
NR 11 2 NOVEMBER 2019  PRIS 100 KR

DIN FACKTIDNING
Rekrytering

Är det roligt
att jobba hos er?

Vi på vischan
För- och nackdelar 
med att vara liten

HÅKAN REMMERT LIDBIL DANIEL NORDVALL PIERRE BILLACK NIKLAS GUSTAFSON CARNEXT.COM LARS TRESER BILJOUREN 
ANDERS MARTELEUR HOLMSTRÖMS BIL MALIN MÖLLER AUTOEXPERTEN LASSE &  ANDREAS FORSGREN FORSGRENS BILFYND 
MIKAEL JÖNSSON & CHRISTOFER ANDERSSON PISTON PETER SKOGLAND DALSLANDS BILSERVICE JOACIM CERNLIDEN REJMES 
THOMAS HOBRO VALLENTUNA MOTOR MICHAEL LARSSON GOTTES JOHNNY KARLSSON KIRUNA LACK & BILSKADECENTER

Tre kundsålda 
Volvo FH13 

480hk.

    
Sålde 188
tunga fordon

ERIK BRANDT

MOTOR
BRANSCHENS

STORA  
LÖNSAMHETS-

SPECIAL



  MOTORBRANSCHEN 11  •  2019 3

FRONT 

  6 Tuff höst för trp-bilar
  8 Pierre Lack växer
10 Utbrytare ur Cecra
11 Händer framöver
11 Ny bilbutik
12 Elbilar vs verkstad
12 Folk i branschen
13 Först med ISO 45001
15 Auto Awards

I HUVUDET PÅ

19 En hållbarhetschef

MOTORPLOCK

21 Nyheter i urval

NYTANKAT

23 Span på prylar

I FRAMKANT

24 Forsgrens Bilfynd, Piston 
      & Dalslands Bilservice

TRE KUNDER

31 Om bilskam

LÖSNINGEN

32 Processtyrt på Rejmes

CHEF I BRANSCHEN

35 Tre om yrkesbanor

FOKUS 

36 Lönsamhetstudie
37 Ödesår för p-bil?
39 Vallentuna Motor
40 Tunga fordon
41 Bröderna Brandt 
42 Servicemarknad
43 Gotte Karlsson
44 Skadeverkstad
45 Kiruna Lack & Skade
46 Alla branscher
48 Creutzers analys

BILHANDEL 2019

52 Jobb i förändring
54 Tänk nytt!

EXPERTSVAR

56 Juridik 
57 Verkstad
58 Bilhandel
59 Plåt & Lack

STATISTIK
60 Senaste nyregistreringarna

PERSPEKTIV
65 I dag i morgon

KRÖNIKA
66 Peter Lorin

Innehåll 11 • 2019

OMSLAGET
Erik Brandt, 
Bröderna 
Brandt

Foto 
Roxx Fotograf

2

24

MER LÄSNING 

PÅ VÅR WEBB!

Välkomna hit:

motorbranschen.

mrf.se

32

Hur ser en modern 
bilförsäkring ut? 

santanderconsumer.se

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

En bra försäkring till rätt pris, helt enkelt. Fo
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DET HÄR NUMRET sätter fokus på lönsamhet och speglar 
en viss oro inför framtida utveckling av världsläget, 
konjunkturerna och klimatproblematiken. Vi matas 
hela tiden med miljöargument som utpekar branschen 
som en av dom största miljöbovarna i ett nationellt 
och globalt perspektiv. 

JAG TYCKER ATT det är olyckligt, en trend vi måste 
bryta. Vår bransch har faktiskt i alla led tekniska förut-
sättningar och kunskaper för att individuell mobilitet 
ska kunna bibehållas på ett hållbart sätt. Begreppet 
hållbarhet kopplas ju många gånger enbart till miljön, 
men FN:s 17 globala hållbarhetsmål handlar också om 
social och ekonomisk hållbarhet.

SKA VI SOM bransch kunna fortsätta att utvecklas och 
kunna ta aktiva beslut om investeringar på ett lokalt 
plan inom dom 17 målen är det en förutsättning att vi 
har långsiktig lönsamhet. Därför ser jag med viss oro 
att årets genomlysning av lönsamheten visar på en till-
bakagång i vinstmarginaler mot föregående mätning 
– detta i ett marknadsläge där vi har haft rekordnivåer 
av nybilsvolymer och begagnat-försäljning.

EN DEL FÖRKLARINGAR kan naturligtvis kopplas till 
en del tröskeleffekter och ineffektivitet, men vi ser att 
ersättningar från huvudmän förändras och att ersätt-
ningsnivåerna i verkstads- och skadeverksamheten 
inte går i takt med kostnadsökningarna samtidigt som 
nya aktörer går in med kilverksamhet som pressar  
lönsamheten i vår affär. Som bransch måste vi fortsätta 

utveckla vår affär såväl digitalt som i verkliga livet 
och se till att vara det bästa alternativet för kunden. 
Som jag sagt tidigare: Tid kommer vara den viktigaste 
valutan.

MYCKET AV VÅRT öde ligger i våra egna händer:  
Kan vi sedan få till en mer långsiktig hållning på 
regelförändringar från myndigheter ser jag att vi kan 
fortsätta vara en hållbar del av Sveriges utveckling som 
just förutsätter fortsatt mobilitet; förutsättningarna 
ligger i grundbehovet av att kunna förflytta varor och 
oss själva. 

VI SER ATT volymerna för nybilsförsäljning i år  
kommer att ligga på historiskt höga nivåer och att det 
troligen också blir en försäljningsökning i slutet av 
året med anledning av WLTP-kraven. Orderstocken 
är stor och mängden av nya varianter på el-fordon 
kommer att öka kraftigt 2020. Det gör att vi ser höga 
nybilsvolymer även för nästa år.

Så vi är en framtidsbransch, men det kräver medveten 
strategi och styrning för en hållbar lönsamhet.

Tommy Letzén är vd för  MRF.

”Branschen har alla förutsättningar för att 
mobilitet ska kunna bibehållas, hållbart”

Hållbarhet går hand
i hand med lönsamhet
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Om du behöver hjälp med din prenumeration eller 
vill börja läsa vår e-tidning är chansen stor att det 
är JEANETTE EDMAN du får hjälp av. För sju år 
sedan ledde en demonstration av en däckpirra till 
hennes första jobb inom bilbranschen. Det var som 
marknadskoordinator hos en Toyota-återförsäljare. 
Samma bilmärke står nu på uppfarten hemma i form 
av en Toyota Auris Touring Sports och orden hon 
väljer för att beskriva bilen är ”trygg och stabil”.

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.
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070-855 28 21
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Jeanette Edman
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08-701 63 90
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Nordic Wheels AB, ingår i Nokiankoncernen | 054-14 16 00 | www.nordicwheels.se

BLIR DET KRÅNGLIGT MED 
UDDAMÄRKEN I BEG-HALLEN?

Däck och 

kompletta hjul till 

ALLA bilmärken. 

Enkelt och riktigt 

SNABBT.

Du vet hur det kan vara; för att få till en bra nybilsaffär valde ni att ta in ett inbyte av annat märke. 
Egentligen inga problem. Men helt plötsligt finns en kund som vill slå till direkt på bilen. Ett krux 

bara – han vill ha nya vinterhjul med i skuffen. Och gärna hämta bilen i morgon. Så var får ni tag på hjul 
med rätt fälgdimension till den här bilen? Er vanliga inköpskanal har ingen koll på det här märket…

Lösningen är att kontakta Nordic Wheels. Gå in på vår webbplats, slå in reg-nummer och välj sen 
bland de olika förslag som kommer upp, med bild, pris och allt. Klicka för beställning och säg sen 
till kunden att ni fixar hjulen. Dagen efter kommer hjulen på er lastkaj och strax därefter kommer 

kunden och hämtar bilen. 

Självklart har vi också däck och hjul även till 
alla nybilar. Och till de flesta SUV-ar, husbilar, 

släpvagnar och mopedbilar. 

Välkommen att höra av dig så får du ett 
testinlogg för att prova själv. 
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AFFÄRERNA GÅR BRA på Lidbil i Vara, fullser-
viceanläggning för Volvo, Renault, Dacia och 
från alldeles nyligen också Ivecos transportbilar. 

Skatterna fortsätter emellertid att bidra till 
en ryckighet i försäljningssiffrorna som kretsar 
till datum för bonus malus och WLTP. 

Från årsskiftet väntas ägare av transportbilar 
drabbas av en rejäl skattesmäll när WLTP-
reglerna tas i bruk. Ihop med fordonsskatten 
(malusen) kan det bli dyrt när värdena för 
koldioxidutsläppen höjs med 30 procent för 
lätta lastbilar.

Det är en utmaning eftersom det finns få kli-
matbonusbilar (90 procent av transportbilarna 
drivs med diesel.)

Säljarna har svårt att förklara för kunderna 
hur de nya skattereglerna påverkar priset efter-
som det i många fall inte går att förutse.

– Transportbilar med påbyggnationer som 
skåp och inklädnad måste ha speciella uträk-
ningar. Först efter besiktning vet man hur stor 
skatten blir, säger Håkan Remmert.

Transportbilar från Iveco och Renault har 
många modeller som är godkända för försälj-
ning, enligt WLTP, men om bilen ska registre-
ras före årsskiftet är det bråttom.

Transportbilsförsäljaren Håkan Remmert på Lidbil i Vara  
kontaktar kunderna för att informera om den kommande  
skatteökningen och flera får bråttom att beställa en ny bil.

– Jag ringer de företagskunder som inom 
närtid ska byta bil för att ge dem en chans att 
beställa bilar och i bästa fall få dem registrerade 
före årsskiftet. Kunderna väljer nästan alltid 
att beställa en bil så snart det går, säger Håkan 
Remmert.

I vissa fall väljer kunderna transportbilar 
från det mellantunga segmentet för att und-
komma skattesmäll. 

– Jag uppmuntrar kunden att inkludera 
kostnaden för ett C-körkort i budgeten. Det 
är en kostnad som de tjänar in på en enda bil, 
säger Remmert.

BLAND PÅBYGGARNA diskuteras möjligheten 
att göra inredningen ”rörlig” i stället för ”fast”, 
exempelvis genom att ha skåp fastsatta i en 
skena i golvet. På det viset kan kravet på en re-
gistreringsbesiktning eventuellt kunna frångås. 

Det kan bli problem att få tag på tillräck-
ligt med bilar. Med en svag krona prioriterar 
en del fabriker Euro-länder framför Sverige. 
Dessutom tror många på en ökad försäljning av 
begagnatbilar, där tillgången redan är liten. De 
bilar som byts in i dag säljs omedelbart efter-
som de inte berörs av WLTP-reglerna. me

Som alla andra 
transportbils-  

säljare har Håkan 
Remmert snärjigt 

att förklara de nya 
fordons skatterna  

för kunderna.

Transportbilssäljarna
har en knivig höst

Skatte-effekterna i Sverige kan bli skrämmande 
stora för just transportbilar när bonus malus 
sannolikt kommer att beräknas på de nya kol-
dioxidvärdena enligt WLTP efter årsskiftet. När 
BilSweden nyligen belyste effekterna under ett 
seminarium var lokalen fullsatt och Axel Naver, 
politiskt sakkunnig på Miljöpartiet, såg inga 
utsikter för att kraven skulle bli lägre. Följden 
kan bli en höjning av fordonsskatten på 30 000 
kronor årligen under de tre första åren för nya 
transportbilar.

Framför allt blir det väldigt marigt att räkna 
fram rätt skatteklass, inte minst för påbyggarna 
eftersom ett skåp eller en bakgaffellift lätt 
kan kicka upp fordonet i en högre skatteklass. 
Säljare måste redan i orderprocessen tänka 
på vad en bil ska användas till för att kunna ge 
korrekta uppgifter.

För en ägare kan det räcka med takspoiler 
eller andra backspeglar för att WLTP-värdet ska 
ändras eftersom även frontytorna mäts för att 
kolla luftmotståndet och det är upp till bilägarna 
att själva se till att klassificeringen är rätt.

Många förutspår ett registreringsrally fram 
till årsskiftet, kanske leveransproblem, i alla 
händelser en ryckig marknad med stor osäker-
het. Farhågor finns att transportbilsåkare 

ska köpa bilar, marginellt äldre än tre år, från 
utlandet.

Ett sätt för transportbilsåkare att komma 
undan den högre skatten är att bygga på en 
chassibil och se till att den får en tjänstevikt 
högre än 2 585 kilo, vilket visserligen kräver 
C-körkort men kan löna sig eftersom fordonen 
då klassas enligt ”skälig-grund-principen” i 
tabellverket ”tungt motorgodkännande”.

Som ytterligare lök på laxen reviderar 
Transportstyrelsen då och då ”Skälig-grund-
principen”, vilket kan innebära att fordonsskat-
ten kan höjas efter ett halvår för exempelvis en 
kommunal ganska nyköpt flotta, vilket i värsta 
fall kan göra säljaren skadeståndsskyldig. Dock 
uttalade Per Öhlund från Transportstyrelsen 
ett löfte under ovanstående seminarium om att 
varsla i god tid inför en sådan revision.

För tillverkarna av transportbilar började den 
nya körcykeln WLTP gälla redan 1 september 
i år. Men chassibilar i slutserierna, tillverkade 
före det datumet får fortsätta att säljas 18 
månader framåt, alltså till sista februari 2021, 
enligt de gamla skattereglerna. För plåtskåp 
gäller 12 månader.

Det ska fan vara transportbilssäljare i det 
politiska klimat som råder. icn

FALLGROPARNA ÄR MÅNGA

Fotnot I Lidbil blev ny auktoriserad återförsäljare 
och serviceverkstad för Iveco Daily´s transportbi-
lar i augusti. Helt nyligen införlivades också Nordic 
Truck-center i Malmö i återförsäljarnätet.

Fotnot II Läs mer om Ivecos modellprogram och 
en intervju med nordiske vd:n Håkan Jönsson på 
vår webb motorbranschen.mrf.se

Förstärkt Mitsubishi-
representation i norr
Mitsubishi har tecknat återförsäljarkon-
trakt med Carstedts Bil i Örnsköldsvik 
och Umeå där märket sedan tidigare re-
presenteras av ÅBA respektive Bilinvest.

Carstedts har varit exklusiv Fordhand-
lare sedan 1998, med undantag för en 
kortare sejour som Saab-handlare, och 
driver en stor bilskade- och lackerings-
verksamhet med auktorisation för ett 
15-tal märken.

– Vi kommer fortsättningsvis att ha 
Ford närmast hjärtat. Bara under de 
senaste tre åren har vi investerat cirka 
25 miljoner för att uppgradera Ford-
affären. Vi ser Mitsubishis DNA som ett 
bra komplement, inte minst för att det 
breddar vårt utbud av 4x4 modeller som 
vi märkt en kraftigt ökad efterfrågan 
på under senare år, säger talesman-
nen Martin Carstedt som bär sin farfar 
grundarens namn.

Från generalagenten säger Christofer 
Werre Ahlén att de ser Carstedts som 
en extremt stark spelare för att utveckla 
Mitsubishis potentialer. Det kommer 
alltså att vara dubbel representation 
för Mitsubishi framöver. Martin Edberg, 
delägare i Bilinvest, säger:

– Vi är inte rädda för konkurrens från 
Carstedts, det är mer en fråga om vad 
generalagenten gör i framtiden. Men 
det är bara att konstatera att 30 års 
sam arbete inte betyder något. Ett åter-
försäljarkontrakt har inte längre något 
värde, framför allt inget att visa banken.

Största Audi-centret
I Kista har Audi och Din Bil öppnat 
ett av Skandinaviens modernaste och 
största Audi Center, 6 500 kvadrat stort 
och i linje med nya strategin ”Consis-
tently customer” – flexibla arbetsplat-
ser och stora utställningsytor. Därtill 
möjlighet att ladda elbilar och en så 
kallad Customer Private lounge där 
kunden kan uppleva den skräddarsydda 
drömbilen i verklighetsnära 360-gradig 
vy. Personalen, som flyttar från den 
gamla anläggningen vid Järva Krog, får 
en arbetsmiljö med ljusa rum, moderna 
arbetsplatser och en verkstad som är 
topputrustad med senaste teknik och 
vadar i dagsljus. 

– Våra återförsäljare förblir ryggraden 
i vår affär. Med moderna Audi centers, 
som vårt senaste i Kista, satsar vi 
tillsammans med våra partners på 
framtidsområden som elektrifiering och 
digitalisering och gör det till en upple-
velse för våra kunder, säger Hildegard 
Wortmann, försäljnings- och marknads-
direktör i Audi AG:s ledningsgrupp som 
invigde anläggningen tillsammans med 
Jens Wetterfors, vd för Din Bil Sverige 
och Johannes Sieberer från Porsche 
Holding.

2020 räknar Audi Center Kista med 
att leverera cirka 1 400 nya bilar.

Autorekrytering är stolt samarbetspartner till 
Riddermark Bil, Sveriges största marknadsplats 

för begagnade bilar. 

Just nu söker vi flera garantihandläggare till 
Riddermark Bils huvudkontor i Järfälla. Dessutom 

rekryterar vi flertalet mekaniker till deras 
logistikcenter i Kungsängen.

Läs mer och ansök på 
www.autorekrytering.se

har du vad som krävs för  
växande marknadsplats?

KONTAKT
June Pärnänen
070 622 60 19
june.parnanen@autorekrytering.se

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

plastavfall genererar  
skadeverkstäderna  

i jämförelse med bil
demonterarna. Nu har IVL 

Svenska Miljöinstitutet 
startat projektet ”Cirkulär 
bilplast” för att undersöka 
dels hur det skulle kunna 
återvinnas och säljas från 

verkstäderna, dels om  
det kan gå tillbaka till till
verkningen av nya bilar.  
I projektet deltar bland  
andra Chalmers, Stena, 

MRF Bilplastteknik,  
Bil Sweden,  

Volvo och SBR.

Det går bra för Pierre Lack
Kedjan Pierre Billackering expanderar stabilt och kan i dag räkna in  
20 svenska anläggningar under paraplyet. Ökad efterfrågan märks  
från bilhandlare som väljer att outsourca lacken.

DET GÅR som på snöre för den 
danska, numera tyskägda, lack-
kedjan som kom till Sverige för 
åtta år sedan. De tre senaste upp-
köpen är Autolack i Vimmerby, 
Cami Billackering i Kristian-
stad, Stockholm Karosslack och 
Toyotas lackering i Uppsala. I 
Jönköping ska Pierre Lack bygga 
helt nytt. I Kristianstad håller de 
på med en byggnad, integrerat 
med Bilcentrums egen plåtskade-
anläggning.

– I princip vägg i vägg med 
en port emellan så bilarna kan 
skickas emellan, berättar svenske 
vd:n Daniel Nordvall.

Han erfar att fler återförsäljare 
överväger att lägga ut lacken.

– Många upplever nog att 
lacken inte är så lätt att driftsätta, 
hitta personal till och få lönsam, 
säger han.

I andra fall handlar uppköpen 
ofta om företag som saknar na-
turlig successionsordning och där 
ägarna vill trygga framtiden för 
sig själva och sina anställda.

SJÄLVA SÄGER SIG Pierre Billack-
ering inte ha några rekryterings-
problem.

– Vi har flera återvändare 
faktiskt, folk som slutat och vill 
komma tillbaka. Vi kan erbjuda 
karriärväxling; en lackerare kan 
bli resandetekniker, platschef eller 
callcenter-medarbetare. Många 
uppskattar också att få ambulera 
till andra anläggningar ibland, det 
är frivilligt men avtalat för dem 
som gillar lite pendling. Och det är 
nyttigt att se andra anläggningar, 
säger Nordvall.

Flexibilitet och synergieffekter 
är en av den starkaste konkur-
rensfördelarna. Flera tjänster är 
”på resande fot” och bildar en 
personalpool som står startberedd 
att åka dit bemanning behövs. 

Medarbetare kan också pendla 
mellan Sverige och Danmark.

– Inget skiljer, vi jobbar med 
samma material och samma logis-
tiksystem. 

Pierre Billackering har 
transportfordon som kör både 
kundbilar och reservdelar mellan 
anläggningarna för att jämna ut 
beläggning och korta flödestiderna. 
Följdriktigt har kluster med 
Pierre-verkstäder bildats i bland 
annat Mälardalen, Västergötland, 
Stockholm och Skåne.

Tidsspill kapas och det finns 
fler samordningsvinster i fråga  
om inköp, utbildning och gemen-
samma färg- och idébanker. Nyck-
eltal jämförs och mäts länderna 
emellan. 

– Vi delar ju många erfarenhe-
ter av effektiva flöden och kors-
befruktar så mycket som möjligt, 
säger Daniel Nordvall.

DE SENASTE två åren har kedjan 
vuxit med sju anläggningar i 
Sverige och målsättningen är att 
växa vidare, både genom nyetab-

”Vi har en  
investeringsvillig 
moder som stöder 
oss med nybygg-

nationer”

PIERRE BILL ACKERING

pierre.dk Autolakering

GRUNDADES: 1987 i Danmark av 
Pierre Legarth, kom till Sverige 
2011.

ÄGARE: Tyska företaget Intel-
ligent repair solutions (IRS).

ANLÄGGNINGAR: 20 i Sverige, ett 
40-tal i Danmark.

SVENSK LEDNING: Vd Daniel 
Nordvall, affärsutvecklingschef 
Jonas Karlsson, teknisk chef 
Bert Andersson, administration 
Kalle Holmgren.

ORTER I SVERIGE: Borås, Hel-
singborg, Kalmar, Karlskrona, 
Kristianstad, Lidköping, Lund, 
Malmö, Skara, Skene, Skövde, 
Stockholm Täby, Stockholm 
Hägersten, Stockholm Järfälla, 
Uppsala Läby, Uppsala City, 
Vetlanda, Vimmerby, Vänersborg 
och Västerås.

MEDARBETARE: Cirka 170 
personer i Sverige och cirka 300 
personer i Danmark.

OMSÄTTER I SVERIGE: Cirka 137 
miljoner i fjol, prognos för i år 
cirka 160 miljoner.

VINSTMARGINAL: 8–9 procent.

leringar och uppköp av välskötta 
lönsamma anläggningar med 
stabil kundstock.

– Vi jobbar också stenhårt 
med att få ner leveranstiderna, det 
interna målet är 48 timmar, säger 
Daniel Nordvall.

Vad tror du om framtiden för 

skade branschen?

– Folk kommer att fortsätta att 
krocka och åka av. Inga säkerhets-
system i världen kan förhindra 
det, även om vi kanske kommer 
att få se mindre av småskador. 
Men samtidigt så ökar ju bilpar-
ken, avslutar Daniel Nordvall. 
2icn

Daniel Nordvall.

Bilbolaget …
… har köpt Toyota Center, Bil-
center i Sundsvall av Patrik och 
Leif Persson. Övertagandet sker 
vid årsskiftet. Bilcenter omsätter 
135 miljoner, säljer cirka 800 
bilar per år och har 33 anställda. 
Bilbolaget köper även fastigheten 
och fortsätter driften därifrån. 
Vad Motorbranschen erfar blir det 
den fjärde svenska Volvohandla-
ren som börjar samarbeta med 
Toyota.

– Det är ett spännande varu-
märke för framtiden och ligger 
långt framme med elektrifie-
ringen, säger koncernchef Martin 
Persson på Bilbolaget som nu har 
18 anläggningar från Norrtälje 
i söder till Timrå i norr. Totalt 
omsätter de runt tre miljarder 
kronor och har ambition att växa 
ytterligare.

Patrik och Leif Persson som 
köpte Bilcenter 2005, valde att 
sälja framför att investera vidare 
när de inte såg någon naturlig 
successionsföljd. 

Vad som ska hända med före-
tagets Hyundai-verksamhet, som 
inte ingår i köpet, är ännu oklart.

– Hittar vi ingen köpare lägger 
vi ner den, säger Patrik Persson.

Läs mer på: dnb.se

DNB Bilfinans - Din specialist på  
finansiering av begagnade bilar!

Erfaren.  
Oerfaren.

Veteran.  
Nykomling.

Beprövad.  
Obeprövad.

Berest.  
Oberest.

Använd.  
Oanvänd.

Rutinerad.  
Orutinerad.

Mogen.  
Omogen.

Inkörd.  
Okörd.
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HÄNDER  FRAMÖVER

Hållbara transporter
14 november, Stockholm
Årlig konferens om klimatmål, infrastruktur och mobilitet. Bland annat 
diskuteras klimatomställning, reduktionsplikt och elektrifiering. Arrangeras 
av IVL på Musikaliska konserthuset vid Nybrokajen. www.ivl.se

eCarExpo, Svenska mässan, Göteborg
28 november–1 december
(7–9 februari 2020 Friends arena, Stockholm)
Elbilsmässan i år på fördubblad yta och fler provkörningsbilar. Förutom 
laddbara bilar, även elcyklar och -skotrar. Mer underhållning, ombyggd 
cykelprovarbana, seminarier och föreläsningar utlovas.  ecarexpo.se

Automechanica, Kina
3–6 december, Shanghai
Eftermarknadsmässan gör sitt 15:e event i Kina med 6 300 utställare och 
ett 50-tal föreläsningar och event. Fokus på elfordon, nya mobilitetstjänster 
och material.  automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com

Kurs i Verkstadsjuridik
4 december, Stockholm
Halvdagskurs riktad till kundmottagare, mekaniker, verkstadschefer, 
reklamationsansvariga och företagsledare i MRF:s regi och lokaler. Under 
ledning av David Norrbohm. Anmälan på www.mrf.se

Kurs i Elsäkerhet, Bojo, Mjölby
6 december
Endagarsutbildning som ger grundläggande info om handhavande av  
fordon med elektriska framdrivningssystem, i enlighet med svenska 
bestämmelser och biltillverkarens anvisningar. Anmälan på www.mrf.se

Plastreparatörsutbildning
9–12 december, Bojo, Mjölby
Grundkurs till plastreparatör, fyra dagar. Info o anmälan på www.mrf.se

Mobilitetsdagen, Upplands-Väsby
10 december, Scandic Infra city
DI:s Stora Bildagen omdöpt till Mobilitetsdagen. Riktar i år fokus på for-
donsindustrins möjligheter i en digitaliserad värld – på gång hos de stora 
bilföretagen, utmaningarna med laddinfrastruktur, batteriframställning, 
nya mobilitetstjänster och globala trender.  konferenser.di.se/events

Kurs i Bilhandelsjuridik
11 december, Stockholm
Halvdagskurs riktad till i första hand säljare, säljchefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare i MRF:s regi och lokaler. Under ledning av 
David Norrbohm. Mer info och anmälan på www.mrf.se

Automässan, Svenska Mässan Göteborg
15–18 januari 2020
Dags igen för vart-tredje-års-mässan för service- och eftermarknaden. 
Ingen annanstans i Norden medverkar lika många leverantörer, tillver-
kare, grossister, experter och specialister för motorbranschens service-
marknad. Branschens tongivande varumärken exponeras – det senaste 
inom reservdelar och tillbehör, verkstadsutrustning, digitalisering, plåt 
och lack, däck och fälg samt tillhörande stödsystem för lätta och tunga 
fordon. Digitalisering, autonoma fordon och telematik uppmärksammas i 
ett omfattande seminarieprogram.

