand då stora delar av 
anläggningen förstördes. Verksamheten flyttades 
bland annat till anläggningarna i Hallsberg, 
Askersund och Lindesberg. 

Nu har Rejmes byggt en klimatsmart verkstad 
med 850 solpaneler på taket (och döpts om till 
”Solsidan i Örebro”). Första delen är klar och 
under sommaren har personalen börjat flytta in 
i verkstaden, skadecenter, butik och lager. En ny 
tvätt står klar. 

Förutom solpanelsanläggning på 250 kilowatt 
på taket har Rejmes satsat på bergvärme 
med 28 borrhål som både värmer och kyler 
anläggningen på 6 000 kvadrat. 

– Tvätten är helt miljövänlig med ett 
reningsverk med biomassa som renar från 

Rejmes Örebro – nya solsidan
olja och tungmetaller. Vi kommer också rena 
verkstadens golvskurvatten och tvättvattnet från 
hjultvättarna. Vi minskar därmed transporter av 
farliga avfall, säger vd Peter Andersson. 

– Att tänka miljö har varit viktigt i nybygg-
andet. Vi har även tagit fram lösningar med 
pressar för att effektivt och resurssnålt få undan 
papper till återvinning.

FÖRUTOM MILJÖFRÅGAN har säkerheten i 
arbetsmiljön prioriterats. Speciella kundstråk 
har skapats där kunder och personliga 
servicetekniker träffas i verkstadsmiljö utan att 
vara bland körande bilar.

– En disk skiljer teknikerna och kunderna, 
men annars är det en öppen arbetsplats. Kun-
derna kan se hela verksamheten, men slipper 
risker, säger Peter Andersson om det nya säkra 
kundstråket.

Etapp två inkluderar den före detta lastvagns-
lokalen som nu ska bli däckhotell. Den beräknas 
stå klar under nästa vår och inrymma fem 
arbetsplatser och lager för 25 000 hjul. 

När Rejmes nu flyttar in i de nya lokalerna 
söker de både tekniker, bilplåtslagare och 
bilvårdspersonal. 2 me

Peter  
Andersson. 

”Att tänka miljö  
har varit viktigt  
i nybyggandet”
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   www.car-o-liner.se         info@car-o-liner.se

Skadereparation är vår verksamhet, Iär känna  
alla våra lösningar och skräddarsydda erbjudanden. 
Kontakta din närmaste säljare: 031 721 1050  |  www.car-o-liner.com

CTR® 9 
Vi tar verkstadseffektivitet på allvar!

Ergo-grip handtag som kan  
roteras 355O

Flexibel, teleskopisk supportarm  
för bättre räckvid

Automatiska material- 
inställningar

Svetslogg för dokumentation  
och registrering av svetsjob

16,000-amp transformator och 
CANBUS-kommunikation 

FÖR MER INFO SE:  www.car-o-liner.com/sv/product/ctr9 

GLOBAL PARTNER
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LÄNGS LANDETS många vägar finns 
tusentals skyltar som visar det 
aktuella bensinpriset.

Men nu finns det också skyltar 
som visar elpriset. Först ut är ham-
burgerjätten McDonald’s. 

– Vi har precis satt upp en helt ny 
typ av skylt utanför restaurangen 
i Munkedal, säger Marianne Ahl-
gren, t f presschef på McDonald’s. 

– Den visar både vägen och 
priset till våra laddstationer.

DE NYA skyltarna visar inte bara 
minutpriset för att fylla upp batte-
rierna på bilen utan också priserna 
för att fylla på kroppens batterier, 

McDonald’s först med 
skyltar för laddpriser
Nu har Sverige fått den första skylten med info 
om priset för laddning av elbilen. Skylten finns 
sedan några veckor på McDonald’s restaurang  
i Munkedal vid den hårt trafikerade E6:an.
 

både vad Big Mac och Happy Meal 
kostar.  

I DAG FINNS det möjlighet att ladda 
elbilen på 55 svenska McDonald’s, 
men redan nästa år planerar man 
att ha det på alla sina drive-thru-
restauranger.  

En ny undersökning som 
McDonald’s gjort visar att varan-
nan bilägare använder just bilen för 
semesterresan. Men för elbilsägare 
är siffran bara lite mer än var tredje 
(36 procent). Elbilsägarna tycker 
att det är så svårt att hitta laddsta-
tioner att de hellre låter bilen stå 
parkerad. 2mj

Nu har McDonald’s 
satt upp första 
svenska skylten 
som visar priset för 
att ladda elbilen. 

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

Nordens största  
mötesplats för  

motorbranschens  
service- och  
eftermarknad

Automässan är en fackmässa. Minimiålder 16 år.

Hämta din  

kostnadsfria entrébiljett på

automassan.se

15-18 januari
Svenska Mässan, Göteborg

Bytbil satsar på nybilsförsäljning. I en egen dedikerad 
sektion på Bytbil.com - Nybilsguiden, är utbudet av nya 
bilar samlat tillsammans med filtrerat innehåll, guidande 
texter, inspirerande bilder och biltester. Tillsammans med 
Leaseonline erbjuds besökarna också att skräddarsy och 
privatleasa utvalda modeller online. 

På Bytbil.com finns ett dagligt utbud på cirka 120 000 
annonser från Sveriges fordonshandlare. Även nya 
lagerbilar har annonserats ut sedan ett par år tillbaka.

–  Bytbil har en av landets starkaste positioner inom 
begagnade bilar. Nu vill vi ta en tydligare roll som ledande 
marknadsplats även för nya bilar. Genom att synliggöra och 
paketera utbudet bättre och bidra med vägledande innehåll 
kan vi underlätta köpresan för våra besökare, säger Johan 
Jaarnek, försäljningsdirektör för Blocket Fordon. 

I Nybilsguiden kan besökaren botanisera bland 
22 000 nya bilar i dagsläget - antingen genom att 
söka på specifika märken eller i kurerade kategorier 
såsom topp 10 mest sålda SUV:arna eller mest sålda 
elbilarna. Här finns även ett nytt samarbete med 
Auto Motor & Sport vars nybiltester finns tillgängliga 
för Bytbils besökare. 

– Vi är glada att lansera denna nyhet mot landets 
bilhandlare som kan få fler potentiella köpare inom 
nybilssegmentet genom att vi tillsammans skapar 
en lustfylld användarupplevelse. Kombinationen av 
inspirerande bilder och guidande texter ska på sikt 
kompletteras med rörligt innehåll. Idag levererar vi 
cirka 250 potentiella kunder inom nybil per vecka till 
landets bilhandlare - en siffra vi såklart ska öka, 
säger Johan Jaarnek.

Bytbil satsar på 
nybilssegmentet 

ANNONS
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Är du nöjd med resultatet?
– Supernöjd. Det enda som sprack egentligen 
var momentet att måla en skärm i treskiktsfärg 
och själv måla upp färgkorten för att lista ut 
antal varv i andra lagret för att få fram rätt ef-
fekt. När vi inte fick ha kort och skärm i boxen 
samtidigt, som jag hade räknat med, fick jag 
dubbla torktider. Men det skilde faktiskt bara 
80 poäng mellan mig och segraren.

Vad var du mest nervös för?
– Att få till maskeringen snyggt och funktio-
nellt på tid. Det gick bra, men hade jag haft 
fyra minuter till på mig hade det gått kanonbra. 
Små saker blir utslagsgivande, sådant som suttit 
som smäck hemma kan fallera under tävling. 

Hur hade du förberett dig?
– Tränat, tränat, tränat. Kvalitetsbiten kunde 
jag ju slipa på jobbet. Och ta tid på mig själv. 
Ibland stod jag och nötte tills Securitas lyste 

med ficklampan om nätterna. Sedan har jag 
haft en tilldelad coach, Sofie Persson.

Hur upplevde du hela VM:et?
– Coolt, stort och mäktigt! Under avslutnings-
ceremonin kom president Vladimir Putin. Jag 
stod bara femtio meter från honom, lite häftigt.

Hur kom det sig att du ställde upp?
– Jag är ingen tävlingsmänniska, hade till och 
med mardrömmar inför Yrkesprovet. Men där 
kom jag fyra och fick därmed biljett till SM 
som jag vann. Min lärare på Lugnetgymnasiet 
Björn Wilhelmsson och kollegerna här på Möller 
Bil peppade mig.

Vad har tävlandet gett dig?
– Det har varit en jättekick att få komma in i 
ett yrke, få nya vänner och upplevelser. Som 
21-åring. Jag har fått träningstävla i Tyskland 
och Norge, representera Sverige i Skoda-cupen 

där jag kom trea i konkurrens med tävlande 
från 32 länder. Och ett tag var jag tjänstledig 
för att medverka i Framtidståget. 

Varför blev du billackerare?
– Min bildlärare och mentor hintade mig om 
motivlack och jag tyckte att det vore coolt att 
göra bilder som åkte runt på bilar i Europa. Jag 
har alltid varit road av färg och form. Än så 
länge är det väl garageträning, men det har varit 
överraskande kul att jobba med bilarna och 
arbetskamraterna är som en extrafamilj. Jag 
tänker hålla på med den här verkstadsgrejen  
ett tag, men sedan vore det himla roligt att hitta 
något rörligare, med kundkontakt.2

”Jag mötte Putin också”
Yrkes-VM har avgjorts i ryska Kazan. Anna Widholm från Möller Bil, på 15:e plats i Fordons-
lackering bland 27 medtävlande. Precis hemkommen svarar Anna på några frågor här!
TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

ANNA WIDHOLM

ÅLDER: 21.
GÖR: Billackerare på Möller Bil i 
Västerås.
KARRIÄR: Lackeringsteknik på Lugnet
gymnasiet i Falun, praktik på LB Lack 
i Arboga.
FAMILJ: Mamma, pappa, bror, pojk
vännen Gustav, långhårige dvärgtaxen 
Sten (som är med på bilden).
AKTUELL: Precis tävlat i VM WorldSkills 
i grenen Fordonslackering i Kazan  
i Ryssland.
KÖR: Golf Alltrack 16.
FRITID: Hästar – frihetsdressyr och 
horsemanship, äger en islandshäst 
och en kiger mustang. Färg, form och 
teckning.
SURPRIS: Svalt intresserad av bilar.

I  H U V U D E T  P Å  E N  V M - D E LTAGA R E  2

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

Vi kan inte garantera din nattsömn. 
Men med våra försäkringar  
blir din affär garanterat bättre. 
Vi tar fram försäkringslösningar som piggar upp ditt säljresultat.  
Kontakta oss för ett möte med din regionsrepresentant.

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

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 - D
in trygghet

AutoConcept har sedan 1999 levererat 

försäkringslösningar till f
ordonsbranschen.  

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 
ändringar samt fel i try

ck och bild förbehålls.

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 tillb
aka 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 skriftlig
en till verkstaden.

WISEBIKER

Garantilösningar

för ditt fordon

 

Copyright © AutoConcept 2019. Rätt till 
ändringar samt fel i try

ck 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 fo

rdon

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 v
erkstad. 

Skadeanmälan görs av verkstaden på vår hemsida, 

varpå vi gör en snabb, kompetent och objektiv  

skadereglering och sänder skriftlig
t svar tillb

aka.

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 fo
rdonsbranschen 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 e
tt förstahandsval.

På vår hemsida hittar du fler produkter som  

ytterligare kan förenkla ditt fo
rdonsköp 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.

Ring
0300-52 10 00så berättar vi mer!

Oskar Thulin från Tovek, 
var den andre svenska 
deltagaren. Han kom på 12:e 
plats av 21 tävlande i grenen 
Bilskadeteknik.
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Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT

NOSTALGISK  
HIPSTER-UTMANARE
Retrodesignen tar sig ständigt nya uttryck. En 80-tals-Bronco, gärna 
brun eller tvåfärgad, påminner om en glad tidsålder utan flygskam. 
Måttlig avgasrening och dito rädsla för hudcancer passade bra med 
en surfbräda på taket. Några äldre läsare kanske minns när polisen 
i juni 1994 jagade O.J. Simpson i en vit Bronco. Kort därefter lade 
Ford ner modellen. Epoken med tvådörrars-suvar var över. 

Nu har Ford bekräftat att Broncon snart kommer tillbaka, med sin 
omisskänliga design. Ryktet säger V6:a på 325 hk eller en hybridfyra. 

Mängder med bilder cirkulerar, men ingen kommer från Ford. Tills 
officiella bilder finns på den nygamla modellen, förhoppningsvis 
med två dörrar – håll tillgodo med en 79:a i sitt rätta element.

Jättegrill I 
Har du reagerat på 
BMW X7:s enorma 
grill? Det har Lexus också, och de gillar 
den! Så nu ska de inte vara sämre. Nya GX 
har fått en jättegrill. 

Men varning: Den sitter på en högsmal 
Land Cruiser, resultatet är lite som att 
sätta en XC40-front på en Lada Niva. 
Vägegenskaperna utmärkta i terräng men 
mediokra på asfalt. En viktig skillnad är att 
medan Land Cruiser 150, som grund-
modellen heter, i Europa har en ganska 
bråkig dieselmotor på 177 hk men i USA 
får GX drygt 300 hk ur en 4,6-liters V8-
bensinare. Där är enda motoralternativet 
– därmed också sagt att den inte kommer 
till Europa. Så blir det allt oftare hos oss 
också som en följd av WLTP. Modellkom-
plexiteten minskar.

Jättegrill II
Även förnuftsorienterade transportbilstill-
verkare vill ha något som sticker ut. Det 
gör denna Renault Master – dels genom 
grillen, dels genom en mångfald av drivlinor 
– förutom tre motorer med bakhjulsdrift 
och lika många med framhjulsdrift planeras 
en elversion, alla med Android Auto eller 
Apple Play och en backkamera som proji-
cerar det som händer bakom fordonet där 
innerbackspegeln sitter. 

Flera nya assistentsystem och hela  
22 kubikmeter last i den 6,88 långa  
versionen. Finns också som buss med  
17 sittplatser.

Komplett suv-familj
Det som för drygt 20 år sedan började med M-klass har 
nu vuxit till ett komplett modellprogram. Kvaliteten på 
MB-bilar var rätt kass i slutet av 90-talet, allra sämst för 
M-klass byggda i Spartanburg i South Carolina. Men rikt-
ningen var klar och framgångsrik. Och nu är familjen kom-
plett. I nedre ändan finns Merca GLB 7-sits. Är man 1,68 
lång funkar tredje raden. Aningen mindre än GLC (bara 
5-sits) på utsidan men större inuti konkurrerar den med 
Tiguan Allspace. Sen har vi jätten GLS, åtta centimeter 
längre än föregångaren. Här kan man vara 1,94 lång och 
sitta längst bak. Den kommer också i Maybach-version. 

Allra mest intressant drivlina är GLS 580, V8 mildhy-
brid. Effekt: 489 hk, tillfälligt ytterligare 22 och 250 Nm 
att lägga till de 700 som alltid finns till hands. Två kända 
V6-dieslar kommer, V6 bensin bara utanför Europa. Ett tag 
kritiserades idén att använda ett märke i många segment. 

Mercedes har trotsat det och finns nu i många segment, 
försäljningen går bättre än någonsin. 

Tesla-utmanare
Alla elbilar kallas ju 
Tesla-utmanare, så även 
holländska Lightyear som 
lanserat sin första bil. Light-
year är det första kommer-
siella fordonet som drivs 
med solenergi. I ljuset av 
undersökningar som visar att 
elbilar kanske inte är bättre 
än diesel- och bensinbilar 
ur ett livscykelperspektiv 
kommer saken i annat ljus 
om det är solen som laddar 
bilen. Lightyear lovar att 
göra hållbara transporter 
tillgängliga för alla, överallt. 

Lightyear One. Sällan 
har det varit så svårt att 
beskriva varifrån design-
inspirationen kommer.

Sommarstugeutmanare
Sedan VW presenterade en studie på Caravan Salon i Düsseldorf 2017 har en ny Grand 
California utlovats. Nu är den äntligen här! Med 177 hk, åttastegsautomat och flera paket 
med assistentsystem. Detta är bland det bästa som finns i klassen just nu. Dusch inne och 
ute. Finns i två storlekar, 6 m lång och 3,05 hög eller 6,80 lång och 2,85 hög. Högbyggen ger 
utrymme men försämrar vägegenskaperna. Detta har VW löst med en sidvindsassistent.

VW Grand California. Se så lyckliga de ser  
ut när de äntligen fått sin Grand California!

Du hittar oss även 
på sociala medier

www.instagram.com/gesab_swedenwww.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB
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Vinn!

Vinnare
Vinnarna av multisprejen WD-40 Flexible från Seab i 
majnumret blev Robert Melander från Bilbolaget Nord och 
Arne Johanzon från Gustaf E Bil som får var sin låda med 
sex burkar.

Vi har fått ett kit om fyra fälglås till utlottning. 
Vill du vinna, mejla namn och postadress till redaktionen@
motorbranschen.se senast 10 oktober 2019. Skriv ”Fälglås” 
i ämnesfältet och glöm inte att ange om du vill ha till Audi, 
BMW, Mercedes, Porsche eller Volvo. Tidningens medarbe-
tare och anställda på MRF:s kansli får ej delta.  
Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Nytankat 2
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Smarta fälglås
Minst 10 000 bilar utsätts för fälgstölder 
i Sverige varje år. Nu börjar de svensk-
tillverkade fälglåsen från Rimgard att 
bli allt mer eftertraktade. En femarmad modul fästs över 
bultarna och låser bultarna genom ett intelligent system. När 
originalkåpan är tillbakatryckt kan låset inte ses med blotta 
ögat. Materialet är aluminium och åldras i samma takt som 
fälgen. Finns i färgerna svart, silver och antracitgrå och passar 
alla originalfälgar till Audi, BMW, Mercedes, Porsche och Volvo. 
Fler modeller är under utveckling. Säljs av bl a Bilia, Rejmes 
och Upplands-Motor samt direkt till konsument från Rimgard 
för cirka 4 000 kronor inkl moms per kit.

De handhållna robusta UV-härd-
ningslamporna från Scangrip, fram - 
tagna i samarbete med Basf, sägs  
vara revolutionerande och att ytterli-
gare fyra skador kan lackeras i lack-
verkstaden under en dag. Härdningen  
tar endast en minut. Sortimentet  
består av tre olika lampor, anpassade  
för olika storlek på skadorna. De  
större, Nova UV S och UV-light, är för 
större respektive medelstora skador. 
För punktreparationer och härdning av 
kanter och mindre områden finns  
UV-pen. Priserna ligger mellan 850  
och 3 400 kronor exkl moms hos Basf.

Rappar på härdningen

KREDIT-
KORTS-
VERKTYG
Så kallas multiverktygen på grund 
av sin ringa storlek, platta och 
inte större än ett kreditkort. Ryms 
faktiskt i plånboken. Det här från 
Gentlemen´s hardware har femton 
olika verktygsfunktioner mellan 
skruvmejslar, mobilhållare,  
ekernycklar och såg, avskärare  
och skäggkam. Priset inkl moms  
är 129 kronor.

Ny generation rengöring II
Seab lanserar också en ny duo schampo och vax med 
varumärket Armor All. Schampot Heavy Duty Car wash 
sägs rengöra kraftfullt på djupet samtidigt som det 
är glanshöjande och skonsamt mot lacken. Armor All 
Speed wax sprejas på. Rekommenderade priser, inklusive 
moms, är 150 kronor för en literförpackning av schampot 
och 150 kronor/halvlitern för vaxet. 

Ny generation rengöring I
Turtle Wax nya serie med tre produkter har inkluderat senaste 
kemiteknologin. Sealant Carnauba spray wax, som kostar 180 kronor, 
lovar ett skydd som håller i flera månader. Dry & Shine Rinse wax för 
240 kronor sägs förse bilen med flera lager av skydd som varar i sex 
veckor. Schampot Snow foam för 270 kronor ska vara högeffektivt, 
rikt skummande, miljövänligt – och dofta tuggummi! Saluförs av Seab. 
Priserna inkluderar moms.

Kolla nya BMW:n!
Nu i september utökar några BMW-återförsäljare 
modellfloran med – elsparkscyklar. Tillverkaren har 
slagit sig ihop med företaget Micro och producerat 
tre modeller. Paradprodukten, den mattsvarta BMW 
E-scooter, har två separata bromssystem samt  
fram- och bakljus och säljs för cirka 8 500 kronor. 
Den billigare och ihopvikbara City Scooter, kostar 
kunderna cirka 2 140 kr, och Kids Scooter med två 
stödhjul, cirka 280 kronor.

*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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 1 tandläkare
 

 2 journalister
Framgångsrika 

beghandlare
Stora växer och små får det svårt  

– inträdesbarriärerna blir högre och komplexiteten 
ökar. Men en del lyckas, med små medel. Som trion 

från Jönköping som driver Arlandastad Bil.
TEXT ANDERS PARMENT  / FOTO SANDRA BIRGERSDOTTER EK

PÅ 80-TALET växte tvillingarna Joel och Jonathan 
Ssempasa upp på Dalvik i Jönköping, inte långt 
från Bymarken, där lyxbilarna flockades tätt. 
På syskonens gård var det få lyxbilar, men 
väl kamrater, som grannpojken Farbod. Efter 
gemensam skolgång skildes de åt. Farbod Javad 
flyttade till Göteborg och läste till tandläkare, 
Jonathan och Joel stannade i Jönköping och 
studerade journalistik.

Långt senare återförenades barndomsvän-
nerna och startade Arlandastad Bil 2017.

MOTORBRANSCHEN har träffat Jonathan, vice 
vd, och Farbod, ekonomiansvarig. I anlägg-
ningen jobbar även vd:n Joel, säljaren Joakim 
som är tvillingarnas lillebror och två hallvärdar. 

I lagret finns ett sjuttiotal bilar, hälften står 
utomhus. Inomhus är det trångt, som före 
glaspalatsens tid. Bilarna kostar mellan 15 000 
och 350 000.
Hur hamnade ni här, Farbod?
– Efter 16 år som tandläkare med egen klinik 
ville jag göra något annat. Jag älskar bilar, och 
Joel och Jonathan älskar försäljning. Vi slog 
ihop tankar och krafter och för att bygga en 

begbilsfirma från grunden. För att det skulle 
lyckas behövdes dels struktur och processer, 
dels ett riktigt bra kundomhändertagande.

