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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 fler bilar, kontakta oss på
08 - 732 28 00 eller besök bytbil.com/produkter för mer information. Vi hörs! / Teamet på Byt Bil.
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MRF:s vd har ordet
Ingrid Malmström
Partner Support
Tel: 010-156 14 76

Vem ska jobba
med bilarna?
grundskola i Södertälje där Scania
var den klart dominerande arbetsgivaren och
behövde massor med folk: Vi hade ett stort mått
av arbetskraftsinvandring. I vår klass i fyran
hade vi tio nationaliteter representerade och en
relativt nyexaminerad fröken.
I början blev det mycket språkförbistringar
och olika krockar mellan kulturer, religioner,
genusperspektiv med mera. Men en djärv fröken
och en stadig tillsynslärare vände det till en mångkulturell smältdegel där alla delade med sig av
erfarenheter, och därmed fick vi kika in i andras
uppväxt och värderingar.
JAG GICK I

tajt gäng som splittrades inför högstadiet till olika skolor. Fröken och hela klassen
hade ett sorgearbete den sommaren.
Många av dessa erfarenheter har jag senare haft
nytta av både i mitt jobb som chef och som ledare
inom scouting och ungdomsidrott. Hur lätt kan
det inte bli fel när man till exempel ber någon ”se
mig i ögonen”, när ögonkontakt i den personens
kultur innebär att ”jag föraktar det du säger”.
Det handlar om att lyssna in, förstå vad som
finns i varje persons ”ryggsäck” och se tillgångar
i olika färdigheter men också att sätta gränser för
när det är okej att ha vissa känslor men inte alla
typer av beteenden och ageranden.
Den rfarenheten känns ännu angelägnare att
lyfta fram nu efter händelseutvecklingen i Europa
och senast i ljuset av terrorhandlingen i Bryssel.
DET VAR ETT

Första bilen: Folka 1300
Drömbil: Mini Clubman
Arbetat med bilfinansiering: 28 år
Dold talang: Familjen utmanar mig

inte i frågesport…

samtidigt som det är stora
generationsväxlingar; vi behöver fylla på med mer
än 5 500 tekniker de närmaste åren. För närvarande lyckas vi inte få ut tillräckligt många från
fordonsgymnasierna för att täcka framtida behov.
Därför måste vi titta på både lång- och kortsiktiga
lösningar för att hitta personal via nya kanaler i
stället för att bara värva från varandra med ökade
kostnader som följd. I det här numret av tidningen ges många exempel på lyckad rekrytering
och integration.
VÅR BRANSCH VÄXER

kring den fortsatt starka nybilsmarknaden: När vi nu skriver upp prognosen
till 355 000 personbilar och 48 000 lätta transportbilar och har en stark tung lastbilsmarknad ser vi
fram emot all time high 2016.
Sverige har ett ökande transportbehov, och vi
ser en glädjande minskning av de totala koldioxidutsläppen från transportsektorn (minus tre
procent från 2014 till 2015). Därför blir det viktigt
att också fortsätta påverka regeringen, som uttalat
vill begränsa mobiliteten via vägfordon och satsa
mer än 300 miljarder på snabbspår – som har
negativa miljökonsekvenser.
SÅ EN KOMMENTAR

Tommy Letzén är vd för
Motorbranschens riksförbund.

”Vi måste hitta
personal via nya
kanaler i stället
för att bara värva
från varandra”

Ingrid – din coach
inom bilfinansiering

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

REDAKTIONEN

Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör och ansvarig
utgivare
0733-44 80 26
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Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

DARBETARE
MER OM VÅRA ME
PETTER COHEN, som har fotograferat bland
annat omslagsbilden i det här numret, är dalmas,
boende i Stockholm. Bäst trivs han ute i naturen,
och när han inte fotograferar eller dricker kaffe
i skogen försöker han bygga om en begagnad
Renault Kangoo till en smart campingbil. Petter
är en jäkel på att fickparkera och har en gång fått alla fyra hjulen
stulna från sin bil.
REPORTR AR: Annika Creutzer,
Gudrun Pawlo Lindskog, Magnus
Carlsson, Maria Eriksson, Marianne
Sterner, Nellie Pilsetnek, Peter Lorin,
Paul Frigyes, Pierre Eklund,
Thomas Drakenfors

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

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

KRÖNIKÖRER: Nils-Eric Sandberg
FOTOGR AFER: Petter Cohen,
Daniel Gahnertz, Rickard Forsberg,
Patrik Lindström
KORREK TUR: Hans Bister, Peje
Hasselqvist

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.

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.
Men kanske dyker frågor upp som rör avbetalningstid, restvärden 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 erfarenhet 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

Front
HÄNDER I BRANSC

:
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”Formeln för framgång i dag, i morgon
och de kommande veckorna och åren
framöver är enkel: Agera som en jägare
och tänk som en bonde!”

HEN

Betala inte mer
än du behöver!

Yrkesakademins
vd Jan Larsson var
tidigare bland annat
statssekreterare
hos statsminister
Göran Persson.

Mark Walsh, amerikansk entreprenör, riskkapitalist och liberal politiker

Batman, Superman
och Jeep Renegade.

”Vi sänkte vår premie med 20%”
Marie

”Jag sparar in en växellåda om året”

DA
NYANLÄN

Claes

Hjältebil
Nyss hade storfilmen Batman vs.
Superman: Dawn of justice Sverigepremiär och strax efteråt kom en
begränsad upplaga om 60 exemplar
av specialutgåvan Jeep Renegade
”Dawn of Justice” Limited Edition till
Sverige med blanksvarta 18”-lättmetallfälgar och svarta designdetaljer
på kaross och i kupé. Komfortpaket,
parkeringssensorer bak, tonade rutor
och Batman vs Superman-dekaler
ingår i priset 209 900 kronor.

Daimler lanserar ny
lösning för fordonsflottor
Daimler etablerar sig nu på den
svenska marknaden för fordonsflottor genom det Daimler Fleet
management, som ägs av MercedesBenz Finans. Erbjudandet omfattar
både personbilar och transportbilar
och såväl operationell leasing som
finansiell till fordonsflottor. Sveriges
bästa priser på Mercedes personbilar
och transportbilar utlovas.

Sundsvallsbygge
Bilhallen i Sundsvall bygger en ny
fullserviceanläggning på 2 800
kvadratmeter i Nacksta industriområde vid E14 med försäljning av Kia
och Mitsubishi samt begagnade bilar.
Nuvarande lokalerna på Bergsgatan
lämnas medan anläggningen i Stöde
behålls. Företaget grundades 1964,
har cirka 35 anställda och ägs alltjämt av familjen Sörgren. Förutom
Kia och Mitsubishi säljer man även
Citroën och Iveco.

Byte i Linköping
Bertil Björkman Bil-koncernen med
huvudsäte i Västerås har nyligen
avvecklat sin verksamhet i Linköping
med försäljning och service av Citroën och Mitsubishi. Rörelsen i Linköping har tagits över av Autopartner
Tornby, som fortsätter sälja Citroën
och Mitsubishi på Tornby-området.
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”Yrkesakademin kan
skräddarsy kurser”
Allt färre tekniker
från försäkringsbolagen är på fältet.

L AC K & S K A D E

”Sälj fler timmar
och färre reservdelar”
SKADEVERKSTÄDERNA skulle
vinna på att reparera mer i stället
för att byta delar, tycker MRF:s
Jan Olvenmo som också ser orsakssammanhanget till varför det
säljs så mycket nya delar och så
få timmar. Många verkstäder har
bra reservdelsrabatter och det kan
kännas enklare att byta en del än
att reparera.
– Försäkringsbolagen, beställarna, skulle kunna påverka
bytesbeteendet genom att vara
mer aktiva, säger han.
– Fler och fler bolag har flyttat
in i egna hus. Förr besöktes verkstäderna av lokala tekniker från
försäkringsbolagen som gjorde
bedömningar. I dag har allt färre
bolag folk lokalt ute på fältet. Vi
ser en tendens till att det i stället
för utetekniker anställs innetekniker som inte alltid har den
erfarenhet och spetskompetens
som krävs. Allt mer av den administrationen som bolagen tidigare

gjorde har verkstäderna
fått ta över i dag.

Varför är det önskvärt?

– Det är ju betydligt
miljövänligare att byta
Varför har det blivit så?
mot en begagnad origi– Det är en kostnadsnaldel eller plastreparera.
Jan Olvenmo,
besparing. Bilar har ju
Det skulle alla – försäkMRF.
ringstagare, försäkringsblivit dyrare att reparera,
bolag och verkstäder – tjäna på,
med utsatta komponenter som till
både ekonomiskt och miljömäsexempel sensorer och xenonljus i
sigt. Varför inte byta målbilden,
utsatta lägen.
som i dag mäts i kronor och antal
Vad blir konsekvenserna?
delar, till ett koldioxidmål? Verk– Att försäkringsbolagen är
städerna skulle behöva fokusera
ute mindre leder till en massa
på att sälja timmar i stället för
onödiga konflikter och diskusreservdelar.
sioner med verkstäderna. Många
Hur bidrar MRF till det?
MRF-medlemmar som ringer är
– Vi försöker stimulera det här
irriterade och mer än en gång har
tänket, bland annat genom att
jag fått medla i skadeärenden som
uppmuntra kvalitativa begagnade
egentligen är solklara.
reservdelar och plastreparationer.
– Men framför allt, när ingen
Vi är ju faktiskt världsledande
från beställarsidan med egna ögon
på plastreparationer i Sverige.
ser att en dörr skulle kunna riktas i
MRF hade cirka 700 deltagare på
stället för att bytas, bromsar det ju
aktuelltutbildningarna i fjol och
en önskad utveckling att jobba mer
intresset ökar fortfarande. 2  icn
med rätt reparationsmetod.

Jan Larsson, vd för Yrkes
akademin, vad kan ni göra för
att nyanlända ska få jobb?

till att lära sig språket. Det gör allt
enklare.

– Jag hoppas att vi kan bidra på
många sätt. Framför allt har vi bra
erfarenhet av att ge invandrare den
kompetens och de kontakter de
behöver för att kunna få ett jobb.
I dag utbildar vi till lastbils- och
busschaufförer, maskinförare,
svetsare, CNC-tekniker, undersköterskor och inom serviceyrken.
Men jag hoppas att vi kommer
att kunna bredda vårt utbud och
hålla fast vid att alltid ha lärare
som både kan sin bransch och är
duktiga pedagoger inom exempelvis fordonsteknik.
– För att komma in på arbetsmarknaden behöver man inte prata
svenska flytande, men man måste
kunna det som behövs för att klara
jobbet. Många tycker att det blir
lättare om praktik blandas med
språkinlärning – exempelvis om en
blivande lastbilschaufför får träna
backning med släp på förmiddagen och lära sig motorns delar
på svenska på eftermiddagen. Jag
hoppas att många som i dag väntar
på besked om uppehållstillstånd
kommer att kunna använda tiden

Kan företag också köpa utbild
ningar?

– Ja, vi kan skräddarsy olika
utbildningar efter behov. Vi har en
bra plattform för e-learning som
gör att man kan få kompetensutveckling när det passar – även
om man arbetar i industrin eller i
fordon eller på byggen.
– Företag som vill anställa
nyanlända med validerad eller
rätt kompetens kan kontakta
oss eller Arbetsförmedlingen
direkt för att se vad det finns för
möjligheter för oss att testa och
utbilda personer som sedan kan
erbjudas jobb.
Var finns Yrkesakademin och
hur många går hos er i dag?

– Vårt huvudkontor är i Falun
men vi ger utbildningar från
Gällivare till Helsingborg. I dag
går ungefär 2 500 elever våra
kurser. Bussförarutbildningen är
på 12–14 veckor, för tung lastbil
med släp är det 22–24 veckor och
YH-utbildningarna är ofta på ett
år eller två. 2 
ac

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

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

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

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

Ford i Linköping
David Burman, ägare och vd för Bonnorpen som är moderbolag till Hyundai-återförsäljaren Bilbyter i Linköping, har fått Fordagenturen i Linköping.
– Jag räknar med att öppna en ny Fordstore i början av maj i Tornby-området.
Det blir en fullserviceanläggning för Fords alla modeller, från Ka till Mustang
Vignale och ett komplett transportbilsutbud, berättar David Burman.
Anläggningen blir 2 300 kvadratmeter inklusive verkstad.
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MARKNADSFÖRING

Nollannonsering
kan drivas till
Marknadsdomstolen
Den så kallade nollannonseringen vid bilköp på nätet fortsätter
trots Konsumentverkets kritik.
Nu kallas kreditgivarnas marknadsorganisationer till ett möte
med verket.

få rättsläget klarlagt
är att driva ett av företagen till
Marknadsdomstolen och det är
något som Konsumentverket funderar på. Men först ska de försöka
att få igenom en förbättring på
frivillig väg.
– Vi har samrådsmöten med
både Svenska bankföreningen och
Finansbolagens förening, alltså
kreditgivarnas marknadsorganisationer, under våren. Det är ju
kreditgivarna bakom som många
gånger möjliggör det här tillvägagångssättet. Vi måste påtala att det
inte är förenligt med lagen att gå
bakom bilhandlarnas ryggar och
marknadsföra som de gör.

Nya Peugeotverkstäder

Vad händer om ni inte får gehör
för era synpunkter på mötet
med marknadsorganisatio
nerna?

Vd John Marnell, på J Bil och
affärschef Robert Johnsson från
Mazda.

ETT SÄTT ATT

MOTORBRANSCHEN HAR TIDIGARE

skrivit om den omfattande granskningen som Konsumentverket
gjorde under 2013 för att kartlägga
annonseringen från kreditgivare
som utlovar noll kronor i kontantinsats vid bilköp på nätsidor som
Blocket och Byt bil. Annonserna
var synkroniserade så att kreditgivaren räknade ut lånebeloppet
beroende på vilken bil man klickat
på.
Granskningen resulterade i att
tolv bolag av 4 000 träffar sovrades
ut och informerades att marknadsföringen var otillbörlig och stred
mot god kreditgivningssed.
– Alla tolv företag slutade med
annonseringen, men de höll inte
med om vår kritik. Det positiva
var att frågan lyftes och att det blev
bättre, men jag är inte förvånad
över att annonserna fortfarande
förekommer, säger Martin Ekelöf,
jurist på KV.

hjul eller fler kan förvaras i
det nya däckhotell som Bilia
öppnade i Jägersro i mars.
Anläggningen är på 3 000
kvadratmeter och blir norra
Europas största däckcenter.

Nollannonseringen är en segdragen följetong. Hur det får annonseras och inte kan komma att
avgöras i domstol.

MRF har krävt en översyn och
är enigt med Konsumentverket
om att annonseringen faller under
marknadsföringslagen, men enligt
Konsumentverket är rättsläget inte
solklart.
– Skillnaden mellan bilhandlare
och kreditgivare är att lagkravet
att ta ut kontantinsats ligger på
bilhandlarna. Det är inte ställt på
kreditgivarna om det inte är samma person som säljer. Genom att
marknadsföra att man kan undgå
kravet på kontantinsats genom att
gå direkt till kreditgivaren så blir
det ett sätt att kringgå syftet med
lagen, säger Ekelöf.

– Då får vi överväga att låta
marknadsdomstolen avgöra om
det är rätt eller fel. Vi har olika syn
på vad som är rätt. Om rättsläget
hade varit klart hade kreditgivarna
agerat annorlunda och vi hade inte
behövt gå till Marknadsdomstolen.
Det är möjligt att vi måste driva
det här hela vägen. 2 me

Krångligare sälja till PEP
Den 1 augusti i fjol skärptes kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Skärpningen gäller personer i politiskt utsatt ställning,
så kallade PEP, som har, eller har haft, viktiga officiella funktioner i en stat,
exempelvis statschef, minister, domare i högsta domstolen eller hög officer.
Söker en PEP kredit ska den prövas av en högre uppsatt person inom
banken eller finansföretaget. Detta påverkar en lång rad branscher som ger
krediter även utanför kontorstid, till exempel bilhandeln och annan handel.
Svenska Bankföreningen har tillsammans med Fondbolagens förening,
Fondhandlareföreningen, Sparbankernas riksförbund och Finansbolagen försökt uppmärksamma Finansinspektionen och Finansdepartementet på vilka
problem de nya PEP-reglerna innebär.
För det första är säljaren skyldig att förhöra sig om köparen är PEP eller
har PEP-anknytning. Det kan uppfattas som integritetskränkande och det kan
ta tid att förklara reglerna kring penningtvätt.
För det andra innebär reglerna att den som är PEP eller har PEP-anknytning kan nekas att köpa en bil eller annan vara om det inte går att få tag på en
högre uppsatt person hos kreditföretaget. Bankföreningen är orolig för att det
kan leda till att säljarna kan bli utsatta för både missnöje och hot.
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Vd-rollen
på Novation
övertas av
Johan Frisk.

Bavaria köper Novation
Familjeföretaget Novation i Uppsala,
återförsäljare av BMW- och Mini är
sålt till Bavaria Stockholm. Moderbolaget Bavaria Nordic räknar därigenom att öka omsättningen med
400 miljoner kronor. 2014 omsatte
koncernen runt fem miljarder kronor
och har sedan starten 1996 blivit en
av Nordens största återförsäljare av
BMW och Mini.

Wahlströms Bil i Hyltebruk är ny ÅF
och serviceverkstad för Peugeot.
Sedan tidigare har de Mazda och
Suzuki. Kindwalls verkstäders anläggning i Barkarby/Järfälla i norra
Stockholm också ny auktoriserad
Peugeot-serviceverkstad. Kindwalls,
som även har en serviceverkstad i
Bredäng i södra Stockholm, har Ford,
Mazda och Saab sedan tidigare.

FÖRSÖKER DU
SÄLJA PARAPLYER
I SAHARA?
Har du svårt att intressera dina bilkunder för
vinterhjul när det går mot sommar och
vägarna är torra? För många bilköpare är
det kanske mer intressant att fundera på
lite roligare tillval inför sommaren?

J Bil tar upp Mazda
Mazda förstärker sin närvaro i norra
Stockholmsområdet i och med J Bils
nya Mazda showroom i Vällingby
och snart även ett i Upplands Väsby.
Återförsäljaren säljer sedan tidigare
Mazda i Täby, i fjol 325 nya registreringar, och säger sig uppleva en
efterfrågan som saknar motstycke.

Suzuki expanderar
Tre bilhandlare tar upp japanska
Suzuki. Först ut var Viamotor i
Borlänge, som sedan tidigare säljer
Citroën, Hyundai samt Isuzu. Sedan
kom Hyundai-handlaren Stilbil i
Upplands Väsby och Barkarby samt
Citroënhandlaren Autocenter Bilförsäljning i Jönköping.

Vinterhjul borde egentligen levereras med
alla nya bilar i Sverige, med tanke på hur
vägarna ser ut under nästan halva året. Om
försäljningen är svårare, blir den inte enklare
av om det är krångligt att få fram rätt vinterhjul från det egna lagret.
Nordic Wheels kan inte påverka årstiderna, men vi
kan i alla fall hjälpa till att göra det enklare för dig att
hitta passande fälgar och däck till din kundbil. För
med vårt webbverktyg anger du bara regnummer eller
modellkod, så får du direkt ett antal
tänkbara hjul att välja bland, med
bild, pris och allt. Ett par klick till
R SÄLJS
VARJE Å
och hjulen är på väg.
00
Nordic Wheels ger dig merförsäljning och nöjdare kunder.
Leve villkorslös försäljning!

150.0ILAR
NYA B

NL!
A
T
U
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H
R
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Dala-förvärv
Björkmans Bil i Västerås har övertagit de tidigare Biva-anläggningarna i
Borlänge och Falun. I Borlänge säljer
Björkmans nu Opel och Kia och i Falun enbart Kia. Företaget har också
verksamhet i Sala, Avesta, Ludvika
och Hedemora och märkesportföljen
innefattar även Abarth, Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Jeep och Peugeot.

ffär!

ka
Vi förenklar din däc

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

2

Front
Ny finansiering
Peugeot Plus har lanserats som ett
finansieringsalternativ till vanliga
billån eller leasing.
Det är en avbetalning där kunden
betalar mellan 1 399 och 2 399 kronor inklusive service per månad och
får pengarna tillbaka om bilen köps
efter tre år. Erbjuds vid nybilsköp av
samtliga modeller.

Även Klasén Bil i
Halmstad har sålts
till Hedin.

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

Vid Vänerns sydspets

Plastutbildning, intensivkurs

Hanssonbil i Vänersborg har blivit ny
återförsäljare för Kia som komplement till Peugeot och Subaru.
Företaget har även en anläggning i
Alingsås som enbart säljer Peugeot
och Subaru.

Mjölby, Bojo utbildningar
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

Återförening

MRF:s förbundsstämma

LP-Bilar i Falköping har tagit upp
Peugeot transportbilar parallellt med
Kia. Familjeföretaget grundades 1965
och har tidigare sålt Peugeot under
många år.

Största VW-huset byggs
Motorcentralen i Umeå, ÅF för VW,
Audi, Skoda, VW transportbilar och
Scania samt serviceverkstad för Seat,
bygger ett helt nytt bilhus på 6 000
kvadratmeter. Satsningen blir det
största sammanhängande bilhuset
för VW-koncernen i Sverige. Familjeföretaget grundades 1944 och leds
i dag av syskonen Mikael och Anna
Ericsson med cirka 135 anställda.

Skånskt Peugeottillskott
Mårtenssons Bil har nyligen blivit
ÅF och serviceverkstad för Peugeot
i Hörby där även Honda säljs och
servas. Mårtenssons har också en
anläggning i Landskrona, som är serviceverkstad för VW, Skoda och Seat
samt numera också återförsäljare
och verkstad för Peugeot.

Flera Hedin-förvärv
Bland andra Biva och Bilcity i Kristianstad säljs till Hedin Bil.
PÅ KONKURRENSVERKETS BORD

ligger ett par ärenden rörande
Hedin Bil. Nyligen framkom att
OK ekonomisk förening säljer
Bivas verksamhet och Bilcity i
Kristianstad till Hedin-koncernen.
I köpet ingår återförsäljare med
tillhörande verkstad i Karlskoga,
Norrköping, Linköping, Örebro
och Uppsala. De här återförsäljarna säljer i dag Opel, Subaru,
Nissan, Fiat, Jeep, Mitsubishi, Alfa
Romeo, Lancia och Isuzu. Bilcity
i Kristianstad säljer Subaru, Opel
och Kia.
Hedin Bils vd och koncernchef
Anders Hedin vill inte kommentera planerna i Motorbranschen
men säger i ett pressmeddelande:

– Vi är mycket glada över förvärvet och att vår bilkoncern växer.
Både Bilcity i Kristianstad och
Biva är välrenommerade företag,
och deras verksamheter kommer
att addera ytterligare värde i vår
koncern.
ANNA MARINDER ,

kommunikationschef för OK ekonomisk
förening, säger att försäljningen är
ett led av en översyn som företaget
gjort över sina verksamheter:
– Att sälja bilar ingår inte i OK:s
kärnverksamhet; det finns andra
som gör det bättre. Vår förhoppning är att försäljningen, om den
nu går igenom, blir bra för alla
parter. I Hedin Bil får återför-

säljarna ägare som är trygga och
traditionstunga.
Av OK ekonomisk förenings intressen i motorbranschen återstår
numera endast en anläggning i
Trollhättan.
Tidigare i vår medelades att
Hedin Bil tar över Klasén Bil i
Halmstad.
Det senaste förvärvet handlar
om att Hedin Bil övertar Bilias
Fordverksamhet i Göteborg och
Stockholm, något som Anders Hedin kommenterat som ”glädjande”
i pressreleasen. Om köpet godkänns av KV genomförs affären i
Göteborg och Kungsbacka i maj i
år och i Stockholm senast i slutet
av 2017. 2 
me

20 april Clarion hotel Arlanda
Årsstämma med Motorbranschens riksförbund. Som vanligt håller
Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) sin stämma vid samma
tillfälle.