MRF:s Lack- och skadekonferens
17 januari 2020, Göteborg
Årets Lack- och skadekonferens tilldrar sig i anslutning till Automässan. 
Föreläsningar, inspiration och galamiddag med prisutdelningar och under-
hållning. Anmälan på www.mrf.se

FLER OCH FLER säljer sina bilar själva. Så också finansbolaget Lease-
Plan, åtminstone flertalet av bilarna. Personbilar framför allt, de som 
är ”finast” och bara haft en ägare, är max fem år gamla och har gått 
max 15 000 mil. Det kan handla om närmare 5 000 bilar per år, bilar 
som tidigare sålts till auktionsnätverk.

Bilarna säljs i bolaget CarNext.com, vars första bilhall öppnade i en 
helrenoverad gammal fabrikslokal om 5 550 kvadrat i slutet av oktober 
i Upplands-Väsby norr om Stockholm, enligt ett koncept som redan 
finns på 38 andra ställen i Europa. Två plan och lysande orange som  
i loggan. Intrycket är piggt. Själva använder LeasePlan begreppet 
bilbutiker och fler ska det bli inom kort.

– Vi tittar på Göteborg, Malmö och södra Stockholm, säger Lease-
Plans svenske vd Roelof Hansman.

CarNext.com är i första hand onlinebaserad. Hela affären kan göras 
klar på nätet och bilen levereras hem till köparen om kunden föredrar det.

Satsningen på fysiska butiker talar väl för att de flesta kunder fortfa-
rande vill klämma, känna och testköra före ett köp.

Prutmån saknas. De här bilarna säljs till fasta priser och sortimentet 
är brett, sett både till märken och energikällor samt fullständig under-
hållshistorik och transparens genom hela affären.

Ny bilbutik lyser orange
LeasePlan utmanar på många områden. Nu börjar finansbolaget 
sälja sina återlämnade tjänstebilar själva genom CarNext.com.  
En första prunkande bilhall öppnades nyligen i UpplandsVäsby.

Hur testas bilarna?
– De besiktigas på 228 punkter 
av en oberoende känd part, säger 
Hansman men avslöjar inte vilket 
besiktningsföretag det är. 

Tas inbyten emot?
– Vi har inte till hundra procent 
utarbetat en lösning för det.

Vilka garantier lämnar ni?
– Sex månader plus öppet köp i 14 
dagar.

CarNext.com i Upplands-Väsby 
rymmer uppemot 225 bilar. De vän-
der sig framför allt till den svenska 
marknaden, men Arlanda ligger 
bara halvannan mil bort så utländ-
ska spekulanter som vill se objekten 
har ju lätt att ta sig dit.2icn

 Roelof 
Hansman, vd.

Den nya bilbutiken 
går brandgult.

Niklas Gustafson är ansvarig 
för CarNext.com i Sverige.

Bilkompaniet i Mora …
… har förvärvat Wikmans Bil i 
Gävle, återförsäljare och service-
verkstad för Ford och Mercedes.

Bilkompaniet, med Jonas 
Estéen som vd, har fullservice-
anläggningar i Mora, Leksand och 
Malung för Volvo, Renault, Dacia 
och Nissan. Wikmans Bil har ägts 
och drivits av familjen Green.

Holmgrens Bil- 
koncernen …
… blir inom kort ny återförsäljare 
för Ford i Jönköping, Nässjö och 
Örebro. Därmed blir Ford efter en 
tids frånvaro åter representerat i 
Örebro efter att de tidigare inves-
terarna drog sig ur projektet.

I Småland tar Holmgrens över 
efter Nybergs Bil, som fortsätter 
att sälja och serva Volvo, Renault 
och Dacia i Jönköping och Nässjö.

Holmgrens Hyundai-försäljning 
i Sisjön i Göteborg har flyttat till 
Holmgrens bilhus i Västra Frö-
lunda i sydvästra Göteborg.

Även Hyundais verkstad finns 
nu hos Holmgrens i Västra Frö-
lunda. Holmgrens Bil-gruppen  
har i dag 27 anläggningar på 18 
orter i södra Sverige.

Autocentrum …
… som tidigare hette Autocentrum 
i Västerås och såldes till Veho Bil 
Sverige har ”återuppstått” under 
namnet Autocentrum Janne 
Carlsson. Det är alltså den förre 
ägaren som startat ett nytt bolag. 
Han har redan satt i gång inköp av 
begagnade tunga fordon som han 
exporterar till – Veho Finland. De 
säljer uppemot 1 500 begagnade 
lastbilar årligen och är i behov av 
ett större flöde. Janne Carlsson 
nyttjar sitt inarbetade nätverk och 
låter göra en första genomgång 
av fordonen innan han låter dem 
rulla vidare till Finland.

Uppsala får nytt bilhus
Suzukihandlaren S:t Olof Bil 
flyttar all verksamhet till helt nya 
lokaler vid E4 i Östra Fyrislund 
i januari. På 2 000 kvadrat i två 
plan ska nybils- och beghall samt 
verkstad och kontor inrymmas. 
Företaget ligger på Suzukis ”tre-
i-topp lista” i Sverige och drivs av 
Jesper Bjarnhagen.

Koenigsegg-ÅF i Sverige
Koenigsegg breddar sitt åter-
försäljarnätverk i Nordamerika, 
Asien och Europa. Som ett led i 
etableringen har avtal tecknats 
med Callisma i Stockholm och 
Bendt Bil i Halmstad för den 
nordiska försäljningen.
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ANTJE WOLTERMANN är ansvarig 
för leverantörsrelationer och eko-
nomiska förehavanden hos tyska 
motsvarigheten till MRF, Zentral-
verband Deutsches kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK).

– Från branschföreningar i flera 
länder fanns ett missnöje med hur 
Cecra tillvaratog märkeshandelns 
intressen. Under tre år var jag vice 
president i Cecra och ansvarig 
för märkeshandeln och upplevde 
problemen med svagt lobbyarbete 
på nära håll. Men det fanns andra 
problem också, ZDK betalade 
varje år en hög medlemsavgift, 
men fick inte ut så mycket av det. 
Så vi och flera andra medlemmar 
lämnade Cecra, säger hon.

Antje Woltermann, som nu 
ansvarar för EU-frågor i den nya 
alliansen, betonar att hon inte har 
något emot Cecra, men att lobby-
arbetet i Bryssel kan ske mer ef-
fektivt. ZDK har sedan några år ett 
eget kontor i Bryssel där de också 
jobbar med egna lobbyister.

Berätta om den nya alliansen!

– I april bildades Alliance of Eu-
ropean Car dealers and repairers 
(AECDR) med tolv bilhandelsför-
bund där arbetet är annorlunda 
organiserat. Lobbyarbetet sker i 
projektform så alliansen kan jobba 
mycket flexibelt.

SVERIGE och de andra nordiska 
länderna, som har en gemensam 
hållning i frågan, delar missnöjet. 
MRF:s vd Tommy Letzén säger:

– Trots påpekanden under en 
tid har vi mötts av en arrogant stil. 
Vi har ställt massor av frågor men 
inte fått ordentliga svar. Men efter 
kritiken har Cecra verkligen snäp-
pat upp sig så vi har bestämt oss 
för att vara kvar.

Du har nyligen varit i Bryssel och 

träffat AECDR. Vad hände?

– Vi träffade kolleger från flera 
länder. Två från EU-kommissio-
nen kom. De lyssnar!

Är det inte dyrt att vara med i både 

Cecra och AECDR?

– För AECDR är det eventfinansie-
ring, så det är en helt annan modell, 
där samlar vi pengar vid behov. 

Om du måste välja en?

– Då blir det AECDR. De är pig-
gare och friskare.

Vilka utmaningar är störst  

framöver?

– Nya aktörer som Amazon och 
Google som vill sätta kanske 
100 000 bilar på marknaden. De 
vill “störa” den konkurrens som 
finns i dag och som är till fördel 
för konsumenten. Och när tillver-
karen säljer bilar direkt till kunden 
och samtidigt har tillgång till alla 
data i egenskap av producent. Det 
är en konkurrensfördel som gör 
det svårt att konkurrera.

TOMMY LETZÉN tar också upp 
gruppundantaget, och det gör även 
Antje Woltermann som säger:

– EU-kommissionen har gett 
alla aktörer i branschen möjlig-
heten att komma med input till 
grupp undantaget. AECDR har 
entydigt förespråkat att det måste 
finnas ett gruppundantag som till-
varatar handelns intressen – och 
gör handlarkontrakten någorlunda 
balanserad. Sedan är uppkopplade, 
självkörande, delade och elektrifie-
rade bilar viktiga frågor. Det dyker 
ständigt upp nya aktörer som inte 
vill investera utan bara ta russinen 
ur kakan. Bara märkeshandeln tar 
ett helhetsgrepp. 2ap

Cecra, AECDR eller båda?
För ett år sedan lämnade tyskarna Cecra, som har samma roll som MRF 
men för hela Europa, och bildade nyligen ett alliansförbund. Varför?

Antje Woltermann, talesperson  
för den nya alliansen.

KW Bruun blir GA för Citroën

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN är 
inte förvånad över valet.

– Det var väntat eftersom KW 
Bruun är den importör som 
många pratat om länge. Samtidigt 
känns det bra att det äntligen blir 
en lösning. Många återförsäljare 
har gått och väntat på besked 
om en ny importör och då 
sjunker förstås ambitionsnivån. 
Det är inte så konstigt. Det har 
också inneburit att det varit tufft 

försäljningsmässigt, vilket också 
beror på att det varit ont om vissa 
modeller, säger Kent Öhrling, 
styrelsemedlem i märkesfören-
ingen.

HAN HADE ännu vid denna 
tidnings pressläggning inte fått 
någon kallelse till importören 
för samtal om det nya avtalet, 
men förväntar sig att en sådan 
kommer.

– Jag känner ingen oro. Vi 
måste gå in i det här med en 
positiv inställning och hoppas 
att KW Bruun har lärt sig lite av 
misstagen. Det är även i deras 
intresse att det här blir bra.

I ett pressmeddelande säger 
Tobias Pettersson, vd för KW 
Bruun Autoimport, att de är 
nöjda med att få ett helhetsansvar 
för PSA:s samtliga varumärken. 
2icn

Så har Citroën till slut fått en ny generalagent som efterträdare till SC Motors och inte  
överraskande blev det KW Bruun.
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Först bland svenska bilföretag med arbets
miljöcertifieringen ISO 45001 är Holmström 
Bil i Västervik och Vimmerby. Vi ringde ope
rative chefen Anders Marteleur.

Ni är på hugget på Smålands östkust …
– Vi blev överraskade själva när vi upptäckte att 
vi var först ut i branschen. Egentligen kom det 
sig av att vi var lite sena med de ISO-certifie-
ringar som generalagenterna kräver och när vi 
sedan ändå var i gång tyckte vi att det var lika 
bra att baka in arbetsmiljöcertifieringen också. 
Det är viktigt i en slimmad organisation på två 
orter att medarbetarna kan åka emellan och 
jobba på samma sätt.
Ni kunde ju ha valt annat än arbetsmiljö …
– Myndigheterna skärper kraven på just 
arbetsmiljön. Kontrollerna har blivit tätare och 
synpunkterna fler. Sedan tycker vi ju själva att 
arbetsmiljön är oerhört viktig.
Fick ni några ahaupplevelser?
– Först när man börjar djupdyka i det snå-
riga regelverket kring arbetsmiljölagarna blir 
man nästan mörkrädd. Men när man benar 
i dem, får till riktlinjer och interna processer 
klarnar det. Nu har vi åtta olika policyer om 
allt från kränkande särbehandling till hur en 

tjänstebil ska hanteras i jobbet. Nolltolerans, 
en krisgrupp och ett anonymt rapporterings-
system. Vi har gjort ordentliga riskanalyser och 
identifierat allt mellan buller, brandskydd och 
snubbelrisker.
Något specifikt som har förändrats?
– Vi har exempelvis fasat ut en del vibrerande 
verktyg med höga varvtal och observerat tids-
svinn när verktyg inte läggs tillbaka på sina 
rätta platser.
Har ni haft arbetsskador?
– Förslitningsskador har förekommit och nå-
gon som har borrat sig i ett finger. I dag jobbar 
vi förebyggande på ett helt annat sätt och har 
fått upp ögonen för rätt utrustning.
Vad har det hela kostat?
– Konsulterna som hjälpte oss kostade väl 
närmare 150 000 kronor. Sedan har en intern 
arbetsgrupp om tre personer jobbat tre fyra 
timmar i veckan med det här sedan i maj.
Värt pengarna?
– Absolut. Tydliga riktlinjer med ständiga 
kontroller är en trygghet och vi kan visa både 
kunder och leverantörer att vi säkerställer en 
hög och jämn kvalitet. Och det är roligt att 
vara den som går i bräschen inom ett så viktigt 
område. 2icn

HALLÅ DÄR!
Först på bollen för ISO 45001

Fotnot Bengt Holmström Bil 
representerar Mercedes, Nissan, 
Citroën och Suzuki med försäljning 
och service av person- och trans-
portbilar. Omsättningen senaste 
räkenskapsåret var 214 miljoner.
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Anders Marteleur.

FOLK I BRANSCHEN

Björn Brandt och Sten Brandt, Udde-
valla, har tilldelats Kungliga Patriotiska 
sällskapets belöningsmedalj för närings-
livet för sina framgångsrika insatser 
med familjeföretaget Bröderna Brandt 
Bil. I motiveringen betonas företagets 
anmärkningsvärda tillväxt och finansie-
ringsmodell för kunden. Koncernen har i 

dag 22 driftsställen i 18 kommuner, närmare 500 anställda och omsätter 
tre miljarder kronor.

Neale Laker har utsetts till landschef för Werksta i Norge. Han har 32 års 
erfarenhet från bilindustrin och kommer närmast från en chefstjänst för 
Teslas verkstadsverksamhet i Europa, Asien och Australien. Han efterträ-
der Patrik Puskala, bolagets största privata ägare, medlem i koncernens 
styrelse och dessutom landschef för verksamheten i Finland.

När Swedish Brand Award korade starkaste 
varumärkena i 38 branscher vann Subaru klassen 
”Bilmärken”. Det bygger på kunders erfarenheter, 
kännedom och attityder till varumärket och bygger 
på måtten Nöjd Kund Index (NKI) och Kännedom. 
På bilden syns marknadsdirektör Fredrik Tottie 
på Subaru Nordic.

I Resumés årliga tävling ”Sveriges bästa marknadsförare” vann Jonas 
Nilsson från Kia klassen ”Bilar”. Det, för att ha medverkat till modellens 
omvandling till en innovativ folkbil.

Malin Persson har av regeringen utsetts till ny ordförande för Fordons-
strategisk forskning och innovation (FFI) som är ett samverkansprogram 
mellan staten och fordonsindustrin med fokus på klimat, miljö och säker-
het. Hon har tidigare bland annat varit vd på Volvo Technology.

Kristinehamn har utsetts till Årets Biltvättar-
kommun av Hållbar biltvätt. Det, för kommu-
nens aktiva ihärdiga arbete med att sprida kun-
skap om varför bilen inte ska tvättas hemma. 
På bilden överlämnar Robert Dimmlich pris 
till Therese Alstad och Jeanette Olsson.

MRF:s Stora pris går i år till två professorer, Maria 
Börjesson på VTI och Jonas Eliasson, Trafikverket. 
Förstnämnda för att hon lyft fram bilens roll i samhället 
och pedagogiskt förklarar varför bilen och mobiliteten är 
viktig, den senare för hans tydlighet att framföra fakta 
om samhällsekonomiska effekter av olika beslut inom 
trafiksektorn. Prissumman om 30 000 kronor delas årligen 
ut till personer, organisationer eller företag som främjat 
utvecklingen av bilbranschen för ökad mobilitet, funktioner 
för bättre resursutnyttjande och hållbarhet, ökad kunskap 
för flera eller förenklingar för personer i deras bilvardag.

Här briefar Lasse Treser
brandkåren om elbilar
Signifikativt för okunskapen om regler för elbilar på verkstad är 
väl den totala bristen på svar som mötte Lasse Treser på Biljouren 
i Åkersberga när han regelrätt kontaktade kommun och brandkår. 
Han tog saken i egna händer och bjöd in dem till information.

GENERALAGENTEN hänvisar till lokala föreskrifter. När vd:n på Biljouren 
efterlyste sådana i Österåkers kommun möttes han av munnar som fågel-
holkar – det fanns inga.

– Inga direktiv, ingen hade en aning, man tappar fattningen, säger han.
Men det gjorde han ju inte. Han bjöd in den lokala brandkåren i två 

omgångar och väntar också besök från kommunen. Han engagerade VW 
groups elbilsexperter för att berätta om hur deras elbilar fungerar.

Just för VW:s märken gäller att skadade bilar som kommer till verkstä-
derna måste ställas på en dedikerad avspärrad plats, 12,5 x 15 meter på 
tätt underlag och bevakning av en starkströmstekniker. Bara det ledde till 
diskussioner om hur skadeverkstäder i framtiden, när elbilsparken växer, 
ska kunna uppbåda tillräckliga ytor. Det spekulerades om stapelbara vat-
tentäta och ventilerade containrar med sprinklersystem …

MEN STÖRSTA och första risken kan bli begagnade hybridbilar, som kan-
ske har bytt ägare några gånger, och bogseras till en allbilsverkstad utan 
utbildade starkströmstekniker.

– Att exempelvis byta en koppling och ta ner växellådan kräver ju ut-
bildning och skyddsutrustning när bilen ska göras strömlös. Det är ingen 
tillfällighet att det anges dubbla tider för en elmotor i tidlistan, säger 
MRF:s Joachim Due-Boje som också var på plats i Åkersberga.

Lasse Treser tycker att det är häpnadsväckande att myndigheterna inte 
ens har en infrastrukturplan. icn

Vd Lars Treser från Biljouren bjöd in brandkåren, t v brand-
inspektör Fredrik Palm från Storstockholms brandförsvar 
och brandmannen Alexander Meurman från Åkersberga.

POINTX® II 
Snabb och exakt mätning för skadeanalys

Upplev effekten av Car-O-Liners avancerade,  
exakta och snabba mätsystem för skadeanalys.

Kontakta din säljare nu! Ring 031 721 1050

• Identifierar snabbt felinriktning av fordonet -  
innan montering på riktbänken.

• Mät var som helst i verkstaden! Använd en två-
pelarlyft - riktbänken blir tillgänglig för tunga 
reparationer.

• Öka effektiviteten genom att kartlägga en specifik 
reparationsplan för varje fordon som kommer in i 
verkstaden.

• Kontrollera snabbt resultaten och skriv ut 
rapporter till fordonsägare och försäkringsbolag

   www.car-o-liner.se         info@car-o-liner.se

Skadereparation är vår verksamhet, Iär känna  
alla våra lösningar och skräddarsydda erbjudanden. 
Kontakta din närmaste säljare: 031 721 1050  |  www.car-o-liner.com
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Henrik Littorin är ny marknadsplatsdirektör för kategorin 
Fordon på Blocket. I en tid när många spår en mörk 
framtid för Sveriges bilhandlare spår Henrik tvärtom en 
ljus, men bara om du har mod att våga förändra dig. 

Henrik Littorin har en bakgrund från KVD-koncernen, där han 
på ledningsgruppsnivå haft roller som Strategichef för Kvdbil och 
VD för Bilpriser.se. Under åren i branschen har han sett många 
branschsanningar omkullkastas, ja till och med själv varit en 
bidragande faktor till förändring. Nu har Henrik fått förtroendet att 
leda och förändra Blocket Fordon och Bytbil, så att Sveriges största 
tjänster för begagnade bilar matchar framtida behov hos både 
bilhandlare och bilköpare. 

Hej Henrik! Hur känns det att vara ny på jobbet? Har du lärt 
dig alla namnen än?
Som tur är kunde jag några namn sedan tidigare eftersom jag har 
en lång historia inom Schibsted. Så nu kan jag fokusera på hur 
otroligt spännande det känns att vara tillbaka på Blocket efter 
några år i bilbranschen. Det har hänt mycket bra här sedan sist 
och mer kommer det att bli!

Vilka är de främsta hoten mot bilbranschen som du ser det?
Jag tror att det främsta hotet mot branschen idag stavas 
förändring. Man går igenom den största transformation branschen 
skådat sedan man gick från häst och vagn till motordrivet fordon. 
Nya bekantskaper som WLTP, Bonus Malus, miljözoner, hållbarhet 
och nya användarbeteenden är exempel på förändringar som 
både skrämmer och skapar oro. Många kommer bli smärtsamt 
medvetna om att det enda konstanta egentligen är förändring, 
därför handlar det om att anpassa sig eller ställa sig på sidlinjen. 

Så du ser ganska mörkt på framtiden?
Tvärtom! Jag ser ljust på framtiden, i alla fall för de i branschen 
som har mod och skapar möjligheter att göra förändring till en 
konkurrensfördel. Osäkerheten ställer exempelvis ännu högre 
krav på att du som bilhandlare kan skapa förtroende och guida 
dina kunder till rätt bilköp just för dem. Samma utmaningar har 
Blocket Fordon, vi behöver förändra oss och bli ännu bättre på 
att guida och skapa trygghet i den djungel av frågor som i många 
fall saknar glasklara svar, både för användare och kunder.

Hur vill du förändra Blocket för att ännu bättre matcha 
branschens behov?
Min ambition är att tillsammans med branschen utveckla 
både Blocket och BytBil till marknadsplatser med effektivitet 
i världsklass. För någonstans är detta vad det kokar ned till: 
Effektivitet. Att du snabbt kan få sålt din bil, till rätt köpare. 
Här är det viktigt att inte tro att man sitter på alla svar själv, 
det är verkligen ett arbete vi behöver göra ihop med 
branschen. Jag tar mer än gärna en kaffe med den som har 
idéer och brinner för de stora branschfrågorna.

Om möjligt, går det att bli ännu mer konkret ifråga om 
hur du vill förändra Blocket?
En av mina målsättningar är att bygga fler värdeskapande 
tjänster när det kommer till att köpa, sälja och äga bil. 
En tydlig utmaningar jag märker att många handlare upplever 
är hur de över tid kan bibehålla hög försäljning av nybil och 
privatleasing, samt hur de kan öka inflödet av begagnade bilar. 
Vi arbetar just nu med lösningar för dessa utmaningar, så jag 
kommer snart kunna vara mycket mer konkret på den punkten.

Hur vill du förändra Blocket för att ännu bättre matcha 
bilköparens behov?
Jag bedömer att Blocket har utvecklingspotential när det 
kommer till trygghet och enkelhet i bilaffären. Det är något 
vi också arbetar stenhårt med att lösa. Redan tidigt nästa 
år kommer vi lansera tjänster som hjälper användare att 
både sälja och köpa bil på ett ännu tryggare sätt.

Och så till sist den ständigt aktuella branschfrågan: 
Vilken är din drömbil?
Bra fråga! Min drömbil är en MGB Roadster från 1965, gärna i 
British Racing Green med ekerfälgar. Utmaningen är väl kanske 
att jag behöver ha två stycken. En att köra med och en som står 
på verkstaden. Just nu ligger den som en bevakning på Blocket, 
så förhoppningsvis kan jag snart se till att drömmen slår in!

Henrik Littorin, 
ny chef för 
Blocket Fordon, 
krossar myter om 
bilhandelns framtid

“Jag tror att det 
främsta hotet mot 

branschen idag 
stavas förändring

ANNONS

En personlig partner
med gasen i botten!

Ingenting är profi lomöjligt!

Formac erbjuder en mängd specialprodukter till bilhandlare och 
verkstäder som sätter varumärket i fokus. Vi har även de smarta 
lösningarna som underlättar vardagen hos våra tusentals kunder 
över hela norden. Välkommen du också! 
formac.se
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Premiär har det varit för nya Auto 
Awards på Cirkus i Stockholm. Pris
regn och föreläsningar varvades med 
underhållning. Det var en glad dag i 
bilens tecken då vinnare korades i 15 
klasser, bland andra Årets Nybils  
och Begagnatförsäljare, Verkstad och 
Årets Hållbarhetspris. Alla framröstade 
av en expertjury mixad med branschens 
och allmänhetens röster och kontroll
räknande av en auktoriserad revisor. 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth  
fanns bland talarna. 
Galan, som ska bli årlig, arrangeras  

av danska eventavdelningen 
Goodwill Media i Nordic 

Conzept.
På vår webb har vi lagt ut 
hela prislistan, fler bilder 
och en film från festen.

Auto Awards – ett prisfyrverkeri

En ny träffpunkt för  
bilbranschen föddes  
med Auto Awards. Progressiva Fordonsbolaget utsågs 

till Årets försäljare av begbilar. Pierre 
Nordström, Danny Attar och Christian 
Dovrell.

Nominerade i  
olika klasser  
var Bilmetro  

och Berners som  
företräddes av  
Örjan Carlsson  

och Stefan Rasteby.

Soulgruppen The Fantastic four 
underhöll och ledsagade publiken 
mellan programpunkterna.

Som nominerad till 
Hållbarhetspriset 
kom Christopher 
Hurtig naturligtvis  
i elbil från Kungälv.

Avslutande  
bubblor.

J Bils vd John Marnell 
var med i slutstriden om 

Årets nybilsförsäljare.

Proffsige gala-
generalen Sean 
Fitzgerald Coard.

Glada Årets Verkstads-segrarare 
från Biljouren, Viktor Treser och 
Fredrik Johansson.
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”DET RÅDER LITE AV ETT  
AVVAKTANDE VAKUUM JUST NU …”

Stå upp till förvandling!

Ing-Cathrin Nilsson är  
chefredaktör för Motorbranschen

Bil-Dahl i Luleå …
… är ny serviceverkstad för 
Mercedes personbilar efter Åke 
Eriksson Bil, som upphört som 
återförsäljare och serviceverkstad 
för märket på orten. Bil-Dahl är 
i dagsläget Norrlands största 
Mercedes-handlare och har även 
anläggningar i Örnsköldsvik, 
Umeå, Skellefteå och Överhörnäs. 
Företaget säljer och servar även 
Nissan, Kia och Citroen liksom 
Mercedes lastbilar och trans-
portbilar.

Lecab Lastbilar …
… med huvudkontor i Karlstad är 
sedan en tid ny svensk återför-
säljare för spanska busstillver-
karen Irizar. Lecab Lastbilar 
representerar sedan tidigare 
även Scanias bussar och lastbilar 
och har anläggningar i Karlstad, 
Kristinehamn, Sunne och Arvika. 
Moderbolaget Lecab säljer och 
servar även VW, Audi, Seat och 
Skoda.

Dödsolyckan i Umeå
Utredningarna kring arbets-
platsolyckan på Motorcentralen i 
Umeå i september, då en 24-årig 
praktikant avled, har inte kommit 
till vägs ände. Klart är dock att 

Arbetsmiljöverket inte lämnar 
någon begäran om åtalsprövning 
efter sin utredning. Åklagaren 
hade ännu, vid denna tidnings 
pressläggning, inte hunnit ta del 
av polisutredningen.

Av de handlingar som hittills 
offentliggjorts, framkommer att 
olyckan inträffade i däckhotellet 
där en ”handdragen höglyftande 
truck med stativet lyft” välte över 
praktikanten. Minst en person 
var vittne till olyckan som bragde 
24-åringen om livet. Ägarna har 
valt att inte uttala sig förrän 
utredningarna är avslutade.