Jonathan är inte bilnörd – tog körkort 
först vid 26 – men tog med sig drivet och det 
strukturerade arbetssättet från nästan tio år 
med företags- och begagnatförsäljning av VW 
i Kista, Täby, Bromma och InfraCity och lusten 
att göra något eget. Erfarenheten från att imple-
mentera Din Bils begagnatkoncept 0–100-bilar 
upp till 100 000 kronor hade gett insikter om 
att det går att kapa kostnader.

Visst ger företagsbilar mer prestige. Men 
Jonathan föredrar nerven i begagnataffären:

– På beg gör man affär med unika exemplar 
och får fler kundkontakter.

FRÅN ANDRA HÅLLET kom Farbod med insik-
ter från tandvården om service, omhänderta-
gande och att bygga förtroende. Tandläkare är 
precis som bilhandlare utsatta för tuff konkur-
rens; är kunderna inte nöjda byter de.

– Folk ska känna sig trygga och kunna lita på 
oss. Bilhandlare har ju inte bästa ryktet. Män-
niskan glömmer så det behövs protokoll och 

ARL ANDASTAD BIL

ÄGARE: Jonathan Ssempasa, 38,   
Farbod Javad, 40, Joel Ssempasa, 38.

OMSÄTTNING: 50 miljoner.

VINSTMARGINAL: 6,2 procent.

+ 
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rutiner. Faller något mellan stolarna blir det 
huvudvärk som tar tid och kraft från försälj-
ning och kundkontakter.

Jonathan skjuter in:
– Kunden är alltid viktig och behandlas lika 

även om en billigare bil köps.

MED SMÅ MEDEL kom trion igång. De satsade 
på egna fastigheter för att hålla kostnaderna 
nere. I början fanns bara ett tiotal bilar till salu.

– Det är personal och lokaler som kostar, 
därför startade vi med egna fastigheter, säger 
Jonathan.

Företaget växer och lönsamheten är bra. 
Verkstadstjänster och rekond köps in. Jonathan 
och Farbod återkommer till ordet huvud-
värk. Första verkstaden de samarbetade med 
var slarvig, det gav mycket huvudvärk. Efter 
någon månad hittade de en ny. Nu fungerar det 
utmärkt.

– Som liten måste man samarbeta. DNB har 
trott på oss från början och vi har haft mas-
sor av hjälp av deras digitala verktyg, sådana 
samarbeten är värdefulla, menar Jonathan som 
också lyfter fram att tio år i märkeshandeln har 
bidragit både till nätverk och ett gott personligt 
rykte.

Så småningom kan det bli aktuellt med en 
större lokal och egen verkstad. 

Att växa innebär en utmaning.
– Vi har charmen i det personliga, vi tar oss 

tid för kunden och kan vägleda, ofta ger det af-
fär, är man stor blir man lätt opersonlig. När vi 
har 300 bilar måste vi dela upp det på något sätt 
så att man känner bilarna, säger Jonathan.

ARLANDASTAD BIL är inte så lätt att hitta. 
Lokalen är enkel men ren och fräsch. När man 
kommer in slås man av att de som jobbar här 
verkar ha roligt. Firman jobbar inte uppsökan-
de och är noga med att kunderna ska bli snabbt 
omhändertagna när de kommer. 

– Ställ rätt frågor, gör en riktig behovsanalys. 
En del har ingen aning om vilken bil de behö-
ver, andra vågar inte komma till skott. Man får 
hjälpa till, ge en spark i baken, menar Jonathan.

Vi hör ofta om brist på begbilar. Inte här. 
Lagret kommer från märkeshandlare, general-
agenter, inbyten och privatsålda bilar. Även där 
är det viktigt att vara snabb och seriös.

– En kund kom i går och hade ringt tio 
handlare, flera hade lovat mycket men försökte 
göra stora avdrag på plats. Vi stod vid vårt 
ord och fick affären, fast vi inte betalade mest. 

Kunden blev trött på att åka runt och känna sig 
förnedrad, berättar Jonathan.

– Vi har bra kontakter med märkeshandlare. 
De vet att de kan lita på oss, så vi får loss bilar 
vettigt. De får pengar och vi hämtar bilen i 
tid så de kan stänga affären, vi tjafsar inte om 
småsaker, menar Farbod.

HUR VÄL bilarna iordningställs beror helt på 
bil, miltal och skick. Här anses det inte fel att 
lämna någon mindre skavank oåtgärdad – som 
prutbroms.

– Man måste ha någonting kvar när kunden 
förhandlar. Antingen fixar jag skadan eller så 
får de lite rabatt. Man måste ha lite flexibilitet. 
En del vill fixa saker själva, eller känner nån 
som gör det billigt. Vill känna att de gör en bra 
affär. Eller så bryr de sig inte om det är en liten 
lackskada, säger Jonathan.

Farbod invänder att det är annorlunda med 
Audi, BMW och Merca. Är första intrycket inte 
bra vänder den målgrupp som kan ringa och 
fråga om märke på däcken.

NÄR JONATHAN och Farbod ska försöka för-
klara vad de gör annorlunda kommer flera svar 
– som hänger ihop. Fullt fokus på kundservice, 

”VI BRYR OSS 
OERHÖRT  

MYCKET OM VÅRA 
KUNDBETYG”

FARBOD JAVAD
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”BEGAFFÄREN ÄR 
UNIK OCH HAR NERV”

JONATHAN SSEMPASA

BEGHANDL ARNAS TIPS!

2Anlita hallvärdar som alltid har uppmärk-
samhet på kunden, gör ärenden och kör bilar 
till verkstad. Så säljarna kan fokusera på 
kunderna.

2Håll dig väl med dem som sitter på bilar. Om 
du är smidig, pålitlig och betalar snabbt blir du 
en bra partner och får tag på fler bilar.

2Använd prutbroms.

2Var ärlig och schysst. Säg aldrig kanske, säg 
ja eller nej.

2Kunder ställer frågor för att få reda på vem 
du är. Frågor om bilen kan egentligen handla 
om att lära känna dig som säljare.

2Undvik huvudvärk som bilmodeller med 
problem – det slutar ofta med minskad 
kundnöjdhet och lönsamhet – och tar tid från 
försäljning.

Parment reflekterar… 

Outlet – framtidens melodi?
Arlandastad Bil bygger på samma grundtanke 
som Din Bils 0–100-koncept. Rimligt iordning-
ställda bilar, kontrollerade, servade och trygga 
köp. Outlet kallas det ofta. Samtidigt driver 
tillverkarna på med program för certifierade 
begbilar.

Det finns flera fördelar med en outlet. Lägre 
kostnader för att iordningställa, lägre förvänt-
ningar från kunderna, och en fyndkänsla som 
inte ska underskattas. 

Volvos program för certifierat begagnat – 
Volvo Selekt – lovar att bilen ser ut och känns 
som en helt ny bil. Det kan innebära både höga 
kostnader för iordningställande och kunder 
som kommer tillbaka och har synpunkter 
på småsaker. För rent krasst – en begagnad 
bil är en begagnad bil. Som de sa hos en 
auktoriserad Volvo-handlare i New York när jag 
kommenterade jack i stötfångaren på en två år 
gammal XC60 T6 – if you want a car with no 
scratches, buy a new one!

välskrivna annonser, bra garantier (Svensk 
Bilgaranti) och en månads gratis försäkring 
(Paydrive). De gör checklistor, är medlemmar  
i MRF och följer deras riktlinjer. Inget faller 
mellan stolarna. Ordning och reda. De använder 
Google Reviews som har högre trovärdighet 
än till exempel Reco, där man som företag kan 
välja vilka som får en enkät.

– Vi bryr oss oerhört mycket om våra kund-
betyg. Får vi 5 blir vi jätteglada. Men det är 
viktigt att även få reda på vad vi kan bli bättre 
på. Vi vill visa kunden vilka vi är, säger Farbod.

Att nå fram i bruset är inte enkelt. Men bra 
objektsbeskrivningar och en snygg webbsida 
hjälper. Många googlar företaget.

– Kunderna ringer för att vi har bra beskriv-
ningar och bilder, konkurrenskraftiga priser 
och svensksålda bilar. Med 20-25 bilder får 
man fler affärer, det visar undersökningar. Gör 
det lite personligt – men låt samma person 
skriva texterna, annars blir det rörigt, menar 
Jonathan som skriver alla annonstexter.

– Sedan, när kunderna ringer, måste det 
finnas något mer att säga om bilen. Kunder vet 
ofta mer än vi vet, de har koll.

Småskaligheten gäller kundbemötande,  
undvikande av onödiga kostnader men även  

att chansa när affärsmöjligheter ges.
– Jag köpte in en Sharan med lite frågetecken 

billigt. När vi kollade vidare, tänkte småskaligt 
och smart, visade sig felen vara enkla att fixa.

Jonathans erfarenhet av försäljning, kommu-
nikation och journalistik lärde honom vikten 
av skarpa frågor. Farbod tog med sig erfarenhe-
ten av att driva en klinik lönsamt med protokoll 
och rutiner som följs och uppdateras.

FRAMTIDEN DÅ? Båda är pålästa – och överens: 
Det kommer finnas plats för mindre aktörer 
som är bra på kundomhändertagande. Alla vill 
inte dela bil eller köpa den på nätet. Föränd-
ringar är affärsmöjligheter, menar Jonathan:

– När folk köper hybrid byts rena förbrän-
ningsmotorer in, då får vi möjlighet till 
försäljning, man måste se trender tidigt och dra 
fördel av dem. 2

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

www.carpart.se

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

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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H     
yfsat centralt och nära många 
andra bilhandlare på Uppsalas 
bilgata, Fyrislundsgatan, ligger 
än så länge den ganska lilla 
bilfirman S:t Olof Bil. Direkt 

på plats märks affärsidén – att erbjuda bilar 
som passar normala plånböcker med fokus på 
mindre och bränslesnåla bilar.

Vi träffar Jesper Bjarnhagen, vd och ägare. 
Han blev bilhandlare av intresse, inte genom arv.

– Många är tvingade in, jag har valt att gå 
in aktivt och trivs riktigt bra. Jag har ett stort 
bilintresse, tycker det är kul att göra affärer och 
gillar kundkontakter. Är jag på fest och nån vill 
köpa eller sälja en bil nappar jag, säger Jesper.

– Varje gång jag utvärderar vad jag gör med 
mitt liv inser jag att jag ska göra det här.

Många i bilbranschen har ärvt firman och 
börjat som säljare, eller kanske i rekonden. 
Aldrig pluggat, flyttat, eller gjort nåt annat.

Jesper har en annan bakgrund. Han har drivit 
andra företag, ett Self Storage-företag och ett 
fastighetsbolag parallellt med S:t Olofs Bil, samt 
haft några säljjobb jämsides med studier. Sedan 
två år tillbaka fokuserar han bara på bilfirman 
och drar fördel av sina andra erfarenheter. 
Studier i ekonomi vid Uppsala universitet gav 
honom perspektiv.

– Man ser på saker på ett annat sätt tror jag, 
man träffar andra människor, bra kontakter, 
jag hade fastighetsbolag samtidigt så jag 
praktiserade det jag lärde mig.

Jesper tänkte läsa en magisterexamen, men 
köpte bilfirman i stället så det stannade vid en 
kandidat. Han gillar sitt jobb.

– Den här storleken på verksamhet ger en bra 
ratio mellan avkastning och huvudvärk/risk. 
Det är kul med beg och att hitta lösningar. 

EN DEL TROR att små bilhandlare kommer 
att försvinna. Det här är en liten verksamhet 
jämfört med andra i branschen. Jesper menar 
att små handlare med många märken har haft 
det tufft, men också har fördelen att kunna 
tänka att verkstad och försäljning hänger ihop. 
Flexibilitet och snabba beslut ger möjligheter, 
till snabbt iordningställande så inbytesbilar och 
inköpta bilar snabbt kommer ut till försäljning.

Med 55 miljoner i omsättning är S:t Olofs 
Bil stora på ett litet märke, Suzuki, och ligger 
stadigt kring topp tre i landet. I hallen står 
bland annat också en ett år gammal Cayenne, 
en rätt ny A6 Allroad och en V60 D5. Begagnat 
som uppenbarligen inte är naturliga inbyten till 
Swift eller Vitara. Ungefär 70 procent av försälj-
ningen är begbilar, så det är inte bara inbyten.

Var hittar du begbilar?
– Man måste ha ögonen öppna, bra kontakter 
och jobba med långa relationer. Och så får man 
vara med och hugga överallt. Man hör om nån 
som ska byta in fem bilar och hör av sig. Ibland 
får jag nys om nån som ska sälja och bjuder över.

Jesper tycker inte att man ska förlita sig på 
att få alla bilar från en och samma kanal. För 
honom kommer en stor del från bra kontakter 
som han har vårdat länge. En del från auktioner 
och han köper gärna av privatpersoner också.

– Sen har vi haft ett sunt flöde med privat-
leasing. Med rimliga nivåer kan vi ta rätt betalt 
och får tillbaka bilarna till rätt pris. Vi tjänar 
bra med pengar när de kommer tillbaka efter 
tre år.

Flera av bilarna i hallen är privatleasingåtertag 
och privatleasing ger en garanterad försörjning.

– Det säljs få Suzuki till företagskunder. Suzuki 
har dessutom riktigt bra andrahandsvärde.

Jesper tar gärna restvärdesrisker, de har oftast 
en uppsida! Lagom mycket privatleasing ger en 
sund prissättning och är lönsamt.

I allbilsverkstaden, som är är auktoriserad för 
Suzuki, fixas inbyten och kundbilar av de flesta 
märken. Där byts vindrutor, görs AC-jobb och 
hjulinställningar. En välutrustad verkstad för 
verksamhetens storlek som löser det mesta.

SOM LITEN  
MÅSTE JESPER  
TÄNKA STORT

Växande handlargrupper, ökade krav på handlare, höga verkstadspriser 
och metoder som tillverkare tvingar på handlare. Ingenting av det  

besvärar Jesper Bjarnhagen som driver S:t Olof Bil i Uppsala. En sann 
entreprenör med fingertoppskänsla för affären.

TEXT ANDERS PARMENT / FOTO RICKARD L ERIKSSON

J E S P E R  B JA R N H AG E N  I  P O R T R Ä T T E T  2

JESPER BJARNHAGEN

GÖR: Vd och ägare, S:t Olof Bil 
sedan 2007.

ÅLDER: 38.

FAMILJ: Fru, två söner, 9 och 7, 
dotter på 2.

INTRESSEN: Driva företag, 
familjen, bilar och båtar.

UTBILDNING: Kandidat i ekonomi, 
Uppsala universitet.

ÖVRIGT: Sekreterare i Suzuki 
återförsäljarförenings styrelse. 

S:t Olof Bil flyttar vid årsskiftet 
till större lokaler i anslutning till 
E4 förbi Uppsala. Verksamheten 
fortsätter med samma upplägg 
som tidigare.
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– Kunden vill ha bra service och vill betala för 
det. Våra kunder uppskattar den personliga 
service vi kan erbjuda som mindre verkstad 
men med kompetens och kunskap minst lika 
bra som en stor verkstad. Suzuki är ändå billiga 
att serva, en Vitara i fem år och 10 000 mil, det 
blir 16 800 för servicen totalt. 

Vad är viktigast, lönsamhet eller 
kundnöjdhet?
– En bra kombination. Vi följer MRF-villkoren, 
vi bollar mycket med deras jurist, men som alla 
etablerade är vi för frikostiga med garantier. 
Det gäller att ha en bra kombo.

Jesper lyfter fram att fabrikanterna vrider ner 
monteringstiderna och verkstäderna vrider upp 
timdebiteringarna. Det är svårt att belägga en 
mekaniker åtta timmar. Varför inte göra som 
snickare som alltid fakturerar för den tid det 
tar och dessutom för den tid det tar att handla 

”ETT MINDRE FÖRETAG GER EN BRA RATIO 
MELLAN AVKASTNING OCH HUVUDVÄRK”

JESPER BJARNHAGEN

material och fakturera, resonerar Jesper.   
– Vi har ju mekanikerbrist och långa 

bokningstider, varför ger vi rabatt?
Jesper tror att det blir tuffare att driva all-

bilsverkstad framöver. För försäljningen ser det 
däremot positivt ut. En kombination med nytt 
och beg ger en riskspridning med två bra ben 
att stå på. De hjälper varandra åt båda hållen. 

– Skulle vi bara sälja nya Suzuki skulle det bli 
tufft. Vi har jämnare försäljning med begagnat 
och vi säljer begagnade transportbilar också.

Jesper köpte firman 2007, och sålde till en 
början Fiat personbilar och begagnat. 2009 
började han sälja Suzuki i samband med att 
modellen Alto lanserades. På två dagar såldes 
inte mindre än 18 bilar. Året efter öppnade 
verkstaden, tur det, för snart skulle Suzuki säga 
upp kontraktet för handlare utan verkstad.

– Sen sa Fiat upp de flesta handlare 2010, det 
var synd för vi sålde bra med transportbilar. Vi 

har testat att sälja Isuzu, men kom fram till att 
vi har så stor potential i vårt Suzukidistrikt. Det 
är bättre att vara stor på ett litet märke än litet 
på ett stort. 

JESPER SATSAR på att växa – men kontrollerat.
– Vi försöker växa cirka fem till tio procent 
per år och gör det. Stadigt och kontrollerat. Vi 
har inga orimliga mål som att tredubbla på tre 
år. Hellre bra lönsamhet och nöjda kunder än 
snabb tillväxt.

Jesper betonar vikten av att inte dra på sig en 
för stor kostym.

– Allting måste hållas effektivt. Fem säljare 
skulle kräva en försäljningschef, det kostar en 
miljon per år. Samma i verkstan. Vi försöker 
hålla koll, vi vill ha stabilitet och lönsamhet.

Inbytestester resulterar ofta i stora avdrag, 
och det kan skapa konflikter med kunderna – 
eller uteblivna affärer. När Jesper inbytestestar 
försöker han göra en ärlig prissättning på felen. 
Devisen är att kunden inte ska behöva bekosta 
brister mot helt nytt, ”vi delar på däcken, det 
känns mer ärligt”. Hade kunden haft halvslitna 
däck hade det ju inte blivit något avdrag.

För Suzuki som litet märke blir det dyrt med 
bred annonsering i riksmedier. Jesper menar att 
det är smartare att lägga ut marknadsföringen 
lokalt mot en lite högre marginal. Samtidigt 
är många småhandlare försiktiga, de vill inte 
lägga pengar på marknadsföring så risken är att 
det inte blir så mycket handlarmarknadsföring 
alls. S:t Olof Bil öronmärker pengar till 
marknadsföring för varje såld bil. Lokalt kan 
pengarna användas smart.

– Jag kan ju saker lokalt och kan förhandla.

Hur är det att sälja Suzuki?
– Jag har aldrig mött en kund som är missnöjd 
med kvaliteten. Begränsningen är ett ganska 
smalt program, så kännedomen och igenkän-
ningen av märket blir inte så stor. Vi har heller 
ingen större kombi eller sjusits. För en stor del 
av marknaden finns ingen Suzuki som passar. 
Rent affärsmässigt har folk sina bilar längre, 
byter inte så ofta. Vi säljer mest till privatper-
soner. Den här naturliga bytesfrekvensen finns 
knappt med låg andel företagskunder. 2

JESPERS STRATEGI!

2Komplexiteten ska hållas nere, mellanchefer och 
långa beslutsvägar undvikas!

2Kundrelationer är enkla om man är tydlig och 
ärlig och använder sunt förnuft. Kunder ska inte 
övercurlas, det viktiga är en bra upplevelse och 
proffsigt och tydligt bemötande.

2Vi berättar för andra vad kunderna tycker! Vi 
använder Reco, det är transparent och alla kan se  
vad våra kunder tycker. (red:s not: Betygen är höga!)

2  P O R T R Ä T T E T  I  J E S P E R  B JA R N H AG E N

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

Feng shui, säger en del när de rensar ut och slänger. Men bilägare verkar inte vara mycket för 
medeltida kinesiska läror, i alla fall inte dem som vi träffade under en vanlig fredag på sta´n.  
För dem var lösenordet snarare ”spara allt”.

Samla på bilens kvitton, är det något för dig?
– Ja, jag sparar alla papper rörande bilen. 

Behövs de verkligen?
– Ja, när jag ska sälja den vill jag kunna visa upp 
dem. Så var det när jag köpte min bil, jag fick allt. 
Och så ska det vara när man gör bilaffärer.

Du verkar vara en erfaren bilköpare?
– Inte direkt, men jag gillar att köra och har haft 
en del bilar. Bilen är frihet för mig. Jag vill kunna ta 
mig ut till naturen precis när jag har lust. Egentli-
gen borde jag väl ha en elbil.

Sparar du alla typer av kvitton, eller är det 
bara för bilen?
– Datorer, bilar och mobiltelefoni … dem sparar jag. 
Kanske skor också, och andra lite dyrare kläder. 
Men inte för vanliga slit- och släng-plagg.

Sparar du kvitton när det gäller din bil?
– Jajamen, jag sparar allt.

I en pärm?
– Nej, nej. Andra papper har jag i pärmar, men inte 
de som gäller reparationer och besiktning. Dem 
stoppar jag ner i serviceboken, allihop, sedan tittar 
jag aldrig mer på dem.

Måste bli rätt tjockt i serviceboken?
– Skulle det ju kunna bli, men det är inte så mycket 
fel på den här bilen. Den går sällan sönder, så det 
blir inte så mycket verkstadskvitton. 

Men vad ska du ha papperen till?
– Ja, men, … dem får ju nästa bilägare. Sånt brukar 
folk vilja ha när de köper bil. Så att de kan se vad 
som blivit gjort.

Gillar du ordning och reda?
– Ja, jag är lite av ett kontrollfreak.

Hur viktiga är kvitton och besiktningsprotokoll 
för dig?
– De är viktiga, absolut.

Inget som går rakt ner i soptunnan?
– Nej, jag sparar allt, klistrar in i en pärm och 
behåller tills bilen går vidare till nästa ägare. Så 
har jag alltid gjort. Ända sedan jag köpte min andra 
bil och tills nu.

Inte den första?
– Nej, då tänkte jag inte på det. Men sedan dess 
har jag alltid leasat bilar och då har jag varit rätt 
noggrann. Det har gått genom företag jag har haft, 
då blir det viktigt att ha kvar dem för redovisning 
och sånt.

