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OMSLAGET
Nicholas 
Casselblad, 
försäljnings-
chef för Mini 
på Bilia i Gö-
teborg. Mini 
är störst på 
privat-
leasing i 
Sverige.
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FÖLJ OSS 

PÅ WEBBEN!

Du läser väl 

redaktionsbloggen?

 www.mrf.se/

motorbranschen

Med över en halv miljon besökare i månaden är det kanske inte så konstigt att nästan alla bilhandlare i Sverige
väljer att visa upp sina objekt hos oss. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig sälja fl er bilar, kontakta oss på
08 - 732 28 00 eller besök bytbil.com/produkter för mer information. Vi hörs! / Teamet på Byt Bil.

Bytbil_Motorbranchen 220x285.indd   1 2015-11-20   15:44
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Ministern 
   menar allvar!

VID ETT MÖTE med finansmarknads- och konsu-
mentministern Per Bolund fick vi från bran-
schen visa det verktyg vi tagit fram tillsammans 
med konsumentsidan. Ministern var nöjd med 
tankarna och pekade på att trovärdigheten ligger 
i de externa stickproven och årliga revisionerna. 
Branschen får därmed ytterligare en chans att 
bevisa att vi klarar av att hantera slarv och fusk 
på verkstadssidan – men det är upp till bevis att 
visa att vi menar allvar. 

Ministern vill se att systemet, efter planerad 
pilotfas, tar fart och får en bred anslutning. Vi 
blev inbjudna till ett uppföljningsmöte. Och det 
är helt klart att ministern inte är främmande för 
myndighetsutövning om vi inte agerar seriöst i 
frågan.

VERKTYGET SOM SÅDANT är ju inget nytt eller 
svårt utan handlar om sunt förnuft, ordning och 
reda och ett aktivt ledar- och medarbetarskap. 
Vi kan räkna med att vi kommer att få våra 
ansträngningar prövade på olika sätt och jag kan 
tänka mig att vi kommer att se uppföljningar på 
Kalla faktas granskningar. 

Så låt oss tillsammans se till att leverera 100 
procent när våra kunder betalar 100 procent!

DET HÄR NUMRET har fokus på begagnat och då 
känns det ju extra roligt att vi har en längre tid 
med mycket bra begagnatresultat bakom oss. 

Vid ett av sommarens möten, sa en mellan-

svensk bilhandlare som hade sålt bilar i mer än 
40 år: ”Årets tryck har jag aldrig vart med om 
tidigare, våra begagnade bilar tog helt enkelt slut 
så jag var tvungen att sälja ett par nya”.  

Det gäller nu att i goda tider fundera på 
framtiden – hur ser mina processer ut, kan jag 
korta ledtiderna, hur många bilar får jag åter 
från leasing, hur ser modellväxlingarna ut, vad 
finns det för verktyg och plattformar som vi kan 
nyttja, hur ser framtida bemanning och kompe-
tensbehov ut och så vidare. 

PÅ MRF TROR vi att branschen behöver samlas 
för att få ny input och diskutera framtiden på lite 
längre sikt och därför planerar vi ett event om 
begagnat under början av 2017. Så använd tiden 
fram till sommaren att fundera runt er egen 
begagnataffär och ge oss sen input vad ni vill att 
ett seminarium kring begagnat bör ta upp.

Låt oss också till sist glädja oss åt den totala 
marknadsutvecklingen som så här långt är minst 
lika stark som förra året. Den innebär att bestån-
det av bilar fortsätter att öka och vem vet, kanske 
utskrotningen blir liten i år och vi kan få samma 
ökning som i fjol + 100 000 personbilar!

Henric Widén
Annonser & prenumerationer
08-701 63 17
marknad@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

Postadress Motorbranschen, Box 5611, 114 86 Stockholm  Tel 08-701 63 12  E-post redaktionen@motorbranschen.se

”Branschen har fått 
ytterligare en chans 
att hantera slarv …”

Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör och ansvarig 
utgivare 
0733-44 80 26
ing-cathrin@motorbranschen.se

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Ljungbergs Tryckeri TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

ANNIKA CREUTZER är välbekant för våra läsare, bl 
a från våra årliga begagnat- och lönsamhetsanaly-
ser. Hon är nationalekonom i botten, novis på bilar 
och har noterat att ”inga snabba klippare satsar 
på fordonsförsäljning, utan framför allt människor 
som älskar det de gör, trots ofta små marginaler.”. 

Annika kör en inbytesmogen Volvo V50 flexifuel från 2009. Ett bilbyte 
får dock vänta tills dottern är färdig med övningskörningen.

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR: Gudrun Pawlo 
Lindskog, Magnus Carlsson, Maria 
Eriksson, Marianne Sterner, Nellie 
Pilsetnek, Peter Lorin, Pierre Eklund, 
Rickard Jakbo, Thomas Drakenfors

KRÖNIKÖRER: Anders Parment, 
Joachim Due-Boje

FOTOGRAFER:Anna Rehnberg, 
Camilla Lindqvist, David Back, Hans 
Bister, Göran Ekeberg

KORREKTUR: Hans Bister

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

Men kanske dyker frågor upp som rör avbetalningstid, rest-
värden eller kreditbedömning – när kunden sitter framför dig?  
Då finns vi på Partner Support på plats för att stötta dig och 
göra affären möjlig.
 
Du kan bilar och vi kan finansiering. Men med vår långa erfa-
renhet vågar vi påstå att vi kan och gillar bilar också. Ring mig 
eller någon av mina kollegor, vi ser fram emot ditt samtal!

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll
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CITERAT:

MAN BEHÖVER INTE vara stor för 
att hjälpa en hjälte, resonerade 
Mini Sverige när de genomförde 
hundra hjälteuppdrag härförle-
den.

Idén med ”minifixare” hade 
redan sjösatts under Almedals-
veckor och nu fanns 300 provbilar 
tillgängliga efter lanseringen av 
Mini Clubman i oktober förra 
året. Under en vecka i december 
ställdes bilarna till förfogande 
för hjälpuppdrag under namnet 
#friendofheroes.

ÅTERFÖRSÄLJARE i Malmö, 
Stockholm och Göteborg hjälpte 
till att strajpa bilarna och lånade 
ut hallvärdar som chaufförer och 
”Minifixare”. 

– Meningen med kampanjen 
var inte att vara vinstdrivande 
eller att sälja bilar enbart. Vi 
ville hjälpa dem som ville hjälpa. 

Det var givande och roligt, säger 
Nicholas Casselblad, försäljnings-
chef för Mini på Bilia Group i 
Göteborg.

Därifrån ställde flera hallvärdar 
upp som chaufförer på uppdra-
gen. 

Även Johan Silfwerplatz, 
försäljningschef på Bavaria Solna, 
tycker att kampanjen var positiv.

– Folk har sett bilarna på stan. 
Det är viktigt att vi säljare inte 
alltid tänker på sälj utan skapar 
en bra känsla för ett märke. Då 
säljer vi bil i slutänden ändå, 
säger Johan Silfwerplatz som har 
ett eget event-team på företaget 
som arrangerar andra varumär-
kesbildande uppdrag, senast en 
tjejkväll.

LISTAN PÅ UPPDRAGEN som ge-
nomfördes under decemberveck-
an är lång. Bland annat kördes 

fotbollar och vattenflaskor till en 
fotbollsturnering för flyktingbarn. 
Barnböcker levererades till ett 
barnsjukhus och andra transpor-
ter gick till akutboende, soppkök 
och flyktingförläggningar. Chauf-
förerna körde klädinsamlingar, 
julklappar till ensamkommande 
flyktingbarn, satte upp affischer 
från Volontärbyrån på högskolor 
och ställde upp med transporter 
till Stadsmissionen och Refugees 
welcome.

– Kampanjen var en ren digital 
twitterkampanj som visar att en 
bil kan vara en riktig vän. Vi såg 
ett behov när många startade in-
samlingar och behövde hjälp med 
transporter. Genom att hjälpa 
riktiga hjältar i samhället fick vi 
ett bra utslag av kampanjen, säger 
Linus Axelsson, på Progress PR 
som jobbade med kampanjen 
ihop med Mini Sverige. 2  me

Nybygge i mindre skala
Det torde vara första gången som 
Motorbranschen har en bild på ett 
dockskåp. Uppsalahandlarna ger oss 
anledning. Robert Bergström på RA 
Motor tyckte att kollegerna skulle 
delta i en välgörenhetsauktion om 
huset. Och återförsäljarna var inte 
sena att lägga 2 000 kronor var. Det 
blev 20 000 i bilhandlardonation till 
Barncancerfonden och ett dockhus, 
som för övrigt var designat av Willy 
Björkman i Bygglov. Det överlämna-
des till Ronald McDonald-huset för 
svårt sjuka barn som Uppsalahand-
larna tidigare skänkt cirka en halv 
miljon kronor till. ”Det roliga vara att 
ledningen precis börjat titta efter ett 
dockskåp som lekhörnan dittills sak-
nat”, säger distriktschef Kent Eriksson 
i Upplands MBF.

Norrlands Bil grundat
Skellefteå Bil köper Müllers Bil med 
anläggningar i Luleå och Piteå. Det 
nya företaget får namnet Norrlands 
Bil AB och får därmed verksamhet 
i Skellefteå, Malå, Arvidsjaur, Luleå 
och Piteå. Företagen säljer och servar 
VW, Audi, Seat och Skoda och VW 
Transportbilar. Redan 2012 köpte 
Skellefteå Bil Müllers lastbilsverk-
samhet, som nu drivs under namnet 
Norrlandsbil Tunga fordon.

DRF + MRF = sant
Ett samarbete har inletts mellan 
motororganisationerna MRF och 
Däckspecialisternas riksförbund 
(DRF), branschförbund för svenska 
däck-, fälg och serviceverkstäder. 
Samtidigt tecknar DRF medlemskap 
i MRF. Förbunden har många frågor 
gemensamma och som MRF:s vd 
Tommy Letzén säger:

– Bilen i sig är en tekniskt kom-
plicerad produkt, men utan hjul så 
kommer den ingenstans.

Liten bil gav stor hjälp 

RENÉ TØNDER NIELSEN, norsk 
bilkonsult på Udvikling a/s är just 
hemkommen från en studie-
resa i USA med de här åsikterna i 
bagaget:

– Motorbranschen har länge 
varit beskyddad med närmast 
monopolliknande avtal med 
importörer och generalagen-
ter för både försäljning och 
eftermarknad. De närmaste åren 
kommer det att hända mycket 
i branschen, det kommer inte 
finnas plats för alla återförsäljare 
som finns i dag. 

Du hävdar att de stora moderna 
bilhallarna kommer att stå som 
mausoleum från en svunnen tid 
om några år, vad menar du?

– Om situationen blir som i 
USA kommer handlarnas roll att 
ändras från en säljfunktion till en 
ren logistikfunktion. I USA har 
vissa generalagenter och andra 
aktörer börjat sälja begagnade bilar 
på nätet. 

– Redan i dag är delar av af-
färsmodellen, som kundkontakter 

och eftermarknad, till stor del digi-
taliserad i Skandinavien. Det enda 
som inte är digitaliserat är den 
fysiska bilen. Positivt för handlarna 
är att bilen kommer behövas även 
om 30 och 50 år.

Blir det som du siar, hur tycker 
du att handlarna ska förbereda 
sig för omställningen?

– Det finns två sätt. Antingen 
nöjer man sig med att vara logis-
tikpartner, eller så deltar man med 
nya digitala affärsmodeller och 
lösningar.

I Sverige är den begagnade bilen 
en viktig del av affärsmodellen, 
den gamla bilen blir inbytesbil 
vid ett köp, hur påverkar det 
utvecklingen?

– Visst, det är ett starkt vapen 
så länge kunderna inte har någon 
annanstans att ta vägen med sin 
bil. Men i USA fungerar det redan 
så att du köper din bil på nätet 
samtidigt som du lägger ut din 
begagnade bil till försäljning. 2 
 me

50-årig affärsmodell
under förvandling

FRAMTIDSSYN

HÄNDER I BRANSCHEN
Front ”Visste vi trafikflödena till Ikea en lördag, 

kunde vi tipsa våra kunder om när de bör 
åka för att slippa köer och göra samhälls-
nytta av den datainsamling vi redan har” 
Klas Bendrik, it-direktör Volvo Cars i en intervju i DI

Nybyggen för Bilia
BMW Bilia group i Göteborg ska bygga en ny anläggning i Viaredsområdet i Borås. 
I området har man redan ett bilhus som säljer BMW och Mini, men bland annat de 
strikta lokalkraven från BMW har gjort ett större nybygge aktuellt.

Samtidigt byggs en ny hall i Uddevalla inte långt från den nuvarande på 
Herrestads-området nära E6 och riksväg 44. Det handlar om tidigare Ana Bil med 
OK som ägare, som nyligen köptes av BMW Bilia Group i Göteborg.

SAMHÄLL SANSVAR

René Tønder 
Nielsen är USA-
influerad.

Helle Nyman-Ahlqvist (M) i Sigtuna lämnade säckar med tomburkar 
till en Minifixare. På bilden, med partikollegerna Olov Holst och 
Christopher Hamrén. Pantpengarna gick till Kvinnojouren i Sigtuna.
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Uppsalahandlarna köpte detta hus.

Verkstadschefens 
favoriter
Till vår hemsida har vi handplockat 
kvalificerade leverantörer av verk-
stadsutrustning, verkstadsritningar, 
regelverk och standarder samt 
direktlänkar till generalagenter, 
branschorganisationer och myndig-
heter. Kort sagt – godbitarna för dig 
som arbetar i bilbranschen.

www.fvu.se 
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Front 
2

SKADEVERKSTAD

Kvaliteten  
skiljer 
 flagrant
I två år har försäkringsbolagens 
kvalitetsgranskning av 80-talet 
skadeverkstäder pågått. Även om 
det har blivit bättre är resulta-
ten nedslående; 42 procent av 
reparationerna är inte i närheten 
av acceptabelt.

DET ÄR TRIST att behöva skriva om 
skadeverkstädernas misstag.

– Väldigt ofta handlar det om 
slarv, bitvis ganska grovt slarv, 
säger Bengt Ek på Trafikförsäk-
ringsföreningen som samordnar 
kontrollerna.

Han undviker att generalisera, 
vill definitivt inte hänga ut någon 
enskild verkstad för resultaten har 
varierat kraftigt.

Totalbilden är alltså splittrad. 
Sett till hela landet är snittet sex 
avvikelser per tio kontrollerade 
reparationer. Det finns verkstä-
der som uppnår bra resultat, 
som rentav är utmärkta – en fick 
inte en enda anmärkning under 
fjolåret. 

Det avslöjas också att verk-
städerna i Göteborgstrakten 
överlag förbättrade sig rejält i 
fjol. Det är även stora differenser 
geografiskt. 

DET SKILJER OCKSÅ jättemycket 
mellan olika fordonsmärken. Det 
märke som var klart bäst i fjol 
hade 28 procents avvikelser, de 
sämsta hade 78 procent.

– Ett märke utmärker sig väldigt 
negativt, det var sämst år ett och 
ännu sämre år två, fullständigt 
bedrövligt, säger Bengt Ek.

Men ingen namnges, åtmins-
tone inte än. Projektet sjösattes 
för att pågå under tre år. Det sista 
kontrollåret har inletts, en fortsätt-
ning diskuteras. Beslut om en 
eventuell förlängning tas i höst.

MAN KAN VÄLJA att se på helhets-
resultaten på två sätt – de är bättre 
än första året och det är glädjande, 
men avvikelserna anses fortfa-
rande ligga på en oacceptabelt låg 
nivå.

– 42 procent reparationer med 
avvikelser är inte i närheten av 
ett acceptabelt resultat och att sex 
procent har fakturerat för ej utfört 
arbetet är helt förkastligt, Läget är 
bekymmersamt, säger Bengt Ek.

De sex bolag, som gör gemen-
sam sak i kvalitetskontrollerna, 
hade givetvis sina föraningar när 
de sjösatte projektet.

– Det är ändå lite förvånande 
att avvikelserna är så många med 
tanke på att verkstäderna är för-
varnade om att kontroller kommer 
att ske, säger Bengt Ek. 

Ett syfte med projektet är att 
få en helhetsbild, men också att 
försöka påverka kvaliteten i en 
positiv riktning.

– Kvaliteten måste bli bättre. 
Kontrollerna sätter tryck på 
branschen att rätta till brister, det 
tycker många av våra medlems-
företag är bra. Nödvändigheten 
av att jobba efter ett kvalitets-
ledningssystem framhävs. Att 
det uppdagas att det har tagits 
betalt för jobb som inte utförts är 
bedrägligt, det får inte förekomma, 
säger Jan Olvenmo som är ansva-
rig för skadesidan på MRF.

Dekra utför kontrollerna. Det 
finns utan tvekan en hel del för 
skadeverkstäderna att vässa. 2 icn

Tre nya Fordstore …
Ytterligare tre nya FordStore har 
öppnat hos Hedbergs i Malmö, 
Brandts i Vänersborg och Upplands 
Motor i Kista utanför Stockholm. Den 
sistnämnda är den största i Europa. 
Först med det nya konceptet var 
BilMånsson i Halmstad.

… och en aspirant till
Moderbolaget till Hyundaihandlaren 
Bilbyter i Linköping expanderade 
nyligen i en ny fastighet med tillika 
nyförvärvade ÅF-rörelserna för 
Citroën och Mitsubishi. Knappt hade 
det skett förrän Ford i Linköping 
också togs upp. Den verksamheten 
beräknas vara i drift före sommaren 
och enligt det nya Ford Store-kon-
ceptet nästa år.

Bosses Bil & Motor…
… i Luleå har blivit ny återförsäljare 
och verkstad för Subaru. Företaget 
representerar sedan tidigare även 
Honda.

Kia-expansion i Täby
KC Motors i Täby, ÅF och verkstad för 
Kia, ska bygga en helt ny anläggning 
i Täby på 3 400 kvadratmeter med 
sälj- och verkstadsytor. Avtalet med 
fastighetsbolaget Briggen innebär 
att Briggen bygger anläggningen och 
sedan hyr ut den till KC Motors på 
inledningsvis tio år.

Peugeot x två i Västerås
Windahls Bil i Nora och Västerås 
säljer sedan en tid även Peugeot vid 
sidan om Kia. Därmed finns numera 
två Peugeot-återförsäljare i Västerås 
där Björkmans Bil sedan tidigare 
säljer det franska märket.

226
nya Ford Mustang sålde 

 BilMånsson i Halmstad i fjol. 
Ingen annan Ford- återförsäl-
jare i Europa sålde fler. Över 
huvud taget sålde svenska 

handlare tre gånger fler Mus-
tanger per invånare än Europa-
snittet. Totalt såldes 447 Ford 

Mustang i Sverige.

British Motorgroup fött
Nic. Christiansen-koncernen, den skandinaviska importören av Jaguar och 
Land Rover investerar stort i de egna bilhandlarna, bland annat i Stockholm. 
ÅF-kedjan British Motorgroup etableras med två nya anläggningar i Stock-
holm och en ny i Köpenhamn. I detta sammanhang byter också Jaguar Land 
Rover Stockholm namn till British Motorgroup Stockholm. Driften av återför-
säljarkedjan ska skötas av dotterbolaget British Motorgroup med Niklas Eriks-
son som nytillträdd vd. Första anläggningen lokaliseras till Danderyd.

Nybyggen i norra Skåne
Bilcentrums filial-anläggning i Häss-
leholm har nyligen byggts om och ut 
med cirka 1 300 kvadratmeter. Samt-
liga bilmärken – VW, Audi, Skoda och 
Seat – får nu egna hallar samt ökade 
ytor för service och försäljning. 
Bilcentrum har även anläggningar i 
Kristianstad och Sölvesborg (Folkes-
son Bil).

Samtidigt har Dahlqvists Bil 
startat bygget av en ny fullservicean-
läggning i Hässleholm, som ska stå 
klar hösten 2016. Företaget, grundat 
1948, är en av Sveriges största Ford-
ÅF utanför storstadsområdena och 
är även serviceverkstad för Mazda. 
Dahlqvists finns också i Kristianstad 
och Ängelholm.

Bengt Ek 
samordnar 
resultaten.

Får ny återförsäljare.

Fler premiumhallar.

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Vi har öppet när ni har öppet
Bästa återförsäljare, vi ger dig möjlighet att enkelt göra affärer när du vill och var du vill. 
Du får snabba och kloka beslut och har möjligheten att ringa och få tala med vår personal 
– även på helgen. Vårt mål är att hjälpa dig att sälja mer och öka din lönsamhet, därför är 
våra öppettider anpassade efter dina. 

Du når oss på:
Telefon 08-635 38 85

bilfritidinfo@wasakredit.se

www.wasakredit.se

Våra öppettider:
Måndag–fredag 9.00 – 19.00

Lördag  11.00 – 16.00

Söndag  11.00 – 15.00

Möt framtiden med oss på ett snabbt, enkelt och personligt sätt. Ring, vi är beredda.
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HÄNDER  FRAMÖVER

Samlarbil 2016!
11–13 mars Örebro Conventum
Sveriges första renodlade samlarbilsmässa har temat ”Från vrak till 
pärla”. Ladufynd följs via renoveringsverkstaden – där arbete pågår un-
der mässan – till de finaste gammelbilspärlorna. Förutom bilar äldre än 
1992 visas ovanliga mopedklassiker. Köp- och säljavdelning för finbilar 
och prylar med fordonsanknytning och en bilauktion med samlar- och 
renoveringsobjekt. 
www.samlarbil2016.se 

Kurs i Bilhandelsjuridik, lätta fordon
17 mars Örebro, Toyota center
3 maj Karlskrona
Under ledning av MRF:s förbundsjurist David Norrbohm. Riktar sig 
främst till säljare, säljchefer, reklamationsansvariga och företagsledare. 
1 700 kr för MRF-medlemmar, 2 500 kr för övriga. 
Bokning på www.mrf-bokning.se
 

Bangkok International motor show
23 mars – 3 april Impact exhibition
37:e upplagan av Thailands färgsprakande motorshow, en 
hyllning till den fria rörligheten och senaste fordonstekniken.
www.bangkok-motorshow.com

New York International autoshow
25 mars–3 april Jacob Javits Convention Center
Mer än fyra våningar av skärmar från världens biltillverkare med de 
nyaste fordonen och senaste futuristiska konceptbilarna. Nästan 1 000 
bilar och lastbilar visas på Nordamerikas första och mest välbesökta bil-
mässa med anor från 1900. En gigantisk samling av toppmodern design 
och extraordinär innovation.  www.autoshowny.com 

Plastutbildning, intensivkurs Mjölby, 
Bojo utbildningar
4–7 april och 18–21 april
Fyradagarskurs som avslutas med prov. Leds av MRF:s Jan Olvenmo. 
Ytterligare en kurs kommer i maj. 9 250 kr för MRF-medlemmar, 9 600 
för medlemmar i Bilplastteknik, 11 000 kr för övriga. Bokning på www.
mrf-bokning.se

LYN:s yrkesprov för fordonslackerare 
11-15 april Lugnetgymnasiet i Falun
Kombinerat teoretiskt och praktiskt prov. 
Bilproffs.se.

MRF:s förbundsstämma
20 april Clarion hotel Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund. Som vanligt håller Motor-
branschens arbetsgivareförbund (MAF) sin stämma vid samma tillfälle.

The Commercial vehicle show 
26–28 april Birmingham, England
Storbritanniens största mötesplats för transport- och logistikbranschen 
med utställare som spänner över godstrafiken på väg, distribution och 
logistisk leveransverksamhet. Från lastbil, skåpbil och släpvagnstillver-
kare till gaffeltruckar, försäkringsbolag, däck, telematik och utbildnings-
anordnare, bränslen och smörjmedel leverantörer. www.cvshow.com
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SERIEPRODUKTIONEN AV DEN nya 
Suv-modellen Xray har startat. 
Den har utvecklats tillsammans 
med Renault-Nissan som ett 
led i en modernisering av Ladas 
modeller. Övriga aktuella model-
ler heter Granta, Kalina, Priora, 
Vesta, Largus och klassikern Niva 
4x4, varav Vesta började tillverkas 
i höstas.

Den svenska generalagenten 
Lada Skandinavien med bas i 
Eskilstuna, räknar med att lanse-
ringen av de nyaste modellerna 
på den svenska marknaden skjuts 
fram till 2017-2018.

– Vi fortsätter att söka 
acceptabla produktflö-
den. Det absolut svåraste 
har varit den ojämna 
tillgången på reservdelar, 
säger Lada Skandinaviens 
Jan Berger.

– Nu arbetar vi vidare 
med klassiska tredörrars Lada 
Niva 2121 och presenterar även 
de nya varianterna Niva 2131, 
femdörrars, Niva pickup, Niva 
VIS pickup och Niva 2346 pickup. 
Dessutom har vi nya Niva Urban, 
city-varianten av klassiska Niva 
2121, på ingång. Personbils-

modellerna Kalina och 
Granta tar vi hem på be-
ställning. Samtliga dessa 
modeller är byggda efter 
samma koncept och inne-
håll, vilket innebär god 
tillgång på reservdelar.

Lada Skandinavien 
har tidigare sagt sig ha som mål 
att i ett första skede nå upp till 
ett 25-tal återförsäljare i Sverige. 
I dagsläget finns aktiva handlare 
i Filipstad, Hisings Backa/Göte-
borg, Norrköping och Hörby. I 
Ryssland är var tredje nyregistre-
rad bil en Lada. 2  pl

Lada är fördröjd

Återbördad hem
Kolla in en av de allra första elbilarna 
som Saab-Scania tillverkade 1974. 
Häromveckan kom den hem igen 
efter att ha stått utställd på ett 
bilmuseum i Nederländerna i många 
år. Fortsättningsvis ska den stå i 
Trollhättan som en inspirationskälla 
till Nevs nästa steg mot hållbarhet.

Husbilssatsning
Samuel Karlsson Bil i Lindesberg, ÅF 
och serviceverkstad för Kia, har byggt 
1 350 kvadratmeter nya lokaler med 
högre takhöjd än de tidigare och får 
nu totalt 3 000 kvadratmeter golvyta. 
Nya verkstadslokaler och en satsning 
på husbilsförsäljning hoppas ägaren 
Samuel Karlsson ska ge 2-3 nya jobb.

Nytillskott i Smista
Lexus Stockholm (som numera ingår i 
Bilia-koncernen) flyttar i höst in i en ny 
anläggning på 2 500 kvadratmeter vid 
Smista allé i Stockholm där det redan 
tidigare finns tre Bilia-anläggningar.

Läckagetätare raderades
Efter att Joachim Due-Boje på MRF 
påtalade för Mekonomen att de sålde 
en läckagetätare för bilens AC har 
produkten plockats bort från sorti-
mentet. Vakuumtömmare/påfyllare 
löper stor risk att förstöras på grund 
av kontaminering av tätningsmedel 
och torde inte vara en fackmässig 
reparation av en luftkonditionering. 
Joachim Due-Boje fortsätter fighten 
mot den illegala försäljningen av 
fluorerande gaser till privatpersoner.

Relansering av Lada på den svenska marknaden som tidigare planerades 
till 2015 har försenats, men Sverige är tänkt att bli Ladas tredje europe
iska exportmarknad efter Tyskland och Ungern.

Electric Saab van ”Model T3”.

Nya Lada Xray 
kommer till Sverige 
först nästa år.

Jan Berger, 
 GA-chef.

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Gör som många av dina 
kollegor  — se över dina försäkringar.