Autochina 2016
25 april– 4 maj Bejing, Kina
Fjortonde upplagan av Kinas stora internationella bilsalong, 230 000
kvadratmeter stor. Kinas bilindustri visar upp sig tillsammans med
utställare från Europa, USA, Australien och övriga Asien, totalt 2 000
utställare från fjorton länder.
www.autochinashow.org

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 släpvagnstillverkare till gaffeltruckar, försäkringsbolag, däck, telematik och utbildningsanordnare, bränsle- och smörjmedelsleverantörer. www.cvshow.com

”Kunder för en regnig dag”
27 april Uddevalla, Br. Brandt Personbilar, Fröland
Kvällskurs, under ledning av MRF:s Joachim Due-Boje, som berör entreprenörskap och aktiv kundvård med fokus på de mjuka värdena. Bokning
på www.mrf-bokning.se

Kurs i Bilhandelsjuridik, lätta fordon
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

Yrkes-SM 2016
11 – 13 maj Malmö
SM i de fyra grenarna personbilsteknik, bilskadeteknik, fordonslackering och lastbilsteknik. Arrangeras av Bilproffs.se och
sammanfaller med ”Yrkesutbildningens år”.
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Midman
by
Midman
Midland.
by
Midland.
*

*

**

**

För servicekunden:
1. Motorgaranti.
2. Vägassistans.
3. Trygghet.

För
För servicekunden:
verkstaden:
1. Motorgaranti.
1. Fler servicekunder.
2. Vägassistans.
2. Tätare servicebesök.
3. Trygghet.
3. Ökad vinst.

För verkstaden:

* 1.
Midman
ett automatiserat verktyg för ökad lojalitet
Fler är
servicekunder.
hosTätare
servicekunder,
minskat slir mot serviceintervaller
2.
servicebesök.
och högre lönsamhet hos verkstäder och bilsäljare.
3.
Ökad vinst.
Kontakta Midland direkt,
031-725 34 00 eller midman@midlandoil.se.
** Med mervärden som motorgaranti och vägassistans
* Midman
är ett
verktyg
ökad aktör
lojalitet
i 10 år eller
50 automatiserat
000 mil är Midland
en för
ledande
hos
slir motMidland
serviceintervaller
inomservicekunder,
garantier och minskat
servicelojalitet.
växer som
och
högre och
lönsamhet
hos Utbudet
verkstäder
bilsäljare.
oljemärke
IT-partner.
av och
smörjmedel
är
Kontakta
Midland och
direkt,
starkt, kunskapsservicenivån hög.
031-725 34 00 eller midman@midlandoil.se.
** Med mervärden som motorgaranti och vägassistans
i 10 år eller 50 000 mil är Midland en ledande aktör
inom garantier och servicelojalitet. Midland växer som
KONTAKTA
OSS IDAG.
oljemärke
och IT-partner.
Utbudet av smörjmedel är
Midland är
specialiserat och
på premiumoljor
för marknadens
starkt,
kunskapsservicenivån
hög. högsta krav. För nyare
personbilar ﬁnns Garanti På Väg – Sveriges längsta motorgaranti, 10 år eller
50 000 mil. För begagnade bilar ﬁnns Hjälp På Väg, premiefri vägassistans.
Hög kvalitet och en generös syn på garanti och uppföljning är viktiga faktorer
bakom Midlands tillväxt bland svenska verkstäder.

Midland AB | Fack 5063, 448 51 Tollered | Växel 031-725 34 00 | midman@midlandoil.se | www.midlandoil.se

KONTAKTA OSS IDAG.

Midland är specialiserat på premiumoljor för marknadens högsta krav. För nyare
personbilar ﬁnns Garanti På Väg – Sveriges längsta motorgaranti, 10 år eller
50 000 mil. För begagnade bilar ﬁnns Hjälp På Väg, premiefri vägassistans.
Hög kvalitet och en generös syn på garanti och uppföljning är viktiga faktorer
bakom Midlands tillväxt bland svenska verkstäder.
Midland AB | Fack 5063, 448 51 Tollered | Växel 031-725 34 00 | midman@midlandoil.se | www.midlandoil.se
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Global åkstol
– originalet!
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.

SnNau
5
50000. rt
ssåålld.000000
daa!!

ACTIA är nu distributör av
CAT Lights

Besök:

www.actia.nu

Ann-Kristin Hansson, vd BilMånsson i Eslöv och Hörby

S TAT I S T I K
Joé Lapinniemi gratuleras av
Toyota Swedens servicemarknadsdirektör Magnus
Croneborg, tv, och vd Xavier
Heylen.
Joé Lapinniemi, 27, på
Lindströms Bil i Trollhättan har utsetts till Sveriges
skickligaste kundmottagare i Toyota Sveriges stora
yrkestävling ”Guldpennan”.
Joé vann i finalen efter att ha
utklassat sina kolleger i fem
av sex deltävlingar. I höst åker
han till Toyota City i Japan för
att delta i den internationella
drabbningen mellan bästa
yrkesmännen och -kvinnorna i
koncernen.

Kontakta oss för snabb leverans.

För information om vårt nya
sortiment av ficklampor &
arbetsbelysning

”Duktiga tekniker blir allt mer en bristvara. Vi tog in
en kille som inte kunde någon svenska, men som
var en utmärkt mekaniker. Han har lärt sig språket
efter hand och nu är han tillsvidareanställd hos oss.
Det gäller att se möjligheterna hos människorna.”

Folk i branschen

När Bilia
köper Ana Bil
i Trollhättan,
och filialerna
i Uddevalla
och Ström
stad, åter vänder
Joachim Lind som vd i
egenskap av chef för för BMW
Bilia group i Göteborg. Ana
Motorcentrums verkstad i Stenungssund har stängts medan
den i Trollhättan är såld till
Mekonomen.
Stefan Sandberg är ny vd
för Tage Rejmes Lastvagnar i
Linköping och Norrköping. Han
efterträder Anders Nilsson.
Lasse
Grundström
har utsetts
till ny vd för
Opel Sverige. Han har
senast varit
marknadschef för Opel i Österrike och
sedan år 2000 arbetat inom
GM på olika positioner inom
både försäljning och marknad.
Han kommer ursprungligen
från Finland och har svenska
som modersmål.

Stora
skillnader
i löner

Hur ligger du
till i löneracet?

På högsta nivå tjänar chefer i bilbranschen bra jämfört med andra.
De lägre cheferna hamnar dock i
botten av löneligan. Det visar ny
statistik från Ledarna.
organisationen Ledarna lönestatistik
för svenska chefer. Den visar att
chefer inom bilhandel, service och
bilprovning har låga löner jämfört
med andra branscher. Medianlönen för en svensk chef är 44 250
kronor, men inom bilbranschen
tjänar cheferna bara 41 300 kronor
i månaden, vilket gör branschen
till en av de sämst betalda.
I toppen av samma lista
återfinns bank-, finans-, och
NYLIGEN PRESENTERADE

försäkringsväsendet, där en
genomsnittlig chef drar in 61 000
kronor i månaden. I andra sidan
av spektrat ligger polisen, där
cheferna bara får 33 200 kronor i
månadslön.
UNDERSÖKNINGEN VISAR också att
höga och låga chefer inom bilbranschen står sig olika bra i lönestatistiken. Företagsledare och högre
chefer inom bilbranschen tjänar
59 183 respektive 54 900 kronor

TJÄNAR DU RÄTT?
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20 000 KR
10 000 KR
0 KR
Högre
chef

Mellanchef

visar
också att det fortfarande finns
skillnader mellan könen. Efter
standardvägning, där hänsyn tagits
till olika lönepåverkande faktorer,
tjänar kvinnor bara 93 procent av
männens lön.
Undersökningen visar också
på stora geografiska skillnader. I
Stockholms län ligger chefens lön
på 50 100 kronor, vilket är över tio
procent mer än i Uppsala, Skåne,
Halland och Västra Götalands
län, där lönerna ligger runt 44 600
kronor. Sämst betalt har cheferna
på Gotland med en månadslön på
38 749 kronor. 2 
mc

LEDARNAS LÖNESTATISTIK

Så hög är månadslönen för en genomsnittlig chef i bilbranschen:

Företags
ledare

i månaden, vilket placerar dem i
mitten av tabellen. De bäst betalda
företagsledarna återfinns inom
bank och finans, där snittlönen
ligger på 80 400 kronor.
De lägsta cheferna inom bilbranschen har en lön som är långt
ifrån konkurrenskraftig. Ledarnas
rapport visar att första linjens
chef här tjänar 33 000 kronor i
månaden, vilket nästan räcker för
en bottennotering. De enda som
har lika dåligt eller sämre betalt
är polisväsendet samt textil- och
städbranschen.

Första
linjens chef

Specialist
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Vilken mångfaldssmart
och mixad bransch vi är!

S TAT I S T I K

Högst skadekostnad i Sverige

VI ÄGNADE ETT nummer åt jämställdhet förra året, en tidning med
kvinnor på alla bilder. I höstas hade vi miljötema. I det här numret
borrar vi in oss på etnisk mångfald.

Försäkringsbolagens ersättningar för bilskador skiljer kraftigt mellan olika länder.
Sverige toppar med en genomsnittlig ersättning på 67 000 kronor. Lägst ligger Turkiet
med ett snitt på 9 300 kronor. I Sverige växer ersättningarna samtidigt som de sjunker i många andra länder. Det visar en sammanställning över bilförsäkringskostnader.

områdena är ju inte i närheten av
skruv och mutter eller offensivt sälj och inte det minsta motormässiga. Mestadels fokuserar vi ju på de branschnära ämnena, men jag
tycker att det också är en tidnings skyldighet att driva utveckling,
stötta och inspirera till förnyelse i tiden.
För att vara attraktiva arbetsgivare och matcha kunderna och
samhället måste man tänka mångfaldssmart och rekrytera strategiskt, inte bara personer som liknar en själv utan bredare; många
som gjort det säger sig ha hittat talanger som de tidigare bara kunnat drömma om.
DE HÄR SAMHÄLLSTILLVÄNDA

Genomsnittliga kostnader för bilskador 2011-2013

70 000 KR
60 000 KR
50 000 KR

i det här numret vittnar om
hur lyckade etniskt mixade arbetsgrupper kan bli och om hur
kraftfullt mångkulturella ni är i branschen. Ni är helt enkelt bra på
integration, om det går an att uttrycka sig så.
Det gäller att hålla tungan rätt i mun så man inte i bästa välvilja
formulerar sig rasistiskt. I bryderierna över skillnaderna mellan
asylsökande, flyktingar, invandrare, migranter, nyanlända, nysvenskar och utrikesfödda skriver jag ibland hitflyttade.
Om Volvo cars i sin senaste reklamfilm säger att de bästa bilarna
byggs av människor från hela världen så kan vi säga ungefär samma
sak i återförsäljar- och servicemarknadsledet: Bilar säljs och repareras bäst av människor – av människor från hela världen!
FLERA AV ARBETSPLATSREPORTAGEN
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Sverige

Italien

Finland

Belgien

Tyskland Frankrike

2011

Norge

Grekland

Ungern

Estland

Slovakien Tjeckien

2012

Portugal

Turkiet

2013

Men antalet skador är få här hemma
DET HAR LÄNGE förekommit diskus-

sioner om en europeisk standardiserad
bilförsäkring inom EU.
Men Insurance Europe, som är
den europeiska motsvarigheten till
Svensk Försäkring, menar att det
inte är möjligt. Länderna är för olika i
kostnader, löner, körmiljö och mycket
annat. En av faktorerna man pekar på

är att försäkringsbolagens kostnader
för bilskador varierar kraftigt mellan
länderna.
Insurance Europe har mätt den
genomsnittliga kostnaden för försäkringsbolagen under tre år, 2011–2013.
Det är så kallad MTPL-kostnad, trepartskostnad med bilägare, verkstad
och försäkringsbolag som parter.

Kostnaderna var i genomsnitt drygt
37 000 kronor under de två första åren
för att sedan sjunka till cirka 28 000
kronor. Vad som varit anledningen till
den kraftiga nedgången har inte undersökts.
Sverige utmärker sig både i nivå
och i utveckling. 2011 var snittkostnaden drygt 61 000 kronor, men de två

POLE POSITION

senare åren har den stigit till drygt
65 000 kronor.
När det gäller mängden skador är
däremot statistiken den omvända.
Turkiet toppar med reparationsbehov
för ungefär 40 procent av bilflottan per
år och Sverige ligger i botten med bara
cirka 10 procent. Dessutom är trenden
i Sverige fallande.. 2
ac

KÄLLA: INSURANCE EUROPE

20 000 KR

säger har det varit väldigt roligt att besöka alla mångetniska företag. När personer med vitt skilda bakgrunder möts på
en arbetsplats upplever jag en atmosfär av dynamik och friska
fläktar. Som Ilhan Yalcin som porträtteras på
sidan 44 säger: ”Nationaliteter på arbetsplatser
är som frukter i en fruktaffär. Det är lite trist
med bara en sort.”
VAD MAN ÄN

-Vi har det ni behöver!
 Däckmaskiner & Hjultvättar
 Däckverktyg & Utrustning
 TPMS Sensorer & Verktyg
 Reparationsmaterial
 Tryckluftsutrustning
 Balanseringsvikter
 Billyftar
 Ventiler
 Hjulbultar
 Domkrafter
 Kompressorer

att citera en annan av
intervjupersonerna i det här numret, ryske
bilplåtslagaren Dennis Kusmin som
lärt sig svenska av arbetskamraterna
på Kiruna Lack- och Bilskadecenter.
Ett ord, anknutet till etnisk mångfald,
som spontant föddes i hans huvud var
”multikulturism”.
Även språket berikas!

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

”Bilar säljs och repareras bäst
av människor från hela världen”

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

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen
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OCH FÖRBRUKNING!

JAG AVSLUTAR MED

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

14

DÄCKREPARATIONSMATERIAL

erial av alla slag från
Däckreparationsmat
nal!
rkare TECH Internatio
världens största tillve

BARA LUFT!
NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN
0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se
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Proauto, med BMW- och Mini-verksamhet i Nyköping, Norrköping och
Linköping, ska bygga en ny BMWanläggning på Kallerstad-området
i östra Linköping. Därmed flyttar
man från det nuvarande bilhuset på
Tornby-området.
Den nya fullserviceanläggningen
ska stå klar under 2017.

Avstamp för
Godkänd
bilverkstad

Ahlberg utökar

MRF:S JOACHIM DUE-BOJE

Proaktiva Proauto

Ahlberg Bil, återförsäljare av Volvo,
Renault och Dacia och med anläggningar i Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg och Ljungby, öppnar under
året sitt ut- och ombyggda bilhus i
Karlskrona och Ljungby. Företaget
omsätter cirka 550 miljoner och har
runt 100 anställda.

och KBV:s Thomas Engström är ute på en landsomfattande informationsturné med närmare 30 destinationer och sjösätter de
nya riktlinjerna ”Godkänd bilverkstad”.
Här är bilder från mötet i Skåne där 28 verkstadsrepresentanter slöt upp på Bröderna Karlssons Bilverkstad i Hässleholm. Verkstaden är också en av pilotverkstäderna. Om ett år kommer det att visa sig hur

Tack för
förtroendet
Opel!

Rekordmånga skåningar kom till informationsmötet i Hässleholm som leddes av Joachim
Due-Boje, tv, och Thomas Engström, th.

många som följt dokumentet, anlitat tredjepartskontrollanter och klarar en revision för att bli just
Godkänd bilverkstad.
TEXT & FOTO PAUL FRIGYES

Nybergs bygger högt
Nybergs Bil planerar en stor utbyggnad av sin nuvarande anläggning
i utkanten av centrala Jönköping.
Förutom en ny bilhall med butik och
kafé kan det även bli ett höghus med
20–25 våningar och cirka 100 lägenheter ovanpå det nya bilhuset.

Fler Isuzu-ÅF
Tofta Bil i Kristianstad, grundat 1970,
har blivit ny återförsäljare för Isuzu,
som komplement till Citroën, Iveco
och Suzuki. Bilbörsen i Linköping har
också nyligen börjat sälja Isuzu som
komplement till Subaru och Kia.

Finspångsfilial

STEFAN KARLSSON
vd, Bröderna Karlssons
Bilverkstad, Hässleholm:
– Vi har varit med i pilotprojektet, och det känns
bra att vara värd för dagens
möte. Branschen behöver
gemensamma riktlinjer; det
finns för många oseriösa
bilverkstäder.

OLA HAMPE-OLSEN
Verkstadsrådgivare,
Bilcity, Kristianstad:
– Jag kan tänka mig att
en certifiering också kan
komma att fungera som en
konkurrensfördel. Många
kunder vill känna att de anlitar ett seriöst företag. Som
organisation tycker jag att
MRF borde synas mer mot
konsumenterna också.

JAN NILSSON
Servicechef, Paulssons Bil,
Helsingborg & Ängelholm:
– Våra verkstäder har haft
liknande kontroller i minst
åtta år, normer på en nivå
högre än dem som MRF tagit
fram. Men de verkstäder
som är här i dag är inte de
som verkligen hade behövt
vara det, de som slarvar med
kvaliteten.

THORD ELIASSON
Verkstadschef, Skånebil,
Ängelholm:
– Bra initiativ, men hur får
man med småverkstäderna i
det här? Om bara de som redan har kvalitetssäkring går
med är inte så mycket vunnet. Viktigast för branschen
är att få med alla.

JOACHIM DUE-BOJE
Ansvarig för service
marknad på MRF:
– Turnén kan bli ett
avstamp för en bred kvalitetssäkring. Det handlar om
revisioner på verkstäderna,
om att följa normer och
regleringar men framför
allt om att etablera ett nytt
mindset hos mekanikerna,
ett nytt sätt att tänka och
följa rutiner. Branschen
måste driva igenom det här,
annars blir det lagstiftning
och myndighetskontroll.

DAN NILSSON
Reservdelsrådgivare,
Bilcity, Kristianstad:
– Certifiering är bra,
absolut. Jag tycker att man
borde kräva yrkescertifikat
och kontroll av dem som
arbetar som bilmekaniker
också. Elektriker har det men
inte bilmekaniker, trots att de
hanterar teknik med mycket
elektronik i fordon med
människor i som far fram i
hög hastighet.

THOMAS ENGSTRÖM
Vd, Kontrollerad
bilverkstad (KBV):
– Granskningen av Kalla
Fakta i TV4 blev en skarp
signal för förändring, och
det här är första gången
branschen tagit fram tydliga
gemensamma direktiv. Det
handlar om att lyfta lägstanivån. Framför allt kommer
det att göra att kunderna
kan känna sig trygga med
verkstäderna.

JERRY SVENSSON
Servicerådgivare, Dahlqvists Bil, Hässleholm/
Kristianstad/Ängelholm:
– Vi följer riktlinjerna
redan i dag. Jag är här för
att orientera mig om vad det
innebär att certifiera sig, vad
det kostar, vilka kriterierna
är. Men hittills har faktiskt
aldrig någon kund frågat
efter kvalitetscertifiering.
Kunderna lär nog känna
kvaliteten på verkstäderna
genom egna erfarenheter.

80-årsjubilerande Zetterbloms Bil i
Norrköping, återförsäljare för Citroën
och Mitsubishi, har öppnat en filial i
grannkommunen Finspång. Zetterbloms ägs ännu av grundarfamiljen
med Fredrik Zetterblom som vd. De
har ett 20-tal anställda och omsätter
närmare 200 miljoner.

Nya Kiahandlare
KC Motors, återförsäljare för Kia i
Täby, har nyligen öppnat en anläggning i Nacka. Det innebär att Kia för
närvarande har åtta återförsäljare i
Storstockholm.
I Skövde har Gustaf E Bil börjat
sälja Kia som komplementmärke
till Opel och Mitsubishi och har en
fullserviceanläggning för Kia på
orten. Gustaf E Bil har sedan drygt
ett år även sålt Kia i Mariestad och
Lidköping. Företaget ägs av Midway
Holding och grundades 1947 som
Gustaf E Johansson Bil. de har i
dag cirka 80 anställda i Skövde,
Mariestad, Lidköping och Vara och
omsätter cirka 300 miljoner.
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Christofer Bachman

Brand Manager Opel Finans Sverige

Nytt samarbete ska stärka Opel
Vi är glada att lansera Opel Finans som en del av Santander
Consumer Bank. Tillsammans ska vi utveckla vårt gemensamma
erbjudande och arbeta för att stärka Opels varumärke på den
svenska marknaden.

Opel privatleasing är redan lanserad – en efterlängtad produkt
för både generalagenten, återförsäljarna och kunderna.
Vi ses i bilhallen!

I huvudet på en klusterforskare

2

TEXT GUDRUN PAWLO LINDSKOG

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

Bilhandlare
huv mot huv
Bilhandlare lägger
ofta hallarna intill
varandra. Forskaren
Oana Mihaescu
på HUI vet varför.
Vad står kluster för i bilhandlarvärlden?

hr motor Ljusdal, inﬂytt dec-15
Biltjänsten Håkan Serrander, KIA-återförsäljare Eskilstuna, inﬂytt dec-15

– Det är bilhandlare som etablerar sig längs
samma gata eller korsning. Ofta i utkanten av
tätorter. Kluster är vanliga i den här världen.
Många konsumenter är beredda att resa längre
för att köpa bil än för att handla till exempel
mat för dagen. Då är det lönsamt att bilhandlare samlokaliserar för att kunna dra nytta av
varandras kunder.
Drar kluster per automatik fler kunder?

– Ja, om kundunderlaget är tillräckligt. Olika
bilhandlare säljer ofta liknande produkter och
kunderna jämför därför olika handlares utbud.
Hittar de inte det de vill ha i en butik korsar de
gatan och går till en annan med liknande sortiment. Och köpområdets attraktionskraft ökar.
Vässar ägarna kompetensen för att klara
konkurrensen?

– Så är det ofta. En av effekterna med samlokalisering är ju ökad konkurrens. Man måste
vara innovativ, testa nya kampanjer,
erbjudanden och nya försäljningsOANA MIHAESCU
metoder. Sticka ut i mängden, bli
synlig för potentiella kunder och
ÅLDER: 38.
samtidigt behålla kunderna. Inte
GÖR: Forskare vid HUI Research i Stockholm.
helt lätt om en liknande butik
KARRIÄR: Doktorsexamen i stadsutveckling, har
lockar intill. Därför krävs kompejobbat i Rumänien, USA, Luxemburg. Undervisar
på Södertörns Högskola och Högskolan Dalarna.
tenta ägare.
Kan rädsla för konkurrens göra
bilhandlare fartblinda?

SENASTE BILINKÖP: På Upplands Motor i ett
kluster i Kista.
MOTTO: ”Count your age by friends, not years.
Count your life by smiles, not tears” (John Lennon).

– Kanske. Vissa företag kan investera för mycket eller ta för många
risker om de överskattar konkurrensen. Då hotar konkurs eftersom de spenderar resurser som inte ger förväntad avkastning.
Speglas Gnosjöandan i klustertänket?

