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2015 blev ett riktigt framgångsrikt år för branschen. 
Det visar Motorbranschens årliga stora lön-
samhetsundersökning av medlemsföretagens 

resultat, den tionde i ordningen, som utförts av analysföretaget Bisnode. 
Den genomsnittliga vinstmarginalen för återförsäljare av bilar var den 
högsta någonsin under de åtta år som mätningarna gjorts – 3,2 procent.  

Däremot sjönk resultatet för återförsäljare av tunga fordon. För 
verkstadsföretagen, som för andra året i rad särredovisas, är resultatet 
blandat – upp totalt men kraftigt nedåt för de större verkstäderna.

SER VI TILL BRANSCHEN som helhet har siffrorna blivit allt bättre efter 
många år strävsamma år. Fortfarande är de långt ifrån de vinstmargina-
ler som många andra branscher har, men det går i rätt riktning. På två 
år har den fördubblats, från 1,2 till 2,4 procent. Det är den högsta som 

någonsin uppmäts i mätningarna som gjorts sedan 2006.
– 2015 var ett bra år då vår bransch kunde tjäna pengar både på nytt 

och begagnat och det är glädjande. Även också effekter av rationali-
seringar i verksamheten, besparingar i personal, konsolideringar av 
verksamheter är faktorer som bidragit till resultatförbättringar, säger 
Tommy Letzén, vd för MRF.

Det mått som har används i undersökningen för företagens resultat 
är vinstmarginalen (se rutan till vänster). Mätningen har också gjorts 
utifrån företagens storlek i tre grupper, små (0–9 anställda), medelstora 
(10–29 anställda) och stora (30 eller fler anställda). Lyftet är allra störst 
hos de mindre företagen, från 0,9 till 2,1 procent på ett år. För medelstora 
företag är vinstmarginalen 2,3 procent och för stora företag 2,5 procent.

Tommy Letzén konstaterar att 2016 ser ut att kunna bli ett lika bra år 
som 2015, även 2017. 
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Grattis till

Den svenska bilbranschen blomstrar. Aldrig har 
det varit roligare att presentera vår lönsamhets-
undersökning. Vinstmarginalen i fjol för MRF-
återförsäljare av bilar är den högsta uppmätta, 
lönsamheten har fördubblats på två år och so-
liditeten i företagen stärkts. Som körsbäret högst 
upp på grädden kvalar personbilshandeln in på 
listan över de femtio mest framgångsrika bran-
scherna. Omvärldsfaktorer spelar in, men bran-
schen har tveklöst vässat affären. Bra jobbat! 
TEXT  ANNIKA CREUTZER  / FOTO I STOCK

2015!
REKORDÅRET

Över 100 företag har försvunnit
PÅ ÅTTA ÅR har antalet återförsäljare av bilar blivit 100 färre, krympt från 539 år 2007 till 430 år 
2015. Minskningen sker över hela linjen och är ungefär densamma i alla storlekar på företag. De 
små företagen, med upp till 10 anställda har minskat med 47 stycken till 141, minus 25 procent. 
Vart fjärde småföretag har alltså försvunnit. De medelstora företagen, med 10-29 anställda, har bli-
vit 43 färre och är i dag 156, vilket är en nästa lika stor nedgång som för småföretagen, 22 procent.  
De största företagen, med 30 anställda eller fler, har minskat med 19 till 133, även det 22 procent. 

 
 

 
 

 

Antal företag år  0-9 anställda 10-29 anställda 30- anställda Totalt 
2015  141  156  122  430
2014  146  162  131  439 
2013  152  171  140  463 
2012  164  178  149  491 
2011  173  189  143  505 
2010  178  201  140  519 
2009  181  206  136  523 
2008  187  202  148  537 
2007  188  199  152  539 

 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD  
MOTORBRANSCHENS årliga lönsam-
hetsundersökning görs av affärsanalys-
företaget Bisnode som har sammanställt 
uppgifterna från medlemsföretagens 
bokslut för 2015. I undersökningen är 
bara verksamma aktiebolag räknade.

Det ingår 430 återförsäljare av bilar 
och 29 återförsäljare av lastbilar. För 
andra året ingår också verkstadsföreta-
gen, i år 198. 