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, mrf@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Betala inte mer 
än du behöver!
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MÄSS-KOLL!
Globen blev Autogloben för service
marknaden under två februaridagar. 
En förstagångsmässa som gav 
mersmak med seriösa utställare, 
fullsatta seminarier och en trivsam 
arena med ett naturligt mässtorg i 
rundelns mitt.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Det sades att mässan var regional men vi träffade besö-
kare från hela Sverige. 2 600 personer kom, 100 företag 
ställde ut. Arrangörer var Svenska mässan, Fordons-
verkstadsutrustarna, Däckspecialisternas riksförbund 
och Motorbranschens riksförbund.

Från Västerås till Lund
Landrins Bil med huvudsäte i 
Västerås har sedan nyåret övertagit 
Bilgruppen i Lund, återförsäljare av 
Mercedes och Kia, som drivs som ti-
digare men har fått namnet Landrins 
Bil. Landrins har sedan tidigare tre 
anläggningar i Västerås samt yt-
terligare två i Avesta och Eskilstuna. 
Sedan tidigare säljs Hyundai, Nissan 
och Subaru.

Holmgrens brer ut sig 
Sedan sist har Holmgren-koncernen 
köpt Bilhuset Nr 1 i Helsingborg som 
för Fiat, Alfa, Lancia och Jeep, om-
sätter cirka 60 miljoner och har ett 
tiotal medarbetare. För en tid sedan 
förvärvades också Bilcirkeln i Hel-
singborg, ÅF för Opel och Mitsubishi 
samt även serviceverkstad för Saab 
och Chevrolet. Holmgrenskoncernen 
har i dag 28 anläggningar på 16 orter 
i Småland, västra Götaland, Blekinge 
och nu även Skåne. Den omsätter 
runt 3,5 miljarder och sysselsätter 
cirka 650 anställda. 

Nyligen öppnades en helt ny full-
serviceanläggning vid E4 i Värnamo 
med försäljning av företagets alla 
märken som vid det här laget är mer 
än 25. Byggnation har också startat 
av ett komplett bilhus i Växjö sam-
tidigt som anläggningen i Ljungby 
lagts ner.

Lexus till Askling
Toyotahandlaren Askling Bil i Lin-
köping är numera även Lexus-åter-
försäljare. Nyligen invigdes den helt 
nya separata Lexus-anläggningen på 
550 kvadratmeter. Målet är att sälja 
minst 200 Lexus per år i Östergöt-
land. Lexus är det snabbast växande 
premium-bilmärket i Europa och 
förra året ökade. 

En av fyra negativ  
till självkörande bilar
Redan nästa år kommer så  kallade 
självkörande bilar att rulla på 
svenska vägar. Men bland privatper-
soner är reaktionerna på den nya tek-
niken blandade. I en undersökning 
från försäkringsbolaget If säger 30 
procent av de över 3 700 svarande 
att de är positiva, 31 procent säger 
sig vara neutrala medan 25 procent 
är negativa.

46 procent tror visserligen på 
en olycksminskning, men snarare 
på en liten än en kraftig förändring. 
Samtidigt tror 20 procent tvärtom 
att tekniken kommer att leda till 
fler olyckor. Mest pessimistiska är 
de yngre – i åldrarna 18-29 tror 24 
procent att de nya bilarna kommer 
att leda till fler incidenter.

AUTOGLOBEN 3 -4  FEBRUARI

Globen, som numera heter 
Ericsson Globe, bjöd på en 
tät omfamnande mässarena.

Arrangörskvartetten, fr v Gilbert Fransson från 
Fordonsverkstadsutrustarna, Tommy Letzén, 
MRF, Carmen Brüning och Peter Buhre från Däck-
specialisternas riksförbund.

När det bjöds på korv hängde 
Ole Riemandsgaard och Kenneth 
 Persson från Opus på dörrlåset.

Globen associerade till 
Melodifestivalen för Linda 
Bengtzing som rev av ett 
par låtar tillsammans med 
Christina Söderberg på 
scenen innan de drog vidare 
till mässfesten.

Björn Ekroth, 73, kom med sonen 
Daniel, 35, som rätt nyligen 
bestämt sig för att ta över och ut-
veckla driften på BLT Lack & Plåt.

Fullsatta var MRF:s seminarier, som det här om 
de nya riktlinjerna för verkstäder som leddes 
av Jan Olvenmo, MRF, och Thomas Engström, 
KBV. ”Vi är en bransch som alltid måste förtjäna 
kundernas förtroende”, sa sistnämnde.

Pete Janes visar ett shims-mätverktyg till 
DSG-kopplingar på VW-lådor för Johan 
 Andersson från Mekonomen i Kristianstad.

Lagerstedtsgruppen, representerad av 
koncernchef Rickard Wiberg, ägaren 
Christer Lagerstedt och reservdelschef 
Björn Pöhlitz.

Magikern Hans Lindström rev ner skratt 
vid MRF:s monterunderhållning. Här är 
det Max Wallin som blir dragen vid näsan.

Grand final i Pivax och Cromax lackshow när 
Kent Marcus, ”Hank”, Tollbom graffitimå-
lade ett kylskåp med sin airbrush. Grunden 
 sprutades med kulörmixen WX1720.

Liqui Molys varumärke 
syntes tydligast; ”alla” 
mässbesökare bar omkring 
på deras stora plastkassar. 
Pernilla Dahlbäck från KGK 
avslöjar vad som fanns i 
dem – motorkalendrar. 

Verkstadschefen Thomas Olofsson 
från Tyresö Bilverkstad letade upp-
datering på verkstadsprogram när 
han stötte på Jan Olvenmo från MRF.

Precis komna från Mariestad, servicerådgivaren 
Tommy Johansson och ägaren Jan Österberg med 
bilfirman som bär hans namn.

STCC:s vd Jonas Lundin 
berättade om navet i 
svensk motorsport för 
moderatorn Joachim Due-
Boje på mäss-scenen. Nicklas Kumlin och Jonas Palm från KW Bilservice 

får MRF:s kalkylprogram förevisat av Åke Westin.

I väntan på Linda Bengtzings 
uppträdande. Robert Persson och 
Mikael Löveström från Lexus skade-
center i Stockholm.

Däckmaskiner och verkstadspro-
gram tittade Shaker Ahmad från 
Geting Däck- och bilservice efter. 
Han kom i sällskap med Robban 
Dahlin.
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VÄLBESÖKT, MATNYTTIG OCH uppsluppen var MRF:s 
Lack- och skadekonferens med minimässa på 
Frösundavik utanför Stockholm. Uppemot 200 
deltagare kom. Det pratades kvalitet, miljösäkring 
och inte minst plast som i dag omfattar 250 000 
reparationer per år, omsätter mer än 250 miljoner 
och engagerar mer än 430 verkstäder. På kvällen  
var det middag, dans och underhållning.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Folk i branschen

Värmländske legendaren Len-
nart Sääf, 74, har efter mer än 
fyrtio år i branschen avvecklat. 
Lennart Sääf Bilservice i Karl-
stad. Den fristående verkstaden 
har varit nära knuten till BMW-
verkstaden Autowåx Bil som 
har tagit över och nu bygger en 
ny anläggning.

Hondas förre 
försäljningschef 
Jakob Lundin, 
blir ansvarig för 
Nic. Christian-
sen-koncernens 
nylansering av 

koreanska SsangYong i Sverige 
och Danmark. 23 mars utnämns 
Jakob Lundin till vd för det 
nybildade bolaget SsangYong 
Motor med bas i Malmö. 

Anders 
 Söderberg, 
52, är ny vd 
för Falck 
Assistance 
Sverige. Han 
kommer från 
en tjänst som försäljningsdirek-
tör på SOS International och 
har en lång erfarenhet inom 
försäkrings- och assistansbran-
schen.

Tom Hed-
ström blir ny 
marknadschef 
för Audi Sverige 
1 april. Ny i led-
ningsgruppen 
är också för-

säljningschef Peter Petersson 
liksom Markus Ostermaier 
som tillträtt som chef produkt-
marknadsföring. Tom kommer 
närmast från en tjänst som 
kundansvarig projektledare på 
reklambyrån Åkestam Holst. 
Peter har haft en motsvarande 
roll på Seat Sverige och Markus 
kommer direkt från huvudkon-
toret i Ingolstadt.

”Ha sex med era kunder”
Som rubriken lyder en gimmick på Bra Bil i Enköping. Vad ägaren NIKOLAJ KASCELAN menar 
med sex, är att säljarna ska ringa upp sina kunder var sjätte månad. Det är ambitionen och nu 
har företaget också ett CRM-system som kan hantera den mängd information som krävs.

– Bästa sättet att få en lojal kund och sälja långsiktigt är att bygga upp ett förtroendekapi-
tal och en relation, en vänskaplig relation. Inte säljande, inget stressande prat om produkter, 
då kan det bli badwill. Säljarna måste gilla människor av hjärtat. Då kommer kunderna förr 
eller senare då de behöver oss, säger Nikolaj.

Förbereder prisutdelning gör MRF:s 
Jan Olvenmo och Åsa Midbeck som 
berättade att det enhetliga affärssys-
temet MRF Vim kommer att sjösättas 
nästa år och ersätta MRF Pro.

Nyss anländ får Kristian Schildt sin 
namnbricka av Kiki Öiangen.

Stefan Göranzon från Jämtlandets Bil 
& Plåt i Åkersberga frukosterar med 
driftchefen Magnus Bergman.

Roy Caspersen från Standox odlade 
kundrelationen med Georg Marinopou-
los från Alex Autoservice i Huskvarna.

Det var nära på rekord i fråga om 
deltagarantal.

Anders Landgren fån Learning4U gav 
nycklar till konflikthantering genom 
rollspel av skådespelarna Stefan 
Sträng och Lena Tolstoy. Till höger 
konferensgeneralen Åke Westin. 

Ledande prisbelönta lackreperatörer 
från RM, Örebro Billackering och Bilia 
Personbilar väst. Jonas Hultgren, Jo-
han Rennerfelt och Bo Magnusson.

Servicechef Ulrika Candlert från Direct 
Connection i Sundbyberg var som 
kvinna i minoritet. Här med Torbjörn 
Behrer, från Metro Auto.  

Ilhan Yalcin, Bilakuten Södertälje och 
Mike Tajik, Vanda Acars, hade mycket 
matnyttigt att förtälja från sina välsköt-
ta verkstäder.

Som av en händelse hade medlemmarna i Werksta hunnit 
trycka upp tröjor med loggan. Fr v Kenth Lindqvist, Lindroth 
& Lindqvist, Per Lindqvist, RM, Tommy Lindroth, Lindroth 
& Lindqvist, Ann Östman, RM, Niclas Lidwall, RM, Lennart 
Krange, Primecar, Jonas Hultgren, RM, Nicklas Forsmark, 
RM, Frans Selander, Primecar och Kalle Hrupa, Kalle H:s.

0510-88 490 • info@carpart.se
www.carpart.se

ACKREDITERAD KALIBRERING
- Avgasmätare(bensin&diesel).
- Bromsprovare.
- Ljusinställare och Ljusinställningsplats.

Vi utför även kalibrering av:
Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) / Balanseringsmaskiner 
Hjulinställare / Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar Oljepåfyllare / Skjutmått
Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

10054
ISO/IEC 17025

NYTT I VERKSTADEN!

Arbetsplatsinrede från DEA. 
Rent och snyggt. Vi hjälper 
till med projeteringen. 
Från enklare lösningar till 
kompletta med olje- och 
datamediainstallationer.

VOLVO VÄXJÖ 
NU! 

DÅ!

ARBETSPLATSINREDNING

Flexibel hydraulisk 2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR  
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar  
på dom mindre. Finns i två versioner,  

HYDRAULISK 2-PELARLYFT 5,5 TON

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till  
7 meter. Standard körbanor eller för 3D hjuldiagnos. Integrerat saxlyft 
bord för personbilar eller transportbilar som tillval.

OMER KAR-SERIEN 4,5-5,5-8 TON
- INNOVATION  - FUNKTION

MADE IN ITALY

Värm loss och rikta utan öppen låga.
Boka demonstration på: kalle@carpart.se.

Auktoriserad serviceverkstad och reservdelar.

SNABBT – SÄKERT – EFFEKTIVT
Från 3,7 till 18 kW

BOKA DEMO!
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UNGA GILLAR PRIVATLEASING. Av 
all privatleasing står leasingtagare i 
åldersgruppen 18–25 år för drygt 7 
procent. När det gäller nybilsköp mot-
svarar de inte mer än 2 procent! 

I nästa åldersintervall, 26–30 år ser 
det ut på samma sätt; de representerar 
närmare 10 procent på privatleasing-
marknaden, men bara drygt 4 procent 

bland privatköparna. Det är först i 
åldrarna 51–55 år som det jämnar ut 
sig och bland äldre är det mer troligt 
att hitta köpare än leasare. Bland 
66–70-åringarna finns den största 
gruppen nybilsköpare, närmare 13 
procent av marknaden, men bara 4 
procent av privatleasarna.

Det är också skillnad på mäns och 

kvinnors val. Bland bilköpare är 66 
procent män och 34 procent kvinnor. 
Men bland privatleasarna är det jäm-
nare, 60 procent män och 40 procent 
kvinnor. 

En annan skillnad är att 15 procent 
av privatleasingkunderna aldrig ägt en 
bil, medan 7 procent av nybilsköparna 
har det.  

Konsumenter har vant sig vid att 
prenumerera på allt från streaming-
tjänster till matkassar. Då ligger det 
nära till hands att också välja en form 
av prenumeration på bil. 2 ac

FOTNOT: Mer om privatleasing ur ett 
branschperspektiv på sidan 55 i det 
här numret.

Mycket skiljer leasingtagare mot bilköpare

Privatleasing lockar yngre
Privatleasing ökar i popularitet. Privatleasaren är i genomsnitt 45 år, nio år yngre 
än den genomsnittlige nybilsköparen. Det är också en större andel kvinnor som  väljer 
 privatleasing framför att köpa en egen bil. På fem år har privatleasing blivit fem 
 gånger så populärt och marknaden fortsätter att öka i rask takt.

STATISTIK
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12%

”90-dagarsbilarna ger upphov
till många problem, här är några”

MÅNGA HANDLARE SITTER länge på inbyten, tänker ibland mer som 
en privatperson än en företagsekonom och äventyrar därmed sin 
ekonomi.

Vi lever i en snabb värld med snabba transaktioner. De som inte 
äger något är vinnare. Lågränteekonomin är försåtlig, å ena sidan bil-
ligt att låna, å andra sidan snabbare värdefall på lagret. 

Handlargrupper, med hård princip- och controllerstyrning, växer. 
De tänker snabbt, effektivt och affärsmässigt. Har mindre handlare 
råd med känslor och nostalgi? 

Fem problem med långliggare:
1 MENTALT. Säljare och kunder tröttnar på bilen, trots nya bilder och 
flytt till en annan filial. Säljarna får svårt att förklara varför den stått 
länge.
2 TEKNISKT KRÅNGEL. Batteriet måste laddas, kanske bytas. Brom-
sarna kärvar ihop. Sommardäck är på trots att det är vinter och vice 
versa. Turboras är inte ovanligt om en bil belastas hårt efter att ha 
stått.

3 Tidsstyrt underhåll. Komplexa serviceprogram är svårkontrolle-
rade. Mercedes, VW och Audi m fl har tidsstyrda moment som byte 
av bromsvätska och kupéfilter, så servicebehov uppstår efter en tid. 
Bilar som har stått länge har fler fel även efter köpet.

4 Kalkylmässigt. En begagnad bil är ett kalkylobjekt och täck-
ningsbidraget (TB) ligger ofta till grund för bonusar och resultat-
beräkningar. En bil som byts in för 150 000, kostas på 10 000, för 
att sedan säljas för 195 000, har 35 000 i potentiellt TB, men mer 
troligt 25 000 eftersom kunden prutar. TB minskar snabbt genom 
värdeminskning (särskilt i en låginflationsekonomi) samtidigt som 
kostnader för lageryta, reparationer och förräntning (som inte alltid 
kostnadsförs på kalkylobjektet) ökar. TB blir efter ett tag negativt. 
Incitamenten att sälja minskar när bonus baseras på TB.

5 Image och varumärke. Långliggare ger inget fräscht intryck. 
GA begär dessutom in allt mer info om begagnat – av image- och 

lönsamhetsskäl. Ett fräscht intryck är A och O när 
emotionella och svårövertygade kunder gör sina 

val.
 

MÅNGA ÅF HITTAR bra sätt att omsätta dessa 
bilar på, men inte tillräckligt många. Handlar-
föreningen eller den lokala MBF-föreningen 

skulle kunna ordna auktion! Eller så kunde 
bilarna, kanaliseras via uppköpare eller auktion. 

En prestigeförlust? Men nödvändigt för att ge 
plats för nya fräscha affärer. Kommersiellt finns 

få skäl att krama sig fast vid de här bilarna.

Vem har råd att krama
sig fast vid inbyten?

ANDERS PARMENT är ekonomie doktor, 
forskare och strategikonsult med inriktning 
på bilbranschen.

18-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år 41-45 år 46-50 år 51-55 år 56-60 år 61-65 år 66-70 år 71-75 år 76-80 år 81-85 år 85-90 år > 90 år

ÅLDERSFÖRDELNING PRIVATLEASING I SVERIGE 2015

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

”De var väldigt hjälpsamma och     bussiga i samband med vår skada”                                                             Bogdan

”Vi sparar mer än 25 000 kr om året”
                                                                  Peter

Kontakta Willis specialister 
Telefon, 08-463 89 10
E-post, mrf@willis.com 

”Jag tog mig tiden att se över  
   försäkringarna, det var det värt” 
                                                                Dan

Gör som många 
av dina kollegor!

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Betala inte mer än du behöver 
— se över dina försäkringar.

Köp begagnade bildelar med kvalitetsgaranti!
- Trygghet för dig som köpare.

Green Parts garanti har tagits fram som en branschgemensam garanti som alla aktörer i 
motorbranschen ställt sig bakom för att få en gemensam syn på kvalitet och skadereglering. 
Garantin innefattar ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts. 

Garantin gäller för bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. Garantitiden 
är 12 månader eller 1000 mil, den ingår i priset och ersätter även arbetskostnader för i- och 
urmontering.

Green Parts garanti har tagits fram i samarbete med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverk- 
städers Förening. Målsättningen är att öka användningen av begagnade bildelar vilket leder till billigare bilreparationer och mindre miljöpåverkan.  

Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.
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Nya framtidsgruppen för for dons-
frågor inom EU heter Gear 2030.

VI KÄNNER FORTFARANDE 
eftersmak av det fantastiska bilåret 
2015! Cecra också, som faktiskt i fjol 
började samla in nationell statistik 
för kommersiella fordon över 3,5 
ton. Försäljningsökningen bland 
dem var nära på 15 procent, cirka 
300 000 fler sålda lastbilar. 

I Spanien ökade lastbilsförsälj-
ningen med 38 procent. Långt över 
snittet låg också Polen, Storbritan-
nien och Italien som alla hade 
ökningar kring 25 procent.

Personbilsmarknaden inom EU 
ökade med 16,6 procent i fjol, Spa-
nien med 20,7 procent, Italien med 
18,7 procent och Frankrike med 
12,5 procent.

FÖRR VAR DET Cars 2020, det 
nya forumet för framtidsfrågor på 
fordonssidan inom EU heter Gear 
2030. Där ingår Cecra såväl som 
representanter från tillverkar- och 
konsumentsidan.

Viktigaste frågan är färdplanen 
för digitaliseringen och hur auto-
noma bilar kommer att påverka vär-
dekedjan. Cecra lobbar för bilhand-

larnas och verkstädernas framtida 
existens och framhåller närheten 
till kunderna, allt medan tillverkar-
organisationen Acea signalerar att 
konsumentkontakterna direkt från 
fabrik sannolikt kommer att öka.

Digitaliseringen kommer att leda 
till ett gemensamt europeiskt lagför-
slag om vad som ska krävas för att 
tillåta självkörande bilar på öppna 
vägar. Och EU:s digitala kommissio-
när att bilindustrin och telekom bör 
arbeta tillsammans så att teknikut-
vecklingen inte enbart överlåts till 
företag som Google och Apple. 

Konsumentorganisationerna vill 

Digitaliseringen i bilvärlden,
diskuteras i flera avseenden

Snackis i Sverige
Det finns ett EU i Sverige också, 
ett Europahus i Stockholm där 
både EU-parlamentet och 
-kommissionen har representa-
tion. Där diskuterades nyligen 
behovet av skärpta kontroller av 
avgasregler, bättre testmetoder 
och tuffare påföljder. I kölvattnet 
av dieselgate alltså.

I panelen (på bilden) fanns 
bland andra Johanna Grant från 
Gröna Bilister, Anders Gunneri-
usson från Transportstyrelsen, 
Anders Norén från Bil Sweden 
och David Norrbohm från MRF.

På Europanivå i
Under den här vinjetten, Cecras logotype, rapporterar vi om vad den  
europeiska organisationen, där MRF ingår, gör för att förbättra bilbranschens villkor.

NYA REGLER FÖR krediter, som 
just nu utarbetas inom EU, ska ge 
bättre balans mellan bankernas in- 
och utlåning. 

I det kommande Basel III-regel-
verket ska löptiderna bli mer lika 
tillgångarna (bankens fordringar) 
och skulderna (bankens upplå-
ning). De nya reglerna kommer 
att påverka alla lån som löper på 
längre tid än ett år.

Förenklat innebär det att om 
banken ger ett lån med över ett års 

löptid, ska den tillgången motsva-
ras av att banken finansierar lånet 
stabilt, alltså över ett år. I dag finns 
inga sådana krav och bankerna kan 
vara flexiblare i finansieringen. 

LÅN MED LÄNGRE löptid har 
generellt en något högre ränta 
eftersom långivaren tar en högre 
risk. Vissa kreditgivare kan anse att 
de inte längre kan erbjuda konkur-
renskraftiga lån i och med de nya 
reglerna och därför kan utbudet på 

lån med längre löptider minska. 
Men det tar tid innan reglerna 

blir verklighet i Sverige. Under 2016 
ska EU börja lagstiftningsarbetet 
kring Basel III och många diskus-
sioner och avvägningar återstår. 
Regelverket förväntas vara på plats i 
början av 2018.

DE NYA REGLERNA påverkar framför 
allt bolånen. Bankerna kan i dag 
till viss del finansiera lång utlåning 
med kortare upplåning. De nya 

reglerna kan med andra ord pressa 
upp boräntorna något.

Billån kommer också påverkas 
eftersom krediten oftast är längre 
än ett år. 

Om banker och andra kreditfö-
retag blir mindre villiga att erbjuda 
billån, om det blir färre aktörer på 
billånemarknaden, längre finan-
siering ointressant och kortare 
mer attraktiva – eller om det bara 
kommer att innebära något högre 
räntor, det återstår att se. 2    ac

Nya kredit-
regler kan 
 försvåra 
för billån

säkerställa att bilägarna själva får 
välja fritt med vem, på vilka villkor 
och vilka tjänster de vill dela sina 
personuppgifter med. 2

Front 
2

I kölvattnet av finanskrisen 20082009 
införs nu en lång rad nya regler för banker 
och  andra finansföretag för att skydda kon
sumenterna och ge ett stabilare banksys
tem. Det kan påverka billånen framöver.

Nya EU-regler kan komma 
att påverka billånen.

HISSAUTOMATER
Spara golvyta - lagra på höjden

Anderstorpsvägen 24 
332 36 Gislaved

Telefon 0371-52 30 40 
www.welandlagersystem.se
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Effektiv lagring av 
reservdelar
Grossister, återförsäljare och  

servicelämnare inom motor-

branschen kan göra stora vinster 

och effektiviseringar genom att 

lagra sina reservdelar i Compact 

Hissautomater.

Några fördelar:

• Sparar upp till 90 % golvyta

• Snabbare plock av reservdelar

• God ergonomi

• Alltid exakt lagersaldo
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TEXT  NELLIE PILSETNEK

Scania var det företag 
som lämnade in flest 
patent ansökningar till 
 Patent- och registrerings-
verket (PRV) under 2015. 
Det blev 270 stycken, 
men är ändå färre än året 
innan då de lämnade in 
357  ansökningar. 

Hej Stina Sjögren Paulsson, patentchef på 
Scania, varför leder just Scania  patentligan?
– Scania har under lång tid satsat på inno-
vation och för drygt tio år sedan sattes ett 
offensivt mål att öka antalet patentansökningar. 
I början fick vi kämpa för att nå målen, men 
nu är patentmedvetenheten och drivet att 
uppfinna, mycket väl inarbetat på Research and 
development-avdelningen här på Scania och 
det går i stort sett automatiskt.

Hur länge har ni legat i topp?
– Sedan 2008 har Scania legat i topp över före-
tag som söker flest nationella svenska patent. 
Jag ska dock vara ärlig och säga att det finns 
stora svenska företag, till exempel Ericsson, 
som främst söker patent utomlands och där-
med inte kommer med på den här topplistan.

Kommer ni att satsa på mycket patent även 
i framtiden?
– Att vara innovativa och ligga långt fram med 
ny teknik är ett måste för att fortsätta vara att-
raktiva för våra kunder och därmed lönsamma. 
Att skydda de här innovationerna med patent 
är något som fortsatt kommer att vara väldigt 
viktigt för oss.

Vilka är utmaningarna?
– En utmaning med att ha många patent är 
att vi måste vara aktiva med att följa vilka 
patentsökta lösningar som verkligen införs i 
våra produkter. För övriga patentansökningar 
måste vi alltid ställa oss frågan om det är värt 
att behålla dem, ska vi släppa dem eller kanske 
sälja patenten till någon annan? De kostar 
nämligen en summa varje år och i varje land 
att hålla ett patent i kraft. Jobbar vi inte aktivt 

med vår patentportfölj så drar Scania lätt på sig 
onödiga kostnader.

Hur gör ni för att öka kreativiteten?
– Ett sätt att öka kreativiteten är att avsätta tid 
för att spåna kring ett aktuellt problem, en så 
kallad “spånskiva”.

Finns det någon prestige i att ha många 
patent?
– Självklart är det prestige i att ha patent. Men 
jag tror stoltheten är i stort sett lika stor när du 
får ditt första patent som när du får det tret-
tionde! 2

STINA SJÖGREN PAULSSON
ÅLDER: 47.
GÖR: Patentchef på Scania.
KARRIÄR: Civilingenjör KTH, patent-
ingenjör Patent- och Registrerings-
verket (PRV), patentingenjör på 
Scania, patentchef fr o m 2008.
KÖR: En beige VW Tiguan TDI 177.
KÖRKORTBEHÖRIGHET: AM/B/C.

I huvudet på en patentchef
2

”Spånskivor axar 
kreativiteten”

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com

Vi bygger din bilhall
Temahallen står för hög kvalitet och gediget branschkunnande.
Tillsammans designar vi och bygger din bilhall enligt dina behov 
och önskemål. Kontakta oss så hjälper vi er komma vidare med
era planer och idéer.

Biltjänsten Håkan Serrander, KIA-återförsäljare Eskilstuna, inflytt dec-15

Henric Martell 073-800 83 70    I    Sven Wiklund 070-555 19 46

hr motor Ljusdal, inflytt dec-15



Motorplock

Bil för folk och last
Toyota och franska PSA-gruppen har 
tillsammans utvecklat en ny generation 
lätta transportbilar som ska fungera 
både för folk och gods. Dessa visas 
offentligt vid bilsalongen i Genève. I 
Toyotas monter heter modellen Proace, 
hos Citroën är namnet Spacetourer och 
hos Peugeot står Traveller. Var och en 
har sin egen design i front och akter. 
Motorer, mått och lastkapacitet har 
ännu inte avslöjats men försäljningen 
ska börja innan halvårsskiftet.