– Det kan vara så. Företag som samlokaliserar
brukar vara ambitiösa och beredda att ta egna
initiativ och risker. I bilhandlarvärden är det
ofta nystartade småföretag som bygger upp

Henric Martell 073-800 83 70 I Sven Wiklund 070-555 19 46
Temahallen HK 044-337060 I www.temahallen.com I mail@temahallen.com

kluster. Fast jag tror inte att de tänker först och
främst på andras välfärd när de lokaliserar sig i
ett kluster. Man är mer egoistisk och tänker på
alla fördelar företaget kan få.
Andra fördelar …?

– Bilhandlarna kan exempelvis utnyttja en lokal
pool av arbetskraft, dela på dyra specialtjänster

eller nyttja spill-over-effekter av kunskap. För
kunder betyder det ofta bättre erbjudanden,
lägre priser och även bättre service.
Problem?

– Tyvärr riskerar handlare som inte kan hålla
takten med de andra i klustret att gå i konkurs
eller tvingas flytta från området. 2
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Motorplock

Ta kontroll med
MRF Kalkylprogram

2

AV MARIANNE STERNER

Kan mest av alla

Befriad förare.

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 respektive 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

Samma kalkyl oavsett verksamhet

SJÄLVKÖRANDE
& FÖRARLÖSA
utvalda vägar i och
runt Göteborg att börja trafikeras av ett
hundratal Volvobilar som kör sig själva.
Volvo är dock inte först med att släppa ut
förarlösa bilar i trafiken. Flera tillverkare,
bland andra Audi, Nissan, Mercedes och
Toyota, har rullande experimentfordon
och det kan hända att man på en svensk
väg möter en Scania där föraren inte håller i ratten.
Tidningen Ny Teknik har
låtit sammanställa alla patent
som tagits på teknik för självkörande fordon. Toyota leder
med 138 patent och ansökningar. Om fyra år hoppas Toyota kunna
börja sälja den första bilen som klarar sig
utan förarhjälp.
Redan på 1990-talet bjöd Mercedes på
en åktur i en bil där föraren lät händerna
vila i knät. Nu har Daimler fått ett 70-tal
patent och nästan lika många, 66 patent,
har Google. General Motors och Nissan är
också flitiga patentansökare på teknik som
ska ersätta föraren.
Volvo Cars har hittills bara 14 patent,
enligt Ny Teknik, men det svenska autonoma systemet ska kunna klara alla tänkbara trafiksituationer. Det bygger på ett
avancerat samspel mellan radar, kameror,
ultraljuds- och lasersensorer som står i
förbindelse med en avancerad GPS och en
högupplöst 3D-karta där informationen
från bilens system matchas med en bild
av omgivningen. Information om aktuella
trafiksituationer får bilen från trafikverkets trafikcentral, via datormolnet.
Bilarna kör sig nog själva säkrare än
med stressade och ouppmärksamma
förare, vilket antyds av en undersökning
från University of Michigan transportation research institute. Den omfattar
elva rapporterade mindre olyckor med
självkörande bilar mellan 2012 och 2015.
Ingen av olyckorna ska dock ha orsakats av
de förarlösa bilarna utan av de opålitliga
medtrafikanterna.

Den tionde generationen av Mercedes E-klass
kan mer än någon annan bil. Systemet Drive
pilot kör bilen utan förarens inblandning i upp
till 210 km/tim. Farthållaren håller avståndet
till andra bilar och rättar sig efter hastighetsskyltar. När det blir dags att parkera kan bilen
sköta det själv med hjälp av en smartphoneapp. Nya E-klassen har vuxit med drygt fyra
centimeter men trots storleken har den blivit
snålare. E 220d drivs med en nyutvecklad
diesel på 195 hk som klarar sig på 0,39 l/mil.

Mercedes E-klass.

Snyggast på salongen

SNART KOMMER NÅGRA

Lexus LC500.

Lexus utmanar de lyxigaste sportkupéerna med sin
maffiga LC500, en 4,76 meter lång sprinter med en
design som avslöjar dess temperament. Under motor
huven ryter en V8 på fem liter och 473 hästkrafter,
med ett vridmoment på 527 Nm. Bakhjulen drivs via en
tioväxlad automatlåda som uppges göra lika snabba
växelbyten som en dubbelkopplingslåda. På bilsalongen
i Detroit i januari vann LC500 ”Eyes on design award”.

”Toyota har 138 patent på teknik för själv
körande fordon, ingen annan har fler”
Vattentät glädjespridare
Målsättningen för Citroëns designers är, att
betraktarna ska bli glada av e-Mehari. Den
lilla öppna bilen är döpt efter en 60-talspickup men i modernt rundad tappning är den
eldriven och tillverkad av thermogjuten plast
som tål stötar. Inredningen är vattentät och
kan spolas ren med slang. Elmotorn på 50 kW
ger en toppfart på 110 km/tim och kan driva
bilen upp till 20 mil på en laddning. E-Mehari
tillverkas i Rennes och ska i början bara säljas
i Frankrike.

Citroën e-Mehari.

Anpassad för skogen

Audi allrod Quattro.

Volvo XC90 vann igen

Lagom till sommarens skogsutflykter kommer Audi
A4 som Allroad Quattro med 34 millimeters högre
markfrigång och lite robustare designdetaljer. Fyrhjulsdriften är permanent och bilens köregenskaper
kan justeras på sex olika sätt med Drive Selectsystemet. Det finns bland annat ett offroad-läge som
anpassar drivningen för extra krävande vägar. Inte
mindre än 30 olika säkerhets- och assistanssystem
finns på menyn, bland annat Trailer Assist som hjälper föraren backa med släp. Bilen får dra 2 000 kilo.
Årets suv.

Volvo XC 90 har utsetts till 2016 North American
Truck of the year. Därmed rullar den i samma
framgångsrika hjulspår som företrädaren, vilken
blev Årets Truck 2003. Utnämningen skedde på
bilsalongen i Detroit i januari, efter en omröstning
bland 53 amerikanska motorjournalister. I finalen
tävlade Volvo XC90 mot Honda Pilot och Nissan
Titan XD. Personbilsklassen vanns av Honda Civic
före Chevrolet Malibu och Mazda MX-5.
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Nytankat
Bil i trä

En träbil till

Toyota bygger i trä. Den här
konceptbilen avtäcks i dagarna
på möbel- och designmässan
i Milano. Namnet är Setsuna
som betyder något i stil med
”tidpunkt” eller ”betydelse” och
ska symbolisera flyktiga stunder
mellan människa och bil. Olika
träslag, bland annat cederträ
i karosspanelerna och björk i
ramen, är sammansatta med den
japanska tekniken okuriari utan
vare sig spik eller skruv.

Vid KTH forskas det också
om nya lättviktskarosser
för bilar. Det här pilotbygget
har ett tak av barrvedslignin
och parallellt pågår försök
med kolfiberkompositer – lättviktsmaterial på förnybara
råvaror från skogen. Även i batterier testas lignin som elektrodmaterial och det finns en vision om att kunna gifta ihop
kaross och batterier. I framtida lätta och bränslesnåla bilar.
Om krocksäkerheten förtäljer inte historien.

GÖR BÄTTRE BILAFFÄRER.
Din säljframgång bygger på att ha koll på historiken, varje begagnad bil har
en egen unik historia – och ett unikt värde.
Strålkastarsprej
Nya sprejen för strålkastarreparationer från
Hagmans har klarat Bilplastforums tester. Sprejen
återställer strålkastarens coating till originalskick,
”ibland till och med bättre”, enligt marknadsföringen. Hållbar och kostnadseffektiv renovering utlovas. En sats kostar 461 kr inkl moms, tvättvätska
etcetera tillkommer.

Ny optikteknik
Trä är det senaste
karossmaterialet.

Vilka
skinn!
Fjäderlätt är nya
korthållaren från
I-clip. Fodralet går att få
i samma kalvskinn som klädseln i Mercedes-AMG,
kostar 349 kr. Dyrare är fodralen av strutsben,
stingrocka och (rättvisemärkt) krokodilskinn. Störskinnet är dyrast, uppemot 2 000 kr. En gedigen
flärp håller tolv kort på plats, sedelklämma finns
på baksidan. Finns i 35 svenska butiker som är
listade på www.i-clip.com

Vasablå …
… heter de här snygga blåtandsanpassade hörlurarna
som finns med fem storlekar
på öronsnäckorna. En svensk
handgjord produkt från Sudio
som också finns i tre andra
modeller och flera färger. För
Android och Iphone. Pris 995
kr inkl moms, liten skinnpåse
medföljer.

Långlivade
rondeller
Norton lanserar
ett nytt
sortiment av
filmrondeller, Pure ice,
med längre
livslängd. Utmärkt
fasthållning av slipkornen, lång livslängd och följsamhet utlovas. Avsedda för oscillerande maskiner
med kardborrefästning. Bruttopriser mellan 6 och
14 kronor per rondell beroende på storlek.

Vinnarna av Sonax Xtreme läderrengöring som
vi lottade ut i förra numret är Clas Ljungqvist,
Daniel Käll, Niklas Andersson, Mikael Enqvist,
Mikael Södergren och Magnus Holmgren.

Belysningslösningarna på nya Audi A4, inte minst
baklyktan och takmodulen, tar Hella åt sig äran av.
Ytterligare en ljus lösning är instegsbelysningen
som sitter i tröskelplåten bakom framhjulen och
lyser upp marken upp till fyra meter i ett specifikt
mönster runt bilen när ägaren trycker på nyckeln.

Nya italienska balanseringsmaskinen för däck har
automatisk lasyrinmatning, laserpositionering för
både slag- och klistervikter, ”touche-skärm”, bra
belysning och är otroligt användarvänlig, enligt
Boab Hjuldelar som säljer dem för 85 000 kronor
plus moms.

Många ägare

Få ägare

Inkonsekvent mätarställning

Låg mätarställning

Tidagare varit stulen

Aldrig stulen

Taxi/hyrbil

Inte använd som taxi

Importerad från t.ex. Litauen

Svensksåld

Underkänd besiktning

Besiktigad

Dra fördel av de värdefulla och viktiga uppgifterna du får i
din CARFAX-rapport när du prisförhandlar.

Praktexemplar.

Värstingmodell

Lika på ytan. Olika
värden
under huven.

Mättade mixfärger
Med de här två nya mixfärgerna för specialeffekter
från Standox kan exakt färgmatchning nås. Underlättar vid så kallade merytor. Namnen är Caribbean
Blue Pearl Mix 290 och Indigo Fine Pearl Mix
289, färger som kan användas tillsammans med
baslacksystemen Standoblue och Standohyd plus.
Säljs i burkar om 250 ml.

UPPTÄCK ALLA FÖRDELAR CARFAX ERBJUDER VID INKÖP, ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING!

E-Mail: dealer@carfax.se | Telefon: 010 – 195 95 20 | Hemsida: www.carfax.se
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I FRAMKANT
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VA N DA AC A R S

A RT I K E L N I KORT H E T
2 Vanda Acars skadeverkstad i Kista är den enda verkstaden som 2015 klarade sig utan några anmärkningar
i Dekra-kontrollerna. Trots det har två försäkringsbolag
avslutat samarbetet med verkstaden. Ledningen är
övertygad om att det beror på negativa rykten. Nu går all
energi till att rentvå sig och få in fler jobb.

Vanda Acars skade
verkstad i Kista blev
bäst i klassen när
Dekra testade verk
städer förra året.
Men betyget har satt
ny fart på illasinnade
rykten om verkstaden,
och nu förlorar
företaget viktiga jobb.
TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO RICKARD FORSBERG

Fläckfri
& förtalad
Mike Tajik tar sig runt på en air board i de
stora verkstadslokalerna. De anställda får
också låna den. Enligt Mike ger den bättre
träning än att gå samma sträcka.
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M

otorbranschen
träffade förre vd:n
Mike Tajik och den
nya vd:n Gudjon
Hallgrimsson som
berättade en historia
som lett till att Mike
lämnade vd-stolen efter vad han säger ha varit
flera år av slit och kamp mot osanna rykten.
– Redan när verkstaden öppnade 2012 drabbades vi av en massiv rykteskampanj, helt utan
grunder. Det är bedrövligt att en del seriösa företag i branschen, bland andra försäkringsbolag, inte vill ha med oss att göra, säger Gudjon
Hallgrimsson.
Han hörde talas om ryktena till och med
innan han började som vd.
– Jag reste mycket i mitt tidigare arbete och
fick ofta höra från personer i branschen om
M OTO R B R A N S C H E N 4 . 2 0 1 6
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I

VA N DA AC A R S

Duncan Benjamin Ludacris
förbereder lackeringen.

VANDA ACARS SKADEVERKSTAD

Hasham Sayeedi kollar passformen
på den nya delen som skarvats.

ÄGARE: Alireza Rezaei, Makhan Singh Dhanoa,
Lam Invest AB.
SÄTE: Kista.
ANTAL MEDARBETARE: 39 personer.
ANTAL REPARERADE BILAR PER ÅR: 3 500.
OMSÄTTNING: 50 miljoner.
VINSTMARGINAL: Drygt 3 procent på sista raden.

Stabile islänningen Gudjon Hallgrimsson
stöttar Mike Tajik i jobbet med att rentvå
företaget från illasinnade rykten.

Vd:n Gudjon Hallgrimsson och Mike Tajik har kontor mitt i
verkstaden för att ständigt finnas till hands. Här följer de
jobbet med ungefär 3 500 reparationer som görs varje år.

Acars som jävla invandrare och kriminella.
När jag frågade om källan till det som sades
om kriminalitet och mutor hänvisades ofta till
någon från försäkringsbolagen som hade varit
på besök.
– Nyligen hörde vi från ett av försäkringsbolagen att resultatet hos Dekra skulle vara
fel och att ledningen på Acars skulle ha mutat
till sig resultatet. Hur kan man ens komma på
sådana tankar? Och hur kan seriösa företag
bete sig på så låg nivå och sedan inte kunna ge
en skälig förklaring, säger Hallgrimsson och
skakar på huvudet.
Hallgrimsson försäkrar att varken ledningen eller företagets ägare har kriminell
bakgrund.
Företagsnamnet ”Acars” kommer däremot
upp på nätet ihop med en person som är medlem i ett kriminellt motorcykelgäng, men han
har ingenting med verkstaden att göra och har
aldrig haft det.
TFF har
sedan 2014 genomfört verkstadskontroller.
2014 års resultat, som presenterades våren
2015, visade att väldigt många av bilreparationerna fick anmärkningar hos svenska
verkstäder.
Vanligast var brister i lackarbete och rostskydd, att man fakturerat för arbete som inte
utförts och att metodbeskrivningen för arbetet
inte följts. Även Acars fick ett par anmärkningar då.
Vid årets resultat, även om det inte sägs

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN
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V M-M E DA L J Ö R

Ebru Köseogolu möter kunderna i receptionen.

”FÖR MÅNGA NYANLÄNDA HAR VI BLIVIT
STARTEN IN I DET SVENSKA SAMHÄLLET,
OCH VÅR AMBITION ÄR ATT GE MÖJLIGHET TILL ARBETE OCH EN FRAMTID”
Gudjon Hallgrimsson, vd

officiellt, är det uppenbart att Acars var enda
verkstaden i Sverige utan en enda anmärkning.
Chefsjurist Bengt Ek på TFF, som samordnar Dekra-kontrollerna, vill inte kommentera
enskilda verkstäders resultat.
– Vi gör kontrollerna för att skaffa oss en

helhetsbild av branschen, och vi hoppas att
det kan påverka kvaliteten på reparationerna,
men vi har valt att inte offentliggöra namnen
på företagen eftersom resultatet hos en del
verkstäder varierar kraftigt från ena året till ett
annat. Det finns med andra ord utrymme för
slumpmässiga avvikelser, säger Bengt Ek.

Plåtslagaren Garabet Youssef Ovanis ska byta
skärm och förbereder innan han skarvar den nya
delen.

Kan verkstäderna påverka resultatet?

– Nej, resultatet är tillförlitligt. Våra kontrollanter kommer oanmälda till verkstäderna
och går igenom de objekt som ska betalas av
försäkringsbolag. Vi tittar både på pågående
reparationer och på objekt som avslutats.
Ibland demonterar vi bilar eller använder fiberoptik för att kontrollera en reparation. När
kontrollen är avslutad går kontrollanten och
verkstadschefen igenom vilka avvikelser man
hittat, säger Bengt Ek.
NÄR VANDA ACARS öppnade 2012 försökte
man följa försäkringsbolagens krav på att jobben skulle göras under samma tak.
– Vi byggde vår vision som en komplett

skadeverkstad med mek, plåt och lack under
samma tak med minskade transportkostnader, kortare ledtider och mer miljötänk,
berättar Mike Tajik.
Det blev 6 800 kvadratmeter kontor
och verkstadsyta och 10 000 kvadratmeter
parkering med tvåvånings garagehus. I dag
omsätter företaget 50 miljoner kronor och
hanterar mer än 3 500 skadade bilar per år. 39
personer är anställda.
– Vi har ett mycket bra samarbete med
Trygg Hansa och Din Bil. Ett av de bolagen
som däremot avslutat samarbetet med oss
är Länsförsäkringar, ”folkets bolag”, säger
Gudjon Hallgrimsson.
När Motorbranschen frågade varför Länsförsäkringar avbrutit samarbetet skickade de
följande svar.
”Vi tar hänsyn till en mängd olika faktorer
såsom kvalitet, pris, kapacitet, erfarenhet,
miljö med mera när vi upphandlar olika
typer av samarbeten. Som du säkert förstår så
varken kan eller vill vi kommentera enskilda
avtalsförhållanden.”
– Vi har skrivit brev, ringt och bjudit hit
dem. Allt för att försöka ta reda på var-för de
har ”brutit” samarbetet och med det i handen
kunna rätta till vad som är fel. Vad mer kan
vi göra för att få ett svar? frågar sig Gudjon
Hallgrimsson och tillägger:
– Man kan undra vilka etiska regler de
har, när vi som professionell aktör uppfyller
samtliga krav de ställer.
– Alla ägarna och förre vd:n Mike har klivit

tillbaka, och ingen av dem har i dag någon
ledande roll i företaget. Jag är tillsatt för att
strukturera om företaget och öka lönsamheten. Vi har ingenting att dölja, och ärlighet är
mitt ledord och mitt motto, säger Hallgrimsson med emfas.
har resan varit tuff. Han orkar inte prata om den. Han lämnar rummet,
och det är inte svårt att se att besvikelsen tärt
på honom.
– Försäkringsbolagen styr marknaden till
90 procent. När de bolag som nu inte samarbetar med oss inser att ryktena inte är sanna
hoppas jag att vi kan börja diskutera samarbete och gå vidare, säger Gudjon Hallgrimsson.

FÖR MIKE TAJIK

Vad är det som gör att ni klarat er utan
anmärkningar?

– Vi tänker så här: Kunden är kungen. Vi
ser alla jobb som om det är våra egna bilar. Vi
levererar inga bilar med fel nyans eller dåligt
underarbete.
Många av de anställda på Acars kommer
från olika länder.
– Det har varit elva nationaliteter samtidigt
som jobbat här. Det har i många fall blivit
starten för nyanlända in i det svenska samhället, och det har varit och är vår ambition
att försöka bidra till ett bra liv för dem som
söker sig till Sverige genom att ge dem möjlighet att arbeta och bygga upp sin framtid,
säger Gudjon Hallgrimsson, som själv född
på Island. 2

Balanserar
på ståhjuling
Förflyttning på 6 800 kvadratmeter
stor verkstad med 10 000 kvadratmeter stora parkeringsytor kräver
kondition. För att snabbt kunna ta sig
runt använder Mike Tajik en så kallad
air board.
Ljudlöst svischar han genom hallarna med laptopen i sin hand och stannar
och pratar med sina anställda.
– Tidigare hade jag problem med
ryggen. Jag är inte typen som sitter
still fram-för en dator vid ett skrivbord
hela dagarna, säger Mike Tajik, som
innehar VM-guld i blått bälte i jjiujitsu
från Las Vegas 2015.
– När man står på air boarden tränar
man mag- och ryggmuskler. Jag mår
mycket bättre än om jag går runt.
Dessutom är det lättare att ta sig runt.
När jag ska släcka på kvällarna går
det mycket fortare med den här. Det
händer faktiskt att kollegerna också
använder den. Den är både praktisk
och rolig, säger han.
Mike Tajik tränar sex gånger i
veckan. Han är egentligen brottare
men började med jiujitsu eftersom
hans tolvårige son ville börja på Nacka
Dojo. Sonen har redan vunnit flera
mästerskap.
– Jag måste träna för att må bra.
Jag har gym hemma och gym här.
Mike tränar i masterklassen +30 och
håller mest till på Nacka Dojo, oftast
ihop med sin son.
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NYTT I VERKSTADEN!

3 kunder tycker till
TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS

Att välja verkstad
– vad är mest prisvärt?

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

HYDRAULISK 2-PELARLYFT 5,5 TON

Att lämna in bilen på verkstaden … känslan för kunden är lite som att lägga in
sig själv för operation. Vad ska de egentligen göra där inne under huven, hade det
inte funkat lika bra med en hemkörd huskur? Och vad är en rimlig kostnad?
MADE IN ITALY

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, med svivlande armar
eller standard 3 delade.
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.

SNABBT – SÄKERT – EFFEKTIVT

ARBETSPLATSINREDNING
VOLVO VÄXJÖ

Från 3,7 till 18 kW

ROGER BENGTSSON

SUSANNE OLSSON med
barnbarnet Theo Falk

TRESOR AMANI

Gör: Kommuntjänsteman.
Bor: Helsingborg.
Kör: Saab 9-5, 2004.

Gör: Fritidsledare.
Bor: Kungälv.
Kör: Renault Clio, 2008.

Gör: Undersköterska.
Bor: Örebro.
Kör: Saab 9-5, 2002.

Hur mycket ska en mekaniker ha i timmen?
– Det är ju rätt dyrt. Jag vet ju i och för sig vad jag
själv tog i timmen när jag var konsult, och verkstäder har ju en massa instrument och lokaler och
annat. Men märkesverkstäder är ändå i vassaste
laget. De dyraste ligger väl runt 1 500 i timmen?
Vad är rimligt?
– Under tusenlappen borde räcka. Och är det inte
en märkesverkstad tycker jag att de borde kunna
ligga på runt 500.
Har det blivit dyrt någon gång?
– Ja, det var väl någon tiotusenmilaservice. Efter
det gjorde jag servicen själv. Det är ju så man gör,
man åker till märkesverkstaden de första åren,
under garantitiden. Sen gör man de vanligaste
grejerna själv. Eller åker till en mindre verkstad.

28

M OTO R B R A N S C H E N 4 . 2 0 1 6

Vad är okej att betala i timmen på verkstaden?
– Om de är bra, då kan jag tänka mig runt 600 kronor i timmen. Visst, jag kan mycket väl tänka mig
att det är dyrare i storstäder. Men jag bor på landet.
Har det någon gång blivit dyrare än du tänkt
dig?
– Ja, men den gången stoppade min man mig. Jag
är nog lite lättlurad, så jag brukar alltid kolla med
honom.
Vad var problemet?
– Vi hade en halvgammal Volvo på den tiden och
verkstan hittade en massa saker de ville fixa, sammanlagt skulle det kosta 22 000. Jag fick en chock.
Min man åkte dit och talade med dem och när han
kom tillbaka var vi nere på 3 500. En del grejer var
sånt som vi kunde vänta med några år. Sedan var
det annat som min man kunde ordna själv.