Vid en inspektion av företa-
gets arbetsmiljöarbete, som 
Arbetsmiljöverket gjorde några 
dagar efter olyckan, framkom att 
en del fungerar bra men påpekar 
att arbetsledare, som utfärdar 
tillstånden angående användning 
av lyftarna, saknade dokumente-
rad uppgiftsfördelning inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Auto Lounge …
… har på bara några år blivit Sve-
riges enskilt största Fiat-återför-
säljare. Företaget i Kungsbacka 
satsar stenhårt på privatleasing, 
där inte minst lilla Fiat 500 och 
sportiga Abarth-version blivit 
succé. 2018 ökade företagets 

omsättning med nästan 60 pro-
cent jämfört med året innan.

Rosenholtz Bil …
… vill ha förtydligat att de finns 
kvar som auktoriserad service-
verkstad för Honda på Gävlegatan i 
Stockholm sedan de sålt verksam-
heten i Värmdö/Gustavsberg.

Waxy växer 
Den växande bilvårds- och 
biltvättskedjan Waxy Interna-
tional öppnar våren 2020 en ny 
anläggning på nya Skiftinge han-
delsområde vid E20 i Eskilstuna. 
Det blir även däckhotell och 
däckbytes-service på plats. En 
transportbilstvätt för fordon upp 
till 3,6 meters höjd kommer också 
att erbjudas.

Waxy International startades 
2010 och har idag etableringar i 
Kungens Kurva i södra Stockholm 
och i Norrtälje. 

En tredje anläggning öppnas 
 i Södertälje i slutet av oktober.  
Man planerar att på sikt bli en 
rikstäckande kedja och har i dag 
konkreta etableringsplaner även 
för Uppsala, Västerås, Motala, 
Katrineholm, Ystad och Göteborg.

Arver Lastbilar …
… har invigt en helt ny fullser-
viceanläggning i Eskilstuna 
Logistikpark vid E20 i Kjula, strax 
öster om Eskilstuna. Här finns 
försäljning, verkstad och butik, 
som ersätter Arvers tidigare 
anläggning inne i Eskilstuna. 
Företaget är en av Sveriges 
största Scania-återförsäljare 
med huvudsäte i Örebro och med 
fullserviceanläggningar i Eskil-
stuna, Karlskoga, Örebro, Köping, 
Västerås, Sala, Katrineholm, 
Nyköping och Norrköping.

Björkholm Bil  
i Skövde …

… har bytt namn till Motor-
nova, men fortsätter som tidigare 
att sälja och serva Mercedes 
person- och transportbilar på 
orten. Företaget köptes 2017 
av Nordiska Motor Förvaltning-
koncernen med bas i Mariestad, 
som ägs och drivs av familjen 
Brunnhagen.

Nordiska Motor-gruppen äger 
och driver i dag förutom Motor-
nova i Skövde ytterligare tre bil-
företag med bas i Västergötland 
och angränsande regioner.

15–18 januari
Svenska Mässan, Göteborg

Hämta kostnadsfri 
entrébiljett här

eller på automassan.se

Skanna QR-koden med kameraappen i din iPhone

Automässan är en fackmässa. Minimiålder 16 år

Driving  
the future 

— Det du behöver för att växla upp!

Digitalisering

Plåt & lack

Reservdelar & tillbehör

Däck & fälg

Verkstadsutrustning

Nordens största mötesplats för 
motorbranschens  service- & eftermarknad
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PRISREGNEN haglar, eventen duggar tätt. Det har börjat glittra 
runt branschen.

Nya Auto Awards har trumpetat in, andra upplagan av Motor-
galan tilldragit sig – tillsammans utsåg de vinnare i totalt 27 
klasser. 

MRF delar ut sitt Stora pris. Klasser som heter ”Bilar” och 
”Bilmärken” har tillkommit när landets bästa marknadsförare och 
starkaste varumärken koras. På Automässan ska skadeverkstä-
derna prisas och i december kommer vi själva att sovra fram Årets 
stjärnföretag, de ekonomiskt högst presterande.

Jag har säkert glömt någon trofé, men utmärkelserna står som 
spön i backen. Det är glatt, det är muntert. De som hyllas blir 
stolta och synliga.

DET KAN behövas lite stjärnströssel så här i en tid då fram-
gångsvisslornas tjut rimligtvis kommer att klinga av. Är festivitas-
yran rentav ett tecken på att det ska nypas åt, att det gäller att 
förlusta sig medan tider är?

Det råder lite av ett avvaktande vakuum just nu inför vad som 
komma skall.

Rockaderna är många, konsolideringarna och nya affärsmodeller. 
Känns som om vi går mot en förändringsfas utan dess like. 

GENERALAGENTERNA, försäkringsbolagen och verkstadskedjorna 
försöker att styra upp allt hårdare. Marmorpalatsens tid är nog 
förbi, nya lådor är mindre. Återförsäljarna har varit de största  
risktagarna bakom påtvingade grandiosa anläggningar, fått låna 
ut sina skulder. Kanske inte så tokigt att bli Mercedeshandlare och 
agent och överlåta hela balansräkningen åt generalagenten …? 
Det ryktas att flera märkesgrupper går mot liknande avtal.

MEN ALLT SOM OFTAST är det mer eller mindre livegna företagare 
som får sitta emellan. I bilindustrin finns många mörkläggnings-
gardiner, inställda på att kunna dras ner när helst en konkur-
rensnackdel nalkas. En ängslans kamouflagekultur som ibland 

fortplantar sig ner i våra led. Det är inte 
tidsenligt, inte trovärdigt, inte långsik-
tigt. Men det kommer utmanare – 33 
procent av världens elbilstillverkare är 
nya uppstickare. Också i våra led ploppar 
utmanare upp, inte minst inom begbils-

försäljningen.

DEN NYA TIDEN kan kräva stora 
omställningar. Stå upp för det som 

känns sundast! Som är trans-
parent och hållbart, sånt som 
kunderna efterfrågar.
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Motorplock2

AV  ANDERS PARMENT

BUDGET GOES PREMIUM
Alla som föddes innan Göran Persson blev statsminister och som åtminstone 
undantagsvis spenderat somrar på campingplatser och inte i Saint-Maxime minns 
Adrias husvagnar; de var korta, fula och hade många stora fönster. 2020 års Adria 
Astella har jättefönster, i övrigt är sig ingenting likt. Den finns i tre storlekar, den 
längsta nio meter utan dragstång och är exklusivt utrustad. Visserligen når den inte 
riktigt upp till en Kabe Hacienda i standard, men kostar 700 000 mot dryga miljonen 
för största Haciendan.

Toyota – mer retro än vanligt
Toyotor är ofta lite retro; rejäla och chosefria, men inte så sällan har både exteriör 
och interiör känts en smula nattståndna. Det håller på att ändras, nya Rav4 och 
Corolla ser bra ut. Denna utveckling kan dock inte gå för långt så förutom en 
ny, riktigt slätstruken, Camry släpper Toyota en äkta retrobil, en extremt robust 
Land Cruiser byggd i Sydafrika. 4,5-liters V8-diesel med återhållsamma 205 hk. 
Med 265/75/16-däck tar den sig fram överallt. Interiören ser ut som en Hi-Ace 
från 2004, varken retro eller fräsch. Men handskfacket är kylt.

RENÄSSANS FÖR JÄTTE-DIESEL-PICKISAR
Dieselkritiken verkar ha lagt sig, och nyligen gjordes ett test i Tyskland som 
visar att luften som kommer ut ur avgasröret ibland är renare än den som 
kommer in i luftintaget. Imponerande! Den här klassiska jättepickupen (men, 
det finns större) är faktiskt första Silverado-dieseln sedan 1997. 8,8 ska den 
dra i den realistiska amerikanska körcykeln. 281 hk och 624 Nm. 4,3 ton får 
den dra. Finns också med fyrhjulsdrift. Andra kvartalet växte segmentet  
suv-pickup med diesel med 23 procent så denna blir nog framgångsrik.

På en sån här ranch 
trivs Silveradon.

En faceliftad XC90 ser fortfarande fräsch ut efter drygt fem år. Volvos 
formspråk är verkligen lyckat och förklarar en stor del av märkets 
framgångar. Nu presenteras en körklar självkörande variant. Lådan 
på taket påminner lite om de första autofocus-kamerorna från tidigt 
80-tal, eller Volvos första Blind spot information (Blis) som hängde 
som isklumpar på backspeglarna året runt. Det blir säkert mer in-
tegrerat med tiden, men redan nu finns en mängd säkerhetssystem 
som ska säkerställa att bilen ofördröjligen stannar om någon del av 
autopiloten ballar ur.

COMPACT LIVING I UR OCH SKUR
Är husbilen månne ett hållbart sätt att resa på? Det menar husbilsbranschen. 
Samtidigt är det ont om plats i våra städer och vi behöver samsas med  
bibehållen levnadsstandard. Varför inte då välja en Volkner som har patent 
på garage mellan hjulaxlarna – en smart placering på denna stora husbil 
som kostar från tolv miljoner och uppåt. Garaget rymmer en i8 och då får  
det ändå plats för stolar och bord, två elcyklar och en grill i husbilen. Likt på 
amerikanska husvagnar kan vardagsrummet fällas ut och vips har man 35  
i stället för 30 kvadrat. Svansmotorn från Volvo (460 hk) är inkapslad för att 
ge en ljudkomfort utöver det vanliga. Garagegolvet kan också användas som 
terrass och täckas av en 3x10 m stor markis. 

Tankas med bränsleceller
Vi hör mycket om elbilar men mindre om 
bränsleceller, en teknik som hittills inte 
rosat marknaden men har potential. En X5 
Hydrogen Next är kanske inget för Sverige 
med tillgång på relativt miljövänlig el, men 
väl i andra delar av världen. Den tankas 
på knappt fyra minuter, är utsläppsfri, 
och effektiv samt tyst och hållbar – men 
kostar mycket och det finns säkerhets-
risker. BMW tror sig kunna hantera båda 
problemen och tror inte att elbilar kan 
rädda världen utan att även bränsleceller 
behövs. 2022 ska den komma.

Über-Volvon blir Uber-Volvo

Du hittar oss även 
på sociala medier

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

Vinnare
Vinnare av fyra fälglås från Rimgard, som vi lottade ut i 
septembernumret, blev Maria Kull från Gösta Samuelssons 
Bil i Ludvika.

Vi har fått 6 Goat yoga-spel till utlottning. Vill du 
vinna, mejla namn och postadress till redaktionen@motor-
branschen.se senast 10 december 2019. Skriv ”Utlottning 
Partyspel” i ämnesfältet. Tidningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt betalas 
av vinnarna.

  MOTORBRANSCHEN 11  •  2019 23

Nytankat 2

Let´s go(at) party
Goat yoga, ja, just getyoga, har trendat på sociala medier några 
år och faktiskt också börjat praktiseras i verkligheten. Men alla 
kanske inte uppskattar att ha en levande get klättrande på 
sig under yogapasset. Det känns onekligen säkrare, men lika 
crazy, med denna uppblåsbara killing i partyspelet ”Goat yoga” 
från Kikkerland. Deltagarna i spelet ska balansera plastgeten 
på huvudet, på rumpan, slå den i luften etcetera. Månne lika 
roligt med barn som promillemätare för vuxna.

FRÅN ROST  
TILL TOPPSKICK
Peter Haventon har skrivit 36 böcker  
i serien ”Bilar med fotografier från 
förr” under 40 år. Nu kommer han 
med jubileumsboken ”Bilar – alla 
tiders nostalgitripp” med berättelser 
om nästan alla av hans egna bilar, mer 
eller mindre körbara, ofta i behov av 
bogsering och flyttning från en lada 
till en annan. Ges ut av bokförlaget 
Semic, kostar 165 kronor på Adlibris.

Automatisk färgblandning
Moonwalk är namnet på en ny automatiserad färgblandningslösning för reparationslackering  
från PPG Refinish Scandinavia. Maskinens sägs blanda tio gånger mer exakt än vad en människa 
kan. När den manuella processen försvinner blir också kladd och spill ett minne, men framför  
allt sparas tid och material. Moonwalk är självrengörande och en dator larmar om något är fel  
i blandningen. Priset är cirka 200 000 kronor plus moms och inkluderar dator med touchskärm, 
etiketter, installation, tre års garanti och serviceavtal. På marknaden finns sedan tidigare också 
Daisy Whell från Bolest.

Med Qi-teknologin i mobiler och andra enheter följer också nya laddare. Danska 
Kreafunk, känd för sin stilrena design, lanserar bland annat den här laddaren 
som samtidigt är en power bank med tre uttag. Finns i två storlekar och färgerna 
svart, vit och grå. Cirka 400 respektive 700 kronor inkl moms. 

Snygg Qi-laddning

Bricka för laptoppen – eller frukosten
I sängen eller soffan – brickan ”Laptry” i valnöt har 

antiglidyta på ovansidan och på undersidan och en formbar 
kudde som avleder datorvärmen. Har spillkant och funkar 

också som måltidsbricka för knäna. Två storlekar till priset 
av 595 respektive 755 kronor inkl moms. Finns även en 

billigare variant med plastbricka. Från Bosign.

AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

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

Service:
0510-30 16 10

service@carpart.se 

• LYFTAR, DÄCKMASKINER, 
  HJULINSTÄLLARE 
  VERKSTADSINREDE MM.

• FRÅN ENSTAKA OBJEKT
  TILL TOTALLÖSNINGAR

• RIKSTÄCKANDE SERVICE

• ACKREDITERAD
  KALIBRERING

MÄRKES-

GODKÄND 
OEM

UTRUSTNING

www.carpart.se

Välkommen till monter: 
B06:60 och B06:70 
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Vi på vischan
Vi skriver inte bara om stora företag. Här är tre små – avsides belägna, fjärran 
från bilhandlarkluster. Gemensamma nämnare är trivsamhet och personliga 
kundmöten. Men skillnaderna mellan landsbygd och storstad blir allt större.
 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PAULINA HOLMGREN & ING-CATHRIN NILSSON

DET ÄR EN ort med ett 100-tal invånare i södra 
Norrbotten, en mittpunkt mellan kust och fjäll 
och elva mil till närmaste trafikljus.

– Inte så mycket hinder i vägen, säger vd:n 
Lasse Forsgren och fortsätter:

– Det finns fördelar med att ligga lite avsides, 
kunder som kommer hit är seriöst intresserade 
och upplever sig sedda. Och vår kännedom om 
kunderna är ju jättestor. När alla känner alla är 
det lätt att få saker gjorda.

Också superviktigt med renomméet förstås.
– Inget annat än rent mjöl duger i påsen. 

Men om man aldrig ljug´ behöver man inte 
tänka på vad man säg´, klargör Lasse.

Kundcurling är det heller inte frågan om.
– Vi gör oss inte till, inget fjäsk.

I TRAKTERNA vintertestas nya Hyundaimodel-
ler av lokala testförare som berättar hur bra 
de går och marknadsför märket. Körskolan i 
Arvidsjaur har fyra Hyundaier som är rullande 
marknadsföring.

Hos Forsgrens Bilfynd, två mil från Arvids-
jaur, är det mysigt, väsensskilt från stora 
schablonmässiga anläggningar. Här dröjer sig 
kunder och spekulanter gärna kvar, inte minst 
i vd-rummet med Lasses digra samling av 
miniatyrbilar. En annan ögonbrynshöjare, som 
tarvar frågor dagligen, står i hallen, en Padda 
DS 21 cabriolet, en av 95 som tillverkades 1968, 
en av fem som såldes i Sverige 1993. Och här 
”får man prata med en mänska när man ringer”.

Den som svarar då är ofta Anette Forsgren, 
71, ekonomiansvarig och ”firmans hjältinna”, 
enligt hemsidan.

Hemvisten är Abborrträsk, bilhandeln heter 
Forsgrens Bilfynd. Hos den snart femtio-
åriga Citroën- och Hyundaiåterförsäljaren är 
mysfaktorn hög. Vd-rummet liknar mest ett 
leksaks- eller bilmuseum.

Forsgrens Bilfynd

”  Vi försöker  
vara vanliga”

”Firmans hjältinna 
är mamma Anette, 
71 år och ekonomi-

ansvarig”

Verkmästare Tommy 
Svensson, vd:n 
Peter Skogland och 
reservdelschefen 
Anders Gabrielsson 
tre av fem delägare 
på Dalslands Bil-
service. 

Bröderna Andreas och Lasse 
Forsgren driver familjeföretaget 
vidare i Abborrträsk.

Bilhandlare som har roligt på jobbet. Christofer 
Andersson och Micke Jönsson på Piston ropade 
härförleden in den här bandvagnen, en BV206, 
80:a, på auktion. Den var rolig att köra ett tag 
och blev en ganska bra affär.
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Hon har varit med sedan 1971 då hon och ma-
ken Assar startade Forsgrens Bilfynd. När Assar 
hastig gick bort för 22 år sedan en fredagskväll 
i november var hon och sönerna Lasse och An-
dreas på plats på måndagen, beredda att driva 
firman vidare. Så har det fortsatt.

Sedan tjugo år tillbaka inbjuds alla ny-
bilskunder under det gångna året till en jultall-
rik i Folkets hus.

– Det är mest en rolig grej, men absolut den 
billigaste reklamen. Folk kör gladeligen lång-
väga, som flest kom 165 personer. Och vi är ju 
tacksamma för att kunderna ger oss möjlighet 
att bjuda dem på en jultallrik, säger Lasse.

LITE LYXIGT för innehavarna, kan det tyckas, 
är att kunna stänga för semester tre veckor 
varje sommar. Men allt är inte bara puttrigt i 
Abborrträsk. Utflyttningen är stor, kundunder-
laget minskar och förbehållen utifrån hårdnar.

– Vi försöker vara ”vanliga”, men det är 
inte så lätt vara vanlig i dagens företagsvärld. 
Kraven på hur vi ska vara ökar för varje år, det 
är bonus malus, dieseldebatt och elbilar. Det 
här är traditionsbundna trakter där folk vill ha 
dragkrok och takräcken, säger Lasse och härsk-
nar till när han kommer in på statsmakternas 
vindlande skattesvängningar.

– Här har vi sålt dieslar i alla tider för att de 
haft mindre koldioxidutsläpp och nu är kun-
derna itutade att dieseln är dödlig, frustar han.

Och så är det de hårdnande GA-kraven.
– De som sitter på ledande poster i dag 

har aldrig mött en kund i en bilhall. Skulle vi 
behandla våra kunder som de behandlar oss, 
skulle vi inte ha en kund kvar.

Det är fortfarande roligt och mysig så länge 
styrningen inte är för hård. Men omsättningen 
minskar och det går mot plus minus noll.

– Vi kände på oss att det skulle minska, 

FORSGRENS BILFYND

ÄGARE: Lasse och Andreas Fors-
gren.

SÄTE: Abborrträsk, Arvidsjaurs 
kommun.

GRUNDAT: 1971 av Assar och Anette 
Forsgren.

MÄRKEN: Citroën och Hyundai.

SÄLJER: 217 bilar i fjol, varav 47 nya 
och 170 begagnade

OMSÄTTER: Mellan 35 och 40 
miljoner.

VINSTMARGINAL: Nollsummespel 
i år.

MEDARBETARE: 5,5 totalt med 
ägarna.

ÖVRIGT: Auktoriserad Hyundaiverk-
stad och AutoExperten-ansluten.

KURIOST: Har genom åren också sålt 
Datsun, Lada, Mazda, Mitsubishi och 
snöskotrar.

”Alla nybilskunder under det gångna 
året inbjuds till jultallrik i Folkets hus”

Piston

”Kunderna bestämmer när vi ska ha öppet”
I en skogsglänta efter Europaväg 14 i Medel-
pads inland dyker oförhappandes en bilhandel 
upp – Piston Motors som säljer Citroën, 
Iveco, Mitsubishi och fyrhjulingar. Läget är 
rätt ovidkommande, tycker de relativt unga 
och relativt nyblivna ägarna. 

TELEFONNUMRET är femsiffrigt: 123 00. Det är 
fem mil inåt landet från kusten, nära tätorten 
Stöde och faktiskt bara ett par mil från Sveriges 
mittpunkt. Förvisso ligger Viskan centralt i 
Sverige, men bokstavligt mitt i skogen där ett 
hundratal personer bor närmare älven Ljungan 
som slingrar sig fram i ett kuperat landskap. 
Långtradare dundrar förbi på ”Green highway” 
på väg från kusten till Östersund och Norge.

En slaktare började sälja Peugeot här för 55 
år sedan. Småningom kom bilfirman att bli 
filial till Bilhallen Sundsvall tills den såldes 
häromåret till Mikael, ”Micke”, Jönsson, 44, 
och Christofer Andersson, 31. Christofer hade 
varit mek i firman i sju år, Micke, var praktiskt 
taget uppvuxen i firman eftersom hans pappa 
var säljare där i 45 år. Ja, Micke sålde faktiskt en 
Saab redan när han var tolv.

Som nyblivna egna bilhandlare högg Micke 
och Christofer upp skog så att gläntan blev lite 
större. De asfalterade parkeringen och klädde 
om huset och nu är de också delägare i en intil-
liggande restaurerad vägkrog.

MYCKET SÄLJS förstås på nätet. Men Piston är 
starka på hemmaplan, den lokala förankringen 
är väl rotad. Även om de nya ägarna bytte 
namn till Piston kommer kunderna fortfarande 
till ”Bilhallen”. Piston är den självklara service-
punkten. Samlingspunkten också tycks det; i 
den charmiga kaffehörnan sitter alltid ortsbor.

– Våra märken är väl etablerade här och vi 
försöker ha ett brett begagnatutbud av fyrhjuls-
drivet och pickuper. Mitsubishi är jättestarkt, 
igenkänningsgraden hög. Fortfarande efterfrå-
gas dieslar som mest, säger Micke.

– Det är en fördel för oss att ha mindre märken 
med lägre investeringskrav.

Kia fick de inte behålla vid övertagandet. 
Övriga bilmärken kompletteras av fyrhjulingar 
och däckverkstad.

KUNDERNA kan nära på räkna med dygnet-
runt-service. Härförleden kom en långväga 
köpare av en Nissan King Cab sent en fredags-
kväll, affären gjordes upp strax före midnatt. Är 
inte Micke och Christofer på plats är de i alla 
fall anträffbara, åker och byter ett batteri åt en 

kund om det så är söndag.
– Ett måste, vi har inte råd att riskera ryktet. 

Det är kunderna som bestämmer när vi har 
öppet, det är ju våran grej, säger Micke

– Kunder kan fara ganska långt för att handla 
av oss. I dag ringde en kund från Tierp, som 
handlat av oss tidigare och tyckte att det var 
bra och trevligt då. Nu kommer han upp för 
att byta bil igen. Bygger man ett bra rykte, gör 
en bra grej och är rädd om kunden spelar det 
ingen större roll var man är.

NAMNET PISTON tog de efter motorkolven 
för att attrahera yngre kunder. Vi har tidigare 
skrivit om deras kaxiga marknadsföring av 
den brandgula loggan. Den är tryckt på tröjor, 
jackor, strumpor och mössor – och vida spridd 
genom vandrande reklampelare. Pistontröjorna 
hade en strykande åtgång på julmarknaden i 
Stöde, innan namnet knappt var inregistrerat.

Mest påfallande i företaget är glädjen – 
Micke och Christofer verkar ha väldigt roligt  
på jobbet! 2

”Gör man en bra grej och är  
rädd om kunden spelar det ingen  

större roll var man ligger”

PISTON MOTORS

ÄGARE: Mikael Jönsson och Christofer Andersson.

SÄTE: Viskan, nära Stöde i Sundsvalls kommun.

GRUNDAT: 1964 av Bo-Göte Sörgren.

MÄRKEN: Citroën, Iveco och Mitsubishi samt 
Suzuki och Kawasaki fyrhjulingar.

SÄLJER: Cirka 500 bilar per år, varav cirka 150 
nya.

OMSÄTTER: Cirka 85 miljoner.

VINSTMARGINAL: 4 procent.

MEDARBETARE: 15 personer.

ÖVRIGT: Däckverkstad och -hotell, biluthyrning, 
bussgodsutlämning och en vägkrog.

I  F R A M K A N T  2

Lasse Forsgren på sitt  
vd-rum som mer liknar  
ett bilmuseum.

har anpassat personalstyrkan och får slita lite 
hårdare. Vi klarar några dåliga år, men frågan 
kanske kommer en dag om vi ska tömma kas-
san eller vika in årorna, säger Lasse.

Pappa Assar sa, efter 1993, då det bara såldes 
124 434 bilar i Sverige, att de som överlevde då 
kommer att överleva allt.

– Och vi är ju kvar, slutar Lasse.2
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DALSL ANDS BILSERVICE

ÄGARE: Vd:n Peter Skogland, verkmästaren 
Tommy Svensson, kundmottagaren Jörgen 
Gren, reservdelschefen Anders Gabrielsson 
och ekonomen Mats Wahlstedt som inte är 
operativ.

SÄTE: Bengtsfors i Dalsland.

GRUNDAT: 1988 av Olof Edvardsson.

MÄRKEN: Volkswagen plus service på VW trp 
och Skoda.

SÄLJER: Målet i år är 110 nya och cirka 100 
begagnade.

OMSÄTTER: Cirka 46 miljoner.

VINSTMARGINAL: 2,5 procent. 

MEDARBETARE: Inklusive ägarna jobbar nio 
personer på företaget.

Bengtsfors i Dalsland kräver en avstickare 
från de stora riksvägarna. Att vara auktori-
serad VW-handlare här har sina sidor, både 
bättre och sämre. Men personalen som tog 
över för tio år sedan är tillitsfull. 

DALSLAND är trolskt. Bengtsfors, en istidsdrejad 
dalgång med slingrande vattenleder. Och två 
bilåterförsäljare. En av dem är VW-handlaren 
Bengtsfors Bilservice, verksam i en avfolknings-
bygd med cirka 3 500 invånare i tätorten, cirka 
10 000 i kommunen.

Det är nära norska gränsen, 10 mil till 
Karlstad, 18 mil till Göteborg. Tre mil söderut 
stryker 45:an mot Oslo förbi.

– Vi ligger ju i en avkrok mitt emellan allting, 
tillstår vd:n Peter Skogland, 56, som tog över 
tillsammans med fyra kollegor efter grundaren 
som ville sälja.

Ingen av de tidigare löntagarna verkar ångra 
övertagandet. Det rullar på rätt skapligt.

– Alltid är det någon som vill byta bil. Volks-
wagen, med sin modellbredd, är ett bra märke 
att ha ute i skogen. Det finns något för alla. Ett 
märke till skulle bara kannibalisera, säger Peter

Nackdelen med auktorisation kan förstås 
vara tunga investeringskrav. Som laddstationer 
i en trakt där elbilar inte efterfrågas alls. Eller 

Dalslands Bilservice

Verkstan lockar norska kunder
receptionsdisken som gapar öde och tom (men 
är bra som buffébord vid event) en trappa upp 
i hallen – här gör nästan alla kunder entré via 
kundmottagningen i bottenplanet.

– I vissa lägen kan det kännas hårt att ha 
samma CI- och CD-krav som de stora.

MEN FÖRDELARNA med att verka på en liten ort 
som denna är den personliga kontakten. Och 
kundnöjdheten ligger i topp, två år på rad den 
bästa i återförsäljarnätet. 

– Vi gör mer än vi skulle behöva. Vi är väldigt 
rädda om vårt rykte. Det skulle inte hålla på 
en så här liten ort om folk skulle springa och 
snacka skit, säger Peter.