JUBILEUM I 
SKUGGAN
AVGASSKANDALEN HAR KASTAT kolsvarta 
skuggor över VW-koncernen. I dunklet 
försvann ett jubileum som nog kunde ha 
fått Volkswagens medarbetare på lite fest-
humör. Vid juletid i fjol var det jämnt 70 år 
sedan VW-bubblan började serietillverkas 
i Wolfsburg. 

Tillverkningen 
drogs igång av 
brittiska militären 
som tog kontroll 
över fabriken med          
6 000 anställda i 
juni 1945. Under de 
sista krigsåren hade det producerats mili-
tära fordon i Wolfsburg, men fabriken var 
ämnad för tillverkning av tyska folkbilen 
KdF-wagen (Kraft durch Freude = Styrka 
genom glädje) och strax efter krigsslutet 
var produktionsapparaten återställd. 

En order på 20 000 fordon till ockupa-
tionsmakterna hjälpte igång tillverkningen, 
men den rivstartade inte. Runt tusen bilar 
byggdes varje månad under de första åren. 
Efter en valutareform 1948 tog dock be-
ställningarna från privatpersoner fart. 

I OKTOBER 1949 överläts Volkswagenwerk 
i tyska händer och resten är en bilhistoria 
utan motstycke. Sista exemplaret av VW 
Typ 1 tillverkades vid fabriken i Puebla, 
Mexiko i juli 2003 och hade chassinummer 
21 529 464 och vid det laget kände nästan 
hela världen igen den karakteristiska for-
men hos en ”Bubbla”, ”Skalbagge”, ”Käfer”, 
”Beetle” och allt vad den kom att kallas. 

1998 gjorde VW ett försök att återupp-
liva sin världsbil med nya Beetle, men den 
har långt ifrån blivit någon succé. 

Sverige var en tidig marknad för Volk- 
swagen. Redan 1948 fick Scania ge neral-
agenturen och sålde de första sju Folkvag-
narna. Året efter krängdes 349 bilar i väg, 
men 1955 blev de tyska bilarna etta på 
svenska biltoppen med 25 876  köpare. 
2002 sålde Scania den svenska agenturen 
till Volkswagen AG i Tyskland. 

Långsynt korean
Hittills har Kia Optima inte varit så vanlig på svenska vägar 
men fjärde generationen kan ändra på det. 

Kias största och lyxigaste modell presenteras först som 
sedanmodell men kommer framåt hösten som kombi. 
Standardutrustningen blir säkerligen generös. Optima 
har bland annat autobroms som fungerar upp till 80 
km/tim och från 60 km/tim hinner den stanna för en 
fotgängare. Bensin- och dieselmotorerna komplet-
teras senare med en plug in-hybrid. 

Mera Porsche-hästar
Skämtsamt brukar sägas att Porsche har världens la-
taste designers. Inga stora ändringar finns heller på 911 
Turbo och Turbo S. Det handlar om små detaljer; dubbla 
LED-ljus, någon extra list i fronten och omstukade 
avgaspipor. Under skalet har det hänt mera. Den sexcy-
lindriga biturbomotorn på 3,8 liter har fått 20 hästar till 
och utvecklar nu 540 respektive 580 hk. Turbo S skenar 
till 100 km/tim på imponerande 2,9 sek. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”1998 försökte VW återuppliva världsbilen 
med Beetle, men den blev inte någon succé”

VW Beetle 1945.

Med svensk touch
Nya Renault Megane har fått mycket beröm för 
sina snygga linjer och det kan Agneta Dahlgren ta 
åt sig en hel del ära för. Den svenska bildesignern 
har gjort spikrak karriär hos Renault och med titeln 
Megane Design Director har hon haft mycket att 
säga till om när den nya bilen formades. Fjärde 
generationen har vuxit med över sex centimeter 
och graderats upp på allehanda sätt, har full upp-
koppling mot omvärlden och de flesta system som 
hjälper föraren köra säkert.  

Med blick för djur
Volvo har investerat många miljarder för att 
nya C90 ska bli accepterad bland lyxseda-
nerna. Med längden 496 cm är den stor nog, 
designen är anslående och C90 innehåller 
också spännande ny teknik. Kommer ett större 
djur i vägen – från rådjur och uppåt – slår 
bromsarna till och detsamma sker om bilen 
detekterar att den är på väg av körbanan. Den 
kan också själv följa väglinjer. Motorerna är 
fyrcylindriga och en laddhybrid är på gång. 

Agneta Dahlgren.

Kia Optima.

Toyota Proace.

Volvo C90.

Porsche 911.

Stock in Oslo

tel.+47 4000 3442

Carturner turntables makes 360  photos and video 
production easier, saves time and reduces exhaust 
emissions.

 Great pictures sell better! 
Carturner makes shooting them easier.

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

En ergonomisk och bekväm lågstol
som skonar och avlastar
rygg, knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem
svängbara hjul gör det
lätt att förflytta sig.
En praktisk verktygshylla
under sitsen, åkstolen kan
även förses med ryggstöd
för ytterligare bekvämlighet.

Nu500.000sålda!



Vinn!
Vi har fem kit för utlottning. 
Delta genom att mejla namn och postadress 
till redaktionen@motorbranschen.se senast 10 
april 2016.

För kallsvets
Det nya amerikanska Epoxylimmet från JB Weld 
är stålfiberarmerat och petroleumbeständigt, 
 därtill värmetåligt, klarar 315 grader. 
Säljs i Sverige av Navx för 
103 kronor kitet plus moms.

Rejäl doning  
Nya klinchlåstången för skogsmaskinfälgar har 
Boab Hjuldelar utvecklat tillsammans med Nokian. 
För riktiga tungviktare, kostar 2 900 kronor plus 
moms.

Nytankat2
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Förordad UV-detektor
Den effektiva UV-lampan SD-90 från Gunnebo 
Nordic rekommenderas av kriminalinspektör Lars 
Stervander som jobbat med fordonsrelaterad 
bilbrottslighet länge. Lampan avslöjar om id-
handlingar och körkort saknar UV-säkringar och är 
falska. Kan också användas för äkthetskontroll av 
betalkort och sedlar. Säljs bland annat av Rosen-
grens i Stockholm för 1 190 kronor exkl 

Älskade VW-bussen ...
... finns nu också att köpa som gladkonst, handgjord av återvunna oljefat av en australisk designer. Taket är 
öppningsbart och kupén kan fyllas med exempelvis isade drycker. Kostar 6 990 kr inkl moms på www.platdjur.
se och importeras av VMG Design. Finns också som Woody och husvagn i retrostil.

Musikalisk boll
Den stiliga och smarta nya ljudprodukten ”Geneva 
Aerosphere large” har blåtand, superb ljudkvalitet 
och multi room-funktion som kan styras via en app 
och kopplas ihop med wifi. Finns med eller utan 
stativ och kostar närmare 8 000 kr. säljs både på 
nätet och i butiker, bland annat av RoyalDesign.

Funktionell nyckel
Ny är den digitala momentnyckeln från Stahlwille 
med klickfunktion. Moment- och vinkeldragning 
plus dokumentation i samma nyckel. Priset är 
6 900 kronor exkl moms.

Vinnare av skon Walking från Jobi i vår utlottning 
i decembernumret blev Kent Wikström från 
 Göteborg som har fått sitt par med posten. Dess-
värre var det ingen av de tävlande som önskade 
skyddsskon Rugby.

Gängpajlagare
Liten och naggande god är verktyget ”Uniburr” i 
Navx sortiment. Kopplas på skruvdragaren, fixar 
gängorna på bultar mellan 4 och 18 mm. Finns i två 
varianter, den i härdat stål kostar 599 kronor plus 
moms, en enklare för 399 kr.

Förlänger livet på 
 nyckelbrickor    
Upp till sex gånger kan en nyckelbricka för små-
bucklor klippas och återanvändas med den pris-
värda svensktillverkade klipparen från Dataliner. 
Kostar 5 500 kronor plus moms.

Aussie feeling.
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För Bil-Månsson i 
Skåne har begagnat
affären alltid varit viktig. 
Förra året sålde före
taget drygt 1 600 be
gagnade bilar från sina 
anläggningar i Eslöv 
och Hörby. ”Vi blir inte 
stressade av ett stort 
lager. När andra ser det 
som ett problem, ser vi 
det som en utmaning”, 
säger vd:n AnnKristin 
Hansson.
TEXT ANNIKA CREUTZER / FOTO DAVID BACK

B
il-Månsson i Skåne är en 
av de allra minsta återför-
säljarna av Volvo mätt i 
bilbestånd i närområdet. I 
de två kommunerna finns 
0,6 procent av Sveriges 
bilbestånd och totalt cirka 

40 000 invånare. Ändå brukar företaget ligga 
bland de tio bästa när det gäller antalet sålda 
begagnade bilar. 

– 2015 halkade vi ner till 13:e plats. Men det 
beror inte på att vi sålde färre bilar, det var ett 
mycket bra år för oss. Men det var även ett bra 
begagnatår för alla och därför halkade vi ner 
något, säger Ann-Kristin Hansson.

Det går ungefär 1,5 begagnad bil på varje 
ny bil som säljs av Bil-Månsson och totalt 
sålde företaget ungefär 2 700 bilar under 2015. 
Nybilsförsäljningen och begagnatförsäljningen 
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ARTIKELN I  KORTHET

2  Bil-Månsson har under många år varit en framgångs-
rik begagnatförsäljare. I dag står begagnatförsäljningen 
och nybilsförsäljningen för lika stora delar av försälj-
ningsomsättningen.
2  För vd:n Ann-Kristin Månsson är det ett krav att 
säljarna ska vara lika kunniga om begagnat som nya bilar 
och gilla att arbeta med alla typer av kunder. 

2  I  F R A M K A N T  I  B I L - M Å N S S O N

Alla säljare jobbar med begagnade bilar, här 
fr v Max Månsson, leveransadministratören 
Charlotte Svärd, Magnus Johansson. vd:n 
Ann-Kristin Hansson och Stefan Spaseski.

”Vi älskar att 
sälja begagnat”
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är ungefär lika stor. Förutom Volvo säljer Bil-
Månsson Renault och Dacia samt driver stora 
märkesverkstäder. Totalt omsätter de drygt 
500 miljoner kronor.

LEDSTJÄRNAN I VERKSAMHETEN är att alla af-
färerna inom företaget ska hjälpa varandra. En 
bra begagnatförsäljning påverkar också verk-
staden och drivmedelsförsäljningen positivt, 
menar Ann-Kristin Hansson.

– Vi säljer också serviceavtal, men här kan 
vi bli bättre. 

Ann-Kristin har arbetat som ekonomichef 
på Bil-Månsson sedan 1987. 2013 tog hon över 
vd-stolen efter Göran Månsson som första vd 
rekryterad utanför familjekretsen. Hon har 
sett hur synen på begagnat förändrats över 
tiden.

– Hos oss har det alltid varit en viktig af-
fär, men tidigare hörde jag ofta bland andra 
handlare att begagnat mest var ett problem 
som band mycket pengar i lager. Nu tror jag 
att allt fler inser hur viktigt begagnat är för 
hela verksamheten.

– Genom begagnatförsäljningen får vi ofta 

in kunder som vi inte haft tidigare. I Eslöv 
har vi till exempel valt att ha begagnade bilar i 
samma visningslokal som nya Dacia. Det har 
varit framgångsrikt. En kund som kommer in 
med tanken att köpa en begagnad bil, väljer 
ibland i stället en Dacia som kostar ungefär 
detsamma men har nybilsgaranti. 

ALLA SÄLJARE PÅ Bil-Månsson arbetar både 
med nya och begagnade bilar. På säljsidan 
arbetar cirka 20 personer, varav 10 är säljare, 
av de totalt 87 anställda. 

– Vi vill att säljarna ska kunna både nytt och 
begagnat. Det ställer stora krav men här finns 
också förklaringen till våra framgångar. När vi 
anställer en ny säljare frågar vi alltid vad per-
sonen har för inställning till begagnade bilar. 
Den som anställs hos oss ska vara à jour med 
både priser och marknad, säger Ann-Kristin 
Hansson.

– Jag brukar säga att för att lyckas med 
begagnataffären måste man älska att sälja 
begagnat!

Bil-Månsson satsar också mycket på reklam 
och marknadsföring. Tv, radio och tidningsan-

nonser i Skåne, webbannonsering nationellt. 
Företaget arrangerar även stora musikgalor 
med kända artister årligen.

– Vi var en av de första att bygga om 
bilhallen efter Volvos nya koncept, fast vi inte 
behövde eftersom vi inte är så stora. Men det 
är viktigt att ha fina bilhus, det är också en 
del av marknadsföringen.

KONKURRENSEN OM BRA begagnade bilar 
har ökat, enligt Ann-Kristin Hansson. Under 
2015 fick Bil-Månsson köpa in yngre begag-
nade bilar för att komplettera utbudet. 

– Vi märkte att det var svårare under 2015 
att få tag i bra bilar. 

Men en del äldre, billigare bilar och bilar 
med tveksam historia väljer Bil-Månsson att 
sälja vidare till andra handlare. 

– Vi vill bara sälja bilar som känns bra 
och som vi kan stå för, säger Ann-Kristin 
Hansson men menar också att det inte krävs 
att varje begagnad bil testas innan den byts 
eller köps in; säljaren gör en bedömning av 
skicket. 

– Vi fokuserar hela tiden på våra flöden 
som kan bli bättre. En inbytesbil ska vara 
säljklar på fem dagar. 

Det ska inte kännas någon skillnad om 
kunden kommer för att köpa en ny eller en 
begagnad bil. Ett sätt är att alltid visa upp de 
begagnade bilarna i visningshallarna och inte 
låta dem stå utomhus. 2012 blev den stora 
hallen på 5 000 kvadratmeter i Eslöv klar. 

– Köparna har oftast tittat på bilarna på 

nätet innan de kommer till oss. Därför satsar 
vi på att bilarna ska se bra ut på bilden och 
vi har nyligen gjort om vår fotohörna. Och 
köparna åker gärna hit för att de vet att vi har 
ett stort och bra utbud. Passar inte bilen de 
hittat på nätet, vill vi att de ska hitta en annan 
bil här.

FINANSIERINGEN ÄR FÖRSTÅS en viktig del av 
affären. Hälften av alla köp finansieras genom 
Volvofinans och Ann-Kristin Hansson tycker 
att det är enkla, bra låneprodukter utan extra 
avgifter som är lätta för kunderna att förstå.

– Därför gör vi gärna egna räntekampanjer. 
Vi vill gärna ha mer lån, säger Ann-Kristin 
Hansson; låneförmedlingen är ju en viktig 
intäktskälla. 

Framtiden för begagnatförsäljningen känns 
bra men det finns några mörka moln.

– En är svårigheten att få fram bra begag-
nade bilar. Många går till stora försäljnings-
sajter. Vi handlare måste få kunderna att sälja 
till oss. Vi måste kroka arm så att vi behåller 
bilarna inom vår bransch.

Begagnatförsäljning av el- och elhybridbi-
lar är också något som kommer i framtiden. 
Svårigheten kommer att bli att värdera det 
använda batteriet. I dag säljer Bil-Månsson 
Volvos nya laddhybrid och Renaults elbil Zoe. 

– Renault har en smart lösning på pro-
blemet, tycker jag. Kunden köper bilen men 
hyr själva batteriet. Det tror jag kommer att 
underlätta både för oss och för kunden som 
vill köpa en begagnad elbil. 2

G RU N DA D E S  R E DA N  1 92 2 

Åldern är 
 ansenlig
 – Då var det bara en verkstad på en 
bakgård med försäljning i ett gathus i 
Hörby, berättar vd Ann-Kristin Hansson 
samtidigt som hon kan blicka ut över 
den stora begagnathallen på 5 000 
kvadratmeter, det uppgraderade Volvo-
huset, den nya tvätt- och drivmedelsan-
läggningen samt fräscha verkstäderna. 

1927 blev Bil-Månsson återförsäljare 
av Ford. Det var samma år som Volvo 
startade men återförsäljare av Volvo 
blev Bil-Månsson 20 år senare. 

På femtiotalet gick Jöns Månssons 
tre svärsöner in i verksamheten. På 
sjuttiotalet delades företaget upp i 
en gren för varje familj och expande-
rade på en rad orter. Jöns Månssons 
barnbarn Göran Månsson började sälja 
bilar på västkusten innan han gick in i 
familjeföretaget, och på åttiotalet blev 
han vd för Bil-Månsson. Då började även 
försäljningen av Renault. 

På nittiotalet koncentrerades verk-
samheten till Hörby och Eslöv och på 
den senare orten byggdes en ny, stor 
anläggning dit också företagsledningen 
flyttade. Landrover kom in i sortimentet 
och tio år senare, 2009, även Renault-
ägda Dacia. Förra året sa Bil-Månsson 
upp agenturen för Landrover. 2007 
utsågs Bil-Månsson till Volvos ”Best 
partner” i Sverige och 2013 fick de Re-
naults utmärkelse ”Dealer of the year”. 
Det var också året då Göran Månsson 
lämnade över vd-stolen till Ann-Kristin 
Hansson. 

Nu förbereds det för ett stort 95-års-
kalas om ett år!

”DET ÄR VIKTIGT ATT HA FINA 
BILHUS, DE ÄR OCKSÅ EN DEL AV 
MARKNADSFÖRINGEN”

Ann-Kristin Hansson, vd

Alla begagnade bilar står i visnings-
hallarna, aldrig utomhus.

Max Månsson, Magnus Johansson, Stefan 
Spaseski, Charlotte Svärd och Ann-Kristin 
Hansson. Renaulten är en 4CV från -60.

Spekulanter kan åka långt, de vet att 
Bil-Månsson har ett stort och bra utbud.

Ann-Kristin Hansson hade jobbat som eko-
nomichef på Bil-Månsson i 26 år innan hon 
tog över vd-stolen.
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När bilen mådde risigt
– kriserna vi minns!
Svenskar putsar, donar och omhuldar sina älskade kärror som om de 
vore levande, typ hundar. Och när något är fel på ögonstenen, då blir de 
lika skakade som djurägare på väg till veterinären.

Vad är värsta felet på bilen du har varit med 
om?
– Fel på bilen? Nä, den är ganska ny, jag köpte den 
i somras. Men annars har man ju varit med om en 
del grejer. 

Något som sticker ut?
– Jo … en grej. Det var egentligen inget direkt krång-
ligt fel, men det blev jobbigt ändå. Det var i början 
av 70-talet, jag hade en Volvo Amazon. Skulle köra 
från Fränsta till Ånge, det är väl tre mil. Och det var 
svinkallt ute, minst tjugofem minus. Så tvärstannade 
bilen halvvägs. 

Vad var det?
– Is i förgasaren, jag fick gå ut och greja. Hällde 
K-sprit i förgasaren och försöka få igång bilen, på 
den tiden hade man alltid med sig K-sprit i bagaget. 
Propparna löste upp sig så småningom. En enkel 
grej, men kylan gjorde det jobbigt. 

Har du haft något riktigt jobbigt fel på din bil?
– Ja, det kan man säga. Jag köpte den i andra hand 
och efter ett tag märkte jag att batteriet var dåligt.

Bytte du?
– Det gjorde jag, det är ju enkelt, men då uppda-
gades det att det kom in fukt i bilen. Felet var en 
packning i luftsystemet som var gjord av organsikt 
material. När det kom in gamla löv som låg och 
multnade så ruttnade packningen och det började 
komma in fukt i bilen. Alltså … jag tycker det är 
ganska konstigt. Varför sätter man in en packning av 
organiskt material på ett sånt ställe?

Låter inte så bra?
– Nej, det kan påverka hela elsystemet. Men nu är 
det ordnat, jag har bytt till en bättre packning. I 
silikon. 

Ditt värsta minne av när bilen gått sönder?
– Det var i augusti 1968, i Härnösand. Jag hade en 
VW bubbla och hade nyss tagit körkort. Så fick jag 
punktering. 

Det lät inte så farligt?
– Nej, men en kille hjälpte mig att byta till reservhju-
let, men han tänkte inte på att efterdra bultarna. När 
jag sen skulle köra och tanka åkte jag ner för Nybro-
backen, en lång backe i Härnösand, så lossnade ett 
av hjulen.

Hur gick det?
– Bra, ändå. Det märktes inte förrän jag svängde 
höger in på macken och stannade, då dunsade bilen 
rakt ner i marken med en smäll. Efter det gick jag 
en kurs för att själv kunna ordna enklare saker, 
bland annat fick vi lära oss att det går att använda 
damstrumpor i nylon som fläktrem på bubblan, om 
den vanliga remmen skulle gå av.

STEN LUNDGREN

Bor: Sundsbruk.
Gör: Lokförare.
Kör: Dacia Duster, 2015.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

BRITT SAMUELSSON

Bor: Stockholm.
Gör: Pensionerad tandtekniker.
Kör: Volvo V60, 2012.

ANDRÉE LEINSTEDT

Bor: Lerum.
Gör: Säljare.
Kör: Opel Twin Tigra, 2007.

Clas Ljungqvist
Auto Commercial Director Sverige

santanderconsumer.se

Santander Consumer Bank kombinerar den lokala bankens 
engagemang och den stora bankens resurser. 
Varje dag drivs vi framåt av människor och företag som har 
viljan att förverkliga idéer och skapa affärer. Vi är en del av en av 
världens största banker, Banco Santander, vilket ger oss styrkan 

att erbjuda de bästa finansiella lösningarna som hjälper dig i 
din försäljning. Med vår höga kompetens, långa erfarenhet och 
personliga engagemang ger vi kraft åt människor och företag
att utvecklas och nå sina mål.
Välkommen till Santander Consumer Bank.

Tillsammans
gör vi bra
affärer
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1

2

3 Ger mycket tillbaka i 
form av kundmöten 
och marknadsföring.

Många års strävan 
för namnrättigheten 
till arenan.

”Vi har tajta band
med hockeylaget”

TEXT OCH FOTO   PIERRE EKLUND

Be-Ge:s ägare var 
med från starten.

”UNDER ÅREN HAR Be-Ge, som är en internationell koncern med 
verksamheter i flera länder, stöttat IKO på många olika sätt, dels 
som sponsor, dels när klubben har varit i behov av ekonomisk 
hjälp. 

Spelarna har nu ishockey som professionellt yrke, men förr 
var det vanligt att spelare fick jobb inom Be-Ge-koncernen. Vår 
före detta koncernchef Hasse Pettersson är exempelvis en gammal 
IKO-spelare. 

I dag är vi IKO:s största sponsor med reklam på isen, sargen, 
läktarna och tröjorna. Som huvudsponsor har vi sex klubbstolar 
och ibland även tillgång till en loge. Koncernen har under många 
år varit intresserad att köpa namnrättigheterna till ishallen, men 
kommunen har hela tiden sagt nej. Förra året gav de med sig och 
minst fem år framåt kommer hallen att heta Be-Ge Hockey Center. 
Det är en win-win-situation där vi får marknadsföra vårt varu-
märke och klubben får ekonomisk stöttning.”

”BE-GE-KONCERNENS GRUNDARE Bror Göthe Persson hade ett 
stort idrottsintresse som gick i arv till hans barn och barnbarn. 
Sonen Per-Eric Persson var en drivande kraft när Oskarshamns 
två ishockeylag slogs samman till IK Oskarshamn på 1960-ta-
let. Sedan dess har Per-Eric, som är 85 år i dag, haft ett stort 
engagemang för IKO som sponsor, styrelsemedlem och numera 
hedersordförande. 

Mitt engagemang för ishockey började som spelare, men jag 
slutade 1987 för ekonomistudier på Handelshögskolan i Göteborg. 
I mitten av 1990-talet flyttade familjen hem och jag fick jobb som 
vd på Be-Ge Lastbilar och Personbilar. Sedan 2013 är jag tillbaka 
som vd för företaget efter fem år i Jönköping. Samtidigt har jag 
varit engagerad i IKO som ungdomsledare, hockeyförälder och sty-
relsemedlem. Två av mina barn spelar i IKO:s A-lag, och i höstas 
utsågs jag till ordförande i klubben.”

Tomas Engsund är vd för 
BeGe:s bilhandel, huvud-
sponsor till hockeyklubben 
– där Tomas är ordförande.

Bakgrunden

Sponsringen

Utbytet

BE-GE-KONCERNEN
2 Grundades 1934 av Bror Göthe Persson som 
började med Fordbilar och fortsatte med Scania-
Vabis lastbilar. Är Scanias äldsta ÅF. Lastbilar och 
personbilar står för cirka 40 procent av koncernens 
totala omsättning på cirka 796 miljoner kronor.

2 Ägs helt av familjerna till Bror Göthes söner Per 
Eric och Carl Johan Persson. Kusinerna Ingemar 
och Johan Persson sitter i företagsledningen.

2 I dag säljs VW och Skoda i Oskarshamn och 
Vetlanda samt Scania lastbilar i Oskarshamn och 
Hultsfred. Cirka 990 fordon per år totalt.

2 Koncernen har företag i sju länder som tillverkar 
bl a plåtkomponenter, stolar och pressdetaljer, har 
industriell lackering och sömnad samt fastigheter.

BE-GE I OSKARSHAMN:

”DET FINNS BÅDE för- och nackdelar med koncernens täta band 
till klubben, och det faktum att jag både är vd för en av huvud-
sponsorns verksamheter och ordförande i IKO. 

Be-Ge får en bra inblick i klubben, men vi kan lätt bli för enga-
gerade. Det är inte bra om vårt stöd tas för givet och andra trappar 
ner. För mig gäller det att vara disciplinerad. Som vd måste jag 
tänka på företagets bästa och som ordförande måste jag behandla 
alla sponsorer på samma sätt.

Vi på Be-Ge använder matcherna för att bjuda in koncernens 
kunder. I den verksamhet jag ansvarar för handlar det främst om 
åkeriägare, bilägare och företagskunder. Mat och match är en bra 
kundaktivitet som knyter nära relationer mellan Be-Ge och våra 
kunder. Dessutom blir det många spontana möten med kunder 
och andra företag i hallen som på sikt kan leda till nya affärer. 

I och med att vi nu sponsrar arenanamnet uppmärksammas 
vi över hela Sverige genom C Mores tv-sändningar samt i övrig 
media när IKO spelar hemma. Vi har sett en kraftig ökning i antal 
gånger som Be-Ge nämns i media. När vi pratar med leverantörer 
och kunder över hela landet är det många som nämner arenanam-
net Be-Ge Hockey Center och vårt stöd till IKO. 

För oss på Be-Ge Lastbilar och Personbilar, som verkar lokalt, 
ger sponsringen mycket tillbaka. Hockeyn är väldigt stor i Oskars-
hamn och folk uppskattar att vi stöttar ett lokalt lag. Det ger en 
extra positiv syn på Be-Ge.”

Sponsring av idrottsföreningar är vanligt, men få har ett lika djupt förhållande 
som Be-Ge-koncernen har med IK Oskarshamn i hockeyallsvenskan. 
I maj i fjol köpte Be-Ge namnrättigheterna till arenan och i höstas valdes vd:n 
Tomas Engsund till ordförande i klubben. Här berättar han vad relationen ger.

Vd:n och klubbordföranden Tomas Engsund får skilja på sina roller.



Bilhandeln kan se tillbaka på 2015 som ett fantastiskt bra bilår för 
både nytt och begagnat. Men frågan är om inte begagnatförsäljningen 

var ännu mer strålande med en kraftig försäljningsökning. 
Efterfrågan har varit så stor att många handlare aktivt har behövt 

köpa in fler bilar för att kunna möta kundernas efterfrågan. 
TEXT ANNIKA CREUTZER 

F
jolåret går till historien 
som det hittills allra bästa 
året för personbilhandeln i 
Sverige med en försäljning 
på drygt 345 000 nya bilar.