Vad får det kosta i timmen på verkstan?
– Några hundra i timmen kanske? Ibland tycker
jag att de lägger på för mycket tid. Och märkesverkstäder är alldeles för dyra. Själv brukar jag ta
bilen till en bekants bekant hemma i Örebro, då
får jag ett bra pris. Sedan är jag lite händig själv
också.
Har du varit med om att det blivit dyrt?
– Ja, på en Volvo 740 som jag hade förr. Jag skulle
skifta däck och så drog de sönder en av bultarna.
De var tvungna att såga av den och ordna en ny.
Så fick jag betala 1 800 kronor. Merde! Då var jag
förbannad. Och på min Saab hade jag problem med
att det läckte kylvätska. På märkesverkstaden
skulle de ha 10 000. Det tyckte jag var för dyrt. Sen
bilade jag ner till Belgien och då kollade jag vad de
skulle ta på en verkstad där. Bara 3 000!

BOK
DEMOA
!

BMW TROLLHÄTTAN

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

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

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

Vi utför även kalibrering av:

10054
ISO/IEC 17025

Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) / Balanseringsmaskiner
Hjulinställare / Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar Oljepåfyllare / Skjutmått
Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

0510-88 490 • info@carpart.se

www.carpart.se

2 LÖSNINGEN

1

Problemet

2

Lösningen

Utbildningen
lades ner.

Pånyttföddes som
vuxenutbildning.

Fredrik Håkansson
räddade utbildningen
i karosseri och lack.
Den praktiska delen
utförs där han jobbar,
i skadeverkstaden på
Bilkompani i Kalmar.

FREDRIK HÅKANSSON TOG STRID:

Utbildning i kaross
& lack räddades kvar
När Fredrik Håkansson, skadechef på Bilkompani i Kalmar, fick veta att den
lokala fordonsutbildningens inriktningar på karosseri och lackering skulle läggas
ner bestämde han sig för att försöka göra något åt det. Resultatet blev en ny vuxenutbildning. Andra kullen har precis börjat.

3

Resultatet

Alla i första kullen
fick jobb.

Kalmar bestämde sig inför 2015 att
lägga ner karosseri och billackering på fordonsprogrammet.
Intresset ansågs vara för lågt. Många ungdomar vill bara arbeta med datorer och tror att vi jobbar i en mörk grotta när vi
i själva verket har ljusa lokaler och stort fokus på att personalen ska må bra.
Men på grund av få sökande lades utbildningen ner.
Läraren blev uppsagd, verktygen skulle säljas och lokalerna
tömmas. Det var ett hårt slag för oss, vi är i ständigt behov
av lackerare, plåtslagare och vanliga mekaniker och det råder
huggsexa bland företagen i regionen om den personal som
finns. Ända sedan jag började i branschen 2002 har det klagats
över bristen på personal. Enligt en ny kartläggning från Motorbranschens yrkesnämnder kommer det att behövas omkring
5 500 nya medarbetare de närmaste tre åren, men bara 3 000
kommer att gå ut från de gymnasiala fordonsprogrammen
under den tiden.Därför är det viktigt att kämpa om de utbildningar som finns.”

”LARS KAGGSKOLAN I

att det råder brist på personal hos alla firmor
kunde jag inte bara se på när utbildningen försvann utan att
ta tag i det. Det har funnits tillfällen när jag har varit nära att
ge upp, men jag brinner för mitt jobb och vill inte att yrket ska
dö ut.
Jag tjatade regelbundet på skolan om vikten av en utbildning i lackering och karosseri. Till slut gav det effekt. Magnus
Svensson, lärare på fordonsprogrammet, blev involverad och
fick kontakt med Kunskapsnavet som bedriver kommunal
vuxenutbildning. Kunskapsnavet var berett att gå in och betala
för vuxenutbildning inom karosseri och lackering, medan Lars
Kaggskolan lovade att stå för lärare och lokaler.
Vi samlade ihop nästan alla bilfirmor i stan och hade ett
möte där vi gick igenom hur utbildningen skulle vara upplagd
för att matcha våra behov. Sen har allt bara rullat på.”

”I OCH MED

sedan började första kullen med totalt elva
elever, mellan 20 och 50 år. Det är en tuff utbildning där
eleverna får ta studielån och lära sig allt på endast ett år. Av
de åtta personer som skulle bli plåtslagare slutförde fem sin
utbildning. Av de tre som skulle bli lackerare slutförde en
utbildningen. Alla som gick ut fick jobb.
Jag har inte släppt taget om utbildningen utan jobbar för
fullt för att förbereda för andra kullen, med i dagsläget sju
elever som började i mitten av mars. Första året var en uppstart
och vi är bättre rustade i år.
Jag har fått vår färgleverantör att ställa upp med gratis
plastutbildning medan VW group ställer upp med material. Jag
har även lyckats övertala Dina försäkringar Öland, Länsförsäkringar Kalmar och If Skadeförsäkring att hjälpa till med bilar
så eleverna har något att jobba med.
Jag har lagt mycket tid på skolan under dagtid, Bilkompani
låter mig hållas. Vår verkstadschef Kenneth Olsson sitter, precis som jag, i utbildningens programråd och tycker också det
är viktigt att det utbildas nya plåtslagare och lackerare.”

”FÖR ETT ÅR

TEXT OCH FOTO PIERRE EKLUND
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UTAN NYA
SVENSKAR
STANNAR
BILEN

Tarek Bassal ber
tre gånger under
arbetsdagen på
HA:s Bilskadecenter.

På nio sidor framåt ger vi en antydan om
hur kraftfullt mångkulturell vår bransch är.
Vi säger som Volvo Car, att när vi välkomnar människor
från hela världen gör vi det inte av omtänksamhet.
Inte av medmänsklighet. Utan för att vi vet
att det gör oss både starkare och bättre.

D

et här numret tillägnar vi
i huvudsak alla utrikesfödda och hitflyttade
som jobbar i bilbranschen.
De är många, i
synnerhet på verkstäderna, så många att branschen förmodligen
skulle rämna utan nytillskotten av personal.
Flyktingströmmarna för hit nya presumtiva
arbetstagare; för närvarande har svenska
bilverkstäder tagit emot 1 500 nyanlända i så
kallade etableringsuppdrag från Arbetsförmedlingen. Många andra integrationsprojekt
är på planeringsstadiet, och Migrationsverket
efterlyser kontakt med fler verkstäder.
bransch. Öppensinnad
och bra på integration, om det går an att uttrycka sig så. Vi behöver arbetskraft, hitflyttade
behöver jobb, då blir det enkelt. Och dynamiskt, som stämningen på alla de mångkulturella arbetsplatser som vi har reportage från i
det här numret.
Som Volvo Car också vill skildra sig själv
som arbetsplats i senaste reklamfilmen Made
by people. Där sägs: ”Great minds don’t think
alike. Mångfald stimulerar kreativitet. Det
VI ÄR EN MÅNGETNISK
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T E X T IN G - CAT HR IN NIL S S ON

driver innovation. Det hjälper oss att utveckla
säkrare och smartare bilar anpassade efter
våra kunders ofta vitt skilda behov.”
– Två insikter gifte sig rätt självklart i den
här kampanjen. Dels vår marknadsföring,
som alltid ska vara kulturellt och socialt
relevant för vår samtid för att skapa känslor
och engagemang, dels har ju Volvo haft en
arbetskraftsinvandring allt sedan 50-talet;
fortfarande jobbar folk från hela världen med
att bygga, utveckla och designa våra bilar.
Medarbetare med olika bakgrunder ger oss
flera fördelar. Kritiskt tänkande och olika sätt
att närma sig frågor är avgörande när man
skapar något nytt, berättar Mikael Karlsson,
som är chef för varumärkeskommunikation
på Volvo Car Sverige.
– Filmen har fått ett bra genomslag och
refererats till i positiv bemärkelse ur politiskt
sociala perspektiv av flera tongivande ledarskribenter. Det är vi jättestolta över. Och det
blev en fin hyllning till alla våra medarbetare
från hela världen.
Letzén säger så här:
– Mångfald vidgar vyerna och är i huvudsak
positivt. Det är jätteroligt att höra om exempelvis Upplands Motor, vars anställda pratar lika
MRF:S VD TOMMY

många språk som kunderna. Också kommersiellt är invandringen en stor möjlighet för branschen att hitta nya driftiga och yrkeskunniga
medarbetare. Många kommer ju från länder
där det lagas mer än det byts, och där bilen står
högre i behovshierarkin än i Sverige.
Mångfald bland medarbetarna lär vara
lönsamt för företag.
– Frågan är om man har råd att inte satsa
på etnisk mångfald. Mångfald speglar det
samhälle vi lever i, skapar en större förståelse
för kunderna och ökar förtroendet och konkurrenskraften för företagen, säger Marianne
Östlihn, verksamhetsansvarig för Mine där
skånska näringslivet samarbetar med Malmö
stad, Malmö högskola och Malmö FF.
Många företag har en mångfaldspolicy, och
det finns studier som pekar på att mångfaldstänket ger friskare medarbetare, starkare
varumärken och mer innovation.
Sedan ska det förstås inte stickas under stol
med att kulturkrockar kan uppstå.
– Lika lite som man ska vara rädd att ta
emot utrikesfödda, ska man vara rädd för att
sätta gränser när det uppkommer situationer
som kolliderar med våra konventioner. Det
om något är att integrera i samhället, säger
Tommy Letzén. 2
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”Här jobbar indier, libaneser,
syrier, danskar och svenskar!”

Ett härligt gäng, fr v Hasse Abrahamsson,
Kamel al-Kadhi, Mustafa Bassal, Tarek Bassal,
Andrzej Niedzwiecki, Tommy Nordahl, Tomas
Hansen, August Laberius, Sodhi Singh, Damian
Niedzwiecki och Petronella Keereweer Ringgren.

När mullret från de arabiska darbuka-trummorna eller klinket
från indiska sitarer har strömmat för länge ur högtalarna på
verkstadsgolvet, då går Tomas Hansen, som är född i Danmark,
och sätter på rock av Kim Larsen. HA:s Bilskadecenter
i Nyköping är en smältdegel av många nationaliteter och kulturer.
T E X T IN G - CAT HR IN NIL S S ON / FOTO PE T T ER C OHEN
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”DET ÄR KLART ATT MENINGSSKILJAKTIGHETER
KAN UPPSTÅ, MEN DE ÄR OFTA RÄTT INTRESSANTA
OCH VI LÄR OSS MYCKET OM VARANDRA”
Kim Bergman, ägare och grundare HA:s Bilskadecenter

F

ör snart fem år sedan
redigerade jag ett porträtt
av ägaren Kim Bergman
hit för Motorbranschen
och det har varit något från
texten som hållit sig kvar
i mitt minne sedan dess;
den omständighet att Kim ville sin personal
väldigt väl och bland annat hade avdelat ett
bönerum när han anställde en muslimsk man
som ville be några gånger om dagen.
Den medarbetaren var Tarek Bassal, som
syns på omslaget till det här numret av tidningen och som således jobbar kvar på HA:s.
Bilden är arrangerad, och Tarek var samarbetsvillig i regin.
I själva verket, dagligdags när klockan slår
för de tre bönestunderna som infaller under
arbetstid, går Tarek undan, antingen till
lagret eller till en skrubb en trappa upp. Bönemattan på bilden kommer inte så ofta till
gagn, för det går precis lika bra att knäböja på
en bit kartong. Huvudsaken är att underlaget
är rent, och eftersom det levereras varor varje
dag till HA:s finns alltid fräscht emballage att
tillgå.
TAREK BASSAL, 43 , är libanes och kom till
Sverige första gången vid millennieskiftet. Efter
två år fick han uppehållstillstånd, efter fyra
praktik på HA:s Bilskadecenter och senare fast
anställning som bilplåtslagare.

Mustafa Bassal
är född i Sverige.
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Tarek Bassal har en app i mobilen
som visar riktningen mot Mecka.

Sedan han äktat en fru från Syrien och
flyttat tillbaka dit tog han med sig familjen för
gott till Sverige 2010, och på den vägen är det.
Barnen har hunnit bli elva och åtta, och Kim
Bergman har hela tiden haft behov av Tareks
kompetens.
– Jag hade tidigare jobbat som plåtslagare
vid tillverkning av påbyggnader för sopbilar
på Leeds International i Libanon, som faktiskt
köpte plåt från Oxelösund, berättar Tarek
(och för den läsare som inte är geografiskt
bevandrad i Sörmland kan vi nämna att det
bara är drygt en mil mellan Oxelösund och
Nyköping – världen är liten).
Tareks brorson Mustafa Bassal, som är född
i Sverige, jobbar också på HA:s liksom nyanlände landsmannen Kamel al-Kadhi, som är
bilplåtslagare och flydde från Syrien via Italien
med sin familj. Han är ivrig att lära, glad att
få jobba och tjäna sitt uppehälle och har blivit
anställd på HA:s med stöd från Arbetsförmedlingen.
Kamel har med sig fyra
års erfarenhet från en
Hyundai-verkstad i Syrien.
– I Syrien sköter lackerarna delar av det plåtslagarna gör här, till exempel
spackling.
Tomas Hansen
är född i Danmark.

Skiljer sig arbetsförhållandena åt mycket?
– Ja, svarar han, och Tarek översätter:
– Det är mycket som skiljer. Verktyg och
material men framför allt arbetstiderna. Här
är det åtta timmars arbetsdag, hemma jobbade vi tills en bil blev klar.
Kamel går inte undan när han ber, han
ställer sig bara lite i skymundan. Arbetet i
verkstaden stannar inte av, men det är heller
ingen som avbryter.
– Vi respekterar varandras tro, säger platschefen Hasse Abrahamsson, som är uppvuxen
i en kristen familj med en pappa som var
pingstpastor.
HA:S BILSKADECENTER har 13 anställda
som representerar 6 olika nationaliteter och
3 olika religioner. Hur påverkar mångfalden
arbetsklimatet? Så vitt vi kan fånga upp råder
en påtaglig öppenhet. Ägaren Kim Bergman,
som är av en sällsynt positiv och spontan sort,
frågar ständigt nyfiket om medarbetarnas
erfarenheter, åsikter och
olikheter.

Plåtslagaren Sodhi Singh,
som är indier och sikh,
klargör att ”Gud är en” och
Tarek Bassal är av uppfattningen att Koranen tillåter
generösa tolkningar.
Kim Bergman tycker att
bönepauserna är "helt okej.
Det finns ju dom som röker
också”,
Om pluralismen på sitt
företag säger han:
– Det kan vara svårt att
få alla att spela ihop, men
när laget väl sitter blir det en fantastisk grupp.
Klart att meningsskiljaktigheter kan uppstå,
men de är ofta rätt intressanta och vi lär oss
mycket om varandra. Vi har både långa och
djupa diskussioner av etnisk karaktär. Det är
enormt utvecklande att jobba tillsammans
med människor med så olika bakgrund. Man
vidgar sina perspektiv och får ökad förståelse,
säger han.
– Sedan är det alltid bra när en kund som
har lite svårt med svenskan kan få hjälp med
exempelvis arabiska, det ökar tilliten.
Några problem kopplade till mångfalden
syns inte i vardagen, inte till fest heller; det
finns ju något för alla på julborden och de
svenska smörgåsborden! 2
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Utlandsanrop
från Kiruna
Det stora behovet av arbetskraft bland verkstadsföretagen i Kiruna
har nosats upp av både ungrare och ryssar, som blivit varmt välkomnade.
Problemet är bostadsbristen. Det har Johnny Karlsson
på Kiruna Lack- och Bilskadecenter hittat sin egen lösning på.
T E X T IN G - CAT HR IN NIL S S ON / FOTO S TA FFA N FR ID

F

örra gången Motorbranschen besökte Johnny
Karlsson stod en husvagn
på gården där ungraren
János Farkas bodde. Han
hade skickat bilder på
utförda plåtjobb och fått
resan för provtjänstgöring betald av Johnny,
som ganska snart anställde honom.
Nu står ingen husvagn kvar. Däremot finns
tre nybyggda bostadsrum ovanpå verkstäderna. Det har varit Johnnys sätt att lösa bostadsbristen temporärt för personal som kommer
långväga ifrån. Och det gör många medarbetare på verkstäderna runt om i Kiruna.
Tidigare nämnde János Farkas till exempel,
som nu har dragit vidare till Haparanda,
hann locka hit sina båda yngre bröder, som

i dag har etablerat sig och fått fasta jobb på
Gällivare Truckservice, en auktoriserad Mercedesverkstad med filial här i Kiruna.
Imre Farkas, 29, fick överta brorsans lägenhet, Tibor Farkas, 25, bor tillsammans med
sin svenska flickvän. De har hunnit vara i
Kiruna i fem år, och det fanns bara ett skäl till
att de kom: Jobb! Välbetalda jobb som inte
finns i Ungern.
Då, när de kom, inskränkte
sig deras mekanikererfarenhet till avancerad hobbynivå;
Zoltan Kovacsinskzi har
tidigare jobbat i Italien. Nu
pendlar han mellan Kiruna och
familjen i Ungern. Från webbradion i färgblandningsrummet
strömmar ungersk musik.

Dennis Kusmin, th, kom från Ryssland och knackade på hos Johnny Karlsson.
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Imre hade servat jordbruksmaskiner och båda
hade mekat mycket med trilskande gamla
kärror, men ingen av dem hade jobbat professionellt med bilar förr. Det de inte kunde har
de lärt sig; i dag är de erfarna tekniker, mycket
uppskattade av sin arbetsgivare.
landsmän som jobbar på
verkstäder i Kiruna, bland
andra Zoltan Kovacsinskzi, som är lackerare hos
Johnny Karlsson på Kiruna
Lack- och Bilskadecenter.
Han jobbar hårt fem sex
veckor innan han tar ett
brejk på tio dagar och
åker hem till familjen i
Ungern. Medan Imre och
Tibor har tagit privatlektioner i svenska är Zoltans
svenska knapphändig.
Men han kan sitt jobb och
han jobbar långa dagar;
han slutför alltid en bil innan han går hem
för dagen, och hem är ett av rummen ovanpå
verkstaden.
– Killarna kunde ju inte bo i husvagn, jag
var illa tvungen att lösa bostadsfrågan och
byggde övernattningsrummen för fyra fem
år sedan. Det är inte optimalt, det har krävts
ett avancerat brandskydd, men rummen är
godkända av brandskyddsmyndigheten, och
killarna får i alla fall teve, en garderob och
riktig säng, säger Johnny.
– Det stora rekryteringsbehovet i kombination med bostadsbristen är ett gissel, även för
folk från södra Sverige. Det finns dom med
jakt- och fiskeintresse som hade kunnat flytta
upp hit med sina familjer men som det stranDE HAR FLERA

Tibor Farkas, Zoltan Kovacsinskzi och Imre Farkas åkte 360
mil norrut från Ungern för att
jobba i svenska Lappland.

dat för i bostadsfrågan. Kommunen kommer
aldrig i fatt med bostadsbyggandet i takt med
att flyktingar kommer och staden ska flyttas.
Johnnys högt skattade plåtslagare, ryske Dennis Kusmin som kom för fyra
år sedan, har köpt sig en lägenhet (och därtill
en snöskoter) nyligen. Han befann sig i Luleå,
32 mil sydost om Kiruna, när han fick syn på
en av skadeverkstadens rekryteringsannonser
och satte sig i bilen och for dit när han inte fick
mejlsvar direkt av Johnny. Den junidag han
dök upp fick han svaret att ”kanske till hösten”.
Johnny minns att Dennis sa att ”jag kan
ingenting men jag kan lära mig allt”. Hemma i
Ryssland, vid Kaspiska havet, hade han importerat och sålt japanska högerstyrda bilar via en
nätsajt. I Kiruna tog han jobb på ett renslakteri
i väntan på svar från Johnny Karlsson. Efter
fyra månader fick han provjobba. På den vägen
är det. Dennis är fullfjädrad, munter och har
lärt sig svenska av arbetskamraterna.
– Aldrig jag åker härifrån, säger han glatt,
och snart får han äntligen hit sin fru och fyraårige son också.
Dennis har myntat ett underbart uttryck för
mångfald: Multikulturalism.
Johnny Karlsson uttrycker sig så här:
– Det finns ofta en positiv mentalitet hos
EN ANNAN AV

Johnny Karlsson har inrett tre övernattningsrum ovanpå verkstaden, det till höger är akvamarinblått.

folk som kommer till ett nytt land och vill göra
rätt för sig, och den mentaliteten smittar av sig
på ett väldigt kreativt sätt.
rutin på att engagera utländsk arbetskraft. Han annonserar på Arbetsförmedlingens webbplatser, och de annonserna
hittas och översätts utomlands.
Nu har också fler bemanningsföretag för
utlänningar börjat dyka upp. Nämnde Zoltan
Kovacsinskzi är anställd av Euro4work i Örebro.
– Men jag var noga med att försäkra mig om
JOHNNY BÖRJAR FÅ

”JAG ÄR NOGA MED ATT FÖRSÄKRA MIG
OM ATT BEMANNINGSFÖRETAG HAR
SCHYSTA AVTAL; JAG VILL JU INTE HA
NÅGON SOM GÅR PÅ SVÄLTLÖN.”
Johnny Karlsson, ägare av Kiruna Lack- och Bilskadecenter

att de betalar anständigt och har schysta avtal;
jag vill ju inte ha någon som går på svältlön,
säger Johnny.
Ju förr nya medarbetare lär sig svenska desto
bättre, förstås.
– Så de kan tillgodogöra sig plastutbildningar och andra kurser. Reparationsanvisningarna
finns på flera språk, bland annat ungerska så
det är inga problem, säger Johnny.
Men … hur är det för bröderna Imre och
Tibor att tillbringa vintrarna 360 mil norr om
hemtrakterna, i Lappland ovanför polcirkeln
där snödrivorna fortfarande i april ligger tunga
och där solen aldrig går upp på vintrarna?
Tibor ser förundrat på mig som om frågan
var felställd innan han svarar:
– Vad man behöver är jobb, jobb minst åtta
timmar per dag, resten ordnar sig.
– Det är mycket lättare att leva här än jag
hade föreställt mig. Lite jobbigt när det är
extremt kallt, men annars som vilken småstad
som helst. 2
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Vem anställer Hassan?
Hassan Farah, 19, är mittfältare och lagkapten för ryktbara Somalia bandy i Borlänge.
Han kom till Sverige för att bygga sig en framtid, och yrkesvalet landade på lastbils
mekaniker. När körkortet är klart ska han söka sig ut på arbetsmarknaden. Utsikterna är
goda; behovet av lastbilsmekaniker är skriande.
TE X T ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PATRIK LINDSTRÖM

H

ar ni sett filmen
Hassan Farah är
”Trevligt folk”
bandyspelaren
med Filip och
som blev teveFredrik? Och
kändis som blev
lastbilsmekaniker.
den efterföljande
dokumentären ”Trevligt folk
deluxe” som gått på TV5 i vinter?
Om inte, gör det!
Den handlar om dalmasarna
Patrik Andersson och Hans Grandin som tyckte att något måste
göras för att infödda Borlängebor
och nyanlända somalier skulle
börja närma sig varandra och
kom på den makalösa idén att
bilda ett somaliskt bandylandslag. Historien är underSomalia bandy.
bar! En stollig idé som blev en
framgångssaga utan dess like
med massor svett, tårar och
skratt i kölvattnet. Integration
när den är som allra bäst.
En av spelarna, tillika
lagkaptenen, heter Hassan
Farah och kom till Sverige
från krigets Somalia för sex
år sedan som trettonåring för
Hur blev fordonsprogrammet
att försöka bygga en meningsdå?
full framtid. Han är på god väg;
– Intresset växte successivt, jag
snart tjugo och färdigutbildad
har lärt mig jättemycket, roligast
lastbilsmekaniker håller han på
är hydrauliken.
med körkortet.
Varför valde du att utbilda dig
till lastbilsmekaniker?

