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Vi hjälper dig gärna!
Hos oss finns lösningarna

När du behöver kreditlösningar vill vi hjälpa dig. Våra innesäljare förstår branschen och
vet vilka behov och utmaningar du möter i vardagen. Genom att lära känna dig och din
kund ser vi möjligheterna. Att förverkliga dina affärer är värdefullt för dig, för oss och
våra gemensamma kunder.
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Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. Varmt välkommen att höra av dig.
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Framtidens melodi
att hitta rätt tonart i den framtida
bilsymfonin.
Efter att i våras ha tittat på omvärldsfaktorer och
nu sammanställt strategiunderlag står det klart att
ovissheten inför framtiden är stor. Några toner, i såväl
dur som moll, lär med säkerhet påverka branschen så
pass att företagare måste fatta strategiska beslut för att
överleva framgångsrikt och långsiktigt. Sätts fokus på
2030 syns följande spaningar tydligt:

DET ÄR SNÅRIGT

2 Begagnatmarknaden än viktigare. Med direktförsäljning, agentupplägg och fler tekniksprång blir
det viktigt att ha bra koll på restvärden.
2 El-bilsmängden i nybilsförsäljning kan bli 90 procent. Men dess påverkan per år kommer att skilja sig
stort mellan märken och verkstäder och därför måste
alla analysera sin kundstock och förstå att servicetimmar/reservdelsförsäljning tappas på traditionella jobb
och måste tas igen på andra jobb och tjänster.
2 Digitaliseringen ökar. Vi måste hänga med kundernas resa och ständigt erbjuda aktuella tjänster och
produkter på en digital marknadsplats. Vi måste veta
mest om kunden, samla kunddata från alla källor och
erbjuda kunderna lösningar som sparar tid. För t i d
kommer att vara framtidens viktigaste valuta.
2 Kompetensutveckling och ledarskap. Bristen på
rätt och ny kompetens kommer att fortsätta vara en
knäckfråga för många. För att behålla och rekrytera
nya medarbetare kommer ledarskapsfrågor att vara
avgörande för attraktiva arbetsplatser.
2 Skadeaffären fortsatt viktig. Trots hjälpsystem
på fordonen kommer skadeverksamheten att fortsätta

ligga på höga nivåer‚ erfarenheten från bland annat
Norge är att det i en blandad fordonspark finns en
ökande skadefrekvens på elbilar på grund av snabb
acceleration och retardation.
kommer sedan en mängd
omvärldsfaktorer, både globala och nationella, att
påverka branschens framtid starkt. Satserna som
handlar om reglering och politik, och osäkerheten om
vad som verkligen kommer att beslutas, blir kanske än
mer avgörande i vissa skeden. Det vi hitintills sett är
kortsiktiga regeländringar som skapat stor ovisshet för
såväl kund som bransch. Frågan är nu vad som ska ske
rörande exempelvis WLTP, bonus malus, klimatkliv,
elströmskapacitet och kilometerskattbeskattning.

TILL MUSIKSTYCKET

innebär det att hela tiden
vara beredd att spela gamla och nya toner men också
våga tillåta sig att prova nya harmonier. För spelar
inte vi rätt tonart kommer andra orkestrar att spela
framtidens melodi.
SOM KAPELLMÄSTARE

Tommy Letzén är vd för
Motorbranschens riksförbund.

”Som dirigent måste du vara
beredd på att kunna växla tempo snabbt”

MARKNAD
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Fotograf RICKARD L ERIKSSON har många reklambyråer på uppdragslistan, oftast är det människor
som ska fotograferas. ”När man gör ett porträtt är
samspelet viktigast”. I vårt förra nummer plåtade
han Jesper Bjarnhagen, i det här Metin Basberber.
Rickard kom tvåa i Årets porträttbild 2014 – på
Drottning Silvia. Till uppdragen åker han i sin Volvo
XC90 D5 Polestar, fullutrustad. Innan dess avlöste
fyra svarta XC70 varandra. ”Bilen rymmer både familj
och fotoutrustning”.

REPORTR AR Anders Parment, Annika
Creutzer, Maria Eriksson, Nellie
Pilsetnek, Peter Lorin, Thomas
Drakenfors.
FOTOGR AFER Anders Andersson,

Hans Bister, Martin Lindeborg,
Max Alm Norell, Peter Gunnars.
KRÖNIKÖRER Anders Parment,
Rolf Ranestam.
KORREK TUR Hans Bister.

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

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

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

HUR GÖR DU MED TOYOTAN
I DIN KIA-HALL?
Även om de flesta bilföretag strävar efter att bara sälja ett eller ett par bilmärken,
byter man ibland in ”främmande märken” som också ska säljas. Behöver då bilen
kompletteras t ex med vinterhjul, kan det bli lite frågetecken när man måste ge
sig utanför sina ordinarie inköpskanaler. En beg-affär går ju normalt också mycket
fortare än en nybilsaffär och då är det inte mycket tid att vinka på.
Men på Nordic Wheels kan vi leverera däck och kompletta hjul till alla bilmärken.
Och vi har 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.
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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.

Medlem i Sveriges tidskrifter Tryck: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140
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Kamux …
… öppnar nästa år sitt sjunde showroom
i Tyskland, närmare bestämt invid ett
stort köpcentrum i Kaltenkirchen, en
halvtimmes bilresa från Hamburg. Det
finska begagnat-bolaget kombinerar stark
digital närvaro med ett nätverk av bilhallar
och har ett eget utbildningsprogram för
nyanställda.
– Tidigare erfarenhet av bilförsäljning är
inte nödvändig, nyckeln är rätt inställning,
säger tyske landschefen Oliver Michels.

KLUBBHUSET om 800 kvadrat med stora glasade
fönster är under uppförande med sluttande tak
i söderläge, perfekt för solpanelerna.
Byggs en motoranläggning i dag måste miljöaspekterna beaktas. Fetbladiga sedumväxter, som
binder koldioxid, planteras på vallarna längs
bansträckningarna, många laddstolpar uppförs
och strömförsörjningen är tryggad från en egen
kraftledning och en solpanelsanläggning.
Kanske mest iögonfallande är samarbetet
med Trafikverket. GTR Motorpark är godkänd
för att ta emot fyllnadsmassor av den typ som
blir över vid vägbyggen och järnvägsarbeten. De
körs hit i skytteltrafik, separeras från skadliga
beståndsdelar via sorteringsmaskiner och hjullastare på området. Sedan används konstruktionsmaterialet till byggandet.
Mottagningsavgiften är ansenlig, en betydande
del av finansieringen.
Det kostar förstås en hisklig massa pengar att
bygga denna anläggning.

Det började för tolv år sedan. Johan Heggblad
pekar på några björkslanor som han lät spara
då och nu har vuxit upp till en dunge på en
berghäll. Till höger Micael Ljungström från
Ferrita som är starkt engagerad i projektet.

Bil Bengtsson-gruppen …
… har under hösten etappvis flyttat in i sin
nya anläggning i Simrishamn, som ersätter
den tidigare bilhallen på orten.
Helt färdig blir det nya bilhuset på drygt
4 000 kvadrat i slutet av året. Även däckhotell, en mindre butikslokal och personalutrymmen kommer att inrymmas.

Fler ”fulbilar”
på begmarknaden
Bilhandelsplatsen Wayke och dataanalysföretaget Carfax hittade 61 procent
fler bedrägeriförsök under augusti jämfört
med samma period förra året. Av 40 000
undersökta bilar under augusti upptäcktes
105 manipulerade. När samma antal bilar
undersöktes under augusti förra året
avslöjades 64 bilar. Under juli upptäckte
Wayke hela 163 procent fler bedrägeri
försök jämfört med året innan, 170
jämfört med 63.
Det rör sig om säljare som har försökt
dölja att bilar har varit med om allvarliga
olyckor, att de är stulna eller inte har
fungerande utrustning som krockkuddar.

Här frodas en

VEM BETALAR och vem är ägare till detta
mastodontprojekt? Bakom anläggningen finns
en eldsjäl, det hade man ju kunnat ana, Johan
Heggblad med bolaget GTR. Och bakom honom

MOTORPARK!

Har ni snappat vad som pågår
i Mälardalen? Motorbanan som
byggs i Eskilstuna? Mer än en
bana, en motorpark, ett nav för
bilentusiaster. Branschen hejar
på, inte minst de som säljer
sportmodeller.

sponsorer och en ideellt arbetande projektgrupp
med begeistrat intresse. De brinner allihop,
detta är en livsdröm, ett avtryck. Johan har 22
års erfarenhet som tävlingsarrangör, ritade gocartbanan här för en del år sedan och varit flitigt
engagerad i motortävlingar och säkerhetsfrågor
inom bland annat speedway.
Hittills har 30 miljoner investerats. Och det
finns inga lån!
Alla bilhandlare i Eskilstuna gör vågen,
enligt Porschehandlaren Mikael Oscarsson som
driver Nordslingan. Kanske ser han en ”MiniNordslingan” framför sig.
– Det här är något som hela Mellansverige
har väntat på sedan Skarpnäck lades ner, ett
ställe för entusiaster att köra lagligt på. Som

”En anläggning
för fordonstester
och utbildningar,
lanseringar, event
och mässor”.

Flexibla bemanningSlöSningar
Utöver vår rekrytering tillhandahåller vi också flexibla och kvalificerade
bemanningslösningar. Många av våra kunder använder sig av modellen
”hyr först – köp sen”. En stor del av våra konsulter går över i en anställning hos någon av våra kunder inom en kort period. Det ser vi som ett
bevis på att vi är skickliga på att hitta rätt konsulter!

Många företag som säljer bilar, cyklar,
båtar och fyrhjulingar samt nya och
begagnade reservdelar har dålig koll på
ångerrätten, enligt Konsumentverket
som granskat ett 50-tal. Lindriga syndare får chans att bättra sig, allvarligare
överträdelse blir föremål för fördjupad
granskning. Vanliga lagöverträdelser är att
varor felaktigt undantas från ångerrätten,
att ånger-returer avgiftsbeläggs eller
konsument förbjuds bryta förseglingen på
förpackningen. Lagens huvudregel är att
köparen har fjorton dagars ångerrätt när
något köps på nätet. Företaget som säljer
får inte själv hitta på en massa undantag.

6
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Vi är en helhetsleverantör som rekryterar och bemannar till alla områden.
Vår unika kompetens finns framför allt inom det tekniska området.

alla kunder är förstås bilintresserade. Men många är det och motorsporten
engagerar i vår värld. Därför torde framväxten
av GTR Motorpark, The Green Track resort,
tilldra sig både nyfikenhet och intresse.
På ett skogsområde stort som 90 fotbollsplaner,
med en höjdskillnad på 14 meter, växer den
nya motorparken fram med rekordfart i den
sörmländska terrängen.
LÅNGT IFRÅN

för bana? En asfalterad multi- och eventbana, ”Nordens roligaste”, kuperad med flexibla
slingor som följer naturen. Som ska uppfylla
FIA:s internationella krav, än så länge bara 900
meter men förhoppningsvis drygt 3 250 meter
redan om två år.
Men det ska sägas med en gång, en tävlings
bana är inte grundidén. Ambitionen är att
detta ska bli en hub för hela Motorsverige – en
anläggning för fordonstester och utbildningar,
lanseringar, event och mässor. en träffpunkt för
märkesklubbar och entusiaster, en bana att ta ut
sin snabba bil och köra fort på.

AUTOEXECUTIVE
Rekrytering på chefs- och specialistnivå, såsom verkstadschefer, produktchefer och redovisningsansvariga.

FOTO: PETER GUNNARS

Nätsajter slarvar

KARTING OCH drifting finns redan i området.
Eskilstuna, speedwayklubben Smedernas
hemmaarena, är en motorsportkommun sedan
tidigare med motocross, enduro och radiostyrd
motorsport.
GTR Motorpark går in i slutfasen nu. Det
kommer att krävas investerare och fler delägare
för att tidsplanen ska hållas – och planerna om
hotell, en vinterdel med skidspår och utrymme
för friluftslivet ska kunna förverkligas. Mountainbikecyklister har varit här och skissat för
ett spår med bankade kurvor runt rullstensåsen,
kanske kan det till och med bli ett sidospår för
barnen.
– Så kan familjer komma hit, bara sticka in
sladden i elbilen och weekend-bo, säger Johan
Heggblad med ögon som lyser lika förväntansfullt som barnens på julafton. 2 icn

ANNONS

Bilhandlarbröderna Mikael och Johan
Oscarsson är engagerade i projektet,
främst Johan.

Rejmes Halland …
… i Falkenberg får en ny verkstad till
årsskiftet. Det handlar om tredje etappen
i förnyelsen av anläggningen, där den
befintliga byggnaden tidigare fått en ny
bilhall, kundmottagning och personaldel.

Porschehandlare har vi ju många kunder som
kör sportmodeller. Och garageras Porschar på
anläggningen, kanske vi kan sköta underhållet
av dem.
Brodern Johan, som numera driver beghandeln
Oscar Bil, är med i den innersta projektgruppen
och ser också möjligheter till affärsutbyten.

VAD DÅ

I planerna finns en företagsby, tre industri
byggnader i två plan med arton garage i varje
med industriportar och oljeavskiljare. På övervåningen kontorslokaler. Andelar ska säljas,
flera har tecknat intresse. I den bästa av världar
kommer såväl en och annan bilhandlare, däckoch rekondverkstad som elfirmor och privat
personer att ha detta som nav.

SverigeS ledande leverantör till motorbranSchen
Autorekrytering startades 2005 med visionen att bli Sveriges ledande
personalleverantör till motorbranschen. Det har vi lyckats med. Idag är
vi marknadsledande på alla positioner och områden i branschen.
SPÄNNANDE FRAMTID
Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg och ser fram emot en
lång och spännande framtid inom vår nisch.
Vår rekryteringsgrupp består av de mest erfarna rekryterarna Sverige
har att erbjuda inom svensk motorbransch. Vi agerar gärna bollplank
till våra kunder för att hitta bästa möjliga lösning.

KoNTAKTuPPgIFTER:
Stockholm:
Jessica Johansson
08-409 144 49

Göteborg:
Calle Edlén
031-338 58 06

Malmö:
Johanna Värmfors
040-655 97 04

REKRYTERING
Vår rekrytering tillsätter även:
•
AM/KAM
•
Kundmottagare
•
Reservdelspersonal
•
Mekaniker och montörer
•
Tekniska säljare
•
Butikspersonal
BEMANNING
Vi är experter på att hitta snabba lösningar och rätt konsult. Allt för att
möjliggöra en långsiktig lösning i de fall det är aktuellt. En stor del av våra
konsulter är verksamma inom:
•
Administration
•
Kundtjänst
•
Teknik
INTERIMSLÖSNINGAR
Behöver du kvalificerade personer för att med kort varsel fylla nyckelroller? Vid behov av mer komplexa tjänster inom exempelvis HR, ekonomi eller
ledarskap erbjuder vi interimslösningar. Våra interimskonsulter kan avlasta
dig under kortare eller längre uppdrag. Oavsett om du är i behov av specialistkompetens, tillfälliga lösningar i väntan på rekrytering, vid sjukskrivning eller
tjänstledighet.
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jobbansökningar
till Scania-verkstäder
har sommarens
riksomfattande
trailer-turné ”The Big
mission” renderat.
Och 200 000 har via
hemsidan klickat
vidare för att läsa
mer om Scanias
teknikyrken. Rekryteringskampanjen, som
sker i samarbete med
handlarna, fortsätter
året ut.

MotorHalland …
... bygger en helt ny anläggning
på Flygstaden-området i Halmstad med en byggyta på 12 000
kvadrat.
Företaget har 3 500 kvadrat i
de nuvarande lokalerna, MotorHalland, som grundades 1952,
säljer och servar VW, VW transportbilar, Skoda och Seat och är
dessutom auktoriserad serviceverkstad för Audi. De bedriver
även försäljning och service av
Scanias lastbilar och bussar i en
separat anläggning i Halmstad
och har också en serviceverkstad
i grannstaden Laholm.

Werksta avyttrar
Söderbergs Personbilar i
Norrköping har förvärvat före
detta Måleri & Billackeringar på
Risängen av Werksta.
”Affären ger oss möjlighet
att själva förfoga över hela
skadeprocessen och att bredda
verksamheten ytterligare,” säger
vd:n Jonas Månsson.

Nya Mazdahandlare
Minst tre nya återförsäljare av
Mazda har tillkommit – Bilspektrum i Umeå som efterträder
Bergners Bil, Alanders Bil i Östersund samt Kjell Heintz Bilåterförsäljare i Åmål.

Privatleasingen har
överlevt belackarna
För några år sedan proklamerade Sveriges ledande tjänstebilsexpert
att privatleasing kommer att självdö. ”Det är för billigt”. Samma sak
sades på MRF BegBil 2017. Alla var överens. Men så har inte skett.
för billigt. Flyg Stockholm-Los Angeles tor 2 300 kronor
med British Airways. Ekokaffe
eller wienerkorv med bröd för fem
kronor på Ikea. Serviceavtal till en
RS6, 3 600 kr för 6 000 mil.
Och privatleasing. I snäv
mening är det naturligtvis rätt.
Kunden betalar värdeminskningen
och får normalt slitage, serviceavtal, kapitalkostnad och restvärdesrisk på köpet, i något fall även
försäkring.
VW-gruppen fortsatte med
billig leasing, små märken hängde
på, även exklusivare som Jaguar
Land Rover. Från en annan sida
kom Care by Volvo med vissa
mervärden. När två Tiguan och
en XC40 kostade lika mycket att
privatleasa ett tag visade det på helt
olika strategier: Den ena sprungen
ur industritänkande, att hitta
avsättning för överkapacitet, den
andra ur visionerna om den smarta
staden med urbana, välbeställda
mobilitetskonsumenterna.
MYCKET ÄR

gjorde fel, men den
förra är lättare att genomföra här
och nu. Fullvuxna kassakor som
Touareg och XC90 har fredats,
men privatleasingen har ätit sig
uppåt – och utåt‚ i Tyskland kan
även en Range Rover eller Bentley
Bentayga privatleasas förmånligt.

INGEN AV DEM

Leasing,
bekvämt
för många.

Nyligen erbjöds en Audi A6 45
TFSI Quattro för 3 695/månad i 24
månader/2 000 mil. Bilens listpris
är cirka 500 000 kronor. Även med
övermil (7–10 kr/mil) med betryggande marginal lägre än en procent
av bilens värdeminskning. Ingen
bil sjunker så lite som en procent
per månad.
ALLT TALAR FÖR att konsumenter
fortsatt vill ha privatleasing. Mer
än 100 000 privatleasade bilar
rullar i Sverige och reglering till
konsumentens fördel ökar. För
den som väl släppt sitt individuella bilägande och privatleasar en
300 000-kronorsbil för tre, fyra
tusen per månad tar det emot att
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DEN UTVECKLINGEN måste följas.
Man vet aldrig vad konkurrenterna
har på gång. Rätt vad det är landar
800 franska, japanska eller italienska bilar i importörens hamnlager
– privatleasas de måste konkurrenterna anpassa sina erbjudanden. En del som privatleasar är
inte bilintresserade och då spelar
det mindre roll om det är en i30,
Golf, Focus eller Astra. Fabriken
sprutar ut för många bilar. Dyr
avgasreningsteknik i fossilbilar,
och utvecklingskostnaden för
elbilar, måste slås ut på fler enheter.
Hamnlagren fylls. Lågkonjunkturen kan komma.
Men en sak är säker – privatleasingen kommer inte att självdö.
2ap

Som i dag var bilarna i stadskärnorna utsatta för kritik i början av
förra seklet. Åt en bilist, som fått motorstopp med sin encylindriga
Cadillac på ett spårvägsspår i Stockholm, röt en rödbrusig kusk
med hästekipage: ”Va fasen ska ni med de där åbäkena inne
i stan. Ut med er på Ladugårdsgärde eller far åt h-e!”. Månne
föreslås hästar som nästa mobilitetsalternativ.
Berättat av Nils Nordberg i boken ”Karosserimakaren”
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köpa och finansiera en. Då aktualiseras att privatleasing är förmånlig,
ofta billigare än kostnadsneutral
tjänstebil. Många företag har ju
max 95 gram/km koldioxidutsläpp
för tjänstebilar, med WLTP blir det
inte mycket till bil, om den inte är
laddbar. Och sådana är dyra, det
finns knappt något under 7,5 basbelopp. Kanske satsar tillverkarna
från 2020 på förmånlig företagsleasing av laddhybrider och elbilar
för att få ner genomsnittsförbrukningen – eller så väljer brukarna
privatleasing.

ÅF support
Proaktiv försäljning

Kundkommunikation

Moderna säljverktyg

Utbildning

Online/näthandel

Lån & leasing

Lagerfinansiering

Kreditkort

Privatleasing

Integration till
DMS-system

Framtiden finns med DNB
DNB är en helhetsleverantör av finansiella tjänster med en vision att leverera bättre
digitala lösningar och mervärden till alla våra samarbetspartners. Vårt mål är att alla
bilåterförsäljare ska kunna öka sin försäljning. Genom våra digitala tjänster stödjer vi
allt från utbildingar, smarta säljstöd och eSignering till publicering på Blocket, Wayke
samt Bilwebb och väldigt mycket mer. – Vi stödjer hela bilaffären.