Är du likadan med andra saker du köper?
– Bara med allt som är viktigt.

Som din bil?
– Ja, den är viktig för mig, och den ska tas om hand 
på rätt sätt. Absolut.

MALIN EHNROTH

GÖR: Studerande och volontär.
BOR: Hägersten.
KÖR: Mazda 3, 2006.

LENA SVEDELL

GÖR: Distriktssköterska.
BOR: Sandviken.
KÖR: Hyundai i20, 2016.

BJÖRN ORVESTAD

GÖR: Sälj- och teknik-
ansvarig på it-bolag.
BOR: Mölndal.
KÖR: BMW 420 i, 2015.

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

”Inget kvitto är för oviktigt”

Vill ni etablera er  
i Helsingborg? 
Tillfälle att hyra exklusiv bilsalong  
om 1123 kvm på bra läge

Fastigheten ligger på Ättekulla Företagsområde, Södra 
Helsingborg intill väg 111, Österleden som är Helsingborgs 
Ringväg. Snygg entre med Besam glasskjutparti. Fönster 
i alla vädersträck. Lounge på Entresolplan om cirka 60 
kvm med Pentry och Kyl/frys. Säljkontor om 32 kvm. Både 
Lounge och kontor har separat uppvärmning och komfort-
kyla. Vattenburen golvvärme i hela lokalen. Fastigheten 
har en inhyrd Meca serviceverkstad som drivs i extern 
regi. Det finns Tvätthall med rekond för 2 bilar.  
Fastigheten är byggd 2005. Alla Portar med fjärr- 
kontroll. Det finns gott om parkeringsplatser, tomten är 
cirka 4000 kvm. Fastigheten har eget larm, på området 
finns det en gemensam nattlig bevakning. 
Vi vill i första hand hyra ut lokalen men en försäljning  
kan övervägas.

Helsingborg och Nordvästskåne  
har en positiv utveckling. Öresunds- 
regionen, eller Greater Copenhagen, 
är en samarbetsregion som omfattar 
Skåne och östra Danmark. Den är Nor-
dens befolkningsmässigt största, tran-
snationella samarbetsregion och har 
fått sitt namn efter Öresund. I regionen 
produceras 26 procent av Sveriges och 
Danmarks samlade BNP. 
/Wikipedia

Kontakt
Anders Asp  
anders@bilpaarp.com 
0705-229190



Chefer allt deppigare

… av alla chefer saknar  
tydliga riktlinjer för hur lönen  
ska sättas. Fyra av tio kände  

sig obekväma när vårens  
lönesamtal skulle hållas, visar  

en undersökning från  
tidningen Chef.

1/3

FEM AV TIO chefer har varit deprimerade någon gång under de fem 
senaste åren. Tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften  
har upplevt ohanterlig stress. Värst är det för dem som upplever  
att de inte har tillräckligt mandat. De dystra siffrorna framkommer  
i en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av ledarskaps
tidskriften Chef. 

De tillfrågade cheferna uppger att det är vanligt med psykisk ohälsa 
bland personer med chefsposition, men att de inte pratar om det 
offentligt. I ett pressmeddelande uppmanar Riksförbundet Hjärnkoll 
att jobba för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Förbundet strävar 
efter att bryta negativa attityder genom samtal och avliva fördomar, 
genom ambassadörer som föreläser om sina egna erfarenheter.
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SÖREN  
JACOBSSON,  
servicemarknads-
chef, Motorcentra-
len i Umeå
– Det händer att vi 
möts av fördomen om 
att bilverkstäder fus
kar. Det beror säkert 
på dåliga erfarenheter 

de senaste åren och något som alla bil
verkstäder har arbetat med att få bort. Det 
gäller att vara saklig och berätta att det kan 
hända misstag. Men vårt mål är ju att alltid 
göra hundra procent av det vi tar betalt för. 
Sedan gör vi interna och externa kontroller, 
för att vi ska hålla en jämn och hög kvalitet 
ut till kund.

Relationsinriktat ledarskap  
– och psykologiska kontrakt 
I relationen mellan arbetsgivare och 
anställda skapas psykologiska kontrakt som 
ett oskrivet komplement till det formella 
anställningskontraktet. Här 
beskriver författaren Ker
stin Isaksson, legitimerad 
psykolog, hur kontraktet 
utvecklas, förändras, ba
lanseras och vilka följder 
ett kontraktsbrott kan få. 
Genom att förstå kon
trakten kan arbetsgivare 
utveckla ett strategiskt 
ledarskap.  

Teamutveckling i teori och praktik 
Här har författarna Maria Åkerlund och 
Christian Jacobsson samlat teori och forsk
ning om vad team är, hur de blir 
till och utvecklas och varför de 
utvecklas som de gör, eller för 
all del, hur de inte utvecklas. 
Rollen som en i gänget, ledar
skap och följarskap diskuteras. 
Författarna beskriver även 
forskningsförankrade metoder 
för att analysera, diagnostisera 
och utveckla team. Frågor som 
hur teamarbete kommer att ut
vecklas diskuteras också i boken.

BOKTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Vilka fördomar möts  
du av i ditt arbete?

Filip Sjögren, personalchef på Astra Zeneca i tidningen Arbetsliv 

PATRIC  
ISRAELSSON, 
försäljningschef 
Bilmetro Ludvika
– Det händer väl fort
farande att vi jämförs 
med hästhandlare, ofta 
från sådana som inte 
handlar av oss, på det 
sättet att vi inte skulle 

lämna någon garanti. Men vi är ju minst lika 
seriösa som alla andra och tar på oss mycket 
i garantiväg, vi är ofta med och hjälper till 
mer än vad vi behöver.

JOHAN ERIKSSON, 
verkstadschef  
på Tage Rejmes 
 Bil i Linköping
– Jag möts ofta av att 
kunden är orolig för att 
bilen sjunker i värde 
i samband med en 
olycka, att det är dyrt 
att reparera och även 

att nya kunder ofta, efter mindre angenäma 
erfarenheter, har en misstro till att vi inte alla 
gånger gör ett fackmannamässigt arbete.

UNGA VILL INTE BLANDA 
JOBB OCH FRITID

Unga vill inte svara på jobbmejl på fritiden. 
Det framkommer i en enkätundersökning 

av Alma Media, KPMG och LokalTapiola. Majo
riteten av de omkring 500 svarande mellan 18 
och 29 år som fick frågor om arbete och chefer, 
ansåg att jobbmejl bara ska besvaras under 
arbetstid. 

Unga tycker vidare att cheferna inte kan för
vänta sig att arbetstagarna ska läsa arbetsrela
terade publikationer eller följa med annat inom 
deras specialområde på fritiden. Däremot är de 
unga mest positiva till att få direktmeddelanden 
av sina chefer på fritiden och förväntar sig att 
cheferna ska visa uppskattning när de har pre
sterat bra. Till exempel genom att ge ekonomisk 
kompensation. De förväntar sig också att che
ferna tillåter distansjobb och är flexibla när det 
gäller arbetstider. Förståelse och ett stort behov 
av bra ledarskap är också signifikativt för unga.

”Jag fokuserade mycket på de som skulle lämna  
– inte lika mycket på de som stannade – det   
skulle jag nog ha tänkt annorlunda kring i dag”

FRÅGA TRE

www.svenskbilgaranti.com 

Saknar ni verktyg?  
Med oss får du tillgång till automatiserad 
hantering av abonnemangstjänster.

Vill du flytta affären från sällanköp 
 till löpande abonnemangstjänster?

Allt fler människor lämnar att äga ett fordon till 
förmån för att betala för den funktionalitet man 
vill ha. Helst till ett fast månadspris där det 
mesta ingår, service, däcksbyte, garantier och 
försäkring. Många vill också ha flexibiliteten att 
förändra leveransen under abonnemangstiden. 
De företag som ser nya behov som nya affärs-
möjligheter är vinnarna.

Många bilhandlare idag saknar de verktyg som 
krävs för att hantera denna affärsmodell. 
Vi kan hjälpa er med det! 
Efter 20 år som en ledande nordisk 
garantileverantör vet vi vad som skapar nöjda 
återförsäljare och slutkunder. 

Vårt breda utbud omfattar;

• Garantikoncept

• Informations- & registertjänster

• Plattform för automatisering av:
 abonnemangstjänster som service-, 

   och reparationsavtal, däckhotell, bilvård etc.

Genom att erbjuda flexibla kundorienterade 
lösningar skapas trygghet och goodwill som 
påverkar kundernas beslutsprocess och driver 
lojalitet till ÅF:s affär. 
Kontakta vår försäljningschef Claes Hellman på 
claes@svenskbilgaranti.com för mera 
information.



 38 MOTORBRANSCHEN 8 - 9  •  2019

2 L Ö S N I N G E N 

1

2

3 Hälften deltar 
och ett minigym
planeras.

Drog i gång
träningspass
en dag i veckan.

Verkstadschef  
på Bilia startade  
after work-gym

Många hade 
värk i rygg,
axlar och knän.

ANNA KRALJ PRATADE med sin verkstadscoach Bosse Persson, som 
ställde sig positiv till att starta en träningsgrupp. 

– På grund av mitt hjärtproblem hade jag personliga skäl till att 
komma igång och träna, säger Bosse Persson, när vi träffar honom ute 
i verkstaden.

Sagt och gjort. Anna Kralj frågade ingen om lov utan tog med sig 
några träningsredskap hemifrån och drog igång gympapassen i verk-
stadslokalen. Varje torsdag efter jobbet klockan 17:15.

– Vi är här på vintern och när det är dåligt väder, annars försöker  
vi vara ute så mycket som möjligt, säger Anna Kralj.

Gruppen brukar promenera från Bilia till Östervångsparken, som 
ligger intill Vångavallen där Trelleborgs FF spelar sina hemmamat-
cher. En lagom uppvärmning på en kvart ungefär. 

Anna Kraljs träningsfilosofi är att göra det så enkelt så möjligt. Den 
egna kroppen är det bästa redskapet, vilket betyder exempelvis situps 
och armhävningar och jogging. Man brukar hålla på en timme ungefär. 

NÄR DEN nytillträdda verkstadschefen på Bilia i Trelleborg, Anna 
Kralj, hade personliga utvecklingssamtal med sina medarbetare insåg 
hon att det fanns ett gemensamt problem.

– Nästan alla klagade över att de hade värk i rygg, axlar och knän.  
De kände sig trötta och slitna. Och då talar vi om killar som är runt 
trettio år. Jag tänkte att så här kan vi inte ha det, berättar hon.

Själv har hon ett förflutet som fotbollsspelare på elitnivå i Malmö FF, 
så hon tänkte att medicinen mot värken kunde vara motion och träning.

– Det handlar om att stärka olika muskelgrupper så att lederna 
avlastas. Och att röra på sig för att bli av med tröttheten och orka mer. 
De här killarna ska ju förhoppningsvis orka att jobba många år till. 

Sedan hoppades Anna Kralj också att sammanhållningen och grupp-
dynamiken i arbetslaget på sammanlagt 13 personer skulle bli bättre.

– Det finns en vinst i att träffas efter jobbet och lära känna andra 
sidor av varandra. Det ökar förståelsen och toleransen.

Problemet

Lösningen

Resultatet
UNGEFÄR HÄLFTEN av arbetslaget brukar hänga med på träningspassen. 

– Vi är i stort sett samma gäng. Jag hade så klart önskat att alla hade 
hängt med, men det går ju inte att tvinga folk, säger Anna Kralj.

Hon hade även förhoppningar om att de som tränar själva skulle 
öka sin träningsdos och motionera fler gånger i veckan på egen hand, 
men det har inte hänt.

Men all träning är bättre än ingen träning, det kan Bosse Persson 
intyga. På grund av sin hjärtåkomma går han på regelbundna hälso-
kontroller på sjukhuset.

– De såg redan efter några veckor att jag hade börjat röra på mig. 
Värdena var mycket bättre och det känns ju bra.

Anna Kralj tycker att stämningen ute i verkstaden har blivit bättre.
– Vår satsning har fått mycket uppmärksamhet internt. Min chef 

Tomas Nilsson tycker satsningen är toppen och lyfter ofta fram oss. 
Det har gjort att killarna har blivit sedda och det är ju alltid positivt.

När Anna Kralj blickar framåt nämner hon att det finns tankar om att 
inreda ett oanvänt rum i fastigheten till ett minigym. Allt för att göra det 
lättare att hålla igång när vädret inte inbjuder till utomhusaktiviteter.

På sitt nya jobb som verkstadschef i Trelleborg 
möttes Anna Kralj av unga killar som klagade  
på värk och trötthet. Som före detta elitidrottare 
var motion efter jobbet hennes medicin.
TEXT & FOTO ROLAND WIRSTEDT
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Här är gympagänget i Östra 
Vångsparken. Från vänster 
Christoffer Didrichsen, Peter 
Andersson, Mathias Andersen, 
Mounir Fahkro, Anna Kralj och 
Bosse Persson.
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SKOLANS  
SAK ÄR VÅR!

Ska bilverkstäderna kunna leverera krävs 
kompetenta tekniker. Och för att kom
petensförsörjningen ska fungera krävs 
kvalitativ undervisning. Skolfrågan har 
tagits på fullaste allvar och med Motor
branschcollege har den fordonstekniska 
gymnasieutbildningen nått nya höjder. 
Branschens medverkan är ett måste.

DET ÄR INTE en dag för tidigt att 
nödvändigheten av engagemang i 
skolfrågor har trängt in hos bran-
schen. Det ger märkbara resultat. 
Tre år efter att Motorbranschcol-
lege (MBC) rullades ut har mas-
sor hänt och det är bara början.

I dag är 15 skolor certifierade 
MBC-skolor och hela 35 ansöker. 
Mest påfallande är ändå att de 

tre första MBC-skolorna – Jämtlands gymnasium 
Fyrvalla i Östersund, Tullängsgymansiet i Örebro 
och Edströmska gymnasiet i Västerås har fått 80 
procent fler förstahandssökande elever. Efter drygt 
två år!

MBC-skolorna peppas att vässa sig – vidare-
utbilda lärarna, kvalitetssäkra verksamheten och 
uppgradera utrustningen för att nämna några av 
kriterierna.

– Och så får de uppmärksamhet, säger Jonas 
Hehrne som är Motorbranschcolleges projektledare.

Skolorna blir bättre och det riktas strålkastarljus 
på dem. Fler elever söker sig dit, fler går ut mer 
fullslipade.

– Skolorna har levererat över förväntan och kva-
litet driver rekrytering, säger Hehrne.

 
Han hävdar att branschens medverkan är 
avgörande.
– Utan den skulle skolorna bli isolerade öar.

Många företag engagerar sig hårt. Flera gene-
ralagenter också. Scania och Volvo var tidigt ute 
på lastbilssidan. På personbilssidan är Toyota, 
Volvo Bilia och Volkswagen starkt involverade i 
dag. Även en del MRF-distrikt jobbar hårt med 
skolfrågorna.

Det finns uppemot 180 gymnasieskolor som 
erbjuder fordons- och transportprogrammet i 
Sverige. Ett kaxigt mål är att hälften av dem blir 
MBC-certifierade i framtiden.

– Motorbranschcollege gör stort avtryck men 
det är inte enda lösningen, det måste satsas på 
vuxenutbildning också, säger Jonas Hehrne.

– Och sedan måste ju branschföretagen vara 
attraktiva arbetsgivare när eleverna bakas ut. 2icn
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”UTAN BRANSCHEN
SKULLE SKOLORNA 

BLI ISOLERADE ÖAR”

Jonas Hehrne  
är projektledare 
för Motor-
branschcollege.

Fotnot: Motorbranschens Arbetsgivare-
förbund och IF Metall är huvudmän för 
Motorbranschcollege. Projektet omfattar 
fordonstekniska gymnasieutbildningar och 
förutsätter lokala styrgrupper med både 
bransch, skola och politiker.

Yrkespluggets 
fordonshall  
i Bromma.
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Yrkesplugget har högt  
söktryck varje år, kanske 
tack vare ett nära bransch
samarbete. I höst har fler 
tjejer än någonsin sökt 
fordonsprogrammet som 
förstahandsval.

” Skola & bransch måste se sig 
som kollegor och hjälpas åt”

Om skolan:
– Vi tänker bransch och jobb, inte 
bara utbildning. Vår vision är att alla 
som går hos oss ska jobba inom det de 
har utbildat sig till. Den inställningen 
gillas av branschen. Vi hade gärna sett 
en långsiktig marknadsföringsstrategi 
ihop med andra skolor och branschen 
för att öka intresset för exempelvis 
personbilstekniker, säger marknadschef 
Börje Lundén på Yrkesplugget. 

– Vi försöker också ta extra hand om 
de tjejer som väljer våra utbildningar, 
bland annat genom att skapa tjejgrupper, 
eftersom de är i minoritet. 

– Tack vare vårt goda samarbete med 
branschen har vi modern utrustning och 
verktyg. När vi har öppet hus kommer 
våra samarbetspartners med de senaste 
fräckaste bilarna, tio tolv bilar till ett 
värde mellan 15 och 20 miljoner. Vi för-
söker också uppfylla elevernas drömmar 
genom att låta dem som vill jobba med 
ett visst märke komma dit på APL.

YRKESPLUGGET, 
FRISKOL A

SÄTE: Bromma och  
Uppsala.

UTBILDNING: Fordons- och 
transportprogrammet – 
personbils-, transport-  
och MC-teknik.

ANTAL FORDONSPLATSER: 

25 per skola och år.

ANTAL SÖKANDE: Totalt 
personbilsteknik 147,  
varav 83 förstahands-
sökande till hösten.

FULLFÖLJER FORDONSPRO

GRAMMET: Ca 80 procent.

MBCCERTIFIERAD: Bromma 
ja, Uppsala pågår.

LOKALITETER: 

Nyrenoverade, totalt 
21 platser med 
branschstandard.

SAMARBETSPARTNER: 

Bland andra Upplands  
Motor, Bilia, Bavaria, 
Din Bil, Hedins, British 
Motorgroup och Mercedes 
tar emot APL.

SURPRIS: Första året ar-
rangeras en lådbilstävling, 
där elever i grupper får 
bygga lådbilar till en täv-
ling. Beräkning av material, 
utförande av ritning och 
engelska termer ingår. 

Hur engagerar sig branschen?
– Vi samarbetar med Yrkesplugget så mycket vi kan. Vi besöker skolorna 
och berättar hur vi jobbar i branschen, är med på öppet hus och mässor 
och tar emot praktikelever. I våras tog vi emot tio elever från årskurs 
ett under ett gediget tvåveckors-program. I höst kommer samma elever 
tillbaka på mer avancerad praktik, säger Helena Andersson på Upplands 
Motor.

– Yrkesplugget är ute och syns mycket och är aktiva på sociala medier 
där ungdomar finns. De väcker också intresse hos tjejer och erbjuder 
elever ökad kunskap inom plåt och lack, ett område vi har stora brister 
inom.

– I utbildningsfrågor måste vi i branschen se oss som kollegor och hjälpas 
åt. Vi uppmuntrar elever att jobba på flera ställen för att få erfarenhet.

Börje Lundén.

Fordonshallen  
på Yrkesplugget  
i Uppsala.
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NOBELGYMNASIET

SÄTE: Karlstad.

Kommunalt gymnasium.

UTBILDNING: Fordons- och 
transportutbildning, vuxen-
utbildning, YH-utbildning 
mot diagnosteknik och 
program kombinerade  
med SFI. 

REKTOR: Jonny Lindström.

ANTAL FORDONSPLATSER: 
60 gymnasieelever, totalt 
60 vuxna till grundläg-
gande utbildning och YH. 

SÖKANDE TILL HÖSTENS 

INTAGNING: 115 gymnasie-
elever och 45 till vuxenut-
bildningen.

GÅR UT FORDONSPROGRAM

MET: Cirka 90 procent 

HUR MÅNGA VÄLJER FORDON 

EFTER ÅK 1: Alla.

MBCCERTIFIERAD: På gång.

LOKALITETER: Stora och  
ändamålsenliga. Volvo bi-
drar med två arbetsplatser. 
Karosseri/lack och trans-
port i andra stadsdelar.

SAMARBETSPARTNER: Bl a 
Volvo/Helmia och Scania/
Lecab på lastbil.

SURPRIS: Flera utlands-
samarbeten. Elever gör 
praktik i Spanien, Turkiet, 
Litauen och Italien.

Om skolan:
– Branschen skriker efter personal. Vi 
gör vårt bästa och tar in 60 elever per år. 
Vi har även utökat vårt program med 
ett snabbspår kombinerat med SFI-
studier, där personer som tidigare jobbat 
som mekaniker snabbare kan komma 
ut på marknaden, säger rektor Jonny 
Lindström.

– I våras avslutade vi SFI med inrikt-
ningen karosseri och lack. I höst inleder 
vi Yrkes-SFI personbil. Vi har 14 platser 
och de som kommer in kan räkna med 
att lära sig hur det svenska systemet 
fungerar och grundläggande kunskap  
i arbetsrätt och arbetsmarknad. 

– För våra gymnasieelever försöker 
vi göra utbildningen attraktiv genom 
att ha bra arbetsmaterial, som två nya 
V90 som vi fått i utbildningssyfte. 
Att så många söker till fordons- och 
transportutbildningen är jätteroligt, men 
på kort sikt löser vi tyvärr inte att kunna 
ta in alla. 

Rekordhögt söktryck på  
Nobelgymnasiet i Karlstad

Nobelgymnasiet i Karlstad 
når all time high i antalet 
ansökningar till fordons och 
transportutbildningen med 
nästan dubbelt så många 
ansökningar som platser.

Röst från branschen:
– Jag upplever Nobelgymnasiets lärare som extremt måna om att 
eleverna får en så bra och uppdaterad utbildning från branschen som 
möjligt när de är hos oss på APL. Helmia, Volvo och skolan samarbetar 
inte bara med eleverna utan även med lärarna som på eget initiativ får 
samma fortbildning på Volvo som våra tekniker, säger Anders Englund, 
utbildningssamordnare på Helmia i Karlstad.

– Att söktrycket är så högt är jätteroligt och det är en utveckling som 
vi i branschen har väntat länge på. Förra året var det också ett överskott 
på elever, men nu kan vi börja sålla så att rätt elever som verkligen vill gå 
utbildningen kommer in. Det kommer ge god utdelning. Vi lyckas nästan 
varje år anställa någon elev i slutet av tredje året.