– Min pappa, som är lastbilschaufför, uppmuntrade mig. Han
hade sett att behovet av tekniker
vara jättestort i Somalia, där
beståndet av lastbilar ökar men få
kan laga dem. Själv hade jag helst
velat gå bygg, jag är praktiskt
lagd, men poängen räckte inte för
det programmet.

Vad är du bäst på?

– Att lösa problem och förstå
hur de uppkommer. Jag är bra på
att sätta mig in i system och jag
älskar att lösa problem, det gör jag
liksom hela tiden osökt.
Men är det inte ett tungt jobb?

– Jag gillar att ta i, och ergonomin i skolan lärde oss mycket
om hur man skonar kroppen från

"PAPPA, SOM ÄR LASTBILSCHAUFFÖR, UPPMUNTRADE
MIG ATT BLI TEKNIKER"
Hassan Farah
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skador. Sedan tränar vi ju
väldigt hårt i bandylandslaget,
tre gånger i veckan på is, jätte
mycket styrketräning och så
cyklar jag mycket.
SOMALIA BANDY HAR vuxit
under Borlänge bandys paraply.
Projektet har exploderat och
medieintresset har varit enormt.
Nu är säsongen över för den här
gången, det har varit tajt mellan
matcherna och tufft, men samtidigt historiskt; dagen innan vi
får kontakt med Hassan via mejl
har landslaget vunnit sin första
match, mot Afghanistan vars lag
också består av flyktingar som
kommit till Sverige.
Hassan Farah är ett tungt
namn i Somalia bandy, både
som lagkapten och nu också som
styrelsemedlem.
– Han är en stark person som
tar stort ansvar, han har otroligt
gott självförtroende och en tillit
för samhället och har insett att
hårt arbete lönar sig, säger klub-

bens samordnare Mursal Isa.
Så det här får väl bli något av
en jobbansökan för Hassan. De
mejl han har skrivit till mig är
formulerade på nästan perfekt
svenska. Han behärskar engelska,
somaliska och lite arabiska.
Hassan bor i Borlänge med sin
pappa och två syskon som också
tagit sig till Sverige. Mamman är
försvunnen sedan kriget splittrade
familjen i Somalia.
– Jag har inte bestämt mig än
om jag vill flytta från Dalarna och
lämna bandyn för ett jobb. Men
det är fantastiskt att bo i Sverige,
extra roligt sedan språket har satt
sig och jag har blivit en del av
samhället. Det finns mycket gott
här, allt som behövs för att kunna
bygga sig en framtid, säger han. 2
FOTNOT: Filmen "Trevlig folk" finns

både som dvd och vod (Viaplay, SF
Anytime och iTunes). Uppföljaren
"Trevligt folk deluxe" från TV5
kommer att finnas tillgänglig på
Dplay.se ända till 2021.
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Snabbspår för bilmekaniker
Redan i dag finns flera projekt som lotsar nyanlända yrkeskunniga in i motorbranschen.
Ett snabbspår, specifikt för bilmekaniker, är på gång.

A

TEXT ANNIKA CREUTZER

rbetsförmedlingen har ett projekt
tillsammans med
Mekonomen
sedan två år tillbaka där de validerar och kompletteringsutbildar ett hundratal
personer över hela landet.
– En annan framgångsrik
satsning har vi gjort tillsammans
med Din Bil i Botkyrka, berättar
Soledad Grafeuille på Arbetsförmedlingen.
Projekten har hittills gällt personer som redan har uppehållstillstånd. De nya snabbspåren, som
regeringen har lanserat, syftar till
att underlätta för alla ytterligare
tusentals nyanlända som får uppehållstillstånd och ska ut på
arbetsmarknaden.
DISKUSSIONER PÅGÅR SOM bäst
mellan Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadens parter om ett
snabbspår för bilmekaniker som
ska göra det lättare för nyanlända
med rätt kompetens att gå ut på
arbetsmarknaden och fylla luckorna på den svenska verkstads-

NYANLÄNDA LOTSAS IN
I januari i år deltog 54 578
personer i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag som syftar
till att nya i Sverige snabbt ska
komma i arbete eller utbildning.
Uppdraget omfattar personer
som har fyllt 20 men ännu inte
65 år och har uppehållstillstånd
som flykting, kvotflykting,
skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa. Även
ensamkommande unga mellan
18 och 20 år kan ingå.
Det är stor spridning i ålder,
men de allra flesta är i åldern
30–39 år. Ett stort antal aktörer,
utbildningsföretag, företag i
olika branscher och andra är
involverade i uppdraget, och
Arbetsförmedlingen har det
övergripande ansvaret.

marknaden. Ett snabbspår för
lastbilsförare är redan klart.
Hittills har samarbeten varit
knutna till några få företag, men
Arbetsförmedlingen hoppas att
fler företag inom branschen tar
kontakt med dem.

”DET BEHÖVS KANSKE INTE
SVENSKA PÅ GYMNASIENIVÅ,
MEN YRKESRELEVANTA
KUNSKAPER I SPRÅKET”
Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen

Inom fordonsbranschen är
i dag närmare 1 500 personer
igång för att med etableringsstödets hjälp komma in på
arbetsmarknaden. I gruppen
ingår tekniker, mekaniker – tung
och lätt sida för lastbil, buss,
personbil, bilplåtslagare, lackerare och specialister.
SÅ HÄR FÖRDELAR DE SIG:
Motorfordonsmekaniker
och fordonsreparatörer 1 063
Montörer, metall-, gummioch plastprodukter
160
Tunnplåtslagare
126
Lackerare och
industrimålare
122
Fordonsmontörer
25
TOTALT
1 496

Två nyckelord styr Arbetsförmedlingens insatser tillsammans
med presumtiva arbetsgivare –
validering och komplettering.
– Validering är sätt är att pröva
kunskaperna i verkstaden och se
att de stämmer. Då framkommer
också vilka kompletteringar som
behövs. Det kan vara bättre kunskaper i svenska eller ytterligare
teknisk utbildning. Och det kan vi
på Arbetsförmedlingen förmedla,
säger Soledad Grafeuille.
– Det är inte meningen att den
som är en duktig bilmekaniker

ska behöva gå om hela utbildningen bara för att få ett jobb,
men ofta behövs vissa kompletteringar till exempel i ny teknik.
Det behövs kanske inte svenska på
gymnasienivå för att klara jobbet,
men det kan behövas yrkesrelevanta kunskaper i språket.
Arbetsförmedlingen arbetar med handlar
om att göra det enklare att hitta
rätt personer bland nyanlända till
bristyrken och att få bort olika
hinder som försvårar en tidigare
etablering på arbetsmarknaden. I
dag finns det till exempel snabbspår för kockar och lastbilsförare.
– Inom en snar framtid hoppas
vi kunna se att man kan göra
förarprovet för lastbilsförare på
annat språk än svenska, berättar
Soledad Grafeuille.
– Den möjligheten har tidigare
funnits för B-körkort. Svenska
språket behövs också men det kan
vara frustrerande för någon som
kört stora tankbilar i Irak i 15 år
att inte kunna ta jobb bara för att
svenskkunskaperna inte är på tillräckligt hög nivå för att förstå alla
frågorna i ett körkortsprov. 2
SNABBSPÅREN SOM

FOTNOT: På sidan 44 börjar ett

reportage om Ilhan Yalcin på
Bilakuten i Södertälje som är ett av
de företag som validerar kunskaperna hos nyanlända.

Sugen på att anställa nyanlända? Läs mer på mrf.se/motorbranschen

A/C RESERVDELAR

LADDA NER VÅR
AC-APP

Kondensorer
Kompressorer
Torkfilter
Expansionsventiler
Orificeventiler
Tryckvakter
Förångare
Sök reservdelar via vår
app eller waeco.ac

Ingen QR-läsare?
Gå in på länken nedan
www.waecoparts.se/apps

VERKSTADSUTRUSTNING
Vi har utrustning för R134a &
R1234yf
A/C-servicestation
Elektroniska läcksökare
Köldmedium
Olja
Spårmedel

Verkstadschefens favoriter!

Allt du behöver - www.fvu.se
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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
Luleå

l Skellefteå l Stockholm l Örebro l Linköping

Jönköping

l Göteborg l Skåne

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.

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 1811 eller läs mer på
www.dekra.se
Din ansökan skickar du snarast till:
DEKRA Quality Management AB,
Drottninggatan 8,
632 20 Eskilstuna

Chef i branschen
FRÅGA TRE

Är du en snabb
beslutsfattare?
STEFAN
BJÖRKDAHL,
service-
marknadschef
på Hurtigs Bil
i Kungälv
– Det beror
på vad saken
gäller, det finns
vissa beslut
som behöver
tänkas över. Det
kan vara om
det är något i
organisationen som inte fungerar, då är
det viktigt att hitta orsaken till problemet
och då behöver jag mer tid på mig för att
hitta en lösning. Men kommer något annat
på vägen, något lättare, ja, då är det bara
att ta det direkt.

MARIA
ADOLFSSON,
vd på Michelsens Bil i
Tomelilla
– Ja, det är en
förutsättning
hos oss som bolag att det fattas
snabba beslut
och branschen
kräver det.
Risken är att
verksamheten
blir lidande om man inte har förmågan att
fatta snabba beslut. Men besluten måste
förstås vara genomtänkta, även fast de är
snabba.

JOHAN
OSCARSSON,
ägare av
Nordslingan
Bil, Porsche
service center
i Eskilstuna
– Ja, det är jag.
Det händer
väldigt mycket
när jag fattar
beslut. En
gång av tio
blir det kanske
ett m
 indre lyckat beslut, men tar man
inga beslut så gör man heller inga fel. De
beslut som blir bra kompenserar absolut
det som råkar bli fel.

2

TEXT NELLIE PILSETNEK

KOMMUNIKATION
VIKTIG FÖR CHEFER
Att strukturera, utveckla, interagera och representera är de viktigaste beteendena hos den kommunikativa ledaren. Det visar en ny
avhandling vid Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom.
– Ledarskap bygger på kommunikation och organisationer gynnas av att öka medvetenheten om kommunikationen mellan ledare
och medarbetare, säger doktoranden Solange Hamrin till sajten
forskning.se.
Sin doktorsavhandling tänker hon sig som ett ramverk för att
kunna utveckla kommunikativt ledarskap. Att strukturera, utveckla,
interagera och representera beskrivs som viktiga kommunikativa
beteenden hos ledare. En kommunikativ ledare definieras som
någon som involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom
feedback och dialog samt är närvarande och öppen.

Briefa
dina
medarbetare.

”När du leder människor, gå bredvid dem.
För de bästa ledarna märks inte. När
den bästa ledarens jobb är klart, säger
människor att de klarade jobbet själva.”
Lao Tzu, filosof som betraktas som taoismens grundare, 600-talet f Kr

Företag med kvinnliga
chefer gör högre vinster
Som ett av världens mest jämställda länder
kan Sverige skatta sig lyckligt: företag med
många kvinnliga chefer tjänar nämligen mer
pengar. Det visar en studie från forskningsinstitutet Peterson institute for international
economics som har analyserat data från 2014
om närmare 22 000 börsnoterade företag i 91
länder.
Resultatet visar att företag med mer än 30
procent högt uppsatta chefer som är kvinnor
får en större vinst än i ett genomsnittligt bolag
med färre kvinnor.
Sverige hör till de tio mest jämställda länderna gällande kvinnliga chefer. Av de totalt
311 svenska företag som ingick i studien var
andelen kvinnor i styrelserna 22 procent och i
högsta ledningen, 21 procent.

24%
... av svenska chefer bytte jobb
under 2015. 16 procent bytte till en
ny tjänst hos samma arbetsgivare.
8 procent började hos en annan
arbetsgivare. Att byta jobb är
fortfarande ett bra sätt att få upp
lönen. Genomsnittschefen tjänar
44 250 kronor inklusive förmåner
och bonusar, det visar statistik från
Sveriges chefsorganisation Ledarna.

BOKTIPS
Motivationskoden
En bok om modernt ledarskap och
varför vi borde gå från management till
humanagement. Författaren Tommy Lundberg
guidar läsaren genom ekonomisk och psykologisk
forskning, den mänskliga hjärnan och delger sina
erfarenheter och tankar om ledarskap. Här kan
du se varför han till exempel anser att ledarskap
handlar mer om kemi än ekonomi, om varför
människor vill spela roll snarare än en roll och
varför piskor och morötter inte fungerar.

Egna vägens ledarskap
Ett unikt ledarskap handlar om att
matcha potential med organisationens behov, enligt författaren Jan Lundberg som
vill lyfta fram dina unika egenskaper.
”Det gäller att spela med de kort du har på
handen – det är den egna vägens ledarskap. Vad
är unikt med dig, vad är ditt syfte och mål? Vart
är du och organisationen på väg? Klargör det, för
dig själv och organisationen, om du vill hitta ett
strategiskt ledarskap”, säger Lundberg.
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Spontant och mångkulturellt
på Bilakuten när arbetsgivaren hissas, från vänster
Samir Anaya, Gerbis Wanis,
Salah Zablook, Ilhan Yalcin,
Jony Salman och Rafo Ramzi.

Vilket språk pratar dom på?
Ilhan Yalcins modersmål
syrisk-armeniska känner jag
hyggligt igen, det här är något
annat. ”Det är arabiska, jag har
lärt mig av mina medarbetare”,
säger Ilhan och skrattar.
På hans företag, Bilakuten
i Södertälje, står dörrarna
alltid öppna för nyanlända.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO PETTER COHEN

Dörröppnare
för nyanlända
46
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Glad, uppsluppen
och broderlig stämning.

fjorton anställda på Bilakuten.
– Nationaliteter på arbetsplatser är ju som
frukter i en fruktaffär, det är lite trist med bara
en sort, roligare att blanda, säger Ilhan.
att det är rätt livfullt
på hans verkstad. Dynamiskt och märgfullt.
Osvenskt.
Vad skiljer?
Göran Pihl – som sitter i Bilakutens styrelse
och var Ilhans bankman och som efter pensioneringen jobbar ganska många timmar som
administrativ avlastare på Bilakuten – uttrycker
stämningen så här:
– Det är öppnare och mer högljutt än i
helsvenska lunchrum. Medarbetarna här har
väldigt lätt att närma sig varandra.
Tidigare nämnde medarbetaren Tarek AlGailani säger:
– Ilhan behandlar oss som sina bröder, vi är
som en familj.
För Ilhan själv är företagandet ett sätt att
leva, han jobbar operativt och medarbetarna är
som släktingar. Han bor nära verkstaden och
kan lätt dra i väg och hämta något av barnen
från skolan. Företaget är som ett barn det med,
väldigt personligt förknippat med honom själv.
Men tillbaka till hans integrationsarbete, han
har ju mött så många nyanlända i arbetssituationen. Hur är kompetensen överlag, sett till
svenska krav och förväntningar vid serviceoch skadeverkstäder?
– Tyvärr är det som brister ofta kopplat till
säkerhet och arbetsskydd. Sedan skiljer det ju
förstås i arbetssätt, men det är ju lätt att justera
för den som har grunderna, säger Ilhan.
– För den som är händig och målinriktad
finns alltid möjligheter.

Ilhan försöker hålla
dörrarna öppna för
nyanlända migranter
och flyktingar.

BEHÖVER DET SÄGAS

BILAKUTEN

Den förste som fick praktikplats hos Ilhan Yalcin
genom dåvarande Invandrarverket var Tarek
Al-Gailani och han är kvar än efter sexton år.

G

enom Bilakuten i Södertälje har många
migranter passerat.
– Här står dörrarna alltid öppna
för den som vill visa
sin arbetsvilja och
är sugna att jobba,
säger ägaren och
grundaren Ilhan Yalcin som drivit företaget i
ett kvartssekel.
Han är så kallad referensverkstad åt Arbetsförmedlingen. Det innebär att han under två
veckor bedömer kompetensen hos nyanlända
som har yrkesutbildning från andra länder.
Två veckor, är det inte lite kort tid?
– På den tiden hinner man se hur en arbetssökande passar tider, förbereder jobben och
planerar, säger Ilhan.
– Men för ett riktigt kompetenstest krävs
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SÄTE:

Södertälje.

Ilhan Yalcin.
INRIKTNING: Allbilsverkstad, ansluten
till Meca. Service, skadereparationer
och lackverkstad.
STARTÅR: 1990.
ANTAL ÅRSARBETARE: 13 personer.
OMSÄTTNING: Cirka 14 miljoner.
VINST: 23 procent på sista raden.
ÄGARE/GRUNDARE:

förstås längre tid än två veckor.
Den tiden har nyanlända fått när de kommit till Bilakuten via Migrationsverket. Ilhan
Yalcin hade tidigare avtal med dåvarande
Invandrarverket.
– De ville sätta in asylsökande i arbete
redan under utredningstiden och sökte upp
mig. Jag tog emot ett dussintal personer, både
mekaniker och lackerare.
som fick praktik hos Ilhan år 2000
var irakiern Tarek Al-Gailani som flytt från
Jemen. Han är kvar än. Hans bror och son har
också jobbat här.
– Min son är en av de bästa lackerarna på
den verkstad han i dag jobbar på norr om
Stockholm, säger Tarek stolt.
Han är inte så pjåkig själv, ska det tillläggas. Meka bilar lärde han sig av pappan under
uppväxten i Kuwait. Där läste han företags-

EN AV DEM

ekonomi på universitetet innan han öppnade
egen bilverkstad, auktoriserad för Mercedes,
i Jemen. Efter flykten därifrån dröjde det inte
mer än ett halvår innan Tarek hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Och jobb fick han på
Bilakuten.
Nu har Migrationsverket vänt sig dit igen
och bett Ilhan Yalcin ta emot en 41-årig lackerare som flytt från Syrien. Han välkomnas
och har gissningsvis börjat när det här läses.
– Nyanlända ska ut i jobb medan blodet är
varmt i ådrorna, innan de gått sysslolösa för
länge, tycker Ilhan Yalcin.
För tillfället finns sex nationaliteter bland de

ett problem på Bilakuten. Det går alltid att göra sig förstådd, om inte
annat med kroppsspråket. Och som nämndes
inledningsvis har Ilhan själv lärt sig arabiska
av sina anställda. Hans eget modersmål är
syrisk-arameiska. Tungomålen flödar. Tarek
föredrar att kommunicera på engelska framför
svenska.
– Det är roligt att blanda kulturer, säger
Ilhan.
Han är utlandsfödd själv, flykting från Turkiet. tillhörande den kristna förföljda minoriteten syrianer som saknar eget land och enligt
många källor är Sveriges mest väletablerade
invandrargrupp där många är egna företagare.
Enligt Wikipedia är det upp till tre gånger vanligare att assyrier/syrianer i Södertälje startar
företag än att andra kommuninvånare gör det.
Ilhan Yalcin är representativ, en entreprenör
med massor av anekdoter typ ”man ska svettas
och tjäna sitt levebröd”, ”man måste tugga
maten innan man sväljer” eller ”det finns två
sorters människor, vi som äter för att leva och
de andra som lever för att äta”.

ILHA N YA LCIN
Vd på Bilakuten Södertälje, äger två bolag med fastigheter och dotterbolag, varav
Bilakuten är ett dotterbolag.
ÅLDER: 47.
BOR: I villa i Södertälje.
FAMILJ: Hustrun Marie, fyra
barn mellan 9 och 15 år.
KÖR: En gammal Chrysler
Grand Voyager (praktisk för
den stora familjen).
FRITID: Familjen.
GÖR:

SPRÅKET ÄR SÄLLAN

”NYANLÄNDA SKA UT I JOBB MEDAN
BLODET ÄR VARMT I ÅDRORNA, INNAN
DE GÅTT SYSSLOLÖSA FÖR LÄNGE.”
PAPPAN, SKOGSARBETAREN ,

kom före familjen till till Sverige, fick jobb och uppehållstillstånd. Ilhan var tio när han beträdde svenska
mark första gången. På gymnasiet bytte han
snabbt från styr- och reglerteknik till fordonsprogrammet. Han har alltid varit intresserad
av bilar.
Under hans fortsatta karriär och militärtjänstgöring, finns vidriga rasistiska erfarenheter som Ilhan helst inte vill torgföra. Han fick
hur som helst kämpa rätt duktigt för att få jobb
efter utbildningen. Det blev två månader på
Scania, halvtannat år på OK-mack där han fick

hoppa in i verkstaden ibland och parallelljobb
som busschaufför innan han hade skrapat ihop
ett kapital och kunde starta eget.
– En kick att få kämpa och inte få allt serverat, säger han.
Sedan har han tillsammans med brodern
byggt upp ”ett jättefint fastighetsbestånd” också,
allt enligt bankmannen Göran som tillägger:
– Ilhan är en stolt person som vill mycket
gott.
– Barmhärtighetens väg, säger Ilhan själv.
Ett åskådningsexempel på den strävan är att
öppna dörren för nyanlända. 2
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Välkommen till
nya www.mrf.se
Gå in och prenumerera på våra branschnyheter.
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K U LT U R E R I M Ö T E
Vi talar tjugo språk! Fr v främre raden
Mina Keyvani, Lena Stråhle, Maria Bergqvist, Zulham Ramlan Said, Mike Wezelius,
Mustafa Kücükgöl, Dag Löf Makuch, Liza
Jörnung, Precious Edobor, György Jabrik,
Klas-Erik Hilbert, Andrew Broumana,
Carlos Campana, Lina Sarri, Karzan Mirza,
Baker Kadim, Maria Valentin, Mikael
Tabani, Fredrik Sandsten, Therese Cleve,
Fredrik Dungmar, Robin Österlund.

P

å Upplands Motor (UM)
i Kista talas fler än tjugo
språk. Där börjar det rekryteras arbetskraft så fort
nyanlända får sina SFIutbildningar, en win-winsituation för alla parter.
Behovet av kompetent arbetskraft är stort.
Maria Valentin, platschef på UM i Kista,
säger att hennes arbetsplats är internationell.
– Mångfald ligger djupt i hjärtat och i vår
grundvärdering. Vi tillåter alla att vara hela
sig själva med allt vad det innebär. Ingen ska
behöva ta efter andra för att passa in. Här är
alla lika mycket värda. Olikheter berikar och
är enbart positivt. Ledarskap handlar om att
lära känna alla anställda på djupet. Det är det
klimatet vi vill skapa, säger hon.
Chefen för UM:s verkstäder, Maria Bergqvist, betonar att ett utländskt namn inte gör
det svårare att få jobb.
– Det är viktigt att våra anställda speglar
det samhälle vi lever i. Vi frågar inte varifrån
de kommer, men vi frågar vilka språk de talar.
Det händer att vi kan använda oss av deras
språkkunskaper om vi får in kunder som
behöver hjälp med översättning.
Vid personalsammankomster ser ledningen
till att matsedeln har något för alla – muslimer, judar och vegetarianer.
– Andra saker som är viktiga är att inte
använda försvenskade namn. Man ska få heta
det man heter, säger Bergqvist.
UM har, som många andra verkstäder,
svårt att rekrytera tillräckligt många tekniker.
Genom ett nytt projekt med Lernia, som varje
dag sammanför 45 000 personer i sina utbildningsprogram runt om i Sverige, ska duktiga
mekaniker hittas.
i botten ska Lernia hitta personer som är villiga att utbilda sig
under några månader, både i SFI, yrkessvenska och nödvändig baskunskap för att kunna
få praktik och i bästa fall anställas.
– Projektet kallas Join och står för Jobb och
integration i näringslivet. Det är ett sätt för oss
att fylla ett långsiktigt behov av rekryteringar.
Under de närmaste åren vet vi att vi måste
anställa 20–30 mekaniker per år, säger Filippa
Lindström, vice vd på UM.
En sådan här rekrytering beräknar UM ska
kosta 50 procent mer än en vanlig rekrytering.
För att överbrygga språkproblem ska
en ny praktikant paras ihop med en av

MED EN KOMPETENSPROFIL
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”MÅNGFALD LIGGER DJUPT I HJÄRTAT
OCH I VÅR GRUNDVÄRDERING”
Maria Valentin, platschef på Upplands Motor i Kista
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Platschef Maria Valentin och
verkstadschef Maria Bergqvist
på Upplands Motor tycker det är
viktigt att mixen av de anställda
speglar samhället i stort.