Läs mer på: nyfikendnb.se

ANNONS

Den otidsenlige
bilsäljaren

HÄNDER FRAMÖVER
Plastutbildningar, Bojo, Mjölby

Bytbil satsar på
nybilssegmentet

drar en sån där? Säljaren lutade sig fram, sänkte rösten
och berättade att han körde den på 0,85–0,9, fast han låg på 130–140.
”Det får man ju inte, men den går ju så tyst att man inte märker farten.
Fast när frugan kör drar den bara 0,7.” 1983 skulle min måttligt
bilintresserade pappa köpa en 244 GL, tillfälligt 240 med en silver
färgad etikett ”2,3 overdrive” vid nummerskylten som försvann efter
två biltvättar. Redan året efter var GL-beteckningen tillbaka.
HUR MYCKET

Grundutbildning plastreparatör
14–17 oktober
Plastkännedom
29–30 oktober
Plastreparatörsutbildning steg 2:
31 oktober–1 november
Anmälan på www.mrf.se

Equip Auto, Paris

36 ÅR SENARE står jag i en bilhall. Väntar på en person i tio minuter
och hör ett eko från min barndom. ”0,64 när min fru kör, helt otroligt,
den gör ju 0–100 på 5,1”. Kunden är uppenbarligen ointresserad av
siffrorna och försöker börja prata om annat, men säljaren är kvar i sin
värld. ”Fast när jag kör, jag var i Eskilstuna, vi låg på 150–160, 0,82.
Knäpptyst, dubbla rutor du vet”. WLTP hindrar inte säljaren från att
försköna förbrukningssiffrorna. Sen, ett tillägg som påminde mig om
att jag inte längre står med en cigarettrökande säljare i mockajacka:
”Tre personer har frågat om det är en elbil, för den går så tyst”.

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

VDI Eliv, Bonn
16-17 oktober World Conference center
Internationella kongressen Electronics in vehicles borrar i år in sig på
utmaningarna med autonom körning, hur mänskliga förare reagerar på
självkörande bilar i blandad trafik och potentialen i virtuella testmiljöer.
www.vdi-wissensforum.de/en/eliv

VI HAR ALLA råkat

ut för skrytmånsen, den självupptagne som berättar
om dyra middagar, uppgraderade hotellrum, fortkörningsböter och
säljkonferensen i Nice. Vem vill höra på sånt?
Att skryta skapar bara dålig stämning, gör att tilltron minskar och
att människor känner sig utanför. Dem man vill umgås med lyssnar
och är intresserade, skrytmånsen blir ofta ensam.

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, mobilitetslösningar
och framtidspotentialer. Tilldrar sig på flera platser i Waterfront city.

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.

North American Commercial Vehicle show (NACV)

ÄNDÅ FINNS DE i

våra bilhallar. Färska undersökningar om vad
bilköpare gillar visar att kunder ogillar när de ses som fångstbyten,
när säljaren bara vill sälja. Och de ogillar när ingen uppmärksammar
dem. De bilhandlare som inte har individuella bonusar till säljare är
bättre på att få kunder att byta bilmärke. Inte konstigt, de skapar en
otvungen och generös stämning.
En del fattar detta först efter att ha läst fem rapporter, andra har
det i blodet. Just pensionerade Benny i Tranås skapade denna sköna
stämning. Min pappa och jag var nämligen där också.
Kanske därför som jag många år senare kom att
köpa många bilar hos den handlaren. Ingen vill
köpa av en skrytmåns. Skrytmånsen är passé. Må
hen inte längre dyka upp i en bilhall. Vill vi beskåda
denna utdöende art finns barer i Båstad, Stureplan
och Puerto Banús kvar.

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, Kenworth och
Peterbilt samt Hino finns på plats, liksom ledande trailerspecialister 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

Kurs i Elsäkerhet, Bojo, Mjölby

– 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.

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

Begbil-19
7–8 november Clarion hotel Arlanda
Fjärde begagnateventet för personbilshandeln i MRF:s reg. En- och en
halvdagskonferens om begagnatförsäljningen och mycket mingeltid.
www.mrf.se

Motorgalan 2019, Stockholm
14 november, Berns salonger
Andra upplagan av branschfesten, arrangerad av MotorMagasinet, där årets
bästa yrkesutövare ska utses i tretton klasser. motorgalan.se

eCarExpo, Svenska mässan, Göteborg
28 november–1 december
Elbilsmässan som ständigt växer. Nu på fördubblad yta och fler provkörningsbilar. Förutom laddbara bilar, även elcyklar och -skotrar. Ökad underhållningsfaktor, ombyggd cykelprovarbana, seminarier och föreläsningar
utlovas. ecarexpo.se

ANDERS PARMENT är ekonomie
doktor, forskare och strategikonsult
med inriktning på bilbranschen.
FOTO: EVA DALIN

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.

”Skrytmånsen är passé, ingen vill
köpa bil av en skrytmåns”
M OTO R B R A N S C H E N 1 0 • 2 0 1 9
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Döden har tagit en paus

Det som inte fick hända hände

Verkstadsdöden har stannat upp. I de flesta län är antalet verkstäder ungefär detsamma
i dag som för tre år sedan. Mellan åren 2005 och 2016 försvann nästan en tredjedel av alla
bilverkstäder. Men under de tre senaste åren syns en svag ökning på tre procent. Det är dock
inte lika ljust i alla län; i glesbygdslänen Värmland och Västerbotten fortsätter nedgången.

En djupt tragisk olycka drabbade
branschen när en 24-åring avled under
sin praktik på Motorcentralen i Umeå
andra veckan i september. Händelsen
utreds som arbetsmiljöbrott genom
vållande till kroppsskada.
inträffade på däckverkstaden och
en staplare var inblandad. Praktikanten fördes
till Norrlands Universitetssjukhus där intensivvårdsavdelningen samma kväll meddelade att
mannen hade avlidit. Arbetsgivaren följde regelboken genom att omgående anmäla händelsen
som en allvarlig arbetsskada till Arbetsmiljöverket
och inleda krishantering.
Arbetsmiljöverkets utredning hade inte
offentliggjorts vid denna tidningens pressläggning, vi återkommer till den på vår webb.
Polisutredningen pågår. Vid fällande dom är
straffsatsen för den här typen av brott böter eller
fängelse högst två år för den arbetsmiljöansvariga.
Penningbeloppen brukar ligga mellan 1 och 1,5
miljoner kronor, enligt förundersökningsledare
DÖDSOLYCKAN

Antal bilverkstäder 2005, 2016 och 2019
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Stig Andersson, åklagare vid Riksenheten för
miljö- och arbetsmiljömål. Påföljder kan också
hamna på företaget men även en arbetstagare
har skyldighet att exempelvis använda skydds
utrustning och följa anvisningar.
PÅ SIN Facebooksida skrev Motorcentralen: ”Det
är med stor sorg i våra hjärtan som vi berättar
att en tragisk arbetsplatsolycka har skett hos
oss i veckan. Vi är alla oerhört ledsna över det
som hänt och våra tankar går till den drabbades
familj och anhöriga.” Märkesföreningen och
återförsäljarnätet har slutit upp bakom det
drabbade företaget.
Motorbranschen är relativt förskonad från
svåra olycksfall och dödsfall på arbetsplatser. En
siffra som brukar nämnas är fem dödsfall på var
tusende arbetsplatsolycka.
– Jag tror inte att jag stött på ett enda större
bilföretag som inte har god struktur för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Alf Berglund,
arbetsmiljöexpert på Transportföretagen.
En tragisk händelse som denna erinrar vikten

FOTO: TORBJ ÖRN JAKOB SSON

2

Många sörjer
den förolyckade
praktikanten
i Umeå.

av ett omsorgsfullt kontinuerligt arbetsmiljö
arbete, även om det alltid finns omständigheter
som inte går att förutse.
Praktiska tips och råd om hur arbetsmiljö
arbetet ska hanteras finns hos Motorbranschens
Arbetsgivareförbund, sök på ”Arbetsmiljö”.
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Stor skillnad mellan stad och land
DET ÄR FRÄMST i de starka tillväxtlänen som

Stockholm, Skåne och Västra Götaland som
antalet verkstäder tydligt blir fler. Det visar en
granskning som gjorts av Sveriges Bildelsgrossisters förening (SBF) och Sveriges Fordonsverkstäders förening (SFVF). I mätningen ingår
bilverkstäder med en omsättning över en miljon
per år. Skade- och lackverkstäder ingår inte.
2005 fanns det totalt 5 209 bilverkstäder, 2016
totalt 3 579 och 2019 totalt 3 688.

Att verkstadsdöden nu har stannat av förklaras inte bara av tillväxten.
– Skärpta myndighetskontroller och krav på
personalliggare för att stävja svartarbete och
annan osund konkurrens kan också ha bidragit
till att verkstäderna blir fler, säger Bo Ericsson,
branschdirektör på SFVF.
ATT DET INTE sker samma uppgång på
landsorten förklarar SBF:s ordförande Christer

Liljenberg så här:
– Små verkstäder i glesbygd är fortsatt
utsatta på grund av ett sviktande kundunderlag
och bristande tillgång på teknisk information och fordonets mjukvara i realtid. Andra
orsaker är investeringskrav i teknik, miljö och
kompentens, samt bristande infrastruktur, som
snabbt bredband och fiber, för att kunna utföra
fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar.
2 ac

Källa: SBF och SFVF, 2019
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Kalifornien kan förbjuda
Volvos prenumerationstjänst

GAME CHANGER

De stora biljättarnas prenumerationstjänst riskerar att
förbjudas i USA. Myndigheterna i Kalifornien har startat
en utredning av Volvos nya
tjänst Care by Volvo. ”Vi
har särskilda lagar för att
stoppa den här typen av beteende”, säger Brian Maas,
ordförande för Kaliforniens
bilhandlare.
delstaten Kalifornien är känd för sina hårda
lagar när det gäller både miljö,
konsumenträtt och hur företag får
uppföra sig.
Nu har den lokala Transportstyrelsen, Department of Motor
Vehicles, börjat en utredning för
att avgöra om prenumerationstjänsten Care by Volvo bryter mot
flera olika lagar.
Myndigheten har stora befogenheter och kan komma att totalförbjuda Volvos tjänst, utfärda böter
– eller fria.
Det här är en seger för bilhandlarnas organisation CNCDA,
California New Car Dealers asAMERIKANSKA

Lindgren Bil …
… har lagt ner verksamheten på
Värmdö, utanför Stockholm. Det
familjeägda företaget grundades
1988 av Kurt Lindgren och har sedan 1993 drivits vidare av sönerna
Christer och Mats Lindgren, som
nu väljer att satsa på bygg- och
fastighetsbranschen.
Företaget har på senare tid
representerat Opel och Nissan.
Nu huserar i stället Volkswagen
Stockholm i Lindgren Bils tidigare
lokaler.

Biloteket i Nyköping …
… har nyligen blivit ny återförsäljare och serviceverkstad för
Subaru. Företaget säljer och
servar sedan tidigare även Opel
och Mitsubishi.

Brandt Bils …

Importör: NDI Sverige AB | www.ndi.se

I

… anläggning i Tanumshede i
norra Bohuslän har nyligen blivit

www.toyo.se

sociation, som gjorde den anmälan
som inledde granskningen. Organisationen är den största i USA
med 1 100 medlemmar som varje
år säljer hela två miljoner nya bilar.
– Det finns ett sätt att göra
affärer i Kalifornien som är rätt
och ett sätt som är fel, och Care by
Volvo är fel sätt, säger Brian Maas,
ordförande för CNCDA, i ett officiellt uttalande.
I KALIFORNIEN är det förbjudet för
biltillverkare att konkurrera med
bilhandlare, något Volvo anklagas
ha gjort med sin prenumerationstjänst. Biltillverkaren kan också ha
brutit mot lagen när man erbjudit
sina prenumeranter exklusiva
bilmodeller som inte bilhandlarna
fått tillgång till.
Det finns också omfattande
konsumentlagar som förbjuder
vaga paketpriser, alla delkostnader måste specificeras. När Care
by Volvo bara erbjudits med en
månatlig summa ska man ha brutit
mot de här reglerna.

experter som
nyhetskanalen NBC News har

ENLIGT FLERA

auktoriserad serviceverkstad för
Mazda.
Sedan tidigare säljer och servar
man även Ford på orten.

Fallström Bil i Piteå …
… har begärts i konkurs av ägaren
Peter Fallström som grundade
företaget 2011. Från början representerade företaget Mitsubishi
och senare även Chevrolet innan
märket försvann från svenska
marknaden 2014. Sommaren
2018 blev Fallström Bil återförsäljare och serviceverkstad för
Citroën och var innan konkursen fullserviceanläggning för
Mitsubishi och Citroën. De sålde
även tre husbilsmärken. Så sent
som hösten 2018 planerade man
att bygga en helt ny anläggning
för 25 miljoner, ett projekt som
lades på is.

OM CNCDA

pratat med kommer Kaliforniens
beslut att påverka även de övriga
delstaterna i USA. Det riskerar
också att sätta stopp för alla övriga
biltillverkarnas nya prenumerationstjänster.
Amerikanska Volvo säger till
NBC News att ”vi är fast beslutna
att utveckla Care by Volvo i samarbete med våra återförsäljare”.
Mikael Jägerbrand

Rosenholtz Bil ...
... har nyligen bytt företagsnamn
till Sthlm Bil. Den mångåriga
Honda-återförsäljaren har i dag
två fullservice-anläggningar
för Honda i Sätra och Värmdö i
Storstockholms-området.

Ny Ford-ÅF i Enköping
Numera är det Bilgruppen Enköping med Conny Karlsson och
Jan Åke Schenning som ägare
som tagit över efter Hermibil Mälardalen i Västerås, som tidigare
drev en filial i Enköping. I och
med nyordningen flyttar Ford i
Enköping in i nya lokaler i staden
efter många år på Långgatan.

Suvanto Trucks …
… som är Finlands största
oberoende lastbilsförsäljare har
etablerat ett försäljningskontor i
Helsingborg. De levererar sålda
begagnade lastbilarna direkt till

NAMN: California New Car Dealers
Association.
GÖR: Medlemsorganisation för
1 100 bilhandlare i Kalifornien.
FÖRSÄLJNING: Varje år säljer medlemsföretagen totalt 2 miljoner
nya och 900 000 begagnade bilar.
OMSÄTTNING: Genomsnittsomsättning för medlemsföretagen
är 880 miljoner kronor.
MER INFO: www.cncda.org

kunder i hela Sverige och säljer
även släpvagnar och tillbehör.
Företaget omsatte i fjol cirka
500 miljoner kronor och sålde
1 100 lastbilar. Suvanto Trucks
grundades av dess ägare Eetu
Suvanto 2008 och har sedan dess
vuxit kraftigt

Ryds Bilglas …
... etablerar sig i Sandviken
genom förvärv av Selins Glas
bilglasverksamhet som varit
verksamma sedan 1898. Företagets bilglasverksamhet är
en auktoriserad verkstad som
hanterar reparationer, byten och
kalibrering.
Ryds Bilglas är i dag
verksamma i Sverige,
Norge, Danmark
LÄS FLER
och Storbritannien
PÅ
NOT IS E R
med totalt fler än
B
B
E
W
VÅ R
220 verkstäder.
hen.

sc
motorbran
mrf.se
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Här laddar Mazda för ny GA-seger
En nyinstiftad servicemarknadskonferens, MMS Service Awards,
blev startskottet för Mazdas resa
mot en upprepad seger i GAenkäten. ”Vi har inget annat val
än gå all in och våra återförsäljare
och verkstäder ska uppmärksammas för sina prestationer”,
sa initiativtagaren Johan Palsson
som är servicemarknadschef.
På plats fanns 44 av Mazdas
46 återförsäljare plus fria verkstäder. Därtill en representant för
tillverkaren och skidåkaresset
Johan Olsson som inspiratör.
Strålkastarljus riktades mot
den kommande elbilen, affärs
idén och visionen före galamiddagen med prisregn som hölls i
Mazdas nya utbildningslokaler
i Kungsbacka. Vd:n Klaus Oest
agerade fotograf under dagen.

Vinnarna av Stora utbildningspriset, Bröderna
Gustafssons Bil från Skellefteå, var manstarkt
representerat och dittills ovetande om utmärkelsen,
fr v vd:n Tobias Gustafsson, Mats Götesson från
Mazda, Timothy Brandt, Johan Lundström, Ludwig
Lundberg, Jon Lundström och L-E Rusk från Gustafssons.

Årets Team player i mitten,
Anders Lindberg från Autoval i Sundsvall, flankerad av
Martin Helander och Jimmy
Gabrielsson.

Konferencieren
Anders Casserdahl, till vardags
garantiansvarig.

Inget dåligt band att klippa när showen
invigdes, fr v Mats Andreasen, Martin
Helander, Jimmy Gabrielsson, Mats
Götesson och Johan Pålsson.

SÅ HÄR FÖLL PRISREGNET!
Stora utbildningspriset:
Gustafssons Bil i Skellefteå.
Årets team player: Anders
Lindberg, Autoval, Sundsvall.
Årets femma (Bästa kundnöjdhet): Bilhallen i Veinge.
Årets reservdelsraket:
Strängnäs Bilforum.
Årets kampanjprestation:
Mannes Motor, Vänersborg.

Priset Årets
Kampanj
prestation gick
till Fredrik
Pettersson från
Mannes Motor.

Priset för Årets Femma (bästa kundnöjdhet)
gick till Bilhallen Veinge, representerade
av Per Dahl, Mattias Eriksson och Benny
Sigvardsson, Till höger Johan Pålsson.

Markuu Nikula från Strängnäs Bilforum tog
emot utmärkelsen Årets Reservdelsraket.

FOLK I BRANSCHEN

Du hittar oss även
på sociala medier

Per Bäck.

Daniel
Östlund.

www.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB

www.instagram.com/gesab_sweden

Dag
Lotsander.

Dag Lotsander, 60, är ny vd för
Toyota Återförsäljarförening. Han
har jobbat inom svensk Toyotahandel sedan 1988, både i återförsäljar- och GA-ledet, och haft
ledande roller inom försäljning och
marknad. Senaste tio åren har han
konsultat med utgångspunkt från
förbättringskonceptet Lean. Han
efterträder Tomas Ulander som
startar egen verksamhet.
Återförsäljarföreningen SVÅ har
lockat över en av Waykes medgrundare till sig. Per Bäck tillträder
en nyinrättad tjänst som digital
chef (CDO) för VW-koncernens

återförsäljare och Scanias räkning.
Pär Bäck har ett långt förflutet i
den digitala delen av bilbranschen,
med tidigare befattningar inom
bland annat Volvo-systemet. På
SVÅ blir hans roll i första hand
att hitta rätt vägar för kundernas
digitala bilägande och mobilitet,
och samtidigt ha direktkontakt med
såväl generalagenter, fabriker och
utomstående aktörer för medlemmarnas räkning.
Daniel Östlund är ny chefredaktör för MotorMagasinet. Han
är civilingenjör i grunden och har
jobbat med stötdämparutveckling

men övergick till journalistik, bland
annat på Automobil, Auto motor
& sport och Bytbil.com. Han efterträder Olle Holm som efter 30 år
som chefredaktör trappar ner sitt
engagemang i tidningen.
Magnus Croneborg har efterträtt
Dick Zachrisson som Sverigechef
för Lexus.
Marcus Dahlsten tillträder som
ny vd för Transportföretagen 1
december. Han kommer närmast
från en tjänst som biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen.
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”Bilen själv blir kund”
I Jakob Werners bild av framtiden styrs allt på nätet och om han gissar rätt
är framtidens kund hos återförsäljarna bilen själv. TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON

AutoConcept firar 20 år.

Vi garanterar din fordonsaffär.
Med 20 års erfarenhet tar vi fram den bästa försäkringslösningen för dig. Ring oss för att boka ett möte med
någon av våra representanter.

Just nu kan du tävla med AutoConcept
och vinna en resa för 2 till Monaco Grand Prix!

JAKOB WERNER
ÅLDER: 32.
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Hur ska kunderna kunna bytas ut mot bilen?

– När bilen är självkörande behöver ingen
äga en bil. I stället får kunderna bilen som en
månadskostnad för den tid som de vill använda
bilen. När de inte använder den bokar de själva
in andra sträckor med andra kunder. På så vis
driver bilen sin egen ekonomi och planerar in
service när det finns tid på verkstaden.
– En bil används få av dygnets alla timmar
och det är resursslöseri. Genom att låna ut
bilen till andra kan en förare sänka månadskostnaden och slippa ägandet.

autoconcept.se
fullständiga villkor finns på
2019. Mer information och
Copyright AutoConcept ©

Det låter som om du tror det kommer säljas
färre bilar framöver?

– Nej, tvärtom. När det blir billigare att ha
tillgång till en självkörande bil kommer alla
kunna ha det. Det är snarare kollektivtrafikbolagen som ska vara oroade.
Vad skiljer Carplus.se från andra ÅF?

– Vi är ett självständigt bolag inom Hedinkoncernen och fungerar mer likt e-handel än
som en traditionell återförsäljare. Vi säljer bilar

som paketerade produkter via nätet. I stället
för en produkt får kunden en tjänst. I stället för
bilen får kunden en månadskostnad. Genom
att vi köper in bilar från alla återförsäljare är
vi märkesoberoende. Hittills i år har vi fler beställningar på elbilar än vad vi kunnat leverera.
Bara i juli ökade privatleasingen av elbilar hos
oss med 60 procent jämfört med förra året.
Hur går er försäljning till?

– Var femte bil säljs helt på nätet utan att
någon säljare är inblandad. 15 procent får hjälp
via en chat, telefon eller via någon av säljarna
på våra två showrooms i Frölunda utanför
Göteborg och Väla i Helsingborg. I höst
öppnas också ett showroom i Täby norr om
Stockholm. Resten av våra leasingbilar säljs via
återförsäljare, men då är det de som använder
vår digitala tjänst.
Hur ser den typiska kunden ut som köper
sin bil helt på nätet utan någon kontakt med
säljare?