Bilhandeln sålde när-
mare 400 000 begagnade 

bilar, en ökning med 30 000 på ett år. ”Mycket 
ovanligt att nybilsförsäljning och begag-
natförsäljning går i takt och toppar samma 
år”, kommenterar MRF:s vd Tommy Letzén 
som ser ökningen av privatleasing som en av 
orsakerna.

– Jag hör berättelser från hela landet om 
hur våra medlemsföretag har färre begagnade 
bilar än efterfrågan. I vissa fall har de till och 
med köpt in begagnade bilar från privatperso-
ner för att bättre motsvara efterfrågan, berät-
tar MRF:s vd Tommy Letzén. 

Nu syns också effekterna av en ändrad syn 
på begagnathandeln.

– Vi har inte längre några ”däckssparkare” 
i branschen. I dag vet vi att värdera en bra 

begagnathandel. Vi ser också hur GA har 
börjat bry sig allt mer om begagnat. Alla stora 
GA har i dag program, rutiner, processer och 
nyckeltal som stöd till handlarna. 

ATT EFTERFRÅGAN BÅDE på nytt och be-
gagnat varit så god har också ekonomiska 
förklaringar.

– Självklart påverkas vår bransch av det 
låga ränteläget. Dessutom har vi haft real-
löneökningar under många år. Människor har 
fått mer i kassan. Dessutom har värdena på 
bostäderna ökat så att de som äger sin bostad 
har sett möjligheter till ett ökat låneutrymme, 
säger Tommy Letzén.

Även om räntorna stiger och det kan bli nå-
got sämre för hushållen menar han att det finns 
många ljuspunkter som talar för en fortsatt god 
bilförsäljning, framför allt för begagnat.

– Vi var oroligare förr när allt färre unga 
tog körkort men sedan ett par år ser vi hur 
andelen stigit bland 18- till 25-åringar. Det 
bådar gott inför framtiden.

– En annan spaning är vad den stora flyk-
tingvågen kan innebära för branschen. 

En egen bil står högt upp på önskelistan 
för många nyanlända när de etablerat sig. 
Många kommer också från kulturer där bilen 
är en större statussymbol än vad vi ibland ser 
den som. Många ser även sambandet mellan 
jobb och mobilitet och därför kan begagnade 
bilar ha en stor målgrupp just i nyanlända. 

FÖRETAG KÖPER JU som regel nya bilar, ofta 
tjänstebilar, i undantagsfall begagnat. Tommy 
Letzén ger som exempel den lilla rörfirman 
som kan köpa en bättre begagnad transportbil. 

– Det är inget att beklaga. Genom före-
tagskunderna och de nya bilarna får vi en allt 
mer miljövänlig och säker bilflotta i Sverige, 
som annars med europeiska mått är ganska 
ålderstigen.

På privatmarknaden har det däremot seg-
lat upp ett alternativ till begagnat – privatlea-
sing. En allt större del av nybilsförsäljningen 
är privatleasing. 2015 ökade andelen från 12 
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till 17 procent och Tommy Letzén tror att 
intresset kommer att växa. 

– Det är många som byter in familjens 
andrabil, som vanligen är en begagnad bil, 
och i stället väljer privatleasing. Den typiska 
leasingkunden är en kvinna i medelåldern 
som vill köra en ny bil som är säkrare och 
drar mindre bränsle samtidigt som hon vill ha 
kontroll på vad bilen kostar varje månad. 

– För bilhandeln är det också en bra lös-
ning eftersom man får in bra bilar till begag-
natförsäljningen.  

VÄRDERINGEN AV BATTERIER i begagnade 
elbilar är en fråga som diskuterats under 2015. 

– Det finns minst två sätt att hantera bat-
terifrågan, antingen se batteriet som en del av 
bilen eller leasa batteriet separat. I leasingaf-
färer har restvärden redan börjat beräknas 
men det finns inte så mycket erfarenhet utan 
vi ser att man går på linjen med försiktiga 
beräkningar. 

– Vi följer med stort intresse den forskning 

som sker på bland annat KTH kring mätning 
av begagnade batteriers kapacitet. Men den 
stora frågan är vad som händer om dagens 
batterier blir helt utslagna av en ny form av ef-
fektivare batterier. I bland annat Israel har den 
forskningen kommit riktigt långt. Skulle ny 
teknik komma så skulle dagens batterier slå ”i 
backen”, säger Tommy Letzén.

Han tycker att handeln med begagnade 
bilar ibland får oförskyllt mycket kritik. 

– Konsumentverket har uppmärksammat 
fallen hos Allmänna Reklamationsnämnden 
som rör köp av begagnad bil. Visst är de 
många, cirka 800 om året ungefär, men det 

bör sättas i förhållande till alla, totalt 1,3 mil-
joner begagnataffärer som görs varje år. Och i 
det fall köparen får bifall, helt eller delvis, rör 
det sig om cirka 30 köp hos MRF-handlare. 
Fördelen för köparen är ju tryggheten i att 
veta att MRF-handeln alltid följer Allmänna 
reklamationsnämndens beslut.  

Bilhandeln borde framhålla fördelarna 
med att köpa begagnat och att köpa av en 
MRF-handlare där det alltid finns garanti, 
menar Tommy Letzén.

– Historiskt sett har vi ibland varit dåliga 
på att berätta om hur bra vi är. Det ska vi 
ändra på!

B E GAG N AT  I  F O K U S  2
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2015 
Ett strålande 
begagnatår!

”DÄCKSPARKARNA ÄR BORTA, I DAG VET 
VI ATT VÄRDERA EN BRA BEGAGNAT-
HANDEL OCH GA HAR BÖRJAT BRY SIG”

Tommy Letzén, MRF:s vd

Garantier och trovärdiga 
handslag bereder väg för 
en stark begagnataffär.



Din Bil bäst!
För tolfte året i rad presenterar Motorbranschen de hundra bilföreta-

gen som säljer flest begagnade bilar bland Sveriges alla bilhandlare.
I toppen finns en ny etta – Din Bil – den ständige tvåan som nu har 

erövrat tronen från Bilia. Det finns också några klättrare, som Kamux i Borlänge 
som gått från plats 21 till plats 9, och Svenska Bilgruppen som klättrat från plats 
47 till plats 27. 

Förra året började vi visa även fjolårsplaceringarna i tabellen. 
”Antal” är lika med antalet sålda bilar till privatpersoner och företag. Bilar 

sålda till andra bilhandlare är inte medräknade. Alla på listan är aktiebolag 
utom en som är privatperson/enskild firma. Filialer i ett aktiebolag har räknats 
samman och anges på den ort som aktiebolaget har sitt säte.  

Din Bil Sverige AB 
Bilia Personbilar AB 
KVD Kvarndammen AB KUNGÄLV  
Holmgrens Bil i Småland AB 
Hedin Göteborg Bil AB 
Möller Bil Sverige AB 
Riddermark Bil AB 
Hedin Helsingborg Bil AB
Kamux AB 
Volvo Bil i Göteborg AB 
Bilmetro AB 
Atteviks Personvagnar AB 
Upplands Motor AB 
Liljas Personbilar AB 
Mobility Motors Sweden AB 
Hedin Stockholm Bil AB 
Toveks Personbilar AB 
Biva AB 
Bilbolaget Nord AB 
Mårtenssons Bil i Hörby AB 
Helmia Bil AB 
MW Gruppen Stockholm AB 
Europeiska Motor AB 
Bröderna Brandt Personbilar AB 
H Lindströms Bil AB 
Borås Bil Personbilar AB 
Svenska Bilgruppen AB 
Carlqvist Bil AB 
Burlin Motor AB 
Holmgrens Bil i Göteborg AB 
Bilia Group Göteborg AB 
Michell & Company Söderport AB 
Engströms Bil AB 
Tage Rejmes i Örebro Bilab 
Nordiska Bil AB 
Bavaria Stockholm Bil AB 
Brandt Fordon AB 
Landrins Bil AB 
Bil Trean i Uppsala AB 
Berners Person - och Transportbilar AB 
Bil-Månsson i Skåne AB 
Motor Trend AB 
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 
Veho Bil Sverige AB 
R A Motor AB 
Stockholms Bilgrupp Norden AB 
Bendt Bil AB 
Windahls Garantibilar AB 
Askling Bil AB 
Toyota Center Göteborg AB 

Stockholm 
Solna   
Kungälv 
Jönköping 
Mölndal   
Västerås 
Järfälla  
Helsingborg  
Borlänge   
Göteborg 
Gävle   
Jönköping 
Sollentuna 
Kalmar    
Malmö   
Sollentuna 
Lidköping 
Stockholm 
Östersund 
Hörby   
Sunne    
Huddinge   
Stockholm 
Uddevalla 
Skövde    
Borås   
Stockholm 
Tingsryd 
Skellefteå 
Göteborg 
Mölndal   
Stockholm 
Västervik 
Örebro    
Luleå   
Solna   
Vänersborg 
Avesta  
Uppsala  
Östersund 
Eslöv   
Mariestad 
Norrköping 
Huddinge 
Uppsala   
Stockholm 
Halmstad   
Nora    
Linköping 
Mölndal   

14 317
13 086 
10 709

5 483
4 691
4 608
4 497
4 336 
3 769
3 571
3 329
3 182
3 126
2 851
2 563
2 553
2 403
2 123
1 950
1 874
1 868
1 849
1 816
1 649
1 580
1 579
1 555
1 508
1 507
1 470
1 427
1 424
1 413
1 364
1 362
1 357
1 314

  1 300
1 297
1 292
1 277
1 273
1 272
1 255
1 217
1 204
1 182
1 167
1 153
1 152

Företag
Plac.
2015

Plac.
2015

Plac.
2014

Plac.
2014Ort Antal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2
1
3
4
6
13
7
6
21
9
8
10
12
11
15
33
24
16
17
19
20
25
18
23
29
28
47
22
55

54
27
30
52
32
41
37
45
39
48
34
38
64
40
44

46

36
31

Upplands Bilforum AB 
Söderbergs Personbilar i Norrköping AB 
Bertil Björkman Bil AB 
Tage Rejmes i Linköping Bil AB 
Netbil i Skandinavien AB 
Smålands Motor AB 
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB 
Nybergs Bil AB 
Fordonsmäklarna Stockholm City AB 
Rolf Ericson Bil i Dalarna AB 
Barkarby Bilcenter AB 
Haag & Carlsson Bil AB 
AB Kronobergs Bilaffär 
Bildeve AB 
Fordonsmäklarna i Norden AB 
Mercedes - Benz Försäljnings AB 
Skobes Bil Nord AB 
Skobes Bil Mitt AB 
Kareby Bil AB 
Bra Bil Väsby Stockholm AB 
Rejmes Personvagnar AB 
Bilbolaget Personbilar Gävle AB 
Eksjö Bilaffär AB 
Åkessons Bil i Götene AB 
Bilab A. Muller 
Kristianstads Bilcentrum AB 
J Bil AB 
Stockholm Automobil & Motor AB 
AB Bil-Bengtsson 
Motorcentralen i Umeå AB 
Biva Bergslagen AB 
Tullinge Bil Sverige AB 
Mellinger Bil AB 
Carson Sverige AB 
Bilia Center Syd AB 
Bil AB Ove Olofsson 
Enb Bil Sverige AB 
Ana Motorcentrum AB 
Svenska Bil & Däck AB 
Roy Andersson Bilbolaget AB 
Privatperson/Enskild firma 
Hoffsten Motor AB 
Gustaf E. Bil AB 
Jonsson Bil och Trailer AB 
Bil Nilsson i Alingsås AB 
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB 
Karlskrona Bilcenter AB 
Hedbergs Bil AB 
Johan Ahlberg Bil AB 
Bil Dahl AB 

Uppsala   
Norrköping 
Västerås   
Norrköping 
Göteborg  
Kalmar    
Sundsvall 
Jönköping 
Stockholm 
Falun    
Järfälla   
Nyköping   
Växjö    
Helsingborg               
Stockholm 
Malmö    
Nyköping   
Tranås    
Kungälv   
Upplands Väsby              
Halmstad   
Gävle    
Eksjö    
Götene    
Luleå    
Kristianstad               
Stockholm 
Ekerö    
Ystad    
Umeå     
Västerås   
Botkyrka   
Västerås   
Vallentuna 
Malmö    
Haninge   
Täby     
Vänersborg 
Gävle    
Bengtsfors 
Kungsbacka 
Haninge   
Skövde    
Örebro    
Alingsås   
Hudiksvall 
Karlskrona 
Malmö    
Ljungby   
Umeå     

Företag Ort Antal
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

42
49

76
62
43
53
57
51
73

68
86
65
51
69
74
70
99
85
59
78
50
79
71
60
81

84
82
67
91
92

89
87

100

98

83

96

Källa: Vroom
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1 150
1 132
1 129
1 126
1 118
1 101
1 082
1 069
1 019
1 012

991
987
975
961
956
947
935
925
920
914
906
905
897
893
888
882
877
877
870
867
840
838
836
823
778
764
764
763
749
746
736
721
720
700
699
697
679
678
677
675
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100-I-TOPP PÅ BEGAGNAT

U
nder 2015 lyckades Din Bil sälja 
mer än 14 000 begagnade bilar 
till privatpersoner och företag 
utanför branschen och totalt 
ungefär 27 000 bilar. 

– Vår plan så här långt har lyckats! När 
jag kom hit som vd för snart fyra år sedan låg 
mycket fokus på nybilsförsäljningen, berättar 
Jens Wetterfors som kom från posten som vd för 
Audi Sverige.

– Vi drog upp planerna för hur vi, på tre 
fyra år, skulle kunna dubbla försäljningen av 
begagnade bilar, framför allt genom att sälja fler 
till slutkonsument. I dag kan vi glatt konstatera 
att vi i princip nått fram, vilket tydligen innebär 
första plats. Jag tror att vi även är störst när det 
gäller nya bilar och  omsättning.  

JENS WETTERFORS BERÄTTAR hur bilden av 
begagnatförsäljningen var när han tillträdde.

– Generellt ansågs det som något ”nödvän-
digt ont” att behöva ”hantera” begagnat och fo-
kus låg på nybilsförsäljningen. Så tror jag många 
i branschen tänkte. Nu har det svängt, både hos 
oss och hos andra.

Planen gick ut på att bygga verksamheten på 
tre lika viktiga ben – nybilsförsäljning, begagnat-
försäljning och service. 

– Vi fick lägga mer krut på att få fart på 
begagnat. På nybilssidan var vi redan mycket 
bra och på servicemarknaden handlade det om 
tillväxt och kvalitet. Till en början satsade vi 
främst på volym i begagnat, nu arbetar vi med 
att förfina affären och med att öka effektiviteten, 
förkorta ledtiderna, göra bättre prisanalyser och 
se över paketeringen.

EN DEL AV detta är att få upp omsättningen på 
lagret. Din Bils egen mätning visar att lagret 
omsätts drygt elva gånger per år. 

– Trots att vi sista tiden ökat kapaciteten 
rejält på några Begagnatcenter, har vi begräns-
ningar i antalet hallar. Vi kan öka lönsamheten 
om vi snurrar igenom bilarna snabbare samti-
digt som vi optimerar marginalen.

Jens Wetterfors menar att det framför allt 
är tre faktorer som gör att begagnatsidan är så 
viktig.

– För det första breddar vi vår kundbas; den 
som köper en begagnad bil av oss kanske köper 

en ny nästa gång och tvärtom.
– För det andra fyller vi på vår servicemark-

nad när vi paketerar försäkring och bra service-
avtal för begagnade bilar. 

– Och för det tredje skaffar vi oss ”kontroll” 
över prissättningen och ser till att vi får stabila 
restvärden på bilarna.

EN AV DE stora utmaningarna i framtiden är hur 
begagnade elbilar ska värderas. I dag säljer Din 
Bil både nya hybrider och nya elbilar. Många av 
dem går också på leasingkontrakt.

– På leasingsidan har vi redan börjat sätta 
restvärden i och med kontrakten vi slutit. På 
dagens volymbilar har vi järnkoll på hur vi 
ska värdera allt som rör själva bilen och dess 
utrustning. Men när det kommer till elbilar och 
dess batterier är det värre. Där saknar vi både 
kunskap och erfarenhet. Ingen vet i dag vilken 
kvalitet batterierna kommer att ha om ett antal 
år och hur de ska värderas. Korrekta restvärden 
är bra både för kunden och för oss. Vi får helt 
enkelt lära oss efter hand. 

– Detta blir en allt större fråga redan om ett 
till två år och om fem år är den jättestor. 2

”Först volym, nu förfining”
Det står en ny segrare på prispallen i 100-i-topp 2015 för handeln med begagnade personbilar. 
Bilia Personbilar har fått maka på sig till förmån för den tidigare tvåan Din Bil.

      
      

       
  MOTOR

      B

RAN SC H E N

ANALYSERAR
Jens Wetterfors 
målmedvetenhet 
ger resultat även 
på begsidan.
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Ett liv som inbytesbil
Det sägs att så många som 30 procent av inbytesbilarna 
blir ”handlarbilar” och säljs av mindre återförsäljare. Vi 
följde en inbytesbil för att se vad som hände med den från 
inbyte till slutkund.
TEXT MARIA ERIKSSON 

LAGERDAGARNA VARIERAR KRAFTIGT
Bilar i lager är det samma som att ha kapital inlåst 
och den dag bilen säljs frigörs kapitalet. Därför är 
det viktigt att ständigt arbeta på att få ner antalet 
lagerdagar och därmed få ut vinst av begagnataf-
fären. Snittet på antal lagerdagar är kring 80. Det 

kan jämföras med företagen på topp-50-listan som 
har ett snitt på 27 lagerdagar, en nedgång med en 
dag på ett år. 

I topplistan, som sammanställts av bilanalysfö-
retaget Vroom, rankas företag med minst 20 bilar i 

lager och minst 100 sålda bildar under 2015. Antal 
lagerdagar i tabellen beskriver snittet för antal la-
gerdagar för de bilar som faktiskt sålts under året. 
I listan finns företag med olika inriktning; auktions-
hus, mäklare och traditionell bilhandel.

I förhållande till den 
stora volymen begagnade 
personbilar som såldes 
under 2015 konstate-
rar Johan Holmqvist, 

bilhandelsansvarig på MRF, att 
lagernivån varit mycket låg.

Bilhandelns försäljning av 
begagnade bilar steg med 6,73 
procent under 2015. Den största 
ökningen var hos övrig bilhandel, 
MRF-handelns ökning stannade 
på 1,56 procent. Nedgången i 
försäljning från privatperson 
fortsätter och det rör främst 
äldre bilar. Privatpersoner står 
för 75 procent av försäljningen 

av bilar som är äldre än tio år. 
MRF-handeln bara för tre procent. 

Det är dessutom en nedgång från 
fyra procent 2014. 

MRF-handeln har framför allt 
greppet om unga begagnade bilar. 
Nästan varannan bil som MRF-
handeln sålde i fjol var högst fem 
år. I nästa steg, över fem år men 
under tio år, har MRF-handeln 20 
procent av försäljningen. 

I DAG ÄR den genomsnittliga om-
sättningshastigheten för en MRF-
handlare 5,7 gånger, en liten ökning 
från fjolårets 5,6 gånger. Inkluderar 
vi övrig bilhandel blir snittet, 5,4 
gånger, en liten försämring från 5,5 
gånger 2014.

På topplistan över minst antal 
lagerdagar finns, som 2014, Kvarn-
dammen (KVD). Förklaringen är 
de regelbundna auktionerna som i 
stort sett tömmer lagren till det pris 
som marknaden bestämmer. 

Ett annat exempel är Mobility 
Motors, som toppar listan över 
omsättningshastighet. Företaget 
gör, likt en handfull andra, en 
transaktion med ett finansbolag. 
När en bil kommer in förs den över 
till finansbolaget och när bilen säljs 
förs den tillbaka till handlaren och 
direkt vidare till köparen.  

TROTS EN ÖKAD volym i försälj-
ning har alltså MRF-handlarnas la-
ger krympt.  Men färre bilar i lager 
betyder inte alltid att försäljningen 
till konsumenter varit stor.

– Vi ser också hur större 
handlare, framför allt i storstä-
derna, ofta valt att raskt sälja vidare 
delar av begagnatflottan till andra 
handlare för att på så sätt snabbt 
få utrymme för andra bilar, hålla 

Källa: Vroom

KVD Kvarndammen AB
Mobility Motors Sweden AB
Netbil i Skandinavien AB
Enb Bil Sverige AB
Västmans Bil AB
Skattkärrs Bilförsäljning AB
BLD Bil AB
Tullinge Bil Sverige AB
Bilcenter Vimmerby AB
Fordonsmäklarna i Norden AB
BD Stockholm Bil AB
Becko Bil AB
Bilium Sverige AB
Stockholm Automobil & Motor AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Förenade Bil i Kristianstad AB
Stockholms Fordonsgrupp AB
Forze AB 
BTS Bil AB 
Götaström Bil AB
Skånes Bilcenter i Oxie AB
Svenska Bil & Däck AB
Autocar H. Hellberg AB
Ademi Cars AB
Car 4 Sale Sweden AB

Kungälv
Malmö
Göteborg
Vallentuna
Västerås
Skattkärr
Bandhagen
Tullinge
Vimmerby
Bromma
Täby
Mjölby
Partille
Ekerö
Nacka
Kristianstad
Järfälla
Kalmar
Göteborg
Vaggeryd
Oxie
Gävle
Åkersberga
Åstorp
Göteborg

9
10
12
15
16
18
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
26
27
27 
27

Företag Ort Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2

3

9

5
19
20

16
28
22

6

26

27

29
35

12
24

47

45

40

J Englund Bil AB
Stockholm Nordic Motor KB
Sangins Bilar AB
Nyare Bil i Sverige AB
Länna Bilcenter AB
Masmo Bil AB(5564541653) i Huddinge
Auto Bilhall i Gävle AB
Karlstad Direkt Service AB
Bilgalleriet i Lund AB
HBG Bilförsäljning AB
Bilsalongen i Skåne AB
Autocars i Skövde AB
Eksjö Bilaffär AB
Melinas Bilar AB
Specialbilar i Göteborg AB
KGJ Konsult AB
Barkarby Bilcenter AB
Bilhallen i Norrort AB
Kamux AB
Fikratsson Bil AB
Lejonbilar AB
Deluxe Bil Halland AB
Alans Bil i Tomelilla AB
Daniel Kahalé Bil i Borås AB
Bama Bil Handelsbolag

Luleå
Bromma
Malmö
Storvreta
Skogås
Huddinge
Gävle
Karlstad
Lund
Helsingborg
Hörby
Skövde
Eksjö
Järfälla
Hisings Kärra
Göteborg
Järfälla
Vallentuna
Borlänge
Linköping
Sparsör
Varberg
Tomelilla
Borås
Linköping

27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
30
31
31
32
32
33
34
34
34
35
35
35
36

Företag Ort Antal
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Plac.
2015

Plac.
2015

Plac.
2014

Plac.
2014

50-I-TOPP PÅ MINST ANTAL LAGERDAGAR

”Allt fler lägger mer tid på begagnat”
Kraftig nybilsförsäljning brukar innebära att lagren av begagnade bilar växer. Men 2015 
har det varit tvärt om. Lagren har krympt och omsättningshastigheten har varit hög.

räntekostnaden nere och slippa det 
reparationsarbete som ibland kan 
behövas för att kunna sälja bilen, 
säger Johan Holmqvist.

Ett motsatt synsätt har också 
vunnit mark under 2015.

– Låga lager visar också på att allt 
fler arbetar allt mer med att utveckla 
processer och rutiner. De lägger 
mer tid på begagnataffärer och hela 
företaget är involverat i arbetet, som 
verkstad, rekond och bildelar. Det 
är arbete som ger resultat både i 
försäljning och i lönsamhet. 

Många har också utvecklat 
kundprogram liknande de vid 
nybilsförsäljning, berättar Johan 
Holmqvist. Det kan vara inbjud-
ningar till olika evenemang, erbju-
danden om däckshotell, serviceav-
tal eller tjänster som tidigare bara 
riktats till nybilskunder. 

– Det handlar om att även knyta 
begagnatkunden till sig på samma 
sätt som nybilskunden.

ÄVEN BOOMEN FÖR privatleasing 
(se också artikel på sidan 55) kom-
mer att påverka lagren framöver. 
Här ser Johan Holmqvist en fram-
tida risk.

– Vi har sett stora volymer av 
vissa märken där i stort sett identis-
ka bilar i modell och färg erbjudits 
för leasing samtidigt. När de sedan 
kommit, och kommer, tillbaka till 
handlarna kan de vara svårsålda. 
Det blir helt enkelt för många 
liknande bilar på marknaden sam-
tidigt. Samma problem brukar vi se 
med begagnade hyrbilar.

– Nu vet vi att om tre år kom-
mer ännu fler tillbaka. Det kan bli 
ett stort problem att då få ut ett bra 
pris på bilarna. 

– Här vore bra om GA var lite 
förutseende och såg till att sprida 
sina kampanjer och tänka på att 
variera modeller, utrustning och 
färger. Och självklart vore det bra 
om de kom tillbaka löpande under 
åren. 2

E n svart Volvo V70 -09 som gått 18 900 
mil byttes in hos Bilia i Haninge när 
kunden köpte en ny bil. Då värdera-

des Volvon till cirka 63 000 kronor. 
Åtta år och nästan 19 000 mil är ingen 

ålder på en Volvo, men bilen såldes till Rid-
dermark Bil i Järfälla, en begagnathandlare 
som får kontakt med sina kunder via nätet. 

– Vi har personal som kontinuerligt besö-
ker återförsäljare och hjälper till att värdera 
bilar. Vi är proffs på att sätta ett fair inbytes-
pris, på så vis kan vi hjälpa återförsäljarna 
och slutkunden att få bra betalt för inbytes-
bilen, säger försäljningschef Gunnar Holm 
på Riddermark.

Holm fick betala 66 500 kronor för bilen 
till Bilia. Sedan drogs bucklor ut på Volvon 
som lackerades om på verkstäder för 4 706 
kronor. Riddermark tvättade och rekondade 
bilen, något de bedömer kostade ungefär 
1 500 kronor. Till det kom kostnader för ga-
rantier, administration, provision och trans-
port, uppskattningsvis cirka 5 000 kronor.

Riddermark sålde bilen för 87 800 kronor 
till en 74-årig man, vilket ger en grovt upp-
skattad vinst på drygt 10 000 kronor.

Varför behöll inte Bilia Volvon och sålde 
den själva?

– Helst hade vi velat det, vilket också gett 
jobb till vår verkstad. Men vi säljer 25 pro-
cent av våra bilar som ”handlarbilar”, alltså 
till externa handlare. Dels vill vi kunna stå 
för produkterna och ge generösa garantier, 
dels har vi inte plats. Vi betalar samma hyra 
för alla bilar och då säljer vi hellre nyare 
begagnade bilar, säger Magnus Lindman, 
försäljningschef Bilia.

– Jag försöker få våra försäljningschefer 
att arbeta med flera handlare samtidigt och 
även inhämta ett bud från vårt eget auk-
tionsföretag Netbil. 

– När det gäller den här Volvon så gjordes 
ett test och en beräkning på vad vi ansåg 
att man behövde lägga ner för att få den i 
säljbart skick och då togs beslutet att sälja 
den vidare. 

Exakt hur mycket som Volvon bedömdes 
vara värd hos Bilia får vi inte veta. Bara att 
målsättningen är att en handlarbil ska ge 
fem procent i vinst. Beaktat priset till Rid-
dermark hamnar då summan ungefär på 
63 000 kronor.