Mina Keyvani är från Iran och
säljer Volvo på Upplands Motor.

Lina Sarri, en av tre kvinnliga anställda på skadeverkstaden. För att öka jämlikheten också
mellan män och kvinnor önskar UM fler kvinnor i verkstaden.

ordinarie anställd som pratar samma språk.
Det här med språk är en av de svårare utmaningarna på internationella arbetsplatser.
PÅ MOBILITY MOTORS , med anläggningar i
Malmö, Lund och Stockholm, pratas fler än
25 språk. Företagets sydafrikanska ägare och
grekiske vd tillför sina språk.
– Språket kan vara en utmaning när det är
många nationaliteter på samma arbetsplats.
Det kan fungera som en barriär eftersom det
inte blir lika lätt att förstå varandra, men det
kan också skapa möjligheter och förståelse
när vi verkligen måste lyssna på varandra,
säger Dino Dimitrios Lenis, vd på Mobility
Motors.
Enligt en finsk undersökning från Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors kan yrkeskunskap
överbygga språkkunskaper. Även om man
inte har ett gemensamt språk kan arbete och
samarbete med kollegerna fungera bra så länge
det finns tydliga anvisningar och möjlighet
att fråga om något är oklart. Dessutom är det
lättare att lära sig språket genom sitt arbete än
att bara gå på kurs.
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PÅ LAGERSTEDTS BIL i Stockholm pratas
fjorton språk.
– Det är underbart på lunchrasterna att höra
arabiska, serbiska, makedonska, persiska, dari,
ryska, ukrainska, italienska, polska och finska
blandat med svenskan, säger marknadschefen
Elin Forsmark.
– För oss är det en styrka att kunna erbjuda
språkhjälp i så många språk. Vi jobbar bland
annat för många taxiföretag, och de har ibland
behov av tolk, och då springer vi ut i verkstaden och ropar efter hjälp, säger Elin Forsmark.
Lagerstedts Bil ser det inte som förlorad
arbetstid att lära upp nya i branschen.
– Tvärtom. De här killarna vill oftast inget
hellre än att få jobba och uppskattar att få lära
sig på plats av erfarna mekaniker. Vi ser bara
vinst i att lära upp arbetskraften på plats så att
de snabbt kan komma i arbete. I 99 procent av
fallen ger vi grabbarna fast anställning, säger
Elin Forsmark.
ARBETSGEMENSKAPEN HAR ,

enligt de finska
forskarna, stor betydelse för hur en anställd
med utländsk bakgrund lyckas i sitt arbete.

Till de faktorer som gör det lättare att klara
arbetet hör gott chefsarbete, en öppen arbetsgemenskap, stöd från arbetskamraterna och
en bra introduktion i arbetet.
Skillnaderna i kulturbakgrund behöver inte
bli ett problem så länge samarbetet på arbetsplatsen bygger på hänsyn och respekt för alla
medarbetare.
Tydlighet och flexibilitet återkommer som
viktiga incitament. Forskarna tipsar om att ha
en världskulturkalender där olika länders nationella högtidsdagar finns utmärkta. När det
firas en högtidsdag i ett land önskar man alla
som kommer från det landet en trevlig dag.
Mångfald på arbetsplatsen kan också vara
en lönsam investering för företagen. Frågan är
kanske snarare om man har råd att stå utanför
den investeringen.
– För oss är det viktigt att komma in i de
olika kulturella föreningar som finns och få ett
förtroende där. Vi är exempelvis väldigt aktiva
i en iransk förening och har två säljare som
marknadsför sig medvetet mot perser, säger
Dino Dimitrios Lenos.
– I Sverige har vi också ibland svårt att fylla

”VI FRÅGAR INTE VARIFRÅN ARBETS
SÖKANDE KOMMER, MEN VI FRÅGAR
VILKA SPRÅK DE TALAR”
Maria Valentin, platschef på Upplands Motor i Kista

de fordonstekniska utbildningarna; de utbildningarna kan vara väldigt populära i andra
länder. Vi märker exempelvis att personer
med utbildning från Polen är extremt duktiga
på tekniskt och mekaniskt tunga jobb. Det
finns absolut svenska mekaniker som kan byta
en motor eller växellåda, men de blir färre,
säger han.
Enligt Svenskt Näringsliv består drygt 20
procent av den arbetsföra befolkningen i
Sverige av personer med utländsk bakgrund,
det vill säga är antingen född utomlands eller
har någon förälder som är född utomlands.
En mixad arbetsplats är bäst för att främja
integration. Det motverkar både fördomar
och främlingsfientlighet. 2
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För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.
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Upp till 40% lägre färgåtgång
Hög och jämn kvalitet
Minskad miljöpåverkan
Betydligt färre filterbyten
Bättre arbetsmiljö
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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
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Cowab AB

Din leverantör av industri & kontorsprodukter
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www.lackeringsanlaggningar.se
Sprut & torkboxar

Motorbranschens största certifieringsprogram

Kombiboxar

Tel. 08-544 403 70, Fax 08-630 11 69,
www.cowab.se, info@cowab.se

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Lastbilsboxar

Motorbranschens affärssystem
Ger dig kontroll över bilaffären!
•
•
•
•

Fordonsadministration
Verkstadsadministration
Butiksfunktioner
Ekonomi/Bokföring

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.

Paint pockets Färgfälla

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

”Ett verktyg du inte kan vara utan”
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Vi ha

Vi har ett stort utbud av säkerhetsklassade nyckel- och dokumentskåp.
Till dessa finns ett urval av tillbehör
och tillval.
Mer info finns på www.frobergs.se
eller i vår katalog.

Beställ gratis katalog!

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder

www.autoteknik.info

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

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

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

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

EzCalipre

Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

Se vår pågående
vinterkampanj på
hemsidan!

I mer än 15 år har vi genomfört utbildningar i Malmö
och många som gått kurserna arbetar idag aktivt
med PDR. Grundutbildningen är numera uppdelad
i två steg med tid för egen träning där emellan.

GYSPOT
PTI-s7

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

Medlem i

We provide solutions!
◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Avgas &
högvakuumsystem

◆ Övervakningssystem

koppling administrativt system

T-Hotbox är ett elektroniskt
hjälpmedel som riktar bucklor
med induktion. Bra komplement
som fungerar på mjuka bucklor.

10 % rabatt
på alla verktyg
efter genomförd
utbildning!

Nästa grundkurs Steg 1: 24-26 maj

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

◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -

UTBILDNING - BUCKLOR!

Pris 6900:- ex. moms per deltagare

Mer info & anmälan på hemsidan!

Telefon 040-680 07 40 eller gå in på www.bucklor.nu

Vi säljer även verktyg och
utrustning utan utbildning.

Ett komplett Gluepulling system
gör att många bucklor kan riktas
från utsidan. Bra på ställen där
det är svårt att komma åt inifrån.
Reguljära PDR-verktyg som
trycker ut bucklan från insidan är
det mest mångsidiga alternativet. En utbildad PDR-tekniker
klarar de flesta bucklor.

Så lyfter du lönsamheten!
Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela
din verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad.
Kontakta oss för mer information.

Försäljning
Verkstad

Butik

Jobba smartare, inte mer. | www.infoflex.se
Tel 08/747 67 00 Fax 08/715 20 74
www.alentec.com info@alentec.se

Affärssystem för fordonsbranschen

Infoflex Data AB | 08-792 64 60 | info @ infoflex.se

tel 08 500 236 09

Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

Proffsverkstadsutrustning

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

● För hamn- eller eftermontering.

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

Verktyg och Verkstadsutrustning – egna agenturer och import
säljs i norden – äVen till återförsäljare

www.toolstrading.se
WWW.TOOLSTRADING.SE

www.toolstrading.se

Från tyska

SPOA3.5T

SPO 45E

3,5 ton
- Hydraulisk

duolift MTF 3000
2600 mm

4,5 ton
- Hydraulisk

3 ton

00
9
.
2
2

geodyna
7850p
1:

-EH

kr

3 ton
14.5

leasing fr. 461kr/mån.

27

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft
med tre tons kapacitet.

Pris
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Modell 542RA
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UTRUSTAD
MED 220V- &
TRYCKLUFTSUTTAG.

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

geodyna 7200
Kompakt,
och enkel att
använda, med
bildskärm

geodyna 7200

geodyna 960

5200 mm

2970 mm

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton

Modell 526LT

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

Modell
Modell
Modell
Modell
Modell

524
526C*
526L5
526LT
528C

2970 mm*

4
5
5
5
8

ton
ton
ton
ton
ton

5200 mm*

varmgalvansierade
bottenramar
Långa lyftgummiblock

Universalramper

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

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

Modell 526C

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

leasing fr. 551kr/mån.

GEODHeX 922

•

Motordriven balansmaskin
med hjulsskydd

11.500 kr

leasing fr. 269kr/mån.
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34

geodyna 7500p

monty 3300 RACING GP

39.900 kr

leasing fr. 766kr/mån.

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

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

Däc

Geo

dyn

kma

a 71

39.9

00/S

Paket:
18.000 kr

skin

mon

00 k

3300 R GP + Easymont PRO +
snabbfästessats/komposithuvud:

geodyna 7100

r!

ther

47.950 kr

leasing fr. 373kr/mån.

leasing fr. 910kr/mån.

pak
et 2
+

700

642

:

monty 8300P smartSpeed

:

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

HELPER 642

2-speed, 11-22 tums
alufälgar m.m

et
ak 2:

-Nu ingår även
snabbfästessats och
komposithuvud med
Smonther 700!

leasing fr. 479kr/mån.

HJULTVÄTTMASKINER

27.800 kr
leasing fr. 549kr/mån.

leasing fr. 566kr/mån.

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

NU: KAMPANJ!
88.600 kr

3:

4
+6
inrp
00
7
k
s he

26.900 kr

23.900 kr

Mod. 537C - 3 tons kapacitet

leasing fr. 373kr/mån.

1.800 kr/sats

5 tons fyrpelarlyft med låg uppkörningshöjd och
långa körbanor. Allroundlyft som även klarar
större fordon. Hög lyfthöjd, automatiska säkerhetsspärrar och snabblyftande hydraulpump är
andra ﬁnesser som är särskilt värda att nämna.

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

27.900 kr

43.2

leasing fr. 742kr/mån.
(modell 524)

Mod. 537/2 - Däck- & rekondlyft

18.000 kr

r
00 k

38.500 kr
48.500 kr
46.700 kr
79.900 kr
74.900 kr

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

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

2915 mm

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

DUBBLA
MANÖVERPANELER
SOM STANDARD.

Nu kommer balanseringsmaskinen från Hofmann alla
väntat på - med inbyggd
automatiserad och elektriskt
driven hjullyft!
Utrustad med Hofmanns smidiga automatnav naturligtvis
och den senaste tekniken.
• Touch-screenprogram som
är superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata
och automatisk inställning av
program för viktplaceringen

geodyna 7500p
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•

Vi är glada att meddela att vi nu är svensk generalagent för de
välkända hjultvättarna från tyska Performtec.

TiREX 260
•

Rejäl däckmonteringsmaskin för
lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

33.900 kr

TiREX 560

•

leasing fr. 659 kr/mån.

Klarar även EM/Traktorhjul upp till 44"

44.900 kr!

GEODHeX 966

Avancerad teknik med inbäddad PC och Linux.

leasing fr. 859 kr/mån.

Platt bildskärm, 3D automatisk inläsning av
fälgmått med mätarmar. Geometrisk viktplacering m.m.

24.900 kr

Tvättarna arbetar genom högtrycksspolning med kembehandling och
ger imponerande tvättresultat.

leasing fr. 497kr/mån.

Maskinerna ﬁnns både i modulutförande för ett/två hjul samt en 4hjulsversion.

Ordinarie pris: 92,500 kr

Köp originaltvättmedel
till era Performtectvättar för bästa
tvättekonomi och
tvättresultat.

•

OMA 505C
4 ton

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.

•
•

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

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

PUMPNINGSAUTOMAT

- Snabb pumpautomat för pvhjul, med sättrycksfunktion och
automatisk start.

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.

BEAD BAZOOKA

AIRMATE - TM100

2.850 kr

2.850 kr

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

LEASING

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

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

Vardagar 0800 - 2000
Helger
1000 - 1700

- vår soliditet,
din trygghet!

Proffs på maskiner och verktyg

Telefon: 060-151416

Telefax: 060-171516

2 V Ä R S TA

KUNDERNA

AR
H
N
E
KUND RÄTT!
ALLTID

Kunderna du
INTE vill ha!
Du har säkert mött dem, kunderna som är så oförskämda att de inte förtjänar att vara dina kunder. De
tenderar att bli fler. Ny forskning visar att devisen
”kunden har alltid rätt” kan vara negativ.

N
KUNDE
TID
L
L
A
R
HA
!
RÄTT!!

KUN
HAR DEN
ALLT
ID
RÄT
T!!!
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snett i relationen till företaget. Att kunden
har förväntat sig något som företaget inte kan
leverera.
Salomonsson säger att den gamla devisen
”Kunden har alltid rätt” på sätt och vis kan ha
bidragit till utvecklingen.
– Det finns en tendens att kunderna utnyttjar det, att till exempel alltid driva igenom
sin vilja, även om de vet att de har fel. En tes
vi driver är att den
i grunden positiva
trenden, mot en
allt högre grad av
individ- och kundanpassning och
fokus på kundens
behov, också kan
skapa problem.
Kunder förväntar
sig att produkter
och tjänster ska
FOTO HENRIK BENGTSSON

och krångliga kunder
som diskuterar högljutt och kommer med
oresonliga krav ... En biträdande professor och docent i företagsekonomi, Nicklas
Salomonsson på Högskolan i Borås, har tillsammans med Markus Fellesson på Karlstad
universitet studerat besvärliga kunder. Alltså
de som går över gränsen för vad som kan
anses acceptabelt.
En kund, däremot, som lugnt framför
klagomål ska du aldrig tycka är besvärlig,
enligt Nicklas Salomonsson. Men om kunden börjar skrika och gorma och gapa, då är
det inte okej.
– Krångliga kunder är faktiskt ett växande problem. Verbala kränkningar och hot
mot personalen har ökat, åtminstone inom
kollektivtrafiken och detaljhandeln där vi
har koncentrerat våra studier, säger Nicklas
Salomonsson.
– Beteendet beror ofta på att något gått

1. VAR LUGN

och saklig och förklara vad som gäller.

2. LÅT KUNDEN

prata av sig – visa att du lyssnar.

– bli ännu trevligare när kunden blir arg,
då kan du ta udden av beteendet.

3. VAR ÖVERTREVLIG

4. FÖRSÖK

att inte ta åt dig personligen.

5. LÄMNA ÖVER

till en kollega om du inte kan besinna din ilska.

och gör motiverade undantag, exempelvis om
kunden vill lämna tillbaka en mindre produkt som uppenbart
kommer från ditt företag, men där kunden saknar kvitto.

6. VAR FLEXIBEL

”Våra värsta kunder”

Här berättar fem läsare om kunder de helst skulle
velat be dra åt något varmare ställe (en gjorde det).

KUNDEN
HAR ALLTID
RÄTT!

”Jag blev förbannad”
”Jag skulle lämna ut en bil enligt personalavtal till en mekaniker på ett annat företag.
Efter att han mätt bilen med måttstock sa
han att dörren gick två millimeter in i karossen och att det skulle innebära vindbrus eller
risk för glapp i dörren. Jag erbjöd honom ett
skylt-ex, men den ville han inte heller ha.
Han krävde vinterhjul som kompensation.
Jag blev förbannad och ville riva avtalet, då
ångrade han sig och tog den bil han beställt,
men med full tank.”

T E X T M A R I A ER IK S S ON / IL LU S T R AT IO N T HINK S T O CK

ARGA, BESVÄRLIGA

Så här kan du bemöta
dina jobbigaste kunder:

”Vi fick ett handskrivet
kravbrev”

vara anpassade efter deras behov och när
så inte sker kan det ge upphov till negativa
beteenden.
– När det gäller bilar är det ju dyra produkter och det finns många tilläggstjänster;
kunden och säljaren har ofta långa dialoger
före köp. Det är också stenhård konkurrens
i branschen, att erbjuda tjänster, anpassade
efter kunden, är ett sätt att konkurrera.
Hur arg får en säljare bli?

– Man kan vara arg men ändå agera lugnt, om
inte blir man mindre lösningsorienterad och
benägen att hjälpa till även om man tror att
man gör det.
– Det är bra att diskutera situationer,

gråzoner och möjligheterna att göra undantag eller kompensera en kund så att man är
beredd när situationen dyker upp.
kan faktiskt påverka
arbetsmiljön i förlängningen.
– Vissa kan skaka av sig en besvärlig kund
direkt, andra lider av verbala kränkningar och
vardagstrakasserier. Det kan bli nedbrytande i
längden, leda till högre stress, högre personalomsättning och försämrad motivation att
ge god service. Det kan påverka en säljares
självkänsla, men också hela företaget eftersom
andra kunder kan välja att lämna försäljningsstället om de upplever en situation som
obehaglig, säger Nicklas Salomonsson. 2

BESVÄRLIGA KUNDER

”Förra sommaren sålde vi en begagnad BMW
som gått 17 000 mil till en man som var över
70 år gammal. Det var hans drömbil. Efter
två månader var stötdämparna slitna och
han krävde oss på 8 000 kronor. Han skrev
själv ett kravbrev för hand, så jag fick ringa
och be honom komma in för att förklara vad
som gällde. Vi måste sätta oss in i kundens
situation för att förstå våra kunder. Det hela
slutade med samförstånd.”

”Jag slängde handgripligen
ut honom”
”Jag jobbade som mekaniker, det var mitt
i sommaren, 30 grader varmt och jag hade
just klämt tummen. Då kom det in en
surgubbe som köpt en Nissan Micra och
upptäckt ett stenskott som han ansåg att

rostskyddsgarantin skulle täcka. Det var
så dumt att det finns inte. Jag tog honom i
nacken och slängde ut honom. Sen såg jag
honom inte mer.”

”Jag dissade en barnfamilj”
”En barnfamilj skulle provsitta en Volvo. Vi
hade en liten lokal och bilarna stod tätt.
Vi hade till och med däcken i bilen. Familjen
packade ur däcken och provsatt, sedan
lämnade de bilarna utan att ta in däcken
igen. Jag hade ögonen på barnen som sprang
omkring i hallen, var orolig för att de skulle
smälla upp dörrar i bilarna intill. När familjen
gick till en M5:a och hoppade in sa jag att det
inte var en Volvo och att den faktiskt kostade
800 000 kronor. Familjen gick. Efter ett par
dagar kom ett brev där de skrev att de känt
sig nedvärderade. Jag hade gjort fel, så får
man förstås inte säga, så jag bad om ursäkt.”

”Vi gav efter för kunden”
”En säljare hade gett fel uppgifter om vad
som krävdes för teknisk utrustning för att
streama musik. När det upptäcktes fixade vi
genast en lånebil och uppgraderade stereon.
Vi var tvungna att sätta in två små kablar,
där tre centimeter av kablarna syntes.
Kunden begärde 45 000 kronor i ersättning
– eller en ny bil. Även om kravet var orimligt
var kunden hela tiden lugn och saklig, så vi
var vänliga tillbaka. Det blev faktiskt så att
han fick en ny bil.”

NEJ, KUNDEN HAR INTE ALLTID RÄTT!
M OTO R B R A N S C H E N 4 . 2 0 1 6
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2 FRÅGA

EXPERTERNA

JURIDIK

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
SA K K UNNIG PÅ MRF

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

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

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

Johan
Holmqvist
är chef för bilhandelsfrågor och -statistik på MRF. Sitter
i Allmänna reklamationsnämnden.
08-701 63 22
SK A DEREPA R ATION

Åke Westin
är ansvarig för 
plåt- och lackfrågor
på MRF. Sitter i
Allmänna reklamationsnämnden.
08-701 63 29
L ACK , PL A S T
& SK A DE

Jan Olvenmo
Ansvarig för plast-,
lack- och skadefrågor på MRF. Har mer
än 30 års branscherfarenhet.
08-701 63 21
SK AT TER

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

Roger Ekdahl
är vd på bransch
organisationen
Biluthyrarna Sverige.
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Skador på grund av
felaktigt tändningslås
F R ÅG A Vi sålde ett tändningslås
till annan verkstad över disk för
drygt ett halvår sedan. Verkstaden monterade därefter in
låset i en kunds bil. Ytterligare
sex månader efter monteringen
kortslöts tändningslåset när
bilen stod parkerad, vilket medförde att kundbilen ”på egen
hand” körde rakt in i ett staket.
Verkstaden som köpte tändningslåset vill nu att vi ska stå
för skadorna på bilen som uppgår till cirka 14 000 kr. Frågan är
om vi är skyldiga att betala?

K-E R
S VA R Här är både händelseförloppet och särskilt juridiken rätt
komplicerad, med en hel kedja av
olika paragrafer.
Enligt 40 § köplagen har köparen rätt till ersättning för den skada
han eller hon lider genom att varan
är felaktig, om inte säljaren visar att
det har förelegat ett sådant hinder
som avses i 27 § för att avlämna
felfri vara.
Enligt 27 § är sådana hinder att:
l Det har legat utanför säljarens
kontroll.
l Det ska ha varit oförutsett och
säljaren ska inte ha förväntat räkna
med hindret vid köpet.
l Säljaren kunde inte skäligen ha
undvikit eller övervunnit hindret
genom aktivt ingripande.
Köparen har alltid rätt till ersättning om felet eller förlusten beror
på försummelse från säljarens sida
eller om varan vid köpet avvek från
vad säljaren särskilt har utfäst.
Skadan på bilen, till följd av felet

på tändningslåset, låg givetvis utanför er kontroll; den var i högsta
grad oförutsedd och orsakades ju
inte heller av er försummelse.
Av 67 § köplagen framgår vidare
att även om det hade varit en skada
som legat inom er kontroll, så hade
inte skadestånd utgått för förlust
som köparen tillfogats genom
skada på annat än den sålda varan.
Det kallas för en ingrediensskada
och innebär att när den sålda varan
(tändningslåset) använts som en
komponent/ingrediens i en annan
vara (bil) och orsakat skada inte är
tillräckligt för att det ska uppstå ett
ansvar enligt köplagen.
Med andra ord är ni av flera
orsaker inte skyldiga att utge ersättning för skadorna på bilen.
David Norrbohm
En snedtändningshistoria.

”SEX MÅNADER EFTER
MONTERINGEN KORTSLÖTS
TÄNDNINGSLÅSET NÄR
BILEN STOD PARKERAD”

V E R K S TA D

JURIDIK

SKODAN I VALLENTUNA

BUNDEN AV
KAMPANJ?