– Det är medelålders män och kvinnor med

GÖR: Teknisk optimist. Operativt ansvarig
vice vd Car To Go (Hedin-ägt bolag)
som driver privatleasingsidan Carplus.
se och företagsleasingsidan Unifleet.se
KARRIÄR: Från Volvohandel i Helsingborg till it-företag där han var med
att ta fram prospekteringsverktyget
Bilprospekt. Därefter till Hedin Bilkoncernen som digital affärsutvecklare.
KÖR: Elbilen Nissan Leaf.

hög utbildning. I framtiden tror jag majoriteten av bilarna kommer vara leasade i stället för
ägda. Det blir ett stort skifte för återförsäljarna
som är vana vid att sälja produkter. Det är
en utmaning att alla trender med autonoma,
uppkopplade och elektriska bilar kommer
samtidigt som delningsekonomi.
Skiljer er företagsleasing ut sig på fler sätt?

– Unifleet är ett eget fleet managementbolag
där körningar loggas i en digital körjournal
som skickas direkt till företaget. Det är första
steget av förändringar för uppkopplade bilar.
Redan i dag är hälften av våra 800 företags
leasingbilar uppkopplade.2
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SÅ ÅTERFÖDS ETT
IKONISKT MÄRKE

AV ANDERS PARMENT

Anrika MG tillhör sedan 2011
kinesiska SAIC som inte är sena
att skicka ut pressmeddelanden
där MG-arvet lyfts fram. 1980
satt undertecknad på pojkrummet
och smågrät när Teknikens Värld
skildrade MG:s nedläggning.
Margaret Thatchers satsning på
marknadsekonomi hade drabbat
även MG så produktionen lades ner.
Men nu är ikonen MG återfödd för
en ny elektrifierad era, kombinerad
med europeisk ingenjörskonst i MG
ZS EV suv, en ren elbil och som
sådan billig, 21 500 pund. 263 km
enligt WLTP med 44,5 kWh batterikapacitet. MG:s berömda körglädje
är standard. Gamla och nya MG
har lite gemensamt och i Thailand
sitter MG-märket på kinesiska
budgetpickupen Maxus T70.

Stark crossover-trend

Fin bil, oklar position
Lagom till faceliften av (S)Q7 kommer SQ8 som så klart
bygger på Q8. Monstermotorn – en 4-liters diesel-V8
på 435 hk – finns även i andra koncernprodukter, bland
andra Bentayga. Ett kort tag även i Panamera tills Porsche
slutade med diesel. Men varning! Ljudkulissen vid
motorhuven och avgasrören är inte den samma; på vägen
kontamineras ljudet med andra effekter.
Det är svårt att se vad SQ8 konkurrerar med. Den påminner rätt mycket om Lambo Urus men kostar mindre
än hälften, kanske en Cayenne S Coupé? Eller X6 M50d?
SQ8 är mer helgjuten till designen.

MÄRKESGODKÄND
OE M
G
UTRUSTNIN

Slogan som stämmer.
Ny nischprodukt för motorcykelburna
frankofiler.

Flexibel mobilitet II
Flexibel mobilitet I

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

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987
Försäljning:
Service:
0510-30 16 00
0510-30 16 10
info@carpart.se
service@carpart.se

www.carpart.se

Bilmarknaden blir allt mer fragmenterad. En cross
over bygger på samma chassi som en vanlig bil och
blir därmed inte så ”suvig” till design och utseende.
Men slutresultatet blir sällan så bra som i reklammaterialet.
Kia XCeed lovar samma praktiska funktioner som
en suv men en dynamik, i såväl design som körupplevelse, som i en sportig halvkombi. Det är fjärde
karossvarianten av nya Kia Ceed, vilket understryker
hur marknaden fragmenteras.
Hänger logistiken med så det löser sig med
reservdelar – drivlinor och chassi är ofta smart kombinerade mellan modeller, dessutom har Kia behållit
framdörrarna från vanliga Ceed, schysst.
Men det blir svårt för handlare att kunna visa alla
modeller. Det bidrar till press på att sälja mer. Fler
bilar rättfärdigar ju nämligen en större demoflotta.
För 20 år sen kom V70 Cross Country och A6 Allroad,
nu formligen exploderar det. Framöver förväntas
Merca GLA, Tiguan Coupé, Q3 Sportback, Tesla model
Y, Volvo V40 och Alfa Tonale. Mokka och Captur kommer i nya upplagor. Skoda ska lyckas klämma in en
Kamiq i sortimentet, en lite kortare och högre Scala.

Ackred. nr 10054
Kalibrering
ISO/IEC 17025

En Citroën Jumper, sex meter lång och drygt
fyra meters axelavstånd, finns nu i en variant
för bikers. Två får plats, om de är små, eller
varför inte en fyrhjuling, som på bilden?
Fyra sittplatser och fyra sovplatser
samt enklare köksutrustning. Utnyttjas
inte MC-utrymmet blir det en rejäl sittgrupp.
Alla möbler ska kunna lastas ur och av två
på en halvtimme. Bilen kommer bara i ett
utförande med manuell låda och 165 hk
2,2-litersdiesel. Vindfånget är ansenligt,
redan med stängt tak är den 2,65 hög. Pris på
kontinenten, drygt 50 000 euro.

Adventure without limits, lovar tjeckiska Torsus. Denna gång tycks det stämma. Den här
husbilen tar sig fram nästan överallt. Torsus
är kända för robusta chassin men först nu
kommer en med husbilsöverbyggnad. 6,9-liters MAN-motor levererar nästan 1 000 Nm.
Toppfart 117 km/h. De enorma däcken
(395/85-20) ska bidra till framkomligheten och Torsusen klarar 70 cm djupa
vattendrag och 32 graders lutning.
Tvättmaskin, dammsugare och dusch
finns, liksom satellit-teve, ett rejält ljudsystem och elmarkiser. Miljöbov? Inte alls, den
har 150W sollceller på taket.

Flexibel mobilitet III

Det finns bilar som vi skulle ha klarat oss
bra utan. Som den här. Transit MS-RT har
sportavgassystem, sänkt chassi, vitt läder,
blå säkerhetsbälten, sportratt och ett
spoilerkit som påminner om rariteten Fiat
Regata Targarossa. Pentry med ugn är standard så när ägarna väl hittat en campingplats som klarar den låga markfrigången
kan de baka bröd. Ser snabb ut, kostar
nästan en miljon, men kommer med en
beskedlig 170 hk motor. Snygg? Kanske,
men opraktisk.
Vill du ha en så passa på, efter Brexit kan
den bli dyrare.

Ännu en
multitalent.
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TVÄTT MED VÄRME

15-18 januari

Svenska Mässan
Göteborg

Verkstadstvätten med värme rengör motordelar och andra detaljer effektivt. Likt ett
blästerskåp skyddar det förslutna skåpet användaren mot sprut och dålig lukt från
smutsen och rengöringsmedlet. Med det inbyggda värmeelementet värms rengöringsmedlet till plus 50 grader. Skåpet har digital termostat, belysning, utsugsfläkt, tryck
regulator och manometer. Kostar 3 995 kronor på Verktygsboden.

Bärbalksadapter

Lyftbalken till garagedomkrafter
har en kapacitet på 2 000 kilo.
Fungerar till domkrafter med 25 mm
tapp. Justerbart avstånd CC 580–810
mm mellan lyftkuddarna. Lyfter
framhjulsdrivna bilar utan hjulaxel.
646 kronor inkl moms hos
Verktygsboden.

Nordens största mötesplats för
motorbranschens service- och eftermarknad

Driving the future
– Det du behöver för att växla upp!

Digitalisering

Däck och fälg

Plåt och lack

Reservdelar och tillbehör

Verkstadsutrustning

Hämta din kostnadsfria
entrébiljett på automassan.se

Har du en
Apple-watch?

I så fall passar qi-laddaren till den
här skulpturala laddstationen och kan
tjäna som väckarklocka också. ”Tetra
nightstand” är tillverkad i ett stycke – av
gjutjärn, oljad valnöt eller olivträ. Levereras i presentförpackning. Från Bosign.
Pris 595–695 kronor inkl moms.

Miljömärkta kläder

Fristads Green heter en kollektion EPD-miljödeklarerade arbetskläder, världens första, som visar
plaggens totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Först ut är byxor, två jackor
och en t-shirt, tillverkade under
en process som minimerar
användningen av material,
energi och transporter.
Byxorna på bilden finns
i många C- och D-storlekar och kostar 1 749
kronor inkl moms.
Fleecejackan finns i
åtta storlekar från XS–
4XL och kostar 1 062
kronor inkl moms.

Vinn!

Vi har fått en miljödeklarerad svart fleecejacka
till utlottning. Vill du vinna, mejla namn och postadress
till redaktionen@motorbranschen.se senast 10 december
2019. Skriv ”Utlottning Fleece” i ämnesfältet. Glöm inte
att ange storlek! Tidningens medarbetare och anställda på
MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas av vinnarna.

Vinnare

Automässan är en fackmässa. Minimiålder 16 år.

De som vann var sin minitrunk Drive bag från Kikkerland,
som vi lottade ut i juninumret, var Ann-Sofie Skogh, Bengt
Persson, Louise Hylthén, Malin Olsson, Olof Skogman, Per
Henriksson och Sune Länsmans.

Ännu en Volvobok
Det har duggat tätt av böcker med
Volvohistoria på sistone. Nu har Fredrik
Nyblad, som tidigare skrivit tre nostalgiböcker om Volvo, kommit med
”Volvo taxibilar – Från droska till Uber”.
I den berättas om specifika modeller
för taxibruk, Trafikvagnarna, förlängda
versioner, gula bilar med svarta
fartränder – och de ombyggda Volvo
XC90 som används i Ubers projekt med
självkörande bilar. Också om projekt
som aldrig kom i produktion. Boken är
rikt illustrerad och ges ut av TrafikNostalgiska förlaget. Kostar runt
230 kronor i nätbokhandeln.

Huggorm?
Nej, men en ny antistatisk
sugslang till Flex säkerhetsdammsugare. Slangen av
polyesterväv glider lätt över
kanter och ojämnheter på
verkstadsgolven och skyddar även mot uv-strålning.
Inbyggd variabel justering av
sugeffekt för minskning av
undertryck. Pris 1 795 kronor
plus moms.
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Veho erövrar
lastbilsmark
På sex år har Veho Bil Sverige tredubblat sin
omsättning och antalet anställda. Nu tar de över
Mercedes-Benz lastbilsverksamhet i Malmö.
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO RICKARD L ERIKSSON

PÅ KORT TID har Veho Bil Sverige tredubblat
både omsättning och antalet anställda och
fortsätter att köpa på sig verksamheter.
Listan över expansionen imponerar.
– Med en så stor del av Mercedes lastbilsverksamhet kan vi bygga en organisation
med en dedikerad ansvarig för lastbilar för
försäljning och verkstad. Mercedes vill ha färre
speaking partners och fler försäljnings- och
serviceställen. Det är viktigt att Mercedes bygger ett större nät av serviceställen för lastbilar
för att öka konkurrensen med Volvo och
Scania, säger vd:n Metin Basberber.

Hur stora ska ni bli?

– Jag vill ha så många serviceställen som vi
kan. Vi ska ha lönsam tillväxt. Mercedes har
bara kvar en fabriksägd anläggning – transport- och personbilsanläggningen i Malmö.
Om den säljs vill vi köpa den också!

Utmaningen framåt är att behålla nivån även
om branschen möter nya förändringar. Mercedes nya agentmodell var kanske inte så omtyckt
av Metin Basberber i början, men han ville bli
bäst på att använda den.
– Det gäller att hänga med i utvecklingen
och vara lönsam med allt vad det innebär utan
att krångla till det. Man kan inte slappna av
och luta sig tillbaka. Vi är mer beroende av
generalagenten eftersom vi är exklusiva och ett
gott samarbete samt tät dialog är viktig.
Framtida satsningar görs genom att plocka
in affärer de kan göra själva utan att använda
underleverantörer, som exempelvis bilrutor,
rekond och lackverkstad. En annan utmaning
är att hitta kompetent personal.
Ett medvetet val är också en satsning på
begagnathandeln. Det är ingen slump att Veho
Bil i Segeltorp har en nästan större bilhall för
begagnade bilar än för nya bilar.

V E HO B I L S VERIGE
SÄTE: Segeltorp (HK), Bromma,
Örebro, Karlstad, Västerås och från
2020 även i Malmö.
GÖR: Exklusiv Mercedes-återförsäljare med 13 procent av försäljningen
av Mercedes personbilar i Sverige,
20 procent av transportbilar och
35 procent av lastbilsförsäljningen.
ANTAL MEDARBETARE: 250 personer.
ÅRSFÖRSÄLJNING: 2 000 nya personbilar, 1 000 nya transportbilar,
125 nya lastbilar och cirka 3 200
begagnade.
ÄGARE: Familjen Aminoff/Veho oy,
i Finland, GA för Mercedes och
exklusiva Mercedes-återförsäljare.
OMSÄTTNING: 2,1 miljarder kronor
(Veho oy. omsätter 1,22 miljarder
euro).

Metin Basberber började sin karriär
hos Bilia och Bra Bil, där han bland
annat sålde bilar till Roger Moore.
Nyligen valdes han till ny ordförande
för Mercedes märkesförening.

NETTOVINST PÅ SISTA RADEN:

2,5 procent.

VEHOS EXPANSION I SVERIGE

MARS 2011
Veho köper f d Philipsonanläggningarna i Falun
(numera såld), Karlstad
och Örebro.

24
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SEPTEMBER 2016
Veho Bil i Segeltorp börjar bygga en dedikerad anläggning för transportbilar (Van Pro-centrum) på granntomten. Byggnaden inhyser också en leveranshall och
parkeringsplatser.

JANUARI 2018
Veho köper en liten verkstad i Bromma med plats
för sex mekaniker. Verksamheten är så lönsam att
Basberber påbörjar bygget av en ny anläggning som
ska rymma 15 mekaniker och begagnathandel för
transport- och personbilar.

JUNI 2018
Auto-Centrum i Västerås
(f d familjeägd anläggning)
köps för att satsa ännu mer
på lastbilar med ett bra läge
längs med E18.

JUNI 2019
En helt nybyggd lastbilsanläggning i Örebro invigs. Karlstadanläggningen säljer och servar
både person-, transport- och
lastbilar.

JUNI 2019
Veho Bil köper Mercedes-Benzägda lastbilsverksamheten i
Malmö och bygger en helt ny
anläggning en bit utanför centrum
som ska stå klar 2020/2021.

JUNI 2021
En ny anläggning i Nacka för
försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar
samt service- och skadeverkstad
planeras stå färdig.
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GA:n:

”Vi frågade ett par
aktörer om de kunde
tänka sig att ta över”
Mercedes-Benz går mot
strömmen och har sålt sin
lastbilsanläggning i Malmö
till den privata aktören Veho
Bil. En tydlig tysk strategi för
att öka lastbilsförsäljningens
konkurrenskraft.

Jens Tittel, vd för Mercedes-Benz Trucks
i Sverige och Danmark, varför säljer ni
Malmöanläggningen?

FOTO MARIA ERIKSSON

Anläggningen i Malmö behålls,
men lastbilsverksamheten säljs.

”SÄLJS MERCEDES
SISTA FABRIKSÄGDA
ANLÄGGNING I
SVERIGE VILL VI
KÖPA DEN OCKSÅ”

men det blir bara prat. Du kan inte vinna en
match själv, du måste få ihop teamet. Resultat
måste mätas och följas upp och alla måste
hjälpa till med visioner och mål. Medarbetarna
är det viktigaste verktyget mot lönsamhet.
Veho Bil samarbetar med företaget Great place to work, som rankar de bästa arbetsgivarna
och hjälper till att skapa ett gott arbetsklimat.
När medarbetarundersökningar genomförs på
Veho medverkar 97-98 procent, vilket är ett
tecken på stort engagemang.
– När jag började som vd här var vi tvungna
att arbeta hårt med kostnader, vilket vi gör
även i dag. Vi har också gasat när vi såg att det
skulle ge oss något tillbaka. Det gäller att hela
tiden både gasa och bromsa. Ett av mina första
beslut var att därför ta bort lunchkupongerna.
Jag förklarade att vi måste tjäna pengar för att
spendera pengar. När vi började tjäna pengar
igen fick medarbetarna tillbaka kupongerna
utan att behöva tjata sig till det.
– Jag började också luncha med ett par
medarbetare åt gången. Det var ett bra sätt att
hålla sig informerad och få tips på vad som kan
förbättras. Jag tror det är bra att lägga mycket
tid på personalen och få deras förståelse till hur
företaget drivs.
Metin Basberber sammanfattar en kedja som
går från engagerade medarbetare till ökad lönsamhet, fler kunder som i sin tur ger förutsättning för nya etableringar.2

– Vi ser att Malmö är ett extremt intressant
område för lastbilsförsäljning med stor chans
att fokusera på just lastbilar. Veho Bil planerar
att bygga en helt ny lastbilsdedikerad anläggning i utkanten av Malmö nära motorvägen
och det vill vi ha. I dag ligger vår lastbilsförsäljning i samma anläggning som försäljningen av
person- och transportbilar.
Har beslutet något att göra med MercedesBenz tankar om agentavtal, att jobba mer
med serviceställen?

– Det har inget sammanhang.
Handlar det om att sälja av för att frigöra
kapital till teknisk forskning inför framtiden?

– Det kan jag inte svara på. De senaste åren
har Daimler valt att sälja många anläggningar
i Tyskland till tredje part. Min känsla är att vi
blir mer konkurrenskraftiga.
Vilka fördelar har det för försäljningen att
ett fristående företag är återförsäljare?

– På Mercedes-Benz behöver vi kunna serva
våra kunder på bästa sätt och det gör vi om vi
har större och starkare partners. Genom större
volymer uppstår möjligheter till synergieffekter
som ger ökad konkurrenskraft och fördelar för
kunderna.
– Det visar sig till exempel genom ett proaktivt arbete från återförsäljar-sidan med MB
Uptime, ett intelligent system som diagnosticerar
fortlöpande status för fordonet och ger konkreta rekommendationer på vad som behöver
26
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FOTO MARTIN LINDEBORG

FRÅN SITT KONTORSRUM på Veho Bil i Segeltorp utanför Stockholm har Metin Basberber
fri sikt över en av Sveriges tätaste återförsäljargator. Det var här allt började 2007 då
Finlands största bilföretag Veho Oy köpte
Mercedes-Benz-agenturen från Thituson Bil
för att komma in på svenska marknaden. Köpet
följdes av flera år med tunga förluster och en
stor goodwillavskrivning.
När Metin Basberber tog över som vd på
Veho Bil hade en del anställda hört rykten
om att ”Kobran” skulle börja jobba där. Det är
smeknamnet från hans tid på 80- och 90-talet som förare i dragbike, alltså dragrace på
motorcykel, i vilket han hade stora framgångar,
bland annat som tvåfaldig EM-mästare. Metin
Basberber älskar fart och räds inte farliga
situationer. Så mycket att han 1993 vurpade i
300 kilometer i timmen och bröt både armar
och ben.
– Olyckan förändrade mig. Jag blev en bättre
människa, men också en bättre chef med mer
eftertanke och ödmjukhet. Nu använder jag
tävlingsinstinkten i jobbet i stället.
Det kanske hjälpte Metin Basberber att
vända kurvorna mot lönsamhet med hjälp av
tydliga mål och satsningar på medarbetare.
Företaget valde bort försäljning av Chrysler,
Jeep, Citroën och Nissan och blev Mercedes
”stand alone”.
– Allt för många pratar om att göra saker,

Jens Tittel berättar
att Daimler valt att
sälja flera anläggningar
i Tyskland också.

göras. Det leder till en avsevärt bättre planering
av verkstadsbesök som ökar tillgängligheten av
bilen för kunderna.
När Veho tar över Malmöanläggningen äger
Mercedes-Benz inga egna lastbilsanläggningar, hur ser det ut i övriga Norden?

– I Danmark har vi en blandning av fristående
och egna retail, i Greve och Hilleröd. I Norge
och Finland är Mercedes-Benz inte general
agent och vi äger inga anläggningar. I Finland
är det Veho som är generalagent.

”Min känsla är
att vi blir mer
konkurrenskraftiga”.
Veho Bil tar över anläggningen först om ett
år, hur bedrivs verksamheten till dess?

– Medan Veho Bil bygger nytt är det MercedesBenz Malmö som vanligt och det är först när
den nya anläggningen står färdig som personal,
verktyg och lagerbilar flyttas över. Alla berörda

anställda som vill har möjlighet att flytta med.
Hur kommer kunderna märka av ägarbytet?

– Det sker först när den nya anläggningen står
färdig. Förflyttningen till den nya anläggningen
kommer göras så smidigt som möjligt och efter
det kommer kunderna märka att anläggningen
samt placeringen av den är ännu mer anpassad
efter lastbilar.
På vems initiativ genomfördes affären?

– Vi ansåg att det fanns mer potential i Malmö
genom att ha en lastbilsdedikerad anläggning
och vi frågade ett par aktörer om de kunde
tänka sig ta över och det var Veho som vi kom
överens med.
Vad händer just nu inom Mercedes-Benz
lastbilar?

– Vi är fullt sysselsatta med en roadshow med
Actros 5-lanseringen. Vår nya lastbil symboliserar en helt ny generation där speglarna i bilen
är utbytta till kamerasystem och cockpiten har
integrerade appar från kunder och påbyggare.
Det är otroligt spännande. 2
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3 KUNDER

I

T YC K E R T I L L

2

”Vi skäms inte bakom ratten”
Greta Thunberg fortsätter sin mission mot koldioxidutsläppen och driver på oss andra att ta
vårt ansvar. Några lyckas leva upp till idealen fullt ut, vi andra får stå ut med skuldkänslor,
som bil-, flyg- och köttskam. Men hur mycket skäms bilförarna egentligen?