AV MARIA ERIKSSON
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

SPECIAL (202X267MM) > DMV

NYHET

#509293
LYSRÖRSARMATUR LED, 2X18W
IP65 klassad LED armatur för inomhus- eller 
utomhusinstallation i garage, källare och 
industrianläggningar.  och lock. 

199KR

#510224

READY TO WELD MIG 200
Allt du behöver för att komma igång med svetsning 
av vanligt och rostfritt stål! Migsvets 200 Evo med 
slangpaket SB150. Gastub med gas, svetstråd,
svetshjälm automat eagle-flag 

9.467 KR
10.263 KR

KAMPANJ

#74333
METALLBANDSÅG G4023
Bandsåg industrimodell halvmanuell, vilket 
innebär manuell lyftning av sågbygel samt 
nedsänkning av sågbygel via hydraulkolv.

15.596KR
19.992KR

KAMPANJ

#497788
POLERKIT I VÄSKA
Komplett polerkit som innehåller vår prisbelönta 
polermaskin inklusive polersvampar, Pratts 
polermedel och lackförsegling ger fint resultat.

1.596KR

NYHET

#509365
HYLSNYCKELSATS 1/4” & 1/2”, 147 DELAR
Hylsnyckelsats i 147 delar innehållande ¼” och 
½” verktyg av kromvanadiumstål i bra kvalitet, 
perfekt för hemmafixaren eller hobbymekanikern. 

959KR

NYHET
#509665
VERKSTADSINREDNING PROFI, SVART
En verkstadsinredning för er som behöver 
det lilla extra! Ett komplett inrednings-set i 
stilrent svartlackerat utförande med silvriga 
detaljer. Skåp och hurtsar av helsvetsad 
konstruktion som enkelt monteras ihop till 
en stabil modul. Medföljande bänkskivor 
av rostfritt stål ger både en mer tålig, 
snyggare och framförallt mer välkomnande 
arbetsyta. Istället för en hel lång bänkskiva, 
består denna variant av 2 st 1440 mm långa 
bänkskivor - detta gör det möjligt att dela upp 
inredningen i två sektioner om man så önskar. 
Modulens ena skåpshurts är försedd med 
lucka för skräp samt ett fack med hållare för 
pappersrulle, detta för att ytterligare spara 
på utrymme och golvyta vilket ger en större 
och renare helhetskänsla i din verkstad. 
Det är även 2 st rackmonterade grenuttag 
under verktygstavlorna med vardera 3 
st 230V-uttag samt 2 st 5V USB-uttag. 
Medföljande verktygstavlor är kompatibla 
med PELA’s sortiment av verktygskrokar 
och tillbehör. 

26.900KR

NYHET

#509657
OZONGENERATOR FH-10G
En ozongenerator är en doftsanerare som 
effektivt minskar oönskade odörer i bilar, 
fritidsbåtar, husbilar, husvagnar med mera. 

1.159KR

#509212
DÄCKMASKINSPAKET SUPERIOR
Ett superpaket för dig som jobbar yrkesmässigt! PELA Däckmaskin U-6656ATA bra däckmaskin som 
passar utmärkt till yrkesmässigt bruk och för fälgar med riktigt stor diameter. Försedd med hjälp 
armar för att klara breda lågprofildäck. Balanseringsmaskin U-579 med hög precision för personbilar. 

35.996KR
52.000KR

KAMPANJ

#498003
SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR
Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens 
sidor. Enklare jobb under bilen går också att 
utföra eftersom det inte finns några krysstag 

14.799KR

SAMTLIGA PRISER ÄR UTAN MOMS
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Nifsarpsskolan drivs som  
ett aktiebolag med ett nära 
samarbete med näringslivet 
som kan nyttja lokalerna för 
kundträffar och fort bildning.

Nifsarpsskolan drivs
som ett aktiebolag

Om skolan:
– Bland annat Meca har genomfört 
utbildning på Boschinstrumentet och 
Evobus håller sina utbildningar inom el 
och mätteknik här, säger Mats Klasson, 
vd på Nifsarpsskolan.

– Fördelen med en bolagsdriven 
skola är att vi kan fatta snabba beslut. 
Eftersom inga pengar passerar 
kommunen läggs mer på elevernas 
utbildning. Vår utrustning med nya 
lastbilar, grävmaskiner, skogsmaskiner 
och verkstadsutrustning används av alla 
elever på olika inriktningar på skolan. 

– Våra teorisalar är namngivna 
efter de aktiva företagen. Att ha en 
snygg och trevlig miljö bidrar till att 
höja utbildningens status. Vi har för 
avsikt att få in mer näringslivsägande 
på skolan; det tillför nya tankar och 
innovationskraft, säger Mats Klasson.

Så samarbetar skolan med branschen:
– Skolan har bra bredd och är som 
ett vattenhål i vårt distrikt genom att 
försörja många av våra verkstäder med 
kommande mekaniker. Vi engagerar oss i 
skolans utveckling lokalt via programråd, 

NIFSARPSSKOL AN

SÄTE: Eksjö.

HUVUDMAN: Eksjö 
Fordonsutbildning AB, ägt 
av näringsliv, privat och 
kommun. 

UTBILDNING: Fordons- och 
transportprogrammet med 
flera inriktningar.

REKTORER: Sofia Arebo.

ANTALET FORDONSPLATSER: 

56.

SÖKANDE TILL HÖSTENS 

INTAGNING: 81.

HUR MÅNGA SOM GÅR UT 

FORDONSPROGRAMMET:  

I princip alla.

HUR MÅNGA FÅR JOBB EFTER 

AVSLUTAD UTBILDNING:  

I princip alla.

MBCCERTIFIERAD:  

Håller på.

LOKALITETER: 7 000 kvm 
lokaler, 28 hektar övnings-
område.

UTBILDNINGSPLAN LÄRARE: 
Avsätter 250 000 kr till 
fortbildning varje år

SAMARBETSPARTNER: 

Holmgrens, Finnvedens 
Lastvagnar, Swecon, 
Atteviks, MR, Lantmännen 
maskin, Engströms, 
Meca, Evobus, Rottne, 
Jungheinrich. 

SURPRIS: Erbjuder elevbo-
ende och hobbyverkstad.

men även i arbetet med certifieringen till MBC, säger Åsa Gustafsson, 
regionchef väst Finnvedens lastvagnar.

– Just det nära samarbetet med näringslivet är viktigt för att 
upprätthålla kompetensförsörjningen. Det ger oss möjlighet att påverka 
eleverna i rätt riktning inför arbetslivet.

– Skolans lärare och ledningen jobbar jordnära, vilket skapar en 
familjär stämning. Det är tydligt att ägarna investerar i anläggningen och 
utrustningen för att se till att utbildningen görs med bästa teknik och den 
bästa förutsättningen för eleverna att utvecklas både som människor och 
i sin profession. Där ligger de i framkant, säger Åsa Gustafsson.

Robin Svensson  
utbildade sig till  

personbilsmekaniker 
på Nifsarpsskolan. 
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LUGNET  
GYMNASIET

SÄTE: Falun.

Kommunal gymnasieskola 
med vuxenutbildning.

UTBILDNING: 

Fordonsutbildning med 
platsförlagd praktik och 
lärlingsutbildning.

MÅLSÄTTNING: Att 
kompetensförsörja 
branschen.

REKTOR: Mikael Karlsson.

ANTALET FORDONSPLATSER: 

36 per år.

SÖKANDE TILL HÖSTEN: 

28 gymnasieungdomar, 
6 vuxna och 41 bransch-
skoleelever.

FULLFÖLJER FORDONS

PROGRAMMET: 98 procent.

ANTAL SOM VÄLJER FORDON 

EFTER ÅK 1: 100 procent.

FÅR JOBB EFTER AVSLUTAD 

UTBILDNING: Nästan alla.

MBCCERTIFIERAD: Ja.

SAMARBETSPARTNER: 

Bransch, MRF, Transportfö-
retagen, försäkringsbolag, 
leverantörer.

SURPRIS 1: Fem medaljer i 
Yrkes-VM senaste åren har 
vunnits av skolans elever!

SURPRIS 2: Alla på karosseri 
och lack vinterbadar!

Om skolan:
– Vi är enda fordonsskolan i ett statligt 
finansierat projekt och erbjuder elever 
från skolor i hela Sverige utbildning, 
i vårt fall i lack och karosseri, säger 
lackeringslärare Björn Wilhelmsson. 

– Till hösten har vi 41 bransch-
skoleelever och 20 egna. Det stora 
intresset visar att branschen och skolor 
gått samman och har förstått att vi måste 
samarbeta för att fylla på kompetensen.

– Vi har också utvecklat yrkesprov 
i lackering och karosseri som används 
officiellt som examination. Även våra 
samarbetspartners i branschen ska få 
göra provet för att höja standard och 
status.

– Det är viktigt att eleverna tydligt 
ser vad som förväntas, vad de får för 
skolpengen och vad de blir när de är 
klara, säger Wilhelmsson.

Samarbete med branschen:
– Vi har tur att vi har Lugnetgymnasiet 
för att trygga kompetensförsörjningen. 
Vi i branschen måste jobba hårt för att 

Vinstrik skola som går
i bräschen för karosseriet

Lugnetgymnasiet har 
utvecklat Yrkesprovet i 
lackering och karosseri 
och är branschskola, öppen 
att söka för elever i hela 
Sverige.

öka nivån och statusen på yrket. Tyvärr råder fortfarande en felaktig 
syn på verkstadsjobb. Vi ser till att ha bra lokaler och utrustning, säger 
Anders Holmgren, skadechef på Rolf Ericson Bil.

– Att skolan jobbat så hårt med branschprov tror jag är bra och med 
den statliga investeringen kan elever från andra skolor få glädje av 
utbildningen. 

– Lackjobbet är ett gediget hantverksyrke. Det kräver både handlag 
och noggrannhet. Biltillverkarna ställer höga krav på yrkesutövandet. 
Bilarna blir allt dyrare och finare och en lackerare ska på fri hand 
återskapa en lack som en robot gjort i fabrik med perfekta förhållanden, 
säger Anders Holmgren.

Välkommen till årets  
begagnatkonferens 

Snart är det dags för vår fjärde begagnatkonferens  
på Clarion Hotel Arlanda - för dig som vill nätverka  

och hålla dig uppdaterad. Antalet platser är begränsat. 

7-8 november

Boka din plats på mrf.se
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I Kalmar försöker branschen 
stötta med moderna bilar  
för att höja statusen på 
utbildningen.

Här övas kundbemötande
i rollspel med teaterelever

Om skolan:
– Vi jobbar en hel del med rollspel 
eftersom kundbemötandet är så viktigt. 
Vi lyfter fram normer och värderingar 
och värdegrunder, hur man ska behandla 
och bemöta människor utifrån olika 
situationer. I det samarbetar vi med 
teatereleverna på skolan som gör rollspel 
från verkstadsmiljön, säger fordonslärare 
Rickard Eriksson.

– Jag har själv jobbat som kundmot-
tagare och har gjort alla fel man kan 
göra och drar nytta av den erfarenheten. 
Eleverna tycker det är ett roligt sätt att ta 
in kunskap på. För att de ska få en så bra 
utbildning som möjligt satsar vi också 
mycket på att ligga i framkant med mo-
dern teknik, även på el- och hybridsidan. 

– Förra året var en av våra elever bäst 
på MYN-provet för personbilar och i år 
är en av våra elever bäst på maskin. Det 
är ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt, 
säger Rickard Eriksson.

Så samarbetar branschen?

L ARS 
KAGGSKOL AN, 
KALMAR

SÄTE: Kalmar.

UTBILDNING: Gymnasialt 
fordonsprogram samt 
vuxenutbildning.

MÅLSÄTTNING: 

Fordonsutbildning utifrån 
en bra värdegrund.

REKTOR: Märit Truuts.

ANTALET FORDONSPLATSER: 

24.

SÖKANDE TILL HÖSTEN: 35 
första hands sökande och 
25 behöriga.

HUR MÅNGA FULLFÖLJER: 

Nästan alla.

HUR MÅNGA VÄLJER FORDON 

EFTER ÅK 1: Flertalet. 

HUR MÅNGA FÅR JOBB EFTER 

AVSLUTAD UTBILDNING: 

Nästan alla.

MBCCERTIFIERAD: Ja.

SAMARBETSPARTNER: 

Varenda verkstad i 
närområdet.

SURPRIS: Erasmus-samar-
bete med skola i Skottland, 
West Lothian College, där 
elever kan få göra praktik. 

– Vi har ett bra samarbete med Lars Kaggskolan. Jag sitter som ordfö-
rande i programrådet för fordonsprogrammet och det märks att intresset 
för skolfrågor har ökat bland företagen. Fler förstår att det är på skolorna 
som vi plockar våra nästa medarbetare, säger Peter Gustafsson, Liljas Bil, 
Kalmar.

– Från branschen försöker vi hjälpa till att höja status på utbildningen 
genom att ta fram moderna bilar. De elever som sköter sin APL på ett bra 
sätt blir till stor del lovade jobb efter att de gått klart skolan. Att skolan 
använder rollspel för att träna social kompetens hjälper inte minst dem 
som väljer att jobba som servicetekniker. Det märks att de som tränat 
rollspel är säkrare och tar för sig mer, säger Peter Gustafsson.

JÄMTL ANDS 
GYMNASIUM 
FYRVALL A

SÄTE: Östersund.

Fem kommuner driver 
skolan, tre rektorer.

UTBILDNING: Lärlings- och 
platsförlagd gymnasial 
fordons- och trp-utbildning 
samt vuxenutbildning. 

MÅLSÄTTNING: Vara  
Sveriges bästa yrkes-
tekniska skola.

ANTAL FORDONSPLATSER: 

78 gymnasieelever plus 10 
vuxenelever.

SÖKANDE TILL HÖSTEN: 112 
till åk 1 fordon och trp. 

FULLFÖLJER FORDONSPRO

GRAMMET: Cirka 90 %. 

FÅR JOBB EFTER AVSLUTAD 

UTBILDNING: Alla som vill 
jobba får jobb.

MBCCERTIFIERAD: Ja, 
omcertifiering pågår. Blev 
Årets transportskola 2016.

LOKALITETER: F d Arméns 
Tekniska skola med mo-
derna lokaler. Samarbetar 
nära med Volvo Cars och 
Volvo Lastvagnar. APL på 
flertalet branschföretag  
i länet, även Scania.

SURPRIS: Praktikplatser i 
Italien med bl a praktik på 
Ferrari-verkstad. Elever har 
också fått stipendier till 
Mercedes Benz i Stuttgart.

Om skolan:
– Programmets storlek, med flera inrikt-
ningar, skapar dynamik och säkerställer 
kompetens – fler elever ger mer resurser. 
Vi har specialbyggda lokaler med hög ut-
rustningsnivå, kompetenta medarbetare 
och flera eldsjälar som driver utveck-
lingen framåt, viktiga framgångsfaktorer, 
säger läraren Tomas Andersson.

– Den nya kursplanen för fordons-
programmet som håller på att tas fram 
ställer krav på utbildning för att hantera 
digitaliseringen av uppkopplade fordon. 
Då blir det svårare för mindre skolor 
att hänga med. Genom vårt samarbete 
med Volvo och Bilbolaget får både lärare 
och elever unik insyn och kunskap om 
branschfrågor redan i skolan.

Så bidrar branschen:
– Vi jobbar nära Jämtlands gymnasium 
både i programråd, med praktikplatser 
och utvecklingen av Motorbranschcol-
lege. För ett år sedan skapade vi ett 
samarbete mellan skolan, oss och Volvo 
som innebär att skolan får tillgodogöra 
sig all ny teknik, Volvos diagnostik-
program och lärarna erbjuds en vidare 
kompetensutveckling som motsvarar 
Volvos egna anställda. Det är unikt, säger 

Här får lärarna fullödig 
kompetens utveckling

Fyrvallagymnasiet var en av 
de första MBCskolorna och 
håller en nivå som många 
bara kan drömma om.

Sven-Erik Timmersten, servicemarknadschef på Bilbolaget i Östersund.
– Genom samarbetet höjs statusen både på skolan, programmet, 

utbildningen och lärarnas profession. Samtidigt ser vi i branschen till 
att eleverna är väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. Det tjänar 
vi alla på. Anmärkningsvärt är att yrkeslärarnas fortbildningsnivå 
inte prioriteras mer på politikernivå. Lärarnas kunskap resulterar i 
bra och förberedda elever för arbetslivet. Ett jobb i fordonsbranschen 
är ett framtidsyrke eftersom det alltid kommer finnas behov av 
transportfordon. 
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CITK IT Konsult AB, 019-611 30 30, www.citk.se

CITK Tools BegBil
Öka marginalerna på begagnatförsäljningen!

Reducera ledtiden från inbyte till försäljning!

• Digitalisera hanteringen
• Styr med dator, padda 

eller mobil
• Utnyttja vår molntjänst
• Spara tid och pengar

Vill du veta mer om
CITK Tools BegBil?

Läs mer på www.citk.se eller kontakta:
matthias.fischer@citk.se, 070-342 53 51
sigge.dufvander@citk.se, 073-091 26 67
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Målet här är att avgångs
eleverna ska ha behörighet 
inom elbilsteknik.

Tyresöeleverna driver 
bilverkstad med kundbilar

Om skolan:
– Vi håller på att ta fram en av Sveriges 
första gymnasieutbildningar inom 
elbilsteknik med start hösten 2020 för att 
våra elever ska hänga med i utvecklingen 
och få arbeta från ett högvoltssystem 
på ett säkert sätt. Målet är att eleverna 
ska ha grundläggande behörighet inom 
elbilsteknik när de lämnar oss, säger 
fordonslärare Oscar Eriksson.

– I övrigt har vi undervisning på 
skolan år ett med en verkstad där 
eleverna får lära sig grunderna inom 
fordonsteknik, bl a prova på att skruva i 
sär och sätta ihop en bilmotor. Årskurs 
två-eleverna driver en riktig bilverkstad 
på skolan med kundbilar. Blir det 
vinst (vilket det inte alltid blir) gör vi 
något tillsammans med klassen, förra 
året studiebesök på Volvofabriken i 
Torslanda.

– Årskurs tre är eleverna på praktik 
tre dagar i veckan för att förberedas 
ordentligt för arbetslivet. Vi får mycket 
beröm för våra praktikanter eftersom de 
har blivit väl förberedda i skolverkstaden 
innan.

Så samarbetar branschen?
– Vi har ett väldigt bra samarbete med 
skolan. Vi tar emot praktikanter både 
från andra och tredje årskursen. Genom 
åren har vi anställt personer från skolan, 
men det händer att eleverna använder 

TYRESÖ 
GYMNASIUM

SÄTE: Tyresö.

HUVUDMAN: Tyresö 

kommun.

UTBILDNING:  Fordons- och 
transportprogrammet plus 
yrkesintroduktion. 

MÅLSÄTTNING: Att vara en 
framtidssäker utbildning 
med inriktningar som 
möter branschens behov.

REKTOR: Lena Beskow. 

ANTALET FORDONSPLATSER: 

30 per årskull, varav 10 
inom yrkesintroduktion och 
programinriktat val.

SÖKANDE TILL HÖSTEN: 23 
inklusive yrkesintroduktion 
och programinriktat val.

ANTAL SOM VÄLJER FORDON 

EFTER ÅK 1: Sker inget val 
inför åk 2.

FÅR JOBB EFTER AVSLUTAD 

UTBILDNING: 90 procent.

MBCCERTIFIERAD: 
Pågående ansökan.        

LOKALITETER: Stora lokaler 
och bilverkstad i skolan.

UTBILDNINGSPLAN LÄRARE: 

Från hösten utbildning i 
elbilsteknik.

SAMARBETSPARTNERS: 

Flera olika, bl a Bilia och 
många lokala verkstäder. 
SURPRIS: Friluftsdag med 
stafett mellan lärare och 
eleverna, bl a sparkcykel, 
cykel, bollkastning, oriente-
ring och kanotpaddling.

mekanikerjobbet som en språngbräda till andra jobb i branschen, exempelvis 
inom transportbranschen, säger Andreas Runwall, vd Mekonomen Tyresö. 

– Senaste åren har skolan jobbat mer för att anpassa utbildningen 
till verkligheten genom att använda samma typ av system som vi har i 
verkstaden, exempelvis likadana felsökningsprogram. Det underlättar när 
de kommer hit och jobbar. Sedan är det upp till oss att forma eleverna till 
det verkliga arbetslivet.

ÅDALSSKOL AN

SÄTE: Kramfors.

HUVUDMAN: Kommunal 
gymnasieskola.

UTBILDNING: Gymnasial 
fordonslinje och 
vuxenutbildning ihop med 
SFI.

MÅLSÄTTNING: Att alla 
elever kommer ut i jobb!

REKTOR: Peyman Vehedi.

ANTALET FORDONSPLATSER: 

12.

SÖKANDE TILL HÖSTEN: 14 
behöriga och många i kö.

HUR MÅNGA SOM GÅR UT 

FORDONSPROGRAMMET: 

Nästan alla.

HUR MÅNGA VÄLJER 

FORDON EFTER ÅK 1: Nästan 
alla (enstaka hoppar 
av lackutbildning efter 
hälsotest).

HUR MÅNGA FÅR JOBB EFTER 

AVSLUTAD UTBILDNING: I 
princip alla.

MBCCERTIFIERAD: Nej, men 
uppfyller de flesta krav 
ändå.

LOKALITETER: Bygger helt 
ny verkstad.

SURPRIS: Ordnar en pro-
gramdag varje år med for-
donsolympiad bestående 
i OS-grenar med bildelar, 
såsom kast med avgasrör, 
stöt med startmotor, dis-
kus med bromsskiva, kast 
med bromsok.

Kramfors kommun satsar
på HBTQ-certifierad skola

På Ådalsskolan byggs en 
ny modern verkstad och 
i utbildningen ingår att 
få eleverna att växa som 
människor.

Om skolan:
– Vi satsar mycket på att eleverna ska 
känna trygghet genom att ha tydliga 
riktlinjer och jobba nära eleverna så 
att vi kan ta tag i frågor innan problem 
uppstår. Samtidigt peppar vi eleverna att 
vara framåt och våga ta för sig genom att 
prata, diskutera och ha högt i tak, säger 
Lars Hellström, programansvarig for-
donslinjen i skolan som är HBTQ-certi-
fierad och har en likabehandlingsplan.