Mycket socialt snicksnack blir det.
Bilservice, som det sägs i folkmun, jobbar 

väldigt lokalt. Lokalbefolkningen utgör 80 pro-
cent av bilköparna. Utflyttade Bengtsforsbor kan 

komma tillbaka också. Men servicetjänsterna 
lockar många norrmän.

– Vi har en till två verkstadskunder från 
Norge varje dag, säger kundmottagare Jörgen 
Gren som också är delägare.

Men det är viktigt att synas – på event, kanot-
maraton och inte minst när den lokala fotbolls-
klubben har sina matcher och event.

Fortfarande kör Bilservice mycket tidnings-
annonser i print.

– Dalslänningen har 80 procents täckning, 
berättar Peter men tillägger att de själva haft lite 
dåligt med bil ett tag och därför legat lite lågt 
med marknadsföringen.

MEDARBETARNA har många roller. Nästan alla 
stannar fram till pensionen. Bilservice har 20 
procents marknadstäckning. Att det inte är mer 
kan kanske förklaras av att det här är gammal 
Volvo-bygd; Dalslandsverken sysselsatte tusen 
personer här fram till nedläggningen för tjugo år 
sedan som blev ett dråpslag för bygden. Någon 
Volvohandlare finns inte kvar, men Brandt Bil 
har en serviceverkstad. Roy Andersson Bilbo-
laget säljer bland annat Opel, Hyundai, Subaru 
och Suzuki. Båda har fått leverera biogasbilar 
till kommunen, Dalslands Bilservice elva Golf 
Sportscombi.2

”VW, med sin  
modellbredd, är ett 

bra märke att ha 
ute i skogen”

Peter Skogland, 
vd och delägare.

VW-handeln  
i Bengtsfors  
togs över av  
personalen.

www.citk.se

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

CITK Däckhotell

• Kontakta era kunder via sms och 
låt kunden själv boka.

• Systemet är utvecklat av er i 
branschen med hjälp av oss. 

• Öka försäljningen av nya däck.

För mer information kontakta:
matthias.fischer@citk.se (0703-42 53 51) eller sigge.dufvander@citk.se (0730-91 26 67)

Har hantering 
av däck blivit 
mer än en
bisyssla?
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Så ser kunderna  
på merförsäljningen

Alla som har lämnat in bilen på verkstaden  har varit med om att teknikern  
blir säljare. Då vankas torkarblad, spolarvätska och annat behövligt. 

Men hur ser kunderna på merförsäljningen  
– ett krängande eller en bra service?

Brukar du råka ut för merförsäljning på  
verkstaden?
– Ja, lyssna här! För ett tag sedan vände jag mig till 
en märkesverkstad, och de sa att partikelfiltret be-
hövde bytas. Då fick jag höra om ett mindre ställe 
som kunde göra rent filtret i stället. Där sa de att 
filtret var bra, men inte bränslepumpen. Sedan 
skulle plötsligt även kamremmen fixas. 

Jobbet växte?
– Så kom han på den mindre verkstan på att partikel -
filtret trots allt var dåligt. Då kopplade han först 
förbi det. Jag sa till honom att det är olagligt, och 
till slut fick jag ett begagnat filter. Sedan blev jag 
misstänksam och tog den gamla bränslepumpen 
till märkesverkstaden för ett test. Det var inget fel 
på den!

Låter riktigt illa?
– Aldrig mer någon sådan mindre verkstad.

Brukar du nappa när serviceteknikern ska 
sälja torkarblad med mera?
– Ja, det brukar jag. Det är en bra påminnelse, 
annars kanske jag får åka dit en gång till, och det 
slipper jag gärna.

Du tycker inte att det bara är ett enkelt sätt 
att dra in lite mer pengar?
– Jo, men jag måste ju fixa det i vilket fall som 
helst. Så det ser jag bara som positivt.

Har du aldrig varit med om något tveksamt?
– Nej, peppar, peppar. Men de gånger jag läst olika 
konsumenttester i tidningen brukar det alltid dyka 
upp felaktigheter. Oljefilter som inte blivit utbytta 
och liknande.

Den verkstad du anlitar, är du nöjd med den?
– Ja, jag har hittat en bra. En liten verkstad där de 
är måna om sina kunder.

Vad tycker du om den typiska merförsäljningen 
på verkstaden?
– Jag hade faktiskt bilen inne för bara några dagar 
sedan. Och ja, det var dyrt. Det gick på 6 700. Bara 
oljan kostade 1 100. Sedan skulle det till spolar-
vätska för 78 spänn, det var lite saftigt.

Du fick öppna plånboken rejält?
– Ja, men som jag brukar säga, alla behöver tjäna 
pengar. Fast å andra sidan ringde jag på en måndag 
och fick tid samma vecka. Och de där lamporna 
de bytte tog de bara 12,50 för. De hade kunnat ta 
det tiodubbla utan att jag hade tyckt att det var 
konstigt.

Så vad tycker du, är merförsäljningen bra 
eller dålig?
– Jag lutar nog åt att det är en bra service.

GABRIEL SARGON

GÖR: Skomakare.
BOR: Västra Frölunda.
KÖR: Nissan Micra och  
Nissan Juke.

MICAEL RÖNNTOFT

GÖR: Verksamhetskonsult.
BOR: Bromma.
KÖR: Subaru XV.

PIERRE WIGERTZ

GÖR: Upphandlingskonsult.
BOR: Vallda.
KÖR: Två Mazda, en Porsche 
Cayenne och en Opel Rekord 
från 70-talet.

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

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

Erbjud dina kunder en utökad garanti*. 
Och behåll dem längre!
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3 Nöjda kunder
och en enorm
tidsbesparing

Vi skapade helt  
nya processer

”  Vi mer än fördubblade 
timmarna på varje lyft”

TEXT & FOTO MARIA ERIKSSON 

Kunderna var  
inte nöjda, vi var  
ineffektiva och 
olönsamma

”VI VILLE SKAPA ett paradigmskifte – leverera på tid, skapa rela-
tioner och lösa våra kunders problem. Ledningssystemet byttes till 
RLPS (Rejmes Lednings- och produktionssystem) som bygger på 
närvarande ledare som stöttar, coachar och leder från ”golvet” med 
utmanaranda. Vi tog bort kundmottagare och backoffice och satte 
operatören i fokus. 

Teknikerna gör nu allt från ax till limpa, vi kallar det ”the clean  
process”. Cheferna coachar teknikern om problem uppstår eller ”läck-
age” behöver stoppas. Det handlar inte om att peka finger utan att visa 
respekt för jobbet och medarbetaren. Större jobb crosscheckas genom 
att kollegerna kontrollerar varandras jobb. Mindre jobb utförs enligt 
en checklista. Tolv tekniker ryms på sex arbetsplatser; vi behövde bara 
hälften så många lyftar och bara bygga hälften så stort. 

Att arbeta två personer per lyft innebär ett samarbete som grundar 
sig i en fastslagen standard för utförandet av olika arbeten. Vi vinner 
tid genom att alla jobbar processanpassat. Alla kan i princip göra allt, 
vi är inte så sårbara om någon blir sjuk. Ingen har säregna roller. 

Vi har i dag tolv tekniker varav två är teamleaders. Verktygsvagnarna 
är frekvenssorterade; de som används mest läggs i översta lådan, allt 
för att spara tid.”

”FÖRR LYCKADES VI varken leva upp till våra egna eller kundernas 
förväntningar. Vi hade för få timmar sålda per lyft och arbetsplats, 
omoderna anläggningar och låg kundnöjdhet. Det var inte möjligt 
att skapa effektivitet, lönsamhet och nöjda kunder. Vi levererade helt 
enkelt inte efter våra grundprinciper om tid, relation och problemlös-
ning. En arbetsplats var bemannad av en tekniker som i snitt sålde 
runt 1 350 timmar per år, vilket var för lite och olönsamt och ett 
slöseri med platsutnyttjandet.”

Problemet

Lösningen

Resultatet
REJMES I HALMSTAD

”VI HAR reducerat 90 procent av alla verkstadsjobb till halva tiden, en 
tidsvinst även för kunderna. Alla bilar får ett ”tidslöfte”, en tid för in- 
och utcheckning, oavsett om kunden väntar på plats eller inte. Har vi 
sagt att en bil är färdig ett klockslag är den det. Så bygger vi relationer. 

I stället för kundmottagare har kunderna en personlig servicetekniker. 
Alla har hög social kompetens och vi har medvetet anställt yngre 
tekniker som uppskattar vårt sätt att jobba med drift och disciplin. 

Vi är väldigt nöjda. Det branschen inte trodde var möjligt har vi 
åstadkommit. Vi lägger i dag 3 000 timmar per lyft och år jämfört 
med tidigare 1 350 timmar på en arbetsplats med en tekniker. Det  
tog fyra år att åstadkomma det. Nästa mål är att alla ska ligga på 4 000 
timmar per lyft. 

Till en början får man räkna med att ett sådant här skifte kostar, en 
naturlig effekt av en större förändring. I dag är vår enda personalkostnad 
i verkstaden tekniker.

Effektiviseringens positiva effekter har spridit sig. Vi har haft besök 
från Australien, USA, Israel och Uruguay. Besöken fortsätter alltjämt. 
Det är världsklass helt enkelt. Vi har Sveriges mest nöjda Volvoägare, 
är nominerade till Året Verkstad av Motormagasinet och hoppas på 
pallplats igen på Volvos Excellence club som vi vann förra året. Genom 
att leverera på tid, leva upp till relationer och lösa problem har vi 
skapat en genuint enkel grund för nöjda och lojala kunder.”

Med 3 000 timmar per lyft och år vågar servicemarknadschefen Joacim 
Cernliden påstå att Volvohandlaren Rejmes i Halmstad har en av Sveriges 
mest processtyrda och effektivaste verkstäder som besöks i studiesyfte  
av bilföretag från hela världen.
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Första målet om 3 000 timmar 
per lyft och år är uppnått,  
nästa mål är 4 000 timmar,  
berättar Joacim Cernliden.
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TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

av platsannonserna där chefer söks, 
anger arbetsgivaren att de önskar 
personer med examen, enligt en 
kartläggning från utbildning.se. 

Något annat som värdesätt högt är 
samarbetsförmåga.

I en ny studie om svenskarnas möten, har man 
undersökt vad som gör ett möte effektivt. Det blir 
tydligt, enligt studien, att det handlar om att prioritera 
och ifrågasätta.  

– Egentligen är det ganska enkelt, säger Fredrik 
Bauer, vd och grundare för företaget Mötesutveck-
ling, som specialiserat sig på möten och ligger bakom 
studien.  

Bauer menar vidare att de företag som har mest 
effektiva möten, har rutiner för att möten innehåller 
ett syfte och ett mål.  

För att ett möte ska kunna vara effektivt och rätt 
beslut fattas, krävs någon form av underlag innan 
mötet. Trots det menar bara en tredjedel i undersök-
ningen att det finns inför deras beslutsmöten.  

En annan nyckelfaktor för effektiva möten är 
att alla på mötet är aktiva. Telefoner och datorer 

HENRIK KJERSEL, säljare på Bilmetro 
i Avesta
– Jag har hunnit testa diverse olika bran-
scher i mitt yrkesliv. Men sedan elva år till-
baka känner jag att jag hittat mitt drömjobb. 
Jag har lite svårt att tänka mig något annat 
arbete. Men förmodligen skulle det ha varit 
något annat inom försäljning.

Manlighetskoden Ledarskapets  
7 dygder 
Manlighetskoden bygger på samtal som 
författarna Ulrika Sedell och Jonas Ny-
man haft med femton män och en kvinna, 
som tidigare levt som man. Samtliga har 
på olika sätt brutit med 
traditionella förväntningar 
på vad det innebär att vara 
man i en ledande position. Ur 
deras berättelser framträder 
vägar för att skapa ett mer 
inkluderande arbetsklimat 
och ett inspirerande, medve-
tet och hållbart mans- och 
ledarskapsideal. 

Permanent record 
Edward Snowden riskerade allt när han av-
slöjade den amerikanska regeringens system 
för massövervakning. I sin bok, ”Permanent 
record”, berättar han för första gången 
hur han hjälpte till att bygga systemet och 
sedan försökte få ner det. Det 
var 2013 som den då tjugonioår-
iga Edward Snowden chockera-
de världen genom att bryta med 
den amerikanska underrättelse-
tjänsten. Samtidigt avslöjade han 
att USA:s regering i hemlig-
het avlyssnade varje telefonsam-
tal, textmeddelande och e-post. 

BOKTIPS

Vad hade du gjort om du 
inte var i bilbranschen?

Fd fotbollsstjärnan Lotta Schelin om landslagets lagkapten Caroline Seger under fotbolls-VM

MELKER OSCARSSON, reservdels-  
och tillbehörsansvarig, Nordslingan  
Bil i Eskilstuna:
– Jag utbildade mig till rörmokare, tyckte det 
var viktigt att lära mig ett hantverksyrke och 
jag blev rätt säker på verktygs- och material-
hantering. Men ute i arbetslivet insåg jag att 
jag brinner för bilar och började på pappas 
företag. Här trivs jag och räknar med att bli 
kvar, kanske till och med ta över en dag.

TOBIAS SIKANEN, verkmästare på 
Scania i Södertälje
– Då hade jag hållit på med ekonomi, för jag 
tycker om pengar och har lätt för att hålla 
ordning på budget, framtidsbesparingar och 
investeringar. Men jag har ingen ekonomisk 
bakgrund och trivs i lastbilsbranschen.

CHEFER RISKERAR  
SIN EGEN HÄLSA  
Chefers hälsa åsidosätts när de pressar sig själ-
va för att leva upp till sitt ansvar för medarbetar-
nas arbetsmiljö. Det visar en undersökning som 
Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision. 

Sju av tio chefer svarar att de prioriterar sina 
medarbetares arbetssituation före sig själva 
och endast tre av tio chefer svarar att de har 
tillräckligt med tid för att skapa en balanserad 
arbetssituation för sig själva.

Sjukfrånvaron bland chefer har ökat med 50 
procent mellan 2014 och 2018, enligt Previa. 
Fackförbundet Vision förväntar sig förändringar. 
”Chefer ska inte behöva välja mellan sin egen 
och medarbetarnas hälsa – deras arbetssituation 
måste ses över.”

”Hon leder med ett stort hjärta.  
Det gör bra ledare”

FRÅGA TRE

I 47 %

Många möten är meningslösa 
konkurrerar om vår uppmärksamhet och endast 22 
procent av deltagarna i studien, säger att de är helt 
närvarande under sina möten. 

Se till att ha en 
tydlig agenda 

inför möten. 
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BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1 
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se 
033 - 20 26 50

SPECIAL (202X267MM) > DMV

NYHET

#497975
VERKTYGSVAGN MED VERKTYG, 277 
DELAR
Verktygsvagn med totalt sju lådor, sex av dessa är 
fyllda med verktyg.

#510224

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

9.467 KR
10.263 KR

KAMPANJ

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

15.596KR
19.992KR

KAMPANJ

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

1.596KR

NYHET

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

959KR

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

26.900KR

NYHET

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

1.159KR

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

35.996KR
52.000KR

KAMPANJ

#510425
TVÅPELARLYFT, 4-TON
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre 
transportfordon. 

13.520KR

SAMTLIGA PRISER ÄR UTAN MOMS

3.999KR
5.960KR
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2018 blev ännu ett 
gott år för den svenska 
motorbranschen.  
Men effekterna av en 
vikande konjunktur 
och en tuffare mark-
nad börjar märkas. 
2018 blev också ett 
år då politiska beslut 
som bonus malus 
ställde extra stora 
krav på branschens 
flexibilitet.

I Motorbranschens stora  
lönsamhetsundersökning har 
vinstmarginalen för MRF-före-
tagen på personbilssidan sjunkit 
för tredje året i rad. Men nivån 
är ändå något högre än genom-
snittet de tio senaste åren. Även 
bland återförsäljarna av lastbilar 
fortsätter den nedgång som  
började 2017. Även allbils-  
och skadeverkstäderna  
har fått märka av en  
nedgång under 2018

Fordonsbranschen 
som helhet har dock 
klarat sig bättre än 
många andra bran-
scher och klättrar 
stadigt uppåt på listan 
över Sveriges 100 
mest framgångsrika 
branscher.

 

TROTS TUFFA 
PREMISSER

BRA ÅR
TEXT ANNIKA CREUTZER

2019 kan bli ett ödesår
Det blåser hårdare vindar men MRF:s medlemmar klarade sig ändå riktigt bra 
under 2018. Försäljningen var ryckig och på verkstadssidan är det fortfarande  
en skriande efterfrågan på kunnigt yrkesfolk som både minskar möjligheterna 
till intjänande och innebär högre lönekostnader. 
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NÄR RESULTATEN för 2018 summeras kan 
bilbranschen känna sig nöjd. Trots allt som 
hände under fjolåret gick det riktigt bra. Inte 
så bra som de två föregående rekordåren, men 
vinsterna har ändå hållit sig på en bra nivå. Det 
visar Motorbranschens årliga stora lönsamhets
undersökning av MRFföretagens resultat. 
Allbilsverkstäderna är med för femte året och 
skadeverkstäderna för tredje. Det innebär totalt 
fyra mätningar:

2Återförsäljare av bilar
2Återförsäljare av tunga fordon
2Allbilsverkstäder
2 Skadeverkstäder

Vinstmarginalen 2018 för återförsäljare av 
bilar blev 1,8 procent, vilket är en nedgång på 
0,3 procentenheter från föregående år och en 
bit från toppåret 2015 då den var 2,4 procent. 
I den övre kvartilen var vinstmarginalen 3,2 
procent och i den nedre 0,5 procent. 

Bland branschen som helhet, inklusive alla 
som inte är MRFmedlemmar, var spridningen 

i resultat större. Medianen var en vinstmarginal 
på 2,2 procent men i den lägre kvartilen var 
den negativ, minus 1,0 procent och i den övre 
betydligt högre, 7,4 procent. 

MRFåterförsäljarna av lastbilar har generellt 
högre vinstmarginaler än återförsäljarna av 
personbilar och för 2018 var den 4,1 procent. 
Det är en nedgång med 0,4 procentenheter från 

2017. Toppåret 2011 låg vinstmarginalen på 5,1 
procent.

– Som helhet har våra medlemmar klarat 
sig bra trots den ryckighet och osäkerhet som 
präglat 2018 och fortsätter att prägla 2019, 
säger MRF:s vd Tommy Letzén.

– Det är aldrig bra med ryckighet för 
verksam heten kan inte bli optimal. Står verk
samheten stilla kostar det och blir det för mycket 
ökar kostnaderna bland annat för övertid.

Det andra problemet är att hitta personal.
– Det har varit tufft. Vi har helt enkelt inte 

kunnat få ut det resultat vi velat, och borde 
kunnat få, på grund av avsaknaden av manskap. 
Främst märks detta på verkstadssidan, säger 
Tommy Letzén.

MEN LJUSPUNKTER saknades inte under 2018. 
– Begagnathandeln är en klar ljuspunkt. Den 

har hjälpt till att hålla upp resultatet både på 
återförsäljarsidan och verkstäderna. Vi har inte 
sett så låga lager på begagnat på mannaminne!

– Den fallande kronkursen har också, till
sammans med länders olika lagstiftning kring 

stöd för miljöbilar, gett goda ex
portinkomster, inte minst i form 
av bra gränshandel. Det märks 
tydligt att svensk lagstiftning, 
som premierar förstaägaren av 
en miljöbil, ger export till länder 
där även begagnade miljöbilar 
gynnas. Läggs det till att WLTP
reglerna är olika förstärker 
det exporten. Ta som exempel 
Finland, där all WLTPbaserad 
skatt tas ut under bilens första år. 
Det har inneburit en mycket stor 
efterfrågan på unga motorstarka 
begbilar från Sverige.

MILJÖFRÅGAN var central under 
2018 med införandet av den 
svenska beskattningen enligt 
bonus malus mitt i sommaren. 

– Det ställde återförsäljarna 
på verkliga prov. Det gällde att få 

Tommy  
Letzén.
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”Tid är framtidens viktigaste valuta”

”Många samlar  
sig inför resan ner  

från toppåren”

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD  
Motorbranschens årliga lönsamhets
undersökning görs av affärsanalys
företaget Bisnode som har 
sammanställt uppgifterna från MRF
företagens bokslut för 2018.  
I undersökningen ingår bara verk
samma aktiebolag.

I undersökningen ingår 416 åter
försäljare av bilar och 30 återförsäl
jare av lastbilar. För fjärde året ingår 
verkstadsföretagen, i år 168 företag 
och för andra gången ingår skade
verkstäderna, 369 företag. 

I några få fall har bokslut för 
2018 saknats. Då har föregående 
års bokslutsuppgifter använts för 
skattning av nyckeltalen under 2018, 
enligt samma princip som i tidigare 
lönsamhetsundersökningar.

I grafiken visas samtliga uppmätta 
resultat sedan 2006 då undersökningen 
startade för återförsäljare personbil 
respektive lastbil. För allbilsverkstäder 
är det mätningar från 2013 och för 
skadeverkstäder från 2015. 

Det mått på resultat som används 
är företagens vinstmarginal. Vinst
marginalen är resultatet i förhållande 
till omsättningen, efter att kostnader 
för finansnettot är borträknade efter
som olika företag har olika kostnader 
för upplåning och olika inkomster av 
kapital.  Genom att ta bort kostnader 
och intäkter på kapitalsidan, finans
nettot, kan vi bortse från hur företaget 
finansierat sin verksamhet och enbart 
mäta verksamheten. Vinstmarginalen 
är angiven för medianen samt undre 
och övre kvartilen (se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. 
Hade ett genomsnittligt värde 
använts hade ett extremt dåligt eller 
extremt bra värde kunna påverka 
snittet. Genom att välja medianen 
undviker vi att enstaka företag inte får 
allt för stor påverkan på resultatet. 
Övre kvartilen är det mittersta värdet 
i gruppen över medianen, nedre kvar
tilen är det mittersta värdet i gruppen 
under medianen. En fjärdedel av 
företagen har alltså ett resultat som 
är sämre än under kvartilen, hälften 
har ett resultat undre medianen och 
tre fjärdedelar har ett resultat som är 
sämre än övre kvartilen.  

PERSONBILSHANDLAREN

”Fordonsskatter påverkar många”
På Vallentuna Motor norr om Stockholm gick affärerna bra 
2018 och vd:n Thomas Hobro är nöjd med första halvan av 
2019 också även om en svag avmattningar har börjat märkas.

THOMAS HOBRO säger att det framför allt är 
effekter av olika skatteregler som påverkar 
försäljningen.

– Vi klarar oss förhållandevis bra men det 
har hänt mycket på kort tid som har påverkat 
hela motorbranschen. Lagstiftarna går för fort 
fram. När vi anpassat oss efter de nya reglerna 
enligt bonus malus är det dags för den nya 
beskattningen från årsskiftet baserat på WLTP, 
fortsätter han.

– Jag har förståelse för att vi måste sätta in 
många åtgärder för att motverka miljöförstörelse 
och att alla måste bidra. Men jag tror inte det 
finns full förståelse hur de nya lagarna påverkar 
inte bara oss utan även företagskunderna, säger 
Thomas Hobro.

– När kostnaderna ökar för företag som har 
fordon i sin verksamhet, får det effekt på in
vesteringar och möjligheter att växa. Skatter på 
fordon påverkar i praktiken hela näringslivet.

ÄVEN NYA REGLER för hushållen ser han har en 
påverkan på försäljningen.

– Med de nya amorteringskraven kan en 
familj vara tvingad att amortera och det tar av 
utrymmet de annars skulle kunna använda till 
exempelvis ett bilbyte, säger Thomas Hobro 
och sammanfattar:

– Bilindustrin, ja, hela motorindustrin, har 
kommit att få betala en stor del av förändring
arna på skatteområdet och annan ny reglering.

Men det finns också positiva förändringar 
som är spännande för en erfaren bilhandlare.

– Nu dopas och drivs försäljningen på av 
de elektrifierade bilarna. Vi får ny teknik, nytt 

sätt att driva bilarna och det är intressant vad 
som händer med batteriutvecklingen. Det är 
en spännande tid att vara med om! Vi får bara 
hoppas att infrastruktursatsningarna, framför 
allt elförsörjningen, hänger med.

VALLENTUNA MOTOR har varit med länge. Före
taget grundades 1955 av familjen Noreen, som 
ett familjeföretag. Thomas Hobro har arbetat i 
företaget i 20 år.

– Till slut blev jag som en ”familjemedlem” 
och då fick jag chansen att köpa företaget av 
familjen Noreen, säger han med ett leende.

I dag omsätter Vallentuna Motor 90 miljoner 
och säljer cirka 500 bilar om året. Hälften är 
nya, Ford och Mitsubishi, hälften är begagnade. 
Företaget har också en serviceverkstad.

–Vallentuna är en kommun på tillväxt och 
våra kunder bor framför allt i de norra delarna 
av Stockholm, förklarar Hobro.

Samtidigt är Vallentuna en till ytan stor 
kommun med långa avstånd. Kommunen är 
också känd för sitt rika antal hästgårdar. Det 
har väckt tankar om nya affärer för Vallentuna 
Motor. 

– Vi ska börja något nytt! Nu utökar vi med 
försäljning av mopedbilar som vi hoppas ska 
passa de yngre i vår kapitalstarka region.2
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”Det är en  
spännande tid att 

vara med om”

en så effektiv försäljning som möjligt både före 
och efter halvårsskiftet, säger Letzén och menar 
att varje återförsäljare säkert har sin berättelse 
om hur omställningen påverkade 2018.

WLTP började införas 2018.
– Den nya mätmetoden, som har en annan 

körcykel, ökar mätvärdena med i snitt 20–30 
procent, trots att det är samma bil som innan. 
Därmed kan en bil som är bonus helt plötsligt 
bli en malusbil. Här pågår ett race mellan 
regeringspartierna och samarbetspartierna och 
jag menar att Miljöpartiet har fått en allt för 
stark ställning i dessa förhandlingar. Det måste 
finnas större förståelse för hur reglerna inte 
bara påverkar fordonsbranschen utan hela det 
svenska näringslivet, säger Tommy Letzén.

Många frågor kring omställningen måste 
lösas. 

– En är den fysiska tillgången på ström. 
Vi ser ställen i Sverige som inte får önskad 
mängd till sina anläggningar. En del rekom
menderas att skaffa egna ackumulatorer på 
tomten för att klara sig, det är en lösning som 
inte håller i längden. Våra medlemmar ska inte 
behöva ställas inför valet att flytta till en annan 
kommun bara för att få den el som behövs för 
omställningen. Nu ser vi också att den större 
matarledningen i ledningsnätet till södra Sve
rige är försenad och det talas om att det kan bli 
ransonering av el!

– Sedan blir det aktuellt att hålla koll på 
restvärdesfrågorna. Hur ska vi värdera en två 
år gammal bil när uppdateringen på nya bilen 
har ökat räckvidden på el med 30 procent? 
2019 kan vara det år vi ser som startåret när vi 
blickar tillbaka, menar Tommy Letzén. 

Han förklarar ryckigheten i att statsmakterna, 
trots vetskapen om nya internationella regler 
för avgasmätning, WLTP, ändå strax innan 
valet valde att införa bonus malus baserat på 
gamla mätmetoder. 

– Osäkerheten har sedan fortsatt under 
2019 med olika besked från regeringen kring 
tidpunkten för ett införande. Dessutom komp
letterat med effekterna kring fabrikanternas  
regelverk av footprint, vilket gör 2019 som 
startår för mätningar och eventuella sanktioner.