BOKA DINA BILJETTER TILL

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS
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KONFERENCIER

TINA TöRNER

Årets konferencier, Tina Törner guidar oss igenom denna festliga kväll som bjuder
på mingel, galamiddag, underhållning, liveband och fantastiska prisutdelningar.
Varmt välkomna till Motorgalan den 14 november på
Berns Salonger i Stockholm.

Partners

TOBIAS MANDEL

OWEN VASSIE

GÖR: Forskare i nutrition.

GÖR: Lärare.

GÖR: Byggnadsingenjör.

BOR: Lundby.

BOR: Köln.

BOR: Sydney.

KÖR: Min flickväns Ford Focus.

KÖR: Mercedes C-klass.

KÖR:

Skoda.

Hur är det med bilskammen, skäms du när du
kör?
– Nej, jag kör inte särskilt ofta. Jag åker mest kollektivt. Och när jag väl kör, då är det i lägen när det
inte fungerar så bra på något annat sätt. Det är väl
max en gång varannan vecka.
Så bilen står mest och samlar damm?
– Nja, jag har den ihop med min bror och min
sambo, så den står inte helt still.

BOKA DINA BILJETTER PÅ WWW.MOTORGALAN.SE
Arrangeras av

ANNA AMBERNTSSON

Galasupporter

Inget läge att gå och skämmas direkt då?
– Inte direkt, men vi får väl alla fundera på vad
som verkligen är nödvändigt, som med allt annat
som påverkar klimatet. Jag reflekterar rätt mycket
över det.
I vilket läge skulle du bli en typisk vardags
bilist?
– Så länge jag bor som nu, centralt i en stad, skulle
det nog aldrig hända.

Som bilförare, känner du dig som en koldi
oxidbov?
– Jag vet inte … nej, någon skam känner jag inte.
Du bekymrar dig inte om miljön?
– Tidigare har jag inte gjort det så mycket i alla fall.
Inte för att jag inte tycker att det är viktigt, det är
bara något som jag inte tänkt så mycket på. Men
i somras, när det plötsligt var 43 grader hemma i
Köln, då fick jag mig en tankeställare. Global uppvärmning börjar bli ett reellt problem. Men bilar är
ju inte precis det enda som släpper ut koldioxid.
Så du fortsätter att köra?
– Ja, men ganska lite. Mest cyklar jag och åker
kollektivt. Fast någon gång tänker jag mig kanske
att flytta ut på landet, då blir jag förmodligen mer
bilberoende.

Har du funderat på att dra ner på bilkörningen?
– Näpp.
Kort och koncist svar …?
– Ja, men i Australien är det långa avstånd och det
är rätt svårt att klara sig helt utan bil. Vi ”aussies”
är vana vid att köra, och att köra mycket.
Kan elbilar vara ett alternativ ”down under”?
– Tyvärr funkar det rätt dåligt.
Vad är problemet?
– De brukar ju ha en räckvidd på max 40 mil,
men i våra trakter får man räkna med sträckor på
upp mot hundra mil. Över huvud taget ser vi rätt
få el- och hybridbilar hemma i Sydney. Men här
verkar de vara desto vanligare. Exempelvis såg jag
en Porsche hybrid här om dagen, det trodde jag
knappt existerade.
Kör du mycket?
– Inte enormt. Ska jag bara ta mig runt i Sydney
blir det ofta kollektivtrafik.
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2 BLÅSNINGEN

Koncernchefen Martin Persson
häpnade två gånger, först när
han såg bilden av demobilen
på ett garagetak, sedan när
han blev blåst på försäkringsersättningen.

Provkörarkunden lyckades flyga
22 meter med Volvon upp på ett
3 meter högt garagetak – det kan
väl knappast kallas för avåkning.
Så här rapporterade Sundsvalls
tidning efter tillbudet. Facksimil
från st.nu. Foto: Mats Olsson.

1

Händelsen

2

Problemet

3

Varningen

Föraren kraschade
på ett sällan
skådat sätt

Vagnskadeförsäkringen
hos If visade
sig inte gälla

BILBOLAGET SUNDSVALL

Här gällde INTE
vagnskadeförsäkringen
Visste ni att vagnskadeförsäkringen inte gäller vid en olycka under provkörning
om föraren är drogpåverkad? Bilbolagets koncernchef Martin Persson vet
av erfarenhet. Firman stod ersättningslös efter att en demobil totalkvaddats
– och maken till krasch är sällan skådad! Martin Persson berättar.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON
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Medvetenheten
om risken måste
bli större

helt vanlig tisdagseftermiddag. En 28-årig prydlig och till
synes balanserad kille, som nyligen lånat ett par bilar för provkörning
ett par gånger, kom in och ville testa en V90 Cross Country. Han fick
okej att ha den under kvällen för att lämna den åter nästa morgon.
Säljaren skannade som vanligt körkortet och även vd:n i Sundsvall
pratade med honom. Ingen anade oråd.
Vi trodde väl knappast våra ögon när vi fick se bilder på vad som
inträffat under natten. Mannen hade bokstavligen flugit med bilen
22 meter upp på ett tre meter högt garagetak i ett bostadsområde
utanför stan. Det var ju häpnadsväckande men föraren var oskadd
och för de materiella skadorna oroade vi oss inte nämnvärt; vi hade ju
vagnskadeförsäkringen via If och kände oss helgarderade.
Garaget fick rätt stora skador, liksom bilen som stod parkerad under
taket, men det täcktes av trafikförsäkringen. Bilen bärgades till vår
skadeverkstad och blev ganska snabbt utdömd som inlösen.”

”DET VAR EN

fick avslag på anspråket på ersättning från vagnskadeförsäkringen av If blev vi rätt brydda. Som skäl angavs att föraren
varit både alkohol- och drogpåverkad. Vi tyckte ändå inte att det
kändes rätt och drog ärendet högt upp i hierarkin. Vi kontaktade även
generalagenten Volvo Car och MRF:s jurist David Norrbohm som försökte få till stånd någon form av ersättning eftersom vi inte på något
sätt varit oaktsamma vid utlämnandet. Men det fanns inget utrymme
för det i de hårt skrivna villkoren.
Till slut var vi tvungna att inse att vi nått vägs ände. Villkoren för
vagnskadeförsäkringen gäller inte om föraren är påverkad. Vi fick ta
smällen, cirka 530 000 kronor minus i resultaträkningen direkt.
Nu är det första gången på 83 år som vi har råkat ut för något liknande så utslaget över tid är väl inte avbräcket så mycket att sörja över.
Killen som körde åtalades och är dömd, på gott och ont för hade han
inte blivit dömd hade det inte brottet lett till bevis och försäkringen
därmed gällt. Nu kommer jag visserligen att skicka en faktura för den
demolerade bilen till grabben, men chansen att vi ska få pengarna är
nog mycket liten.
Vi har hunnit fundera mycket på hur vi skulle kunna förebygga att
en sådan här sak händer igen men har inte hittat någon bra lösning.
Att skicka med en säljare under provkörning är ju väldigt ineffektivt
tidsmässigt, att neka kunder att behålla en bil över natten skulle nog
irritera många seriösa spekulanter, för övrigt skulle ju onykterhet under provkörning lika gärna kunna hända dagtid. Och att skriva något
slags kontrakt med provkörningskunderna känns inte heller
så tilltalande.”

”NÄR VI SENARE

”ANLEDNINGEN till att vi går ut med det är ju att vi vill göra risken
känd. Själv har jag aldrig haft en tanke på detta förbehåll i försäkringen
och inte någon av de kolleger jag har talat med heller.
MRF har lovat att se om det finns någon möjlighet till en förändring i villkoret vid provkörningar. Provkörning är ju jätteviktig för
affären och jag tror att generalagenten gärna ser att vi lånar ut bilar
även över natten.
En chans att få till någon deal med försäkringsbolaget är nog om
Volvo Car, och kanske andra generalagenter också, trycker på och
sätter press. Jag har framfört det till Volvo Car, men inte fått något
klart gensvar.
Varnar vi kollegerna kan vi kanske avstyra fler liknande tillbud.
I vårt fall fanns det nog inget vi hade kunnat ha gjort annorlunda,
men det gäller att vara uppmärksam.”
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DÄCK

I

FOKUS

2

Däck, en viktig del av bilaffären, men också utrymmeskrävande
och intensivt konkurrensutsatt. Det gäller att jobba smart
för att däck inte ska bli en motvilligt hanterad tilläggstjänst som
andra gör bättre. Här fördjupar vi oss i hur handlare kan
jobba smart med däck.
TEXT ANDERS PARMENT / FOTO ANDERS ANDERSSON

JOBBA
SMART
MED
DÄCK!
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HJULEN VÄXER och däcken blir dyrare. Prisutvecklingen hänger samman med de större
dimensionerna. Till en Volvo 940 GL kostade
185/65/15-däcken cirka 800 kronor styck
(Michelin MXT) med montering år 1991. Det
motsvarar ungefär 1 150 kronor i dag. Det
räcker till att köpa ett nytt Michelin Primacy
4 monterat på bil, med miljöavgiften som
tillkommit. Dagens S90, vanligast skodd med
245/45/18, kostar drygt det dubbla – det gäller
både däcket och bilen.
Större hjul är mer otympliga och tyngre att
hantera för mekanikern. På 70-talet hade alla
Passat 13-tumshjul och alla Volvo 240/260 14
tum. I dag kan Passaten fås med 16 till 19 tum,
Volvo S90/V90 med 17 till 21 tum. De allt fler
suvarna har såklart ännu större hjul.
För handlaren innebär högre priser en
möjlighet att tjäna mer pengar – samtidigt kan
kunderna bli mer priskänsliga när en uppsättning nya däck kostar tolv eller femton tusen.

FLER DIMENSIONER – MER STÖK?
Antalet produkter har ökat enormt. Fram till
90-talet körde de flesta kunder dubbdäck och
dubbfritt var en marginell företeelse. I dag
finns nordiska och kontinentala friktionsdäck,
fler dimensioner och märkesspecifika däck.
Däckaffären blir mer komplex och handlare får
svårare att hålla däcklager.
– Visst är det lite besvärligare med multi
brand, allt från i10 till X7. Men vi lagerför
inte däck som för tio år sen. Beställer jag före
klockan två en eftermiddag får jag dem dagen
efter. Så oss spelar det egentligen ingen roll, vi
har inte mycket däck i lager, berättar Marcus
Pålsson hos Bendt Bil som säljer BMW, Hyundai
och Opel i Halmstad.
Det är snarare grossisten som får mer stök.
Varje modell finns med en uppsjö olika hjul
och antalet modeller har expanderat för i stort
sett alla märken.

MELLAN BRA – BUDGET TVEKSAMT
För vanliga däckdimensioner som 205-60-16,
225-47-17 och 245-45-18 är konkurrensen
intensiv och priserna måttliga. Ett dåligt däck
kostar kring hälften av ett premiumdäck.
Kan man tala om dåliga däck i dag? Ja, i test
efter test presterar billiga däck dåligt, ibland
uselt. Det kan gälla våtgrepp, bullernivå,
bromssträcka eller någon annan viktig egenskap som påverkar säkerhet och körupplevelse.
Ett billigt däck förlorar snabbare egenskaper
när det slits och balansen försämras, vilket ökar
slitaget på bilens chassi, försämrar körkomforten
och ökar förbrukningen.
Reklamationer är ovanliga för premium- och
mellanklassdäck men vanligare för budgetdäck.
Det gäller både däckens egenskaper som ljud
nivån och problem med obalans. Kundmissnöje
skapar såväl direkta kostnader för hantering
och däckreturer som indirekta kostnader för
administration och kundkontakter. En missnöjd kund kan tappa förtroendet för handlaren
och därför bör bilhandeln undvika budgetdäck,
utom kanske för de allra billigaste begbilarna.
Mellanprisklassen erbjuder många bra produkter till vettiga priser. I tester är skillnaden
mot premiumdäcken ganska liten. För begbilar
är mellanklassdäck ofta tillräckligt bra, väl så
bra som de premiumdäck som satt på bilen när
den var ny. Utvecklingen går framåt.

VAD ÄR DÅ ETT PREMIUMDÄCK?
Av tradition Michelin, Conti, Dunlop, Good
Year, Pirelli och Bridgestone – för vinterdäck
även Gislaved och Nokia. Premiumdäck
håller en hög och jämn kvalitet och bibehåller
egenskaper hyfsat under däckets livslängd.
Vredestein, Semperit, Kleber och Uniroyal är
typiska mellanklassdäck. Så finns det märken
som avancerar i varumärkeshierarkin. Syd
koreanska Hankook, för ett par decennier sedan
ett budgetmärke, levererar däck till många

modeller inom VW-gruppen, både volymbilar
som Tiguan och prestandabilar som RS 4, TT
RS och SQ7.
Alla RS-bilar måste klara tio varv på
Nordslingan på Nürburgring i maxfart och så
även däcken. Men de måste även vara hållbara
och bekväma – köpare av prestandabilar är
medvetna, och står det Hankook på däcket är
kunden lite mer skeptisk än om det står Conti
eller Pirelli. De medvetna prestandabilskunderna
avgör hur det går – och om Hankook är ett
premiummärke eller inte om fem år. Visst ser
det förhoppningsfullt ut med tanke på Hyundai
och Kias resa sedan 1990-talet?

PREMIUM DRIVER UTVECKLINGEN
Premiummärken driver däckutvecklingen. Förutom den ständigt pågående utvecklingen av
gummiblandning för bättre kompromisser mellan körkänsla, våtgrepp och ekonomi (rullmotstånd och livslängd) finns innovationer. En är
sensorer i däcken som övervakar däckets skick.
Temperatur och slitage mäts för att informera
förare och bil innan däcktrycksfallet kommer.
Snart i produktion!
ContiAdapt är en fälg som har flexibel bredd
och lufttryck. Säkerhet och komfort kan därmed anpassas efter underlaget. Är det slätt och
bra väglag är däcket smalt med högt lufttryck
och lågt rullmotstånd. På ojämnt underlag och
när man har kört fast kan däcket ha så lite som
knappt ett bar lufttryck för att greppa bättre.
Verklighet snart? Knappast. Men det kommer säkert lösningar som kan optimera bilens
egenskaper i den svåra avvägningen mellan
effektivitet, körkänsla och komfort. Variabelt
lufttryck är intressant. Med en minikompressor
i däcket kan lufttrycket justeras, särskilt intressant för elbilar där rullmotståndet är kritiskt.
Där är det också möjligt att ha ett krisläge vid
räckviddsproblem.
Både Michelin och Bridgestone skissar på
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DÄCK

däck utan luft, en idé som inte är ny men likväl
intressant. Mindre risk för punktering och lägre
rullmotstånd utlovas. Ska finnas på marknaden
2024. Den som lever får se.
Det har funnits många idéer kring däck som
aldrig realiserats. Två smala däck för att minska
risken för vattenplaning, och tekniker för att
radikalt minska rullmotståndet har aldrig
blivit verklighet. Inte ens run flat-däcken som
lanserades på bred front för ett femtontal år sen
har slagit. Det däcktillverkarna jobbar på nu är
olika typer av gummiblandningar som anpassar sig efter underlaget på nya smarta sätt. Till
syvende och sist är däck komplexa konstruktioner
och radikala idéer kräver ändringar i bilars
konstruktion, bromsar och hjulupphängningar
behöver anpassas och utvecklings- och produktionskostnaderna är höga.

KÖPA DÄCK BILLIGT OCH SMART
– UTLÄNDSKA GROSSISTER
Märkeshandeln har ofta svårt att matcha
köparnas prisjakter på nätet. Där finns tillfälliga partier som säljs billigt, ibland är däcken
gamla, utgående modeller eller andrahandssortering. Även om märkeshandeln inte har som
ambition att vara billigast kan det vara idé att
se över inköpskanalerna. Bra rabatt på listpriser
säger inte så mycket – bildäck är som hotell och
persiska mattor; ingen betalar listpriset. Den
handlare som vill säkerställa bra inköpspriser
bör vara öppen för olika märken. Flera däckgrossister på kontinenten levererar till utlandet
och kan erbjuda förmånliga villkor.
Fotnot: Läs Anders Parments djupare resonemang
om nordiska friktionsdäck visavi kontinentala på vår
webb motorbranschen.mrf.se

MÄRKESSPECIFIKA DÄCK
För premiumbilar och premiumdäck blir det
allt vanligare med märkesspecifika däck. De
kan skilja sig ordentligt från ett ospecifikt däck
av en viss typ. Detta syns också. Pirelli Zero för
en Volvo S90/V90 (245-45-18) har ett annat
mönster, men det är fler saker som har anpassats efter bilmodellen. Stabilitet, styrrespons
och komfort optimeras liksom avstämningen
med antisladdsystem och ABS-bromsar. Även
livslängden gynnas av anpassningen. Utvecklingstiden för märkesspecifika däck är enligt
Pirelli två till två och ett halvt år mot normalt
10 till 14 månader och sker i samarbete med
tillverkaren. Allt detta bidrar till att skapa
bättre säkerhet och en bättre körupplevelse.
Ett Pirelli Zero både på en Volvo V90 T4 och
en Porsche 911 turbo S är alltså inte så märkligt
som det kan låta – däcken är ganska olika till
sin konstruktion.
Nackdelar? I så fall priset, för logistiken slipper
handlaren att sköta så länge däcken beställs
hem. Det är närmast omöjligt för gummiverkstäder att ha ett fullt sortiment i lager.
34
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DON EFTER PERSON
Nybilar kommer oftast med däck som
passar bilen och hur den kommer att
användas. Men det finns undantag. Pirelli
Zero är ett sportigt högprestandadäck
och passar sportiga bilar – men har suttit
standard på bland andra V70 R-design,
V90, BMW 7-serie och A6 Allroad.
Dessa bilar är inte särskilt sportiga och
komfortorienterade däck skulle passa de
flesta som köper bilarna bättre. Så bör
man även tänka då man skor en begbil
med däck. Sportiga däck på en bil som
troligen inte kommer köras sportigt ökar
risken för kundmissnöje.

Var inte rädd för gamla däck!
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort tester som visar att
ett oanvänt däck börjar åldras först när
det börjar användas. Rätt lagrade har de
samma egenskaper som ett helt nytt däck.
Äldre däck kan innebära utmärkta
tillfällen att erbjuda god kvalitet till ett
lägre pris. Kunden får ett premiumdäck
till mellanklasspris, eller mellanklassdäck till budgetpris.
Efter åtta till tio år – räknat från
tillverkningsdatum – är ett däck för gammalt. Då avtar slitaget märkbart eftersom
gummit hårdnar, våtgreppet blir uselt.
Gamla däck är en säkerhetsfara och det
kan handlare så klart hjälpa kunder att
hålla koll på, även om de flesta har däck
som är långt nyare än åtta till tio år.

FOKUS

2

Däckaffären och
affärssystemet
Det finns många sätt som däckaffären skulle kunna integreras
bättre i kundbemötandet, men
här finns restriktioner: Handlarens
logistik, lagerutrymmen och
inköpskanaler – samt tillverkarens
affärssystem som av naturliga
skäl inte kan fånga upp varje
handlares förutsättningar. Allt
detta gör att det blir upp till handlaren själv att maximera utfallet
av däckaffären.
Marcus Pålsson har
en tanke på att göra
däckbytardagarna
till event.

HUR TÄNKER TILLVERKAREN?
Ett däck är alltid en kompromiss och man kan
tänka att tillverkarna gör så gott de kan för att
förse bilar med de däck som passar bäst. Men
det finns också en kommersiell verklighet.
Kan tillverkare spara några hundra per bil blir
det stora summor. Bilens egenskaper får så
klart inte äventyras, men visst köper tillverkare
billigare däck för att pressa inköpspriserna.
Däcktillverkare överskattar, precis som
biltillverkare, framtida efterfrågan och bygger
därför en för stor produktionskapacitet. Sedan
säljs däck med stora rabatter till tillverkare och
grossister.

I

Hur ska däcken
LAGRAS?
Däckhotell brukar lanseras som en
service som underlättar fordonsägarens
liv. Det är naturligtvis helt riktigt, men det
finns också ett annat skäl som mer sällan
lyfts fram: Däcken mår bättre och håller
längre i ett däckhotell än på en vind, i en
källare eller ett garage.

En riktig lagring över en
säsong ser ut så här:
✔ Tvätta hjulen ordentligt!
✔ Höj lufttrycket en aning!
✔F
 örvara kompletta hjul
liggande i travar, lösa
däck stående!
✔R
 otera däcken under
säsongsförvaringen.
Kallt och mörkt är det i många garage
och källare kanske, men inte tillräckligt
torrt. Däckhotell som uppfyller kraven
har därmed ett argument som kan användas i kundkontakten.

”Vi planerar bytes-säsongerna minutiöst”
från Bendt Bil menar att
kunderna har bra koll på däck och är ganska
medvetna om vad de vill ha. De ungefär 40
procent som väljer kontinentala friktionsdäck
vet vad det innebär.
Något hot från åretruntdäcken ser han inte.
– Vi trycker stenhårt på att det inte finns
några allrounddäck, egenskaperna för sommardäck funkar på sommaren och tvärtom
med vinterdäck. Oftast rinner den diskussionen
ut i sanden. Vi säljer bara premiumdäck och
mellanklass, inga budgetdäck. Många kunder
ger oss förtroendet att välja.