F R ÅG A Vi har en missnöjd Skodaägare. Mannen som äger bilen lät utföra en 6000-milaservice på sin Superb i januari 2014
hos oss. I november 2015, 22
månader och 4 300 mil senare,
upptäcktes ett oljeläckage från
växellådan i samband med ett
hjulskifte på en annan verkstad.
Den verkstaden bytte olja och
filter i DSG-lådan. Kort därefter
mejlade kunden oss, han ställde
sig tveksam till om vår service
var ordentligt utförd. Han la
också fram den här önskelistan
till oss, ”som plåster på såret”:
l Återbetalning av 6000-milaservicen i januari 2014: 7 123
kronor.
l Ersättning för oljebytet i
samband med hjulskiftet: 2 335
kronor.
l Fullt ansvar för växellådan
oavsett omständigheter för all
framtid.
l Service på växellådan var
6000:e mil – resten av bilens
existens.
l Bärgning, hyrbil, reparationer
och övriga omkostnader – resten av bilens existens.
Min kollega svarade artigt på
kundens brev att vi var beredda
att återbetala oljebytet på
växellådan mot uppvisande av
kvitto, samt att vi tillsammans
kunde gå igenom vad som var
utfört på bilen i januari 2014.

F R ÅG A I början av december körde vi en julkampanj på nätet som löd så
här: ”Köper du en Ford
innan nyår bjuder vi på en
övernattning med spa och
middag för två”.
Nu har vi en kund som
köpte bil i augusti, fick den
levererad i december och
som säger att han har köpt
bil innan nyår och också
ska få del av erbjudandet.
Min säljare sa nej och tittade frågande på kunden
som hävdade ”det finns
inget startdatum på kampanjen och jag har köpt bil
innan nyår!”
Det är ju sant att vi inte
uttryckligen skrev att kampanjen gällde från och med
ett datum till och med sista
december. Dock fanns
kampanjen inte förrän ett
visst datum i december.
Har kunden rätt i sak, att
startdatum måste stå för
en kampanj? Hur ska vi
bemöta kunden korrekt?

Mållös
S VA R Givetvis gäller erbjudandet/kampanjen enbart
från och med den tid den
faktiskt började gälla (i och
med ni publicerade den). Ni
hade inte någon skyldighet
enligt marknadsföringslagen att ange kampanjens
startdatum. Slutdatum,
som ni angav, bör givetvis
alltid anges. Dessutom är en
annons/kampanj juridiskt
bindande först sedan avtal
ingåtts. En annons/kampanj
anses nämligen inte vara ett
bindande anbud utan enbart
en uppmaning till en kund
att lämna ett anbud.
I ert fall, har ni avböjt
kundens krav, och eftersom
ingen accept finns, föreligger
inte något bindande avtal av
den anledningen.
David Norrbohm

Det började med
ett oljeläckage.

Bilägaren godtog inte erbjudandet, kontrade i stället med
ytterligare krav i ett nytt brev,
förutom de han hade begärt
tidigare:
l Byte av växellådan.
l Livstidsgaranti på befintlig
växellåda samt ersättning om 27
400 kronor i värdeminskning.
I samma brev fanns länkar
till artiklar i motortidningar och
olika chattforum där verkstäder
hade glömt att fylla på oljor, med
tillhörande historier hur illa det
hade gått. Vad säger du om det
här?

S VA R Min kommentar till denna
historia följer här:
Branschen har på senare år
märkt en eskalering av ersättningskrav som tenderar till i snudd på
orimlighet. En av anledningarna

är den flod av information som
förståsigpåare har samlat på sig
på nätet. Diskussionerna om
olika åtgärder kan bli långrandiga.
Besvärliga samtal uppkommer ofta
om hur stor skada kunden har lidit
för att bilen blev försenad bara en
dag.
I ett telefonsamtal med Lasse
bollplankade han sina tankar om
hur han skulle svara den missnöjda
Skodaägaren.
Detta gäller:
l Reparationen ligger långt
utanför garantin i verkstadens
reparationsvillkor, både i tid och
körsträcka.
l Bilen hade blivit godkänd hos
bilprovningen efter servicen i Vallentuna, de borde ha anmärkt om
det var ett stort läckage.
Och en fråga som hänger i
luften: Har bilen blivit servad hos
ytterligare någon annan? Den
hade trots allt gått 4 300 mil efter
servicen i Vallentuna.
Joachim Due-Boje

”PÅ SENARE ÅR HAR ER
SÄTTNINGSKRAV SOM
TENDERAR TILL ORIMLIG
HET BÖRJAT ESKALERA”

Lasse, Vallentuna Motor

V E R K S TA D

En rejäl punka

FOTO RICKARD FORSBERG & FREDRIK STEHN

MOTORBRANSCHENS
EXPERTPANEL

F R ÅG A En gammal kund till oss
ville att vi skulle skifta hans
gamla odubbade vinterhjul till
nya dubbade som han hade
kommit över på Blocket. Nästa
morgon kom Saabägaren stolt
in till vår verkstad med sin 9-3
sportkombi och de nyinköpta
hjulen. Ett snabbt hjulskifte och
bilägaren åkte glatt i väg.
Senare på eftermiddagen var
ägaren till Saaben inte lika glad
längre. Han hade fått punka
och tyckte att det var vårt fel. I
telefonsamtalet beskrev kunden

i detalj vad som hade hänt. Efter
fem kilometers körning på en
två-plus-ett-väg uppstod ett
fladderljud från framvagnen.
Eftersom mannen just då befann
sig på den delen av vägen som
bara hade en fil, var han tvungen
att köra vidare med ljudet. Efter
ett tag började det stänka saker
från vänster fram. Efter ytterligare en stund flög innerskärmen
all världens väg och 9-3:an åkte
i princip på fälgkanten. Bilarna
bakom tutade och det var ett
jäkla liv på landsvägen, berät-

tade kunden.
Efter cirka femhundra meter
ytterligare kom han fram till bredare väg och konstaterade att
punkan inte skulle gå att laga.
Nu vill bilägaren att vi ska stå för
alla kostnader för att ”vi hade ju
monterat hjulen”.
Vad ska jag göra? Vi vill inte
tappa kunden.

Lennart, verkstad södra Sverige
S VA R Det gamla ”punkatricket”
är en klassiker. Jag kommer ihåg
en kund som gav mig en tonårs-

utskällning efter att han fått en ny
punktering på väg hem efter en
reparation av ett däck. Jag hittade
senare en gigantisk skruvmejsel i
däcket – som inte var min.
Lennart, naturligtvis kan din
verkstad inte ansvara för uppkomna punkteringar efter att ni har
lämnat ut en bil. Du får fundera
på vad er relation med kunden är
värd. Prova att lägga den kommande försäkringssjälvrisken i en
vågskål, det skulle antagligen väga
ganska jämnt.
Joachim Due-Boje
M OTO R B R A N S C H E N 4 . 2 0 1 6
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EXPERTERNA

BILHANDEL

BILUTHYRNING

”Fanns bara en nyckel …”

”POLISEN VILL INTE
EFTERLYSA MIN HYRBIL
SOM INTE ÅTERLÄMNATS”

F R ÅG A Vi sålde en begagnad
Mazda6 av 2008 års modell
(en inbytesbil) för 75 900
kronor till en äldre herre. Efter
fjorton dagar återkom han och
krävde att få en reservnyckel
då det bara fanns en med vid
leveransen. Är vi verkligen
skyldiga att lämna med två
nycklar till en så pass gammal
bil?

Yngve, beghandlare
S VA R Det här var lite slarvigt av
er. Det är lika viktigt att kunden
får alla nycklar, åtminstone två,
som att få alla handlingar som
tillhör bilen. Det skulle ju bli
en sorglig historia om kunden
skulle tappa den enda nyckeln
och förmodligen tvingas byta
hela låssystemet för att få bilen
att fungera. Minst två nycklar

är standard, även om det kan
diskuteras när det gäller riktigt
gamla bilar.
Säljer ni en begagnad bil med
endast en nyckel är det jätteviktigt att ni skriver ”endast en
nyckel” i varudeklarationen.
Har ni inte antecknat detta
någonstans anser jag att kunden
har rätt i det här fallet. Det är
inget orimligt krav från en kund
att förvänta sig två nycklar och
jag bedömer att det hade fått
bifall i Allmänna reklamationsnämnden.
Så ni får nog ta kostnaderna,
beställa en till nyckel på chassinumret från generalagenten och
låta er verkstad programmera en
ny som passar bilen.
Fortsättningsvis föreslår jag
att ni i samband med iordningställandet av inbytesbilar kollar

antalet
nycklar,
och om
de saknas,
beaktar det
vid värderingen.
Oftast ligger
ju sådana här grejer och
skramlar i någon låda hemma hos
tidigare ägare och innebär avsaknaden att de får mindre betalt för
sina inbytesbilar brukar det ju
vara ett incitament att leta.
Det smidigaste är väl att bocka
av efter en checklista för att få med
allt som är standard i en bil, som
exempelvis reservhjul, domkraft
och fälgnyckel. Saknas grejer ska
det ju bli avdrag med det uppskattade värdet från inbytespriset.
Och alltså alltid anges i varudeklarationen, där om någonstans.

Dyr att tappa.

När det gäller riktigt gamla
bilar är det väl en avvägning hur
mycket standardtillbehör som kan
förväntas, här får man låta sunt
förnuft råda.
Dan Olsson

”DET ÄR LIKA VIKTIGT ATT KUNDEN FÅR
ALLA NYCKLAR, ÅTMINSTONE TVÅ, SOM
ALLA HANDLINGAR SOM TILLHÖR BILEN”
DAN OLSSON

Hälsningar Marcus

BILHANDEL

”BUCKLAN TILLKOM EFTERÅT”
En kund köpte en demobil Golf med några hundra
mil på mätaren av oss. Han
lämnade en VW Golf av 2010
års modell som inbyte. Värderingen skedde när affären
gjordes upp en lördag.
Vid leverans av den nya
bilen på torsdagen veckan
därpå upptäckte vi att några
tillbehör saknades plus en
mjukare buckla på höger
dörr. Vi hade kanske inte
tagit oss tid att kolla att alla
tillbehör var med under
värderingstillfället men vi är
övertygade om att bucklan
inte fanns då.
F R ÅG A
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Nu har jag för andra
gången blivit nobbad polishjälp då en bil inte kommit
tillbaka efter hyrestidens slut.
Dagen efter hyrestidens utgång polisanmälde jag kunden
som inte lämnat tillbaka bilen.
Jag hade först ringt kunden
och uppgett mitt mobilnummer, men inte fått svar. Jag
kollade adressen som kunden
angivet men där fanns varken
bil eller kund, i porten inte ens
kundens namn.
Jag ville att polisen skulle
efterlysa min bil, men det tyckte de inte att det fanns skäl till
utan menade att det är säkert
var ett olovligt brukande och
att bilen skulle komma tillbaka
så småningom.
Det här känns inte bra; bilen
är värd cirka 250 000 kronor
och förutom att jag tappar
intäkter på den, får jag kanske
aldrig tillbaka den och vad jag
förstår, så gäller inte heller
min stöldförsäkring eftersom
jag hyrt ut bilen och lämnat
över nycklarna. 250 000 kronor är mycket pengar för mitt
lilla biluthyrningsföretag, vad
ska jag göra?

F R ÅG A

Har vi rätt kräva kunden i
efterhand?

AW, Dalsland
Nej, det har ni inte! Ni får
stå där med skägget i brevlådan och ta kostnaden ur egen
plånbok när ni inte har reagerat
tidigare.
Det är er skyldighet att
kontrollera att en inbytesbil
är i det skick som den var vid
värderingstillfället. Jämför med
inbytesprotokollet! Kolla att
det inte tillkommit skador på
exempelvis kaross eller vindruta;
yttre skador går ju ganska snabbt
att besiktiga. Glöm inte att kolla
S VA R

mönsterdjupet på sommarhjulen om bilen byts in med
vinterhjul eller vice versa.
Om defekter har tillkommit,
se till att få en påskriven eventuell skadeanmälan och informera
konsumenten om att han eller
hon kommer att få en faktura på
självrisken.
Att missa något är drulligt
men mänskligt och naturligtvis
ett större problem för firmor
som inte har en testare. Det kan
ju vara knepigt för en säljare att
både sälja bil, köpa in en och
vara någon form av testare och
värderingsman, speciellt som
många av dem har provision

och är mer sugna på att sälja bil
än att kolla inbyten. Så det kan
inte nog poängteras för sådana
säljare hur viktigt det är att
sätta på sig inbytarens glasögon
också.
Det här är en företagskulturell
sak och en plånboksfråga av
största mått. I värsta fall försvinner hela årets vinst.
Lättsinnigast är säljaren som
bara frågar hur långt bilen har
gått, tittar ut genom fönstret och
sätter ett värde – och efteråt finner en riktig burk. Men sådant
förekommer väl inte längre?
Eller hur?
Dan Olsson

S VA R DU ÄR INTE ensam om att
ha erfarit att en hyrbil inte kommer tillbaka efter att hyrestiden
löpt ut, tyvärr eskalerade problemet i fjol med en fördubbling mot
tidigare. Branschen brukar bli av
med cirka 40 bilar om året, 2015

förlorade vi mer än 80 bilar.
Din erfarenhet av polisen är
också vanlig. Att polisen inte
efterlyser bilen, vilket de ska göra
enligt deras egna instruktioner
(Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 445-1). Där framgår
det klart och tydligt att bilen ska
efterlysas (2 kap 2 §). Olovligt
brukande är det inte förrän bilen
kommer tillbaka men hur kan
polisen kunna veta om bilen kommer tillbaka eller inte?
I ditt fall är det riktigt klart att
bilen ska efterlysas eftersom hyresmannen inte finns på den uppgivna adressen. Det innebär att
hyresmannen har bedragit dig och
då är förlusten av din bil ett bedrägeri, vilket är ett mycket allvarligt
brott. Jag hoppas du informerade
om att hyresmannen uppgivit en
falsk adress i din polisanmälan.
Om inte tycker jag att du snarast
ska gå tillbaka till polisstationen,
hänvisa till FAP 445-1 och tala om
för dem att bilen omedelbart ska
efterlysas.
Jag hoppas att du har lagt in
hyresmannen i Biluthyrarnas
informationsregister för dåliga
hyrestagare så inte fler blir drabbade av din ”kund”.
Du kan också teckna en bedrägeriförsäkring till din bilförsäkring, men den är otroligt dyr och
det måste också var solklart att det
är ett bedrägeri om försäkringsbolaget ska betala ut pengar.
Hoppas du får tillbaka din bil!
Roger Ekdahl

”I FJOL FÖRSVANN DUBBELT
SÅ MÅNGA HYRBILAR SOM
ÅRET INNAN S…”

Växla upp din däckaffär
Med DäckData får du full kontroll på ditt
däckhotell, lager, prislistor, fakturering med
godkänt kassaregister och tidsbokning online.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om
hur du kan öka din lönsamhet med DäckData.
Ring 040-672 88 88
www.compilator.com

ROGER EKDAHL
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PersOnbilar

Nyregistreringar under mars
Mars
Generalagent
BC Sweden
Jaguar
Land rover
totalt bc sweden
BMW Group Sverige
bmW
mini
totalt bmW Group sverige
Fiat Group Automobiles
alfa romeo
Fiat
Jeep
Lancia
totalt Fiat Group automobiles
Ford Motor
Ford
totalt Ford motor
GM Sverige
cadillac
chevrolet
opel
totalt Gm sverige
Honda Nordic
honda
totalt honda nordic
Iveco
Iveco
totalt Iveco sweden
KIA Motors Sweden
KIa
totalt KIa motors sweden
KW Bruun Autoimport
Peugeot
totalt KW bruun autoimport
Mazda Motor Sverige
mazda
totalt mazda motor sverige
Mercedes-Benz Sverige
mercedes
smart
totalt mercedes-benz sverige
Nevs
saab
totalt nevs
Nimag Sverige
suzuki
totalt nimag sverige
Nissan Nordic
nissan
totalt nissan nordic
Renault Nordic Sverige
Dacia
renault
totalt renault nordic sverige
SC Motors Sweden AB
citroen
Ds
hyundai
mitsubishi
totalt sc motors sweden ab
Subaru Nordic
subaru
totalt subaru nordic
Toyota Sweden
Lexus
toyota
totalt toyota sweden
Volkswagen Group Sverige
audi
Porsche
skoda
seat
Volkswagen
totalt Volkswagen Group sverige
Volvo Personbilar Sverige
Volvo
totalt Volvo Personbilar sverige
Övriga fabrikat
totalt Övriga fabrikat
Totalt
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Ackumulerat
2016
2015

Andel i procent, ack.
2016
2015

Fysiska, ack.
2016
2015

Juridiska, ack.
2016
2015

2016

2015

61
103
164

18
86
104

180
224
404

45
218
263

0,21
0,26
0,48

0,05
0,28
0,34

19
56
75

14
63
77

161
168
329

31
155
186

1 964
228
2 192

1 845
183
2 028

5 098
535
5 633

4 668
430
5 098

6,12
0,64
6,76

6,16
0,56
6,73

891
268
1 159

688
178
866

4 207
267
4 474

3 980
252
4 232

10
699
74
7
790

3
730
77
21
831

24
1 085
227
25
1 361

24
1 195
268
60
1 547

0,02
1,30
0,27
0,03
1,63

0,03
1,57
0,35
0,07
2,04

5
608
32
7
652

3
563
49
7
622

19
477
195
18
709

21
632
219
53
925

1 268
1 268

1 040
1 040

2 797
2 797

2 602
2 602

3,36
3,36

3,43
3,43

733
733

776
776

2 064
2 064

1 826
1 826

9
11
650
670

6
2
591
599

18
19
1 706
1 743

29
2
1 381
1 412

0,02
0,02
2,04
2,09

0,03
0,00
1,82
1,86

2
12
708
722

12
9
440
461

16
10
998
1 024

17
8
941
966

687
687

403
403

1 405
1 405

996
996

1,68
1,68

1,31
1,31

481
481

320
320

924
924

676
676

7
7

5
5

9
9

5
5

0,01
0,01

0,00
0,00

5
5

5
5

4
4

0
0

1 861
1 861

1 465
1 465

4 870
4 870

3 631
3 631

5,85
5,85

4,79
4,79

3 130
3 130

2 199
2 199

1 740
1 740

1 432
1 432

900
900

819
819

2 423
2 423

2 226
2 226

2,91
2,91

2,93
2,93

1 493
1 493

1 243
1 243

930
930

983
983

552
552

576
576

1 631
1 631

1 162
1 162

1,95
1,95

1,53
1,53

1 142
1 142

662
662

489
489

500
500

1 679
3
1 682

1 175
0
1 175

3 943
9
3 952

3 176
156
3 332

4,73
0,01
4,74

4,19
0,20
4,39

904
4
908

749
1
750

3 027
5
3 032

2 411
155
2 566

0
0

42
42

2
2

42
42

0,00
0,00

0,05
0,05

0
0

40
40

2
2

2
2

172
172

229
229

457
457

504
504

0,54
0,54

0,66
0,66

288
288

350
350

169
169

154
154

1 271
1 271

1 678
1 678

2 762
2 762

3 082
3 082

3,31
3,31

4,06
4,06

1 366
1 366

1 561
1 561

1 396
1 396

1 521
1 521

448
1 404
1 852

440
1 043
1 483

990
2 814
3 804

968
2 275
3 243

1,18
3,38
4,57

1,27
3,00
4,28

796
1 723
2 519

768
1 390
2 158

194
1 091
1 285

200
885
1 085

452
12
1 559
432
2 455

461
0
1 059
455
1 975

1 073
27
2 698
754
4 552

1 153
0
2 121
1 114
4 388

1,28
0,03
3,24
0,90
5,46

1,52
0,00
2,80
1,47
5,79

505
0
1 160
381
2 046

543
0
1 091
436
2 070

568
0
1 538
373
2 479

610
0
1 030
678
2 318

528
528

476
476

1 295
1 295

1 116
1 116

1,55
1,55

1,47
1,47

735
735

536
536

560
560

580
580

155
2 253
2 408

143
2 312
2 455

396
5 160
5 556

332
5 231
5 563

0,47
6,19
6,67

0,43
6,90
7,34

71
2 272
2 343

58
2 014
2 072

325
2 888
3 213

274
3 217
3 491

1 914
110
1 514
515
4 589
8 642

1 550
108
1 237
342
4 638
7 875

5 057
249
3 620
1 300
11 913
22 139

4 126
245
3 251
869
11 802
20 293

6,07
0,29
4,34
1,56
14,31
26,60

5,44
0,32
4,29
1,14
15,58
26,79

1 271
125
1 512
915
4 004
7 827

818
114
1 258
526
3 162
5 878

3 786
124
2 108
385
7 909
14 312

3 308
131
1 993
343
8 640
14 415

6 440
6 440

6 200
6 200

16 195
16 195

15 035
15 035

19,45
19,45

19,85
19,85

4 618
4 618

3 828
3 828

11 577
11 577

11 207
11 207

171
34 712

132
31 590

239
83 229

193
75 733

0,28
100,00

0,25
100,00

68
32 310

47
26 521

207
50 919

147
49 212

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, om de senaste
registreringssiffrorna.
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2016 fortsätter
urstarkt!
REKORDTEMPOT i nybilsregistreringarna fortsätter! Mars ökade med 10 procent för personbilar.
De näst starkaste marsregistreringarna någonsin,
endast knappt slagna av det förra rekordåret
1988. Det var 27:e månaden i rad med en ökning.
Hitintills i år är ökningen 10 procent.
BÄSTA MARS någonsin blev det för transportbilar,

en ökning med 11 procent. Det var 26:e månaden
av de senaste 28 som hade en ökning mot året
före och hitintills i år är ökningen 16 procent.
ÄVEN FÖR TUNGA LASBILAR fortsätter ökningen

starkt, då mars ökade med 14 procent. Det var
sjätte månaden i rad med en ökning. Hitintills i år
är ökningen 19 procent.

Modelltoppen
Märke / modell
1 Volvo V70II
2 VW Golf
3 VW Passat
4 Volvo s/V60
5 Volvo V40n
6 Volvo Xc60
7 toyota auris
8 Kia cee´d
9 VW Polo
10 nissan Qashqai

2016
2 667
1 819
1 291
1 282
1 145
992
787
719
528
609

7
Mars
2015
2 662
1 831
1 594
1 265
967
1 239
1 076
534
274
616

Miljötoppen

Ackumulerat
2016
2015
6 803
6 504
4 406
4 350
3 493
4 394
3 038
3 219
2 811
2 203
2 510
2 987
1 956
1 774
1 577
1 299
1 513
885
1 503
1 236

Andel i %
2016
2015
8,17
8,59
5,29
5,74
4,20
5,80
3,65
4,25
3,38
2,91
3,02
3,94
2,35
2,34
1,89
1,72
1,82
1,17
1,81
1,63

Nyregistrerade miljöbilar per typ
mars 2016
E85 1,2 %

Nyregistrerade miljöbilar mars 2016, nya deﬁnitionen.