– Vi har en riktig verkstad på skolan 
där kunder får sina bilar reparerade 
under lite längre tid än branschen 
erbjuder. Det lilla vi tjänar återinvesteras 
i skolan. Genom att eleverna också får 
sköta beställning av delar och arbetet 
med fakturor motiveras de också att lära 
sig andra ämnen som matte och svenska.

– Just nu bygger vi en helt ny verkstad 
i industriprogrammets gamla lokaler 
med nya lyftar och målade golv och 
väggar. Det känns helt fantastiskt att 
kommunen satsar så mycket på oss, 
säger Lars Hellström.

Röst från branschen:
– Vi upplever att samarbetet med skolan 

fungerar jättebra. Lärarna är lyhörda  
och följer upp frågor som vi har och 
kommer in minst två gånger under varje 

praktikperiod och hälsar på sina elever. Vi har som alla andra svårt att 
få tag på duktiga mekaniker, men erbjuder elever sommarjobb.  
I sommar jobbade en kille från skolan och det har gått jättebra, men 
vi försöker vänta med att anställa tills de har gått klart sin utbildning, 
säger Thomas Eriksson på BR Häggkvist Bil.

– Den helt nya verkstaden kommer verkligen att lyfta hela 
utbildningen eftersom den mer kommer efterlikna arbetslivet med rätt 
utrustning och modern arbetsmiljö.

U T B I L D N I N G  I  F O K U S  2

Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

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

E-post henric.martell@temahallen.com

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

Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

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

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

kommande expansioner.
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D Ä C K  I  V E R K S TA D  2

ANDERS GUSTAFSSON

ÅLDER: 54.

UTBILDNING: Hockeygymnasium.

FAMILJ: Fru och fem barn.

FRITID: Har en gård med 25 hästar.

KÖR: Hyundai ix35.

INGA FLER 
UTVISNINGAR

 
Anders Gustafsson är elithockeyspelaren som köpte  

loss däckverkstaden från sin arbetsgivare. Han har breddat  
verksamheten och fördubblat omsättningen. Varje månad ska 

det vara tio procent kvar på sista raden.
TEXT & FOTO PETER FREDRIKSSON

DET ÄR HÖGT I TAK och portarna är så pass 
stora att det vid behov även kan tas in lastbilar, 
entreprenadmaskiner och traktorer. 

– När det gäller de stora däckjobben åker vi 
ofta ut med servicebilen till kunderna och byter 
på plats, säger ägaren Anders Gustafsson.

I dagsläget står den tunga sidan för cirka 
90 procent av omsättningen, men det är på 
personbilssidan som Anders ser de riktigt stora 
möjligheterna till expansion. 

– Visst finns det många konkurrenter när det 
gäller personbilsdäck. Men kunderna vill ofta 
passa på att göra andra åtgärder när de ändå 
måste lämna ifrån sig bilen, och där vill vi locka 
till oss nya kunder med vår nyöppnade bilverk-
stad, säger han och konstaterar att verkstadsde-
len visade lönsamhet från dag ett.

FRÅN BÖRJAN hade Anders Gustafsson ingen 
tanke på att driva egen verkstad, utan var nöjd 
med att vara anställd och spela hockey i Tings-
ryd AIF i dåvarande division ett. 

Mitt under finanskrisen 2008 fick han 
erbjudande att ta över verksamheten från sin 
arbetsgivare.

– Detta är den första Däckiaverkstaden där 
en anställd tagit över, så det hela var lite av ett 
pilotprojekt, säger Anders.

– Jag har alltid haft stenkoll på siffrorna och 
det tror jag är en förutsättning för att lyckas 
i en så pass konkurrensutsatt bransch. Vår 
målsättning är att det alltid ska bli tio procent 
kvar på sista raden, och för att nå dit jobbar vi 
med budgetmål som vi följer upp varje månad 
tillsammans med vår revisor. 

FÖR ATT YTTERLIGARE förbättra den ekono-
miska styrningen har han anställt sin svärfar 
två dagar i veckan. Han får sköta den löpande 
administrationen med bland annat betalningar 
och påminnelser, vilket har förbättrat likviditeten.

När budgetmålen inte uppfylls försöker 
Anders först och främst arbeta med inköps-
kostnaderna, till exempel genom att byta till 

produkter som har bättre marginaler med 
bibehållen kundnytta. 

– Vi har haft en väldigt hög investeringstakt 
de senaste åren så det går även att skjuta upp 
vissa investeringar för att klara de månatliga 
budgetmålen, även om det inte är hållbart i 
längden. Betydligt bättre är det att jobba med 
intäktssidan genom att åka ut och besöka 
kunder. Varje kundbesök genererar alltid nya 
intäkter, men det är svårt att hinna med besö-
ken eftersom vi är en så liten verkstad.

TROTS ATT STÖRRE DELEN av omsättningen 
kommer från den tunga sidan är företaget inte 
speciellt konjunkturkänsligt. Däck slits inom 
skog, entreprenad, åkerier och lantbruk oavsett 
om den svenska ekonomin går för fullt eller inte. 

– Vi ser en tydlig trend här i området och 
det är att kunderna i allt högre utsträckning 
väljer att satsa på premiumdäck i stället för 
regummerat eller Kinadäck. De har insett 
att merkostnaden för  ett bra däck är så pass 
liten att det inte finns någon anledning att 
satsa på något billigare men betydligt sämre 
alternativ.2

A & P Gustavsson Däck  
i Småland
SÄTE: Tingsryd

MEDARBETARE: 4,5 personer.

OMSÄTTNING: 12 miljoner kronor.

VINSTMARGINAL: 9,1 procent.

”DÄCK SLITS  
ÄVEN VID  

LÅGKONJUNKTUR”
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2  A F F Ä R E N  I  WAY K E

I ETT PRESSMEDDELANDE från april 2019 
lovar Waykes vd Martin Fransson klivet in i 
framtiden: Slut med radannonser, skambud och 
mätarfiffel, Wayke kommer att revolutionera 
bilköpet!

Cirka160 miljoner kronor har investerats 
i Wayke, lejonparten via Föreningen Svensk 
Bilhandel.

Trots mängder med innovativa produkter 
och smarta lösningar har genomslaget varit  
begränsat. Motorbranschen har granskat 
Wayke och statusen i detta prestigeprojekt.

Varför kom Wayke till?
Blockets bristande funktionalitet och lyhörd
het – och att handeln inte kunde samla in och 
använda de data som annonsplattformarna 
genererade, det lade grunden för Wayke.

Stefan Nordström, vice vd för Bilia:
– Blocket och BytBil var det 

enda som fanns, vi betalade för 
båda. När vi publicerade en bil på 
Blocket sålde de kommunikations

ytan runt objektet till andra finans och försäk
ringsbolag. Det var inte rimligt. I Norge, finn.
no, marknadsfördes handlarens finansiering 
och försäkring. Vi insåg att vi måste göra något.

– En än viktigare del är att äga och kontrol
lera sin kunddata. Vi tycker att det är vår 
kunddata och det är viktigare och viktigare 
att äga och ha kontroll på den. Vi vill ha en 
marknadsplats som vi kan styra över och vara 
med och utveckla.

Blockets dominans var kompakt, och är det 
fortfarande. 

– Blocket har ökat sin prisbild dramatiskt, 
kanske för att Wayke inte har flugit ännu som 

Vad händer med 
WAYKE?

Wayke föddes för två år sedan. Handeln skulle få sin egen  
plattform. Men pengarna rann i väg och handlare gick tillbaka  

till Blocket. Är marknaden inte mogen för Wayke?  
Eller är bilhandeln trög som inte fattar omställningen?

TEXT ANDERS PARMENT

man hade önskat, menar Nordström.
Stefan Rasteby, koncernchef för 
Berners och med i Waykes styrelse 
från starten:

– Blocket var som att annonsera 
på vilken loppismarknad som helst, 

ingen anpassning till våra behov. De höjde 
priserna utan att ge något mer, men när de fick 
nys om Wayke, då hörde de av sig och plötsligt 
blev det möjligt att få gehör.

EXKLUSIVITETSSTRATEGIN
Volvo och VWgrupphandlarna rekommen
deras genom sina handlarföreningar att endast 
använda Wayke från 1 februari 2018, några 
VWhandlare väntade till 1 april. På det sättet 
flyttades halva marknaden till Wayke och snart 
skulle andra hänga på.

Det funkar först, men handlare hittar på 
alla möjliga skäl för att vara kvar på andra 
plattformar. Bilen har stått länge i lager, är av 
främmande märke, svårsåld eller helt enkelt 
annonserad på BytBil eller Blocket innan  
1 februari.

Ryktena säger nu att det är helt dött i bil
hallarna. Utan Blocket, inga kunder. Men det 
stämmer inte riktigt. Sökningar på bilannonser 
förändras och blir mer komplexa. Bilköpare 
som inte hittar på Blocket googlar och hamnar 
på wayke.se, helmia.se, opel.se eller privatlea
sing.volkswagen.se.

– Det visade sig snart att exklusivitetsstrate
gin inte skulle funka. Alla system gick inte med 
från start och handlarna bevakade varandra 

och ganska snart bröt det ihop, 
berättar Jens Wetterfors, vd för 
Din Bil och en av initiativtagarna 
till Wayke.

Efter en turbulent vår inser 
Wayke att exklusivitetsstrategin inte håller. 
Konkurrensrättsligt och affärsmässigt kan 
handlarna inte hindras från att annonsera i 
andra kanaler. Waykes möjlighet att styra hand
lare är begränsad.

Det var handlarnas egenintressen som fick 
exklusivitetsstrategin att falla, samtidigt är det 
egenintressen som gör dem till bra handlare:

– Vad är viktigast för mig? Jag kan inte 
vänta in andra utan måste ta tag i saker själv 
och hyra in rätt folk som talar om för mig vad 
jag ska göra, menar Rasteby.

TRÖG OMSTÄLLNING
Omställningen tog längre tid än man trott, att 
hitta ett nytt sätt att jobba och ett nytt varumär
ke på marknaden, berättar Stefan Nordström:

– Wayke är inte första caset där man överskat
tat hur fort det ska gå. Att förändra är komplext. 
Kan man slippa är det ganska gött, antingen 
förändrar du dig frivilligt eller så blir du tvungen. 
Vi är inte där vi önskade tidsplanmässigt.

Wayke gick för snabbt fram och hade för 
bråttom. Entusiasmen gjorde att man inte 
riktigt lyssnade in.

– Man har varit extremt snabb, man har 

snabbt förstått att ta fram innovativa lösningar, 
en modern sajt, lätthanterad, menar Nordström.

Men det räckte inte:
– Vi var för tidigt ute, det var nog inte moget. 

Vi måste acceptera att det som är nytt behöver 
tuggas och mogna fram, ibland pratade vi lite 
ovanför handlarnas huvuden. Samtidigt måste 
vi driva och berätta att handeln måste tänka om, 
annars sitter vi där om några år och handlarna 
undrar varför ingen sa något, menar Rasteby.

Och en sak till, förankringen hos handlarna 
landade inte helt rätt:

– Wayketeamet lyssnade kanske lite för 
mycket på handlarna och försökte ta in allas 
önskemål, vilket resulterade i en inte helt unik 

lösning, menar Jens Wetterfors.
Tommy Letzén, vd för MRF, 

lyfter också fram det geniala med 
att koppla samman plattform och 
affärssystem. Han säger:

– Man blir stressad och undrar varför det 
inte landar. Det har varit svårt att förankra, 
den strategiska långsiktigheten hos handlarna 
saknas ofta. Vi vill inte tvinga på handlarna.

Att initiativtagarna är övertygade om att 
Wayke var rätt beslut är tydligt – flera berättar 
stolt att de drog igång Wayke.

ALLA DESSA DATA
Martin Fransson pratar om intelligenta tjänster 

och de oändliga möjligheter som 
tillgången till data ger. Wayke är 
ihopkopplat med handlarnas affärs
system och har ett övertag i tillgång 
till information och att skapa nya 

data. Bara en sån liten sak som att specen blir 
rätt direkt – fel information om ett objekt ger 
handeln sämre betalt eller skapar felärenden 
med kunder.

Och det tycks funka. Stefan Rasteby ger 
exempel på hur data från Sundsvall och Öster
sund kan användas för att sälja med högst  
marginal – och detta på två orter som för en 
sydsvensk kan te sig ganska lika. Från mag
känsla till fakta, snabbare och mera korrekt, 
menar Stefan Nordström. Även Jens Wetterfors 
ser att de får en högre conversion rate via Wayke 
tack vare bättre precision – men också tack 
vare egna verktyg som utvecklas hela tiden. 

För en stor, smart handlare kan även utan 
Wayke göra bra analyser med hjälp av egen 
data. Samtidigt har Blocket blivit mer lyhört 
och erbjuder bättre verktyg. Och Facebook, 
Google och andra vill gärna vara med. 2

NY TT SAMARBETE  
MED BLOCKET
För att stötta svenska bilhandlare i deras 
affärer och möjliggöra maximal räckvidd för 
deras annonser har Blocket och Wayke tagit 
fram ett smidigare sätt för bilhandlare att 
publicera sina bilannonser. Annonser som 
läggs upp i Waykes administrationssystem 
kommer även kunna publiceras på Blocket 
och Bytbil.

Blocket har sedan tidigare publicerings-
samarbeten både inom fordon och bostad 
och räknar genom samarbetet med Wayke 
med att stärka sin roll genom att ge nya 
möjligheter för handlarna att automatisera 
optimeringen av annonserna.

Martin Fransson på Wayke menar att 
samarbetet med Blocket skapar en bättre 
bilaffär för hela andrahandsmarknaden.

”SNART KOMMER  
EN E-HANDELS-

PLATTFORM”

Enorma annonskampanjer och  
en exklusivitetsstrategi skulle 
göra livet tufft för Blocket. 
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2018 fick Wayke kritik, men den 
var svår att lokalisera, menar 
Martin Fransson, och det var 
frustrerande:

– Vi var på road show i hela 
landet, lyssnade på handlarna 
och hade en bra dialog. Ändå 
fanns där ett motstånd, det hade 
förväntats snabbare effekter av det 
vi gjorde.

Motorbranschen har sökt flera 
kritiska handlare, men ingen vill 
prata om det. ”Det är inget jag 
vill kommentera, jag vill inte bli 
citerad eller omnämnd på något 
sätt”, är ett typiskt svar. Varför 
denna rädsla? Den märks även i 
relationen mellan importör och 
handlare, men där brukar det finns 
några inom varje märke som tar 
ton och torgför kritiken. Så inte 
med Wayke. Däremot har alla 
tillfrågade Waykeföreträdare ställt 
upp utan att tveka.
Vad går handlarkritiken ut på? 
”Vi betalade 200 000 förra året, 

men vad ger det?”  ”De är för 
mycket i framtiden och för lite 
här och nu.” ”När vi stängde ner 
Blocket sålde vi 0,6 bilar om dagen 
mot normalt 4”. 

ANDRA ÄR MER balanserade och 
menar att de har betalat mycket 
och inte fått så många leads, men 
att de lär sig och inte vill stå utan
för. Få har lämnat Wayke.

Hur det går för Wayke styrs av 
marknadskrafter och är självreg
lerande: Om inte Wayke levererar 
värde för pengarna kommer han
deln att välja andra plattformar. 
Kritiken har gjort Waykes ledning 
mer ödmjuka och det märks när 
Martin Fransson betonar att de 
framöver kommer att stötta hand
lare och skapa värde för dem samt 
fokusera på leads.

– Vi har många lösningar  
och fler kommer, men fokus nu 
är på att det vi har kommer till 
användning.

BLOCKET BESKRIVS av Wayke-
företrädarna som en lite trött koloss 
som inte vill ändra på något. Förrän 
Wayke kom.

– Wayke gör att vi kan arbeta nära 
personer som är innovativa och gör 
att vi i branschen kan tänka utanför 
boxen och på det sättet vara snabba 
och arbeta agilt, menar Stefan 
Nordström.

Fragmenteringen av kanaler gör 
att handlare tänker i termer av olika 
kanaler, inte minst viktigt för Din Bil, 
som är en av de största bilannonsö-
rerna i Sverige:

– Vi kanske inte ska ha alla bilar i 
alla kanaler. En Golf Variant, en Audi 
A7 och en Transporter, där passar 

olika kanaler, det kan vara Wayke, 
Blocket eller vår egen hemsida, 
menar Jens Wetterfors.

Wayke hjälper branschen med 
4P: Wayke kan pris, presentera 
produkten, kanal för att kommuni-
cera objektet och var det ska säljas. 
Nordström menar att Wayke har 
hjälpt handlare att få mer fokus 
på digitalisering och attraktiva 
annonser. 

Men Blocket kommer att vara 
kvar:

– Vi kommer aldrig kunna konkur-
rera ut Blocket och de vet att de är 
starka, men Blocket har blivit bättre 
tack vare Wayke, menar Stefan 
Rasteby.

Hur ska Wayke  
överleva?
Investeringarna och den nya 
strategin börjar ge frukt; Wayke 
redovisar kassaflödespositiva 
månader i sitt resultat. Intäkterna 
kommer från abonnemangs- och 
annonsavgifter från handlare, 
partnersamarbeten och förmedling 
av begagnat. Kunder kan snabbt 
få ett bud och avyttra sin gamla 
bil. Hittills är bara Netbil och 
Riddermark Bil med men tanken  
är att det ska bli fler. 

Privatpersoner kan annonsera på 
Wayke för bara 29 kronor – inte så 
stor intäktskälla men viktig för att 
stärka Waykes roll som nav. För 
aktivitet ger aktivitet, mer data 
och därmed bättre analyser och 
intäktsmöjligheter.

Inte störst men bäst
Blocket har 115 000 bilar – Wayke knappt 50 000. 

– Wayke kommer nog aldrig ha lika många som 
Blocket, menar Martin Fransson. 

Kvalitetskontrollen är central, bilar med skum 
historik är inte välkomna. I dag är drygt 1 100 handlare 
anslutna, privatpersoners annonser kontrolleras för 
stöldanmälan, obetald skatt och mätarställningar. 

– Det är färre leads, men kvaliteten är bättre. Wayke 
kan addera andra värden, exempelvis prisvärderings-
verktyg, vi köper din bil, det går väldigt snabbt från idé 
till att få till ny funktionalitet, menar Nordström.

Snart kommer en e-handelsplattform. Möjligheterna 
är många när man själv äger data och kan koppla ihop 
plattformen med märkenas affärssystem.

Waykes framtid?
MARKNADSKRAFTER gör att Wayke har 
press på sig att leverera. Lyckas de? iPeter 
Ahnell som jobbar med digital utveckling på 
DnB, lyfter fram datans betydelse:

– Det råder ingen tvekan om att Wayke är en 
mycket bra digital plattform, men man måste 
också ha trafik till sajten för att få in data 

och kunna använda den bra framåt. Jag hoppas verkligen på 
Wayke och tror att konkurrensen mellan Wayke och Blocket, 
som det väldigt tydligt har blivit, är bra för branschen,  
kunderna och alla oss som försöker driva tekniken framåt.

Återstår att se om handelns kritik och Waykes idéer kan 
förenas i en konstruktiv hållning där Wayke ger handeln nöd-
vändig energi och kunskap för att ställa om inför framtiden.

PARMENT  
REFLEKTERAR
BRA IDÉER får inte fotfäste så lätt. 
Mycket konkurrerar om handlares 
uppmärksamhet

Varje krona investerad i framti
den betalar sig inte direkt. Trots att 
Google lagt ner 50 projekt – bland 
andra Google Nexus, Google 
Reader, Google Talk och iGoogle 
– har de lärt sig massor och är 
superlönsamma.

Bygga ett varumärke från grun
den är oändligt dyrt. Det finns 
exempel där flera hundra miljoner 
kronor slutar med ett ganska 
okänt varumärke.

Wayke kommer aldrig bli lika 
känt som Blocket. Blocket.se, 
amazon.fr, finn.no och ebay.com 
är sajter som säljer nästan allting 
och därför blir allmänt kända.

Det är bra för branschen att 
flera sajter konkurrerar. Tyskland, 
USA med flera har en sund kon
kurrens mellan sajter.

Många andra vill vara med, så 
räkna med att såväl Wayke som 
Blocket utmanas framöver.

DATA – VARFÖR ÄR  
DET SÅ VIKTIGT?
Till skillnad från många andra tillgångar 
blir data mer värt ju mer det används. 
Mer data ger bättre precision i analyser, 
till exempel av pris, målgrupp och an-
nonsstrategi.

”Big data” kallas det för ibland: Mycket 
data. Företag som Google, Facebook och 
Amazon lever på detta – och blir nav 
som är viktiga i vår vardag och skapar 
många kundkontakter. Nav blir attraktiva 
för alla som vill hitta kunder och kan ge 
stora provisionsintäkter. Dit vill Wayke 
komma, ett nav för att göra bilaffärer. 
Och insamlingen av data börjar ge frukt. 

Ersätter data fingertoppskänsla? 
Inte alls. Det visar sig gång på gång att 
både data och marknadskänsla behövs. 
Bra data hjälper även den skickligaste 
att hitta affärsmöjligheter och undvika 
fallgropar. Det hjälper handlare att iord-
ningställa på rätt nivå och ta rätt betalt.

”EXKLUSIVITETSSTRATEGIN 
KRASCHADE, MEN WAYKE  

BEFÄSTER SIN STÄLLNING 
SOM NAV”

Handlarnas kritik

Effekter av Wayke

”SAMARBETET MED BLOCKET 
SKAPAR EN BÄTTRE  
BILAFFÄR FÖR HELA  

ANDRAHANDSMARKNADEN”
MARTIN FRANSSON, VD WAYKE

2  A F F Ä R E N  I  WAY K E
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ROBOT- 
BILAR 
PÅ VÄG?
Än så länge är de science fiction
Har du börjat fundera på att börja sälja robotbilar?
Glöm det. 
Än så länge är vägar fyllda med självkörande bilar 
ren science fiction. 
AV MIKAEL JÄGERBRAND

DET ÄR MYCKET skriverier om självkörande 
elbilar som ska rädda mänskligheten från både 
klimathotet och trafikträngsel. 