MARCUS PÅLSSON

tittade Motorbranschen på däck ur
affärsperspektiv och då uppgav flera handlare
att de inte alls säljer begagnade däck. Här tänker
Bendt Bil annorlunda.
– Vi är en fullserviceanläggning och har
begagnade reservdelar och även däck/hjul.
Vinterhjul från demobilar är jätteattraktiva. Vi
kommer snart att gå ut nationellt och erbjuda
dessa, berättar Pålsson.
I VÅRAS

Sedan är ju däck ganska tåliga, användningen under en säsong speglar ju högst
varierande väderförhållanden, men
livslängden ökar om de lagras rätt.

förbereder tidigt inför hjulskiftes
perioden. Marcus Pålsson berättar hur:
– Vi har 1 000 omgångar i däckhotell, den
affären är guld värd. Vi sonderar terrängen
redan i augusti så att allt är klart när kunderna
kommer i november.
– Vi dedikerar dagar för hjulbyten och har tre
par mekaniker som jobbar specifikt med skiftena.
Kunden väljer en tid (15 min) på vår hemsida,
det blir som en tandläkartid. På den tiden hinner
vi fyra bilar. Kommer kunden 14.15 är vi klara
14.30. Det har funkat bra. Vi betar av alla byten
på sju dagar, och två extra för eftersläntrare.
– Däckaffären är lönsam och kunden kommer
in två gånger om året, och de här dagarna är
guld för säljarna; det är massor med kunder
som sitter och väntar på sin bil. Vi har funderat
på att bjuda in leverantörer och ordna underhållning åt kunderna medan de väntar.
– Nackdelen är att ledtiden för serviceverkstaden ökar under de här perioderna när
däckavdelningen lånar mekaniker när de ska
skifta däck.

BENDT BIL

DÄCKHOTELL FÖRENAR MÅNGA SAKER SOM
HANDLARE VILL ÅSTADKOMMA:

• Kunden kommer in två gånger om året –
annars kanske bara vartannat år med dagens
serviceintervaller. Fundera på vad det annars
kostar att få in kunden i hallen genom annonser
och annan marknadsföring!
• När kunden kommer in för hjulskifte kan
säljaren passa på att komma förbi och hälsa på
kunden – och kanske erbjuda en provkörning
av en ny bilmodell.
• När hjulen väl ligger i däckhotellet är det
osannolikt att kunden går någon annanstans
för att köpa däck till ett lägre pris. Däckhotell
utgör alltså ett motstånd mot priskonkurrens.
Med rätt planering har märkeshandeln en
fördel jämfört med gummiverkstäder, eftersom
medarbetare kan flyttas till och från däckavdelningen efter behov. 2
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DÄCK
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T I P S!
2 Var inte rädd för ny teknik!
Med ny teknik vitaliseras
verksamheten och skapar
utveckling. Men låt gärna
någon annan prova först;
dyrare och fler finesser kan
gå fel till en början – precis
som när däcktryckssensorerna
blev vanligare kring millennie
skiftet.
2 Överväg att komplettera
däckavtalet med en eller
två ytterligare kanaler! För
mellanprisdäck behöver mär
ket inte alltid vara detsamma
så här finns möjligheter till
förmånliga kundpriser och
samtidigt höga marginaler.
2 Nyttja hjulbytessäsongerna till att träffa kunder!
Det är fantastiska tillfällen
och bör ligga med i kalkylen
för däckhotell.

KRAFTFULLA
STÄDMASKINER FÖR TUFFA
MILJÖER OCH HÖGA KRAV
När du väljer en Factorycat väljer du ingen vanlig städmaskin. Det är valet för dig som
ställer högre krav på din städutrustning och uppskattar en maskin med yttersta kvalitet,
prestanda och pålitlighet. Oavsett vilken modell du väljer får du en riktig arbetshäst som
är redo att göra grovjobbet – år efter år! Alla Factorycat-maskiner har dessutom 3 års
äkta fabriksgaranti som ger en trygghet få kan matcha.

Vill du se vilken skillnad en toppmodern städmaskin kan göra hos er?
Ring oss för en kostnadsfri demonstration!

» Rikstäckande försäljning, service och support | Tel: 020-744 777 | www.factorycat.se

2 Ta fram ett informationsblad! ”Varför däckhotell?”.
Förklara att däcken lagras
riktigt och att skicket kontrol
leras, vilket minskar risken för
olyckor och stillestånd.
2 Sälj begagnade däck
nationellt! Både Bendt Bil
och Riddermark Bil gör det.
Ju större urval, desto bättre
fungerar marknaden. Det
behöver inte alls innebära att
begagnade hjul blir billigare;
är de eftertraktade kan pri
serna öka i och med att det är
lättare för kunderna att hitta
en uppsättning som passar.
Vi har sett hur Blocket, eBay,
Amazon med flera har ökat
andrahandsvärdet på barnvag
nar och pingisbord just för att
de är lättare för kunderna att
hitta och sortera.

Kalle Tyrén är
däckansvarig på
Riddermarks som
startat bolaget
Hjuldepån.

”Vi vill bli ett nav
för begagnade hjul”
ETT FÖRETAG som tänkt om kring däckaffären
är Riddermark Bil, där Kalle Tyrén är ansvarig.
De har nyligen startat bolaget Hjuldepån.
– Vi försöker skapa intäkter i alla delar av
affären – krediter, garantier, tillbehör och hjul.
Det behövs för lönsamheten är begränsad för
själva bilen.

Hur kom ni på idén?

Det ligger många andra bilfirmor först och
främst i Stockholm som skulle kunna ansluta
sig till vårt system. Då får både vi och de ett
större urval. Vi vill bli ett nav för handel med
begagnade hjul, men på sikt även nya.
Hur går det till rent praktiskt för en kund
som bor Finspång och köper en bil i er
Nacka-anläggning?

– Sedan 2017 får kunden med hjulen som bilen
står på, den andra säsongens hjul får de köpa
till. Det bygger ett överskott av hjul då vissa
kunder köper helt nya, eller inga alls. Idén
föddes när vi hade för många hjul och insåg att
det inte finns någon marknadsplats, förutom
skroten och enstaka annonser på Blocket, för
begagnade hjul.
– Finns det hjul till salu kommer kunden
förmodligen bara hitta dem som är till exakt
hennes eller hans bilmodell i annonstexten.
Vi har byggt en modell så vi kan se exakt vilka
bilar våra 10 000 hjul passar till. Är det pirat
fälgar kan de passa till flera märken.
På hjuldepan.se slår spekulanten in regnr så
kommer alla hjul upp som passar just den egna
bilen.
Alla hjul läggs inte upp där, utan bara när det
finns överskott.

– Säljaren ser alla hjul i säljstödsystemet. Köper
kunden levereras hjulen till en av 400 däckpartners och ett skifte ingår, sen får kunden välja
däckhotell eller ta med sig sommarhjulen hem.

Ni har åtta anläggningar, varav en i Östersund. Det måste bli en massa fraktande av
hjul hit och dit?

– Varför? Proffs har kollat hjulen, fotograferat och vi anger om det finns skador samt
hur många procent av mönstret som är kvar
(i intervallet 3–10 mm vinter, 1,6–8 sommar).
Nya däck monteras om vinterdäcken har under
fem och sommardäck under tre mm.2

– Oavsett var bilarna säljs iordningställs de
normalt i Kungsängen. Där finns även hjulen.
– Vi har 10 000 hjul men kapacitet för mer.

”Vi har byggt en
modell så vi kan se
exakt vilka bilar våra
10 000 hjul passar till”
Kan man se om friktionsdäck är nordiska
eller kontinentala?

– Nej.
Men kunderna kanske vill se hjulen innan
de köper dem …?
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Chef i branschen

2

TEXT NELLIE PILSETNEK

FRÅGA TRE
Fordonsskatten för muskelbilar ökar
markant nästa år när den grundas
på WLTP. Hur tacklar ni det?

Vill du flytta affären från sällanköp
till löpande abonnemangstjänster?

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

Chefens kompisar får ingen bonus
Det kan vara olönsamt att vara kompis med chefen.
Åtminstone i USA. Forskning från Journal of Experi
mental Social Psychology, visar att chefer som ska
dela ut bonusar ofta vill undvika att ses som partiska.
Därför riskerar den som är vän med chefen att bli
bortvald, medan andra anställda hamnar i bättre
ställning. Studien visar att vänner till chefen får lida,
trots att de gjort en bra arbetsinsats, kompisarna får
helt enkelt stå åt sidan när det är dags för bonus.
– För att undvika jäv i fall där chefen är vän med
den anställda, borde besluten lämpas över på någon
annan, eller inkludera någon utomstående, menar
Alex Shaw, som är en av forskarna bakom studien.
Däremot tenderade cheferna inte att vara snåla
mot anställda vänner i privatlivet. Generositet utanför
arbetet, riskerar inte att tolkas som favorisering,
resonerade cheferna i studien.

CLAS O MÅNSSON, vd
FordStore BilMånsson
Halland
– Jag hoppas förstås
på en rusch i år, vi har
hittills sålt rätt bra under
sensäsong. Jag ser ingen
begränsning i tillgången.
Ford Europa har lovat
att säkerställa volymerna. Men jag tror att
kunderna är ganska oupplysta om skatte
effekterna‚ det är ju inte lätt att hänga med i
alla politiska svängningar. Men å andra sidan
används en Mustang oftast inte mer än sex
månader om året och avställningsfunktiona
liteten är ju enkel numera, så det blir lite fel
att tänka årsskatt på dem.

MATS LINDHOLM,
vd Lindholms Bil,
BMW & Toyota, Umeå
& Örnsköldsvik
– Kunderna är nog lite
förvirrade efter alla
förändringar, många har
nog inte riktigt reagerat
på det. Men fordonsskat
ten sänks ju efter de tre första åren och är
trots allt en ganska liten del av bilkostnaden
i jämförelse med värdeminskningen. Kanske
tar vi hem lite fler bilar före årsskiftet men
det överskuggande informationsbehovet
kunderna har i dag handlar om elektrifiering i
någon form. Då kan det ju komma att handla
om bonusbilar och frågorna blir av mer
praktisk karaktär än ekonomisk. Det gäller
att diskutera fram den bästa lösningen för
varje kunds behov.

PER PÄNDEL,
märkesansvarig
Audi, Bilmetro, Gävle
– Tidigare har fordons
skatten varit en icke
fråga, i stort sett ingen
har frågat efter den,
men nu börjar det ju bli
tuffare. Det är mestadels
köpare av typ A1, A4 och Q5, där skatten
mer än fördubblas på vissa modeller, som
blir irriterade. Men det är ju samma sak för
alla märken. De som köper muskelstarkare
bilar som RS6 är sällan priskänsliga, där
spelar det mindre roll. Vi har ännu inte
bestämt hur vi ska tackla höjningen, om vi
ska annonsera att vi har bilar för omgående
leverans. Risken är ju att det blir en back
lash efter årsskiftet

”Även den som älskar sitt jobb behöver
faktiskt återhämtning och vila”
Forskaren Nanna Gillberg

LÅTA EN ROBOT
REKRYTERA?

MÅNGA KAN TÄNKA SIG DET
Chefer och personalansvariga kan i hög utsträck
ning tänka sig att använda artificiell intelligens,
en AI-robot, för rekrytering. Hela 74 procent
i en undersökning som rekryterings- och beman
ningsföretaget TNG har genomfört bland 850
personer, kunde tänka sig att göra det inom en
snar framtid. Bara 22 procent hävdade att det
inte passade deras verksamhet och 4 procent
sa sig inte alls vara intresserade.
– Det finns en öppenhet på arbetsmarknaden
för den här typen av teknisk innovation och
för att skapa en mer objektiv, fördomsfri och
faktabaserad rekryteringsprocess. Därför gäller
det nu för oss att utbilda och visa på värdet kring
den här typen av hjälp vid rekrytering, säger Elin
Öberg Mårtenzon, innovationschef på TNG.

71%

minskar eller ökar samarbetet med
andra människor efter att de kollat
upp dem på nätet, enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life.

BOKTIPS
Autonomy – The Quest to Build
the driverless car
Boken om hur Brian Merchant lyckades upp
finna den förarlösa bilen. Merchants privata
dagboksanteckningar finns med och han
berättar om hur nöten med den revolutio
nerande förarlösa bilen och det
avancerade navigationssystemet
lyckades knäckas. ”Inom en snar
framtid kommer de flesta av oss
inte att äga en egen bil, utan resa
i förarlösa elektriska fordon, som
kallas på med en app. Vi kommer
att förebygga mer än 90 procent
av alla bilolyckor”, säger förfat
taren och uppfinnaren.

Reflexivt ledarskap
Stefan Sveningsson, Mats Alvesson och Mar
tin Blom vid Lunds universitet har i många
år studerat olika verksamheter – företag,
kommuner och regioner – och kommit fram
till att begreppet ledarskap
borde brytas ner i olika
roller. I forskartrions bok
”Reflexivt ledarskap” intro
duceras profeten, pastorn,
psykoterapeuten, party
värden och pedagogen
som gestaltar hur chefen
kan agera i olika lägen.

www.svenskbilgaranti.com
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SVENSTIGS BIL

Svenstigs nybilshall i Värnamo 1969.

På Svenstigs
är det kvinnorna
som styr
Nittio år och tredje
generationens ägare. Nu
har kvinnorna tagit över
ratten och styr Svenstigs
Bil mot en ny digital era.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO MAX ALM NORELL

40

M OTO R B R A N S C H E N 1 0 • 2 0 1 9

FIRANDET är precis avslutat. Veteranbilarna
som putsats upp till jubileumsveckorna står
kvar i hallarna. Det är nu den börjar, resan
vidare mot en elektrifierad hållbar framtid.
Svenstigs Bil, som startades av en teknikoch frihetsentusiast, står inför helt andra utmaningar i dag. Bondsonen Wilhelm Svensson
som senare bytte namn till Svenstig, har via
sonen Bengt lämnat över till barnbarnen Anna
och Karin.
Det var Anna, utbildad arkitekt, som vände
tillbaka till fädernehuset. Hon axlade ordföranderollen för fem år sedan och gick själv in
tillfälligt som vd under ett skifte innan hon
hittat en ny extern vd.
– Förutsättningarna för bilhandel förändras
så oerhört nu. Själv tycker jag att ordföran-

derollen passar mig bättre och vi ville ha en
vd utifrån som förde in nytt blod och kunde
upptäcka nya framkomliga vägar med lite
perspektiv på verksamheten, säger hon.
Kandidaterna var flera. Anna valde en
kvinna, med pappa Bengts bifall. Han sa att
”det är du som bestämmer, men väljer du
Mim så blir jag inte besviken”.
att Svenstigs Bil nära på blev
ett matriarkat. Både styrelseordföranden, vd:n
och ekonomichefen är kvinnor. Två systrar är
huvudägare. Av fem ordinarie styrelseledamöter är tre kvinnor. Kvinnodominans var inte
något som var hugget i Mose stentavlor, men
nu blev det så.
Svenstigs Bil är av gammal välskött sort,

SÅ KOM DET SIG

Topptrion på Svenstigs, fr v vd:n Mim Andersson, ekonomichefen
Charlott Lilja och styrelseordföranden Anna Svenstig.

S VEN STIGS B IL
GRUNDAT: 1929 av Wilhelm Svensson.
ÄGARE: Karin och Anna Svenstig, med
pappan Bengt Svenstig som minoritetsägare.
MEDARBETARE: Cirka 150 personer.
MÄRKEN: VW person- och transport
bilar, Skoda, Audi och Scania (lastbil
och personbil i samma bolag).
SÄLJER: 2 566 nya och begagnade
personbilar samt 73 lastbilar i fjol.
ANLÄGGNINGAR: Värnamo, Gislaved,
Halmstad och Smålandsstenar.
Skadecenter med lack, däck och
glas, rekondverkstad samt EuropCar
biluthyrning.
OMSÄTTER: Drygt 800 miljoner.
PÅ SISTA RADEN: Totalt 1,5 procent.
ÖVRIGT: Blev ”Årets Audiåterförsäljare”
i år.

”VI VILLE HA EN VD
UTIFRÅN SOM FÖRDE
IN NYTT BLOD”
ANNA SVENSTIG
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AN N A S VEN STIG
GÖR: Delägare och styrelseordförande.
ÅLDER : 43.
FAMILJ: Maken Staffan, barnen Edit, 12, och Wilmer, 9,

hunden Morris som är en beagle.
BOR: I Lerum, 16 mil från Värnamo.
PÅ CV:ET: Läst ekonomi och är utbildad arkitekt.
FRITID: Familjen, jakt, kört racing på hobbynivå.
KÖR: VW Tiguan och Audi Q2.
SURPRIS: Har ritat familjens bostadshus.

MIM AN D ERS S O N
GÖR: Vd på Svenstigs Bil.
ÅLDER : 52.
FAMILJ: Maken Stefan, döttrar Emelie och

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

solitt och grundmurat i sin värdegrund, med
bibehållna marknadsandelar och kundnöjdhet.
Med rötterna i den småländska myllan och
pollinerade i den företagstäta Gnosjöregionen
som kryllar av tillverkande underleverantörer
till fordonsindustrin.
Huvudanläggningen ligger i Värnamo, mitt i
skogen.
– Vårt resultat borde ha förbättrats mer (1,5
procent på sista raden, red:s anm). Jag reagerade på att lönsamheten var för dålig och det
var en av anledningarna till att jag sökte en ny
extern vd, säger Anna.
Ja, branschen har sin komplexitet som alla vet.
– Det är som att stämma ett piano, vid minsta
lilla felsteg kan volymerna dippa och vinsten
krypa under strecket, säger Anna.
UTMANINGEN att navigera rätt i komplexiteten vilar nu på Mim Andersson som saknade
erfarenhet från bilbranschen; hon kom från
företagskulturer inom it-, mäss- och mötesvärlden, bland annat som vd för Elmia,
Men hon läste sin läxa, dök ner i företagets
kultur och tillverkarens strategi och började
bygga bron mellan historien och framtiden.

tvillingarna Emmy och Linn.
BOR: I Jönköping, sju mil från Värnamo

(född i Malmö).
PÅ CV:ET: Civilekonom, gjorde ex-jobbet i

Tokyo. Jobbat med hållbart företagande,
affärs- och destinationsutveckling, bland
annat i it-branschen, som vd för Elmia och
som egen företagare.
FRITID: Familjen. Är en äventyrare som kör
MC, dyker, golfar, skidar och reser mycket.
KÖR: Audi e-tron.
SURPRIS: Påbörjat flygcertifikat i Alaska.

– Det var viktigt att se var branschen och
märket var på väg. Jag tilltalades av VW
Groups ”Together – Strategy 2025”, ska man
lyckas i märkesvärlden måste man ju jobba
tillsammans. Jag tänker hela kedjan från fabrik
till återförsäljaren fram till kund. Det är ju en
komplex bransch med jättesmå marginaler och
jag försöker se till vad såväl tillverkarna som
medarbetarna och kunderna efterfrågar.
– Annas engagemang gör att jag både vill
och kan ta företaget vidare utifrån min tidigare
kunskap och erfarenhet. Och naturligtvis finns

det mycket i familjeföretagets traditioner att ta
till vara och bygga vidare på.
Mim tar med sig sina erfarenheter från itvärlden till bilbranschens digitaliseringsresa.
– Många nya kompetenser kommer att behövas,
kanske en digital leveransexpert, funderar hon.
– Och kommer inte kunderna till hallarna får
vi komma till dem.
FÖR FEM ÅR sedan förlorade Mim Andersson en
av sina tre döttrar, en tvillingflicka, i sviterna av
en svår sjukdom.

*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.
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Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

SVENSTIGS BIL

I

PORTRÄTT

2

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.

Anna Svenstig, tv, var själv
både styrelseordförande och
vd under en övergångstid innan
hon anställde Mim Andersson
som vd.

Kontakta Henric Martell för kostnadsfri förfrågan
Tel 073-800 83 70
E-post henric.martell@temahallen.com
Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

Jubileumsboken berättar
inte bara Svenstigs historia,
även bilens och bilens
funktion i samhället.

Huvudkontor Tel 044 - 33 70 60

info@temahallen.com • www.temahallen.com

– Sedan dess har jag valt med omsorg vad jag
ska göra och satsa på, säger hon.
Hon blev headhuntad till bilbranschen, till
ett anrikt företag, med person- och lastbil i
samma bolag, fyra anläggningar och ett starkt
samhälls- och skolengagemang. Häromåret
expanderade Svenstigs utanför Småland till
Halland och Halmstad där Audi-anläggningen
blev den första i Sverige med virtual reality
(VR) i hallen.
Närheten till kunderna är viktig, inte minst
på den tunga sidan.
– Vi har skapat goda kundrelationer, har flera
kunder vars farfäder köpte bil av min farfar.

I det avseendet är det en fördel att vara liten, vi
känner kunderna, säger Anna Svenstig.
Resan mot 100 år har börjat. Med matriarkat
i ledningen.
Påverkas företagskulturen av kvinnligt ledarskap?

– Ja, jag skulle nog säga att det är mer öppet och
inbjudande, men om det sedan har med kön eller
person att göra törs jag inte säga. Mångfalden främjar i alla händelser en öppen och delaktig kultur.
Hur som helst verkar kvinnostyret varit bra
tajmat och matchningen mellan ledarna god.
– Vi har en spännande resa framför oss, säger
Mim Andersson.
M OTO R B R A N S C H E N 1 0 • 2 0 1 9
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SPOA3.5T

Från tyska

3,5 ton
- Hydraulisk

duolift MTF 3000
2600 mm

3 ton

2
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4,5 ton
- Hydraulisk

r
OA

33.6

Fundamentsfri tvåpelarlyft
med tre tons kapacitet.

emp
isex

0
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0 kr

4

0k
0
9
.
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leasing fr. 653kr/mån.

Helt ny modell anpassad för både personbilar och medelstora transportbilar.
Versymmetric® armdesign med tredelade armar både fram och bak samt
en extra vinkel på främre armarna ger
maximal ﬂexibilitet.
Dubbelkommando, manöverpaneler
på båda pelarna ingår som standard.