Fokus på elbilar påverkar också servicesidan. 
– Vi räknar med att ökningen på elbilsmark

naden med tiden kan leda till att service
marknaden minskar med 30–40 procent på 
traditionella jobb. Det är viktigt att vi lär oss ta 
betalt för de digitala tjänsterna. Samtidigt ser 
vi på skadesidan att efterfrågan snarare ökar. 
Skadorna i blandad trafik har ökat. Den snabba 
acceleration och retardationen i elbilen över
raskar en del förare. Här går alltså utvecklingen 
mot den förväntade..

De självkörande fordonen tror Tommy Letzén 
ligger längre bort i tiden än de tio år som det 
råder bred uppfattning om. 

– De kommer i gruvor, på åkrar, i hamnar 
och på andra platser utan allmän trafik. Möjligen 

kan de komma på E4:an om elförsörjning i 
vägen blir verklighet. En stor svårighet inter
nationellt är att lösa de juridiska problemen. 
Ansvarsfrågor och vad som ingår i förarbegrep
pet måste klarläggas. Infrastrukturen med 5 G, 
vägmarkeringar och skyltar måste förändras för 
att klara alla typer av väder i vårt land.

Under 2019 har stadsbilden i större städer 
förändrats i och med elsparcyklarnas intåg.

– Jag tror inte att de kommer att ersätta det 
enskilda bilåkandet i någon högre grad, utom 
möjligen någon taxi eller kollektivresa, säger 
Tommy Letzén och får stöd av en färsk under
sökning som visar att elsparcyklar i Stockholm 
främst ersätter gång och cykling.

– Men i ett större perspektiv är elsparcykeln 
intressant. Den visar att människors mobilitets
behov ökar och att nya lösningar söks.

BILPOOLER tror Tommy Letzén inte på. 
– Vi ser hur de kämpar och många som ger 

upp. Det går helt enkelt inte att få en bra affär 
i att erbjuda bilar till en större grupp som har 
ungefär samma behov. Många vill ha bilen vid 
samma tillfällen och att dimensionera bilflottan 
så att alla får sina behov tillgodosedda gör det 
mycket dyrt. Dessutom vill de flesta ha en bil 
på sitt sätt med sin bilbarnstol och liknande.

– Idén med bilpooler faller helt enkelt på 
frågan om lönsamhet med en stor flotta och  
andra höga kostnader i form av parkering, 
skötsel av bilarna med mera. Och vi har ju re
dan i dag en väl fungerande lösning i biluthyr
ningsbranschen där vi till exempel på många 
ställen har tillgänglighet 24/7 via mackarna.

Däremot tror Tommy Letzén att det framöver 
kan göras affär av konsumenters behov av olika 
typer av bilar för olika ändamål.

– Någon kanske köper en liten bil med av

talsrätt att byta till kanske en kombi eller en bil 
med dragkrok vid ett antal tillfällen per år. 

– De stora biltillverkarna ser också allt mer till 
ett varierat behov. Volkswagen har till exempel 
gett sig in i tillverkningen av både elcyklar och 
skotrar. En mängd olika mobilitetslösningar 
kan paketeras för att gå mot ”transport as a 
service” (TaaS). 

HUR DET kommer att gå för MRFföretagen 
i framtiden på en tuffare marknad funderar 
Tommy Letzén mycket över. Den internationel
la konjunkturen viker, konkurrensen hårdnar 
och kraven från generalagenterna ökar.

– Dessutom ser vi hur direktförsäljningen 
från fabrik ökar, tillägger han.

I möten med medlemmarna ser han ofta hur 
två generationer i ett företag drar åt olika håll.

– Båda tänker rätt men måste arbeta tillsam
mans. Både värna de nära kundkontakterna 
som är väsentliga – och på allvar ge sig in i den 
digitala världen. Det handlar bland annat om att 
inse att den framtida bilhallen också är virtuell.

– I den virtuella hallen kan besöken vara 
många gånger fler och det gäller att ta hand om 
kunden på samma sätt där. Som bransch måste 
vi ha kontroll över så mycket kundinformation 
som möjligt för att i framtiden kunna erbjuda 
lösningar som sparar tid för kunderna. Tid är 
framtidens viktigaste valuta.

Tommy Letzén menar att investeringsbeho
ven snarare kommer att öka och att kalkylen 
blir svår för den som är verksam i en bygd som 
är på nedgång ekonomiskt.

– Tyvärr tror jag att vi kan vänta oss en tuff 
resa och att resurserna måste användas klokt. 
Antalet återförsäljare fortsätter att minska, en 
del blir filialer till större, andra läggs ner. Det 
gäller att veta vilken resa man vill göra och 
om man framöver vill vara en A, B, C eller 
Dspelare.

SOLIDITETEN bland återförsäljarna är fortsatt 
god och ökade till och med något under 2018. 

– Jag tror att många har blivit bättre på att 
göra sig av med lager, framför allt på begag
natsidan, och därmed frigjort kapital. MRF
handeln har sedan mycket lång tid tillbaka haft 
de lägsta begagnatlagren. 

– Det är positivt och ett tecken på att många 
samlar sig inför resan ner från toppåren. Om 
den vägen blir svagt sluttande eller brant åter
står att se.2

Thomas Hobro.
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UNDER 2018 såldes totalt 6 205 tunga lastbilar, 
över 16 ton, vilket är nytt försäljningsrekord. 
Även lättare lastbilar, upp till 3,5 ton, slog rekord 
med 56 628 fordon. Totalt registrerades en  
ökning med 2,1 procent jämfört med 2017. 

Hög tillväxt i ekonomin, stor infrastruktur
utbyggnad och ett omfattande slutförande av 
fastigheter i den hausse som varit, är några av 
de viktigaste förklaringarna till den lyckade 
försäljningen. 

– Vi får se hur det blir i år. En sak är klar – 
2019 är betydligt ryckigare, säger Klaus Silfvenius, 
bilhandelsansvarig på MRF.

Bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Flera 
bostadsutvecklingsföretag har fått problem 
med kassaflödet och snabbt dragit i bromsen. 

– Nu verkar det komma igång i igen efter
som behovet delvis kvarstår och vi ser att vi har 
fler nyregistrerade entreprenadbilar än tidigare.

Fördröjningar i ett antal infrastrukturprojekt 
som Förbifart Stockholm och utbyggnad av 

järnväg påverkar också. Den största orsaken till 
inbromsningen är dock lagstiftningen som byg
ger på en EUförordning. I somras kom ett nytt 
regelverk som innebär att alla tunga lastbilar 
och bussar registrerade efter 15 juni ska vara 

utrustade med ”smarta” färdskrivare som kan 
avläsas utan inkoppling i fordonet.

– Eftersom det råder brist på dessa skrivare 
var det viktigt för många att få fordonen regist
rerade innan detta datum. Vi ser alltså en kraftig 
ökning i antal sålda tunga lastbilar under det 
första halvåret och en nedgång månaderna 
därefter, säger Klaus Silfvenius.

En annan viktig fråga för svenska åkerier är 
EUbeslutet kring cabotagetrafiken. Ännu är 
frågan inte helt löst inom EU och det är främst 
de östeuropeiska länderna som fördröjer. MRF 
har länge arbetat för att få bort den osunda 
konkurrensen från svenska vägar.  

TRENDEN MED mer eldrift fortsätter.
– Det ställs helt andra krav på lastbilssidan än 

på personbilssidan. Att bara få energitillförsel 
via laddstolpar är inte en framkomlig väg när 
det gäller fjärrtrafiken. Därför kan elektrifiering 
av vägar vara en lösning. Diskussioner förs om 

Säljer mer men tjänar mindre
Omsättningen fortsätter att öka för återförsäljarna av tunga lastbilar och 2018 
sattes ett nytt rekord i antal sålda fordon. Men vinstmarginalen krymper samtidigt 
sakta och det är fortfarande svårt att rekrytera kunnig personal.

LASTBILSÅTERFÖRSÄLJAREN

”Cabotagetrafiken, ett gissel”
Hos Bröderna Brandt Lastvagnar gick försäljningen  
mycket bra under 2018. Volymerna var goda och ungefär 
490 miljoner omsattes.

GODA VOLYMER behöver nu inte betyda goda 
vinster. 

– Vi har tyvärr drabbats av ett antal kon
kurser bland våra kunder. I botten ligger bland 
annat problemen med cabotagetrafiken, säger 
vd Erik Brandt.   

Trots år av ältande är frågan ännu inte löst 
inom EU.

– Ett oschysst spel pågår. Det drabbar de 
svenska åkerierna och i förlängningen oss. 
Frågan är hur det kan få pågå. Som det ser 
ut nu håller de mellanstora åkerierna på att 
försvinna. Många tvingas, eller väljer, att kasta 
in handduken, säger Erik Brandt.

Han menar att de stora åkerierna har stora 
volymer och därmed kan pressa fram en rimlig 
betalning. 

– Enmansåkarna klarar sig också tack vare 
att de jobbar jämt och kan hitta bra nischverk
samheter. De kör sin bil så mycket de kan och 
får göra bokföringen på kvällen eller helgen om 
inte frun gör den. 

BRÖDERNA BRANDT Lastvagnar tillhör Brandt
koncernen där även Bröderna Brandt Personbi
lar och Brandt Fordon, som säljer personbilar, 
ingår. I dag är det Erik och två av hans kusiner 
som operativt leder de olika koncernföretagen. 

– Farfars far startade i Hunnebostrand, men 
vår första anläggning fick vi i Uddevalla och 
där har vi koncernstyrelsen i dag. För lastvag
nar är Åmål huvudort, berättar Erik Brandt och 
tillägger att övriga orter för lastbilsförsäljning
en är Säffle, Uddevalla, Dingle och Vänersborg.

På de fem lastbilsanläggningarna arbetar 
sammanlagt ett hundratal anställda. Under 

2018 såldes cirka 170 lastbilar. Hälften nya, 
hälften begagnade.

– I vår region, norra Dalsland och södra 
Värmland, är behovet av timmer och flisbilar 
stort. I övrigt byggs många för att transportera 
konsumtionsvaror, förklarar Erik Brandt.

– Vi tror att volymerna kommer att vara 
fortsatt på en hög nivå. Men konkurrensen är 
hård. Vi har länge varit marknadsledande i vår 
del av landet men i år har vi fått kämpa och inte 
alltid varit nummer ett.  

ERIK BRANDT tror att kundernas behov kom
mer att förändras lite. 

– Trenden med att köpa på nätet och få leve
rans till dörren är en utmaning för åkerierna. 
De behöver bredda och ha både små och stora 
lastbilar för att klara alla typer av leveranser. 

Nya drivmedel kommer också in på tunga 
sidan. 

– Det är alltid spännande med nya utma
ningar och ny teknik. Vi börjar se gaslastbilar 
och ellastbilar utöver alla olika biodrivmedel 
vilket är utmanande, säger Erik Brandt.

– Elektrifierade lastbilar kommer troligen 
också att kräva färre servicetimmar. Vi måste 
anstränga oss och hitta de nischer där vi kan ge 
åkarna det de behöver så att vi fortsätter att ha 
grepp om affären.2

att elektrifiera E4:an för den tunga trafiken, 
säger Silfvenius.

 – Det kommer aldrig att kunna föras 
över så mycket av godstransporterna till 
järnväg som politikerna önskar, det förhin
dras både av järnvägens sträckning och dess 
kapacitet i dag.  

I VÅR STORA lönsamhetsundersökning har 
antalet återförsäljare av tunga lastbilar legat 
i stort sett konstant kring 30 företag under 
de senaste fem åren. Merparten har 30 eller 
fler anställda.

Omsättningen fortsätter att öka. Men de 
kraftiga tillväxttalen från 2015 och 2016 
kring 13 procent är halverade. Under 2018 
växte omsättningen med 6 procent, en liten 
nedgång från 2017 då den var 7,5 procent. 

Lönekostnaden per anställt fortsätter att 
stiga – på fem år med 15 procent. Svårigheten 
att rekrytera kunnig personal kvarstår och 
det gäller allt från förare till påbyggare med 
olika kompentens.

Men när även omsättningen fortsätter  
att öka gör det att förhållandet mellan 
arbetskraftskostnad och omsättning är för
hållandevis konstant. Så har det varit under 
alla de tretton år som Motorbranschen 
undersökt lönsamheten bland återförsäljare 
av tunga lastbilar.2

2  M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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NU FINNS allbilsverkstädernas resultat för sex 
år med i vår stora lönsamhetsundersökning 
och ett tydligt mönster växer fram. Vinstmar
ginalerna, mätta som kvartiler, spretar allt mer. 
I toppskiktet ligger de på 7,8 procent för 2018. 
Det är det högsta som mätts under sex år. I botten 
ligger vinstmarginalen på 0,5 procent, det näst 
sämsta resultatet under samma tid.

– Många verkstäder har det klart tuffare 
samtidigt som andra, ofta större anläggningar, 
klarar sig bättre, säger Joachim DueBoje, 
servicemarknadschef på MRF.

Han tror att antalet verkstäder kommer att 
minska. I första mätningen fanns 215 MRF
medlemmar och för 2018 är siffran nere i 168.

– Av dessa är 65 helt fristående allbilsverk
städer utan märkesauktorisation. Vi har de 
små, med äldre ägare, där varken barn eller 
medarbetare är beredda att ta över. De har svårt 
att klara sig och läggs med tiden ner. Samtidigt 
ser vi hur större aktörer växer genom bland 
annat uppköp av mindre verkstäder.

ÅRETS UNDERSÖKNING bekräftar att det är 
bland de mindre, med färre än tio anställda, 
som nedgången i vinstmarginal är störst, från 
4,2 till 2,4 procent. De är också flest och drar 

därmed ner det totala resultatet. Bland medel
stora och större verkstäder ligger vinstmarginalen 
på 4,3 respektive 4,2 procent. 

– Det är två tydliga trender. Å ena sidan 
små omoderna verkstäder och små verkstäder 
drivna av människor som arbetat med bilrepa
rationer i sina ursprungsländer och ofta är vana 
vid låga inkomster. De senare har också ofta 
landsmän, med låg betalningsförmåga, som 
kunder, säger Joachim DueBoje.

– I andra änden har vi de stora verkstäderna 

knutna till märkeshandeln. De har ofta stora 
fräscha lokaler, ger mycket service och kan 
också ta bättre betalt. 

ATT HITTA kunnig personal fortsätter att vara 
ett problem. Det har gjort att lönekostnaderna 
stiger. Årets undersökning bekräftar det. Löne
kostnaden per anställd är nu i snitt 566 000 kr 
per år, en ökning med 33 procent sedan 2013.

– Jag har brukat säga att lönen i runda 
slängar är 1 000 kronor per levnadsår till unge
fär 42–43 års ålder och sedan avtar. Nu tror jag 
inte det håller längre. Lönerna är högre. Exem
pelvis krävande jobb som servicerådgivare, där 
medarbetare arbetar under stress och är minut
operativa, får vi nog lägga på ytterligare några 
tusenlappar i månaden för, säger DueBoje. 

En stor svårighet framöver kommer att bli 
att kunna ta betalt. Lönerna är bara en del av 
kostnadsökningarna, enligt DueBoje.

– Inom en snar framtid kommer verkstä
derna att behöva debitera minst 3 200 kronor i 
timmen plus moms för vissa jobb. Det gäller att 
kunderna förstår det och är beredda att betala.
En del av förklaringen är att bilarna är så kom
plexa; en tekniker behöver utbildas flera veckor 
varje år för att hänga med. Det inser inte alla 

Små verkstäder försvinner
Det börjar bli tuffare för allbilsverkstäderna. Efter fyra år med stigande  
vinstmarginaler blev det i allmänhet sämre under 2018. Samtidigt blir  
spridningen större; i toppen går det riktigt bra. 

ALLBILSVERKSTADEN

”Framtiden ser ljus ut”
Gotte Carlsson lastbilsverkstad servar och reparerar  
lastbilar och bussar som Volvo, Scania, MAN, Mercedes och 
Renault och är märkesverkstad för Daf. Fjolåret var bra.

VD:N MICHAEL LARSSON välkomnar fler tunga 
fordon på vägarna. 

– Men de ska vara svenska! Därför måste  
vi få ordning på cabotagetrafiken. Det som 
skadar åkerinäringen skadar i förlängningen 
oss, säger han.

Michael Larsson är nöjd med resultatet för 
2018 men märker av en mindre nedgång efter 
sommaren i år.

– Det är nog bara tillfälligt. Vi räknar med 
mer jobb framöver.

– Men viss nedgång i ekonomin märks och 
det brukar innebära färre sålda nya lastbilar, 
det stämmer med försäljningsstatistiken. För 
oss är det en fördel för vi tjänar mer på äldre 
bilar. På nybilsgarantin har vi inga pengar att 
hämta. Det är bara jobb, säger Michael Larsson 
och fortsätter:

– Det har sålts många lastbilar under de 
senaste åren och nu kommer de bilar som är 
i trafik att köras längre. De kommer att tas 
väl om hand av sina ägare och när de behöver 

repareras kommer fordonen till oss. Framtiden 
ser ljus ut. Jag brukar säga att lite lågkonjunktur 
är bättre än högkonjunktur för oss som har 
verkstad. 

ÅRETS FÖRÄNDRING för nya färdskrivare har 
ännu inte märks hos Gottes. 

– Vi får se hur mycket jobb det blir för oss 

med dem. Instrumenten för att kontrollera 
färdskrivarna kommer vi att leasa. Vi räknar  
väl med att få de första jobben om ett år eller så. 

Men mycket annat behöver åtgärdas på 
lastbilarna och bussarna.

– Bromsarna slits på ett annat sätt på tunga 
fordon. Sen är det klassiska som växellådan, 
kopplingen och avgasfel. Det är också elfel och 
adbluesystemet är skört, förklarar Michael 
Larsson. 

Allt lackarbete lejs bort och när de gäller AC 
samarbetar företaget med en granne. 

TOTALT ARBETAR 13 till 16 biltekniker, lastbils
mekaniker, skadereparatörer och reservdels
män på Gottes. Omsättningen pendlar över 
åren mellan 16 och 19 miljoner.

Tunga fordon som drivs på el har ännu inte 
gjort sitt intåg. 

– Vi hade gasfordon ett tag men de har 
försvunnit. De elfordon vi har stött på har varit 
testfordon. Men när de börjar rulla på vägarna  
i större utsträckning lär de nog rulla in även 
här hos oss på Gottes.2

kunder, ser bara att nu har bilmekanikern 
blivit lika dyr som advokaten! 

Kostnaderna för kunderna lär inte minska 
när hybridbilarna får några år på nacken.

– Ta ett byte av växellåda på en hybridbil, 
ett arbete som kan ta fem timmar mer än på 
en vanlig bil. Vad kostar inte det? Och ta en 
tredjeägare av en hybridbil som gått 12 000 
mil, som kan behöva betala 25 000 kronor 
bara för att få kopplingen bytt. 

– Fast vi kanske slipper problemen nu när 
bilhandeln säljer ut den framtida servicen  
till Norge. Man exporterar eftermarknaden, 
säger DueBoje med ett snett leende och 
syftar på exporten av begagnade miljöbilar. 

ANSTRÄNGNINGARNA att höja kvaliteten på 
verkstäderna och skilja de goda aktörerna 
från de dåliga fortsätter. Under 2018 sjösattes 
projektet Godkänd Bilverkstad.

– Det rullar på bra. Nu har Volkswagen 
group gått med och kommer att göra de 

årliga uppföljningarna. Tjugo Din Bil
anläggningar är på gång och vi hoppas på 
Volvos egna verkstäder. Andra stora kedjor 
är också intresserade. Vi vet alla vad som 
gäller och vi kämpar på för att undvika hotet 
om lagstiftning. 

Första juli 2018 infördes personalliggare, 
under kontroll av Skatteverket, på bilverk
städer. 

– Visst har det ökat arbetsbördan men 
också hjälpt till att sanera branschen på ett 
sätt som vi alla vill, säger Joachim DueBoje. 

Men det finns medlemmarna som har fått 
en kontrollavgift utan att de egentligen gjort 
något fel.

– Det kan handla om ett företag med flera 
anläggningar. Är servicemarknadschefen 
och andra skrivna på en anläggning, men 
på möte på en annan där det sker kontroll, 
kan det hända att plötsligt 14 personer 
finns på plats i stället för de 11 som finns i 
personalliggaren. Men det är sådant vi lär 
oss hantera. 

I våras djupintervjuade Joachim DueBoje 
ett 60tal medlemmar. 

– Jag är djupt imponerad över vilket  
fantastiskt arbete alla gör!2

2  M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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MOTORBRANSCHENS stora lönsamhetsunder
sökning för 2018 visar att MRFmedlemmarna 
med skadeverkstäder har fått en lägre vinst
marginal än året innan, från 3,2 till 2,8 procent. 
Bäst går det för de mindre företagen med upp 
till tio anställda där vinstmarginalen är 4,9 
procent, även det är dock en nedgång från 5,6 
procent 2017. De medelstora ligger på 2,5 procent 
och de större, med 30 eller fler anställda 2,2 
procent.

Omsättningen gick från en ökning på sex 
procent under 2017 till tre procent 2018. 

Arbetskraftskostnaden har ökat kraftigt. På 
bara tre år har den stigit med 14,5 procent. 
Kostnaden per anställd låg för 2018 i genom
snitt på 562 000 kronor men är högre för de 
större verkstäderna än de mindre, 568 000 
respektive 380 000 kronor per år. 

– Ökningen beror främst på personalbristen. 
Det är fortsättningsvis mycket svårt att hitta till
räckligt med kunnig personal och det driver upp 
lönerna. Till detta ska läggas ökade kostnader 
för utbildning, något som krävs när bilarna blir 
allt mer komplicerade och elektroniskt avance
rade, säger Jan Olvenmo.

Behovet av investeringar i ny teknik och 
utrustning ökar också. 

– Det blir allt kortare avskrivningstider. Den 
utrustning som tidigare kanske höll i tio år är nu 
passé efter fem år och den som fungerade i fem 
år tidigare behöver bytas ut efter två år i dag.

MEN DET är inte bara kostnadsökningar som 
påverkar lönsamheten negativt, enligt Jan 
Olvenmo. Försäkringsbolagen, som betalar för 
merparten av reparationerna, pressar priserna 
och i många fall motsvarar inte ökningen i 
intäkter ökningen på kostnadssidan. 

– Pressen från försäkringsbolagen är hård, 
både i tid och pengar. Bolagen har för stor makt 
över skadeverkstädernas framtid och risken 
är att de knäcker en hel bransch om det här 
fortsätter. Tyvärr så verkar de inte riktigt inse 
allvaret, säger Jan Olvenmo.

Han lyfter fram den färska rapporten från 
Konkurrensverket ”Makten över bilen – En 
rapport om bilförsäkringar och marknaden för 
bilreparationer” (RRV 2019:2). 

– Den visar tydligt vilken stor inverkan 
försäkringsbolagen har på marknaden för bil
verkstäder och villkoren för skadereparationer, 
säger Olvenmo.

– I rapporten pekar Konkurrensverket på 
hur stor makt de fyra stora försäkringsbolagen 
Länsförsäkringar, If, Folksam och Trygg Hansa, 
besitter genom sitt samägande av Cab som äger 
beräkningsverktyget Cabas och som i princip, 
helt utan konkurrens, styr tidssättningen på 
svensk skademarknad. Rapporten pekar också på 
att försäkringsbolagens makt över verkstäderna 
används på ett sätt som pressar timpenning och 
tider på reparationsarbeten så lågt att en del 
verkstäder har svårt att få lönsamhet. 

Kostnadsökningarna i kombination med 
lägre intäkter riskerar att slå hårdast mot lands

Tufft på skadesidan
För tredje året i rad är skadeverkstäderna med i Motorbranschens stora  
lönsamhetsundersökning och för första gången syns en nedgång i vinstmarginalen. 
”Det blir allt tuffare för skadeverkstäderna och nu syns det tydligt i siffrorna, säger 
Jan Olvenmo, skademarknadsansvarig på MRF.

bygden där många verkstäder i förlängning
en kan tvingas att lägga ner eller flytta till en 
större ort, menar Jan Olvenmo.

– För det första kan det bli allt för stora 
avstånd mellan verkstäderna. Det skulle 
innebära en stor ökning i både tid och pengar 
för många av bilägarna som ska få sina bilar 
reparerade. Risken är också stor att en och 
annan bilägare väljer bort skadeskyddet på 
grund av höjda premier och svårigheten att 
få en reparation utförd inom rimlig tid och 
avstånd – då är det riktigt alarmerande, säger 
Olvenmo och pekar på att bilar i Sverige är 
väl försäkrade jämfört med i många andra 
länder. 

Som ett led i att lyfta fram det goda exem
plet låter MRF medlemmar och övriga skade
verkstäder betygssätta försäkringsbolagen 
varje år. En stadig vinnare flera år i rad är If.

– Jag skulle önska att det vore en hårdare 
kamp om ledarpositionen, säger Jan Olvenmo. 

Hur framtiden blir på skadesidan är inte 
lätt att sia om. Prognoser har tidigare visat 
på färre skador framöver, när bilarnas aktiva 
säkerhetssystem utvecklas, elbilarna blir fler 
och vägarna säkrare.

– Just nu ökar dock skadorna och vi ser 
samma trend inom överskådlig framtid. 
Konstigt vore väl annars när vi under de 
senaste åren har fått en halv miljon fler 
fordon i Sverige. Många av de nya systemen i 
bilarna begränsar skadornas omfattning men 
den totala skadekostnaden ökar ändå. Att 
till exempel montera in reservdelar kan vara 
betydligt mer komplicerat och tidskrävande 
än tidigare.

– Men tvärt emot vad många inom bran
schen förutspådde har det också visat sig 
att de allt fler elbilarna inte minskar antalet 
skador utan är mer otursdrabbade än med
elbilen. Förklaringarna kan vara flera men 
tyngre chassin i kombination med mycket 
effekt kan vara en orsak.2

SKADEVERKSTADEN

”Flytten av Kiruna spiller över”
Andra skadeverkstäder brukar konkurrera med varandra. 
Men Kiruna Lack & Skadecenter har sin främsta konkurrent 
i det stora gruvbolaget LKAB.

KONKURRENSEN handlar mest om arbetskraften.
– LKAB kan erbjuda betydligt högre löner 

än vi. Finns det några från gymnasiet som är 
intresserade av fordon går de givetvis dit, säger 
vd Johnny Karlsson.

Kiruna Lack & Skadecenter kämpar som 
de flesta i branschen med att hitta kunnig 
personal. Lösningen för Johnny Karlsson är att 
arbeta med utländska rekryteringsföretag. 

– Vi var först att anställa ungersk personal  
i Kiruna, berättar han.

Närmaste utbildningen för exempelvis lack
erare finns i Vännäs, ungefär 60 mil bort.

– Även om någon från Kiruna då och då går 
där så har vi inte en chans mot LKAB. 

Vidareutbildningen är också väsentlig när bi
larna utvecklas med bland annat mer elektronik, 
itteknik och aktiva och passiva säkerhetssystem.

– Vi har ett gott samarbete med den lokala 
Skodahandlaren. Men för den mesta utbild
ningen måste vi ta oss härifrån och det kostar 
tid och pengar. Men visst skulle vi tjäna på att 
det blev mer webbaserat.