Men trots att tekniken har kommit så långt att 
bilarna faktiskt kan köra själva på motorvägar, är 
det mycket långt kvar tills de tar över helt. 

 – Att nå full automation som fungerar 
säkert i alla väder- och ljusförhållanden kan 
komma att ta ytterligare 15–20 år, säger finske 
robotbilsutvecklaren Matti Kutila vid Robot-
Car-avdelningen på VTT.

Enligt en rapport från Trafikanalys 
(PM2015) så kan det dröja mellan 25–100 år 
innan självkörande bilar är dominerande. 

Faktum är att robotbilar riskerar att bli 
något som bara sysselsätter science fiction- och 
limousinbranschen.

– Helt självkörande bilar kanske aldrig blir 
tillåtna på våra vägar, sade den brittiske BMW-
chefen Ian Robertson nyligen i ett uppmärk-
sammat blogg-inlägg. 

Enligt honom så kanske robotbilarna får 
nöja sig med att bara hålla till i särskilda zoner 
och filer. Det är helt enkelt för svårt att göra 
fordonen helt säkra.

 
DE TESTER som genomförts under flera år i USA 
av bland annat Waymo/Google och Volvo, har 
avslöjat att det finns en rad stora problem som 
måste överkommas innan robotarna tar över.

Ett av de största problemen är vädret. Själv-
körande bilar fungerar bra på soliga platser 
som Kalifornien och Arizona. Men tekniken 
har i dag extremt stora problem när det är regn 
och snö. 

– Under den första tiden med självkörande 
fordon kommer de inte att fungera i något värre 
än ett lätt regn, säger analytikern Mike Ramsey 
vid Gartner till nyhetsbyrån Bloomberg.  

Vädret var ett av de stora problemen när 
företaget NuTonomy testade sina självkörande 
fordon i regniga Boston. Bilarna ”vågade” till 
exempel inte köra genom vattenpölar eftersom 
sensorerna inte visste hur djupt vattnet var. 

Ett helt oväntat problem var – fiskmåsar. 
Fåglarna satt mitt i vägen och vägrade flytta sig 

Robotbilsutvecklaren Matti 
Kutila vid finska VTT tror att 
det dröjer minst 15–20 år 
innan bilarna kan köra säkert  
i alla väder. 
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när de tystgående elbilarna kom körande, och 
datorerna är programmerade att inte köra på 
saker. Man var tvungen att ägna mycket tid och 
energi åt att programmera om robotbilarna. 
Genom att köra sakta framåt mot måsarna så 
gav dessa till slut upp och flög i väg. 

För att självkörande bilar ska kunna ta sig 
fram krävs också att både vägbeläggningen och 
vägmarkeringarna är bra. 

Fordonens sensorer får stora problem när 
det till exempel är hålor, de kan inte se skillnad 
på en håla som är 5 centimeter djup och en 
som är 50 centimeter. 

Vägen måste också vara fri från skräp. En 
robotbil bromsar in om det till exempel ligger 
en bit kartong på vägbanan. Den kan inte 
avgöra materialets struktur och vet inte om det 
är mjukt – eller kanske gjort av stål.  

Självkörande fordon kräver också vägmar-
keringar som är enhetliga. Helst ska det alltid 
vara samma färg och samma reflexivitet. 

NÄR VOLVO North America skulle visa självkö-
rande bilar på en mässa i Los Angeles fick de 
problem med just dåliga vägmarkeringar. Chefen 
Leo Kerssemakers satt i en Volvo tillsammans 
med stadens borgmästare Eric Garcetti. Men 
Volvon vägrade köra. 

– Ni måste måla de jädra vägarna här, bilen 
kan inte hitta vägmarkeringarna, sade Leo 
Kerssemakers till borgmästaren. 

Trots de stora problemen för helt självkörande 
bilar så kommer systemen för förarassistans att 
bli bättre, och de finns ju redan i dag i de flesta 
nya bilar. 

De närmaste decennierna får nog de flesta 
bilister vänja sig vid att köra omkring i en 
kaotisk mix av bilar som både är helt manuella, 
förassisterade samt helt självkörande. 

Men den som tar körkort i dag kan komma att 
köra hela sitt liv utan att behöva släppa ratten. 2  

Källa: The Atlantic, autoevolution.com, BBC, Bloomberg, 
BMWblog.com, CNBC, driving.co.uk, Metro, New Scientist, New 
York Times, Ny Teknik, Reuters, Stockholm direct, Swedavia, 
Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, Vice.com, 
Wikipedia, Wired

”ROBOTBILAR SOM 
INTE VÅGAR KÖRA 

GENOM VATTENPÖLAR 
OCH FISKMÅSAR SOM 
VÄGRAR ATT FLYTTA 

PÅ SIG …”

1 För få bilar
Förespråkarna för en stor gemensam flotta 
med kollektiva robotbilar glömmer en viktig 
sak: Alla börjar jobbet ungefär samtidigt och 
vill därför åka hemifrån vid samma tid. I en 
stor stad kommer en robotbil inte att kunna 
göra mer än max två turer på morgnarna. Det 
betyder att till exempel Stockholms lokaltrafik 
skulle behöva kanske 100 000–200 000 
robotbilar. Problemet blir detsamma i mindre 
städer eftersom avstånden för pendlarna 
där är mycket större. Det finns inte heller en 
chans att en delad bilflotta kan hantera  
trafikmängden när miljontals svenskar  
samtidigt ska sista-minuten-handla inför jul 
eller midsommar.  
 

2 Ett nytt rum
Många beskriver framtidens robotbilar som ett 
vardagsrum. Den som tillbringar två tre tim-
mar i bilen på väg till och från jobbet kommer 
att vilja ha sin hylla med egen vattenflaska och 
egna kuddar. I ett delat fordon blir det i princip 
ingen skillnad mot att åka kollektivtrafik.

3 Säkerhet
Ingen vet hur säkerheten kommer att fungera 
i ett delat fordon. Vad händer om du skickar i 
väg din dotter till fotbollsträning i en kollektiv 
bil, och någon ställer sig framför fordonet, 

viftar med ett månadskort och vill in? Redan 
i dag har en statlig utredning flaggat för att 
det kommer att vara förbjudet att instruera 
en samåkningsbil att ”screena” passagerare, 
det kommer att räknas som diskriminering. 
Troligen kommer det att vara förbjudet att till 
exempel stoppa dömda brottslingar från att 
samåka i delade fordon. 

4 Ständiga omvägar
Kollektiva fordon kommer troligen att vara 
programmerade för att vara så miljövänliga 
som möjligt och därför spara in på antalet 
passagerarkilometer. En passagerare kan 
tvingas åka med på en lång omväg för att 
hämta upp en ny passagerare. Troligen kom-
mer det att kosta extra för att åka ensam i en 
robotbil från kollektivtrafiken. Delade fordon 
kommer också att vara programmerade att ta 
omvägar för att undvika trängselavgifter. 

5 Äckelfaktorn
Alla som har åkt kollektivtrafik vet att det inte 
går att undvika – passagerare som fiser, spyr, 
pinkar, röker och äter stinkande mat. Kanske 
kommer sensorer att installeras i kollek-
tiva robotfordon för att upptäcka lukter och 
automatiskt skicka i väg det till rengöring. Det 
kräver en ännu större bilflotta!

5 skäl till att svenskarna  
vill äga sina robotbilar
Många experter menar att ingen kommer att äga sina 
bilar i framtiden utan att alla ska dela självkörande 
bilar i pooler eller som kollektivtrafik. Här är fem 
motsägelse fulla skäl till att svenskarna kommer att 
välja att ha en helt egen robotbil.  

Vägmärke för små minifordon som 
levererar varor eller sköter under-
håll under vissa tider av gång- och 
cykelbanor. 

Vägmärke för specialvägar 
för självkörande fordon.  

HÄR ÄR TVÅ NYA vägmärken för 
självkörande fordon. Skyltarna är framför 
allt tänkta att användas på vägar som är 
specialanpassade för robotar och har tagits 
fram av den statliga utredningen om ”Själv-
körande fordon på väg”. Självgående fordon 
klarar att köra rakare och dessutom med 
mycket mindre avstånd till bilen framför. 
Därför kommer det att finnas smala speci-
alvägar där bara robotbilar får köra. 

De sex olika 
nivåerna för 
självkörande 
bilar 
Det kan tyckas lite rörigt 
med robotbilar och 
olika typer av tjänster för 
förarassistans. Men det 
finns nivåer som standard, 
framtagna av den globala 
organisationen SAE Inter-
national. De sex nivåerna 
går från noll automatise-
ring till nivå sex där bilen 
kan köra helt själv. Här 
är den detaljerade skalan 
som visar hur avancerat 
ett fordon är.

NIVÅ 0 
Föraren sköter bilens samtliga 
funktioner; bromsar, gas, styr-
ning etc. Rubbet. Det här är den 
typen av bilar vi använt sedan 
1890-talet.

NIVÅ 1 
Föraren sköter nästan alla funk-
tioner i bilen – förutom en. Det 
kan till exempel vara farthållare 
eller automatisk inbromsning.  

NIVÅ 2 
Fordonet sköter självt både 
styrning och farten, och eventu-
ellt några fler system. I den här 
nivån kan föraren ta bort både 
händerna från ratten och foten 
från gaspedalen.   

NIVÅ 3 
Bilen kan i princip köra helt 
själv men det måste fortfarande 
finnas en förare. Människan 
måste hela tiden vara beredd 
att ta över.  

NIVÅ 4 
Bilen kan köra helt själv och 
genomföra en hel resa. Men 
fordonet klarar inte riktigt alla 
trafiksituationer, det krävs 
därför fortfarande både förare 
– och ratt.  

NIVÅ 5 
Fordonet är helt självkörande 
och kan köra i alla extrema 
situationer, oavsett hur mycket 
kaos det är i trafiken, eller hur 
dåligt vädret är. 

Uppkoppling mot nätet  
En robotbil behöver en så detaljerad karta av vägarna att 
den inte får plats i en dator, den måste hela tiden laddas 
ner från nätet och uppdateras ofta. Robotbilar behöver 
därför hela tiden vara uppkopplade för att ladda ner stora 
mängder data. Bilen är därför utrustad med minst en 
5G-uppkoppling. 

3D-kameror 
Bilarna behöver mängder av kameror för att kunna ”se” 
omgivningen. Oftast minst sex, utplacerade runt om 
bilen. Bilderna används sedan i en dator för att skapa en 
3D-modell av omgivningen. Det här kräver inte bara dyra 
kameror och ännu dyrare optik, utan även snabba datorer 
och stora hårddiskar. 

2D-kameror 
I fronten på bilarna finns vanliga kameror. Bilens datorer 
använder framför allt de här bilderna för att identifiera 
fotgängare, cyklister, vägmarkeringar och vägskyltar. 

Radar 
Robotbilar behöver dubbla radarsensorer både i fronten och 
bakvagnen för att upptäcka trafiken. Det behövs både en 
radar med kort räckvidd, 24 GHz, och en med lång räckvidd, 
77 GHz. Genom att kombinera dessa kan bilen se allt i 
omgivningen –  från någon centimeter bort till några hundra 
meter.  

Lidar
Medan radar använder radiovågor för att kartlägga om-
världen så använder lidar i stället laser. En lidar fungerar 
ungefär som en avståndsmätare du köper i en bygghandel. 
Den har koll på allt inom ca 300 meter framför bilen. 

V2V-nätverk
När en datorstyrd bil råkar ut för ett problem, till exempel 
en hastig inbromsning för att undvika ett rådjur, så kan bilen 
automatiskt skicka en signal till övriga bilar i närheten. Det 
här fungerar ungefär som ett litet lokalt trådlöst nätverk. 
Fordonen utrustas därför med någon typ av sändare/
mottagare, det senaste är den infraröda tekniken VLC. EU 
har redan reserverat bandbredden 5 875–5 905 MHz för 
V2V-kommunikation.

HÄR ÄR NYA VÄGMÄRKENA FÖR ROBOTFORDON

Dagens självkörande testbilar är ofta fyllda med tekniska prylar för 
flera miljoner. Det behövs massor av kameror, datorer och till och 
med radar för att de ska kunna ta sig fram. Här fyra, fler är listade  
på vår webb.  

NÅGRA AV PRYLARNA  
SOM FYLLER EN ROBOTBIL

Framtidens robotbilar kommer  
att vara fyllda med mängder av 

sensorer, kameror och radar. 
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Här är 6 galna robotbilar
Ingen vet hur framtidens robotbilar kommer att se ut när de väl är här. Men  
biltillverkarna har redan skapat sina visioner. Vissa tror på stora limousiner, medan  
andra satsar på bussar eller mikrobilar. Vi har letat upp sex spännande koncept.

Ratten försvinner 
med ett knapptryck   
Den nya konceptmodellen IMx 
Zero-emission från Nissan går 
att köra som en helt vanlig elbil. 
Men med ett knapptryck går den 
över till ett självkörande läge. 
Då försvinner ratten automatiskt 
in i instrumentpanelen och alla 
sätena lutas bakåt för att ge mer 
avslappnad åkning. Det här gör 
den till det perfekta fordonet 
under åren då det bara går att 
använda självkörande funktioner 
på de större vägarna. 

Konceptbilen IMx Zero-emission från Nissan går att köra både 
som en normal elbil – men har också självkörande funktioner. 
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Här är självkörande lyxbilen
De flesta av världens Rolls-Royce-ägare har aldrig rört ratten på sina bilar efter-
som de haft egna chaufförer. Nu har lyxfirman också tagit fram en självkörande 
modell. Så här tänker sig Rolls-Royce att deras framtida robotbilar kommer att 
se ut. Konceptfordonet Vision Next 100 har gott om plats och är gjord för att 
vara en ”storslagen fristad”. Det är också meningen att den ska imponera när den 
är framme vid destinationen med en ”storslagen ankomst”. Frågan är om inte 
Rolls-Royce ändå kommer att vara tvungna att skapa en liten ”förarhytt”. Trots att 
det inte behövs en förare så kommer ägarna nog ändå att vilja ha en betjänt som 
öppnar bildörren eller hämtar kaffet vid rastplatsen. 

Så här kommer de självkörande  
lyxbilarna från Rolls-Royce att se ut.  
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NY TYP AV LASTBILAR
I över hundra år har lastbilar sett ut nästan likadana. Det 
vill Volvo ändra på. Det här ser kanske ut som en galet platt 
superbil, men det är faktiskt en lastbil – Volvos koncept till den 
självgående lastbilen Vera. När fordonet inte längre behöver en 
förare kan storleken på dragbilen krympas rejält.  

Nej, det här är inte en 
superbil utan fram-
tidens självkörande 
lastbil Vera från Volvo. 
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Snart kan du sätta dig  
i en självkörande bil och 
sedan fortsätta resan 
med en drönare.  

Den flygande 
robotbilen
Du sätter dig i bilen, säger 
vart du ska och börjar kolla 
en film. När du tittar upp 
efter en stund upptäcker 
du att du flyger över din 
hemstad.  Så kan det fungera 
om konceptfordonet Pop.
Up Next blir verklighet. De 
båda företagen Audi och 
Airbus har skapat en kapsel 
som både kan koppas fast 
på en elektrisk bil – och i en 
stor drönare. Det här gör 
att den självkörande resan 
kan växla mellan flyg och 
vanlig trafik utan att föraren 
behöver göra någonting. 
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Det här kan bli största  
OS-stjärnan
Den som tittar på OS-sändningarna från Tokyo 
sommaren 2020 kommer troligen att få se 
självkörande Toyota-bilar. I Japan storsatsar 
man på självkörande bilar under nästa sommar-
OS. Toyota kommer att ha en hel flotta av sin 
e-palette som kommer att användas flitigt. 
E-palette är en plattform som går att använda 
både som minibuss, butik eller budbil.  

Den rullande lyxsviten 
Varför sitta och trängas i en självkörande 
minibil om man i stället kan åka i en lyx-
svit? Det här är franska Renaults koncept-
bil EZ-Ultimo. Som namnet antyder är det 
här tänkt att vara den ultimata upplevelsen 
av bilåkande. Bilen är inte bara lyxigt inredd 
för en bekväm resa utan har också auto-
matisk hydralik för att minska skumpande 
åkning över ojämnheter i vägarna. 
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Toyotas själv-
körande fordon 
e-palette.

Det rullande lyxiga vardags-
rummet från Renault, den själv-
körande bilen EZ-Ultimo. 
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2  R O B O T B I L A R

Övergången till robotbilar
kostar miljarder
Den som kollat priset på en Tesla vet att framtidens själv-
körande bilar inte blir billiga. Vi har tagit fram några av de 
största kostnaderna som kommer att drabba oss svenskar  
när robotarna tar över vägarna. 

Nu kan du som prenumererar på Motorbranschen  
även läsa tidningen digitalt.

Det kan bli trevligt när man kan sätta sig i en 
robotbil, säga vart man ska, och sedan bara 
luta sig tillbaka och läsa en bok. Men det kan 
också bli dyra åkturer eftersom det inte bara 
är kostsamt att utrusta bilar med dyra kam  e - 
ror, datorer och radarsensorer, också vägar, 
vägskyltar och mobilnät måste rustas upp. 
De kostnader vi har listat här verkar kanske 
höga, men vi har valt att ta i underkant. 
Prislappen kan bli den mångdubbla, ingen 
vet i dag den exakta summan. Kostnaderna 
nedan förutsätter också att en övergång 
redan gjorts till elbilar; bara övergången till 
eldrift kommer att kosta ytterligare cirka 
100 000 kronor per fordon.  

ROBOTBILAR 
Tekniken i robotbilar är mycket 
dyrare än i normala fordon. I dag 
kostar sensorerna och datorerna 
miljontals kronor. Priset beräknas 
snart ha gått ner till cirka 80 000–
100 000 per fordon. Ska alla de cirka fem miljoner 
svenska bilarna bytas ut kommer en självkörande 
fordonspark att kosta omkring 400 miljarder kronor.  
SUMMA: 400 miljarder. 

VÄGBELÄGGNING 
Det krävs mycket bättre vägar för 
att framtidens självkörande bilar 
ska klara att ta sig fram. Staten 
och kommuner lägger varje år 
cirka fem miljarder på underhåll av 
vägar. Troligen kommer man att vara tvungen att öka 
kostnaden med cirka 50 procent.
SUMMA: Cirka 2–3 miljarder/år. 

VÄGSKYLTNING 
Självkörande fordon kommer 
att kräva mycket bättre, och 
enhetligare, vägmarkeringar. 
Det kommer också att behövas 
digitala sändare på alla vägskyltar 
och bättre informationssystem om olyckor och 
vägarbeten.   
Summa: 9 miljarder.

MOBILNÄT 
För att en självkörande bil ska 
kunna göra något mer avancerat än 
att parkera behöver den en ständig 
uppkoppling. Och bilen ska helst 
vara inom 500 meter från en mast. Även om tekniken 

blir bättre kommer det att krävas en rejäl utbyggnad 
av det svenska mobilnätet. Vissa experter menar att 
det inte ens det kommande 5G-nätet är tillräckligt 
snabbt för att klara kraven från robotbilar. En vild 
gissning är att det kommer att kosta minst 10–20 
miljarder att bygga ut mobilnätet. 
SUMMA: Cirka 10–20 miljarder.

KOLLEKTIVTRAFIK 
Resandet med kollektivtrafiken 
kommer att minska drastiskt 
eftersom fler kommer att välja att 
åka robotbil. Fler kommer också 
att flytta ut till förorten eftersom pendlingen blir 
smidigare. Ingen vet hur stor minskningen blir, en 
gissning är 20–30 procent för landets regionala 
linjetrafik. Troligen tillkommer också kostnader för 
nedlagda projekt.   
SUMMA: Cirka 8–9 miljarder/år. 

TRAFIKBÖTER 
Fortkörningar, rattfylleri och 
andra trafikförseelser kommer att 
försvinna när vi åker robotbilar. Det 
gör att staten också går miste om 
böterna.
SUMMA: Cirka 1 miljard/år.

PARKERINGSBÖTER  
Självkörande bilar kommer inte att 
parkera fel. Deras program kommer 
inte att tillåta det. Varje år utfärdar 
landets kommuner 1,5 miljoner 
parkeringsböter vilket drar in 961 miljoner kronor.  
SUMMA: Cirka 1 miljard/år. 

PARKERINGSAVGIFTER 
En självkörande bil behöver inte 
parkeras alls; den kan köra omkring 
tills någon behöver den. Det finns 
ingen samlad statistik för den 
svenska parkeringsbranschen. Troli-
gen betalar svenskar mer än fem miljarder kronor  
i p-avgifter varje år.   
SUMMA: Cirka 4–5 miljarder/år.

KRÖNIKA

Finsk snö och svenska 
kvinnor 
BÅDE SVERIGE och Finland har uttalade 
mål om att bli världsledande på själv-
körande teknik. Men man har valt helt 
olika strategier. 

När man ser ett tv-inslag, eller läser 
en artikel, om självkörande bilar handlar 
det oftast om de många tester som 
teknikjättarna just nu genomför i USA. 
Testerna genomförs i soliga Kalifornien 
– och i ännu soligare Arizona. 
Anledningen till att platser med perfekt 
väder valts är att dagens robotbilar vare 
sig klarar regn, dimma eller snö. 

DET ÄR OCKSÅ det nordiska klimatet 
som gör att man blir förbryllad över de 
olika strategier som Sverige respektive 
Finland valt för att bli världsledande på 
självkörande bilar. 

I Finland satsade flera statliga myndig-
heter på att skynda på utvecklingen för 
att snabbare få ut självkörande bilar 
på sina snöiga vintervägar. Man har 
nu världens bästa experimentfordon 
för dåligt väder, döpta till Martti och 
Marilyn. Det har uppmärksammats i 
medier över hela världen.

Här i Sverige har myndigheterna 
satsat miljonbelopp på utredningar om 
hur framtidens robotbilar kan göras 
mer jämlika, på rapporter om hur man 
ska ändra ”delat-åkande-normer” samt 
givetvis massor av möten, samtal och 
konferenser. Ett av de stora projekten, 
när Vinnova satsade 430 miljoner, var 
att utreda möjligheten för snöröjande 
robotar – för att göra rent cykelbanor.  