53.8

3,5 ton

00
34.7

0

0 kr

3,5 ton

Snabb maskin med endast 3
sekunders mättid.
Utrustad med Hofmanns
smidiga automatnav
• 10" pekskärm med nya
GeoTOUCH
programmet
• viktsplitprogram
• Laserpekare som
alternativ
för klisterviktmontering
• Sonar för
automatisk
geodyna 7340p
fälgbreddsmätning

Kompakt,
och enkel att
använda, med
bildskärm

geodyna 7100

geodyna 7200

18.900 kr

31.900 kr

leasing fr. 389kr/mån.

leasing fr. 622kr/mån.

kr

varmgalvansierade
bottenramar

DS35EX
varmgalvansierade
lyftbord &
bottenramar

532LP3.5 är en lågproﬁlsaxlyft med endast 98
mm lägsta höjd och 2000 mm lyfthöjd. Uppkörningsramperna följer med upp = fritt golv.

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

"Limpor" istället för små gummiblock är mycket bekvämt och praktiskt, ﬁnns i två tjocklekar,
45 mm och 70 mm.

geodyna 7100

Däckmaskinspaket 1:

En motoriserad
lågvarvsmaskin
som även har
viktsplitprogram, 2-D
automatisk inläsning
av fälgmått m.m. Tar
liten plats

Geodyna 7100/Smonther 700+642:

Ordinarie paketpris: 40.900 kr
geodyna 7100

SMONTHER 700 +
HELPER 642

Däckmaskinpaket 2:
Geodyna 7200/Smonther 700+642:

Kampanj:
46.000 kr!

Modell
Modell
Modell
Modell
Modell

3300 mm
6200 mm

524
526C
526LT
526L55
528C

4500 mm
5200 mm
5200 mm
6000 mm
6200 mm

4 ton
5 ton
5 ton
5,5 ton
8 ton

monty 8300p smartSpeed
är en däckmonteringsmaskin som kombinerar
funktionerna alla är
vana att använda med
skonsam automatisk centrumlåsning och inbyggd
hjullyft.

00 k

r

geodyna 7200
Mod. 537/2 - Däck- & rekondlyft

• Låga körbanor - bara 95 mm
• Stabil konstruktion - 3 tons lyftkapacitet

30.400 kr
leasing fr. 596kr/mån.

HJULTVÄTTMASKINER

Paket:

geodyna 7200

8300P smartSpeed + snabbfästessats
med komposithuvud:

31.900 kr

Mod. 537C - 3 tons kapacitet

lyftkapacitet:

monty 8300P smartSpeed

Ordinarie paketpris:
47.900 kr

Tryckluftsdriven frihjulsdomkraft med en
lyfthöjd på 410 mm. Bra räckvidd på de
utdragbara lyftarmarna. Kan även monteras på körbanelyftar av andra märken.

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

54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

leasing fr. 533kr/mån.

Modell 542RA

Modell 526L55

3300 R GP + Easymont PRO +
snabbfästessats/komposithuvud:

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

26.900 kr

17.9

Paket:

Erbjudande:

18.900 kr

köra upp låga bilar på saxlyftar. Levereras i sats om 4 st.

3 ton

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

Kampanj: 38.000 kr!

-Nu ingår även
snabbfästessats och
komposithuvud med
Smonther 700!

Universalramper 1000x500x30 mm i gummi, för att

- körbanelängd 6000 mm!

leasing fr. 1289kr/mån.

leasing fr. 862kr/mån.

2-speed, 11-22 tums
alufälgar m.m

1.800 kr/sats

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

69.000 kr

45.200 kr

leasing fr. 389kr/mån.

Långa lyftgummiblock

- Låg pelarhöjd gör att det går att installera
denna lyft även i lokaler med begränsad
takhöjd.

körbanelängd:

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 produktivitet för pengarna!
• Finns även med inbyggd
elektrisk hjullyft - geodyna
7750p heter den då.

monty 3300 RACING GP

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.

5
39.leasing
fr. 759kr/mån.

En motoriserad
lågvarvsmaskin
som även har
viktsplitprogram, 2-D
automatisk inläsning
av fälgmått m.m. Tar
liten plats

geodyna 7340p

geodyna 7200

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

3,5 ton

Modell 505C - fundamentfri
tvåpelarlyft

r
00 k

geodyna 7100

leasing fr.
1016kr/mån.

leasing fr. 673kr/mån.

4 ton

r

UTRUSTAD
MED 220V- &
TRYCKLUFTSUTTAG.

leasing fr. 874kr/mån.

Modell 532LP3.5

duolift
HL 3500

DUBBLA
MANÖVERPANELER
SOM STANDARD.

2915 mm

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

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500
hydraulisk tvåpelarlyft.

:
EH1

E-

O45

el SP

1:

H
3T-E

el SP

mp
exe
Pris

geodyna
7700p

SPO 45E

• bredare & längre lyftbord för även större fordon
• 20 sek. lyfttid och sänktid

72.300 kr

leasing fr. 622kr/mån.

leasing fr. 1348kr/mån.

35.800 kr

leasing fr. 693kr/mån.

49.500 kr
65.900 kr
97.900 kr
103.800 kr
94.500 kr

slyf
sbil

Hu

BEAD BAZOOKA

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

ten!

1.800 kr/sats

8 tons fyrpelarlyft med dubbla
hydraulcylindrar och extra långa
körbanor. Framtagen för alla
slags transportbilar och i synnerhet 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.

2.790 kr

Universalramper 1000x500x30 mm i gummi, för att

Modell 528C

köra upp låga bilar på saxlyftar. Levereras i sats om 4 st.

priser anges exklusive moms och frakt, med reservation
MOMS: Alla
för prisändringar utanför vår kontroll (valutakurser m.m.)
Köp originaltvättmedel
till era Performtectvättar för bästa
tvättekonomi och
tvättresultat.

LEASING

Alla leasingkostnader i annonsen
gäller med en löptid på 60 månader
och med 10% restvärde. Ingen kontantinsats. Andra löptider kan också
fås. Ring oss för mer information.

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

Vardagar 0800 - 2000
Helger
1000 - 1700

- vår soliditet,
din trygghet!

Proffs på maskiner och verktyg

Telefon: 060-151416

Telefax: 060-171516

BILHANDEL

skadade batterier finns ett särskilt emballage.
Kritiska lägen rapporteras till brandkåren och
Norsk batteriretur.
Hur tar ni igen minskade intäkter?

Elbilar
i verkstaden
Tänk på det här!
Elbilar – inga oljebyten,
minimalt underhåll av
drivlinan och mindre
bromsslitage. Men elbilar
kommer inte att förstöra
servicemarknaden. Här
får vi praktiska tips
från Norge.
TEXT ANDERS PARMENT /
FOTO ODD ERIK SKAVOLD LYSTAD/BILBRANSJE24
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sakta sitt intåg på svenska
verkstäder. I Norge är Tesla 3 den mest sålda
bilen och 45 till 50 procent av nybilarna är
rena elbilar och minst 20 procent är hybrider.
Vi frågade Frode Hebnes, direktör för Bilia i
Norge som säljer Volvo, BMW, Mini, Toyota
och Lexus, om deras erfarenhet av att hantera
elbilar.
– Investeringarna är diagnos- och produktutbildning, diagnosverktyg för högspänning,
säkerhetsutrustning och en hydraulisk lyft för
att få ur batteriet. Vid arbete med hybrid- och
elbilar sätts ett spärrband upp runt bilen med
texten ”Fare høyspent”. Bara de som har gått elbilskurs får arbeta på de här bilarna och koppla
ur högspänningsbatteriet. Och våra mekaniker
använder skyddsskor som inte leder ström.
– De flesta andra arbeten kan utföras på
traditionella lyftar och det finns inga krav på

ELBILARNA GÖR

HUR FORT GÅR
ELBILSRACET?
Elbilar kommer, men lika
viktigt som att hänga med
i förändringarna är det att vara
skeptisk till de ibland överdrivet
optimistiska prognoserna.
Den sprids av medier,
konsultrapporter och
även bilföretagen
själva.

– Den övergripande målsättningen är att ta
tillbaka hela näringskedjan: Däckförsäljning,
däckhotell, bilvård, smart repair, skadeverkstad
och så vidare. Vi har också stort fokus på merförsäljning, eller ”behovssalg” som vi kallar det.
Hur klarar ni elförsörjningen?

– Vi har laddare vid varje arbetsplats och semisnabbladdare ute på parkeringsplatserna samt
demobilsplatserna. I flera städer ligger anlägg-

större ombyggnationer så länge reglerna följs.
Uppstår brist på elbilsmekaniker?

– Det är svårt att få tag i mekaniker och ännu
svårare att få tag i elbilsmekaniker. Vi lägger
mycket tid på vidareutbildning. Produktcertifierade mekaniker kan serva elbilarna men för
att koppla loss högspänningsbatteriet och ta
bort batteriet eller drivenheten/motorn måste
man vara certifierad högspänningsdiagnostekniker. Bara de får öppna batteriet och byta ut de
lösa cellerna i batteripaketet.
Hur är det med arbetsgivaransvaret, säkerhets-, arbetsmiljö- och kostnadsmässigt?

– Ingen har rätt att gå in bakom spärrbandet,
och det ligger plastkrokar framme så att en
person som fått ström i sig snabbt kan dras ut
om en olycka mot förmodan skulle ske. Batteritemperaturen hålls under uppsikt; blir den för
hög dras batteriet ut till en anvisad plats. För

“INVESTERINGAR
I ELFÖRSÖRJNINGEN
KAN BLI DYRA, OFTA
FLERA MILJONER”
FRODE HEBNES

2

ningarna kapacitetsmässigt på gränsen, några
anläggningar har fått byta ut transformatorstationen, som förser anläggningarna med el, för
att få fram tillräckligt. Sådana investeringar kan
snabbt bli dyra, ofta flera miljoner.
Hur har det blivit för skadeverkstäderna?

– Det är viktigt att utföra en noggrann kontroll
av kablarna till högspänningsbatterier. Eftersom alla högspänningskablar är orange, är det
viktigt att de inte täcks av underredsmassa.
Frode Hebnes ser också nya affärer med
elbilen: Kyl- och värmesystem för batterier,
olika kablar och kontakter och programuppdateringar som tillkommer.
Kanske får verkstäderna inte alls mindre att
göra. Sådana farhågor har ju avlivats under
flera decennier. För 50 år sedan föreskrevs
rundsmörjning var 250:e mil för Taunus och
Amazon, i dag har många märken sedan länge
serviceintervaller på 3 000 mil. Moment efter
moment har försvunnit – förgasarjustering,
brytarspetsar, fördelarlock och tändkablar.
Tändstiften håller en evighet och strålkastarinställning har ransonerats bort från serviceschemana. Lägg därtill bättre kvalitet och
fler assistentsystem som minskar krock- och
parkeringsskador.
VERKSTÄDERNA BORDE sedan länge vara mer
eller mindre sysslolösa – ändå hör vi ofta om
mekanikerbrist, långa väntetider och verkstäder som till och med kör kvällsskift.
Elbilar kräver förvisso mindre underhåll.
Men det kommer också uppkopplade och självkörande bilar vars sensorer och kameror måste
vara i bästa skick.
Kanske blir bildelning vanligare och det
kommer att innebära längre körsträckor per bil
och fler skador när bilen inte längre är kundens
enskilda egendom.
Så i grunden ser det inte alls mörkt ut.

Tips!
2 Fler märkesföreningar kan visa att
återförsäljarnätet jobbar med elsäkerhet och exempelvis förhandla fram bra
avtal med försäkringsbolag!
2 Använd dokumentationen för att
berätta för kunder, medarbetare och
andra hur ni jobbar med säkerheten!
Kanske en skylt i kundmottagningen.
2 Fundera på hur stor andel el- och
hybridbilar dina märken kommer att
ha på några års sikt. Överinvestera
inte – så snabbt går det inte!
2 Var beredd på att myndighetsövervakningen kommer att öka!
2 Var en riktigt attraktiv arbetsgivare!
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Slutsprunget
i verkstaden
springer i bilverkstan har blivit ett mindre
problem med tiden. En ny generation har inget intresse av att
stå och titta på en mek som arbetar. På den tunga sidan är det
fortfarande vanligt, inte av misstänksamhet utan för att åkarna
vill prata med mekanikern om bilens kondition, kanske passa
på att fylla på spolarvätska och städa hytten eller kontrollera
däcken under tiden.
Med elbilar får ingen obehörig, utan EIP (elinformerad
person), vistas i verkstan.
– Verkstan är låst för obehöriga, och elbilarna
hamnar långt in i verkstan. Personalen är
väldigt uppmärksam på obehöriga som går
in. Försäkringar täcker inte det som skulle
kunna hända då, berättar Marcus Pålsson,
servicemarknadschef på Bendt Bil.
Han tycker att kompetensförsörjningen
generellt för bilmekaniker, inte specifikt
elbilsmekaniker, är problematisk. På skadesidan
händer desto mer:
– Det är mer modulbaserat, med lättare material som
kolfiberdelar, man lagar inte lokalt utan byter moduler. Ska
det lagas kommer det ta längre tid, byter man modul kan det
också gå snabbare. Kolfiber är det bara ett par handlare
i Sverige som får laga i dag.

KUNDER SOM

”Inte svårare att vidare
utbilda mekaniker i el
än något annat”
Vd:n på Aros Auto i Västerås och Enköping, Bengt
Egnesund, har en bakgrund som energitekniker och
gillar smarta lösningar för elförsörjning. Så här
resonerar han!
är Kia- och Subaruåterförsäljare. Anläggningen i Västerås
har som många andra anläggningar fått solceller som bidrar till energiförsörjningen.
– Jag tror det kommer bli problem med elförsörjningen så det kändes
som en långsiktigt bra idé. Solcellerna är placerade för maximal effekt när
vi har öppet. En bra dag ger de 150 kilowatt, en dålig 50–80, säger han.
När västeråsarna steker kycklingfiléer kan elen komma från Aros
Auto. Den el de inte förbrukar säljs, det räknas av på elräkningen.
– Installationen täcker dock på långt när hela det ökade elbehovet så
det har ändå blivit investeringar i ökad kapacitet. Verksamheten måste
ju vara i gång på dagtid och kräver el i realtid. Hittills har kunderna
inte frågat om de kan få bilen laddad när den är på service.
Alla medarbetare har gått utbildningen elinformerad person (EIP)
och det finns högvoltstekniker på alla verkstäder. Det är inte svårare
att vidareutbilda mekaniker i el än något annat, menar Egnesund.
AROS AUTO

Hur löser ni det praktiska?

– Vi sätter ut koner och har bytt låssystem så inga obehöriga ska
komma in i verkstaden. Det har dock hänt att kunder smitit in ändå när
vi har kört in bilar, och det kan vara farligt.
Och det affärsmässiga …?

– Jag kan tänka mig att ha en ställkostnad på elbil som på försäkringsskador. Elbilar är dyrare att hantera, strömmen måste brytas och
skyddsutrustning dras på.
Någon större merförsäljning blir det inte med elbilar, förutom en och
annan laddstation, säger Egnesund.
Han tycker inte att omställningen är så dramatisk och tror att konkurrensen med fristående verkstäder kommer att fortsätta som tidigare.
Högre försäkringspremier har inte märkts av, Kias märkesförening
har gjort en gemensam upphandling av försäkringar.
Flera generalagenter tillhandahåller avspärrningsstolpar att placera
runt bilen.
50
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från MRF förstår att verkstäderna inte känner av omställningen fullt
ut, elbilsboomen har inte kommit än. Men
framöver finns mycket att göra.
– Vi behöver utbilda personal som är
duktiga i grundläggande ellära. Skolvärlden
är lite efter, fordonsprogrammen borde lägga
till ellära, när de går ut om några år behövs det.
Idermark lyfter fram att kompetensbrist är den stora
utmaningen
samt specialverktygen som
behövs för att
bland annat
säkra bilen
från starkström. Det kommer även bli färre traditionella rutinjobb och
det som görs blir mer kvalificerat.
– Tesla har avskaffat kravet på service för att garantin ska
gälla. De rekommenderar dock kontroll av bromsar, bromsvätska, AC och däck samt kupéfilterbyte med jämna intervall. Bra
eller dåligt kan diskuteras men det är en stor omställning mot
hur vi jobbar med andra bilmärken i dag, säger Idermark
– Sedan är arbetsmiljöansvaret viktigt. Alla som vistas i
verkstan, även dom som inte arbetar med själva bilen, måste
förstå riskerna och få en grundläggande utbildning inom
starkströmsbilar. Det gäller även städpersonalen.
HENRIK IDERMARK

”Kompetensbrist och
specialverktyg är den
stora utmaningen”

Tanka och serva är inte allt
En elbil kan bli ett dyrt nöje för ägaren. Tesla tar 2,56 kr/kWh, där
någonstans kommer priset att ligga. På kontinenten är det dyrare,
kring eller drygt 3 kr/kWh. Och allt hamnar inte i tanken, en tysk test
av elva elbilar visade att 10 till 15 procent försvinner vid tankning.
För att fylla en Opel Ampera med 60 kWh gick det åt 67,4, en i3
ville ha 32,6 för att få i 27,2. Större bilar som Audi e-tron och Tesla
Model X drar kring 25 kWh/100 km, en Leaf eller i3 16–18. Det är
kring hälften mot en dieselbil av samma storlek, och tankar man
hemma blir det mycket billigare – eller gratis på jobbet.
Räknat med batterislitaget blir det annorlunda. Till Renault Zoe
kan batterier hyras. Vid 1 500 mil/år kostar stora batteriet 999 kr/
månad, med 750 mil/år 699 kr. Lilla batteriet är en hundring billigare. 12 000 kr per år för 1 500 mil är 8 kr per mil, redan vid hemmaladdning är det lika dyrt som att tanka en dieselbil som drar 0,6,
vid kortare körsträckor blir elbilen dyrare.
Dessutom är försäkringspremierna höga. Frode Herbnes på
Bilia i Norge ser flera förklaringar till det:
– Flera försäkringsbolag rapporterar fler skador på elbilar, särskilt
Tesla. Det kan bero på ovana elbilsanvändare i kombination med
mycket mer hästkrafter och omedelbar acceleration. Dessutom används mer avancerad teknik samt användning av nya dyrare material
som karbon, vilket gör reparationerna dyrare. Detta återspeglas i
försäkringspremien, säger han.
Högt inköpspris och stort
däckslitage talar också emot
elbilen. Och för den som ska
dra tungt släp väntar en kraftigare ökning av förbrukningen
än för en fossibil – om det
ens går att dra släp, de flesta
elbilar kan inte det. Tesla
Model X kan, men då med kort
räckvidd.

3,6 %
beräknas service
intäkterna minska
i Tyskland under
de närmaste
fem åren

SÅ MYCKET MINSKAR
SERVICEINTÄKTERNA!
En elbil har 30 till 44 procent lägre servicebehov,
enligt olika tyska undersökningar. Mindre broms
slitage men bland annat klimatanläggningar har
samma servicebehov som en fossilbil. Det tar dock
tid innan det slår igenom.
Tyska ZDK (Zentralverband des deutschen kraft
fahrzeuggewerbes) har gjort beräkningar med prog
noser i ”Elektromobilität 2025”, och räknar med att
de inflationsrensade serviceintäkterna minskar med
3,6 procent jämfört med i dag – och att fem procent
är rena elbilar medan 16 procent är hybrider. 95
procent förväntas alltså fortfarande ha en förbrän
ningsmotor om sex år. Enligt studien kommer de fria
verkstäderna ha en marginellt mindre marknads
andel än i dag, de kommer också att ställa om.
Å andra sidan visar erfarenheter från Norge att
skadefrekvensen på elbilar är hög i en blandad
fordonspark på grund av elbilars snabba acceleration
och retardation.
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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
JURIDIK

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

V ERK S TA D

Joachim
Due-Boje
är ansvarig för
service-marknadsfrågor på MRF. Sitter
i Allmänna reklamationsnämnden.
08-701 63 38
BILH A NDEL

Klaus
Silfvenius
är chef för bilhandelsfrågor och -statistik
på MRF. Sitter i Allmänna reklamationsnämnden.
08-701 63 14
L ACK , PL A S T
& SK A DE

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

JURIDIK

Lurad på en app-funktion?
En kund köpte en
förregistrerad bil, knappt tre
månader gammal. Tillverkaren
anger modellår 2018 där man
via en app kan koppla upp bilen
och komma åt funktioner som
färddator, service och var bilen
befinner sig. På bilar tillverkade
efter en viss vecka blev det även
standard att kunna starta bränslevärmaren.
Den här bilen var tillverkad
före denna vecka och hade således inte sistnämnda funktion.
Efter några dagar hörde kunden av sig och sa att han hade
varit tydlig med att han måste ha
appen för värmaren och tyckte
att säljaren lurat honom. Det
finns ett system för eftermontering för drygt 7 000 kronor som

F R ÅG A

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

FOTO RICKARD FORSBERG,
FREDRIK STEHN. MOSTPHOTOS

”HAN SA ATT HAN HADE VARIT TYDLIG
MED ATT HAN MÅSTE HA APPEN.”

F R ÅG A 1 Är det lagkrav att ha
integritetspolicydokument och
cookiehanteringsinformation på
hemsidor eller är det mer av en
rekommendation?