I DAG HAR Kiruna Lack & Bilskadecenter tio 
anställda inklusive vd:n. 

– Vi får in 1 000–1 200 skador per år. 70 
procent gäller personbilar, resten är lätta trans
porter och en del snöskotrar.

Fjolåret slutade på plus. 
– Vi märker en nedgång i omsättningen men 

vi klarade att göra en liten vinst. Och 2019 ser 
ut att bli ungefär detsamma.  

Den stora flytten av staden Kiruna påverkar 
fler än bara dem som måste flytta.

– För oss är det faktiskt positivt. Många 
entreprenörer arbetar med flytten och deras 
fordon kan vi ta hand om. 

Men totalt sett är det en tuff tillvaro med 

små marginaler och ökade kostnader, vilket 
stundtals gör Johnny Karlsson pessimistisk. 

– Någonstans känns det som att vi till slut 
kommer bli dokumenterade till döds och att 
det är det som kommer ta död på, inte bara de 
små skadeverkstäderna, utan också andra 
svenska småföretag. Skadeverkstadens specifika 
kostnader ökar också. Cabas, som ägs av 
försäkringsbolagen, kostar i dag 40 000–60 000 
kronor på ett år från att ha kostat runt 15 000 
för tio år sedan, säger Johnny Karlsson.

Han tycker att försäkringsbolagen borde 
uppskatta att det finns en kunnig och väl eta
blerad skadeverkstad i Kiruna. Men det är inte 
alltid kunskapen om de stora avstånden och 
flexibiliteten finns hos bolagen.

– Därför får kunder ibland åka löjligt långt 
för en liten skada. En blev härförleden hänvisad 
till Gällivare för skadebesiktning hos en annan 
verkstad. Bilen var fullt körbar så ägaren åkte 
24 mil tur och retur för att visa upp den. Bilen 
blev sedermera inlöst och kunden blev ålagd att 
lämna den på den verkstad som utfört besikt
ningen, vilket betydde tolv mil till verk staden 
och tåg tolv mil hem. Just detta bolag har 
vi också avtal med och kunden hade haft alla 
fördelar med att få komma till oss i stället.

– Vi hade inte tjänat pengar på att hjälpa 
honom men kundnöjdheten gentemot bolaget 
hade varit bättre. De flesta försäkringsbolag 
uppskattar oss, men det är svårt att skriva 
tredje partsavtal med återförsäljare för märken 
som inte finns på orten.2

2  M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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2  M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2

De flesta motorbranscher klarade sig betydligt bättre än 
många andra 2018. Bilplåtsverkstäderna och lackerarna 
klättrar exceptionellt på listan över Sveriges 100 mest  
fram  gångsrika branscher.

Motorbranschen går framåt

VI KAN VARA STOLTA.

– Sammantaget kan vi säga att 2018 var ett 
bra men inte exceptionellt år för de allra flesta 
branscher. Trots detta har motorbranscherna 
gjort ett bättre år än de flesta andra, säger Per 
Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Alla motorbranscherna på 100listan har en 
bättre position än tidigare år med ett undantag 
– handel med lastbilar som fallit från plats 60 
till 69.

– Efter två år med extrem tillväxt för last
bilsförsäljningen är det inte förvånande. Vi ska 
komma ihåg att det året innan registrerades ett 
mycket stort antal lätta lastbilar och då är det 
rimligt med en viss stiltje därefter, säger Per 
Weidenman.

I rankningen för 2017 hade handel med 
lastbilar en tillväxt på 12,7 procent. Den har nu 
fallit till 5,6 procent. 

– Det var en extrem tillväxt, till och med 
större än internethandeln. Nu är tillväxten 
sämre men fortfarande god. Notera att solidi
teten är lika bra som tidigare. Det tyder på att 
branschen är klok och inte håller så mycket i 
lager utan snarare ser till att ha, och kanske till 
och med förbättra, rörelsefriheten, förklarar 
Per Weidenman.

I BEDÖMNINGEN av branschernas framgångar 
vägs, förutom tillväxt och soliditet, även 

avkastning på kapital in. Fordonsbranscherna 
håller sig mellan ungefär 8 och 12 procent i 
avkastning. Det är långt från investeringslätta 
verksamheter som konsultföretag av olika slag 
som brukar ligga kring 25–28 procent. Det 
är också en förklaring till att dessa branscher 
brukar toppa 100listan. 

Handeln med personbilar har haft en positiv 
tillväxt, från 4,3 till 4,6 procent. Det gav ett litet 
kliv uppåt på 100listan från plats 63 till 62.  
Soliditeten är fortsatt mycket god på 36 procent. 

Ett betydligt större kliv tar däckservice, från 
plats 66 till plats 55. Under 2017 var tillväxten 
blygsamma 1,7 procent men under 2018 steg 
den till 3,6 procent. Soliditeten höll sig stadigt 
kring 42 procent. 

Bilreservdelar, både partihandel och detalj
handel, har haft ett bra 2018 och säkrat sina 
goda positioner, partihandel på plats 56 och 
detaljhandel på plats 76.

Andra branscher utmärker sig också. Eldist
ribution är en sådan.

– När en oligopolmarknad som eldistribu
tion tänker och agerar i gemensam riktning blir 
resultatet wow! En ökad avkastning och mer än 
tredubblad tillväxttakt visar att köparna av el 
bara har att acceptera när alla distributörer rör 
sig i samma riktning, säger Per Weidenman.

I MOTSATT riktning har fastighetsmäklarbran
schen rört sig.

– Här kan vi notera det största fallet någonsin, 
från plats 14 till plats 64! Det mesta pekar på 
att det är en tillfällig svacka och att branschen 
återhämtar sig under 2019.

En bransch som tar sig framåt i toppen  
på 100listan är film och videoproduktion, 
årets fyra. 

– Här är Sverige mycket framgångsrik som 
nation och våra produktionsbolag klarar sig  
bra i konkurrensen med internationella jättar 
som Netflix.  

Per Weideman ser, liksom många andra ana
lytiker, en avmattning av konjunkturen både i 
Sverige och internationellt. 

– Därför är det glädjande att motorbran
scherna klarar sig så bra. De brukar annars vara 
de som först får möta nedgångar när konjunk
turen viker av. Som helhet verkar de vara väl 
rustade att möta lite sämre tider.2  

INDELNINGEN I BRANSCHER har gjorts 
utifrån Svensk Näringsgrensindelning 
(SNI) och företagen har placerats i 
respektive bransch efter den registrerade 
verksamheten i bolagsregistret. För att 
undvika hobbyföretag ingår bara företag 
med minst en miljon kronor i nettoom
sättning. I regel innehåller varje bransch 
minst 100 företag.

SOM GRUND för analysen har analysföre
taget Bisnode använt de tre nyckeltalen 
avkastning på totalt kapital, soliditet och 
förändring av nettoomsättning, det vill 
säga tillväxt.

DE TIO STARKASTE 
BRANSCHERNA 2018
(Placering 2017 inom parentes)

1. Organisationskonsulter (1)
2. Datakonsulter (4)
3. Teknisk provning och analys (3)
4. Film- och videoproduktion (6)
5. Arkitekter och byggnadskonsulter (2)
6. Tekniska konsulter (7)
7. Databehandling och andra datatjänster (9)
8. Öppen hälso- och sjukvård (10)
9. Instrumentindustri (15)
10. Revisions- och redovisningsbyråer (12)

Konsulter av olika slag fortsätter att toppa listan 
över de starkaste branscherna. Film och video
produktion hade den allra högsta tillväxten med 
9,3 procent följd av instrumentindustrin med 9,0 
procent. Ut från listan kliver Advokatbyråer och 
Personalutbildning.

Teknisk provning bekräftar sin plats som trea. 
Kommunikationsutrustning klättrar allra mest. 
Bland klättrarna märks också bilplåt och bil
lackreparationer som är sexa bland klättrarna, 
från plats 46 till 32. Däckservice är tia.

Största avkastningen på kapital hade Öppen 
hälso och sjukvård med 33,1 procent. Tvåa är 
Datakonsulterna med 28,1 procent och trea 
Arkitekter och byggkonsulter med 27,2 procent.

Soliditeten har också stärkts kraftigt och både 
Öppen hälso och sjukvård samt Tandvård har 
klivit över det magiska 60procentsstrecket.

DE TIO SVAGASTE 
BRANSCHERNA 2018
(Placering 2017 inom parentes)

100. Blomsterhandel (89)
99. Bokhandel (97)
98. Uthyrning av bostäder (100)
97. Handel med kläder (98)
96. Handel med skor (91)
95. Uthyrning av andra lokaler (94)
94. Handel med möbler m m (92)
93. Handel med glas, porslin m m (96)
92. Uthyrning av industrilokaler (93)
91. Livsmedelsindustri (87)

På listan över de tio svagaste syns många 
gamla bekanta. Men allra sämst är nykomlingen 
Blomsterhandel som rasat från plats 89 till 100. 

Gemensamt för flera av branscherna som 
finns på den här listan nu är att de har hård 
konkurrens från ehandeln som redovisas som 
en enskild bransch i de fall företaget enbart har 
ehandel. Handel med skor är ett tydligt exem
pel där vi också ser en försämring från 2017 som 
bland annat beror på den allra sämsta tillväxten 
bland alla branscher, minus 1 procent. 

Fastighetsmäklare har rasat mest. Även Call
centerverksamhet går kraftigt bakåt. En förkla
ring här kan vara att en del av denna verksamhet 
lokaliserats utomlands. 

Inga fordonsbranscher tillhör förlorarna. Vi 
ser tvärtom att flera av dem flyttat ett antal 
pinnhål uppåt.

SÅ GÅR RANKNINGEN TILL
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1 Organisationskonsulter                   11929 26,0% 59% 8,3% 1 1 3  
2 Datakonsulter                            10021 28,1% 58% 7,2% 2 3 4  
3 Teknisk provning och analys              309 24,7% 53% 8,5% 3 8 9  
4 Film- och videoproduktion                1078 19,8% 50% 9,3% 4 17 11  
5 Arkitekt- och byggkonsultverksamhet      4559 27,2% 57% 5,9% 5 2 2  
6 Tekniska konsulter                       5562 24,3% 56% 6,5% 6 4 1  
7 Databehandling och andra datatjänster    576 18,1% 46% 9,2% 7 10 17  
8 Öppen hälso- och sjukvård                2996 33,1% 69% 4,5% 8 13 6  
9 Instrumentindustri                       225 14,0% 52% 9,0% 9 22 23  
10 Revisions- och redovisningsbyråer        3884 26,3% 54% 4,7% 10 15 8  
11 Personalutbildning                       575 19,8% 53% 5,2% 11 6 14  
12 Utgivning av programvara                 779 15,0% 48% 7,2% 12 12 12  
13 Elinstallationer                         4164 17,0% 48% 4,8% 13 16 10  
14 Ventilations- och övriga VVS-arbeten     1113 18,5% 45% 6,3% 14 18 16  
15 Takarbeten av plåt                       1056 14,8% 46% 5,2% 15 21 18  
16 Reparation av industriutrustning         1846 13,6% 46% 5,8% 16 28 20  
17 Advokatbyråer                            2025 24,6% 59% 2,3% 17 11 5  
18 Måleriarbeten                            1851 16,3% 47% 4,2% 18 9 13  
19 Andra bygg- och anläggningsarbeten       3466 14,6% 42% 6,6% 19 24 26  
20 Värme- och sanitetsarbeten               2964 14,1% 45% 4,9% 20 23 28  
21 Elektronikprodukter                      525 12,5% 42% 8,1% 21 30 52  
22 Golv- och väggbeläggningsarbeten         1399 15,8% 45% 4,1% 22 14 27  
23 Elteknisk industri                       433 13,1% 47% 4,6% 23 40 30  
24 Tandvård                                 1526 26,1% 61% 1,6% 24 25 19  
25 Annonsförmedling, DR m m                  828 13,8% 43% 5,7% 25 26 43  
26 Övrig hälso- och sjukvård m m            3841 21,7% 53% 2,2% 26 5 7  
27 Kemiska basprodukter                     494 10,9% 48% 4,8% 27 45 31  
28 Fasad- och byggnadssnickeriarbeten       4309 13,4% 40% 8,2% 28 19 25  
29 Kommunikationsutrustning                 270 9,5% 46% 6,0% 29 36 58  
30 Reklambyråer                             1888 16,4% 47% 3,1% 30 20 21  
31 Metallvaruindustri                       4209 11,5% 44% 5,0% 31 57 41  
32 Bilplåt- och billackreparationer         482 11,6% 45% 4,8% 32 49 59  
33 Medicinsk teknik                         1103 12,5% 48% 3,8% 33 31 22  
34 Maskinindustri                           1502 10,5% 45% 4,9% 34 55 46  
35 Lokalvård                                1665 14,5% 36% 6,5% 35 38 24  
36 Säkerhetstjänster                        366 14,7% 40% 4,6% 36 33 32  
37 Uthyrning av maskiner och utrustning     1112 10,1% 40% 6,4% 37 52 35  
38 Hårvård                                  1369 15,7% 45% 2,5% 38 29 29  
39 Partihandel med maskiner och utrustning  3355 10,9% 43% 4,4% 39 37 44  
40 Byggnadsindustri                         7888 11,2% 37% 6,1% 40 34 33  
41 Förskoleutbildning                       466 16,3% 41% 3,1% 41 41 15  
42 Schakt- och grundarbeten                 4627 10,6% 36% 7,2% 42 53 36  
43 Kemisk industri                          209 8,7% 47% 4,0% 43 62 34  
44 Optiker                                  530 16,7% 45% 1,6% 44 32 49  
45 Glasmästeriarbeten                       426 11,4% 45% 2,9% 45 27 42  
46 Gummi- och plastindustri                 750 9,6% 45% 4,0% 46 44 57  
47 Partihandel med insatsvaror mm           3845 10,1% 44% 3,9% 47 46 56  
48 Renhållning mm                           442 8,5% 36% 7,5% 48 82 51  
49 Stålindustri                             232 9,2% 42% 4,1% 49 72 81  
50 Detaljhandel på Internet                 1209 7,4% 37% 8,6% 50 39 47  

51 Textilindustri                           348 9,3% 50% 2,0% 51 50 65  
52 Telekommunikation                        384 7,8% 37% 7,0% 52 43 40  
53 Datorer och elektroniska sällanköpsvaror 1085 10,6% 42% 2,7% 53 56 62  
54 Transportmedelsindustri                  707 7,6% 40% 5,1% 54 64 79  
55 Däckservice                              478 9,4% 42% 3,6% 55 61 53  
56 Bilreservdelar, partihandel              401 9,0% 40% 4,1% 56 54 54  
57 Bilservice, ej specialiserad             2822 10,5% 40% 3,6% 57 71 60  
58 Grund-, gymnasieskolor mm                386 12,3% 36% 3,7% 58 59 37  
59 Möbelindustri                            411 8,2% 41% 4,0% 59 66 75  
60 Trävaruindustri                          1287 8,7% 41% 3,3% 60 58 90  
61 Massa- och pappersindustri               207 8,1% 40% 4,0% 61 84 84  
62 Handel med personbilar                   2044 8,3% 36% 4,6% 62 42 94  
63 Grafisk produktion                       810 8,9% 45% 1,2% 63 76 77  
64 Fastighetsmäklare                        1875 15,6% 40% 0,0% 64 7 45  
65 Färghandel                               346 9,4% 43% 1,8% 65 35 66  
66 Gruvor                                   209 8,8% 41% 2,9% 66 75 50  
67 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet    2731 7,7% 38% 4,4% 67 70 69  
68 Handel med motorcyklar                   274 6,2% 35% 5,8% 68 67 96  
69 Handel med lastbilar och bussar          180 8,2% 29% 5,6% 69 47 73  
70 Livsmedelshandel exkl stormarknader      2449 13,2% 34% 2,2% 70 68 48  
71 Restauranger                             9432 9,9% 34% 3,1% 71 60 38  
72 Taxi                                     1587 8,7% 31% 4,0% 72 73 70  
73 Partihandel med hushållsvaror            3883 7,7% 39% 2,7% 73 65 63  
74 El- och hetvattenförsörjning             1007 3,5% 29% 6,5% 74 100 93  
75 Åkerier                                  6562 6,4% 32% 4,5% 75 86 71  
76 Bilreservdelar, detaljhandel             520 11,0% 32% 1,9% 76 81 82  
77 Handel med radio- och TV                 311 7,5% 41% 1,0% 77 80 92  
78 Jordbruk                                 3391 6,2% 37% 3,0% 78 93 80  
79 Partihandel med livsmedel                1604 7,7% 32% 3,7% 79 63 55  
80 Handel med hushållsapparater             273 8,0% 40% 0,4% 80 51 76  
81 Callcenterverksamhet                     206 8,6% 34% 2,1% 81 77 39  
82 Förlag                                   785 6,8% 42% 0,2% 82 79 67  
83 Resebyråer                               705 7,1% 34% 2,4% 83 69 64  
84 Skogsbruk                                1906 6,1% 34% 3,1% 84 90 61  
85 Järnhandel och bygg- och VVS-varor       863 7,3% 39% 1,3% 85 48 88  
86 Detaljhandel med drivmedel               738 8,5% 34% 1,4% 86 89 95  
87 Fastighetsförvaltning, privat            1440 5,7% 24% 3,9% 87 88 78  
88 Kollektivtrafik                          407 6,1% 34% 1,9% 88 91 85  
89 Handel med sport- och fritidsartiklar    674 6,5% 34% 1,3% 89 92 91  
90 Hotell med restaurangrörelse             1082 6,4% 26% 2,1% 90 74 87  
91 Livsmedelsindustri                       1612 5,2% 33% 2,0% 91 78 68  
92 Uthyrning av industrilokaler             5199 5,7% 17% 2,4% 92 96 74  
93 Handel med glas, porslin m m              434 5,7% 35% 0,1% 93 87 97  
94 Handel med möbler m m                     495 4,6% 35% 0,6% 94 83 100  
95 Uthyrning av andra lokaler               5903 4,9% 14% 2,3% 95 99 83  
96 Handel med skor                          259 3,7% 36% -1,0% 96 94 89  
97 Handel med kläder                        1609 4,8% 34% -0,5% 97 97 99  
98 Uthyrning av bostäder                    6699 3,8% 12% 1,9% 98 98 86  
99 Bokhandel                                396 3,8% 29% 0,4% 99 95 98  
100 Blomsterhandel                           655 3,9% 31% -0,6% 100 85 72  

✔  Avkastning på kapital – visar hur 
effektivt de totala tillgångarna 
(balansomslutningen) har använts 
under året.

✔  Soliditet – visar hur stor del av 
de totala tillgångarna som under 
företagets hittillsvarande verksamhet 
har finansierat med ägarnas satsade 
kapital och kvarhållna vinstmedel.

✔  Förändringen av nettoomsättningen 
– visar den procentuella förändringen 
av nettoomsättningen jämfört med 
föregående år.

INFÖR RANKNINGEN sorteras branscherna 
i stigande ordning för respektive nyckeltal. 
Den bransch med lägst värde för ett 
nyckeltal får 1 poäng, den med näst lägst 
värde får 2 och så vidare till den som får 
högst värde och 100 poäng. Därefter sum
meras de tre utdelade poängen och den 
med högst total poäng blir rankad högst 
på lönsamhetslistan.
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2  M O T O R B R A N S C H E N  G R A N S K A R

VÄRLDENS EKONOMIER förväntas bromsa in 
under 2020. Frågan är bara om det blir en hård 
eller mjuk inbromsning. Fordonsbranschen 
är utsatt på flera sätt och kan därmed drabbas 
extra hårt.

Efter flera goda år börjar avmattningen 
märkas. I USA, som varit något av ett draglok 
för resten av världen, har exporten minskat 
samtidigt som bristen på arbetskraft fortsätter 
att vara hög. Därför räknar de flesta analytiker 
med en lägre tillväxt, men inte någon snabb 
nedgång, under 2020.

Detta scenario kan givetvis ersättas av ett  
betydligt allvarligare om det utbryter någon form 
av handelskrig där USA är en av deltagarna.

I EUROPA märks också nedgången. Under 
hösten har den tyska ekonomin bromsat in 
snabbare än förväntat. Det påverkar givetvis 
fordonstillverkningen i det stora billandet 
Tyskland. Även i Sverige förväntas sämre till
växt och en viss ökning av arbetslösheten totalt 
sett. Problemen med kvalificerad personal till 
bristyrken håller dock i sig under år framöver 
och många utbildningssatsningar har inte blivit 
så omfattande som förväntat. Ett exempel är 

ANALYS Annika Creutzer

”HÅLL I RATTEN!”

”2020 blir ett år 
som kan kräva bra 

styrning”

förarutbildningar av olika slag. 
En stor ekonomisk fråga är Brexit som redan 

under 2019 har lagt sig som en blöt filt över 
främst den brittiska ekonomin. Många inter
nationella företag har valt att flytta verksamhet 
från hemlandet Storbritannien till den europe
iska kontinenten. Under hösten har dramatiken 
fortsatt. Oavsett om det blir en hård eller mjuk 
Brexit eller ingen alls har det skadat den euro
peiska handeln och effekterna kommer att bli 
ännu tydligare under 2020. 

I SVERIGE fortsätter satsningar på byggandet. 
Den tvära inbromsningen på bostadsbyg
gandet under 2018–2019 har släppt med 
förhoppningen att det som nu byggs ska passa 
bredare grupper och dämpa den allt allvarligare 
bostadsbristen framför allt i städer med tillväxt. 
Kommersiella fastigheter fortsätter att vara 
heta med undantag för köpcentrum och gal
lerior. Flera har fått problem med uthyrning av 
lokaler när ehandeln konkurrerat ut framför 
allt många klädbutiker. Ehandelns tillväxt är 
fortsatt mycket god, vilket bland annat ger en 
fortsatt stor efterfrågan på lastbilstransporter. 

Infrastrukturinvesteringar i bland annat  

vägar och järnvägar fortsätter men de riktigt stora 
projekten dröjer. Det skapar en osäkerhet som 
påverkar bland annat investerare i olika typer  
av fordon. 

Hösten 2018 förväntades räntorna stiga och 
den amerikanska centralbanken höjde räntan. 
Men ekonomin tog inte fart som väntat och 
under sommar och höst 2019 har det varit tre 
sänkningar. Förväntningarna på högre räntor 
har därmed helt kommit av sig i hela västvärl
den. Trots att riksbankschefen Stefan Ingves 
håller kvar vid en prognos på en höjning i Sve
riges kring årsskiftet är det få som tror honom. 

LÅGA RÄNTOR brukar glädja både hushåll  
och företag men frågan är om vi snarare borde 
börja bli riktigt rädda. Den låga räntan ger en 
låg kronkurs, vilket medför att både företag  
och fastigheter nu köps upp av utländska 
investerare. Det ger inkomster i dag men 
minskar andra inkomstmöjligheter framöver. 
För motorbranschen märks det inte minst på 
den stora exporten av begagnade fordon. Det är 
med andra ord just nu en jätterea inom många 
näringar som pågår i Sverige och den lär fort
sätta även under 2020.

Frågan är också hur länge vi kan räkna med 
att slippa betala för att ha pengar på banken. 
Större företag betalar redan för inlåning i Sve
rige. I Danmark och Schweiz finns banker som 
tar ut en avgift på sparat belopp över 750 000 
kronor respektive 2 miljoner franc. Denna 
”uppochnedvända” värld kommer att märkas 
allt mer under 2020. Räntorna kan falla ytterli
gare och vi kan komma i ett läge då vi får betalt 
för att låna, vilket redan sker i dansk bank vid 
tioårig bindning. De allt billigare lånen lär 
fortsätta att gynna hushållens och företagens 
konsumtion, vilket är positivt, inte minst för 
personbilsförsäljningen. 

Lägg till detta ett fortsatt starkt fokus under 
2020 på miljö och hållbarhetsfrågorna som 
påverkar inte minst motorbranschen, både 
internationellt och i Sverige. När bonus malus 
och WLTP har satt sig kan det komma nya 
politiska beslut som också kräver att olika delar 
av motorbranschen snabbt kan styra om. 

2020 blir med andra ord ett år som kan kräva 
bra styrning och – om backen blir riktigt brant – 
en god förmåga att göra en snygg inbromsning.2
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Behov av ny bilhall eller
ska ni expandera?

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

E-post henric.martell@temahallen.com

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

Lantbruk • Industri • Butik & Affär • Fritidsbyggnader

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

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

kommande expansioner.



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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T
3,5 ton
- Hydraulisk

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

4,5 ton
- Hydraulisk geodyna 7200

Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.790 kr

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

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

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

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

 

69.000 kr
leasing fr. 1289kr/mån.

geodyna 7340p

45.200 kr
leasing fr. 862kr/mån.

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

GeoTOUCH 
programmet 

• viktsplit- 
program 

• Laserpe-
kare som 
alternativ 
för klister-
viktmontering

 • Sonar för 
automatisk 
fälgbredds-
mätning

geodyna 7340p

Prisexempel SPOA3T-EH1:

  33.600 kr

leasing fr. 653kr/mån.

leasing fr. 874kr/mån.

Prisexempel SPO45E-EH1:

 45.900 kr

3300 mm

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

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

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

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

3 ton
17.900 kr

HJULTVÄTTMASKINER

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

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

1.800 kr/sats

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

denna lyft även i lokaler med begränsad 
takhöjd.

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

4 ton

Husbilslyften!

leasing fr. 693kr/mån.
35.800 kr

leasing fr. 596kr/mån.

30.400 kr

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.

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

Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 72.300 kr
leasing fr. 1348kr/mån.

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5 

varmgalvansierade 
bottenramar DS35EX

varmgalvansierade 
lyftbord & 

bottenramar

53.800 kr 

leasing fr. 
1016kr/mån.

3,5 ton

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

3,5 ton

39.500 kr

leasing fr. 759kr/mån.

Modell 524    4500 mm 4 ton 49.500 kr
Modell 526C    5200 mm 5 ton 65.900 kr
Modell 526LT  5200 mm 5 ton 97.900 kr
Modell 526L55 6000 mm 5,5 ton 103.800 kr
Modell 528C   6200 mm 8 ton 94.500 kr

körbanelängd: lyftkapacitet:

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

- körbanelängd 6000 mm!

leasing fr. 533kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

Däckmaskinspaket 1:
Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 Kampanj: 38.000 kr!

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

18.900 kr
leasing fr. 389kr/mån.

geodyna 7100

geodyna 7200

Däckmaskinpaket 2:
Geodyna 7200/Smonther 700+642: 

Kampanj:  

46.000 kr!

leasing fr. 622kr/mån.

geodyna 7200

31.900 kr

Ordinarie paketpris: 40.900 kr

Ordinarie paketpris: 
47.900 kr

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

27.500 kr

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med tre tons kapacitet.

3 ton

Nyhet - Hofmann duolift HL 3500 
hydraulisk tvåpelarlyft.

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

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

Dubbelkommando, manöverpaneler 
på båda pelarna ingår som standard.

duolift 
HL 3500
3,5 ton

34.700 kr

leasing fr. 673kr/mån.

- NYHET!
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JOBBEN  
FÖRÄNDRAS

REDAN PÅ 1990-talet proklamerades de fria 
verkstädernas död. Allt svårare att söka fel, allt 
mer komplexa bilar. Samtidigt har det aldrig 
varit så enkelt att serva en bil som i dag, det 
gäller särskilt elbilar. Tesla har avskaffat obliga-
torisk service.