I den statliga utredningen ”Vägen 
till självkörande fordon” som kom 
2018 finns hela kapitel om hur staten 
ska kunna skapa jämlikhet i trafiken. 
Orden ”jämställd” och ”kvinnor” 
nämns 27 gånger. Att robotbilar faktiskt 
har problem att köra i snö nämns i 
förbigående 4 gånger på de 1 321 sidorna. 

Det här är en 
Finnkamp där Sverige 
verkar ha förlorat 
innan vi ens kommit ur 
startblocket. 2

Av Mikael Jägerbrand

LÄS MER OM FRAMTIDENS  
ROBOTBILAR PÅ VÅR WEBB  
MOTORBRANSCHEN.MRF.SE
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”TROLIGEN BETALAR 
SVENSKAR MER ÄN FEM 
MILJARDER KRONOR I 
P-AVGIFTER VARJE ÅR”

Premiär!
VI FINNS SOM E-TIDNING NU!

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm

 

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

CORGHI UNIFORMITY
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!
Maskinen mäter ovalitet på både däck och fälg med en högprecisionslaser.
Via en kraftvariationsrulle som anpassar tryckkraften efter däckets belastningsindex mäts radiella och 
laterala krafter (höjd och sidokrafter), defekter samt deformationer på/i däcket registreras.
Med hjälp av matchningsprogrammet är det sedan enkelt att montera däcket på bästa sätt i 
förhållande till fälgen för att minimera vibrationer i bilen.
Denna matchning sker direkt på monteringsmaskinen utan att hjulet behöver flyttas till annan 
diagnosmaskin vilket gör matchningen till ett mycket snabbt arbetsmoment!
Allt visas via tydlig grafik på en LCD-skärm.
Däckets mönsterdjup mäts automatiskt i samma moment.
Baserat på mätningarna som utförts av de fyra hjulen, föreslår maskinen sedan bästa placering på 
bilen.
Corghi Uniformity är en maskin man ej behöver monteringsjärn till då den har en inbyggd krok för 
demontering av däcket.
Den dubbla clinchpressen kan användas vid såväl demontering som montering av däcket.
Maskinen är också utrustad med hjullyft för bästa ergonomi.
• Diagnostisk monteringsmaskin
• Matchning direkt på maskinen
• Multicore industriell PC
• Hjullyft 85 kg
• 2 hastigheter på chuckrotationen
• 3 st lastkännande givare för analys av däcket
• 22” monitor
• Modern och användarvänlig grafik
• Ergonomisk kontrollpanel 
• Hög precisions centrering och låsning av hjulet
• Finns som VAS 741 053 

201905 Motorbranschen Corghi Uniformity-190418.indd   1 2019-04-18   07:24:15
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DIN FACKTIDNING

Rekond
Så ska en

lastbil stajlas!

Expertsvar 
”Vi sålde en

bil två gånger”

KEVIN ASLAN FORDONSBOLAGET BJÖRN WILHELMSSON LUGNETGYMNASIET PER JOHANSSON AUTOKAROSS MATS KLASSON 
NIFSARPSSKOLAN JONAS BONDE CARINFO LUKAS ORRBY MAZDA ÅFF THERESE GRANATH SVÅ TOMAS LUNDSTRÖM RUNES 
BIL JAN CALRSSON MERCEDES-BENZ LASTBILAR CURT GRUVAEUS LEXUS BERNT SCHMIDT SUBARU ÅFF AXEL VON ESSEN VHF  
STAFFAN BOMAN SVÅ LARS SVENSSON HONDA ÅFF SONNY LIND SONNY´S TUNG REKOND STEFAN ENGSTRÖM NYBERGS BIL

BÄSTA

GA
2019 
     

HANDLARNAS 

ALLA BETYG 

I ÅRETS 

GA-ENKÄT

Klaus Oest
och Mazda är 
årets vinnare.

VAD
2

Du kan läsa Motorbranschen 
digitalt på din mobil,  
surfplatta eller dator. 

HUR
2

Du kan läsa e-tidningen  
på webben eller genom 
appen: Motorbranschen 

e-tidning. 

Mer info om hur  
du går till väga hittar  
du på  vår hemsida: 

motorbranschen.mrf.se/ 
e-tidning/



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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk geodyna 7200

Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 960

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.790 kr

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

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

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

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

 

65.900 kr
leasing fr. 1233kr/mån.

geodyna 7340p

42.900 kr
leasing fr. 820kr/mån.

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

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

- NYHET!

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  33.600 kr

leasing fr. 653kr/mån.

leasing fr. 874kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 45.900 kr

3300 mm

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

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

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

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

3 ton
16.900 kr

HJULTVÄTTMASKINER

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

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

1.800 kr/sats

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

4 ton

Husbilslyften!

leasing fr. 705kr/mån.
36.500 kr

leasing fr. 614kr/mån.

31.400 kr

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

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

Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 69.500 kr
leasing fr. 1298kr/mån.

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5 

varmgalvansierade 
bottenramar DS35EX

varmgalvansierade 
lyftbord & 

bottenramar

53.800 kr 

leasing fr. 
1016kr/mån.

3,5 ton

54.900 kr 

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

3,5 ton

39.500 kr

leasing fr. 759kr/mån.

Modell 524    4500 mm 4 ton 49.500 kr
Modell 526C    5200 mm 5 ton 52.300 kr
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 97.900 kr
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 104.500 kr
Modell 528C   6200 mm 8 ton 94.500 kr

körbanelängd: lyftkapacitet:

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

- körbanelängd 6000 mm!

leasing fr. 533kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinspaket 1:
Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 Kampanj: 38.000 kr!

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

geodyna 7200

Däckmaskinpaket 2:
Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

Kampanj:  

46.000 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Ordinarie paketpris: 40.900 kr

Ordinarie paketpris: 
47.900 kr

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

25.500 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

duolift 
HL 3500
3,5 ton

33.900 kr

leasing fr. 659kr/mån.
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JURIDIK

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

VERKSTAD

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

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

TIDIGARE STULNA SKYLTAR 
KAN VARA URSPRUNGSFEL

JURIDIK

FRÅGA  Vi sålde en bil för två år 
sedan. I efterhand visade det sig 
att bilens registreringsskyltar 
blivit stulna innan vi tog den i in-
byte. Kunden hade polisanmält 
och fått nya skyltar.

Nu har vi blivit kontaktade 
av nuvarande kund som fått p-
böter, vilka härrör från de stulna 
skyltarna. Kunden har samman-
lagt fått sju åtta böter, som han  
i och för sig fått avskrivna. 

Däremot börjar han av förklar-
liga skäl tröttna. Frågan är hur vi 
hanterar det och vilka skyldighe-
ter vi har i nästa steg?

Tvehågsen

SVAR EGENTLIGEN KAN MAN se 
det här som ett köprättsligt fel en
ligt köplagens bestämmelser och 
kunden kan som bekant reklamera 
ett ursprungligt fel i upp till tre år.

Huvudregeln är ju att säljaren 
har rätt att avhjälpa felet och som 
jag ser det i ert fall vore en första 
åtgärd att ni tillsammans med 
kunden begär ett nytt regnummer 
på bilen. Att få igenom ett byte är 
dock inte helt lätt; det räcker inte 
i sig att det varit fråga om stulna 
skyltar. Men ni kan, och framför 
allt kunden, skriftligen intyga alla 
problem som skyltstölden har 
medfört och medför. 

Med en bra beskrivning och 
skriftliga verifikat etcetera, skulle 
jag ha svårt att se att Transport
styrelsen inte skulle bevilja ett byte 
av registrering på bilen.

Mer om förfarandet kan du läsa 
på Transportstyrelsens webbplats 
under ”Vägtrafik”, ”Fordon” och 
klicka på ”Registreringsskyltar”  
i vänsterspalten.

David Norrbohm

FRÅGA  Vi hade tidigare i veckan 
en äldre Audi på service som 
rullat cirka 10 000 mil. Vi gjorde 
följande anmärkningar: ”Olje-
läckage från motor, från drivaxel 
för oljepump till motor, ej akut”.

Kunden motsätter sig att 
anmärkningen står skriftligt på 
servicefakturan och kräver att 
den ska tas bort. Anledningen 
är att den lagras och syns i 
servicehistorik-system hos alla 
auktoriserade VW/Audi-verkstä-
der i Sverige. Kunden anser att 
hans bil är värdelös med denna 

fakta. Till saken hör att repa-
rationen kostar minst 100 000 
kronor.

Vi har nekat radering för att 
inte kunna anklagas för att ha 
missat viktiga brister. Vad gäl-
ler här, kan kunden kräva att vi 
raderar detta?

Servicechef VW

SVAR NI HAR INGEN skyldighet 
att ta bort uppgiften och bör inte 
heller göra det. Enligt konsument
tjänstlagens regler är ni skyldiga 
att dokumentera det arbete ni gör. 

Kunden vill att vi raderar vår notering

DAVID NORRBOHM

JOACHIM DUE-BOJE

”ATT FÅ IGENOM ETT BYTE ÄR DOCK 
INTE HELT LÄTT; DET RÄCKER INTE 
I SIG ATT DET VARIT FRÅGA OM 
STULNA SKYLTAR.”

”DET FINNS EN 
DEL LÄSKIGA 

YOUTUBEKLIPP 
PÅ DETTA  

OCKSÅ”

JURIDIK

Bränslefiltret 
lossnade
FRÅGA  Vad säger juridiken 
gällande garanti på utförd 
service?

Vi har ett fall där vi bytt 
bränslefilter på en bil på ser-
vice. Bilen står nu på annan 
verkstad och det tyder på att 
bränsleslagen har hoppat av 
från filtret. Till saken hör att 
bilen rullat 1 700 mil sedan 
vi bytte bränslefiltret. Vi 
tycker inte att det tyder på 
bristfällig fastsättning när 
det har suttit på plats i 1 700 
mil …

David Ohlson

SVAR GARANTIN, enligt 
MRF:s reparationsvillkor, där 
vi garanterar arbetets kvalitet 
(12 månader eller 1 000 mil) 
är utgången. Därefter gäller 
konsumenttjänstlagens regler 
och det åligger då kunden att 
bevisa att ert byte av bräns
lefilter inte varit fackmässigt 
utfört. Jag har svårt att se att 
det finns något som talar för 
detta (särskilt efter 1 700 mils 
körning). 

David Norrbohm

Som ni är inne på, så är det givet
vis också ett viktigt underlag för 
att visa att er service/felsökning 
varit fackmässig.

Uppgiften som sådan är i och 
för sig ingen personuppgift, men 
det finns flera lagliga grunder 
för behandling i MRF:s Upp
förandekod/Integritetspolicy 
gällande behandling av person
uppgifter i till exempel arbetsorder 
vid reparationer som inte heller 
behöver raderas, trots kundens 
anmodan.

David Norrbohm

VERKSTAD

DIESEL ENGINE RUNAWAY
FRÅGA  Vi fick en bokning på 
en Ford Ranger 3,2 TDCi med 
lysande motorlampa samt att 
kunden upplevde att den gick illa 
ibland. Bland anmärkningarna 
fanns även anliggande bromsar, 
åtminstone så lät det så enligt 
bilägaren. Senare samma vecka 
lämnade mannen med Forden 
sin bil, vi fick ha den några da-
gar. En av våra erfarna tekniker 
undersökte den och dess åkom-
mor. Intermittenta fel på tryck-
sensorn för partikelfilter och lite 
annat. Vänster ok fram låg på. 
Bilägaren fick pris på felsökning, 
nytt ok och klossar och verkade 
nöjd. Mannen ville inte få olja 
och filter bytta, vilket vi rekom-
menderade, okej då sa vi. 

Vi regenererade partikelfiltret 
enligt tillverkarens anvisningar, 
det vill säga ut och åka en bit 
med denna modell. Efter att ha 
nollat felkoder och ytterligare 

kontroll gick bilen bra. Bromsarna 
var ingen big deal. Bilägaren 
hämtade sin bil och körde hem.

Veckan därpå ringde han och 
var väldigt uppjagad, hans Ford 
hade ”tokrusat” som han be-
skrev det. Trots att han stängde 
av tändningen så fortsatte 
motorn att rusa, han berättade 
att det var en ganska obehaglig 
upplevelse. Så klart undrade 
han vad vi hade gjort med hans 
bil. Vi svarade ”ingenting annat 
än regenererat partikelfiltret 
enligt de anvisningar som finns 
för modellen”. Bilen är nu hos 
oss och jag har kollat runt om 
fenomenet som uppstod, diesel 
engine runaway. Det finns en del 
läskiga Youtubeklipp på detta 
också. 

Min fråga är kan vi ha orsakat 
detta med regenereringen?

Janne, verkstadsägare  
Västra Götaland

SVAR HUA, JAG HAR SETT några 
av klippen på diesel engine runa
way, väldigt otäckt. Jag har kollat 
runt lite bland några av dieselex
perterna som finns i min närhet. 
Det är inte första gången som 
detta inträffar, ens i vårt land. Det 
finns flera anledningar till att det 
kan hända:

l För hög oljenivå i tråget, kund 
kan ha fyllt på för mycket olja 
själv, läs nedan om vevhustrycket.

l En tidigare regenerering kan 
överdosera diesel med förhöjd 
oljenivå i tråget. Detta skapar för
höjt tryck i vevhuset och motorn 
börjar dricka sin egen olja, en 
sorts kannibalism.

l En sliten turbinaxel i turbon 
trycker olja igenom intercoolern 
upp i insuget.

l På denna modell Ranger 3,2 
TDCi kan det även vara ett litet 
hål i en av kolvarna, samma som 
ovan; vevhustrycket ökar och vev
husventilationen trycker upp olja  
i insuget med rusning som följd.

Det spelar ingen roll att 
tändningen är avslagen, det är ju 
en diesel. Du får förklara detta 
fenomen för kunden och erbjuda 
fortsatt felsökning.

Joachim Due-Boje

VERKSTAD

Nej, här gäller inte garantin
FRÅGA  En av våra trogna kun-
der sedan många år bytte till en 
något nyare bil för halvtannat 
år sedan. Lite malligt berättade 
han att han hade köpt den privat 
till ett kanonpris. Vi fick natur-
ligtvis serva den bilen också, 
vilket skedde första gången 
förra sommaren. 

I mars i år besiktigade far-
brorn sin bil. Bilprovningen slog 
ner på några detaljer som brus-
ten avgasupphängning, något 
anliggande ok vänster bak och 
felaktiga avgasvärden; lambda-
värdet var för högt. Till saken 
hör att bilen har några år kvar 
på sin långa garanti, så vi tänkte 
att det inte skulle vara något 
problem att fixa avgasvärdena 
och den anliggande bromsen. 

Felsökningen visade defekt 
lambdasond, den anliggande 
bromsen skulle kunna fixas med 
en uppsmörjning. Avgasupp-

hängningen var bara att kroka 
fast igen efter att vi riktade ett 
böjt fäste. Eftersom bilen bara 
var fyra och ett halvt år gam-
mal var vi säkra på att lambdan 
skulle gå på garantin. Vi gjorde 
en normal garantiavveckling och 
lämnade ut bilen. Men när jag 
dagen efter satt och garantiav-
vecklade nya jobb noterade jag 
att jag hade en avslagen fordran 
på mannens lambdasond, bilen 
hade glapp i servicehistoriken; 
service nummer två hade varit 
för sent utförd.

Nu tänker jag så här, avgasre-
ningslagen, borde inte den täcka 
detta?

Johan, verkstadsägare i Uppland

SVAR AVGASRENINGSLAGEN, 
som ändrades 2001, innefattar 
alla system och komponenter 
som har en utsläppsbegränsande 
funktion. Den gäller i fem år eller 

upp till 8 000 mil, vilket som först 
inträffar. Förutsättningen är att 
bilen är servad enligt tillverkarens 
anvisningar, körd på rätt bränsle 
och att orsaken till eventuella fel 

inte beror på yttre åverkan. Är 
det glapp i servicehistoriken faller 
detta. Kunden får ringa till tidigare 
ägare och diskutera saken.

Joachim Due-Boje
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FRÅGA  Vi ställde in en begagnad 
bil i vår utställningshall i oktober 
med en tydlig information att 
det är ett förmedlingsuppdrag. 
Bilen var från 2013 och hade 
enligt mätaren rullat 9 800 mil. 
Vi hade gjort en leveranskontroll 
på bilen och satt ut en VDN på 
vindrutan.

Vi sålde bilen i november 
utan några problem. I samband 
med att bilen skulle besiktigas i 
januari återkom köparen till oss 
och konstaterade att mätar-
ställningen varit högre vid förra 
besiktningen, 11 700 mil, och 
krävde att vi skulle köpa tillbaka 
bilen.

Vi hänvisade till att det var ett 
förmedlingsköp och att tidigare 
ägaren ska stå till svars för 
detta. Kunden accepterade inte 

BILHANDEL
PL ÅT & L ACK

BILHANDEL

”VAD GÄLLER VID FÖRMEDLING?”
detta utan hänvisade till att bilen 
är köpt från oss och att konsu-
mentköplagen då gäller.

Tidigare ägaren hade ägt bilen 
i tolv månader, aldrig besiktigat 
den och visste inget om den 
felaktiga mätarställningen. Han 
vägrade att ta ansvar för den 
uppkomna situationen. 

Vår fråga är om kunden hade 
rätt att kräva oss på ersättning 
eller att återköpa bilen då vi 
endast har förmedlat den? 

Vilka möjligheter har vi som 
bilföretag att processa mot 
ägaren som lämnade in bilen för 
försäljning?

Bertil från Motala

SVAR DEN HÄR SITUATIONEN 
är inte helt enkelt att hantera. 
Kunden har rätten på sin sida när 

det gäller konsumentköplagen. 
Har man förmedlat en bil genom 

företaget är det ingen skillnad 
på om man sålt sin egen lagerbil; 
kundens rättigheter skyddas av 
konsumentköplagen. 

I ert fall måste ni komma över
ens med kunden om en sänkning 
av köpeskillingen som kompensa
tion eller att återköpa bilen och 
sälja om den med rätt förutsätt
ningar. ARN skulle sannolikt vid 
en anmälan döma till köparens 
fördel med en kompensation som 
motsvarar den högre körsträckan.

NÄR DET GÄLLER er möjlighet att 
processa mot tidigare ägaren för de 
kostnader ni drabbats av beroende 
på den felaktiga informationen 
så kan ni inte belastas för att inte 
undersökt bilen korrekt då en 
felaktig mätarställning inte går att 
konstatera vid en leveranskon
troll. Ni bör ha en bra möjlighet 
att kräva den tidigare ägaren på 
motsvarande kompensation som 
ni ger till kunden som köpt bilen.       

Anders Holmqvist

FRÅGA  Vi sålde en fabriksny bil till en 
kund. Det var en suv-modell. Den upp-
givna bränsleförbrukningen vid lands-
vägskörning skulle vara 0,82 l/mil och 
1,32 l/mil vid stadskörning. Kunden har 
nu, i samband med tankning, mätt upp 
att bilen har dragit betydligt mer än vad 
som har angivits i bränsledeklarationen. 
Han hävdade att den dragit uppemot  
50 procent mer än vad som angivits. 

Vi har tagit in bilen för test och kon-
troll och vi har också bytt några delar i 
växellådan. Då kunden fortfarande inte 
accepterade våra åtgärder utan hävdade 
att bränsleförbrukningen fortfarande var 
lika hög, kontaktade vi tillverkaren som 
tillsammans med oss gjorde en teknisk 
test samt en provkörning av bilen och 
resultatet blev konstaterandet att bilen 
inte har någon avvikande hög bränsle-
förbrukning. 

Vid tillverkarens test togs hänsyn till 
väderleksförhållande och monterad 
utrustning som gjort bilen något tyngre 
och påverkar luftmotståndet.

Kunden accepterar fortfarande inte 
detta och vi kan inte göra något mer. Vad 
skulle hända om han anmäler detta till 
Allmänna reklamationsnämnden?

Peter, Borås

SVAR MED STÖRSTA sannolikhet skulle 
detta inte fällas i Allmänna reklamations
nämnden. Uppgifter om bränsleförbruk
ningen i marknadsföringsmaterialet, enligt 
Konsumentverkets och EU:s normer, kan 
inte ses som ett bindande löfte om bilen 
faktiska förbrukning. 

Den normenliga bränsleförbrukningen 
har räknats fram vid laboratorietest enligt 
ett särskilt körschema som är lika för alla 
bilmodeller. Den faktiska bränsleförbruk
ningen påverkas – till skillnad mot den 
normenlig beräknade förbrukningen – av 
individuella förhållanden som körsätt, yttre 
betingelser och bilens skick.

DEN ”UTREDNING” som kunden gjort låter 
inte på din beskrivning som om den var 
av sådan noggrannhet att det kan ligga till 
grund för att bilen skulle vara behäftad 
med ett fel.

Att den, enligt normen framtagna bräns
leförbrukningssiffran, inte uppnås när en 
enskild bil används i trafik, innebär inte att 
bilen har ett fel i köprättslig mening.

Anders Holmqvist

”Kunden hävdar att bilen är törstigare än vi angett”

FRÅGA  Hos oss är det tjafs om 
vad som gäller mellan plåt och 
lack, så jag tänkte höra med dig 
om en del frågor vi har: 

Med hur fint papper ska plåti-
sen slipa? 

Visst ska lackeraren spackla 
på riktningarna om det behövs? 

Ska plåtisen åka och demon-
tera nya dörrar och skärmar 
på lacken? Lackeraren säger 
att det är plåtisens jobb, är det 
plåtisens jobb? 

Ska lackeraren kitta när vi 
exempelvis har bytt bakskärm? 
Om inte lackeraren ska kitta vem 
ska grunda innan kittningen? 
Om vi måste grunda innan vi 
spacklar vem ska då göra det? 

Ja, som du ser så är det en hel 
del frågor som vi har. 

En upprörd Peter  

Mellan plåt och lack, – vem ska göra vad?
SVAR JA, DE HÄR FRÅGORNA är 
bra att lyfta och diskutera så man 
blir överens om vad som gäller. 
Tyvärr finns inte riktigt bra regler 
här. Orsaken är att studierna görs 
vid olika tidpunkter – lackstudien 
vid en tidpunkt och plåtstudien 
vid en annan. Problemet blir då att 
man inte kan synkronisera över
gången mellan plåt och lack bra. 