M Erixon
Dataskyddsförordningen måste en integritetspolicy/
informationsdokument finnas
tillgängligt för kunden på lämpligt
sätt (hemsida och kundmottagning) med information om
bland annat vilka uppgifter som

S VA R ENLIGT

behandlas, vilket stöd som finns
för behandlingen, lagringstider,
rätt till rättelseutdrag med mera.
Här har MRF utarbetat en mall
som finns på MRF Online.
OM INGA personuppgifter
behandlas regleras i dag frågan
om cookies inte i Dataskyddsförordningen, utan enligt lagen om
elektronisk kommunikation. Där
krävs samtycke, men i praktiken
förekommer inte sanktioner
(därav alla cookiebanners).
En ny EU-förordning om

I vårt CRM-system har vi en gallringstid av personuppgifter på fem år på nybil samt
tre år på begbil? Kan vi ha dem kvar i kundbasen
längre då det står på MRF:s uppdaterade köpeavtal där information kring personuppgifter ingår?

F R ÅG A 2

Undrande
S VA R DEN SENASTE versionen av leveransvillkoren
hänvisar mycket riktigt till företagets informationshandling om personuppgifter/integritetspolicyn.
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Vi bytte in en Volvo S60
för en tid sedan och i inbytestestet
noterade vi slitna däck. Självklart
monterade vi nya däck, utfört på
vår internverkstad. Efter iordningställandet hamnade bilen i
begagnathallen, den blev så klart
stående ett tag för vi såg inte så
många herrar med hatt i bilhallen denna vår. Vi visste innan att
det inte skulle bli slagsmål om
denna fina Volvomodell, men efter
en tid kom det in en gentleman
sjuttioplus som intresserade sig
för bilen.
Efter ytterligare tre besök och
till sist ett fjärde, besökte farbrorn
oss igen och denna gång ville han
visa upp fyndet för sin tjusiga hustru. Hon var dock måttligt intresserad och jämförde den lite trista
gråa nyansen med en Amazon
hon hade åkt i sin ungdom.
Hur som helst, paret köpte bilen

F R ÅG A

och leveransen gick smidigt några
dagar senare.
Det gick en tid, våren gick över
i sommar och vi levererade bra
med bilar under försommaren.
Plötsligt en tisdagsmorgon
kommer en herre mot mig med
bestämda steg, och frågar om jag
är jag. Han får en kvittering på sin
fråga och börjar sedan med sitt
ärende. Det var så klart farbrorn
med Volvo sedanen jag hade framför mig. ”Det är fel dimension på
däcken”, sade han med bestämd
röst. ”Det ska vara 215/55 – 16,
det är bara 205:or på denna modell”, förtydligade mannen. ”Mitt
försäkringbolag vill inte att jag kör
omkring med fel dimension heller,
jag har ringt och pratat med dem”,
fortsatte han och krävde att vi
skulle byta alla däck på bilen utan
kostnad. Måste jag det?

kom på att blandningen av millimeter, procent
och tum på däck var en bra idé
skulle bli dragen i örat. Minns att
Michelin gjorde ett försök att göra
om fälgdimensionen från tum till

S VA R DEN SOM

”DET FÅR VARA
FEM PROCENT
MEN DÄCKBRANSCHEN REKOMMENDERAR TVÅ
PROCENT”
JOACHIM DUE-BOJE

Anders, bilhandlare med volym

millimeter med TRX-hjulet, det
gick så där. Djungeln av konstiga
mått och mätningar på däck har
funnits sedan trissorna hamnade
på fordon. I helbilsgodkännandet
står den dimension som bilen
blivit godkänd med. Rullomkretsen får inte avvika med plus/minus
fem procent, som du säkert vet
är en ”normalomkrets” ungefär
2 000 millimeter på en normalstor
bil. Om du räknar ut skillnaden
(rullomkrets.se eller ngn annan
sida) mellan 205 och 215 i bredd
blir skillnaden 1,67 procent.
Det får vara fem procent men
däckbranschen rekommenderar
två procent, bilen är alltså okej.
Skulle ärendet prövas i Allmänna reklamationsnämnden
tror jag inte det skulle bli till din
kunds fördel. Din utmaning är att
förklara det för honom!
Joachim Due-Boje

2 GDPR-FRÅGOR

Anders
Trollsås

A RBE TSR ÄT T

Victor

kunden som
ska bevisa att ni har avtalat om
att bilens dieselvärmare skulle
gå att styra från appen. Eftersom
dokumentation om det saknas är
min bedömning att kunden inte
kan visa att avtalet omfattade appstyrning eller att man i övrigt ska
kunna förvänta sig att en bil generellt har sådan utrustning. Därtill
ska det även beaktas, vilket säkert
kan bekräftas av tillverkaren, att
den omdiskuterade funktionen
tillkom senare.
David Norrbohm

S VA R HÄR ÄR DET

Storleken saknar betydelse, däremot inte omkretsen

JURIDIK

BILUTH Y RNING

är vd på bransch
organisationen
Biluthyrarna Sverige.

jag som goodwill erbjöd att vi
kunde rabattera till halva priset.
Kunden tackade nej.
Säljaren säger att kunden inte
frågade efter funktionen och att
funktionen som sådan inte heller
diskuterades i samband med
försäljningen.
Varken köpeavtal, leveransgodkännande, mejlväxling eller någon annan dokumentation bekräftar att bilen har app-styrning. Vad
tror du, kommer han någonstans
om han driver detta vidare, som
han sagt att han ska göra?

V E R K S TA D

E-privacy, med ändrade regler
för samtycke, men också hårdare
sanktioner, är dock föreslagen. Går
den igenom kommer samtycke att
krävas för exempelvis retargeting
(spåra tidigare besökare som varit
inne på en sida med marknadsföring), men inte vanliga cookies för
hanteringen om det till exempel är
nödvändigt för att mäta webbstatistik eller ha en e-handel. I vissa
fall kan cookies behöva bedömas
enligt GDPR om dessa kopplas
samman med personuppgifter.
David Norrbohm

Mallen till denna finner du på MRF Online.
Av den framgår vilka lagringstider som gäller
som mycket riktigt är fem år på ny bil och tre år på
begagnad bil i marknadsföringssyfte. Sedan kan det
däremot givetvis finnas skäl till att spara personuppgifter längre (som framgår av informations
policyn), men det beror på i vilket syfte uppgifterna
sparas (exempelvis. längre garantier, säkra reparationer, bokföringslagen).
David Norrbohm

V E R K S TA D

Sexmånadersregeln i repris
Vi sålde en Subaru XV
2012 års modell 18 januari i
år. Paret som köpte bilen bor i
Västra Götaland, 30 mil från vår
anläggning. I slutet av juli i år
ringde mannen i familjen upp
mig och sa att jag skulle betala
reparationen av deras AC, för
det hade verkstaden som felsökt
deras bil sagt till honom. Vidare
påstod bilägaren att felet måste
ha funnits från början, och enligt
konsumentköplagen ska vi som
säljande företag stå för alla fel
de första sex månaderna.
Under samtalet framkom
att verkstaden hade fyllt på
med spårmedel som visade att
kondensorn läckte. Jag kollade i
våra papper och vid försäljningen hade vi lämnat tre månaders
trafiksäkerhetsgaranti och max
100 mil, så den hade ju gått ut.
Det känns som det kan bli
svårt att bevisa att felet inte

F R ÅG A

fanns när vi sålde bilen trots att
vi alltid lämnar med VDN-fakta.
Stämmer det att vi ska stå för
alla fel den första tiden?

Allan, bilhandlare i Mellansverige
våren i år
Allan? Jag minns att april var betydligt varmare än maj. En Subaru
XV är normalt utrustad med ACC.
Utan att de flesta kunder vet om
det, jobbar luftkonditioneringen i
princip hela tiden, uppenbarligen
fungerade AC:n då. Om kunden
hade noterat att den inte funkade
i våras, skulle han i så fall ha hört
av sig till dig redan i april. Som bilägaren mycket riktigt påstår, och
enligt konsumentköplagen, ska du
stå för eventuella fel de första sex
månaderna, eller rättare sagt, felet
skulle ha funnits från början och
fanns det inte, är det du som ska
bevisa det.
Från månad sju och resterande

S VA R KOMMER DU IHÅG

29 månader är det konsumenten
som ska bevisa att felet fanns från
början. De vanligast förekommande fel som bedöms till konsumentens fördel i ARN brukar
inskränka sig till oljeförbrukning

och dold rost. Du skrev att bilen
såldes 18 januari och kunden
klagade i slutet av juli, det blir mer
än sex månader. Kunden behöver
alltså kunna bevisa att felet fanns
från början.
Joachim Due-Boje
M OTO R B R A N S C H E N 1 0 • 2 0 1 9
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Här blev det dörr-tjafs mellan plåt och lack

KUNDEN KRÄVER PENGAR TILLBAKA
Vi sålde en nästan ny bil
till en kund. Efter en dryg månad
kom kunden in och anmärkte på
fel på parkeringsbromsen.
Vi hade problem att finna det
fel kunden påtalade. Vi provkörde och felsökte ett par dagar
utan att komma närmare men
efter byte av bromsvajer på vår
verkstad bedömde vi att felet
åtgärdats. Kunden var inte helt
nöjd med lösningen trots att han
inte längre upplevde problemet.
Efter ytterligare ett par veckor
återkom han och påtalade ett
missljud, som han påstod kommit från bromsarna efter att vi
åtgärdat bilen förra gången. För
att inte hamna i samma situation som tidigare bad vi kunden
provköra med oss och beskriva
missljudet.
En av våra mest erfarna
säljare åkte med och kunde
konstatera att det fanns ett ljud,
men ett bekant ljud, varför han
provkörde en ny bil av samma
modell och konstaterade att
samma ljud fanns i den bilen.
Vår bedömning var då att detta
är ett ljud som finns på denna
bilmodell.
När vi meddelade kunden det
blev han rasande och meddelade att en sådan ”skräpbil”
ville han inte ha, ”det är bara en

F R ÅG A

massa problem med bilen”. Han
ville att vi skulle köpa tillbaka
den.
Vår försäljningschef meddelade då att något återköp egentligen inte var möjligt eftersom
det inte fanns något fel på bilen,
men att vi för att vara tillmötesgående ändå kunde tänka oss att
köpa den. Vår försäljningschef
frågade vad kunden ville ha och
fick ett bud som var 30 000 kronor under vad vi sålde bilen för.
Försäljningschefen bedömde
att vi skulle kunna sälja bilen för
mer än så, accepterade budet
och det gjordes affär.
Vi gjorde i ordning bilen och
satte ut den till försäljning till
samma pris som vi sålde den för
första gången. Det såg kunden
och ringde oss, ansåg oss vara
oseriösa och begärde att omedelbart få skillnaden på 30 000
kronor återbetald.
Det blev ju en rätt bra affär
för oss. Vi hade varit beredda
att i princip köpa tillbaka bilen
för vad vi sålde den för men nu
gjorde vi en vinst på 30 000 kronor på en bil som kostade drygt
200 000 kronor. Har kunden
någon rätt att återfå pengarna?

Peter

olika svar på din
fråga beroende på perspektiv. Det
finns juridiska, affärsmässiga och
kundbefrämjande perspektiv.
S VA R DET FINNS

2Om vi först tittar på det rent
juridiska. Kunden har inte rätt att
återfå mellanskillnaden då det inte
var ett återköp utan en ny affär
som genomfördes.
Kunden vill tydligen hävda att
det är en och samma affär och
att ni köpte tillbaka bilen för att,
vad han anser, det var ett fel på
bilen. Men ni har avhjälpt ett fel,
respektive påvisat att den andra
anmärkningen inte var ett fel.
Alltså förelåg inget fel och ingen
rätt till reklamation eller hävning.
Ni valde att köpa tillbaka bilen för
att lösa kundens problem och ni
har påtalat för honom att det inte
var fråga om ett återköp. Det är då
två olika affärer som genomförts
och som juridiskt inte har någon
koppling.
2Rent affärsmässigt har kunden
heller ingen rätt att återfå skillnaden i två olika affärer. Det var ju
dessutom kunden som satte priset
för ert inköp av bilen. Att han nu
i efterhand inser att han sålde den
billigare än vad ni bedömde att ni
var beredda att köpa den för ska
du inte skämmas för.
2Kundbefrämjande är ju en tredje

vinkel på det hela. Där måste ni
göra en bedömning huruvida
den aktuella kunden kommer att
komma tillbaka till er och vilket
värde han kan innebära långsiktigt. Ni bör också bedöma vilken
badwill han kan komma att sprida
om er.

”KUNDEN HAR
INTE RÄTT
– MEN KOMMER
HAN ATT SPRIDA
BADWILL …?”
Sedan måste ni också bedöma
vad som krävs för att stoppa en
eventuell badwill; kommer kunden att ändra åsikt om han återfår
summan eller kommer han ändå
att sprida badwill?
• Det kunden däremot kan ha rätt
till är ersättning för kostnader
uppkomna i samband med de
reklamationer/anmärkningar han
framfört. Om ni erbjudit kunden
en lånebil under tiden för verkstadsbesöken faller dock det mesta
av den rätten.
Klaus Silfvenius

Jag har gjort min lackerare förbannad. Jag förstår
honom men vet inte hur jag ska
rätta till det. Vi har riktat höger
framdörr och höger framskärm
på en bil. Plåtisen hos mig demonterade dörren för att kunna
rikta dörren och skärmen, han
måste komma åt på insidan för
att begränsa skadan för lackeraren. Där är vi och lackeraren
överens.
Det behövdes inte målas något
invändigt så när plåtisen var klar
med riktningen monterade han
dörren. Jag ville ha tid för att demontera dörren och kryssade då
i ”D/M dörr” i Cabas och vips fick
vi tid för ”demodörr”. Sen skrev
vi ut den nya lackföljesedeln och
körde bilen till lack.
Lackarna ringde mig direkt
och undrade varför han fått tid
för lös detalj på dörren, 27 perioder/lös detalj, i stället för 81
perioder/fast detalj när dörren

F R ÅG A

Vi sålde en ny bil. När den kom, och vi kontaktade kunden
för att leverera, begärde han reduktion på priset på grund av att
listpriset för bilen hade sänkts med 20 000 kronor. Har kunden
rätt till det? Vi har ju ett signerat avtal …

			

Anton

S VA R SVARET PÅ DIN fråga beror på ett antal faktorer: Har ert inköps-

pris förändrats eller inte? Är den försålda bilen identisk med den nu
erbjudna bilen? Är det ni eller importören som ändrat priset?
Generellt medför en förändring av pris inte att en kund har rätt att
ta del av ett nytt pris då prisförändringar ständigt sker på marknaden.
Det finns dock undantag och det är när leverantören prisjusterar
för hela marknaden och marginalen för er som återförsäljare bibehålls. Då har kunden rätt till en reduktion av priset motsvarande
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VAD

Returadress:
5611
Returadress:Box
Box
5611
S-114
S-11486
86 Stockholm
Stockholm

förstå vad som händer när man
gör som du gjorde. Jag måste ge
lackeraren rätt, hur ni hanterar
skadan på plåt är en sak och hur
han hanterar skadan på lacken är
en annan.
Det är naturligtvis viktigt att ni
samarbetar. Men nu ska jag försöka förklara hur det ligger till:
När det gäller plåt och lack skiljer
det i hanteringen. Har ni demonterat dörren för att kunna rikta den
så ska ni få tid för det. Om ni då
väljer ”D/M dörr” i Cabas så tror
Cabas att dörren ska målas löst
default, och det går inte att ändra.
fast eller lös detalj för lackeraren står det beskrivet i ”Användarinstruktionen för
billackering”, kapitel 5.1 Grundkonstant. ”Varje detalj erhåller en
grundkonstant. Vid lackering av
flera detaljer på samma bil så erhålls flera grundkonstanter. Värdet
på grundkonstanten påverkas av

NÄR DET GÄLLER

om detaljen lackeras som lös detalj
eller fast på bilen.”
En detalj som under någon del
av lackprocessen hanteras löst ska
tidsättas som lös detalj, även om
den lackeras monterad på bilen.
Till exempel en dörr som är lös vid
slipningen, men monterad på bilen
i lackboxen, ska tidsättas som lös
detalj.”
fallet har inte lackaren
hanterat dörren löst utan den har
suttit monterad under hela lackprocessen och då ska han ha en
grundkonstant för fast detalj. Det
ni måste göra när ni gör Cabas är
och ta bort valet ”D/M dörr”, sätta
upp den tiden under ”övrigt” och
skriva vad tiden avser, det vill säga
”D/M dörr i samband med riktning” och kontrollera att dörren
inte står som lös detalj på lacken.
Jan Olvenmo

I DET HÄR

www.lackeringsanlaggningar.se
Sprut & torkboxar

Kombiboxar

Lastbilsboxar

DIN FACKTIDNING

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

BILHANDEL

F R ÅG A

Förtvivlad Roger
nog inte den
första som gjort så här. Jag gick in
i Cabas och beräknade en skada
som den du hade gjort för att

S VA R JA, DU ÄR

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

Måste vi reducera priset?

satt fast på bilen. Jag insåg att
han ju naturligtvis hade rätt; det
står i lackföljesedeln från Cabas
att dörren ska målas löst men nu
är den monterad och ska målas
fast på bilen. Jag sa som det var,
att det berodde på att vi demonterat dörren men monterat den
igen. Lackaren skiter i det och
vill ha ”grundkonstant” för fast
detalj eftersom han målat dörren
på bilen. Det blev lite tjafs, jag
hävdar att eftersom vi demonterat dörren och sen monterat den
så blir det som Cabas säger, lös
detalj även för lackeraren. Han
däremot hävdar att vad vi gör på
plåt är en sak och det han gör på
lack är en helt annan. Så hjälp
mig och reda ut detta, vad gäller
och hur ska jag tidsätta detta?

NR 5 2 MAJ 2019 PRIS 100 KR

Rekond
Så ska en
lastbil stajlas!

prisförändringen (se leveransvillkoren, nedan).
Ordalydelsen är baserad på att förändringar i leverantörens pris,
både lägre och högre, ska avspegla sig på försäljningspriset och att ni
som återförsäljare ska ha en bibehållen marginal. Historiskt har det
oftast varit tal om prishöjningar som ni då kunnat ta ut av slutkunden.
Leveransvillkoren §6D: ”Vid en prishöjning av någon annan orsak
som ligger utanför säljföretagets kontroll och inte heller kunnat förutses
och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. En konsument
har dock i ett sådant fall rätt att frånträda köpet om pristillägget överstiger 2 %. Sänkning av priset ska komma köparen till godo genom ett
prisavdrag med motsvarande belopp.”
Klaus Silfvenius

CORGHI UNIFORMITY
HJULDIAGNOSTIK I VÄRLDSKLASS

Expertsvar
”Vi sålde en
bil två gånger”

HUR

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AS
DLARN
HAN BETYG
ALLA RETS
I Å KÄT
N
-E
GA

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

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

Mer info om hur
du går till väga hittar
du på vår hemsida:
motorbranschen.mrf.se/
e-tidning/
Tel 0300-52 14 00

201905 Motorbranschen Corghi Uniformity-190418.indd 1

•

info@continova.se

•

Klaus Oest
och Mazda är
årets vinnare.

BÄSTA

GA
2019

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

www.continova.se

Paint pockets Färgfälla

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

Vi har mångårig erf

sanläggningar.

arenhet av målning

2019-04-18 07:24:15

VI FINNS SOM E-TIDNING NU!

Tel: 0171-541 40 Fax: 0171-571 80
e-post: info@lackeringsanlaggningar.se
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Sifferfönster
Begagnatförsäljning augusti Max 10 år gamla bilar.
Nybilshandel
med begagnat

Antal bilar

Race för rena elbilar
registreringsstatistiken från september visar en
fortsatt stark höst på personbilssidan. Jämfört
med fjolåret är uppgången cirka 40 procent
(preliminär siffra). Dock ska vi komma ihåg att 2018
var starkt skiftande på grund av införandet av bonus
malus samt WLtP-effekter, men en jämförelse
mot 2017 visar att september fortsätter som 2019
varit tidigare, det vill säga svagt ner mot 2017
men fortfarande höga siffror i reella tal historiskt.
ackumulerat minskar gapet mot 2018 och är
efter september nere på minus 12 procent mot
en inledning av året på betydligt lägre nivåer.
andelen laddbara bilar (PheV/beV) ökar med
47 procent mot september 2018 och utgjorde under
månaden 13,5 procent av försäljningen, där elbilarna
(beV) fördubblade sin volym mot 2018. Även
ackumulerat ökar dessa bilar (PheV/beV) sin andel
och utgör 11,2 procent av registreringarna under
2019, även här är det beV som tydligt ökar sin andel.
att vi ser en förskjutning bland dessa bilar från
laddhybrider (PheV) till elbilar (beV) kan till stor
del tillskrivas att den klassledande PheV 2018,
Volkswagen Passat Gte, inte funnits till försäljning
under 2019 och bland beV har en ny klassledare,
tesla 3, klivit in som inte fanns med 2018.
I fördelningen av övriga bilar ser vi att bensinbilarna
bibehåller sin andel i spannet 46–47 procent av
registreringarna medan dieselbilarnas andel
sjunker från 30,6 procent september 2018 till 26,5
procent i september i år. Denna trend bekräftas
också av ackumulerade siffror för året som i dag
är 33,8 procent mot 38,9 procent vid motsvarande
tidpunkt föregående år.
registreringarna av transportbilar i september
var mycket stark jämfört med 2018, upp drygt 40
procent (preliminära siffror), vilket medför att det
även i detta segment sker en återhämtning mot
2018 som ackumulerat ligger minus 24 procent –
men, som sagt, gapet minskar. en fortsatt stark höst
kan väntas då regeringens beslut att införa WLtP
utan justering av bonus malus troligen kommer att
medföra ökad fordonsskatt från årsskiftet.
Bland de tunga lastbilarna kan vi i september se en
nedgång med minus 10,5 procent mot föregående
år. sedan sommaren har vi ett trendbrott efter
ett i övrigt starkt år som ackumulerat är plus 13,2
procent (preliminära siffror).
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Endast
begagnathandel

Ej via
bilhandel

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

20 478

12 491

12 736

15 731

17 938

47 586

51 152

-5,4%

-1,9%

-7,2%

Ackumulerad begagnatförsäljning 2019
Nybilshandel
med begagnat

-7,0%

Max 10 år gamla bilar.