Gas 7,1 %
Modell
1 toyota auris hsD
2 Volvo V7oII Drive
3 Volvo V40n miljödiesel
4 Volvo V60n miljödiesel
5 toyota Yaris hybrid
6 Volvo V40n cc miljödiesel
7 VW Passat Gte
8 VW Golf tGI bluemotion
9 nissan Qashqai DcI
10 Volvo Xc60 Drive-e

Typ
hybrid
Diesel
Diesel
Diesel
hybrid
Diesel
Laddhybrid
Gas
Diesel
Diesel

Mars
2016
2015
545
581
527
694
553
444
383
727
359
155
257
81
293
0
157
289
60
0
123
153

Ackumulerat
2016 2015
1 415
984
1 339 1 628
1 287
903
764 1 631
716
535
568
205
508
0
417
644
390
0
318
340

Nyregistreringar månad för månad
2015

2016

36 000

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

0
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 374 020

% av miljö (ack)
2016 2015
10,15
7,29
9,61 12,06
9,24
6,69
5,48 12,09
5,14
3,96
4,08
1,52
3,65
0,00
2,99
4,77
2,80
0,00
2,28
2,52

El/laddhybrid
14,2 %

Diesel 58,2 %

Elhybrid 19,3 %

Nyregistreringar personbilar
länsvis i mars
Län
stockholms län
Västra Götalands län
skåne län
Östergötlands län
Jönköpings län
hallands län
Uppsala län
södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Gävleborgs län
Västmanlands län
Dalarnas län
Västernorrlands län
Kronobergs län
Kalmar län
Västerbottens län
norrbottens län
blekinge län
Jämtlands län
Gotlands län
Landet totalt

2016
10 115
6 164
4 879
1 394
1 355
1 189
957
811
779
821
784
744
731
693
685
678
630
550
374
258
121
34 712

Mars
2015
9 469
5 421
4 335
1 244
1 297
1 056
924
763
639
779
658
629
583
660
595
656
675
526
336
237
108
31 590

Ackumulerat
2016
2015
24 663
22 416
14 314
12 954
11 351
10 395
3 229
2 871
3 240
3 063
2 836
2 587
2 166
2 382
2 049
1 725
1 923
1 606
1 943
1 841
1 929
1 596
1 815
1 683
1 741
1 431
1 784
1 535
1 686
1 449
1 664
1 593
1 590
1 568
1 389
1 310
979
824
649
642
289
262
83 229
75 733

Andel av
landet %
29,6
17,2
13,6
3,9
3,9
3,4
2,6
2,5
2,3
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,7
1,2
0,8
0,3
100,0
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De 25 märken med störst begagnatförsäljning* Inom MRF-ansluten bilhandel
Begagnatförsäljning
Februari

Lagrets omsättningshastighet
Februari
Ack.

Bilmärke

2016
Antal
Andel %

2015
Antal

2016
Antal
Andel %

2015
Antal

2016
Antal
Andel %

2015
Antal

2016
ggr

2015
ggr

2016
ggr

1 Volvo
2 Volkswagen
3 Toyota
4 Audi
5 BMW
6 Ford
7 KIA
8 Renault
9 Skoda
10 Hyundai
11 Peugeot
12 Mercedes Benz
13 Opel
14 Honda
15 SAAB
16 Citroen
17 Nissan
18 Subaru
19 Mazda
20 Mitsubishi
21 Seat
22 Suzuki
23 Mini
24 Chevrolet
25 Fiat
Övriga

3 912
2 269
1 600
1 092
1 023
927
738
675
643
633
622
591
454
389
378
353
326
288
197
194
174
110
109
85
73
340

21,50
12,47
8,79
6,00
5,62
5,09
4,06
3,71
3,53
3,48
3,42
3,25
2,50
2,14
2,08
1,94
1,79
1,58
1,08
1,07
0,96
0,60
0,60
0,47
0,40
1,87

3 558
2 008
1 452
994
930
808
555
568
597
578
525
502
489
278
387
355
319
231
165
244
139
104
71
82
70
333

7 170
4 127
2 912
1 984
1 809
1 721
1 339
1 165
1 238
1 234
1 090
1 063
851
694
736
620
657
585
380
367
310
215
168
149
156
617

21,49
12,37
8,73
5,95
5,42
5,16
4,01
3,49
3,71
3,70
3,27
3,19
2,55
2,08
2,21
1,86
1,97
1,75
1,14
1,10
0,93
0,64
0,50
0,45
0,47
1,85

6 938
3 933
2 768
1 928
1 774
1 670
1 083
1 166
1 146
1 110
1 107
956
966
593
780
681
608
468
341
445
264
213
122
166
129
638

7 587
4 252
2 628
2 164
1 742
2 351
1 275
1 541
1 296
1 641
1 351
1 295
1 224
720
846
894
485
645
503
387
374
236
188
248
244
796

20,55
11,52
7,12
5,86
4,72
6,37
3,45
4,17
3,51
4,45
3,66
3,51
3,32
1,95
2,29
2,42
1,31
1,75
1,36
1,05
1,01
0,64
0,51
0,67
0,66
2,16

6 888
3 702
2 573
1 808
1 605
2 034
928
1 230
1 182
1 307
1 401
1 284
1 262
584
1 068
951
478
479
495
438
313
240
137
269
230
847

6,1
6,4
7,1
6,0
6,9
4,8
6,8
5,1
5,9
4,7
5,6
5,4
4,5
6,5
5,2
4,6
8,1
5,3
4,7
5,9
5,5
5,5
6,8
4,1
3,6
5,2

6,1
6,3
6,6
6,2
7,0
4,7
6,6
5,2
5,7
5,0
4,8
4,8
4,8
5,5
4,6
4,6
8,0
4,8
3,9
6,9
5,1
5,3
5,7
3,9
3,6
4,8

5,6
5,7
6,3
5,3
6,2
4,5
6,2
4,5
5,4
4,5
4,9
4,9
4,2
5,9
4,8
4,1
8,1
5,1
4,4
5,4
4,7
5,3
5,6
3,6
3,8
4,6

18 195

100,0

16 342

33 357

100,0

31 993

36 913

100,0

33 733

5,9

5,7

5,3

Totalt/Genomsnitt

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla
Län

Februari
Förändring
2016
2015			
Antal
Antal
Antal
(%)

Ackumulerat
Förändring
2016
2015			
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

9 997
1 649
1 462
1 996
1 712
954
1 093
210
705
5 627
1 611
7 544
1 278
1 352
1 477
1 256
1 170
1 108
566
1 019
1 092
10

9 160
1 551
1 311
1 894
1 553
914
1 121
216
683
5 554
1 409
7 068
1 284
1 271
1 400
1 167
1 118
1 051
494
1 022
1 080
8

837
98
151
102
159
40
-28
-6
22
73
202
476
-6
81
77
89
52
57
72
-3
12
2

9,14
6,32
11,52
5,39
10,24
4,38
-2,50
-2,78
3,22
1,31
14,34
6,73
-0,47
6,37
5,50
7,63
4,65
5,42
14,57
-0,29
1,11
25,00

18 629
3 181
2 781
3 772
3 234
1 789
2 024
408
1 329
10 844
3 045
14 314
2 412
2 647
2 809
2 458
2 222
2 120
1 045
1 920
2 111
23

18 897
3 115
2 557
3 710
3 217
1 760
2 209
413
1 371
11 283
2 843
13 968
2 452
2 584
2 671
2 371
2 190
2 049
965
1 894
2 125
23

-268
66
224
62
17
29
-185
-5
-42
-439
202
346
-40
63
138
87
32
71
80
26
-14
0

-1,42
2,12
8,76
1,67
0,53
1,65
-8,37
-1,21
-3,06
-3,89
7,11
2,48
-1,63
2,44
5,17
3,67
1,46
3,47
8,29
1,37
-0,66
0,00

21,89
3,74
3,27
4,43
3,80
2,10
2,38
0,48
1,56
12,74
3,58
16,82
2,83
3,11
3,30
2,89
2,61
2,49
1,23
2,26
2,48
0,03

22,32
3,68
3,02
4,38
3,80
2,08
2,61
0,49
1,62
13,33
3,36
16,50
2,90
3,05
3,15
2,80
2,59
2,42
1,14
2,24
2,51
0,03

44 888

42 329

2 559

6,05

85 117

84 667

450

0,53

100,0

100,00

Hela landet

i

lastbilar

Registrering av lätta lastbilar

Lager antal**
Februari

Ackumulerat

s tat i s t i k

Andel %
2016
2015

Mars
Märke
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Hyundai
Fiat
Ford
GM
Iveco
Isuzu
Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Opel
Renault
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Övriga
Totalt

2016
0
0
241
87
5
117
723
0
86
35
0
359
83
289
369
121
530
0
0
0
179
1 462
0
6
4 692

2015
4
0
228
56
0
73
686
0
42
41
0
330
107
300
304
101
469
0
5
0
123
1 331
0
45
4 245

Säljställe

Februari
2016
Antal
Andel

MRF
Övrig bilhandel (jur.pers)
Bilhandel total
Privat bilhandel(fysisk person)
Juridisk person
Privat
Direktimport

16 377
11 145
27 522
1 646
5 077
10 307
336

Totalt

44 888

36,48
24,83
61,31
3,67
11,31
22,96
0,75

* Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** Endast avställda bilar
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Ackumulerat
2016
Antal
Andel
29 945
21 563
51 508
3 150
9 808
20 060
591
85 117

35,18
25,33
60,51
3,70
11,52
23,57
0,69

Februari
2015
Antal
Andel
14 616
10 328
24 944
1 620
4 721
10 668
376
42 329

34,53
24,40
58,93
3,83
11,15
25,20
0,89

Ackumulerat		
Förändring
2015
Aktuell period		 Ackumulerat
Antal
Andel 	Antal
(%) 	Antal
(%)
28 537
20 420
48 957
3 266
10 415
21 353
676
84 667

33,70
24,12
57,82
3,86
12,30
25,22
0,80

1 761
817
2 578
26
356
-361
-40

12,05
7,91
10,34
1,60
7,54
-3,38
-10,64

1 408
1 143
2 551
-116
-607
-1 293
-85

4,93
5,60
5,21
-3,55
-5,83
-6,06
-12,57

2 559

6,05

450

0,53
Källa: Vroom

Ackumulerat
2016
2015
0
4
0
0
693
622
232
127
21
11
253
200
1 867
1 648
0
0
147
81
82
91
0
0
985
730
201
214
629
605
889
726
328
255
1 184
1 095
0
0
0
20
0
0
530
293
3 650
3 240
0
0
14
119
11 705
10 081

Registrering av tunga lastbilar
Märke
Daf
Iveco
Man
Mercedes-Benz
Scania
Volvo
Övriga
Totalt

2016
6
0
21
35
195
186
0
443

Mars
2015
16
1
17
32
180
142
0
388

Förändring %
Mar
Ackumulerat
-100,0
-100,0
0,0
0,0
5,7
11,4
55,4
82,7
0,0
90,9
60,3
26,5
5,4
13,3
0,0
0,0
104,8
81,5
-14,6
-9,9
0,0
0,0
8,8
34,9
-22,4
-6,1
-3,7
4,0
21,4
22,5
19,8
28,6
13,0
8,1
0,0
0,0
-100,0
-100,0
0,0
0,0
45,5
80,9
9,8
12,7
0,0
0,0
-86,7
-88,2
10,5
16,1

Markn.andel % Ackumulerat
2016
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
6,2
2,0
1,3
0,2
0,1
2,2
2,0
16,0
16,3
0,0
0,0
1,3
0,8
0,7
0,9
0,0
0,0
8,4
7,2
1,7
2,1
5,4
6,0
7,6
7,2
2,8
2,5
10,1
10,9
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
4,5
2,9
31,2
32,1
0,0
0,0
0,1
1,2
100,0
100,0

Ackumulerat
2016
2015
31
26
3
1
40
46
102
65
518
483
532
409
2
0
1 228
1 030

Förändring %
Mar Ackumulerat
-62,5
19,2
-100,0
200,0
23,5
-13,0
9,4
56,9
8,3
7,2
31,0
30,1
0,0
0,0
14,2
19,2

Viktklass
< 3,5 ton
andel i %
3,5–10 ton
andel i %
10–16 ton
andel i %
>16 ton
andel i %
Totalt

Mars
2016
4 692
90,6
25
0,5
21
0,4
443
8,6
5 181

Förändring
2015
Antal
%
4 245
447
10,5
87,7			
21
4
19,4
0,7			
34
-13
-38,2
0,3			
388
55
14,2
11,3			
4 688
493
10,5

Ackumulerat
2016
2015
11 705
10 081
89,5
87,7
80
64
0,6
0,7
58
62
0,4
0,3
1 228
1 030
9,4
11,3
13 071
11 238

Statistiken här bredvid
är bara en del av det
vi håller på med…

Vi hjälper dig.

Hela vägen.
Vi är experter på:

• Målgruppsurval
• Analys
• Prospektering
• Statistik

16 ton och över
Markn.andel % Ackumulerat
2016
2015
2,5
2,5
0,2
0,1
3,3
4,5
8,3
6,3
42,2
46,9
43,3
39,7
0,2
0,0
100,0
100,0

• Print/DR
• Telemarketing
• Rapporter
• API-lösningar

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass
Förändring
Antal
1 624

%
16,1

16

25,0

-5

-7,9

198

19,2

1 833

16,3

• Utbildning
• Föreläsningar
• vroom Webtjänst
och mycket mer...

Registrering av bussar Över 10 ton
Mars

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Upp till 3,5 ton

Kässbohrer-Setra
MAN
Mercedes-Benz
Neoplan
Scania
Volvo
Övriga
Totalt

2016
6
1
7
0
2
10
1
27

2015
6
3
9
0
10
11
4
43

Ackumulerat
2016
2015
7
17
11
17
11
20
4
1
18
23
31
32
10
37
92
147

Förändring %
Mar
Ackumulerat
0,0
-58,8
-66,7
-35,3
-22,2
-45,0
0,0
300,0
-80,0
-21,7
-9,1
-3,1
-75,0
-73,0
-37,2
-37,4

Markn.andel % Ackumulerat
2016
2015
7,6
11,6
12,0
11,6
12,0
13,6
4,3
0,7
19,6
15,6
33,7
21,8
10,9
25,2
100,0
100,0

Nyfiken?

Ring oss!

experter på statistik, analys &
målgruppsurval inom svensk
bilmarknad.

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

Perspektiv2

HISSAUTOMATER
Spara golvyta - lagra på höjden
Effektiv lagring av
reservdelar
Grossister, återförsäljare och
servicelämnare inom motorbranschen 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

ER

PROD

U

Anderstorpsvägen 24
332 36 Gislaved
Telefon 0371-52 30 40
www.welandlagersystem.se

FOTO DANIEL GAHNERTZ
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• Alltid exakt lagersaldo

ITALIENSK ÖVERLEVARE

Kvarleva, inte långt
från Roms domkyrka.

Medan mackdöden i storstäderna drar fram i snabb takt i hela Europa hittade frilansfotografen Daniel Gahnertz den här macken, lite oväntat placerad mellan nummer 59 och 61 på
gatan Via Sannio i stadsdelen San Giovanni i Rom. Liknande bensinstationer syns på många
ställen runt omkring i Rom. För det mesta är de bemannade. Sevärdheter bland andra reliker
i den heliga staden!
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Krönika
AV NILS-ERIC SA

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV
VERKSTADSUTRUSTNING

NDBERG

Vi behöver
bygga vägar!
över sin vilja (mindre än över sin förmåga) att
förändra Sverige. Det politikerna misslyckats ofta med är att ändra på är
geografin.
Sverige är ett extremt exportintensivt land. Befolkningen är liten i förhållande till ytan. Många har långa avstånd till arbetsplatser och service.
Vår stora utrikeshandel – exporten motsvarar 50 procent av BNP, importen 42 – innebär att stora varumängder måste transporteras över långa
avstånd, bara för att ekonomin ska fungera. Måste vi bygga fler vägar, eller
järnvägar, eller bådadera?
Svaret är ja på den tredje frågan. En titt i den svenska ekonomiska
historien visar att industrialiseringen sköt fart från mitten av 1800-talet
– ekonomin liberaliserades, skråväsendet upphävdes, näringsfrihetsförordningen från 1864 gav alla rätt att starta företag. Men de nya företagen
spreds inte jämnt över landet utan koncentrerades till vad vi nu kallar
kluster. Arbetskraften fick anpassa sig efter detta – med stora flyttrörelser
och transporter.
Investeringar i bland annat infrastruktur genererar tillväxt, speciellt i
Sverige. Tillväxt innebär inte, som den politiska debatten ofta utgår från,
att vi förbrukar mer resurser. Tillväxt är ett mått, inte på volym utan på
värde. Det är värdet på den totala produktionen som ökar när ekonomin
växer. Inkomsterna stiger, och välståndet.
Den viktigaste tillväxtfaktorn är nu inte naturtillgångar utan kunskap,
enligt ekonomer som Denison, Solow, Romer. Ett exempel. Världens
rikaste land, i termer av naturtillgångar, är Kongo. Världens med detta
mått fattigaste land är Schweiz. Men Schweiz har satsat på kunskap. Kongo
har en BNP per capita på mindre än 200 dollar. Siffran för Schweiz är
drygt 79 000 dollar.

TM

VARJE REGERING SKRYTER

också i infrastruktur, för att kunskapen ska kunna utnyttjas. På 1960-talet var investeringskvoten, det vill
säga investeringarna som andel av BNP, 24-25 procent. Tillväxten blev
4,6 procent per år som genomsnitt. Så kom 1970-talet med extrema
ökningar av skatter och kostnader. Investeringskvoten föll till 14 procent,
tillväxttakten till 1,3 procent. Regeringarna devalverade kronan med
sammanlagt 53 procent.
Årets investeringskvot blir enligt budgetpropositionen drygt 22 procent. Men det inkluderar immateriella investeringar varför siffran inte är
helt jämförbar med 1960-talets.
Investeringarna i infrastruktur – det vill säga väg- och järnvägsbyggen –
beräknas i år uppgå till 6 promille av BNP. Alltså inte procent, utan promille.
Kan en större del av transportarbetet flyttas från bil till tåg? Sannolikt inte. Höghastighetstågen, om och när de kommer, blir konkurrenter
främst med flyget. Geografin sätter gränser; det går inte att dra räls till
varje by. Persontrafiken är tio gånger större på väg än på järnväg.
Vi har hög arbetslöshet, och med flyktinginvandringen kommer den
att öka. Effektivaste arbetsmarknadspolitiken är förmodligen att investera i vägbyggen som minskar pendlingstiden och möjliggör effektivare
utnyttjande av bostadsbeståndet. Nybyggandet är ju mindre än 1 procent
av beståndet.
TILLVÄXT KRÄVER INVESTERINGAR
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Nils-Eric
Sandberg
gästar oss
igen i spänstig stil.

”Geografin sätter gränser;
det går inte att dra räls till varje by”

Först något om finansieringen. Regeringarna har haft en princip som
kallas ”krona för krona” – det vill säga alla utgifter ska vara finansierade
med skatter. Det är en primitiv syn som inte rimmar så väl med ekonomisk forskning. Man måste skilja noga mellan investeringar och löpande
konsumtion. Investeringar kan finansieras med lån; det fungerar så länge
avkastningen täcker lånekostnaden, det vill säga räntan. Och räntan är
nu nästan noll. Löpande konsumtion ska finansieras med löpande skatteintäkter; lån till konsumtion är definitionsmässigt lika med en framtida
skattehöjning.
Förr var statsbudgeten uppdelad i en kapitalbudget, som finansierade
investeringar, och en driftbudget, som täckte löpande kostnader. Det var
en intellektuellt klar uppdelning som gav alla korrekt information om
skillnaden mellan investeringar och konsumtion. Det är ingen liten skillnad, från ekonomisk synpunkt.
Min enkla mening är att finansdepartementet borde återgå till den
gamla uppdelningen – det skulle åtminstone innebära att departementets
egna medarbetare vet vad de gör. I bästa fall skulle detta inkludera statsråden. Någon invändning?

Balansering/diagnos

Montering

John Bean B2000P

John Bean Quadriga 1000

•

Precision, kontroll och styrka är konceptet för den
nya monteringsmaskinen Quadriga 1000.
• Speciellt utvecklad för att klara av stora hjul med
lågprofildäck utan att skada vare sig dyra fälgar
eller däck.
• Klarar hjul med fälgdiameter upp till 30”
och 47” hjuldiameter.
• Automatisk centrumlåsning och nära nog helautomatisk i alla moment, ergonomiskt utformad.

•
•
•

Den mest avancerade balanseringsmaskinen på
marknaden.
Speciellt anpassad för däckverkstäder med stora
däckvolymer och högt ställda krav.
Har avancerad diagnostisk med laserteknik som
identifierar eventuella brister på däck och fälg.
Högsta prioritet har lagts på enkelt och smidigt
handhavande.
Pris från:

122 000:exklusive moms

Leasingkostnad:

1 7 8 8 kr/mån.*
(60 mån)

* 1:a förhöjd, restvärde. Alla priser exklusive moms.

Ackrediterad kalibrering
Vi är ackrediterade
att utföra
kalibreringar av:

NILS-ERIC SANDBERG ÄR POLITISK-EKONOMISK DEBATTÖR OCH FÖRE DETTA
LEDARSKRIBENT PÅ DAGENS NYTHETER.

•
•
•
•
•

Avgasmätare (bensin & diesel)
Ljusinställare och ljusinställarplats
Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
Retardationsmätare
Tryckmanometer

Pris från:

149 000:Leasingkostnad:

2 183

exklusive moms
kr/mån.*

(60 mån)

Finns även i märkesgodkänt utförande

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.

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
Medlem av

M OTO R B R A N S C H E N 4 . 2 0 1 6

www.facebook.com/sunmaskin

Posttidning
PosttidningBB

Returadress:
Returadress:Box
Box5611
5611
S-114
S-114 86
86 Stockholm
Stockholm

INFÖR ÅRETS AC SÄSONG

BEHÅLL KYLAN MED ROBIN AIR
3-370-606 ROBINAIR 690 AC -STATION
Robin Air AC690PRO för R134a är en av de mest sålda
luftkonditionering serviceenheter för bilar och lastbilar. Enheten
kontrollerar automatiskt varje fas av underhåll, inklusive olja och
köldmedium, återvinning, återanvändning och påfyllning utan att
behöva direkt ingripande från en tekniker. Den kraftfulla, två-fas
vakuumpumpen säkerställer snabb och effektiv evakuering av
systemet AC690PRO kommer utrustad med databas för rätt
fyllnadsmängder. AC690PRO har också en inbyggd skrivare för att
skapa detaljerade rapporter.
Teknisk data:
Vakuum pump:
Kompressor:
Intern tank:
Vikt:
Mått:

Leasing fr. 734 SEK/MÅN exkl. moms
(36 månader) Restvärde 10%
Kontakta Continova för mer information

170L/min (6 CFM)
3/8 HP 14cc
20kg
110kg
128x69x69 cm

3-370-608 ROBINAIR R1234-3 AC –STATION
Robin Air AC1234-3 är den nya standarden för serviceenheter
som utför underhåll av AC system med R1234yf köldmedium.
AC1234-3 erbjuder alla de funktioner som krävs för
professionellt och yrkesmässigt underhåll av R1234yf baserade
luftkonditioneringssystem. Enheten utför automatisk återvinning,
återanvändning och fyllning, garanterar snabb och fullständig
torkning av systemet. AC1234-3 är utrustade med skrivare.
Teknisk data:
Vakuum pump:
Kompressor:
Intern tank:
Vikt:
Mått:

Leasing fr. 734 SEK/MÅN exkl. moms
(36 månader) Restvärde 10%
Kontakta Continova för mer information

71L/min (3 CFM)
1/4 HP 14cc
8kg
107kg
107x61x76
Tel 0300-52 14 00

•

info@continova.se

•

www.continova.se