En sminkad brud, omlackerad och rekondad.

BEGAGNAT-DAGAR 2017I början av nästa år  planerar MRF en flerdagskonferens kring begagnataffären i dag och i framtiden. Evenemanget kommer att tilldra sig i Stockholms regionen.

”VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT BILARNA 
SOM SÄLJS VIDARE SOM HANDLAR-
BILAR SKA GE FEM PROCENT I VINST"

Magnus Lindman, försäljningschef Bilia

Johan 
Holmqvist.



Mobility Motors Sweden AB
Haninge Bilpark AB 
Tullinge Bil Sverige AB 
Enb Bil Sverige AB 
Forze AB 
KVD Kvarndammen AB 
Bilsalongen i Järfälla AB 
Novation AB 
Fordonsmäklarna Stockholm City AB 
Götaström Bil AB 
Svenska Bil & Däck AB 
GT Prestigecars AB 
Bilstudion Sverige AB 
Autocar H. Hellberg AB 
R Björk Trading AB 
Bileliten i Göteborg AB 
Car 4 Sale Sweden AB 
Stockholm Automobil & Motor AB 
7h Bil AB 
Sangins Bilar AB 
Nyare Bil i Sverige AB 
Svenska Motorkompaniet AB 
Specialbilar i Göteborg AB 
Riddermark Bil AB 
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB 

Malmö  
Handen   
Tullinge  
Vallentuna   
Kalmar  
Kungälv 
Järfälla   
Uppsala   
Nacka  
Vaggeryd  
Gävle  
Åkersberga  
Kungsbacka   
Åkersberga  
Backeryd  
Kungälv 
Göteborg  
Ekerö  
Kinna  
Malmö  
Storvreta  
Huddinge  
Hisings Kärra   
Järfälla  
Säter  

2 556
639
831
757
314

9 770
386
522

1 018
604
749
221
558
252
550
359
411
871
297
483
618
335
399

4 447
624

Företag Ort
Antal
2015

Antal
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

3

6
13
5
25

18

16
7
14
36
4

24

8

15

21
11

2

19
10
45
28
41

73,0
22,4
19,1
18,9
18,5
18,2
17,5
16,6
16,6
16,5
15,9
15,8
15,5
14,8
14,7
14,7
14,2
14,2
13,8
13,2
13,1
13,1
13,1
13,1
13,0

Oms.
hast.

Oms.
hast.

Skånes Bilcenter i Oxie AB
Vellinge Bilbolag AB 
Autoluna AB 
Auto Svärtinge AB 
J Englund Bil AB 
Bilium Sverige AB 
Fordonshuset Sweden AB 
BD Stockholm Bil AB 
Fristads Bilcenter AB 
PLC Invest AB 
Eksjö Bilaffär AB 
Sydhamnsgatans Bil & Däck AB 
Biloteket AB 
Fordonsmäklarna i Norden AB 
Kareby Bil AB 
Duvner Bil AB 
Bilgalleriet i Lund AB 
Karlstad Direkt Service AB 
Munther Bilar AB 
Stockholms Bilmäklare AB 
Bilmäklarna Stenstan AB 
Trelund & Runes Bil AB 
Bildax i Uppsala AB 
Bilcompaniet & Co AB 
Deluxe Bil Halland AB 

Oxie  
Höllviken  
Göteborg  
Norrköping  
Luleå  
Partille  
Vendelsö  
Täby  
Fristad  
Norrköping  
Eksjö  
Helsingborg  
Nyköping  
Bromma  
Kareby  
Strängnäs  
Lund  
Karlstad  
Västerås  
Täby  
Alnö  
Habo  
Uppsala  
Visby  
Varberg  

453
280
583
204
602
366
292
526
399
365
896
470
503
956
920
231
323
663
462
602
235
403
468
272
353

Företag Ort
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

12,8
12,7
12,4
12,4
12,3
12,2
12,2
12,1
12,1
12,0
11,9
11,9
11,8
11,7
11,6
11,6
11,5
11,5
11,4
11,3
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9

Källa: Vroom

Plac.
2015

Plac.
2015

Plac.
2014

Plac.
2014

PLC Invest 
Bilhallen i Örebro AB  
MLS Husbilar Kommanditbolag   
S.Jönsson Bil AB 
Häggenäs Automobile AB 
Framtida Bil i Köping AB 
Carnila AB
Exclusive Cars i Stockholm AB   
Holmström & Lindgren Automobil AB 
VOLVO Personvagnar AB 
Thommy Jonssons Ekonomibilar AB   
Stenungsund Bil & Fritid AB   
Auto Classica Of Sweden AB 
Mobilina Handibilar AB 
Perssons Bil i Örebro AB 
Granat AB 
Husbilar i Pukavik AB   
PQC Premium Quality Cars AB   
Åkerstedts Bil i Hbg AB 
Baronbackens Bil AB 

Norrköping     
Örebro       
Umeå        
Höganäs      
Hörby       
Köping       
Ludvika      
Stockholm     
Varberg      
Göteborg      
Ystad       
Stenungsund   
Ystad       
Malmö       
Örebro       
Vellinge      
Karlshamn     
Örebro       
Helsingborg   
Örebro       

240
117
114
114
96
95
92
92
79
78
76
71
70
69
68
62
58
57
57
51

Företag Ort Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
7
3
8
6
12
15
17

13
14
11
9
22
26

16
35
25

10
18
37
27
73
29
45
31
30
46
76

4
32
38
41
21

40

Autoperformance Sweden AB  
City Automobile Försäljnings i Örebro AB 
Ucars Exclusive AB 
Joe´s Garage AB 
Nordslingan Bil i Mälardalen AB 
Rolling Ranch Handelsbolag 
Albins Husbilar - Imenta AB   
Bilförsäljningen i Påarp AB  
Stureson Bil AB 
E & S i Ljusdal Handelsbolag 
Motorhomes Sweden AB 
Privatperson/Enskild firma 
BMW Sverige AB 
Kornhags Bil AB 
Daylight Husbilscenter AB   
Magnus Törngrens Bil AB 
Autocar i Växjö AB
Lada Skandinavien AB 
Carlqvist Bil AB 
Bilstallet i Sverige AB 

Vellinge      
Örebro       
Eslöv       
Kävlinge      
Eskilstuna     
Strängnäs     
Köping       
Helsingborg   
Umeå        
Ljusdal      
Härryda      
Varberg      
Sollentuna     
Borås       
Jönköping     
Borås       
Växjö       
Eskilstuna     
Tingsryd      
Ljungby      

50
50
49
48
47
46
45
45
45
44
44
44
43
42
40
39
36
36
35
34

Företag Ort Antal
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Källa: Vroom

Plac.
2015

Plac.
2015

Plac.
2014

Plac.
2014

Volvo Bil i Göteborg AB
KVD Kvarndammen AB   
Kamux AB 
Din Bil Sverige AB
VKDB Sverige AB 
VR Sweden AB 
Bca Vehicle Remarketing AB 
Bilia Personbilar AB 

Göteborg   
Kungälv   
Borlänge   
Stockholm   
Stockholm   
Göteborg   
Södertälje   
Solna     

2 541
939
339
199
125
101
94
89

Företag Ort Antal
1
2
4
8
13
16
17
20

1
2
17
18

19
35
23

Gösta Samuelsson Bil i Ludvika AB 
Netbil i Skandinavien AB   
Riddermark Bil AB 
Xportgruppen Sverige AB   
Upplands Motor AB 
Bilselect i Kungälv AB 
Auto Wahab Export AB   
Asft Industries AB 

Ludvika   
Göteborg   
Järfälla   
Göteborg   
Sollentuna   
Kungälv   
Göteborg   
Ystad     

84
82
63
52
52
49
47
46

Företag Ort Antal
21
24
32
45
46
47
50
53

Källa: Vroom

Plac.
2015

Plac.
2015

Plac.
2014

Plac.
2014

32

MÅNGA NYA UPPSTICKARE!
Fler bilar in och fler bilar ut, omsättningshastighe-
ten ökar i begagnathandeln. I genomsnitt omsätter 
en MRF-handlare sitt lager 5,7 gånger under ett år, 
en liten ökning från fjolårets 5,6 gånger. 

I listan över de bilhandlare med högst omsätt-
ning finns skilda verksamheter. En del är mer av 

förmedlare och har bara bilarna hos sig en mycket 
kort tid. Det har också blivit allt vanligare att 
överlåta bilar på finansbolaget under lagertiden 
och sedan ta tillbaka dem vid en försäljning. Då blir 
varje bil registrerad två gånger. 

Omsättningshastigheten är försäljningen under 

året delat med snittet av ingående och utgående 
lager. I mätningen, som gjorts av bilanalysföreta-
get Vroom, ingår bara företag som har haft minst 
20 bilar i lager samt sålt minst 100 bilar under det 
senaste året.

50-I-TOPP PÅ OMSÄTTNINGSHASTIGHET
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ATTRAKTIVT IMPORTERA HUSBILAR
Husbilsimportörerna fortsätter att vara många på 
listan över de största importörerna av begagnade 
bilar och 2015 var också ett stort försäljningsår 

för dem. I tabellen är importörerna listade efter 
antalet begagnade personbilar som tagits in och 
satts i trafik under 2015. 

Om den som importerat fordonet är en privatper-
son eller enskild firma anges detta i stället för 
företagsnamnet.

40-I-TOPP PÅ BEG-BIL IMPORTÖRER

NÅGRA STORA BEG-BIL EXPORTÖRER
Av de 100 största exportörerna av begagnade bilar 
finns bara 30 företag och Volvo är större än alla de 
andra tillsammans. 

I antalet fordon räknas begagnade personbilar 
och som tagits i trafik under perioden januari 2015 
till december 2015. Fordonet räknas som begagnat 

om det passerat mer än sex månader från första 
registeringsdatum i trafik. 

Autoval har funnits i 
Sundsvall sedan 1996, 
först under namnet 

Swedin Bil. 2006 köptes företa-
get av Peter Forsgren och Lars 
Karlsson, som även driver Auto-
Mobile Sweden. En liten gren av 
verksamheten är en unik form av 
ombyggnation av a-traktorer, som 
Motorbranschen tidigare berättat 
om. 

– Vi är mycket nöjda med 
begagnatförsäljningen under 
2015. Vi har haft en fin ökning av 
försäljningen och för tredje året i 
rad stärkt marginalerna både på 
begagnat- och nybilssidan, säger 
Peter Forsgren.

– För begagnatförsäljningen är 
det viktigt att vi har rätt bilar i hal-

len. Vi konditionstestar alla bilar på 
vår verkstad innan de byts in. Det 
gör att vi sällan får några överrask-
ningar på kostnadssidan och vi vet 
vad vi byter in. 

DE BILLIGARE BILARNA som byts 
in säljs ofta vidare till uppköpare. 
Det gäller även bilar av de egna 
märkena Mazda och Suzuki. 

– Men är det bilar i prisklassen 
70 000 kronor och högre väljer vi 
oftast att sälja dem själva. Och det 
gäller inte bara våra egna märken. 
Det är helt enkelt prisklassen som 
får avgöra.

En viktig faktor för det goda 
resultatet på begagnatsidan är, 
enligt Peter Forsgren, satsningen 
på en bra garanti. Autoval ger alltid 

en tolvmånadersgaranti på samtliga 
begagnade bilar och försäkrings-
bolag är sedan länge Solid försäk-
ringar. 

– I dag hittar många en bil 
på nätet som de ibland kör långa 
sträckor för att komma hit och 
köpa. Det innebär att många av 
våra begagnade bilar lämnar stan. 
Då är det nödvändigt både för 
köparen och för oss att det finns en 
bra begagnatgaranti. Var i landet 
bilen än hamnar kan köparen, om 
det uppstår fel som kan gå under 
garantin, ringa Solid och bli hänvi-
sad till en verkstad.

– Den lösningen gör att våra 
kunder alltid kan känna trygghet 
och vi slipper många problem i 
efterhand. 2

Alltid tolvmånadersgaranti på beg
För Autoval i Sundsvall har 2015 varit ett mycket bra år. 

– Vi har fått köpa in en hel del för att mätta efterfrågan. Begagnat står för ungefär hälften av de 
cirka 300 bilar vi sålt totalt under 2015, berättar vd Peter Forsgren.

MMC i Malmö driver Mitsubishi 
center och Hyundai center. ”De 
flesta bilar vi byter in säljer vi 
vidare till andra handlare”, säger 
vd Anders Holm.

Det är hårda villkor för de 
handlare som köper bilarna.

– Vi kräver alltid förskottsbe-
talning och bilarna ska hämtas 
samma dag de kommer in till oss. 

Under 2015 sålde MMC 1 200 
bilar, hälften nya och hälften 
beg. Av de 600 begagnade gick 
450 vidare till handlare. 

– Skulle vi sälja alla själva 
skulle vi behöva två tre ytter-
ligare säljare och en lika stor 
hall till. I stället vill vi ha snabb 
omsättning, det ger 
lönsamhet. Vår om-
sättning 2015 var 230 
miljoner, men vår ba-
lansomslutning är bara 
28 miljoner och hälften 
av det är lager. På 
sista raden står drygt 
3,9 procent, berättar 
Anders Holm stolt.

MMC i Malmö säljer bilarna till 
”en handfull” handlare.

– Affärerna bygger på ömse-
sidigt förtroende och görs upp 

på telefon. Det gäller 
att beskrivningen stäm-
mer och inga oväntade 
problem dyker upp efter 
hämtning. Det är seriösa 
företag och det är roligt 
att se att de också är 
lönsamma, säger Holm. 

Inbytesbilarna får en 
noggrann genomgång re-

dan när nybilsaffären görs upp. 
Det är då chansen finns att hitta 
och åtgärda eventuella problem 
och det är då bilen får det pris 
som köparna ska betala. När bi-
len sedan lämnas in är nästa led 
i affären redan klar, bilen betald 
och den lämnar anläggningen 
samma dag. 

– Men det händer väl att vi 
också köper in en bra begbil och 
gör en bra affär. 

MMC MALMÖ

Snabbt in, snabbt ut

Anders Holm, 
vd på MMC.

Peter Forsgren, 
 Autoval i Sundsvall.
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D
et finns väl skäl att tro att 
många av de norska konsu-
menternas val också gäller 
svenska, som att tiden från 
tanke till köp av begagnade 

bilar fördelar sig så här:
l 6 procent tar mer än ett år på sig innan de 
slår till.
l 17 procent tar mellan ett halvår och ett år 
på sig.
l 21 procent bestämmer sig mellan tre och 
sex månader.
l 53 procent fullföljer köpet efter tre måna-
ders research och betänketid.

HÄR ÄR FLER siffror från den norska begag-
natmarknaden:
l Nästan en tredjedel av begbilsköparna ser 
en ny bil som alternativ.
l Nästa en femtedel ser privatleasing som 
alternativ.
l En fjärdedel har inte bestämt sig för vare 
sig märke eller biltyp när de börjar leta.
l Hälften av dem som köper privat har varit 
i kontakt med en eller flera handlare.
l En femtedel tycker att det är viktigt att handlare har öppet kvällstid.
l En tredjedel tycker att det är egalt om det finns nybilsgaranti kvar på 
bilen eller inte.

Vad Anders G. Hovde tycker är mest 
braskande är att mer än en tredjedel av de 
norrmän som köpt begagnad bil genom 
märkeshandeln aldrig hörde av återförsälja-
ren efteråt.

– 37 procent hörde inte ett pip efter köpet. 
Här finns verkligen utvecklingspotentia-
ler, speciellt som fyra av tio konsumenter 
samtidigt säger att de vänder sig till en annan 
handlare om de inte hör ifrån någon de har 
kontaktat, säger Hovde.

Hans begagnatbarometer från fjolåret ger 
också för handen att en hel del skiljer mellan 
äldre och unga köpare.

NÄRA PÅ ALLA begagnatbilsköpare över 60 
år i Norge vänder sig till märkeshandeln och 
det påfallande är att flertalet också vill serva 
sina bilar där.

– De vill vårda sina bilar väl under många 
år och det öppnar ju för branschen att sälja 
servicemarknadstjänster, säger Anders 
Hovde.

Noterbart är också att äldre köpare prio-
riterar prisvärdhet, bra driftsekonomi och märken med bra renommé, 
medan yngre tittar mer mot lägre priser, finansieringsmöjligheter och 
motorstyrka. 

Inte förvånande. 2

NORSK STUDIE

”Följ upp begagnat-
kunderna bättre”
I Norge ökar märkeshandelns begagnatförsäljning och det är framför allt 60-plussare 
som vill köpa där. Det visar en begagnatundersökning som analytikern och rådgivaren 
Anders G. Hovde gjort i tio års tid och som ger värdefull information till branschen.

Anders G. Hovdes 3 råd

l Besvara förfrågningar raskt
l Ge konkret info om pris och garantier
l Följ upp begagnatkunderna bättre.

Xxxxxx

Ville du från början köpa 
begagnat av en märkeshandlare?

 

Ja Nej, men jag 
hittade

inte vad jag 
sökte privat

Nej, men 
det kändes 

 tryggare

Nej, men jag 
använde min 
egen bil som 
delbetalning

Nej, men det 
var en slump

40 %

50 %

30 %

20 %

10 %

0 %

60 %

70 %

Vill du ta bilen på service hos den 
 märkeshandlare du köpte bilen av?

 

58 %
25 %

17 %

Ja

Nej

Vet inte

www.carfax.se 

BILKÖPARE I SVERIGE FRÅGADE EFTER MER ÄN

5 MILJONER
CARFAX RAPPORTER UNDER 2015

Missa inte � er försäljningsmöjligheter

Att erbjuda gratis CARFAX-rapporter på alla era bilannonser på Blocket, Byt Bil, Bilweb 
och givetvis er egen hemsida förbättrar era annonser och ökar chansen att kunder tar kontakt 

med er. Aktivera nu.

Mer information gällande CARFAX Dealer Advantage Program:
dealer.carfax.se
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Vad ska det nya servicerådet göra? 
– Arbetet går ut på att både vi och verkstä-
derna kan bli bättre. Något liknande har 
inte funnits på länge för Mitsubishi Sverige. 
Vi kan stötta återförsäljarna bättre och åter-
försäljarna kan ta hand om kunderna bättre.

Hur kan återförsäljarna bli bättre?
– Det kan handla om kundkontakt, teknisk 
data och diagnosticering. Ja, det går nog att 
bli bättre på allt egentligen. Vi tror också på 
att erbjuda en helhetslösning när vi träffar kunden. I dag lämnar 
de in däcken på en plats, byter glas hos en glasmästare och servar 
bilen på en verkstad. Kunderna vill ju lämna in bilen på ett ställe.

Är det er vision att alla Mitsubishi-handlare ska erbjuda en 
helhetslösning?
– Alla kan nog inte leva upp till det, men man kan lösa det med 
samarbeten med andra parter för att kunden ändå ska kunna 
lämna bilen på en plats.

Vilken fråga är topprioriterad?
– Kundlojaliteten. Vi vill få kunderna så nöjda att de kommer 
tillbaka till de auktoriserade Mitsubishiverkstäderna. Vi vill bli 
förstahandsvalet.

Konkurrensen gentemot de fria verkstäderna är en viktig del?
– Ja, vi ser vad de gör, men vi kan inte påverka dem. Däremot 
kan vi påverka vad vi gör.

Vad vill ni göra annorlunda?
– Behoven ser olika ut på olika platser. Men vi ska bli ännu 

duktigare på att förklara hur våra bilar 
fungerar. Det är många frågor om till ex-
empel Outlander plug-in hybrid och vi har 
allt att vinna på att förklara noggrant för att 
förhindra missförstånd.

Ser ni den förmågan som en konkurrens-
fördel?
– Ja, våra auktoriserade verkstäder är  
utbildade på Mitsubishibilar. Vi har ju vass 
spetskompetens på alla våra produkter, 

även om vi måste slipa på den ännu mer.

Men de fria verkstäderna kan väl utbilda sig på Mitsubishi 
och bli lika bra?
– Ja, de får tillgång till all kunskap. Alla utbildningar är öppna 
för alla. Å andra sidan har vi inte sett till personal från all-
bilsverkstäderna. Det kanske inte är prioriterat av dem, eller så 
går de andra utbildningar utanför vårt system.

Kan märkesverkstäderna ta mer betalt?
– Det är inte så enkelt. Men vi kan jobba snabbare på en del ar-
beten tror jag. De icke-auktoriserade är billigare på vissa arbeten 
och vi på andra. Vi tål en prisjämförelse.

Handlar det också om att styra fler verkstadsjobb till era 
egna led på grund av färre verkstadsjobb?
– Självklart spelar det in att serviceintervallerna blir längre. 

Vilka sitter i servicerådet?
– Det är jag och en till från generalagenten samt återförsäljarför-
eningens ordförande och tre verkstadsföreträdare. 2

Mitsubishi kraftsamlar i kampen om servicekunderna. 
Ett nyinrättat serviceråd med representanter från GA och ÅF 
ska göra att kunderna väljer de 92 auktoriserade verkstäderna 
före de fria. Servicemarknadschefen Patrik Jansson berättar.

TEXT  RIKARD JAKBO / FOTO  CAMILLA LINDQVIST

”Våra ÅF ska 
väljas först”

Patrik Jansson på 
Mitsubishi har dragit 
i gång ett serviceråd 
med märkets aukto-
riserade verkstäder.

Bilden, från Årets Mitsubishi-ÅF, J Bil. 
Teknikern heter Edin Cùk.

PATRIK JANSSON
Ålder: 49.
Gör: Servicemarknadschef 
på MMC Bilar Sverige, GA för 
Mitsubishi Motors i Sverige.
Bor: Almunge. 
Familj: Gift och två vuxna 
barn
Intressen: Familjen och golf.
Lyssnar på: Gasolin.
Läser: Upsala Nya Tidning.
Åker: Outlander Phev.
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Vad tror du om Mitsubishis serviceråd som 
ska göra märkesverkstäderna till kundens 
första val?
– Om budskapet är att kunden ska prioritera 
märkesverkstäder för att ”vi kan bilen bättre” 
tycker jag att det är väl djärvt. Argumentet 
har sällan fungerat. Det finns de som är 
skitduktiga på Mitsubishi på allbilsverkstä-
derna. Ofta har de tidigare jobbat hos en av 
de auktoriserade. Kunderna kan bli missnöjda 
när de förstår det. Snarare bör alla som vill bli 
förstahandsvalet satsa på bättre kommunika-
tion med kunderna.

De ska bli bättre på att förklara sina elbilar, 
är inte det en fördel?
– Ja, där måste de fria verkstäderna tänka till. 
Men många på de fria verkstäderna kan området 
bra.

GA uppger att allbilsverkstäderna inte går 
deras utbildningar? 
– Det är ibland svårt att komma in på en kurs 
som GA håller, även om GA generellt är duktig 
på att dela med sig av information. Men det finns 
andra kursleverantörer.

Vad talar för att kunden väljer er i första hand?
– Med servicerådet får vi en ännu bättre dialog 
med GA. Det handlar om att säkerställa hög kva-
litet och ett bra kundbemötande. Säljargumentet 
är vår högre spetskompetens.

Men allbilsverkstäderna har ju också till-
gång till all information och alla verktyg?
– Ja, men hur bra de blir beror på hur mycket 
tid de lägger ner på Mitsubishi. Lägger vi hundra 
timmar på utbildning måste de lägga hundra 
timmar för att hålla jämna steg, plus att de 
måste lägga massor med timmar för att hålla 
jämna steg med alla andra märken. Det säger sig 
självt hur svårt det är.

Kan de inte anställa och utbilda spetskom-
petens på många märken?
– Teoretiskt sett kan det gå i en stor stad på en 
verkstad med väldigt många anställda.

Vilken blir er utmaning?
– Att lära oss produkterna bra redan innan de 
lanseras. Bra felsökningar bygger ju ofta på rutin 
på en viss bil i en viss miljö.

Kommer Mitsubishi att vinna över kun-
derna?
– Marknadsandelen kommer nog inte att öka 
genom att de fokuserar på sin spetskompetens. 
De säger ju redan att de är bäst på Mitsubishi? 
Däremot kan alla öka antalet kunder med bättre 
bemötande. Större märkesverkstäder brister ofta 
här. Om det är en auktoriserad verkstad eller inte 
tror jag är mindre viktigt för kunden.

Ligger det något i att märkesverkstäder blir 
bättre då de jobbar mer på ett märke?
– Ja, till viss del. Men seriösa allbilsverkstäder 
klarar av allt utom vissa ytterlighetsproblem. 
Dessutom finns det de som väljer att specia-
lisera sig utan att vara auktoriserade, och blir 
jätteduktiga på ett eller två märken.

Ni är märkesverkstad för Opel och all-
bilsverkstad. Hur fungerar det?
– Bra. Jag tror på små verkstäder där kunden 
känner sig sedd, oavsett om det är märkes-
verkstad eller inte. Många kommer tillbaka. En 
hel del är Saabkunder eftersom vi är ett Saab 
Service center.

TRE TYCKER TILL
En sak är alla överens om. Hur kunderna tas om hand är det viktiga 
i kampen om Mitsubishiägarnas val av verkstad.

JOACHIM 
 DUE-BOJE

Gör: Ansvarig för 
servicemarknads-
frågor på MRF.
Ålder: 56.
Bor: Åkersberga.
Kör: Volvo V60.

STEFAN 
 KARLSSON

Gör: Verkstads-
chef på mär-
kesverkstaden 
Bröderna Karlsson 
i Hässleholm.
Ålder: 38.
Bor: Hässleholm.
Kör: Mitsubishi 

Outlander och Mitsubishi Pajero.
 

DENNIS 
 HARTMAN

Gör: Vd och 
verkstadschef på 
Ekman Bil & Båt i 
Gustavsberg. 
Ålder: 52.
Bor: Gustavsberg 
på Värmdö.
Kör: Saab och 

Isuzu D-Max.

POLE POSITION
Som leverantör av verkstadsutrustning i 25 år, arbetar vi med ledande varumärken  
och tummar aldrig på kvalitet och service. 

031-748 34 00 • INFO@OPUS.SE • OPUSEQUIPMENT.SE

VÅRT MÅL ÄR ALLTID ATT SÄTTA  
DIN VERKSTAD I POLE POSITION! 
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FRÅGA TRE

”En chef som inte i något avseende 
fungerar som ledare är en belast-
ning för organisationen. I krig är 
han omöjlig.”

... arbetstagare underskattar vad arbetsgiva-
ren betalar till dem totalt. Den genomsnittlige 
medarbetaren uppger bara 67 procent av den 
verkliga summan och är alltså inte medveten om 
pensioner, förmåner, försäkringar, arbetsgivarav-
gifter och annat utöver bruttolönen. Det visar en 
undersökning som Yougov gjort på uppdrag av 
företaget Benify. 

I ett samhällsperspektiv spenderar svenska 
arbetsgivare 21 miljarder i månaden på olika typer 
av ersättningar som medarbetarna är omedvetna 
om.

80-TALISTER: 

”Ett chefskap   
ska ha mening”
Om 70-talister såg chefskapet som en väg 
mot självförverkligande för tio år sedan, ser 
80-talister det som en chans att få göra något 
meningsfullt och viktigt. Chefsrollen har gått 
från att vara individens projekt med fokus på 
att utmanas och förverkliga sina idéer, till 
att handla mer om att göra nytta genom att 
utveckla en verksamhet. 

Det visar en rapport från konsultföretaget 
Kairos Future som ser ett tydligt trendbrott i 
synen på chefskapet bland 80-talisterna när 
de jämförs med 70-talisterna. 80-talisterna ser 
i högre grad chefsjobbet som nyttigt och mer 
meningsfullt än vad 70-talisterna gjorde vid 
samma ålder. Samtidigt är det färre som vill bli 
chefer och fler som värdesätter sin fritid mer.