En dröm för bilinnehavaren och mardröm 
för bilhandlaren, som alltid haft verkstaden 
som en trygg inkomstkälla? Även om försälj-
ningen gått dåligt, har ett stort bestånd med 
bilar som sålts under de goda åren kunnat 
säkerställa överlevnad under de tuffa åren.

ATT LÖNERNA för bilmekaniker har dragit i 
väg beror inte bara på bristen utan också på att 

Säg kompetensförsörjning och vi har länge hört: Ökat kompe-
tensbehov och ökade krav på tillgänglighet från verkstäderna. De 
enklaste jobben försvinner, avancerade jobb blir svårare. Men vad 
händer egentligen framöver, och hur kan bilhandeln anpassa sig? 
TEXT ANDERS PARMENT ILLUSTRATION MOSTPHOTOS

verkstadsjobb har blivit dyrare. Stora investe-
ringar i maskiner och verktyg, utbildningar och 
system samt rena och fräscha lokaler har dragit 
upp kostnaderna ordentligt. Att bjuda kunden 
på jobb för att inte sabotera kundrelationen – 
eller för att generalagenten inte vill betala – har 
blivit vanligare.

Till skillnad från en körskola eller frisör är 
skillnaden mellan debitering och lön enorm, en 
bilmek hos en märkesverkstad vet att jobben 
debiteras med ett par tusen i timman i många 
fall – att få en del av den kakan är väl inte 
orimligt, när man nästan dagligen får veta att 
man är oumbärlig?

STORA KLYFTOR på arbetsmarknaden påverkar 
kompetensförsörjningen. Inte bara märkes-
verkstäder utan också de fria kedjorna har in-
vesterat mycket i marknadsföring, utbildningar 
och webbokningssystem.

Samtidigt växer den så kallade gig-ekonomin 
fram, människor som utan fast anställning jagar 
jobb, helt utan reglering av arbetstider och 
löner. Inom taxi finns en mängd plattformar 
som mot en rejäl provision (10–25 procent) 
förmedlar jobb till förare. Genom sajter som 
Lasingoo och Autobutler kan kunder hitta låga 
priser även på verkstadsjobb. Verkstäderna som 
utför jobbet kan vara Meca där mekaniker har 
bra villkor och arbetsmiljö, små familjedrivna 
verkstäder eller en som jobbar efter gig-eko-

nomins tuffa villkor och sätter pris därefter. En 
del begbilshandlare köper in iordningställande 
från sådana aktörer. En utmaning för märkes-
handeln, åtminstone för äldre bilar.

I längden blir det två olika yrken, inte till 
arbetsinnehållet, men till upplägget. På märkes-
verkstaden gäller fasta arbetstider, anställnings-
trygghet och support från kolleger. Gigarna 
handplockar jobb som är enkla och sätter låga 
priser. Andra bristyrken som it-konsulter, sjuk-
sköterskor och förskollärare har inte gigare som 
konkurrerar om jobben på det sättet.

MEKANIKER och de flesta andra jobb hos en 
bilhandlare är relativt okänsliga för konjunk-
turer. Det gäller inte minst på den tunga sidan 
där fordonen måste rulla stora delar av dygnet 
och märkeshandeln med hög kompetensnivå, 
hög tillgänglighet och hyrfordon har en mycket 
stark position.

Mer privatleasing – och fler tjänstebilar – 

LÄS PÅ OM  
DIGITALISERING OCH 
ANNAT SOM HÄNDER 

(MEN RÄKNA MED 
ATT DET INTE GÅR 

SÅ SNABBT SOM DET 
OFTA SÄGS)! TIPS! HUR KAN VI VÄCKA  

UNGA MEDARBETARES  
PASSION FÖR ARBETET? 

Ta reda  
på vad som 
driver med-
arbetarna!

Rita upp  
karriärvägar 
och prata om 

det – som  
i andra  

branscher!

BYGG EN KULTUR SOM 
GÖR ATT MEDARBETARNA 

TRIVS! DET SKYDDAR  
MOT KONKURRENS OCH 
GÖR DET LÄTTARE ATT 

BYGGA KUNDRELATIONER. 
BILLIGARE ÄN ATT  

BJUDA ÖVER ANDRA  
MED HÖGRE LÖN.minskar också konjunkturkänsligheten. Även 

om det är lågkonjunktur behöver den som 
lämnar tillbaka sin privatleasade bil efter två 
eller tre år oftast en ny.

”Kompetensförsörjning när transport-
sektorn digitaliseras”, heter en rapport från 
Transportföretagen som kom för ett år sedan. 
”Den transportsektor som i dag utmålas som 
miljöbov kan i framtiden transformeras till 
miljöhjälte!”, proklamerade Mats Lewan, som 
skrivit rapporten, i Motorbranschens mars-
nummer. 

I rapporten kan vi läsa att transportkostna-
derna kan sänkas till kring tio procent för både 

person- och godstransporter. Kompetensför-
sörjningen blir svår men byter skepnad; nya 
jobb uppstår inom fjärrstyrning, driftöver-
vakning, kundkontakt, logistikplanering och 
datastyrt underhåll av fordon. Fler kvinnor kan 
därmed lockas till branschen. Antalet person-
bilar i USA minskar från 247 miljoner till 44 
år 2030. 

Det som står i rapporten om självkörande 
bilar är redan passé, det dröjer långt längre. För-
ändringarna kommer – men inte så snabbt som 
rapporten säger. Men den lyfter fram en viktig 
sak: Branschen måste få stöd genom utbildningar 
som försörjer den med rätt kompetens.2

”Gig-ekonomin  
växer, fler beg-
handlare köper 
tjänster av gigare”

DET SNACKAS OM
Alla – nåja, nästan – pratar om 
kompetensbrist och verkstäder bju-
der över varandra för att få tag på 
mekaniker. Jobbet förändras med 
digitalisering och elektrifiering. Hur 
kan en handlare jobba smart med 
de här frågorna för att säkerställa 
kompetensförsörjningen?
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Medarbetare måste tycka att det är kul att jobba med  
bilar. Anna Dyhre, senior advisor inom employer branding, 
tycker att bilhandlare ska titta på andra branscher.

Tänk nytt!

Ditt varumärke kan underlätta
Stora handlare och särskilt flermärkeshandlarna har varumärken som går 
bortom enskilda märken. Motorcentralen förknippas med VW, Audi, Skoda 
och Scania i Umeå, Skobes med Volvo, Renault och Ford i Sörmland, Öster-
götland och Småland. Men Holmgrens förknippas inte så starkt med något 
visst märke. Även om Smålandsgenerna finns kvar växer företaget åt olika 
håll. Om medarbetarna trivs blir de ambassadörer som är med och säljer 
företagets produkter. Och inte ska väl mekanikern köra en rostig E-klass 
från 2002 när säljarna åker omkring i sprillans nya C5 Aircross och Vitara?

Högskolestatus, 
en idé att ta efter
För några decennier räckte tvåårig 
fordonsteknisk linje för att bli mekaniker. 
Fortbildningen var begränsad, man lärde 
sig genom att ställa in dubbelförgasarna 
på en Saab 900 GLS så att de 108 hästarna 
kunde leverera ett mervärde mot GL:ns 100 
– kanske av en äldre kollega. På 70-talet 
kom elektronisk insprutning på bred front 
(jo, det fanns på AMC 1958 och VW 1600 
TL/E sent 60-tal). BMW introducerade 
elektroniskt styra växellådor under tidigt 
80-tal, Mercedes följde snart. Sedan dess 
har användningen av avancerad elektronik 
ökat kraftigt. 

I Colombia och Spanien är utbildning till 
bilmekaniker numera något som universitet 
erbjuder. Mellan tre och fem år tar det att 
bli bilingenjör. Med en sådan utbildning i ba-
gaget har man många möjligheter om man 
vill lämna bilbranschen och göra något an-
nat. Tesla har i annonser för servicetekniker 
efterfrågat tre eller fyra års högskoleutbild-
ning i maskin- eller elektroteknik.

DET TAR MELLAN  
3 OCH 5 ÅR  

ATT BLI BILINGENJÖR  
I COLOMBIA OCH SPANIEN

NYA JOBB HOS 
HANDLARNA?
Får man tro konsultrapporterna 
finns snart en mängd nya jobb hos 
handlarna: digitala värdar, mobila 
säljare, experter på finansiering 
och människor som säkerställer 
att kundupplevelsen är hundra-
procentig. 

Allt detta kan bra medarbetare 
ordna redan i dag, men fler som 
åker till kunden och hämtar och 
lämnar bilar är en rimlig utveck-
ling, tillverkarna kommer med allt 
fler lösningar som erbjuder kunden 
sådana tjänster. 

Även om få kunder är beredda 
att betala tusenlappar för hämta-
lämna-service kommer det att 
växa. De som utför det behöver 
inte vara anställda, det viktiga är 
att de representerar handlaren på 
ett bra sätt.

Medarbetarcurling – ingen bra idé
Under många år har utvecklingen gått mot mer uppmärksamhet på medarbetares 
behov. Det är en bra utveckling. Ökade insikter om medarbetarnas roll i att 
skapa värde för kunder, och därmed för företaget, går hand i hand med större 
möjligheter för medarbetare att göra sina röster hörda. Men vi ser allt fler fall 
där både medarbetare och kunder curlas. En bra kultur har ett tydligt ledarskap, 
är affärsmässig och skapar en positiv stämning. Det är i längden positivt för 
lönsamheten.

Retorik  
eller  
allvar?
Biltillverkare är ju numera 
mobility providers. De vill sälja 
transportsystem. Visst kan det 
raljeras över detta, men de gör 
helt rätt i att försöka ha en stark 
position i mobilitet. För allt fler 
aktörer kommer att vilja ha det. 

Vi ser hur Google, Aimo, Uber 
och andra gärna vill vara med 
och tjäna pengar genom att er-
bjuda bildelning och förmedling 
av transporttjänster. Om de tar 
över riskerar handeln att bli 
leverantörer till de plattformar 
som har kundkontakten.

Anna Dyhre säger att det är svårt att rekrytera 
till de flesta praktiska yrken. 

– Golvläggare, rörmokare, yrken som inte 
har såhög prestige – en kille med keps, oljig 
overall och snus, 50 procent har redan valt bort 
detta. Sedan bidrar urbaniseringen till att få blir 
bilmekaniker. Och utbildningssystemet. Det är 
en akademisering av allt.

Hur gör man då?
2 Säg inte biltekniker, bättre är att koppla till 
bilmärket och låta varumärket jobba åt en. Bra 
bilmärken och handlare har bättre chanser att 
fånga upp kompetens. Mekonomen har jobbat 
med att öka statusen, en professionalisering av 

yrket. En fördel jämfört med till exempel en 
målare eller trädgårdsmästare är att kunden 
oftast inte kan göra reparationerna själv.
2 Gör en karriärtrappa och fråga en duktig 
servicetekniker om personens drivkrafter? 
Jobba med fina märken? Lösa problem? Snygg 
arbetsmiljö? Tråkigt när det bara är killar? 
Roligt att gå en kurs? Chans att köpa en billig 
Merca? Man måste förstå mer av vad som 
driver folk. Också en bilmek vill utvecklas. 

Det kanske inte är kundkontakten. Teknikern 
kanske vill resa till Tyskland och se hur mekar 
jobbar där och inte bara skapa intäkter.
Lönerna ökar, många bjuder över varandra, 
hur ska drafting och löneglidning hindras?
– Allt är inte pengar, det är lätt att bara se de 
otacksamma, men det kanske finns bättre alter-
nativ. Lönen är a race to the bottom, man löser 
inte vad som motiverar medarbetarna. 
– Min personliga servicetekniker på Bilia, han 
var fantastisk. Han gick igång på att hjälpa mig, 
månade om mig och älskade Volvobilar. Han 
fick bullar av mig.
Serviceteknikerna har inte så hög status, 
vad kan man göra åt det?
2 Prata om karriärvägar, ta fram individuella 
utvecklingsplaner. Karriärtrappa kan låta larvigt 
men är bra. Cheferna måste vara bra, alla med-
arbetare vill bli sedda.
2 När mekanikerna kör en gammal Ford och 
säljarna åker nytt, det är ju att visa att bilmeken 
är längst ner. Det är smart att receptionisten är 
värdinnan. Kedjan är lång och alla är viktiga, 
det går tillbaka till ledarskapet.
2 Gör något annorlunda, kanske mingel med 
kunder och servicetekniker. Visa att ni har 
roligt och bygg relationer.

Men servicetekniker är supportade och har 
bra lön och slipper åka hem till kunder, är 
det inte väldigt bra jobb?

– Jo, det är mycket bättre än att vara under-
sköterska, man är en del av hållbarhetscykeln, 
ju bättre på att meka, desto mindre nytt behöver 
vi köpa, avslutar Anna Dyhre.

”Prata om karriär-
vägar, ta fram  
individuella  
utvecklingsplaner”
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                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!DIN KOMPLETTA MASKIN LEVERANTÖR!

Erbjudandet gäller tom. 31/12 2019 eller så länge lagret
 räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Scanna QR koden
för en demovideo!

AUTEL MaxiTPMS TS508 är den nya generationens

TPMS diagnostikverktyg som  aktiverar alla typer av 

TPMS sensorer och programmerar MX Sensorer!
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JURIDIK

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

VERKSTAD

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

LACK, PLAST 
& SK ADE

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

BILUTHYRNING

Anders 
 Trollsås
är vd på bransch-
organisationen 
 Bil uthyrarna Sverige.

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

Vår expertpanel svarar på frågor 
om allt från gruppundantaget och 
allmän biljuridik till praktiska 
bilhandelsfrågor och tekniska 
föreskrifter. Mejla dina frågor till: 
redaktionen@motorbranschen.se

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN. MOSTPHOTOS

BILHANDEL

Klaus 
Silfvenius
är chef för bilhandels-
frågor och -statistik  
på MRF. Sitter i All-
männa reklamations-
nämnden. 
08-701 63 14

”Hon har inte servat bilen men tycker 
att vi ska betala”

JURIDIK

FRÅGA  Vad ska vi tänka på när 
vi säljer en gammal bil som 
reparationsobjekt, en bil som vi 
inte hunnit testa? Det händer ju 
ibland när vi precis fått in en bil 
som en kund vill ha omgående.

Nalle

SVAR KONSUMENTKÖPLAGEN 

(KKL) är restriktiv mot generella 
friskrivningar. I och för sig fram-
går det att man vid bedömning 
om det är fråga om ett köprättsligt 
fel, alltid måste beakta samtliga 
omständigheter. Det vill säga: Vad 
kostade bilen? Hur gammal är 
den? Hur långt hade den rullat? 
Vilken typ av fel? Vilken infor-
mation eller reservationer hade 
köparen fått vid köpet? Oavsett 
friskrivning är det därför inte 
alltid som ett fel, som ofta kan 
betecknas som normalt slitage, 
uppfyller kravet på fel enligt KKL. 

När det sedan gäller just gene-
rella friskrivningar som till exem-
pel reparationsobjekt, så innehål-
ler KKL en särskild paragraf som 
behandlar detta:
”17 § Även om en vara har sålts 
i ”befintligt skick” eller med ett 

liknande allmänt förbehåll, skall 
den anses felaktig, om den är 
i sämre skick än köparen med 
hänsyn till varans pris och övriga 
omständigheter med fog har kun-
nat förutsätta.”

EN SKRIVNING som ”befintligt 
skick” eller ”reparationsobjekt” 
innebär alltså en viss information 
och friskrivning för säljarens del, 
men som framgår av lagtexten 
räcker den ofta inte så långt. I 
ARN ser jag tyvärr allt för ofta 
där vissa mindre bemedlade 
”gråhandlare” regelmässigt skriver 
reparationsobjekt på bilar i pris-
klassen 100 000–200 000 kronor, 
utan att uppvisa en VDN eller 
annan info om vilka fel som finns 
på bilen. I dessa fall vinner kon-
sumenten oftast. Å andra sidan 
har vi givetvis många andra fall i 

Knivigt att sälja reparationsobjekt
JURIDIK

ARN gällande bilar 30 000–50 000 
kronor, där kunderna ofta förlorar 
eftersom felen inte bedöms som 
köprättsliga.

FÖR ATT kunna sälja bilar som re-
parations- eller renoveringsobjekt 
har MRF i samråd Konsument-
verket i den ny varudeklarationen 
(senaste version juni 2019) tagit 
fram en särskild röd ruta gällande 
reparationsobjekt där det tydligt 
bör framgå, vilka orsakerna är. 
På sedvanligt maner går det även 
givetvis i VDN och köpeavtal att 
ange än mer specifika fel som finns 
på bilen. Kontentan är alltså att du 
inte kan avtala bort konsument-
köplagen men att du kan avtala 
om en varas skick. Det vill säga: Ju 
mer specifika friskrivningar desto 
mindre ansvar.

David Norrbohm

VERKSTAD

FRÅGA  För ungefär ett och ett 
halvt år sedan sålde vi en 2009 
Hyundai i20 som gått cirka 6 000 
mil. Nu vid 9 500 mil har kam-
kedjan gått sönder på något sätt. 
Vid leverans var bilen nybesik-
tad och såldes med en månads 
trafiksäkerhetsgaranti. 

Kunden kräver hävning av 
köpet på grund av väsentligt fel. 
Borde vi gå kunden till mötes 
och vad borde i så fall avdraget 
vara? Kunden har inte servat 

bilen sedan hon köpte den. Jag 
tycker knappt att det skulle 
kunna vara ett ”garantiärende”. 
Känns bara märkligt.

Hopp om snart svar

SVAR EN VÄSENTLIG förutsätt-
ning är att felet kan bedömas som 
ursprungligt för att ni ska ha ett 
ansvar enligt konsumentköplagen.  

Eftersom felet, det vill säga 
kamkedje- motorraset, inträffade 
efter halvtannat år och 3 500 mils 

körning finns det över huvud 
taget inte något som talar för ett 
ursprungligt fel. Det är dessutom 
kunden som ska bevisa att felet 
fanns på bilen när den såldes. Vid 
ett sådant förhållande ska särskilt 
beaktas att kunden inte servat 
bilen, vilket ofta (frånvaron av 
oljebyte) kan vara den primära 
orsaken till haveriet.

David Norrbohm

”EN RÖD RUTA FÖR REPARATIONS-
OBJEKT HAR TILLKOMMIT I SENASTE 
VDN-VERSIONEN”

”Hjälp, jag är anmäld till ARN utan att ha gjort 
något fel”
FRÅGA  Har ett något krångligt 
ärende. Vi har servat en Peugeot 
208 1,2 VTi åt samma dam sedan 
bilen var ny. För en tid sedan 
ville damen ha en offert på en 
fyraårs-service samt att något 
”lät” ” ibland när hon svängde 
till vänster. Bilen hade då gått 
6 300 mil. 

På denna modell har det varit 
lite fladdrigt med bytesinterval-
len på kamremmen, från 18 000 
mil/tolv år har det i princip gått 
ner till 16 500 mil/fem år (lite 
beroende på vilken motor det 
är). För att vara på säkra sidan 
tog jag med ett byte av remmen 
i offerten eftersom bilen snart 
skulle fylla fem år. Till saken hör 
att på denna modells motor-
familj sitter remmen vått i olja 
innanför transkåpan.

Damens son lämnade in bilen. 
Vid inlämnandet påtalade han att 

en varningslampa hade börjat 
lysa dagen innan. 

Vi påbörjade arbetet, och 
noterade en felkod som visade 
på ett igensatt filter som har 
med kamremmen att göra. Detta 
gladde mig eftersom jag hade ta-
git höjd för kamremsbytet. Rem-
men byttes och vi återställde fel 
och felkod enligt fabrikens TSI. 
Missljudet vid vänstersväng var 
en sten som hade fastnat mellan 
skiva och sköld, en lättfixad 
”klassiker”. Bilen hämtades 
samma eftermiddag av sonen 
som betalade med mammans 
kort.

Två dagar senare ringde so-
nen och undrade varför vi hade 
tagit betalt för kamremsbytet? 
Det var ju allmänt känt, påstod 
han, att den fäller ut någon föro-
rening och orsakar felkoder och 
att fabriken ska betala för det. 

Det hade han hade läst i något 
forum. 

Jag känner till det men det är 
lite snårigt att hitta vilken motor-
familj som berörs av detta. 

Jag bad att få återkomma och 
se vad som gällde. Det visade sig 
att denna motor inte omfattades 
av kampanjen, vilket jag sedan 
förklarade. Sonen svarade 
med att en annan auktoriserad 
verkstad han hade talat med 
minsann skulle ha fixat detta. 

Nu, några veckor senare, har jag 
fått en anmälan från ARN på mitt 
bord. Det känns som jag bara 
vill pröjsa sonen och bli av med 
problemet, vad ska jag göra?

Kjell-Åke med verkstad i Mellan-
sverige

SVAR DU SKA absolut inte 
pröjsa. Det är ingen big deal att 
svara ARN, dessutom är de väldigt 
hjälpsamma. Om du vet att du 
har rätt på alla punkter ska du 
alltid börja ditt svaromål med: ”Vi 
motsätter oss anmälarens samtliga 
krav” Gör du inte det så tolkar 
nämnden att du godtar eventuella 
krav. 

Vidare ska du i ditt ”svaromål” 
förklara vad som blev beställt och 
vad ni kom överens om. Bifoga 
TSI:et och förklara vilka motorer 
som kampanjen gällde!

Joachim Due-Boje

”INGEN BIG  
DEAL ATT SVARA 

ARN, VIKTIGT 
BARA HUR DU  

INLEDER”

”Känns som att klippa en gris”
FRÅGA  Vi sålde en XC60 av 2013 
års modell med cirka 12 000 
mil på mätaren till en man från 
Blekinge för en tid sedan. 

Eftersom min firma finns i 
Västra Götaland så har vi inte 
nära till varandra. En månad 
efter köpet ringde bilägaren 
och sa att bilen rycker till något 
ibland (automat) vid växling från 
backen till drive. Han har varit 
hos en auktoriserad Volvoverk-
stad som sagt att växellådan 
måste ”packas om” för 17 000 
kronor. 

Jag har kollat med några 
verkstäder i min närhet som 
säger att det inte är helt ovanligt 
med sådana ryckningar på den 

modellen och att det egentligen 
inte är någon defekt, mer en 
egenskap. 

Jag har talat med kunden som 
vill att vi ska fixa detta och han 
vill lämna den för åtgärd hos en 
auktoriserad verkstad. Men om 
det är en egenskap så känns det 
som att klippa en gris, onödigt. 
Hur ska jag göra?

Amil, begbilhandlare

SVAR ATT JAGA och laga egenska-
per har jag skrivit om flera gånger, 
vissa saker låter, rycker och vibre-
rar mer eller mindre för att det är 
just en egenskap. Många gånger 
blir det dessutom en bedömnings-
sport om nivån på egenskapen. 

Vanligast är att det inte blir 
någon skillnad efter ett byte eller 
en renovering. ARN skulle kunna 
bedöma det som ett ursprungligt 
fel eftersom felet/egenskapen upp-

trätt endast en månad efter köp.
HÄR GÄLLER det att vara lite för-
siktigt, du har alltid rätt att åtgärda 
eventuella fel själv. Antingen anlita 
någon verkstad i Blekinge, bärga/
hämta bilen, eller ersätta kunden 
för att köra fram och tillbaka 
till dig. Om ni inte kan komma 
överens om någon sådan lösning, 
låt kunden gå till ARN så får de 
avgöra. 

Var noga med att se vilka krav 
som anmälaren har och svara  
i tid! Den bästa lösningen kanske 
finns hos ARN i form av ett  
avslag, en hävning eller att du får 
åtgärda eventuellt fel om det blir 
bedömt så.

Joachim Due-Boje

VERKSTAD

”OM NI INTE KAN KOMMA ÖVERENS OM 
NÅGON SÅDAN LÖSNING, LÅT KUNDEN 

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

Rekond
Så ska en

lastbil stajlas!

Expertsvar 
”Vi sålde en

bil två gånger”

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

BÄSTA

GA
2019 
     

HANDLARNAS 

ALLA BETYG 

I ÅRETS 

GA-ENKÄT

Klaus Oest
och Mazda är 
årets vinnare.
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FRÅGA  Vi sålde en cirka två år 
gammal bil till en kund som bor 
i Finland för drygt två år sedan. 
Anledningen till att kunden 
köpte bilen hos oss är att den 
aktuella bilmodellen är ovanlig 
i Finland och de som säljs i Sve-
rige har mycket mer utrustning 
än vad bilarna har i Finland.

Kunden har varit i kontakt med 
oss flera gånger tidigare och 
även efteråt och meddelat hur 
nöjd han är. Men nu kontaktar 
han oss för att det verkar vara 
något fel på automatväxellådan 
i bilen.

Bilen är sedan tidigare servad 
på vår auktoriserade verkstad 
och den nya ägaren har servat 
bilen på en märkesverkstad i 
Finland. Nu har han varit där 
igen och de har konstaterat att 
det finns felkoder i växellådan 

BILHANDEL PL ÅT & L ACK

DEN FINSKE KUNDEN HÄNVISAR TILL FINSK LAG
och att den inte fungerar som 
den ska.

Kunden har fått en offert på 
drygt 7 500 euro av verkstaden. 
De erbjuder ingen goodwill och 
har gett kunden alternativen att 
ta kostnaden eller att reklamera 
felet i Sverige.

Bilen är nu knappt fem år 
gammal. Det finns inga fabriks-
garantier på bilen men kunden 
fick en sexmånaders MRF-
garanti av oss när han köpte bilen. 
Kunden begär nu att vi ska åt-
gärda felet kostnadsfritt med stöd 
av finsk lag om produktansvar.

Vi kan få viss hjälp av tillver-
karen som goodwill men att 
åtgärda felet skulle innebära en 
kostnad om 30 000 kronor för oss.

Måste vi följa kundens krav 
och ta denna kostnad?

Johan

SVAR DET HÄR ÄR EN frågeställ-
ning som jag har stött på tidigare 
och som grundar sig i ländernas 
olika lagstiftning.

Finland har en mer långtgående 
produktansvarslag, vilket medför 
att de har en striktare hållning till 

var en produkt är såld och hänvi-
sar därför ofta till säljande företag.

Jag förutsätter att ni har sålt 
bilen i Sverige och att det är kun-
den eller ombud till kunden som 
exporterat bilen. Då gäller svensk 

lag för affären och finsk lag är i 
frågan inte alls aktuell.

Därmed bör ert agerande vara 
det samma som om det var en 
svensk kund ni hade att hantera.

DÅ INGA GARANTIER längre finns 
kvar så är det upp till er att besluta 
om ni vill erbjuda kunden good-
will eller inte och hur ni agerar. 
Det är alltså mer ett marknads/
kundvårdbeslut som får avgöra 
hur mycket ni vill hjälpa kunden.

Det är ju en nästan fem år 
gammal bil så kunden bör i alla 
händelser ta en viss kostnad. 
Transporten av bilen till och från 
er får kunden helt ta ansvar för 
och bekosta själv. 

Som jag alltid nämner måste 
ni ta med risken för badwill i be-
räkningen och hur mycket ni vill 
stoppa in för att dämpa badwillen.

Klaus Silfvenius

”ÄR BILEN SÅLD  
I SVERIGE  

GÄLLER  
SVENSK LAG”

BILHANDEL

FRÅGA  Vi är ett mindre begbilsföretag som till stor del drivs av 
vår ägare. Därutöver är vi bara två, jag som är nyanställd säljare 
och en kollega som hanterar bilar som ska på rekonditionering eller 
verkstad samt hjälper oss andra med diverse praktiska saker.