Endast
begagnathandel

Ej via
bilhandel

Totalmarknad

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

152 575

152 353

95 835

99 141

128 405

138 320

376 815

389 814

År
Antal bilar

Totalmarknad

19 364

Augusti

Utveckling

ko m m e N tA r

September
2019
2018

Generalagent
GENERALAGENT

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

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, om de
senaste registreringssiffrorna.

Detta är en preliminär statistik pga att 589 personbilar, 43 lätta lastbilar, 8 tunga
lastbilar och 10 bussar saknade data vid pressläggningen. En uppdaterad rättad
statistik publiceras inom kort på vår hemsida motorbranschen.mrf.se

Nyregistreringar under september

0,1%

Utveckling

-3,3%

-7,2%

-3,3%

Lager begagnade bilar augusti Max 10 år gamla avställda bilar.
Nybilshandel
med begagnat
2019

2018

2019

2018

30 849

35 823

26 955

24 887

70

83

87

91

Augusti
Antal bilar i lager

Endast
begagnathandel

Lagerdagar

Utveckling lager
Lager nybilshandel

Lager begagnathandel

50 000
40 000

34 112

34 115

34 132

35 506

33 740

33 486

32 237

33 053

32 794

30 000
24 523

24 810

25 058

25 470

24 766

24 887

24 734

25 820

25 419

201809

201810

201811

201812

201901

201902

201903 201904

201905

33 696
26 786

30 402

30 849

25 587

26 955

20 000
10 000
0

201906 201907

201908

Nybilsregistreringar månad för månad
2018

66.244

2019

36 000
30 000
24 000
18 000
12 000
6 000
0

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Årstakten för nybilsregistreringarna 2019 ligger på 339 312
Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

BC Sweden
Jaguar
Land Rover
Totalt BC Sweden
BMW Northern Europe
BMW
Mini
Totalt BMW Northern Europe
Fiat Group Automobiles
Alfa Romeo
Fiat
Jeep
Totalt Fiat Group Automobiles
Ford Motor
Ford
Totalt Ford Motor
Honda Nordic
Honda
Totalt Honda Nordic
Hyundai Bilar Import
Hyundai
Totalt Hyundai Bilar Import
Iveco
Iveco
Totalt Iveco Sweden
KIA Motors Sweden
KIA
Totalt KIA Motors Sweden
KW Bruun
DS
Opel
Peugeot
Totalt KW Bruun
Louwman Sverige
Suzuki
Totalt Louwman Sverige
Mazda Motor Sverige
Mazda
Totalt Mazda Motor Sverige
Mercedes-Benz Sverige
Mercedes
Smart
Totalt Mercedes-Benz Sverige
Nevs
Nevs
Totalt Nevs
Nissan Nordic
Nissan
Totalt Nissan Nordic
Renault Nordic Sverige
Alpine
Dacia
Renault
Totalt Renault Nordic Sverige
SC Motors Sweden AB
Citroen
Mitsubishi
Totalt SC Motors Sweden AB
Subaru Nordic
Subaru
Totalt Subaru Nordic
Toyota Sweden
Lexus
Toyota
Totalt Toyota Sweden
Volkswagen Group Sverige
Audi
Porsche
Skoda
Seat
Volkswagen
Totalt Volkswagen Group Sverige
Volvo Personbilar Sverige
Volvo
Totalt Volvo Personbilar Sverige
Övriga fabrikat
Totalt Övriga fabrikat
Totalt
Källa: Bil Sweden

Ackumulerat
2019
2018

Andel i procent, ack.
2019
2018

Fysiska, ack.
2019
2018

Juridiska, ack.
2019
2018

50
81
131

40
63
103

1 030
749
1 779

318
466
784

0,41
0,30
0,71

0,11
0,16
0,27

694
389
1 083

164
222
386

336
360
696

154
244
398

1 523
330
1 853

1 067
284
1 351

14 313
2 758
17 071

15 152
2 372
17 524

5,78
1,11
6,90

5,37
0,84
6,21

2 965
867
3 832

2 233
723
2 956

11 348
1 891
13 239

12 919
1 649
14 568

22
426
79
527

10
416
75
501

406
4 678
756
5 840

825
7 404
755
8 984

0,16
1,89
0,30
2,36

0,29
2,62
0,26
3,18

58
2 618
140
2 816

108
3 768
169
4 045

348
2 060
616
3 024

717
3 636
586
4 939

537
537

597
597

6 270
6 270

7 623
7 623

2,53
2,53

2,70
2,70

2 085
2 085

2 706
2 706

4 185
4 185

4 917
4 917

202
202

189
189

2 084
2 084

2 419
2 419

0,84
0,84

0,85
0,85

980
980

1 038
1 038

1 104
1 104

1 381
1 381

711
711

103
103

4 245
4 245

3 932
3 932

1,71
1,71

1,39
1,39

2 167
2 167

1 414
1 414

2 078
2 078

2 518
2 518

1
1

0
0

37
37

52
52

0,01
0,01

0,01
0,01

32
32

29
29

5
5

23
23

2 180
2 180

2 101
2 101

19 063
19 063

17 674
17 674

7,71
7,71

6,27
6,27

9 776
9 776

8 199
8 199

9 287
9 287

9 475
9 475

22
194
571
787

3
243
588
834

117
2 139
6 476
8 732

36
4 585
8 699
13 320

0,04
0,86
2,62
3,52

0,01
1,62
3,09
4,72

50
558

16
1 414

67
1 581

20
3 171

608

1 430

1 648

3 191

235
235

176
176

1 783
1 783

1 918
1 918

0,72
0,72

0,68
0,68

997
997

1 083
1 083

786
786

835
835

582
582

284
284

3 948
3 948

4 251
4 251

1,59
1,59

1,50
1,50

2 502
2 502

2 605
2 605

1 446
1 446

1 646
1 646

1 455
0
1 455

1 378
1
1 379

14 368
9
14 377

14 634
5
14 639

5,81
0,00
5,81

5,19
0,00
5,19

2 856
5
2 861

3 273
2
3 275

11 387
4
11 391

11 296
3
11 299

0
0

0
0

0
0

13
13

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

5
5

0
0

8
8

626
626

308
308

5 391
5 391

9 164
9 164

2,18
2,18

3,25
3,25

3 097
3 097

4 238
4 238

2 294
2 294

4 926
4 926

3
185
673
861

0
157
728
885

17
3 491
8 391
11 899

0
3 401
9 493
12 894

0,00
1,41
3,39
4,81

0,00
1,20
3,36
4,57

7
1 538
3 926
5 471

0
1 946
3 446
5 392

10
1 953
4 465
6 428

0
1 455
6 047
7 502

323
405
728

572
327
899

2 651
4 524
7 175

3 861
3 006
6 867

1,07
1,82
2,90

1,36
1,06
2,43

1 062
1 123
2 185

1 573
719
2 292

1 589
3 401
4 990

2 288
2 287
4 575

269
269

248
248

2 889
2 889

3 801
3 801

1,16
1,16

1,34
1,34

1 728
1 728

2 051
2 051

1 161
1 161

1 750
1 750

213
1 801
2 014

110
1 370
1 480

1 450
15 993
17 443

1 229
16 930
18 159

0,58
6,46
7,05

0,43
6,00
6,44

406
7 412
7 818

272
8 060
8 332

1 044
8 581
9 625

957
8 870
9 827

1 362
125
1 222
520
4 022
7 251

917
66
873
358
1 881
4 095

13 986
1 484
13 342
6 839
31 879
67 530

14 159
1 636
13 236
5 517
44 582
79 130

5,65
0,60
5,39
2,76
12,89
27,31

5,02
0,58
4,69
1,95
15,81
28,07

4 361
700
5 147
3 484
10 961
24 653

3 703
807
5 051
3 027
14 385
26 973

9 625
784
8 195
3 355
20 918
42 877

10 456
829
8 185
2 490
30 197
52 157

4 253
4 253

3 301
3 301

44 320
44 320

56 560
56 560

17,92
17,92

20,06
20,06

8 422
8 422

10 787
10 787

35 898
35 898

45 773
45 773

1 587
26 219

865
19 111

11 835
247 235

10 819
281 828

4,78
100,00

3,83
100,00

5 411
88 467

5 617
94 832

6 683
158 768

5 316
186 996

* Ej tillgängligt vid pressläggningen.

*

*

*

*

m oto r b r a n s c h e n 1 0 • 2 0 1 9

57

s tat i s t i k

KAMPANJ

Detta är en preliminär statistik pga att 589 personbilar, 43 lätta lastbilar, 8 tunga
lastbilar och 10 bussar saknade data vid pressläggningen. En uppdaterad rättad
statistik publiceras inom kort på vår hemsida motorbranschen.mrf.se

9.467
KR
10.263

Klimatbonusbilar
nyregistrerade laddbara personbilar september 2019.
MODELL

Typ

1 mitsubishi outlander Phe

Laddhybrid

2 tesla model 3

September
2019
2018
283

Ackumulerat
2019 2018

242

3 503

% av miljö (ack)
2019 2018

1 800

12,87

9,08

el

716

0

3 490

0

12,82

0,00

3 Kia niro Plug-in hybrid

Laddhybrid

259

221

2 702

1 918

9,92

9,67

4 Kia optima PheV

Laddhybrid

250

260

2 555

1 923

9,38

9,70

el

148

191

1 709

858

6,28

4,33

5 renault Zoe
6 Volvo V60 Laddhybrid

Laddhybrid

177

34

1 389

1 163

5,10

5,87

7 Volvo Xc60n Laddhybrid

Laddhybrid

189

149

1 281

1 591

4,70

8,02

el

86

0

1 175

0

4,32

0,00

8 Kia niro eV
9 nissan Leaf

el

142

168

1 105

860

4,06

4,34

10 tesla model s

el

197

173

948

654

3,48

3,30

NYHET

#506475

15.920KR

TVÅPELARLYFT MED FRITT GOLV, 4-TON

experter på
statistik, analys &
målgruppsurval
inom svensk
fordonsmarknad

MärkE
chevrolet
citroen
Dacia
hyundai
Fiat
Ford
GM
Iveco
Isuzu
man
mercedes-benz
mitsubishi
nissan
opel
Peugeot
renault
Seat
Skoda
ssangyong
Suzuki
toyota
Volkswagen
Volvo
Övriga
ToTAlT

2019
1
118
32
0
151
622
0
51
25
5
403
47
207
134
359
258
0
0
0
0
140
1 072
0
12
3 636

September
2018
0
42
28
0
130
542
0
22
17
0
226
17
126
112
212
183
0
0
0
0
89
830
0
6
2 577

Registrering av tunga lastbilar

vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90
Stockholm • Göteborg

MärkE
Daf
Iveco
Man
mercedes-benz
scania
Volvo
Övriga
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ToTAlT

September
2019
2018
8
25
1
0
15
12
37
47
190
219
190
185
0
5
441

493

Förändring %
Markn.andel % Ackumulerat
Sept
Ackumulerat
2019
2018
0,0
-50,0
0,0
0,0
181,0
-47,1
3,3
4,7
14,3
4,6
1,3
0,9
0,0
-100,0
0,0
0,0
16,2
-15,1
3,4
3,0
14,8
-22,2
15,1
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
131,8
-32,2
1,5
1,7
47,1
-0,7
1,7
1,3
0,0
27,0
0,1
0,1
78,3
-31,4
9,7
10,7
176,5
-53,0
1,0
1,6
64,3
-37,5
5,1
6,2
19,6
-47,4
1,9
2,7
69,3
-18,6
8,4
7,8
41,
2,0
14,5
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
57,3
-37,0
3,8
4,5
29,2
-24,4
28,9
29,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2,7
0,4
0,3
41,1
-24,3
100,0
100,0

#509658

15.596KR
19.992 KR

METALLBANDSÅG G4023

Bandsåg industrimodell halvmanuell, vilket
innebär manuell lyftning av sågbygel samt
nedsänkning av sågbygel via hydraulkolv.

1.356KR

SATINERINGSMASKIN

Satineringsmaskin är ett ytkonditioneringsverktyg
för färg- och rostborttagning, grovrengöring,
slipning, satinering, mattering och polering.

#509365

NYHET

959KR

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.

4 382

Förändring %
Sept
Ackumulerat
-68,0
0,0
0,0
300,0
25,0
13,7
-21,3
9,1
-13,2
24,2
2,7
4,2
-100,0
25,0
-10,5

13,2

Markn.andel % Ackumulerat
2019
2018
2,7
3,0
0,3
0,1
3,0
3,0
9,7
10,1
43,6
39,8
40,1
43,5
0,6
0,5
100,0

35.996KR
52.000 KR

#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.

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.

1.159KR

OZONGENERATOR FH-10G

En ozongenerator är en doftsanerare som
effektivt minskar oönskade odörer i bilar,
fritidsbåtar, husbilar, husvagnar med mera.

#498003

14.799KR

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
#509665

VERKSTADSINREDNING PROFI, SVART

NYHET

26.900KR
SAMTLIGA PRISER ÄR UTAN MOMS

100,0
Källa: Bil Sweden

#509657

KAMPANJ

KAMPANJ

#74333

NYHET

16 ton och över

Ackumulerat
2019
2018
133
133
16
4
149
131
481
441
2 164
1 742
1 988
1 907
30
24
4 961

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar
och fritt golv som är lämplig till personbilar och
mindre transportfordon.

Upp till 3,5 ton

Ackumulerat
2019
2018
2
4
1 152
2 177
452
432
0
7
1 180
1 390
5 289
6 802
0
0
531
783
581
585
47
37
3 400
4 958
341
725
1 794
2 871
657
1 248
2 919
3 588
5 049
4 952
0
0
0
0
0
101
0
0
1 317
2 092
10 106
13 366
0
0
150
146
34 934
46 130

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

KR

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

Registrering av lätta lastbilar

#510224

KUNDTJÄNST

BUTIKEN I BORÅS

info@verktygsboden.se
033 - 20 26 50

Källbäcksrydsgatan 1
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

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.

Vi reserverar oss för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

2

PERSPEKTIV

Utan hjul och utan däck och motorn den är väck

VE

Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken.

Gör dig

Lägg ert varumärke
i kundens garage!

TRU
IU S

redo för

T-Forden tillverkades mellan 1908 och 1927
och var på sin tid världens vanligaste bil.
Den tillverkades i 15 miljoner exemplar,
varav 50 000 såldes till Sverige. Fyrcylindrig
och tvåväxlad, ”man kan ju föreställa sig hur
det såg ut när de tuffade omkring på vägarna för hundra år sedan”, säger Bister.

Om många T-Fordar fortfarande rullar, är
det här exemplaret snarast ett skelett; bara
en del av karossen, framvagnen och ett hjul
återstår. Och något som ser ut som resterna
av ett trägolv. 2

AD

V

SE
E.

I

NSERVIC

i visan, ”hemma på våran
gård”, som vår förre redaktör Hans Bister
stötte på den här gamla T-Forden från 1924.
Det var i nordvästra North Dakota i utkanten
av det lilla samhället Kenmare. Bister tog
förstås fram kameran för att föreviga ett
stycke fordonshistoria.

TAR

DIN
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DET VAR INTE som
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Vi utrustar din verkstad!
DL

2

RKST

däcksäso
ngen!

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 tusentals kunder över hela norden.

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

- Sveriges billigaste
- 5,2 W
- Vattenkyld

KAMPANJPRIS

27.000:-

60
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SPEEDLINER
K
PRO 400 AMPAN
En komplett
riktstation för alla
förekommande
stålskador, med
2 st pistolhandtag

29.500:-

JP

RI

GYSPOT
PTI-s7
S!!

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

FOTO HANS BISTER

INDUKTIONSVÄRMARE
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KRÖNIKA

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV
VERKSTADSUTRUSTNING
TECKNA
ETT LÖPANDE
SERVICEAVTAL

ROLF RAMESTAM

En fullpoängare på Rikstretton
… eller, vad ska jag bli när jag blir stor?

”De kromade
njurarna i fronten
glänste i förmiddagssolen …”

ÅRET ÄR 1958. Jag är nästan åtta och står
drömmande framför skyltfönstret till Ejes
diversehandel. Veckopengen är slut och jag
konstaterar att jag inte kan köpa den där Dinky
Toys-bilen som så lockande står mellan andra
leksaker, tapetrullar och parfymflaskor.
Vad gör man då som liten krabat vid Medelpads djupa skogar för att få bilintresset
mättat? Jo, jag tar mig ner någon kilometer
på grusväg, ner till Konsumtrappan och
dom andra killarna. Tränger in mig mot det
rostiga järnräcket, tar fram anteckningshäftet
och anilinpennan och vässar den blå änden.
Här hittar jag trösten för en utebliven Dinky
Toys. Här går den verkliga pulsådern genom
Sverige – Riksvägen. Rikstretton som sträcker
sig från Haparanda i norr, passerar Medelpad
och Sundsvall på sin väg söderut till huvudstaden. Avlöses i Stockholm av Riksettan som
storslaget slingrar sig vidare söderöver. Ända
ner till Hälsingborg. Här vid Riksvägen kan vi
småkillar känna en fläkt av Sverige, en fläkt av
världen utanför Medelpad. Här på Konsums
trappa njuter vi av all världens bilar. Engelska,
franska och amerikanska. Vauxhall, Citroën
och Chevrolet, blandas med Volvo PV och
pluddrande Saabar. Här läggs grunden till ens
framtida kall. Bilkultur.

ett förmiddagspass räknar samman resultatet har vi av naturliga skäl fått flest
regnummer från Y-bilar. Vi har samlat på oss
en hel del X- och Z-bilar från angränsande län.
Ett par A-bilar från huvudstaden fyrtio mil
söderut. Några BD-nummer från Lappland.
Men bäst av alla är den stora, svarta och bulliga M-registrerade bil som närmar sig. De
kromade njurarna i fronten glänser i förmiddagssolen på skönheten med en 3,2 liters
lättmetall V8 som levererar 120 hästkrafter.
Jag hinner nätt och jämt se det blåvita märket
på sportlimousinens rundade koffertlucka när
den i majestätiskt tempo susar vidare. Dagens
absoluta fullpoängare!
Bilmärket från Västtyskland påkallar min
uppmärksamhet. Vi befinner oss i en tid då
ungdomsrevolten har rockat sig ur sin linda
och det är ställningskrig på riktigt. Ett krig

som också smittar av sig på oss småkillar. Elvis
eller Tommy? Här gäller det att verkligen att
välja sida! Tommy Steel har rockat livs levande
på en fullsatt biograf Anglais i Stockholm. På
bild i tidningen ser jag Tommy sittande i en
BMW V8-bil utanför biografen på Kungsgatan. Samtidigt kallas Elvis till militärtjänst i
Västtyskland där han skaffar sig en BMW 507
V8 Roadster.
Men rock’n’roll anses ju vara den svenska
ungdomens fördärv så poliser från hela landet
mobiliseras inför konserten i Stockholm. Min
pappa också, statspoliskonstapel i Sundsvall.
I ETT KORTBREV med perforerade sidor och
förtryckt 30-öres frimärke rapporterar pappa
från åttonde polisvaktdistriktet i Stockholm till
min mamma om den dramatiska konserten:
”I går var vi kommenderade till Kungliga
Tennishallen mellan 18.00–22.00. Tommy
Steele var där. Du må tro det var icke klokt
med denna rockande publik, 5 300 ungar.
Oj, oj, oj, vansinne i all sin prakt. Dom grät,
skrek, slängde av sig kläderna. Ja det var något
fruktansvärt, värre än vi trodde från början.
Men ur en vanlig människas syn, ingenting
med Tommy – värdelöst. Jag var inne en
halvtimma och vi fick köra ut publiken med
våld…” skriver pappa, 31 år ung.

NÄR VI EFTER

Både Elvis och Tommy Steel körde BMW, ett märke
som krönikören kom att bli trogen.
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och Tommy gillar uppenbarligen
BMW V8-bilar så jag håller på båda. I tysthet
för mig själv. Sextio år senare får jag nypa mig
i armen då jag summerar min yrkeskarriär.
Fem årtionden med BMW-bilar. Hos Förenade
Bil och på BMW Sverige samt en del internationella uppdrag för BMW. Drömmer jag, eller
står jag kvar på Konsumtrappan? 2
BÅDE ELVIS

ROLF RAMESTAM ÄR SENIOR MARKNADSCHEF PÅ FÖRENADE BIL OCH INTENDENT FÖR SÖDERSTRÖMS BMW
MUSEUM I MALMÖ.
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Mörkare tider. Blötare vägar. Vintern väntar
runt hörnet. När första snön faller vill många
byta däck – gärna samtidigt. Är du redo?
Vårt sortiment bjuder på allt från enklare till
mer avancerade däckmaskiner, alla med
en gemensam nämnare - premium!
När du väljer produkter från SUN får du
högsta kvalitet. Som OEM-expert kan vi även
erbjuda märkesgodkänd utrustning anpassad
till fordonstillverkarnas höga krav.

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

TM

Tydlighet och precision för alla typer av hjul
Robotiserad scanning av fälgen och däcket

Den första maskinen
i världen för
hjulmätning utan
KONTAKT MED
HJULET!

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

”Dagen efter installationen ändrades allt för mig”
Loris Rebellato (Gomme Marostica, Marostica – VI) Tel 0300-52 14 00

•

info@continova.se

•

www.continova.se