Min hemlighet
Norske hotellmagnaten och investeraren Petter 
Stordalen tar med läsaren på sin resa från jord-
gubbsförsäljare till hotellpamp. Med i berättelsen 
finns också tiden när hustrun drabbades av svår 
cancer. Författaren delar generöst med sig av 
erfarenheter och kunskaper, till exempel hur du 
inte ska fastna i expertfällan; att bli en ledare 
som inte ser sina begränsningar utan tror 
att de kan alla arbetsuppgifter i företaget 
bättre än de anställda.

Ny som chef – ny som ledare
Den här boken är till för den nya ledaren och tar 
upp mycket som är bra för en ny chef att veta. 
Och vad ska man tänka på innan man tackar ja 
till en tjänst och hur viktigt är det egentligen att 
ha mandat? Finns det någon skillnad mellan 
att vara chef och att vara en ledare? Vad är ett 

coachande ledarskap? 
Chefskonsulten Carina Lätt tror 

sig ha svaren som hon skriver i 
den här boken.

Bedriver ni 
benchmarking? 

MIKAEL 
 OLSSON, 
 managing 
director på 
Mercedes-
Benz i Sverige
– Ja, vi hål-
ler på med 
två typer av 
benchmarket. Vi 
försöker att lära 
av de bästa och 
då tänker jag på servicemarknaden framför 
allt. Vi tittar också utanför branschen på 
de som är duktiga på kundbemötande. 
Kundupplevelsen är A och O.

HANS 
 JOHANSSON, 
ekonomi- och 
servicemark-
nadschef på 
Bilhallen i 
Sundsvall
– Ja, men inte 
i någon större 
utsträckning, vi 
har lite hjälp av 
en av general-
agenterna. Och då jobbar vi huvudsakligen 
lokalt i Sundsvall. Jag tror absolut att det 
är viktigt att vi har omvärldsbevakning för 
att hänga med. Det kan vara lite lurigt att 
göra det strukturerat, vi har lite mer spon-
tan benchmarking utan struktur.

JOHN 
 HURTIG,  
för säljnings-
chef på 
 Subaru i 
Malmö
– Ja, både 
produkter och 
organisation 
genom hela 
ledet, för att 
se till att vi 
är konkurrenskraftiga. Vi har en produkt 
som vi benchmarkar och produktplacerar 
med prissättningar. Sedan lever vi i en 
multibrandmarketing-värld, våra kolleger 
jobbar ju med flera märken och leveran-
törer. Vi vill ju vara bäst och försöker vara 
lyhörda. Vi tycker att vi lyckas bra, ligger 
vi efter så måste vi förändra oss och det 
är vi snabba med. Det är en viktig del i vår 
verksamhet.

Skådespelaren Gabriella Lockwall håller kurser i icke-verbal 
kommunikation. När hon riktar sig till chefer är syftet att för-
bättra deltagarnas kommunikation genom att ta kontroll över 
kroppsspråket. Det är viktigt hur chefen rör sig, menar Lockwall 
och säger att många är helt omedvetna om sitt kroppsspråk och 
beroende av att förvalta sitt rörelsemönster på rätt sätt. 

Lockwall använder sig själv av rörelser som konkreta exempel 
när hon föreläser och undervisar.

Det handlar alltså inte bara om ögonkontakt och ett fast 
handslag. Fasoner, som att inte hälsa på sina medarbetare, kan 
få stora konsekvenser,

– Sådana beteenden kan vara farliga för ett företag och kan 
finnas hos chefer såväl som anställda, säger hon.

BOKTIPS

Ur försvarsmaktens ”Chefen & ledarskapet” från 1986 

TA KONTROLL ÖVER 
DITT KROPPSSPRÅK              

8/10

Ett fast 
handslag 
räcker inte.

BA Fordonslyftar är ett framgångsrikt familjeföretag med säte på Hammarö, Värmland. 
Vi är ledande och marknadsför verkstadslyftar till lastbils- och bussverkstäder i Sverige. 
Våra största produktlinjer är Hetra mobila lyftbockar och Blitz hydrauliska lyftar. 
Övriga varumärken är OMER och Neuero. Vi har många trogna kunder och arbetar bl.a.  
med Volvo och Scania. För mer information se www.fordonslyftar.se

Affärsinriktad Servicechef
Totalansvar för vår serviceverksamhet med nya och gamla 
kunder, utveckling, ekonomi och personal. Vi söker en ledare 
med teknisk förståelse för ett kunnigt team av servicetekniker. 
Du har ett starkt kundfokus och du gillar att skapa långsiktiga 
relationer.

Ansökan och information:  
HR Resurs AB 0738-206060 www.hrresurs.com

På Biluthyrarna trivs du som är kommunikativ, 
relationsskapande och lösningsorienterad 
och söker en tjänst med mycket ansvar och 
många kontaktytor.  
Vi söker dig med gedigen branscherfarenhet 
som vill ta över ansvaret för verksamheten då 
vår nuvarande VD går i pension.

Biluthyrarna Sverige är en branschorganisation för alla företag som bedriver biluthyrning. Vid utgången av 2014 representerade 
vi över 470 företag med tillsammans 35 000 bilar, 26 350 personbilar och därav över 14 000 miljöbilar 2 500 anställda och en 
omsättning på 2,7 miljarder kronor. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig 
policy samt trygghet för kunden. I arbetet med stöldförebyggande frågor samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, 
Bankföreningen, Finansbolagsföreningen. Rikskriminalen, Larmtjänst, MRF, Tullen och vårt internationella förbund Leaseurope  
ett gemensamt förbund för leasingbolagsföreningar och biluthyrnings-föreningar i europeiska länder, för närvarande  
30 medlemsländer 9000 företag, 275 000 anställda 38 miljoner bilar och en total omsättning på 335 miljarder kronor.

I denna rekrytering samarbetar Biluthyrarna med Adecco, mer information samt hur du söker tjänsten finner 
du på adecco.se. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Ingrid Hammer Larses 08-100 500. Välkommen 
med din ansökan senast den 1 mars. Adecco är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag.

Biluthyrarna Sverige söker en

VD
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En bil blev två som blev flera som blev 
ett handelsbolag som blev en bilhall 
som blev en 90-miljonersanläggning. 
Anders Enocson och Robert Berg-
ström på RA Motor i Uppsala har nött 
på och ökat  volymerna, omsättningen 

och ytorna från scratch. Ett kvartssekel 
efter starten, med 40 medarbetare,  
värnar de fortfarande om RA-andan. 

Och dom säljer mycket bil.
 TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO  GÖRAN EKEBERG

R:et i RA Motor står 
för Robert, tv i bild, 
och A:et står för 
Anders till höger.

T
vå polare. Ett bra 
bilbyte, en Volvo 
240 mot en Cadil-
lac kupé de Ville på 
en parkeringsplats i 
Sundsvalls trakten.

Det är upprin-
nelsen till RA Motor. Tjugofem år senare 
har det investerats 90 miljoner i ett andra 
nybygge i Uppsala. Det omsätts runt 380 
miljoner och säljs mer än tvåtusen bilar 
per år, fortfarande merparten begagnade.

En duktig tillväxt!
RA står för Robert och Anders, Robert 

Bergström och Anders Enocson. De gick 
ekonomisk linje på gymnasiet tillsam-
mans, båda var bilintresserade. Cadillac-

bytet var ett klipp. Anders erbjöds köpa in 
sig i den inbytta bilen, lånade några tusen 
av sin mamma och lade grunden till en 
affärsverksamhet som blev en framgångs-
saga.

Cadillacen blev en Saab som blev två 
bilar som blev fler. Robert och Anders 
fann det för gott att starta ett handelsbolag 
och hade snart omsatt sin första miljon. 
Sedan dess har omsättningen och voly-
merna ökat varje år.

DET ÄR ROLIGT att höra om deras resa 
från den första lokalen på 120 kvadrat 
(som kändes jättestor då) till den senaste 
på nästan 5 000 kvadrat. RA Motor är 
ett skolboksexempel på bra affärssinne 

ROBERT BERGSTRÖM 
GÖR: Delägare, försäljningschef 
begagnat.

ÅLDER: 46.

FAMILJ: Hustrun Camilla, hun-
den Hjördis, en cane corso av 
mastifftyp.

FRITID: Fritidshus och båt (en 
Yamarin 75 BR).

ANDERS ENOCSON
GÖR: Delägare och vd.

ÅLDER: 46.

FAMILJ: Sambon Carola Lars-
son, två barn 16 och 13, tre 
bonusbarn, ett akvarium med 
fiskar och grodor.

FRITID: Träning och barnens 
aktiviteter.
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och kloka investeringar. Drivkraften är förstås 
glädjen i att sälja bilar – de säljer många, 2 017 
i fjol för att vara exakt. 

Kicken, som en underskrift ger, överträffar 
det mesta.

Allt jämt dominerar begagnat. Kunder kom-

mer såväl från Skåne som övre Norrland. Det 
är Robert som drar runt den affären. Han säljer 
inte så många själv längre, men han köper en 
hel del, far fortfarande runt och hämtar bilar, 
gör affärer under alla tider på dygnet. 

– En myt att det skulle var brist på begbilar, 
säger han och då handlar han nästan bara i 
prissegmentet över 100 000 kronor.

RA SÄGER ALDRIG nej till ett inbyte.
– De flesta kunder vill byta in, man märker 

det, även om de säger att de ska sälja själva. Det 
är inte så lätt, inte så kul, säger Robert.

De flesta inbytena går vidare till beghand-
lare. Robert skulle gärna sälja många vidare till 
konsument själv.

– Det vore jätteroligt, någon pärla i 35 000- 
kronorsklassen men det är för ekonomiskt ris-
kabelt med konsumentköplagens krav; köpare 
förväntar sig mindre när de köper en gammal 
bil från en grusplan än från en fin hall.

Och begaffären blir knivigare och knivigare. 
Allt fler bilar har skruvade mätare. Robert var 
nära att torska härförleden på en Volvo V70 
som hade gått 28 000 mil men vars mätare stod 
på 11 000. 

– Det var en skitfin bil, carfaxen var ren, ser-
viceboken såg schyst ut. Så kom ett mejl från 
en Facebookgrupp som följt bilen.

– Sådana händelser visar bara på hur viktiga 
inbytestestet och provkörningen är. Anled-
ningen till att kunden vill byta kan ju vara att 
bilen är dålig.

TILL-SALU-BILARNA på RA har jättefina kulis-
ser. I ett nybyggt hus från 2012 som skiljer sig 
från många koncept-anläggningar. Inte minst 
begagnatavdelningen på andra våningen. Ja, 
en trappa upp, hit tas bilarna med hiss. Den 
tar 35 sekunder. 

De finaste begbilarna står på högblank svart 
klinker framför en exklusiv tapet, inpyrda av 
ett eget musiksystem.

– Känns bra att kunna visa upp bilarna till 
sådan inramning, tycker Robert och Anders.

Lokalerna ritade de om flera gånger. Det 
är Anders, vd:n, som är esteten, det är hans 
förtjänst att inget kontorsrum är det andra 
riktigt likt.

– Det ska vara fint på jobbet där man till-
bringar så mycket tid, sticka ut på ett positivt 
sätt utan att var lyxigt, säger Anders.

Fyndiga pr-grejer

”Byt in din cykel mot en bil!” Eller ”få 
2 000 kronor i inbyte för dina slalom-
skidor”, är lyckade kampanjer som RA 
har kört.

Men längst ska den minnas som till-
drog sig för några år sedan då företaget 
köpte reklamplats med texten ”När var 
din bil inställd senast?” på järnvägssta-
tionen i Uppsala och samtidigt bjöd på 
morgonkaffe på perrongen.

Den morgonen var flera tåg förse-
nade och inställda och RA Motor fick 
mängder av sympatimejl från miss-
nöjda tågresenärer.

Missnöjda blev också SJ som stämde 
företaget; RA fick böta 40 000 kronor – 
det var väl placerade reklampengar.

– Och vi har en väldigt duktig städerska som 
håller rent och fräscht överallt. 

DET ÄR LITE skillnad på den här anläggningen 
och den första på 120 kvadrat där det också 
tänkte rekondas för att kunna räkna hem 
månadshyran på 5 000 kronor. Dock lades 
rekonden ner ganska snabbt för Anders och 
Robert tyckte att det var roligare att sälja bilar. 
De nötte på, bytte upp sig till dubbelt så stort, 
var uppe i 400 sålda bilar om året då de byggde 
nytt första gången 1996.

På vägen övertalades de att ta upp Kia, senare 
Honda och Hyundai och Subaru. Kia är inte 
kvar men det blev trångt i alla fall..

På 805 kvadrat sålde RA 1 000 bilar om året.

– Folk trodde att vi ljög när vi sa att vi sålde 
så många bilar på den ytan, men det var väldigt 
rörigt, bilar på fyra uppställningsplatser och 
nycklar överallt, berättar Robert och Anders 
som valde att investera rejält.

De gick från 4 till 40 anställda som dril-
las i ”RA-andan”. Under en övergångsperiod 
anställdes en vd medan Anders tog hand om 
verkstaden och organisationsfrågor. Robert är 
helt inriktad på säljsidan. Varje morgon har han 
genomgång med begagnatsäljarna. Hur skulle 
kundsamtalen ha kunnat vara annorlunda, mer 
framgångsrika? 

– Kunder som släpar sig hit ska tas om hand, 
inte tillåtas rymma och köpa bil någon annan-
stans, säger Robert, säljaren personifierad.

Snart ska en leveransansvarig anställas för att 
säljarna ska kunna fokusera helt på att sälja bil.

– En bra leverans är första steget till att sälja 
nästa bil till kunden! 2
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En långlivad kund

Kanske är den kund som genom åren gjort 
största avtryck hos RA Motor en 88-årig 
herre som kom i sällskap med en söt liten 
dam med vit handväska, ”flickvännen”.

Hennes pojkvän hade en nio år gam-
mal bil som han ville byta mot den nya 
Honda Accorden; att det var fyra månaders 

leveranstid bekymrade honom inte. ”Jag 
känner mig som en ny pojk”, sa mannen när 
bilen kom. Han var först med att köpa nästa 
modell också tre år senare. Men när Honda 
Civic kom och det var ett års leveranstid 
avstod han. RA Motor skickade blommor på 
kundens hundraårsdag.

Inredningen sticker ut, ”det ska vara 
fint på jobbet”.

ANDERS OM 
ROBERTS BÄSTA SIDA: 
”Hans ärlighet, han har 

många andra också men a 
och o är att man kan lita på 
honom.” Svaghet: ”Han är 
usel på att minnas färgen 
på bilar han köper, annars 

har han ett minne som 
nästan är läskigt bra.”

ROBERT OM 
ANDERS BÄSTA SIDA: 
”Han är alltid ärlig, mån 

om andra och förtroendein
givande, det är nog skälet till 

att vi har lirat så bra ihop”. 
Svaghet: ”Kan vara lite grinig 

när han är hungrig.” 

”ROBERT FAR FORTFARANDE RUNT 
OCH HÄMTAR BILAR OCH SÄGER ATT 
DET ÄR EN MYT ATT DET SKULLE VARA 
BRIST PÅ BEGBILAR”

Begagnat har snygga kulisser.

Hissen till våning två blev en fullträff, 
den tar 35 sekunder.

RA MOTOR
ÄGARE: Anders Enocson och Robert 
Bergström.
SÄTE: Uppsala.
MÄRKEN: Honda, Hyundai och Subaru.
MEDARBETARE: 40 personer, varav 24 
på servicemarknadssidan.
SÅLDA BILAR: 2 017 i fjol, varav 1 300 
begagnade.
FÖRETAGSKUNDER: Cirka 25 procent.
OMSÄTTNING: Cirka 380 miljoner.
VINSTMARGINAL: Tre procent på sista 
raden.



DEKRA ökar farten
DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen.

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner som vill hjälpa oss att utveckla  
och fortsätta framgången med vår verksamhet runt om i landet. 
Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner! 

Regiontekniker 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalificerade och opartiska kvalitetskontroller för  
aktörer inom fordonsbranschen. Ett intressant och omväxlande uppdrag där Du ansvarar för 
din region med resultat- och driftsansvar. Uppdraget är förenat med resor. 

- Luleå
- Skellefteå
- Stockholm
- Örebro
- Linköping
- Jönköping
- Göteborg
- Skåne

Din bakgrund Du har dokumenterad fordonsteknisk utbildning och gedigen erfarenhet från 
bilbranschen, gärna från flera olika bilmärken och uppdrag. Goda kunskaper inom området 
skadereparationer är ett krav. Kund- och datavana är en förutsättning. Etablerat kontaktnät 
inom bilbranschen och erfarenhet av liknande arbete är en merit.

Din personlighet De utåtriktade arbetsuppgifterna ställer krav på ett positivt och affärsmässigt ätt 
samt att du har lätt för att samarbeta och skapa nya kontakter. Som person är du självgående med 
god ordning och integritet. Trevliga arbetskamrater och en spännande framtid väntar dig.

För mer info. Välkommen kontakta Johan Hultman på tel. 010-455 18 11 se även www.dekra.se
Din ansökan skickar du snarast till: DEKRA Quality Management AB, Drottninggatan 8, 632 20 Eskilstuna
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Nicholas Casselblad, 
försäljningschef på 
Bilia i Göteborg för Mini 
som har störst andel 
privatleasade bilar.
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   Guldgruva eller 
tickande bomb?

Privatleasingen fortsätter växa så det knakar – snart är 
var fjärde ny privatbil leasad. Samtidigt blir aktörerna fler 
och priserna pressas hela tiden nedåt. När slår privatlea-
singen i taket – och vilka är fallgroparna?
TEX T MAGNUS CARL SSON  / FOTO  ANNA REHNBERG



N
är svenska hushåll skaf-
far ny bil blir privatlea-
sing ett allt vanligare 
finansieringsalternativ. 
2009 var 3 procent av 
alla privatregistrerade 
personbilar privatlea-

sade – under förra året hade siffran stigit till 
mer än 17 procent. Och det mesta tyder på att 
den kommer att fortsätta öka; i december stod 
privatleasingen för 23 procent av privatförsälj-
ningen, enligt färsk statistik från MRF/Vroom. 

– För kunden är det jättebekvämt. Man slip-
per lägga in en kapitalinsats och kan få många 
kringkostnader inbakade i priset. Det är just 
den smidigheten som jag tror konsumenterna 
uppskattar, fasta kostnader där man hela tiden 
vet vad allting kommer kosta varje månad, 
uppskattas. Dessutom slipper man osäkerheten 
kring vad bilen är värd och behöver inte tänka 
på att sälja sin bil, säger Johan Holmqvist, 
bilhandelsansvarig på MRF.

SEDAN PRIVATLEASINGEN SLOG igenom verkar 
också gränsen för hur billigt ett bilägande kan 
bli ha flyttats. I dag erbjuder flera märken lea-
singbilar för under 2 000 kronor i månaden.

– Det är en hård priskonkurrens i dag, och 
eftersom priserna är så pass bra för kunderna 
tror jag att privatleasingen kommer fortsätta 
växa länge. Sedan är det omöjligt att säga om 
det kommer stanna vid 30 eller 50 procent, 
säger Johan Holmqvist. 

Alla är dock inte lika övertygade om 
privatleasingens framtid. Ronny Svensson på 
tjänstebilskonsulten Ynnor ser mörka moln i 
horisonten.

– Kortsiktigt är privatleasingen fantastisk. 
Man kan sälja hur mycket bilar som helst. Men 
ser man mer långsiktigt finns det större risker, 
säger Ronny Svensson, och fortsätter:

– Jag tror att vi kommer se ökningen fort-
sätta i ett eller ett par år till, därefter börjar tre-
årskontrakten ta slut och de stora volymerna av 
levererade bilar kommer tillbaka till handlare 
och finansbolag. Då tror jag att många som för-
sökt tjäna enkla pengar kommer att ångra sig. 

KÄRNFRÅGAN I PROBLEMATIKEN är restvärde-
na. Nästan alla privatleasinglösningar erbjuds 
med ett garanterat restvärde för att ge kunden 
en smidig affär. Samtidigt är det många som 
ska dela på kakan. I vissa fall är externa finans-
bolag inblandade och de snabbt växande pri-
vatleasingsajterna, som säljer privatleasing på 
nätet, vill ha sin del. Marginalerna 
minskar och det som kan tummas 
på är restvärdet. Ronny Svensson 
tror att många privatleasade bilar 
som rullar på vägarna i dag är gjorda 
på glädjekalkyler.

– Det är ju en bedömningsfråga 
och jag utgår från att de som sätter 
restvärden är duktigare än jag på 

det. Men jag ser ju att när jag gör upphandling-
ar för stora företag som ska skaffa tjänstebilar, 
så får jag helt andra restvärden. Och då blir jag 
orolig, det bådar inte gott.

Även Johan Holmqvist på MRF ser en viss 
osäkerhet i de garanterade restvärdena:

– Man tycker att restvärdena känns rätt när 
man sätter dem, men det finns ju en osäkerhet 
när man inte vet var marknaden är om tre år. 
Vilken sorts bilar vill marknaden ha då?

DET MÄRKE SOM har störst andel privatleasade 
bilar är Mini. Enligt siffror från MRF stod Mini 
under 2015 för tre procent av all privatleasing 
i Sverige. Hela 67 procent av Minis försäljning 
till privatpersoner skedde under samma period 
genom privatleasing. Nicholas Casselblad, för-
säljningschef för Mini på Bilia i Göteborg, tror 
att det låga priset ligger bakom boomen.

– Det blir väldigt attraktivt med den låga 
månadskostnaden. Vår femdörrars med försäk-
ring och vinterhjul landar runt 2 500 kronor 
i månaden. Då kan man locka artonåringen 
som är förstabilsköpare och plötsligt kan ha en 
bil i stan eftersom försäkring ingår. Men också 
hushåll som vill ha en billig andrabil, säger 
Nicholas Casselblad, som är övertygad om att 
privatleasingen är här för att stanna:

– Jag tror absolut att produkten kommer 
bli vanligare, även på större och dyrare bilar 
eftersom kunderna är mer intresserade av vad 
bilen kostar i månaden än vad den kostar vid 
ett eventuellt köp. 

Hos Mini tas restvärdesrisken av det egna fi-
nansbolaget Mini Financial services, som också 
värnar om att hålla de returnerade bilarna 
inom de egna leden.

– För oss fungerar det väldigt bra, säger Nic-
holas Casselblad. Om jag inte vill köpa tillbaka 
en bil kan de andra Minihandlarna göra det. 

Då håller vi uppe prisbilden och 
tack vare det kan vi garantera de 
här restvärdena. 

EN ANNAN RISK med privatleasing-
en kan vara situationen som upp-
står när bilar ska returneras. Den 
som väljer privatleasing förbinder 
sig att inte utsätta bilen för onor-

malt slitage, vilket har varit en av branschens 
luddigaste termer; olika aktörer har haft olika 
sätt att se på saken. Ronny Svensson är kritisk.

– Det har inte funnits någon klarhet kring 
vad som ingår i leasingen. Däck ingår, men 
vad händer om man får punktering? Vad är 
normalslitage? Vad kostar det om man kör för 
långt och hur mycket kostar de 20 vanligaste 
skadorna att reparera? Det finns många frågor, 
säger han,och fortsätter:

– Det finns absolut bra avtal på marknaden, 
men också en hel uppsjö som lämnar betydligt 
mer att önska. Här har branschen varit dålig på 
att städa upp i leden.
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ÄVEN MRF HAR uppmärksammat frågan med 
oklara avtal för privatleasing. MRF jobbar 
tillsammans med bland andra Konsument-
verket och finansbolagen på att ta fram en 
branschstandard för frågorna som ska lanseras 
under 2016.

– Det är viktigt med en gemensam standard. 
Dels kommer den ta upp vad som är normal-
skick för en bil, något som varit tydligt defi-
nierat på vissa håll men inte på andra. Vi reder 
också ut vad som bör gälla om man vill bryta 
sitt leasingavtal, hur övermil ska debiteras och 
andra relevanta frågor. Det är viktigt att hela 
branschen har något gemensamt att luta sig 

tillbaka på, säger Johan Holmqvist.
Hos Mini har privatleasingen varit igång i 

tre och ett halvt år. 
Nicholas Casselblad har börjat få tillbaka de 

första kullarna av privatleasade bilar. Och hans 
upplevelse är positiv.

– Vi började få tillbaka dem i somras, och 
jag måste säga att det funkat väldigt bra. Det är 
klart att det blivit diskussioner några gånger, 
men överlag har det varit väldigt smidigt. Kun-
derna kör så långt som de ska och jag upplever 
att de flesta är ovanligt måna om skicket bi-
larna. Än så länge upplever jag privatleasingen 
som ganska riskfri. 2

67 PROCENT AV 
MINIS FÖRSÄLJNING 
TILL PRIVATPERSONER 
UNDER 2015 VAR 
PRIVATLEASING”

Det låga priset för Mini 
lockar både förstabils
körare och hushåll som 
vill ha en andrabil, säger 
Nicholas Casselblad.

Ronny Svensson, 
Ynnor.

Privatleasingens utveckling i Sverige 2009-2015

Privatleasing

2009 3 140

2010 6 882

2011 7 860

2012 6 837

2013 9 844

2014 16 074

2015 26 946

Dec-15 separat 3 124

av privata regs

2009 3,3%

2010 5,1%

2011 5,6%

2012 5,8%

2013 8,7%

2014 11,9%

2015 17,4%

Dec-15 separat 23,2%

av totala regs

2009 1,5%

2010 2,4%

2011 2,6%

2012 2,5%

2013 3,7%

2014 5,3%

2015 7,8%

Dec-15 separat 9,4%
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MODERN KVALITETSLACKERING 

JNE AB 
Tel: 0120 -109 90 
info@jne.se
www.jne.se

• Upp till 40% lägre färgåtgång
• Hög och jämn kvalitet
• Minskad miljöpåverkan
• Betydligt färre filterbyten
• Bättre arbetsmiljö

Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

Kundkontakt Sverige, Magnus Lojander 
Mobil: 0709-20 66 09
E-post: magnus.lojander@hedson.se

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

• kraftfull och tyst turbin
• låg energiåtgång 1,3 kW/230 V
• lång livslängd (~25 000 h)
• en eller två användare samtidigt
• stor filteryta
• minimal dammexponering vid  
 tömning av dammpåse

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

Lyft bilen som du vill;
• stående på hjulen
• med frihängande hjul

Två separata lyftar tar mer plats och 
kostar mer pengar.  
Varför välja när du kan få ”två i en”?

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

• unik, magnetisk pistolhållare
• 3-års pumpgaranti
• för både vatten- och  
 lösningsmedelsbaserade lacker

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

• större torkyta
• enastående värmebild
• energieffektiv torkning
• större räckvidd
• lättanvänd

Vi har agenturen i Sverige för ett internationellt företag
som tillverkar läderklädslar till fordonsindustrin. Vi har
levererat över 8000 klädslar till nöjda kunder - Svenska
Volkswagen, Toyota, Mercedes med flera.

● Klädslarna är tillverkade i 100% läder från Italien som
är tåligt och anpassat för bilar.

● Vi har över 3000 mallar. Och över 20 färger att välja
mellan - kombinera som du vill.