Jag är själv van att arbeta i större organisationer, har tidigare 
varit anställd som begagnatsäljare på en av de större auktoriserade 
återförsäljarna med ett av Sveriges största bilmärken. Där hade  
vi en märkesknuten begagnatgaranti som köptes till våra bilar 
och jag hade tillgång till verkstad och andra resurser för att lösa 
det mesta.

Nu har vår ägare för första gången på flera år tagit en längre 
semester och är på andra sidan jorden och givetvis uppstår då 
problem i en affär som han gjorde innan han tog semester. En 
äldre bil från 2009, som dock bara gått 12 000 mil, såldes och 
köparen undrar över garantierna då det nu uppstått problem med 
att bromsvarningslampan börjat lysa.

Vi lämnade en MRF Trafiksäkerhetsgaranti för tre månader/ 
300 mil till bilen, vilket är noterat i köpeavtalet, men något 
garanti dokument fick han inte.

Har kunden rätt till reduktion av priset?
Anton

SVAR SVARET PÅ DIN fråga får jag utvidga lite, det verkar som din 
arbetsgivare kan sin sak men att han slarvar lite. 

Det är viktigt att kunden alltid erhåller ett garantibevis som anger 
vilka garantier som ingår i affären. Dokumenten kan ni erhålla från 
MRF:s kansli, enklast genom att teckna ett online-abonnemang och 
tanka ner dokumenten från portalen. 

VAD GÄLLER Trafiksäkerhetsgarantin, som är rätt att använda i den 
här typen av affär, så täcker den i princip de punkter som besiktning-
en kontrollerar. 

När det kommer till en lysande bromsvarningslampa så behövs 
en noggrannare kontroll vad orsaken är, vanligast beror det på slitna 
bromsbelägg, men det kan också vara andra orsaker.

OM DET ÄR bromsbeläggen som är orsaken så klassas de normalt 
som slitdelar och täcks inte av garantin. Dock bör ni beakta hur långt 
kunden har kört sedan han fick bilen levererad, det vill säga om 
beläggen var slut vid leverans eller då kunde bedömas som acceptabel 
förslitning.

Om det är andra orsaker så måste det bedömas från fall till fall.
Klaus Silfvenius

”Vi lämnade aldrig med något garantidokument”

FRÅGA  Vi har tagit emot en 
frontskadad Ford och gjort en 
skadeoffert, alla beräkningar ba-
serade på biltillverkarens repa-
rationsanvisningar. Vi har också 
räknat med originaldelar. Nu till 
vårt lilla problem: Kunden vill att 
vi ska reparera på ett annat sätt 
än vad tillverkaranvisningarna 
säger och att vi ska använda så 
kallade alternativa bildelar. 

Jag har sagt att vi inte vill ut-
föra reparationen så. Kunden är 
stor och betydelsefull för oss så 
vi vill hjälpa honom och nu har vi 
hamnat i klinch med honom med 
risk för repressalier. Vad säger 
du, hur ska vi hantera detta? Kan 
kunden tvinga oss att göra som 

Kan kunden bestämma hur vi ska reparera?
han säger? Om vi nekar kanske 
vi blir av med deras bilar.  

Rolle rättfärdig  

SVAR JA, DET HÄR är inte lätt Rolle, 
jag ska försöka så enkelt som möj-
ligt vägleda dig.

För det första så kan kunden 
inte tvinga er, ni kan neka att ta 
jobbet. Men jag förstår ert di-
lemma, tackar ni nej blir ni av med 
hela kakan, tråkigt när en kund 
har så stor makt. 

Om ni blir beordrade att utföra 
en reparation som inte är rätt, en-
ligt kundens anvisningar, så sitter 
ni med Svarte Petter, det vill säga 
ni får stå för eventuella reklama-
tionskostnader. 

Så om kunden kräver att ni ska 
utföra jobbet enligt hans anvis-
ningar så ska ni informera kunden 
och bilägaren både muntligt och 
skriftligt om att denna reparation 
strider mot biltillverkarens anvis-
ningar och därför är en provisorisk 
reparation. Då friskriver ni er från 
eventuella fel som kan uppstå. 

Om det är detaljer som kan 
påverka bilens säkerhet tycker jag 
att beställaren, i ert fall kunden, 
ska ta ansvar för metoden och det 
skriftligt (här kan MRF hjälpa dig 
med skrivningen). 

NÄR DET GÄLLER alternativa delar 
så måste de vara av samma kvalitet 
som original, då kan det vara okej. 

Däremot ska ni vara medvetna om 
att eventuell extra tid för att passa 
in delar med dålig passform inte 
ingår i Cabas tider. Är det så ska ni 
göra tidstillägg.

Nästa fråga om bilen har rost-
skyddsgaranti och vad som gäller 
runt den, det kan bli framtida 
problem även här. 

Gör som biltillverkaren säger! 
Blir ni ändå beordrade och repa-
rera på annat sätt, informera både 
muntligt och skriftligt om pro-
visorisk reparation för att slippa 
behöva vara ansvariga för någon 
annans beslut. 

Jan Olvenmo

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

VI FINNS SOM E-TIDNING NU!

VAD
Du kan läsa 

Motorbranschen digitalt  
på din mobil,  

surfplatta eller dator. 

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

e-tidning. 

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

motorbranschen.mrf.se/ 
e-tidning/

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

Nybilsregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2019 ligger på 338 765 

66.244

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

Begagnatförsäljning september Max 10 år gamla bilar.

September

Nybilshandel  
med begagnat

2019

18 737

2018

18 387

1,9%

Endast
begagnathandel

2019

12 120

2018

11 416

6,2%

Ej via
bilhandel

2019

16 255

2018

17 590

-7,1%

Totalmarknad

2019

47 112

2018

47 393

-0,6%

Antal bilar

Utveckling

Lager begagnade bilar september Max 10 år gamla avställda bilar.

September

Nybilshandel  
med begagnat

Endast
begagnathandel

Antal bilar i lager

Lagerdagar

2018

33 793 

77

2019

33 601 

64

Ackumulerad begagnatförsäljning 2019  Max 10 år gamla bilar.

År

Nybilshandel  
med begagnat

2019

170 808

2018

170 181

0,4%

Endast
begagnathandel

2019

108 504

2018

110 977

-2,2%

Ej via
bilhandel

2019

145 159

2018

156 298

-7,1%

Totalmarknad

2019

424 471

2018

437 456

-3,03%

Antal bilar

Utveckling

2018

24 795

84

2019

28 307 

83

Utveckling lager
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34 115 

24 810 

34 132 

25 058 

35 506 

25 470 

33 740 

24 766 

33 486 

24 887 

32 237  

24 734 

33 053 

25 820 

32 794 

25 419 

33 696 

26 786 

30 402 

25 587 

Lager nybilshandel           Lager begagnathandel

30 849 
33 601

26 955 28 307

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

ko m m e N tA r

Stark höst fortsätter
ko m m e N tA r

Personbilar. registreringarna ökar starkt i oktober 
med en volym på 29 631 bilar, plus 28,3 procent 
mot samma månad i fjol, betydligt högre siffror än 
2018 alltså.

en orsak kan vara den kommande förändringen av 
fordonsskatten som slår igenom vid årsskiftet, något 
som också medfört att bilsweden höjt årets prognos 
till 345 000 bilar.

ackumulerat i år efter oktober månads siffror  
är 277 405 bilar; ska prognosen nås måste det 
registreras nästan 34 000 bilar per månad kvarva- 
rande två månader, avsevärt mer än under motsva-
rande period 2018 och i nivå med levereranserna de 
två sista månaderna 2017. Våra handlare kommer 
att ha bråda dagar under årets final!

I fördelning mellan bränslen syns en svag ned-
gång för diesel under oktober, medan laddbara bilar 
(beV & PheV) fortsätter att öka och utgjorde 11,5 
procent av registreringarna i oktober, upp 30 procent 
i volym mot oktober 2018.

andelen klimatbonusbilar är 13,3 procent – upp 
45 procent i volym mot samma månad i fjol – där 
nästan alla laddbara bilar ingår. Listan kompletteras 
med knappt 2 procent gasbilar.

Lätta lastbilar. Även här rapporteras en uppgång 
i registreringar, volymen blev 3 712 bilar, plus 15,6 
procent jämfört mot oktober 2018. ackumulerat 
ligger dock registreringarna fortfarande ordentligt 
efter 2018 – 38 687 mot 49 340 – minus 21,6 pro-
cent så här långt i år.

Dock kan väntas en ordentlig sprint som avslut-
ning på året då förändringarna i skattesystemet 
påverkar de lätta lastbilarna med än större effekter. 
Årets prognos ligger på 50 000 lätta lastbilar, vilket 
 medför att det bör registreras över 5 500 lätta lastbi-
lar per månad under de två kvarvarande månaderna.

antalet eldrivna lätta lastbilar ökar kraftigt, plus 
124 procent, men är fortfarande på en mycket låg 
nivå, 4 procent av totalen.

Tunga lastbilar (över 16 ton). andra halva på året har  
varit svagt efter rushen inför sommaren då föränd-
rade regler för färdskrivare infördes. oktober utgjorde 
tyvärr inte någon ändring på den trenden, mer än att 
 skillnaden mot föregående år ökade något i månads-
siffran som slutade på 572 registrerade lastbilar, mi-
nus 15,4 procent mot samma månad föregående år. 
ackumulerat är dock registreringarna fortfarande före 
2018 års siffror 5 541 mot 5 058, plus 9,5 procent.
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Nyregistreringar under oktober
 Oktober Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     42 71 1 073 389 0,38 0,12
  Land Rover                 102 53 865 519 0,31 0,17
Totalt BC Sweden             144 124 1 938 908 0,69 0,29
BMW Northern Europe                                                                   
  BMW                        1 802 1 704 16 192 16 856 5,83 5,52
  Mini                        338 396 3 104 2 768 1,11 0,90
Totalt BMW Northern Europe     2 140 2 100 19 296 19 624 6,95 6,43
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 95 15 501 840 0,18 0,27
  Fiat                       435 264 5 116 7 668 1,84 2,51
  Jeep                       102 77 858 832 0,30 0,27
Totalt Fiat Group Automobiles 632 356 6 475 9 340 2,33 3,06
Ford Motor                                                                          
  Ford                       703 938 7 134 8 561 2,57 2,80
Totalt Ford Motor            703 938 7 134 8 561 2,57 2,80
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      211 233 2 295 2 652 0,82 0,86
Totalt Honda Nordic          211 233 2 295 2 652 0,82 0,86
Hyundai Bilar Import                                                                        
  Hyundai                      647 287 4 898 4 219 1,76 1,38
Totalt Hyundai Bilar Import          647 287 4 898 4 219 1,76 1,38
Iveco                                                                 
  Iveco                        5 0 42 52 0,01 0,01
Totalt Iveco Sweden     5 0 42 52 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        2 474 2 002 21 539 19 676 7,76 6,45
Totalt KIA Motors Sweden     2 474 2 002 21 539 19 676 7,76 6,45
KW Bruun                                                                   
  DS                        8 0 125 36 0,04 0,01
  Opel                        358 418 2 497 5 003 0,90 1,64
  Peugeot                        689 736 7 165 9 435 2,58 3,09
Totalt KW Bruun     1 055 1 154 9 787 14 474 3,52 4,74
Louwman Sverige                                                                    
  Suzuki                    190 184 1 973 2 102 0,71 0,68
Totalt Louwman Sverige      190 184 1 973 2 102 0,71 0,68
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      591 419 4 539 4 670 1,63 1,53
Totalt Mazda Motor Sverige   591 419 4 539 4 670 1,63 1,53
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 609 1 478 15 979 16 112 5,76 5,28
  Smart                      0 1 9 6 0,01 0,01
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 609 1 479 15 988 16 118 5,76 5,28
Nevs                                                                    
  Nevs                    0 0 0 13 0,00 0,01
Totalt Nevs      0 0 0 13 0,00 0,01
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     778 456 6 189 9 620 2,23 3,15
Totalt Nissan Nordic         778 456 6 189 9 620 2,23 3,15
Renault Nordic Sverige                                                              
  Alpine                      1         18                              
  Dacia                      79 152 3 570 3 553 1,28 1,16
  Renault                    487 886 8 880 10 379 3,20 3,40
Totalt Renault Nordic Sverige 567 1 038 12 468 13 932 4,49 4,56
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Citroen                    205 242 2 856 4 103 1,02 1,34
  Mitsubishi                 522 414 5 054 3 420 1,82 1,12
Totalt SC Motors Sweden AB   727 656 7 910 7 523 2,85 2,46
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     390 369 3 279 4 170 1,18 1,36
Totalt Subaru Nordic         390 369 3 279 4 170 1,18 1,36
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      183 106 1 636 1 335 0,58 0,43
  Toyota                     2 349 1 786 18 455 18 716 6,65 6,13
Totalt Toyota Sweden         2 532 1 892 20 091 20 051 7,24 6,57
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 693 905 15 680 15 064 5,65 4,94
  Porsche                    281 52 1 774 1 688 0,63 0,55
  Skoda                      1 270 1 143 14 615 14 379 5,26 4,71
  Seat                       730 379 7 570 5 896 2,72 1,93
  Volkswagen                 4 939 2 971 36 907 47 553 13,30 15,59
Totalt Volkswagen Group Sverige 8 913 5 450 76 546 84 580 27,59 27,73
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      5 215 3 883 49 550 60 443 17,86 19,82
Totalt Volvo Personbilar Sverige 5 215 3 883 49 550 60 443 17,86 19,82
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       108 68 5 468 2 188 1,97 0,72
Totalt 29 631 23 088 277 405 304 916 100,00 100,00

GENERALAGENT

715 193 358 196
430 250 435 269

1 145 443 793 465

3 307 2 498 12 885 14 358
988 840 2 116 1 928

4 295 3 338 15 001 16 286

71 108 430 732
2 896 3 937 2 220 3 731

156 186 702 646
3 123 4 231 3 352 5 109

2 392 2 999 4 742 5 562
2 392 2 999 4 742 5 562

1 077 1 105 1 218 1 547
1 077 1 105 1 218 1 547

2 631 1 513 2 267 2 706
2 631 1 513 2 267 2 706

37 29 5 23
37 29 5 23

11 242 9 174 10 297 10 502
11 242 9 174 10 297 10 502

60 16 65 20
638 1 514 1 859 3 489

3 745 5 627 3 420 3 808
4 443 7 157 5 344 7 317

1 129 1 195 844 907
1 129 1 195 844 907

2 947 2 861 1 592 1 809
2 947 2 861 1 592 1 809

3 252 3 623 12 588 12 423
5 2 4 4

3 257 3 625 12 592 12 427

0 0 0 0
0 0 0 0

3 539 4 496 2 650 5 124
3 539 4 496 2 650 5 124

8 0 10 0
1 586 2 063 1 984 1 490
4 201 3 953 4 679 6 426
5 795 6 016 6 673 7 916

1 150 1 704 1 706 2 399
1 219 806 3 835 2 614

2 369 2 510 5 541 5 013

1 948 2 289 1 331 1 881
1 948 2 289 1 331 1 881

454 289 1 182 1 046
8 651 8 995 9 804 9 721
9 105 9 284 10 986 10 767

4 872 3 902 10 808 11 162
822 821 952 867

5 680 5 553 8 935 8 826
3 836 3 239 3 734 2 657

12 892 15 543 24 015 32 010
28 102 29 058 48 444 55 522

9 673 11 684 39 877 48 759
9 673 11 684 39 877 48 759

2 048 464 3 702 1 151
100 229 103 455 177 176 201 461



 

Din Leverantör inom fordonsprocesser 

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

DAIM 

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

Lead Generator 

Placeras på er hemsida eller sociala medier. 
Kunden kan direkt värdera sin bil och ett lead 
skickas direkt till er på mailen med kundens 
person- och biluppgifter. 

Performance Manager 

Tillsammans med vår konsult skräddarsyr vi ett 
program för ert företag. I detta ingår Workshops, 
rapporter, pris- och begagnat-strategi, 
uppföljning, coachning samt handlingsplaner.  

Trade In App 

Inbytesverktyg för test av bil. Här sparas 
årsmodell, mätarställning, bilder, utrustning och 
eventuella skador som påverkar värdet. VIN look 
up = data från transportstyrelsen. 

All information sparas för framtida hantering vid 
inbyte och test 2. 

Trading / export 

Med bilauktioner i 19 länder med 70 000 
användare optimerar vi chansen att få så bra 
betalt som möjligt både i Europa och Sverige.  

INDICATA 

Ger dig en lageröverblick och gör det möjligt 
för dig att ta beslut baserade på fakta och 
statistik. Fler nyckeltal på din dashboard 
hjälper dig att spara tid och fokusera på 
åtgärder som följer din pris- och begagnat-
strategi.  

Kontakt: +46 8 751 38 00       Kundcenter@autorola.se      www.autorolagroup.com  62 motorbranschen 11  •  2019
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vroom.nu
info@vroom.nu
08-55 60 35 90

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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Laddbara personbilar 
nyregistrerade laddbara personbilar oktober 2019. 

Laddbara personbilar definieras som elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp max 60 g/km som nyregistrerats från 1 juli 2018.

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

1 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 351 327 3 854 2 127 12,38 9,48

2 tesla model 3 el 47 0 3 537 0 11,36 0,00

3 Kia niro Plug-in hybrid Laddhybrid 227 170 2 929 2 088 9,41 9,30

4 Kia optima PheV Laddhybrid 353 313 2 908 2 236 9,34 9,96

5 renault Zoe el 128 299 1 837 1 157 5,90 5,16

6 Volvo V60 Laddhybrid Laddhybrid 160 18 1 549 1 181 4,98 5,26

7 Volvo Xc60n Laddhybrid Laddhybrid 182 208 1 464 1 799 4,70 8,02

8 Kia niro eV el 104 0 1 279 0 4,11 0,00

9 nissan Leaf el 141 240 1 246 1 100 4,00 4,90

10 bmW I3 (beV) el  62 69 974 427 3,13 1,90

MODELL

Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

Källa: Bil Sweden

MärkE

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
 2019  2018  2019  2018  Okt  Ackumulerat  2019  2018
Daf  5 22 138 155 -77,3 -11,0 2,5 3,1
Iveco  0 0 16 4 0,0 300,0 0,3 0,1
Man  17 22 166 153 -22,7 8,5 3,0 3,0
mercedes-benz  71 55 552 496 29,1 11,3 10,0 9,8
scania  241 303 2 406 2 045 -20,5 17,7 43,4 40,4
Volvo  237 274 2 230 2 181 -13,5 2,2 40,2 43,1
Övriga  1 0 33 24 0,0 37,5 0,6 0,5

TOTAlT  572 676 5 541 5 058 -15,4 9,5  100,0  100,0

MärkE

 Oktober  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
  2019  2018  2019  2018  Okt  Ackumulerat  2019  2018
chevrolet  1 0 2 4 0,0 -50,0 0,0 0,0
citroen  195 85 1 347 2 262 129,4 -40,5 3,5 4,6
Dacia  21 15 473 447 40,0 5,8 1,2 0,9
hyundai  0 0 0 7 0,0 -100,0 0,0 0,0
Fiat  85 115 1 266 1 505 -26,1 -15,9 3,3 3,1
Ford  553 492 5 866 7 294 12,4 -19,6 15,2 14,8
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  38 22 569 805 72,7 -29,3 1,5 1,6
Isuzu  26 25 607 610 4,0 -0,5 1,6 1,2
man  6 2 53 39 200,0 36,9 0,1 0,1
mercedes-benz  418 433 3 819 5 391 -3,5 -29,2 9,9 10,9
mitsubishi  27 20 368 745 35,0 -50,6 1,0 1,5
nissan  280 148 2 076 3 019 89,2 -31,2 5,4 6,1
opel  71 156 732 1 404 -54,5 -47,9 1,9 2,8
Peugeot  377 253 3 297 3 841 49,0 -14,2 8,5 7,8
renault  261 209 5 311 5 161 24,9 2,9 13,7 10,5
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  0 0 0 101 0,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  175 117 1 492 2 209 49,6 -32,5 3,9 4,5
Volkswagen  1 175 1 118 11 288 14 484 5,1 -22,1 29,2 29,4
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  5 1 156 146 400,0 6,8 0,4 0,3

TOTAlT  3 712 3 210 38 687 49 340 15,6 -21,6 100,0  100,0

Källa nybilsregistreringar: Bil Sweden. Källa begagnatförsäljning: Vroom.
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I dag i morgon

I THE MUSEUM OF FOSSIL fuels har Vattenfall gått händelserna  
i förväg och ger redan i dag en bild av vårt fossila samhälle 
i retroperspektiv. Utställningen har haft premiär på Fotografiska  
i Stockholm och ska turnera mellan europeiska städer. Bland  
annat visas den här gamla Nissan Micran vid en Essopump, modell 
äldre. Besökare får dofta på bensin och diesel och höra motorbrus 
i hörlurar, något som fortfarande tillhör vår vardag. ”Men inte så 
länge till”, tror Susanna Hurtig, Nordenchef E-Mobility, som velat 
åskådliggöra förändringsresan på ett lekfullt sätt.
Hur länge ska det månne dröja innan vi säger ”store tid man bar  
sig åt”? 2
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken. 
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Vi utrustar din verkstad!

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

till nästa nivå!Vi lyfter din verkstad

WE PROVIDE
SOLUTIONS

Allt ifrån produkter till färdiga lösningar!
inom

Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug

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

 

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

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

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

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

GYSPOT
PTI-s7

27.000:- 29.500:-

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS!!
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FRILANSJOURNALIST PETER LORIN MEDVERKAR 
REGELBUNDET MEN GANSKA OSYNLIGT I VARJE 
NUMMER AV MOTORBRANSCHEN GENOM ATT FÖRSE 
OSS MED UPPDATERANDE BRANSCHNOTISER SOM 
HAN OFÖRTRÖTTLIGT DAMMSUGER SVERIGE PÅ. HAN 
ÄR PASSIONERAT INTRESSERAD AV BILAR, NYA SOM 
GAMLA, OCH DEN EGNA FLOTTAN ÄR EN BLANDNING 
AV MÖRKBLÅTT, MÖRKGRÖNT, METALLIC-RÖTT, VINRÖD 
METALLIC OCH, FAKTISKT, SVART (DOCK MER AV 
”TVINGANDE” OMSTÄNDIGHETER).  ”EN ALFA ROMEO 
SKA ENLIGT MIG HELST VARA ALFA ROSSO-RÖD”,  
SÄGER PETER.

ÄR DET BARA jag som tycker att den svenska – 
och för all del även den globala – gatubilden 
under de senaste tio femton åren blivit allt 
mindre färgglad?

Nej, jag trodde väl det …
Det räcker att passera vilken större bilpar

kering som helst för att konstatera en, i mitt 
tycke, trist utveckling:

De allra flesta bilar, oavsett prisklass, kaross
typ, fabrikat eller storlek, är antingen vita, 
svarta, murrigt grå eller silverfärgade.  

Diskret så det förslår och faktiskt ganska 
tråkigt, oinspirerande och enformigt!

Hur det har blivit så här?

SOM TIDIG 60-TALIST minns jag tydligt från min 
barndom och ungdom hur vanligt det var med 
mer eller mindre pigga – och ibland ganska 
uppseendeväckande – bilkulörer under 1960, 
1970 och 1980talen. 

Solidfärgerna dominerade förstås länge helt, 
även om det under 1980talet började dyka 
upp allt fler metallicfärger, främst i olika sil
vertoner, särskilt på de mer exklusiva bilarna.

Men annars … rött, gult, grönt och blått i 
alla tänkbara nyanser och varianter dominera
de gatubilden och även den dystraste dag blev 
därigenom en smula mindre grå!

ENLIGT EN undersökning som gjordes i Sverige 
2018 skulle drygt hälften av alla svenska bilköpa
re dra sig för att köpa en bil med ”felaktig” färg. 

Mest negativa var svenskarna till färger som 
rosa, gult och orange och det kan man kanske 
ha en viss förståelse för.

Men vad är det för fel på rött, blått och grönt 
i smakfulla nyanser, vare sig det handlar om 
solidlack eller metallic?

Har bilköpare verkligen blivit så oerhört 
försiktiga, att allt som inte är neutralt och 
diskret vitt, svart, silvermetallic eller grått anses 
vara ”riskabla” färger på en bil? Tydligen tycker 
många att det är ”farligt” att sticka ut från den 
stora massan av dagens anonymt färgsatta bilar!

En bil ska mot den bakgrunden inte riktigt 
synas, utan bara finnas, utan att göra något 
större väsen av sig på gator, vägar och pplatser.

EN AMERIKANSK undersökning från 2013 om 
mäns och kvinnors favoritfärger vid bilköp 
visade faktiskt att männen föredrog röda bilar 
och kvinnor diskret silvermetallic. Ska det 
kanske tolkas som att många män ser mer 
”passionerat” på sitt bilköp, medan kvinnor 
i högre grad ser bilen ur ett mer funktionellt 

och praktiskt perspektiv? 
Utifrån denna enkät kan man då också fråga 

sig varför vi inte ser fler röda bilar i trafiken? Är 
det kanske så att kvinnorna vid ett gemensamt 
bilköp ändå har störst inflytande över den nya 
bilens kulör?

Vi kan bara gissa!

OAVSETT VAD MAN personligen tycker om denna 
utveckling på bilfärgsfronten, så kanske den 
säger något om vårt samhälle i stort.

Har vi blivit mindre positiva överlag jämfört 
med på 1950, 1960 och 1970talen, då de 
färgglada bilfärgerna var så populära? Eller 
har det blivit en ond cirkel, som kanske delvis 
rentav är biltillverkarnas fel? 

Är det kanske så att det i dag är svårare att alls 
kunna välja en ny bil med en färgglad lack och 
att bilköparnas valmöjligheter på färgfronten  
i praktiken begränsas av biltillverkarna?

Man kan ju fråga sig om det förhåller sig så 
om man studerar de senaste årens nybilsför
säljning fördelad på färgval.

DEN SENAST tillgängliga statistiken kanske 
kan ge visst stöd för den misstanken. Den 
visar nämligen att mellan 72 och 76 procent 
av nybilarna i Europa, Nordamerika, Asien, 
Australien och globalt var antingen vita, silver
färgade, svarta eller grå! Det är onekligen svårt 
att tro att bilköparna på de olika kontinenterna 
har en så oerhört samstämmig syn vad gäller 
färgvalen för deras nya bilar …

Någon verklig förändring syns inte ännu, 
trots att trendexperterna redan 2012 förut
spådde att bilar lackade i naturfärger skulle bli 
allt populärare bland köparna.

Själv slutar jag i alla fall inte att hoppas på en 
rejäl revansch för färgglada bilar! 2
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”En bil verkar inte 
riktigt få synas, 

bara finnas, utan 
att göra något  
större väsen  

av sig”

PETER LORIN

Färglöst så det förslår!

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

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!

KRAFTFULLA  
STÄDMASKINER FÖR TUFFA 
MILJÖER OCH HÖGA KRAV
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Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.see

Den första maskinen 
i världen för 

hjulmätning utan 
KONTAKT MED 

HJULET!

Tydlighet och precision för alla typer av hjul

Robotiserad scanning av fälgen och däcket
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	s 36-49 Fokus lönsamhetsundersökning_ny
	s 50-51 Annonsuppslag
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