Nu till dina frågor:
Kravet är att plåtisen ska avsluta 

slipningen av riktningen med 
P120 eller finare papper, och 
plåtisen ska lämna ifrån sig en 
konturriktig riktning, det ska inte 
behövas spacklas av lackeraren. 
Det enda lackeraren ska spackla är 
enstaka porer och någon enstaka 
repa. 

Dörrar och skärmar som ska 
målas löst och är transportmonte
rade ska demonteras och monteras 

igen av lackerarna, det ingår i tiden 
för lack. Det är inte meningen att 
plåtisen ska åka och demontera 
och montera detta på lacken. 
Delarna ska vara provisoriskt 
monterade, inte fast monterade, 
så lackeraren måste demontera 
kabelhärvor och dylikt. 

KITTNING ÄR lite knepigare. Tiden 
för att kitta, exempelvis vid ett 
bakskärmsbyte, ingår i bytestiden 
för bakskärmen och om man då 
måste grunda innan kittningen 
så måste man hitta en lösning för 
det. Jag har inget bra svar på detta 
tyvärr utan vet bara hur olika 
verkstäder hanterar det. 

En del verkstäder ger lack
eringen tid för att göra kittningen, 
andra grundar själva innan kitt
ningen. Om man ska grunda på 
plåtverkstaden innan man kittar 

måste man ha lokaler/arbetsplats 
som klarar av att det grundas där, 
det gäller även för grundning 
innan spackling. 

NÄR DET GÄLLER SPACKLING är 
det i Sverige plåtisen som gör det. 
Om vi tittar utanför Sverige så 
sker nästan aldrig spacklingen på 
plåt utan på lackeringen. Därför 
är det lätt för vissa biltillverkare 
att ställa kravet att det ska grundas 
före spackel. I Sverige får plåtisen 
hela tiden stå för riktning, det vill 
säga bankandet, spacklingen och 
slipningen av spacklet. Viktigt är 
att tänka på arbetsmiljön om man 
ska börja grunda på plåtverkstan, 
så jag har inget bra svar på vem 
som ska göra grundning innan 
spackel. 

Jan Olvenmo
ANDERS HOLMQVIST

”VID BESIKTNINGEN VAR MÄTAR-
STÄLLNINGEN LÄGRE ÄN VID  
FÖRRA GÅNGEN”

Historien om Volvo Cars under åren 2008–2018 saknar mot-
stycke i bilvärlden. Aldrig tidigare har ett så stort och etablerat 
bilföretag i väst köpts av en kinesisk biltillverkare, och aldrig har 
osäkerheten kring ett köp i den storleksordningen varit så stor. 
Men aldrig tidigare har heller inte framgången som följde varit 
större och mer sensationell. 

Volvos revansch är berättelsen om samarbetet mellan den 
tidigare okände kinesiske entreprenören Li Shufu och ett av bilin-
dustrins mest respekterade varumärken. Kritiker förutspådde att 
Li Shufu skulle demontera Volvos fabriker och flytta dem till Kina 
för att där producera budgetbilar. Men de fick fel. 

Här berättar journalisterna Håkan Matson och Anders Nilsson om 
den spännande framgångsresan som Volvo tagit de senaste tio åren. 

i samarbete med  
Brombergs Bokförlag

PASSA PÅ  
– ERBJUDANDE  

TILL VÅRA LÄSARE!
Köp den kritikerrosade 

boken ”Volvos revansch – 
från kris till succé”  

till specialpriset 198 kr 
(ordinarie pris cirka  

270 kr)!

Här köper du boken till specialpris: 

https://brombergs.se/bok/volvos-revansch/

(Frakt ingår i specialpriset, läggs på i kundvagn.)

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  
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Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2019 ligger på 343 591 

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 juli Max 10 år gamla bilar.

Juli

Nybilshandel  
med begagnat

2019

21 016

2018

20 190

4,1%

Endast
begagnathandel

2019

13 694

2018

12 667

8,1%

Ej via
bilhandel

2019

15 340

2018

16 473

-6,6%

Totalmarknad

2019

50 050

2018

49 330

1,5%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar juli Max 10 år gamla avställda bilar.

Juli

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2018

41 593 

88

2019

30 402

73

Ackumulerad begagnatförsäljning 2019  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2019

132 370

2018

131 111

1,0%

Endast
begagnathandel

2019

84 209

2018

87 174

-3,4%

Ej via
bilhandel

2019

112 360

2018

120 281

-6,6%

Totalmarknad

2019

328 939

2018

338 566

-2,8%

Antal bilar

Utveckling

2018

25 843

95

2019

25 587

87

Utveckling lager
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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 

32 237  

24 734 

33 053 

25 820 

32 794 

25 419 

Lager nybilshandel           Lager begagnathandel

33 696 30 402

26 786 25 587 

Klaus Silfvenius, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de 
senaste registreringssiffrorna.

ko m m e N tA r

Elbilarna ökade mest
under augusti månad
registreringen av personbilar i augusti ökade 
som väntat och summeras till 29 477 bilar, vilket 
är en ökning med 19,5 procent jämfört med mot-
svarande månad 2018. 

ackumulerat för året har det levererats 221 016 
bilar mot 262 717 för motsvarande period före-
gående år, vilket innebär att vi med fyra månader 
kvar på året ligger minus 15,8 procent jämfört 
med 2018. Det är dock en ordentlig återhämtning 
från situationen under årets inledande månader 
som låg avsevärt lägre mot 2018. med den order-
takt som vi nu ser runt om i landet kommer mycket 
av denna skillnad att ätas upp innan året är slut.

 
antalet tillverkare som erbjuder rena elbilar ökar, 
vilket till del kompenserar för att andra tillverkare 
har långa leveranstider på sina elbils-modeller. 
Det medför att leveranserna fortsätter öka och 
vi ser inte oväntat att den största ökningen finns 
i detta segment. rena elbilar (beV) ökar med 
71 procent i augusti och ackumulerat för året är 
ökningen hela 213 procent, trots att bristen på el- 
och hybridbilar kvarstår.

 
registreringarna av transportbilar under augusti 
månad ökade med 232 procent jämfört med mot-
svarande månad 2018. Dock är de låga siffrorna 
för augusti 2018 en effekt av bonus malus-syste-
mets införande 2018, vilket medför att månads-
siffrorna inte är speciellt bra jämförelsevärden. 

Dessutom infördes nya regler som medför 
att transportbilar registrerade från 1 september 
måste vara godkända enligt mätmetoden WLtP. 
Även det kan ha medfört en liten extra push i 
årets augusti-registreringar. 

ackumulerat för året är registreringarna 
31 298, vilket är en nedgång med 28,1 procent 
mot föregående år.

 
registreringarna av tunga lastbilar (över 16 ton) 
minskade också i augusti jämfört med föregående 
år. nedgången under juli och augusti ska dock 
ses som en effekt av lagändringen gällande 
färdskrivare som medförde en kraftig uppgång av 
leveranser innan lagändringen infördes 15 juni. 

ackumulerat för året är registreringarna fortfa-
rande plus 15 procent mot föregående år.
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Nyregistreringar under augusti
 Augusti Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     73 18 980 278 0,44 0,10
  Land Rover                 96 39 668 403 0,30 0,15
Totalt BC Sweden             169 57 1 648 681 0,74 0,25
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 552 1 222 12 790 14 085 5,78 5,36
  Mini                        324 230 2 428 2 088 1,09 0,79
Totalt BMW Northern Europe     1 876 1 452 15 218 16 173 6,88 6,15
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 64 16 384 815 0,17 0,31
  Fiat                       542 271 4 252 6 988 1,92 2,65
  Jeep                       106 66 677 680 0,30 0,25
Totalt Fiat Group Automobiles 712 353 5 313 8 483 2,40 3,22
Ford Motor                                                                          
  Ford                       586 561 5 733 7 026 2,59 2,67
Totalt Ford Motor            586 561 5 733 7 026 2,59 2,67
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      218 233 1 882 2 230 0,85 0,84
Totalt Honda Nordic          218 233 1 882 2 230 0,85 0,84
Hyundai Bilar Import                                                                        
  Hyundai                      521 108 3 534 3 829 1,59 1,45
Totalt Hyundai Bilar Import          521 108 3 534 3 829 1,59 1,45
Iveco                                                                 
  Iveco                        3 0 36 52 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     3 0 36 52 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 255 1 939 16 883 15 573 7,63 5,92
Totalt KIA Motors Sweden     2 255 1 939 16 883 15 573 7,63 5,92
KW Bruun                                                                   
  DS                        19    0     95 33 0,04 0,01
  Opel                        245 228 1 945 4 342 0,88 1,65
  Peugeot                        856 666 5 905 8 111 2,67 3,09
Totalt KW Bruun     264 228 2 040 4 375 0,92 1,66
Louwman Sverige                                                                    
  Suzuki                    214 153 1 548 1 742 0,70 0,66
Totalt Louwman Sverige      214 153 1 548 1 742 0,70 0,66
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      485 263 3 366 3 967 1,52 1,50
Totalt Mazda Motor Sverige   485 263 3 366 3 967 1,52 1,50
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 563 1 281 12 913 13 256 5,84 5,04
  Smart                         0   0 9 4 0,00 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 563 1 281 12 922 13 260 5,84 5,04
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 0 13 0,00 0,00
Totalt Nevs      0 0 0 13 0,00 0,00
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     857 699 4 765 8 856 2,15 3,37
Totalt Nissan Nordic         857 699 4 765 8 856 2,15 3,37
Renault Nordic Sverige                                                              
  Alpine                      5 0 14 0 0,00 0,00
  Dacia                      775 356 3 306 3 244 1,49 1,23
  Renault                    763 627 7 718 8 765 3,49 3,33
Totalt Renault Nordic Sverige 1 543 983 11 038 12 009 4,99 4,57
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    370 366 2 328 3 289 1,05 1,25
  Mitsubishi                 427 130 4 119 2 679 1,86 1,01
Totalt SC Motors Sweden AB   797 496 6 447 5 968 2,91 2,27
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     389 155 2 620 3 553 1,18 1,35
Totalt Subaru Nordic         389 155 2 620 3 553 1,18 1,35
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      188 144 1 237 1 119 0,55 0,42
  Toyota                     2 189 1 495 14 192 15 560 6,42 5,92
Totalt Toyota Sweden         2 377 1 639 15 429 16 679 6,98 6,34
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 779 1 924 12 624 13 242 5,71 5,04
  Porsche                    187 255 1 359 1 570 0,61 0,59
  Skoda                      1 682 1 168 12 120 12 363 5,48 4,70
  Seat                       1 144 784 6 319 5 159 2,85 1,96
  Volkswagen                 4 405 6 040 27 857 42 701 12,60 16,25
Totalt Volkswagen Group Sverige 9 197 10 171 60 279 75 035 27,27 28,56
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 142 3 082 40 067 53 259 18,12 20,27
Totalt Volvo Personbilar Sverige 4 142 3 082 40 067 53 259 18,12 20,27
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       453 151 4 343 1 843 1,97 0,70
Totalt 29 477 24 670 221 016 262 717 100,00 100,00

GENERALAGENT

660 148 320 130
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1 013 318 635 363

2 703 2 082 10 087 12 003
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1 687 1 357 1 847 2 472
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8 430 7 407 8 453 8 166
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2 506 2 953 10 290 10 240
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0 3 0 10
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2 670 4 072 2 095 4 784
2 670 4 072 2 095 4 784

4 0 10 0
1 505 1 828 1 801 1 416
3 678 3 051 4 040 5 714
5 187 4 879 5 851 7 130

930 1 473 1 398 1 816
1 047 653 3 072 2 026
1 977 2 126 4 470 3 842

1 541 1 920 1 079 1 633
1 541 1 920 1 079 1 633

330 246 907 873
6 510 7 442 7 682 8 118
6 840 7 688 8 589 8 991

3 934 3 508 8 690 9 734
632 777 727 793

4 704 4 744 7 416 7 619
3 163 2 864 3 156 2 295
9 568 13 734 18 289 28 967
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7 571 9 981 32 496 43 278

1 691 382 2 878 1 770
78 716 88 479 142 300 174 238
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Vi utrustar din verkstad!

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

Lägg ert varumärke
i kundens garage!

Däcksäck med tryck!
Däcksäck med tryck!
Däcksäck med tryck!

Vi erbjuder en mängd specialprodukter till bilhandlare
och verkstäder som sätter ert varumärke i fokus. 
Vi har även de smarta lösningarna som underlättar 
vardagen hos våra kunder över hela norden. Testa oss!

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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Klimatbonusbilar
nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019. 

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

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

1 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 246 78 3 220 1 558 13,53 8,91

2 tesla model 3 el 148 0 2 774 0  11,66 0,00

3 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 313 375 2 443 1 697 10,27 9,70

4 Kia optima PheV Laddhybrid 371 205 2 305 1 663 9,69 9,51

5 renault Zoe el 138 155  1 561 667 6,56 3,81

6 Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 80 67 1 212 1 129 5,09 6,45

7 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 129 74 1 092 1 442 4,59 8,24

8 Kia niro eV el 32 0 1 089 0  4,58 0,00

9 nissan Leaf el 119 121 963 592 4,05 3,96

10 bmW I3 (beV) el  78 46 843 323 3,54 1,85

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MärkE

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2019  2018  2019  2018  Aug  Ackumulerat  2019  2018
Daf  6 13 125 108 -53,8 15,7 2,8 2,8
Iveco  0 0 15 4 0,0 275,0 0,3 0,1
Man  8 17 134 119 -52,9 12,6 3,0 3,1
mercedes-benz  24 57 444 394 -57,9 12,7 9,8 10,1
scania  96 224 1 974 1 523 -57,1 29,6 43,7 39,2
Volvo  152 167 1 798 1 722 -9,0 4,4 39,8 44,3
Övriga  4 0 30 19 0,0 57,9 0,7 0,5

ToTAlT  290 478 4 520 3 889 -39,3 16,2  100,0  100,0

MärkE

 Augusti  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2019  2018  2019  2018  Aug  Ackumulerat  2019  2018
chevrolet  1 0 1 4 0,0 -75,0 0,0 0,0
citroen  121 34 1 034 2 135 255,9 -51,6 3,3 4,9
Dacia  54 22 420 404 145,5 4,0 1,3 0,9
hyundai  0 0 0 7 0,0 -100,0 0,0 0,0
Fiat  150 67 1 029 1 260 123,9 -18,3 3,3 2,9
Ford  841 213 4 667 6 260 294,8 -25,4 14,9 14,4
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  85 18 480 761 372,2 -36,9 1,5 1,7
Isuzu  334 25 556 568 1 236,0 -2,1 1,8 1,3
man  3 0 42 37 0,0 13,5 0,1 0,1
mercedes-benz  447 201 2 997 4 732 122,4 -36,7 9,6 10,9
mitsubishi  57 24 294 708 137,5 -58,5 0,9 1,6
nissan  251 122 1 587 2 745 105,7 -42,2 5,1 6,3
opel  148 51 523 1 136 190,2 -54,0 1,7 2,6
Peugeot  377 235 2 560 3 376 60,4 -24,2 8,2 7,8
renault  1 591 87 4 791 4 769 1 728,7 0,5 15,3 10,9
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 0 0 101 0,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  191 41 1 177 2 003 365,9 -41,2 3,8 4,6
Volkswagen  1 251 641 9 034 12 536 95,2 -27,9 28,9 28,8
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  15 1 106 11 1 400,0 863,6 0,3 0,0

ToTAlT  5 917 1 781 31 298 43 553 232,2 -28,1 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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”Lagom mycket vägtrafik”

MARIA BÖRJESSON ÄR PROFESSOR I NATIONAL-
EKONOMI VID VTI OCH FORSKAR OM BL A TRANS-
PORTEKONOMI, -POLICY OCH -MODELLER FÖR ALLA 
TRANSPORTSLAG, SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLER, 
TRYGGHET, PRISSÄTTNING, INVESTERINGAR OCH 
JÄMSTÄLLDHET I TRANSPORTSYSTEMEN, RESANDE, 
UTFORMNING AV EFFEKTIVA HÅLLBARA TRANS-
PORTER, SAMSPEL MELLAN TRANSPORTSYSTEMET 
OCH TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING, CYKLING, 
KOLLEKTIV TRAFIK, JÄRNVÄG OCH TRÄNGSELAVGIFTER. 
HON DELTAR OFTA I DEN OFFENTLIGA DEBATTEN OM 
TRANSPORTPOLITIK. 

MARIA BÖRJESSON

KLIMATPOLITISKA rådet förordar ett transport
effektivt samhälle för att nå riksdagens mål 
om minskade koldioxidutsläpp i transportsek
torn. Ett transporteffektivt samhälle, menar 
rådet, kan åstadkommas genom att en del 
vägtransporter undviks eller ersätts med andra 
transportslag. Det ligger mycket klokt i detta, 
för personer som bor tätt i flerfamiljshus reser 
kortare avstånd och mindre med bil än de som 
bor i villa. Behovet av mer väg och spårinfra
struktur minskar också. 

MEN DET FINNS några hakar. För det första ligger 
den befintliga bebyggelsen där den ligger, och 
tillkommande bebyggelse på tio års sikt är 
rätt marginell. För det andra vill många, i alla 
delar av landet, bo i villa. För det tredje finns 
en bakomliggande trendmässig ökning av 
transporterna. Trenden har hållit i sig under 
ett par hundra år. 

Mellan 2010 och 2017 ökade trafikarbetet, 
antalet körda kilometer, med personbil 9 
procent. Under samma period ökade resandet 
med kollektivtrafik 22 procent (medan subven
tionerna ökade med 50 procent) och lastbilarnas 
trafikarbete med 14 procent. Men varför ökar 
transporterna? Är det bra eller dåligt? 

RESANDE OCH transporter ökar över tid av två 
skäl. Det ena är att välståndet ökar; vi har mer 
pengar att lägga på transporter. Vi kan investera 
i bättre infrastruktur och smartare tekniska 
lösningar för alla transportslag. Vi har råd med 
allt bekvämare, säkrare och energieffektivare 
fordon. Kunder vill betala för snabbare leve
ranser, vilket ökar lastbilstransporterna. 

Det andra skälet är att vi lever i en allt mer 
specialiserad ekonomi. Vi behöver matcha 
ihop specialiserade arbetstagare och arbets
platser och då vinner vi på att söka inom större 
områden. Produktionen av varor blir mer spe
cialiserad, genom till exempel outsourcing och 
produktdifferentiering, vilket ökar både långa 
och kortväga transporter. Ökade varuvärdena 
ökar justintimeleveranser, vilket leder till 
ökade lastbilstransporter. Även specialisering 
av konsumtion och produktion av tjänster 
ökar, vilket leder till längre resor.

Den ökade specialiseringen leder till att 
produktivitet och välstånd ökar, så att vi får 
än mer resurser att lägga på transporter. Och 

bättre transporter tillåter mer specialisering.  
Så den positiva cirkeln är självförstärkande 
över tid. Den är själva grunden till den väl
färdsexplosion som vi sett de senaste århund
radena. När de flesta var självförsörjande 
bönder behövdes inga transporter, men då 
hade vi också fattigare och kortare liv. 

KAN MAN INTE minska utsläppen utan att 
minska transporterna då? Jo, allt effekti
vare motorer och på sikt elektrifieringen av 
fordonsflottan är fantastiska landvinningar. 
Men överflyttning till andra transportslag är 
svårt. Förbättrad kollektivtrafik leder framför 
allt till mer resande och mindre cykling och 
påverkar inte bilresandet så mycket. Överflytt
ning av godstransporter till järnväg går bara 
på avstånd längre än 30 mil – bara 8 procent 
av transporterna med tunga lastbilar är längre 
än så.

MAN KAN OCKSÅ höja skatten på drivmedel. 
Men att priset på koldioxid är redan högre 
för vägtransporter än i andra sektorer talar 
mot ökad beskattning. Koldioxidskatten för 
diesel är 1,28 kr/kg medan priset inom EU:s 
handelssystem för utsläppsrätter är runt 0,2 kr/
kg. Det innebär att kostnaden för ytterligare 
utsläppsminskningar är runt sex gånger högre 
i vägtransportsektorn. Eftersom det är billigare 
att minska utsläppen i andra sektorer och 
länder vore det klokt att satsa mer på det. Om 
skatten på 1,28 kr/kg korrekt avspeglar utsläp-
pens samhällskostnad så har vi inte för mycket 
vägtrafik. Vid ökad beskattning blir i så fall 
förlusterna av trafikminskningarna större än 
nyttan av utsläppsminskningarna.

2  K R Ö N I K A

”Ökningen av 
transporter är en 
självförstärkande 

cirkel över tid”
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Y Vi lyfter din verkstad 

till nästa nivå!

TECKNA  
ETT LÖPANDE
SERVICEAVTAL

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

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

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

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

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

www.sunmaskin.se
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TREADSPEC V.2.0
Din lösning för däck och hjulvinkeldiagnos! Låt automation ersätta arbetskraft! 
Detta lättanvända system ger en detaljerad kundrapport som tydligt visar behovet av nya däck och / eller hjulinställning. 
TreadSpec diagnostiserar ojämnt slitage innan det syns för det mänskliga ögat och integreras enkelt i nuvarande serviceprocesser. 
Uppmärksammar alla däck och hjulinställningsmöjligheter och förbättrar service effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Systemfunktioner:
- Innehåller scanningrampar eller inbyggda skanningsenheter, kontrollbox 
   och LPR-kamera 
  för identifiering av registreringsnummer.
- Axel till axellasermätning för hjuldiagnos
- Byggd för inomhus-, eller genomfartsstationer som är täkta
- Mönsterdjups noggrannhet bättre än (± 0,2 mm)
- Skanar hundratals punkter över varje däck
- Behandling av data från varje däck utförs i ”molnet” och en kundrapport 
   skrivs lokalt inom 30 sekunder efter att däcken skannats.
- Inkl 2 års uppdateringar, support och lagring i Amazon molnet
- Öppna API för integration
- Kan integreras med DÄCKDATA 2,0

Vår TreadSpec kräver ingen arbetskraft. 
Kunder kör helt enkelt över enheten, och programvaran tar automatiskt in däck, justering och rotationsdiagnos. 
Alla dessa data skrivs ut i en detaljerad, ensidig och färgkodad kundrapport.

- Innehåller scanningrampar eller inbyggda skanningsenheter, kontrollbox 

- Behandling av data från varje däck utförs i ”molnet” och en kundrapport 
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