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

Bilskräddarna i Skandinavien AB/ Standard Leather I Fräsarvägen 7B 142 50 SKOGÅS I 08-830102

Vill du också erbjuda dina kunder en personligare klädsel?
Kontakta oss på 08-830102 eller läs mer på
www.standardleather.se

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MARKNADS- 
TORGET



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%)  

Glöm alla kalendrar, lösa lappar, planeringsblock, listor, svåranvända 
dataprogram och dåligt kom-ihåg. Våra planeringstavlor gör det enkelt 
att planera. Alla kan på ett tydligt sätt se beläggning och planering. 
Vi har också kalkylur för stämpling av garantireparationer.

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

Vi har ett stort utbud av säkerhets- 
klassade nyckel- och dokumentskåp. 
Till dessa finns ett urval av tillbehör 
och tillval. 

Mer info finns på www.frobergs.se 
eller i vår katalog. 

AB John Fröberg • Box 909 • 612 25 Finspång
Tel: 0122-861 10 • info@frobergs.se • www.frobergs.se

We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvakuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

Dataliner AB • Box 5070 • 630 05 Eskilstuna • Tel. 016- 14 71 40 • Fax. 016- 12 28 71 • www.dataliner.se • info@dataliner.se

Medlem i

SPEEDLINER
PRO 400
En komplett rikt-
station för alla
förekommande 
stålskador, med
2st pistolhandtag

EzCalipre
Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

Dataliner har av försäkringsbolag samt biltillverkare 
godkänd utrustning för klass 1 och klass 2 verkstäder

GYSPOT 
PTI-s7
- 14 500 A
- Easy läge
- Transformator i
  handtaget
- Låg ingående
  ström

Se vår pågående 
vinterkampanj på 
hemsidan!

Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60 Affärssystem för fordonsbranschen  

SE VÅR FILM

Affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker in hela din 

verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Se vår fi lm på hemsidan hur enkelt och effektivt en 

verkstad använder programmet.  

Jobba smartare, inte mer.  |  www.infoflex.se

Siktar ni på ökad 
lönsamhet 2016?

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

•Dagliga transporter inom hela Sverige
•Försäkrade transporter 
•Snabb service

Bokning/prisförfrågan Inrikes: 08-25 63 30
Bokning/prisförfrågan Utrikes: 019-240 280

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*

Modell 526C
5 tons fyrpelarlyft med låg uppkörningshöjd och 
långa körbanor. Allroundlyft som även klarar 
större fordon. Hög lyfthöjd, au to ma tis ka säker-
hetsspärrar och snabb lyf tan de hydraulpump är 
andra fi nesser som är särskilt värda att nämna. 

leasing fr. 742kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

Modell 542RA
Tryckluftsdriven fri-
hjulsdomkraft med en 
lyfthöjd på 410 mm. Bra 
räckvidd på de utdragbara 
lyftarmarna. Kan även 
monteras på körbanelyftar 
av andra märken. 

3 ton
14.500 kr

Modell 526LT
5 tons fyrpelarlyft för hjulinställningsarbete, levereras 
med uttag för vridplattor fram och inbyggda långa glid/
vridplattor bak. Utrustad med inbyggd frihjulssaxlyft.

Modell 524  4 ton 38.500 kr
Modell 526C*    5 ton 48.500 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 kr
Modell 526LT  5 ton 79.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

Vi är glada att meddela att vi nu är svensk generalagent för de 
välkända hjultvättarna från tyska Performtec. 
Tvättarna arbetar genom högtrycksspolning med kembehandling och 
ger imponerande tvättresultat.
Maskinerna fi nns både i modulutförande för ett/två hjul samt en 4-
hjulsversion. 

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

• Avancerad teknik med inbäddad PC och Linux.
•  Platt bildskärm, 3D automatisk inläsning av 

fälgmått med mätarmar. Geometrisk viktplace-
ring m.m.

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

• Geoliner 580 Prism Elite 
är utrustad med det nya 
programmet Pro-42 och är 
ett modernt och effektivt 
instrument. Mäter även 
fordonsdimensioner och 
har förkortad rullande 
skevhetskompensering.

• PODar, hjulfästen och 
måltavlor i magnesium, 
som är både lätt och 
starkt.

• Instrumentet är trådlöst 
och optimerat för att vara 
enkelt att använda.

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

532LP3.5 är en lågpro-
fi lsaxlyft med endast 
98 mm lägsta höjd och 
2000 mm lyfthöjd. Upp-
körningsramperna följer 
med upp = fritt golv.

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

geodyna
7850p

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

43.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

NU: KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

Snabb maskin med endast 3 
sekunders mättid.
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav
• 3D inläsning/Sonar
• viktsplit- program 
• montering av 

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 479kr/mån.
23.900 kr

leasing fr. 549kr/mån.

27.800 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

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

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: 

 47.950 kr
leasing fr. 910kr/mån.

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

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

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

1.800 kr/sats

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

- Snabb pumpautomat för pv-
hjul, med sättrycksfunktion och 
automatisk start. 

2.850 kr

AIRMATE - TM100
PUMPNINGSAUTOMAT

2.850 kr
OMA 505C

Nu kommer balanserings- 
maskinen från Hofmann alla 
väntat på - med inbyggd 
automatiserad och elektriskt 
driven hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns smi-
diga automatnav naturligtvis 
och den senaste tekniken.
• Touch-screenprogram som 

är superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen
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Krävs alltid behörig 
firmatecknare?

JURIDIK

FRÅGA  Vi har en taxiåkare som 
har gjort service/reparationer 
hos oss flera gånger på olika 
bilar. Vi har nu en tvist om en 
faktura angående en service 
som ägaren inte vill betala då 
han säger att han inte har god-
känt servicen. Förarna till dessa 
taxibilar har tidigare bokat ser-
vice och lämnat in och ut bilar 
hos oss. Vad säger lagen?

Förbryllad

SVAR Din fråga är ett klassiskt 
skolboksexempel i avtalsrätt. 
Huvudregeln inom avtalsrätten är 
att ett ingånget avtal är bindande 
och gäller. 

Däremot finns några undantag i 
avtalslagen, bland annat om endera 
parten har överskridit sin befogen-
het inom ramen för fullmakt och 
motparten borde ha insett att så var 
fallet (ond tro). 

En form av uppdragsfullmakt 
är anställning och den formen av 
fullmakt heter ställningsfullmakt. 
I en anställning ger en arbetsgivare 
eller chef en anställd fullmakt med 
behörigheter och befogenheter 
inom arbetet, men den behöver 

som sagt inte vara muntlig eller 
skriftlig. Fullmakten med behörig-
het och befogenhet blir vad ens 
arbetsuppgifter är och även till viss 
del vad branschpraxis visar.

I ert fall åberopar ägaren att det 
bara är han som är behörig firma-
tecknare och måste godkänna alla 
avtal för att de ska ha bindande ver-
kan. Samtidigt har vi personalens 
ställningsfullmakt, branschpraxis 
och hur anställda tidigare kunnat 
ingå avtal för företagets räkning.

Det råder inga tvivel om att taxi-
företaget blir bundet av beställda 
reparations- och serviceordrar, 
dels med hänsyn till att företaget 
tidigare agerat på liknande sätt 
(att förarna förut beställt jobb), 
dels, och inte minst, för att det är 
branschpraxis att förare har rätt 
att beställa servicearbeten och 
reparationer (undantag kan vara 
extremt stora och kostnadskrä-
vande reparationer). 

Det innebär att ni – även om 
personalen skulle ha haft andra 
instruktioner – har varit i god 
tro. Bolaget anses ha ingått ett 
bindande avtal.

David Norrbom

Kunder med lånta fjädrar
VERKSTAD

FRÅGA  En välklädd herre kom in 
till min verkstad och bokade 
tid för sin XC60 D5, och 12 000- 
milservice. Jag kände inte igen 
mannen så jag noterade ny 
kund på bokningen. Vi var lite 
beredda på tilläggsarbeten när 
vi tog emot bilen ”det är bara att 
ni ringer om ni hittar något”, sa 
mannen. Samma dag ringde vi 
och informerade att det var dags 
att byta skivor och klossar bak. 
Mannen hade inga problem med 
att godkänna tilläggsarbetet 
med bromsarna.

Kvart i fem samma dag ringde 
mannen och ville att jag skulle 
lägga ut nyckeln och skicka 
en faktura. Jag erbjöd mig att 
stanna kvar i stället. När mannen 
sedan kom uppstod en ekono-
misk diskussion om hur totalpri-
set skulle betalas. Det slutade 
med 8 500 kronor på kreditkort 
och resten, 6 000 kronor, på 
faktura. Jag vet inte varför jag 
gick med på det men mannen gav 
ett trevligt intryck. Men någon 
dag efter att fakturan gått i väg 
bestred han den via mejl; bilen 

gick illa, bromsarna fungerade 
inte som tidigare med mera. 

Vi har erbjudit oss att titta på 
bilen igen, men ägaren skyller 
på att han inte har tid och vill 
helt enkelt att vi prutar de åter-
stående 6 000 kronor. Trots svar 
på brev och betalningspåmin-
nelser har han ännu inte betalat, 
vad ska jag göra?

Krister, blåögd verkstadsägare

SVAR Inget att vänta på Krister, gå 
in på www.domstol.se och skriv ut 
blanketten ”Förenklat tvistemål”, 

Då och då får jag samtal från 
oroliga bilhandlare som undrar 
”måste jag verkligen stå för det 
här?” Bakgrunden är ofta att de har 
sålt billiga bilar till konsumenter 
med begränsat kapital. Bilar som 
gått långt, är lite äldre och har haft 
många ägare. Har bilarna senare 
gått sönder får handlaren höra 
från kunderna att de har ringt till 
kommunens konsumentvägledare, 
som i nio fall av tio sagt att ”det 
får bilhandlarens stå för, det är ett 
ursprungligt fel!” 

Varje gång blir jag lika förbryl-
lad. Själv tycker jag att det är svårt 
att hitta fel på bilar via telefon men 
konsumentvägledare vet till och 
med att felen är ursprungliga. Läs 
om de här två fallen:

FRÅGA I Jag sålde en Saab för 
cirka fem månader sedan för 
60 000 kronor, kunden fick tre 
månaders trafikgaranti. Efter 
ungefär två månader pajade 
reglermotståndet till fläkten. 
Eftersom jag är bussig och 
tänker långsiktig fixade vi bilen 
kostnadsfritt. Nyligen kom 
samma ägare in igen med fel på 
luftblåset i kupén. Kunden hade 
då låtit en kompis felsöka som 
trodde att det var själva fläkten 
som felade. Ägaren hade också 
ringt kommunens konsument-
vägledare som tydligt informe-
rade att bilhandlare alltid skulle 

DOMSTOL UTAN RÄTTEGÅNG X 2
VERKSTAD

ta sitt ansvar, och även denna 
gång stå för alla kostnader en-
ligt konsumenttjänstlagen. Vad 
är det som gäller?

Kristoffer, bilhandel Närke

FRÅGA II Vi driver bilhandel 
i Västsverige, är ansedda och 
upplevs som trovärdiga. Men vi 
märker att det blir svårare och 
svårare att försvara sig mot upp-
komna fel som konsumentväg-
ledarna påstår är ursprungliga. 
Vi sålde en Opel Astra i decem-
ber i fjol. I början av februari 
och 600 mil senare anmärkte 
kvinnan som hade köpt bilen på 

att kopplingen slirade. Hon hade 
även varit i kontakt med kom-
munens konsumentvägledare 
som sagt att bilhandlaren måste 
bevisa att kopplingen fungerade 

Det kostar totalt 1 500 kronor in-
klusive tilläggsavgift och du stäm-
mer helt enkelt kunden. (Priset 
för tvisterna får inte överstiga ett 
halvt prisbasbelopp, 22 150 kronor, 
2016.) Viktigt att du bifogar all 
kommunikation med anmälan.

Domstolen kommer att avgöra 
vem som har rätt. Mönstret kän-
ner jag själv igen som verkstads-
ägare, det verkar vara en personlig 
affärs idé för vissa. Ofta finner man 
liknade ärenden i dessa personers 
register.

Joachim Due-Boje

SAKKUNNIG PÅ MRF

Dan Olsson
har erfarenhet från 
alla discipliner i 
branschen, sitter i 
Allmänna reklama-
tionsnämnden och är 
distriktchef för SMBF.
08-701 63 14

JURIDIK

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

VERKSTAD

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

BILHANDEL

Johan 
 Holmqvist
är chef för bilhan-
delsfrågor och -sta-
tistik på MRF. Sitter 
i Allmänna reklama-
tionsnämnden. 
08-701 63 22

SK ADEREPARATION

Åke Westin
är ansvarig för  
plåt- och lackfrågor 
på MRF. Sitter i 
 Allmänna reklama-
tionsnämnden.
08-701 63 29

LACK, PLAST 
& SK ADE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-, 
lack- och skadefrå-
gor på MR: Har mer 
än 30 års branscher-
farenhet.
08-701 63 21

SK ATTER

Helene 
Engman 
har bl a arbetat på 
Skatteverket och 
som chefsjurist. I 
dag är hon skatte-
konsult på PwC:s 
kontor i Gävleborg.

BILUTHYRNING

Roger Ekdahl 
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
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vid försäljningstillfället, och det 
trodde hon skulle bli svårt för en 
koppling borde hålla längre. Vad 
är det som gäller?

Kerstin, Halland
SVAR Det blir samma svar i båda 
fallen. Bevisbördan ligger mycket 
riktigt på både Kristoffer och 
Kerstin eftersom felen har uppstått 
inom sex månader från försälj-
ningen. 

Om vi börjar med Kristoffer och 
kupéfläkten, hade han inte behövt 
byta reglermotståndet, eftersom 
bilen bara hade trafikgaranti. Det 
är orimligt att det skulle ha varit ett 
ursprungligt fel, också på fläkten 
som gick sönder några månader 
senare. 

I Kerstins fall gäller samma sak, 
inte allt för sällan får vi förklara i 
allmänna reklamationsnämnden 
hur snabbt det går att slita ut en 
koppling.

Joachim Due-Boje

FRÅGA  För två år sedan 
bytte vi en parkeringsvär-
mare. Den har fungerat 
felfritt men har nu lagt av. 
Kunden hävdar att han 
ska få den åtgärdad till 
och med tredje året enligt 
konsumentköplagen då 
den borde hålla längre. Vi 
har sagt att det inte är ett 
ursprungsfel då värmaren 
fungerat drygt två år. Vad 
gäller?

Felix

SVAR Enligt konsument-
köp- och konsumenttjänst-
lagen har en konsument rätt 
att reklamera ett fel i upp till 
tre år. Säljaren svarar endast 
för ursprungliga fel, men 
samtidigt står det i lagen att 
det också gäller ursprung-
liga fel som visar sig först 
efteråt. Det är kunden som 
har bevisbördan för att felet 
fanns vid köpet, även om 
det visade sig senare. 

Samtidigt har HD och 
ARN prövat en del liknande 
fall. Då, när produkter 
gått sönder under deras 
normala hållbarhetstid, har 
bevisbördan för konsumen-
ten satts lägre; det har räckt 
att kunden kunnat visa att 
det framstått som ”klart 
mera sannolikt” att felet or-
sakats av ett tillverknings-/
konstruktionsfel som fanns 
vid tidpunkten för köpet, 
än att det orsakats av andra 
omständigheter (exempel-
vis yttre åverkan). 

Praxis visar även att 
när det är produktfel som 
normalt inte utsätts för 
yttre åverkan (exempelvis 
kretskort) blir bevisbördan 
för kunden än lägre.

David Norrbom
 

JURIDIK

”NI BÖR 
TROLIGEN 
STÅ FÖR 
KOST
NADEN!”

”DET RÅDER INGA TVIVEL OM 
ATT ARBETSGIVAREN BINDS 
TILL BESTÄLLNINGEN”

DAVID NORRBOHM

Det är branschpraxis att taxi-
förare beställer reparationer.

”DET ÄR FÖRBRYLLANDE 
ATT KONSUMENTVÄGLEDARE 
REDAN PÅ TELEFON KAN 
AVGÖRA ATT ETT FEL 
ÄR URSPRUNGLIGT …”

JOACHIM DUEBOJE  

Tvärsäker konsument-
rådgivning.
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BILHANDEL

FRÅGA I höstas sålde vi en 
Audi A5 till en kund, som 
efter fyra månader kom in och 
reklamerade bilen som chip-
trimmad. Det hade upptäckts 
på en ordinarie service hos 
Audiverkstaden i kundens 
hemstad. Vi visste inte om att 
bilen var chiptrimmad och 
hade inte heller frågat förra 
ägaren om den var det. 
Nu har vi varit i kontakt med 
förre ägaren, som bekräftar 
att den var chiptrimmad. Bilen 
hade vid inbytestillfället hun-

nit bli 18 månader och körts 
2 500 mil. Nu har den körts 
ytterligare 600 mil. Begagnat-
garantin som vi lämnade vid 
försäljningen har passerats 
med anledning av miltalet 
och vi vill inte ta tillbaka bilen 
som kunden kräver. Hur kan 
vi göra?

Erik, Audihandlare norrut

SVAR  DET GÄLLER ATT testa 
alla bilar på rätt sätt. Vid testet, 
som hos er kanske görs på en 
separat testavdelning, ingår det 

givetvis att prata med kunden 
om vad hon eller han känner 
till om bilen och vad som hänt 
med bilen under tiden kunden 
ägt den. 

Ni har inte frågat den förra 
kunden och då ni inte heller 
har tagit reda på om bilen var 
trimmad, genom att använda 
diagnosinstrumentet med en 
djupare analys, behöver ni ta 
tillbaka bilen. 

Er nybilsgaranti gäller inte 
längre och kunden är orolig 
över hur bilen har använts. 

Det gäller att vara fackmässig 
och då ingår en långtgående 
kontroll av den inbytta bilen 
som bilhandlare. Inom det 
juridiska går resonemanget att 
ni som näringsidkare har denna 
skyldighet i sådana här sam-
manhang, mer långtgående än 
för en privatperson.

Hade ni däremot frågat kun-
den och kunden inte hade varit 
sanningsenlig, så hade ni nu 
kunnat gå vidare med ärendet 
till honom. 

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”STATEN KRÄVER ER PÅ EN 
UTTAGSBESKATTNING OM 
EN DEMOBIL OCKSÅ AN-
VÄNDS SOM TJÄNSTEBIL.”

FRÅGA Vi har cirka 20 demo-
bilar för våra tre bilmärken 
(alla personbilar). En del är 
inköpta och en del är leasade. 
Jag har två frågor där den 
ena gäller avdragsrätten för 
moms på de leasade bilarna. 
Vad är det som gäller för 
leasingbilarna, halvt eller helt 
momsavdrag? 

Den andra frågan gäller ett 
rykte jag har hört som säger 
att vi ska betala in moms på 
förmånsvärdet på våra köpta 
demobilar när de också används 
som tjänstebilar. Kan det verkli-
gen vara riktigt?

Marcus Borås

SVAR  Tack för dina frågor och 
vi börjar med den enklaste, din 
första. 

Genom ett undantag i mer-
värdesskattelagen har bland 
annat bilhandlare (som en av 

Betala moms på förmånsvärdet?
fem branscher) rätt att göra fullt 
momsavdrag vid köp av nya bilar. 
Samma undantag ger fyra av de 
fem branscherna rätt till fullt 
momsavdrag även vid leasing av 
bilar. Den femte branschen är vi, 
bilbranschen, som tyvärr inte är 
listad för det undantaget. Senast 
i slutet av november uppvaktade 
vi finansdepartementet i frågan 
och avvaktar deras besked senare 
under våren. 

Ni får alltså dra av halv moms 
på leasade bilar, dock krävs att de 
används minst med en körsträcka 
på cirka 100 mil per år i momsplik-
tig verksamhet. 

Som svar på din andra fråga 
säger jag ”ja till 80 procent”. Det 
finns en uttagsbeskattning som 
staten kräver av er om en demobil 
också används som tjänstebil och 
har medgivits fullt momsavdrag. 
Alla demobilar som köpts in (och 
därmed också fått fullt momsav-

drag) och som också används som 
tjänstebilar, ska uttagsbeskattas där 
du får redovisa utgående moms 
med 20 procent av bilens förmåns-
värde (förmånsvärdet inkluderar 
moms, varför du ska redovisa 20 
procent fastän skattesatsen på bilar 
är 25 procent). 

Du ska redovisa momsen på 
bilförmånen i din momsdeklara-
tion, om du redovisar moms flera 
gånger per år redovisar du mom-
sen på årets bilförmån i årets sista 
momsdeklaration. 

Mitt svar blev alltså ”ja till 80 
procent” och nu förstår du säkert 
att jag syftar på att skatten är 20 
procent och inte de vanliga 25 
procenten. 

Om vi i framtiden får fullt 
momsavdrag även för leasade 

demobilar, kommer samma sak 
att gälla för dem som då också är 
tjänstebilar. 

Jag kan tillägga vad som gäller 
om ni har köpt in en ny bil till ert 
lager, som därmed har fått fullt 
momsavdrag, som används enbart 
som tjänstebil – det kan ju vara en 
delägare som inte har sin arbets-
plats vid bilfirman och bilen därför 
inte används som demobil. Då ska 
den ingående momsen återföras, 
eftersom bilen inte används för det 
syfte som medger momsavdraget. 
Den kreative kanske tycker att 
man kan ”rätta till det” genom att 
betala uttagsbeskattningen för det 
förmånsvärdet. Men det går inte – 
fel kan inte rättas med en uttagsbe-
skattning.

Johan Holmqvist

VI MISSADE ATT INBYTESBILEN VAR TRIMMAD …

TRÖTTA PÅ BOLAGENS 
 TOLKNINGAR

L ACK & SKADE

FRÅGA  Jag har bedrivit lacke-
ring i många år och alltid velat 
göra rätt. Men jag blir riktigt 
arg på försäkringsbolagens 
tolkningar av användarinstruk-
tionen för billackering. Och att 
det inte går att föra en vettig 
diskussion runt det. 

Vad gäller egentligen när jag 
lackerat en bil där bakskär-
men är bytt och skadeverksta-
den skarvat den på tröskeln 
(mitt under bakdörren)? Tolkar 
jag användarinstruktionen 
borde jag få betalt både för 
den invändiga och utvändiga 
lackeringen på tröskeln, men 
bolagen säger att det bara ska 
vara bättring enligt punkten 
3.7 i användarinstruktionen. 
Vad är rätt? 

Från en som är trött på svaret 
”Detta gäller” 

SVAR  JAG BLIR SÅ trött på dessa 
diskussioner när inte hela använ-
darinstruktionen för tidssättning 
av billackering läses, du är inte 
den första som påpekar detta. 
Tyvärr är det allt för många som 
inte vågar stå på sig mot försäk-
ringsbolagen. 

Det är ni som tappar tid och 
ersättning för material. Framför 
allt ska man kunna ha en rak 
dialog med bolagen. Har man fel 
ska de kunna motivera varför, har 
de fel ska de kunna ta det. 

Du har helt rätt! När en detalj är 
skarvad in på angränsande detalj 
ska även den detaljen lackeras. I 
ditt fall, när bakskärmen är skar-
vad på tröskeln, ska ni ha betalt 
för lackering tröskel utvändigt 
– och även för invändig lackering 
av dörrhål (en grundkonstant 
samt två detaljer, invändigt mot 
bakskärm samt insteget). 

Även om tröskeln är täckt 
av en tröskelbreddare räknas 
den som utvändig lackering. I 
användarinstruktionen står vad 
som ska räknas som invändig 
lackering: ”Plåtytor som inte kan 
ses när alla dörrar och luckor 
och löstagbara detaljer som t ex 
stötfångare, spoiler, lister och 
prydnadsdelar är borttagna”. 
Eftersom tröskeln syns när 
tröskelbreddaren är borttagen 
och dörren stängd räknas den till 
utvändig lackering. 

I kapitel 9, tredje stycket, 
”detalj” (bakskärm som byts in 
på tröskel) ges just detta som ett 
exempel. Där står också att exem-
pelvis dörrhandtag som består av 
flera små detaljer ska räknas som 
en detalj (konstigt att de kom-
mer ihåg detta) det vill säga en 
grundkonstant för dessa delar och 
inte en grundkonstant per detalj, 
sedan tillkommer ytan. 

Det är också riktigt att det står 
om utbättring på angränsande 
detalj i stycket 3.7; det gäller när 
detaljen in på angränsande detalj 
inte byts (viktigt att läsa hela 
användarinstruktionen). 

Du kan själv välja att göra 
lackbättring på tröskeln, men då 
ska det tidsättas på ”övrig rad” 
som extra arbete, viktigt att även 
få med materialet. 

Frågan är hur många jobb 
där ute som är felaktigt tidsatta 
egentligen på grund av detta? 

Jan Olvenmo 

JOHAN HOLMQVIST  
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”ALLT FÖR MÅNGA VÅGAR 
INTE STÅ PÅ SIG MOT 
 FÖRSÄKRINGSBOLAGEN …”

JAN OLVENMO

Skarvstället.

Momsen på demobilar är kvistig.

I dag är tredjepartskontroller ett måste för 
flertalet auktoriserade serviceverkstäder. 
Imorgon är det  ett måste även för skade- 
och allbilverkstäder. Det är försäkrings-
bolagen och verkstadskedjorna som 
kommer att ställa dessa krav. Det är svårt 
att stå utan dokumenterad kvalitetskontroll.

Kontrollerad Bilverkstad är branschens 
eget kvalitetskoncept – det är även det 
enda rikstäckande, mest effektiva och har 
en bra prisbild för inspektioner, mystery 
shopping samt rådgivning kring kvalitets-
säkring av hela reparationsprocessen.

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

www.kbv.nuHenrik Johansson är en av KBV:s inspektörer.
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Nyregistreringar under februari

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
februari 2016

Nyregistrerade miljöbilar februari 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i februari

 Februari Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II  2 430 2 156 4 136 3 842 8,52 8,70
2 VW Golf  1 352 1 306 2 587 2 519 5,33 5,71
3 VW Passat  1 231 1 697 2 202 2 800 4,54 6,34
4 Volvo s/V60 943 969 1 756 1 954 3,62 4,43
5 Volvo V40n 988 599 1 666 1 236 3,43 2,80
6 Volvo Xc60 907 1 007 1 518 1 748 3,13 3,96
7 toyota auris  635 345 1 169 698 2,41 1,58
8 VW Polo 353 223 985 611 2,03 1,38
9 Kia sportage 655 235 984 431 2,03 0,98
10 nissan Qashqai 383 310 894 620 1,81 1,40

 Februari Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 toyota auris hsD hybrid  479 188 870 403 10,05 5,08
2 Volvo V7oII Drive Diesel  473 597 812 934 9,38 11,77
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel  425 209 734 459 8,48 5,78
4 Volvo V60n miljödiesel Diesel 219 458 381 904 4,40 11,39
5 toyota Yaris hybrid hybrid 211 233 357 380 4,12 4,79
6 nissan Qashqai DcI Diesel  115 0 330 0 3,81 0,00
7 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 186 73 311 124 3,59 1,56
8 VW Golf tGI bluemotion Gas  128 204 260 355 3,00 4,47
9 VW Passat Gte Laddhybrid  210 0 215 0 2,48 0,00
10 mercedes c-Klass (205) Diesel 100 30 197 72 2,28 0,91

Diesel 65,0 %

E85 1,2 % 

Elhybrid 17,2 %

El/laddhybrid 
9,5 %

Gas 7,1 %

2 s tat i s t i k  i  P e r s O n b i l a r

 Februari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

 Februari Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 7 998 6 813 14 548 12 947 30,0
Västra Götalands län      4 545 4 176 8 150 7 533 16,8
skåne län                      3 673 3 255 6 472 6 060 13,3
Jönköpings län                 998 947 1 885 1 766 3,9
Östergötlands län              979 852 1 835 1 627 3,8
hallands län                   891 838 1 647 1 531 3,4
södermanlands län        715 538 1 238 962 2,6
Uppsala län                    659 781 1 209 1 458 2,5
Värmlands län                  659 518 1 144 967 2,4
Gävleborgs län                 651 504 1 145 938 2,4
Örebro län                     606 552 1 122 1 062 2,3
Västmanlands län               620 591 1 071 1 054 2,2
Västernorrlands län            592 457 1 091 875 2,2
Kronobergs län                 548 504 1 001 854 2,1
Dalarnas län                   562 442 1 010 848 2,1
Kalmar län                     548 484 986 937 2,0
Västerbottens län              550 464 960 893 2,0
norrbottens län                431 420 839 784 1,7
blekinge län                   343 276 605 488 1,2
Jämtlands län                  202 238 391 405 0,8
Gotlands län                   99 85 168 154 0,3
Landet totalt 26 869 23 735 48 517 44 143 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 370 800

 2015      2016
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

FEBRUARI ÖKADE med hela 13 procent för per-
sonbilar. De näst starkaste februariregistrering-
arna någonsin, endast slagna av 1970 – 26 869 
bilar. Det var 26:e månaden i rad med en ökning. 
Hitintills i år är ökningen 10 procent.

FÖR TRANSPORTBILAR blev det den bästa 
februari någonsin, en ökning med 27 procent till 
4 245 registreringar. Det var 25:e månaden av de 
senaste 27 som hade en ökning mot året före. 

MRF står bakom Bil Swedens prognoshöjningar 
för både person- och transportbilar  till 355 000 
respektive 48 000 fordon.

ÄVEN TUNGA LASTBILAR hade en mycket stark 
februari, plus 31 procent till 417 registreringar. 
Det var femte månaden i rad med en ökning.

Ökad rekordtakt!
KO M M E N TA R

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     26 10 119 27 0,24 0,06
  Land rover                 85 55 121 132 0,24 0,29
totalt bc sweden             111 65 240 159 0,49 0,36
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 720 1 480 3 134 2 823 6,45 6,39
  mini                       140 133 307 247 0,63 0,55
totalt bmW Group sverige     1 860 1 613 3 441 3 070 7,09 6,95
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 11 9 14 21 0,02 0,04
  Fiat                       275 258 386 465 0,79 1,05
  Jeep                       110 114 153 191 0,31 0,43
  Lancia                     3 13 18 39 0,03 0,08
totalt Fiat Group automobiles 399 394 571 716 1,17 1,62
Ford Motor                                                                          
  Ford                       993 794 1 529 1 562 3,15 3,53
totalt Ford motor            993 794 1 529 1 562 3,15 3,53
GM Sverige                                                                           
  cadillac 7 12 9 23 0,01 0,05
  chevrolet                  3 0 8 0 0,01 0,00
  opel                       554 469 1 056 790 2,17 1,78
totalt Gm sverige             564 481 1 073 813 2,21 1,84
Honda Nordic                                                                        
  honda                      346 344 718 593 1,47 1,34
totalt honda nordic          346 344 718 593 1,47 1,34
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 0 2 0 0,00 0,00
totalt Iveco sweden     0 0 2 0 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 717 1 194 3 009 2 166 6,20 4,90
totalt KIa motors sweden     1 717 1 194 3 009 2 166 6,20 4,90
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    834 731 1 523 1 407 3,13 3,18
totalt KW bruun autoimport   834 731 1 523 1 407 3,13 3,18
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      534 313 1 079 586 2,22 1,32
totalt mazda motor sverige   534 313 1 079 586 2,22 1,32
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 353 1 176 2 264 2 001 4,66 4,53
  smart                      1 66 6 156 0,01 0,35
totalt mercedes-benz sverige 1 354 1 242 2 270 2 157 4,67 4,88
Nevs                                                                    
  saab                   2 0 2 0 0,00 0,00
totalt nevs      2 0 2 0 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    124 132 285 275 0,58 0,62
totalt nimag sverige      124 132 285 275 0,58 0,62
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     708 851 1 491 1 404 3,07 3,18
totalt nissan nordic         708 851 1 491 1 404 3,07 3,18
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      310 320 542 528 1,11 1,19
  renault                    818 664 1 410 1 232 2,90 2,79
totalt renault nordic sverige 1 128 984 1 952 1 760 4,02 3,98
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    284 378 621 692 1,27 1,56
  Ds                    12         15         0,03          
  hyundai                    671 623 1 139 1 062 2,34 2,40
  mitsubishi                 183 295 322 659 0,66 1,49
totalt sc motors sweden ab   1 150 1 296 2 097 2 413 4,32 5,46
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     435 384 767 640 1,58 1,44
totalt subaru nordic         435 384 767 640 1,58 1,44
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      127 64 241 189 0,49 0,42
  toyota                     1 654 1 496 2 907 2 919 5,99 6,61
totalt toyota sweden         1 781 1 560 3 148 3 108 6,48 7,04
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 653 1 278 3 143 2 576 6,47 5,83
  Porsche                    55 66 139 137 0,28 0,31
  skoda                      1 224 1 076 2 106 2 014 4,34 4,56
  seat                       449 317 785 527 1,61 1,19
  Volkswagen                 3 781 3 834 7 324 7 164 15,09 16,22
totalt Volkswagen Group sverige 7 162 6 571 13 497 12 418 27,81 28,13
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      5 623 4 762 9 755 8 835 20,10 20,01
totalt Volvo Personbilar sverige 5 623 4 762 9 755 8 835 20,10 20,01
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       44 24 68 61 0,14 0,13
Totalt 26 869 23 735 48 517 44 143 100,00 100,00

11 6 108 21
27 38 94 94
38 44 202 115

552 428 2 582 2 395
145 114 162 133
697 542 2 744 2 528

3 3 11 18
201 180 185 285

19 30 134 161
4 6 14 33

227 219 344 497

501 421 1 028 1 141
501 421 1 028 1 141

2 7 7 16
5 4 3 2

420 206 636 584
427 217 646 602

273 182 445 411
273 182 445 411

0 0 2 0
0 0 2 0

2 058 1 241 951 925
2 058 1 241 951 925

936 838 587 569
936 838 587 569

762 377 317 209
762 377 317 209

515 455 1 744 1 543
2 1 4 155

517 456 1 748 1 698

0 0 2 0
0 0 2 0

172 207 113 68
172 207 113 68

775 865 716 539
775 865 716 539

446 420 96 108
914 801 496 431

1 360 1 221 592 539

288 313 333 379
0 0 0 0

620 662 519 400
203 291 119 368

1 111 1 266 971 1 147

422 311 345 329
422 311 345 329

43 33 198 156
1 466 1 187 1 441 1 732
1 509 1 220 1 639 1 888

754 515 2 389 2 061
55 59 84 78

818 712 1 288 1 302
552 298 233 229

2 471 1 954 4 853 5 210
4 650 3 538 8 847 8 880

2 954 2 351 6 801 6 484
2 954 2 351 6 801 6 484

16 16 72 42
19 405 15 532 29 112 28 611
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

De 25 märken med störst begagnatförsäljning* Inom MRF-ansluten bilhandel

 Februari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Feb  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  224 232 452 394 -3,4 14,7 6,4 6,8
Dacia  75 37 145 71 102,7 104,2 2,1 1,2
hyundai  16 10 16 11 60,0 45,5 0,2 0,2
Fiat  80 66 136 127 21,2 7,1 1,9 2,2
Ford  786 594 1 144 962 32,3 18,9 16,3 16,5
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  36 21 61 39 71,4 56,4 0,9 0,7
Isuzu  27 38 47 50 -28,9 -6,0 0,7 0,9
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  333 209 626 400 59,3 56,5 8,9 6,9
mitsubishi  74 72 118 107 2,8 10,3 1,7 1,8
nissan  168 171 340 305 -1,8 11,5 4,8 5,2
Peugeot  296 251 520 422 17,9 23,2 7,4 7,2
opel  120 72 207 154 66,7 34,4 3,0 2,6
renault  396 359 654 626 10,3 4,5 9,3 10,7
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 11 0 15 -100,0 -100,0 0,0 0,3
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  171 112 351 170 52,7 106,5 5,0 2,9
Volkswagen  1 406 1 028 2 188 1 909 36,8 14,6 31,2 32,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  2 40 8 74 -95,0 -89,2 0,1 1,3
Totalt  4 210 3 323 7 013 5 836 26,7 20,2  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Februari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Feb  Ackumulerat  2016  2015
DaF  14 6 25 10 133,3 150,0 3,2 1,6
Iveco  1 0 3 0 0,0 0,0 0,4 0,0
man  6 13 19 29 -53,8 -34,5 2,4 4,5
mercedes-benz  41 17 67 33 141,2 103,0 8,5 5,1
scania  164 144 323 303 13,9 6,6 41,1 47,2
Volvo  190 139 346 267 36,7 29,6 44,1 41,6
Övriga  1 0 2 0 0,0 0,0 0,3 0,0
Totalt  417 319 785 642 30,7 22,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Februari Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 4 210 3 323 887 26,7 7 013 5 836 1 177 20,2
andel i % 90,2 90,2   88,9 89,1
3,5–10 ton 27 24 3 12,5 55 43 12 27,9
andel i %  0,6 0,7   0,7 0,7
10–16 ton  15 20 -5 -25,0 37 29 8 27,6
andel i %  0,3 0,5   0,5 0,4
>16 ton  417 619 98 30,7 785 642 143 22,3
andel i %  8,9 8,7   9,9 9,8
Totalt  4 669 3 686 983 26,7 7 890 6 550 1 340 20,5

Registrering av bussar Över 10 ton

 Februari Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Feb  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  1 5 1 11 -80,0 -90,9 1,5 10,6
man  10 2 10 14 400,0 -28,6 15,4 13,5
mercedes-benz  4 10 6 11 -60,0 -45,5 9,2 10,6
neoplan  2 1 2 1 100,0 100,0 3,1 1,0
scania  6 8 16 13 -25,0 23,1 24,6 12,5
Volvo  15 13 21 21 15,4 0,0 32,3 20,2
Övriga  2 15 9 33 -86,7 -72,7 13,8 31,7
Totalt  40 54 65 104 -25,9 -37,5  100,0  100,0

2 s tat i s t i k  i  l a s t b i l a r2 s tat i s t i k  i  b e gag n at

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2016  2015 2016  2015  2016  2015  2016 2015 2016
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 Januari  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2016 2015   2016 2015   2016 2015
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
Jämtland 
Västerbotten 
Norrbotten 
Övrigt 

Hela landet 

 Januari   Ackumulerat  Januari Ackumulerat  Förändring
 2016 2016 2015 2015 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

 Januari Ackumulerat  Januari Januari Ack.
 Begagnatförsäljning Lager antal** Lagrets omsättningshastighet

1 Volvo 3 262 21,50 3 380 3 262 21,50 3 380 7 705 20,54 7 089 5,0 5,7 5,0
2 Volkswagen 1 859 12,26 1 925 1 859 12,26 1 925 4 289 11,43 3 861 5,1 5,9 5,1
3 Toyota 1 314 8,66 1 316 1 314 8,66 1 316 2 779 7,41 2 720 5,5 5,8 5,5
4 Audi 892 5,88 934 892 5,88 934 2 236 5,96 1 920 4,7 5,7 4,7
5 Ford 794 5,23 862 794 5,23 862 2 278 6,07 2 016 4,2 5,1 4,2
6 BMW 787 5,19 844 787 5,19 844 1 837 4,90 1 651 5,3 6,2 5,3
7 Hyundai 601 3,96 532 601 3,96 532 1 592 4,24 1 277 4,5 4,6 4,5
8 KIA 601 3,96 528 601 3,96 528 1 319 3,52 978 5,5 6,1 5,5
9 Skoda 595 3,92 549 595 3,92 549 1 314 3,50 1 267 5,2 5,1 5,2

10 Renault 490 3,23 598 490 3,23 598 1 613 4,30 1 283 3,7 5,4 3,7
11 Mercedes Benz 472 3,11 454 472 3,11 454 1 315 3,51 1 261 4,3 4,3 4,3
12 Peugeot 468 3,09 582 468 3,09 582 1 338 3,57 1 461 4,2 5,2 4,2
13 Opel 397 2,62 477 397 2,62 477 1 208 3,22 1 371 3,9 4,5 3,9
14 SAAB 358 2,36 393 358 2,36 393 908 2,42 1 057 4,5 4,7 4,5
15 Nissan 331 2,18 289 331 2,18 289 476 1,27 504 8,2 7,1 8,2
16 Honda 305 2,01 315 305 2,01 315 709 1,89 602 5,2 6,2 5,2
17 Subaru 297 1,96 237 297 1,96 237 664 1,77 519 5,1 4,7 5,1
18 Citroen 267 1,76 326 267 1,76 326 931 2,48 1 002 3,4 4,2 3,4
19 Mazda 183 1,21 176 183 1,21 176 507 1,35 502 4,3 4,1 4,3
20 Mitsubishi 173 1,14 201 173 1,14 201 403 1,07 513 5,0 5,2 5,0
21 Seat 136 0,90 125 136 0,90 125 379 1,01 313 4,1 4,6 4,1
22 Suzuki 105 0,69 109 105 0,69 109 242 0,65 237 5,1 5,6 5,1
23 Fiat 83 0,55 59 83 0,55 59 242 0,65 214 4,0 3,1 4,0
24 Chevrolet 64 0,42 84 64 0,42 84 248 0,66 269 3,1 4,0 3,1
25 Mini 59 0,39 51 59 0,39 51 196 0,52 149 3,9 3,9 3,9
Övriga                                            276 1,82 305 276 1,82 305 787 2,10 879 4,1 4,3 4,1

Totalt/Genomsnitt 15 169 100,0 15 651 15 169 100,0 15 651 37 515 100,0 34 915 4,8 5,4 4,8

01 - stocKhoLm                           8 475 9 737 -1 262 -12,96 8 475 9 737 -1 262 -12,96 21,46 23,00
03 - UPPsaLa                             1 513 1 564 -51 -3,26 1 513 1 564 -51 -3,26 3,83 3,69
04 - sÖDermanLanD                        1 290 1 246 44 3,53 1 290 1 246 44 3,53 3,27 2,94
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 728 1 816 -88 -4,85 1 728 1 816 -88 -4,85 4,38 4,29
06 - JÖnKÖPInG                           1 489 1 664 -175 -10,52 1 489 1 664 -175 -10,52 3,77 3,93
07 - KronoberG                           827 846 -19 -2,25 827 846 -19 -2,25 2,09 2,00
08 - KaLmar                              919 1 088 -169 -15,53 919 1 088 -169 -15,53 2,33 2,57
09 - GotLanD                             197 197 0 0,00 197 197 0 0,00 0,50 0,47
10 - bLeKInGe                            612 688 -76 -11,05 612 688 -76 -11,05 1,55 1,63
12 - sKÅne LÄn                           5 123 5 729 -606 -10,58 5 123 5 729 -606 -10,58 12,97 13,53
13 - haLLanD                             1 398 1 434 -36 -2,51 1 398 1 434 -36 -2,51 3,54 3,39
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                6 625 6 900 -275 -3,99 6 625 6 900 -275 -3,99 16,78 16,30
17 - VÄrmLanD                            1 112 1 168 -56 -4,79 1 112 1 168 -56 -4,79 2,82 2,76
18 - Örebro                              1 271 1 313 -42 -3,20 1 271 1 313 -42 -3,20 3,22 3,10
19 - VÄstmanLanD                         1 317 1 271 46 3,62 1 317 1 271 46 3,62 3,34 3,00
20 - DaLarnas LÄn                        1 185 1 204 -19 -1,58 1 185 1 204 -19 -1,58 3,00 2,84
21 - GÄVLeborG                           1 031 1 072 -41 -3,82 1 031 1 072 -41 -3,82 2,61 2,53
22 - VÄsternorrLanD                      993 998 -5 -0,50 993 998 -5 -0,50 2,51 2,36
23 - JÄmtLanD                            471 471 0 0,00 471 471 0 0,00 1,19 1,11
24 - VÄsterbotten                        893 872 21 2,41 893 872 21 2,41 2,26 2,06
25 - norrbotten                          1 002 1 045 -43 -4,11 1 002 1 045 -43 -4,11 2,54 2,47
Övrigt 13 15 -2 -13,33 13 15 -2 -13,33 0,03 0,04

hela landet 39 484 42 338 -2 854 -6,74 39 484 42 338 -2 854 -6,74 100,0 100,00

mrF 13 575 34,38 13 575 34,38 13 921 32,88 13 921 32,88 -346 -2,49 -346 -2,49
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 388 26,31 10 388 26,31 10 092 23,84 10 092 23,84 296 2,93 296 2,93
Bilhandel total 23 963 60,69 23 963 60,69 24 013 56,72 24 013 56,72 -50 -0,21 -50 -0,21
Privat bilhandel(fysisk person) 1 454 3,68 1 454 3,68 1 646 3,89 1 646 3,89 -192 -11,66 -192 -11,66
Juridisk person 4 435 11,23 4 435 11,23 5 694 13,45 5 694 13,45 -1 259 -22,11 -1 259 -22,11
Privat 9 187 23,27 9 187 23,27 10 685 25,24 10 685 25,24 -1 498 -14,02 -1 498 -14,02
Direktimport 445 1,13 445 1,13 300 0,71 300 0,71 145 48,33 145 48,33

Totalt 39 484 39 484 42 338 42 338 -2 854 -6,74 -2 854 -6,74

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** endast avställda bilar

 Vi hjälper dig.
 Hela vägen.
   Vi är experter på:

• Målgruppsurval

• Analys

• Prospektering

• Statistik

• Print/DR

• Telemarketing

• Rapporter

• API-lösningar

• Utbildning

• Föreläsningar

• vroom Webtjänst

     och mycket mer...

Statistiken här bredvid
 är bara en del av det
 vi håller på med…

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Ring oss!Nyfiken?
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Visst är det något ödsligt och tragiskt över förfallna industri-
lokaler? Men också något trollbindande och lockande som 
häftar tanken vid den verksamhet som en gång pågått. 

Den här övergivna verkstaden i utkanten av byn Mudday 
i Oman satte fantasin i rörelse hos Motorbranschens förre 
redaktör Hans Bister. 

”Flera förfallna verkstäder låg på rad. Man skulle kunna 
gissa att en livligt trafikerad väg till Jemen passerade här 

innan gränserna stängdes och eftersom vägarna är usla, var 
det säkert mycket punkteringar. Kanske reparerade de här 
verkstäderna också enklare mekaniska fel”, funderade han 
och tog fram kameran.

Det blev bilder av monument över en svunnen tid, en ned-
lagd olönsam verkstad, en igenbommad kundmottagning, 
numera långt från allfarvägar under den glödheta ökensolen. 
Sköna bilder!

Tiden går och verksamheter förändras …

Antagligen en blomstrande 
bilverkstad en gång i tiden.
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Ta kontroll med
MRF Kalkylprogram

Samma kalkyl oavsett verksamhet

Ta kontrollen, beställ MRF:s kalkylprogram idag 
www.mrf.se

MRF hanterar aktuella sociala kostnader, helgdagar och annan basinformation. Ni lägger in all 
personal och alla kostnader. Programmet delar upp kostnader och avskrivningar helt enligt er 
fördelningsmall och resultatet visas med siffror och grafer, timdebitering och kostnader för res-
pektive avdelningen.

Programmet hanterar även en generell löneförändring, ni behöver inte ändra varje person.  

All information och rättigheter att se kalkylen lagras centralt och självklart är det bara ni som har 
tillgång till er information. Ni når det oavsett vart ni är, från datorn, telefonen eller plattan. 

Programmet hanterar förändring av ersättningsnivå från bolagen eller nivå av garantiersättning. 
Ni skriver bara in ett nytt värde, direkt får ni svar hur det påverkar omsättningen och vinsten. Ni 
behöver aldrig mer känna  
osäkerhet för vad ett avtal innebär för er.
 
Ingen utbildning behövs för att få kontroll på er timdebitering. Hjälptexter och instruktioner finns 
direkt i programmet.

Beställ MRF kalkylprogram idag www.mrf.se
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SJUTTIOTALETS MEKONOMEN- OCH Autoexperten-verkstäder stavades 
”Esso Bilverkstad” De hade egen serviceskola och egna däckmärket Esso 
stålradial. Ett utmärkt däck med Uniroyal-mönster, det enda med livs-
tidsgaranti, tillverkat av Gislaved.

Jag var stolt innehavare av en Esso Bilverkstad i Åkersberga. Cirka 
åttio verkstäder hade avtal med Esso. Mackarna hade alltid en verkstads-
byggnad intill. Premiumoljan hette Uniflo och lågprisoljan Esso Plus. 

I början av åttiotalet fick en hel del verkstäder på mackarna i stor-
stadsområdena auktorisations-avtal med Saab i samarbete med Saab-
Ana. Esso Bilverkstad försvann när Statoil köpte i mitten av åttiotalet.

VERKSTÄDERNA STOD REDAN på egna ben och Saab dominerade 
väntetiden. I avtalen ingick leverans av reservdelar, garantiären-
den skickades till Saab-Ana. Slarvfel rättades utan straffavgifter el-
ler extrapoleringar (återbetalning av garantiersättningen). Småfel 
på nybilar löstes med ”minigaranti”, 250 kronor utgick i ersättning 
för enklare åtgärder. ”Justering rutram på grund av vindbrus” var 
en typisk minigarantiåtgärd. På nybilar skulle olja och filter bytas 
efter hundra mil, efterdragning av topplock utfördes samtidigt. 
Hade man inte förgasarmembran hemma till både Saab och Volvo 
ßtyckte verkstadspolarna att man var korkad. 

Åren gick och bilarna blev bättre. Longlife-brytarspetsen såg 
dagens ljus och verkstäderna var övertygade om att nu skulle patentverket 
få stänga, allt var ju uppfunnet! Plötsligt försvann brytarspetsen helt och 
serviceintervallerna förlängdes från 1 000 till 1 500 mil. Bosch mekaniska 
bränsleinsprutning blev elektronisk, verkstäderna bävade för att de skulle 
gå sönder. Tur att insprutningssystemet fungerade bra, felsökningsverkty-
gen kom först några år senare.

Vi hade trevliga besök av ”baklucksnasarna”, herrar som åkte land och 
rike runt och försåg verkstäder med förbrukningsmaterial såsom bunt-
band, clips, slangklammer och packningsklister. I dag heter de Mekono-
men, Autoexperten, BDS och så vidare.

EKONOMIN PÅ VERKSTÄDERNA var hygglig, en normal omsättningsvinst var 
tio procent. Ingen klagade på garantiersättningen och rabatten på reserv-
delar var mycket bra. Klagomålen från konsumenterna stannade vid långa 
väntetider och ett och annat backjobb. I dag flyttas vinsten från verkstä-
derna till generalagenterna och verkstadskedjorna. Handslaget med Esso 
Bilverkstad går inte att jämföra med dagens så kallade samarbetsavtal, som 
i själva verket är franchiseavtal med förköpsrättigheter och inlåsningsef-
fekter. Avtalen gör verkstäderna mer eller mindre livegna. 

Höga abonnemangsavgifter, dyra verktygsavtal för global marknad, 
ökad teknologi som kräver fler utbildningsdagar och garantiadministra-
tion utan ersättning är några ingredienser som bidrar till minskad vinst. 
Fler och fler ska vara med och dela på kakan. Sista biten skärs av de nytill-
komna bokningssajterna. Vem har bett om dem?

TIDIGARE TOG KUNDERNA sig tid att besöka verkstäderna. Speciellt herrar 
ville gärna snacka med verkstadspersonalen om vad som skulle fixas på 

pärlorna. Bokningshjälpmedlen inskränkte sig till färdig-
tryckta A4-lappar med veckodagar. Arbetsordrarna ko-
pierade sig själv med karbon, i botten fanns en ”hårding” 

som hamnade i en datummärkt pärm någonstans.
Branschen har på senare år märkt en eskalering av ersättningskrav 

från konsumenter som inte är nöjda med hanteringen av deras klagomål; 
kraven går inte att missa för oss som avgör fall i Allmänna reklamations-
nämnden. De accelererar ofta till orimlighet. En av anledningarna är flo-
den av information från förståsigpåare som gärna delar med sig på nätet.

Det är olyckligt att en del roar sig med att chatta ut ”fakta”, långt bortom 
tillverkarnas anvisningar. Min erfarenhet, efter kontroll av ”experternas 
CV:n” stannar ofta vid:

1. Fick ärva farsans Meccano som liten.
2. Lyckats fått i gång brorsans Puch Dakota, för länge sedan.
3. Har haft A-traktor.
4. Har bytt dumpventil på en Nissan 200 SX i tonåren.
Jag har en teckning föreställande en kundmottagning på mitt rum, en 

kvinna står och viftar med sitt paraply mot en stackars kundmottagare 
som säger i pratbubblan: ”Om du får pengarna tillbaka, en ny bil och vi 
skjuter montören, blir du glad då?”

Krönika
Det var 
  bättre förr

AV JOACHIM DUE-BOJE

”I dag flyttas vinsten 
från  verkstäderna till 

generalagenterna 
och verkstadskedjorna”

JOACHIM DUE-BOJE ÄR SEDAN TVÅ OCH ETT HALVT ÅR SERVICEMARKNADS-
ANSVARIG PÅ MRF OCH HAR SOM FRAMGÅR, LÅNG FÄLTMÄSSIG ERFARENHET, 
DÄRTILL EN STILISTISK ÅDRA. 

Joachim Due-Boje 
jämför gårdagens 
handslag med dagens 
samarbetsavtal.

– Om vi lämnar pengarna 
tillbaks, ger Er en ny 

bil och skjuter montören. 
Är Ni nöjd då?

Hjulinställning
John Bean V3400
Uppfinnaren av 3D tekniken för hjulinställning presenterar nu 
nästa steg i modern hjulinställningsteknik - V3400 den mest 
avancerade hjulinställningsmaskinen i företagets historia.
Ny Pro42-premium programvara gör det enklare och snabbare 
för teknikern att göra en hjulinställning. På 2 minuter gör du en 
komplett uppmätning av fordonet!
V3400 har de nyutvecklade AC400 snabbfästena i magnesium 
som enkelt fästs på däcken. Hjulinställaren har trådlös kommu-
nikation mellan kameratornen och datorn och går att få i flyttbart 
utförande. Finns även som märkesgodkänd.

199 000:-
exklusive moms

Pris från:

Du kan finansiera ditt köp med leasing till 
fördelaktiga villkor, kontakta oss för mer 
information.

Leasingkostnad: 

3 146  kr/mån.*  
(60 mån)
*Första förhöjd 10% och restvärde

NYHET!

Sax-/Hjulinställningslyft
MAHA DUO CM 4.2 alt. 5.0 ton
DUO CM är en nyutvecklad extremt stabil saxlyft 
vilken tillgodoser de senaste behoven för arbete på 
fordon. Lyften är låg i nedsänkt läge vilket är en för-
del vid montering ovan golv. Kan även förses med 
automatisk eller manuell tiltfunktion för att  under-
lätta påkörning av låga fordon.

DUO CM är helt öppen mellan körbanorna och 
passar såväl som inspektionslyft i en testline, som 
en reparationslyft och uppfyller de högt ställda krav 
som gäller vid hjulinställning. 
Den är även märkesgodkänd.

TM

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

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare 
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin
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Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

CORGHI UNIFORMITY EN UNIK NYHET !
Världens första monteringsmaskin med däck och fälgdiagnostik!
Maskinen mäter orundheter 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.
Fälgen låses fast i maskinen via dess centrumhål med ett enkelt och snabbt handgrepp.
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

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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