Lönsamhetsundersökningen baseras 
på företagens registrerade bokslutsupp-
gifter för 2015. I några få fall har bokslut 
för 2015 saknats. Då har föregående års 
bokslutsuppgifter använts för skattning 
av nyckeltalen under 2015, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsunder-
sökningar.

I GRAFIKEN visas samtliga uppmätta 
resultat sedan 2006 då undersökningen 
startade. Det mått på resultat som 
används är företagens vinstmarginal, dvs 
resultatet i förhållande till omsättningen, 
efter att kostnader för finansnettot är 
borträknade eftersom olika företag har 
olika kostnader för upplåning och olika 
inkomster av kapital. Genom att ta bort 
kostnader och intäkter på kapitalsidan, 
finansnettot, kan vi bortse från hur företa-
get finansierat sin verksamhet och enbart 
mäta verksamheten. Vinstmarginalen är 
angiven för medianen samt under och 
övre kvartilen (se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. 
Hade ett genomsnittligt värde använts 
hade ett extremt dåligt eller extremt bra 
värde kunna påverka snittet. Genom att 
välja medianen undviker vi att enstaka 
företag inte ger allt för stor påverkan på 
resultatet. Övre kvartilen är det mittersta 
värdet i gruppen över medianen, nedre 
kvartilen är det mittersta värdet i gruppen 
under medianen.  

En fjärdedel av företagen har alltså ett 
resultat som är sämre än under kvartilen, 
hälften har ett resultat under medianen 
och tre fjärdedelar har ett resultat som är 
sämre än övre kvartilen.

GRANSKAR

Ing-Cathrin Nilsson is  
editor-in-chief of Motorbranschen

Motorbranschen reaches all 
the decision makers in the 
automotive trade and garage 
sector in Sweden- the target 
sector with the greatest in-
fluence over company finan-
ces and decisions.
• CEOs
• MDs
• Site Managers
• Claims Managers
• Sales Executives
• Service Marketing Executives
• Shop Managers
• Parts Managers
• Marketing Executives
• Financial Managers

Garantiersättningen som verkstadskedjorna betalar till sina service- 

verkstäder är inte bättre än vad märkesverkstäder får för 

garantijobb från generalagenterna. Den är faktiskt betydligt sämre! 

Joachim Due-Boje på MRF har gått vidare med sina utredningar 

till de fria verkstäderna. Här är det nedslående resultatet!

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO CAMILLA LINDQVIST

S
nittförlusten är 51 

procent! När reservdelar 

från någon av de fyra 

största verkstadskedjorna 

pajar får verkstäderna 

som byter dem bara 

hälften av den debitering 

de normalt behöver ta ut av kund. Här är 

garantijobben en ännu större förlust än för 

märkesverkstäderna.

Det är drygt ett år sedan MRF:s servi-

cemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 

började granska garantiersättningarna från 

generalagenterna. Efter märkesverkstä-

derna har han gått vidare tillsammans med 

en ny oberoende konsult och kollat vad de 

fria verkstäderna får för garantibyten av 

reservdelar och konstaterar:

– Det är inte bara auktoriserade verkstä-

der som kuvas under godtyckliga garanti-

beslut, säger Joachim Due-Boje.

I DEN NYA studien ingår verkstäder an-

slutna till Autoexperten, BDS, Meca och 

Mekonomen. Ofta är reklamationstiden på 

kedjornas reservdelar tre år. Håller de inte 

vad de lovar är det verkstäderna som får 

byta dem.
Det ska sägas att de jobben är en förhål-

landevis liten del av kedjeverkstädernas 

totala affär men de få gånger det är pro-

blem skiljer det väldigt mycket mellan den 

utbetalade ersättningen och verkstädernas 

ordinarie debitering.

– De blir bara ersatta med hälften vad 

de begär, det är helt uppåt väggarna, säger 

Due-Boje.
Det är ett snitt vi talar om. 48 jobb hos 

17 verkstäder granskades och den utbeta-

lade ersättningen jämfördes med den totala 

tidsåtgången för kundmötet, beställning av 

ny reservdel, teknikerjobbet och garanti-

avvecklingen. Den tid som verkstäderna 

skulle ha fått full ersättning av från kund, 

fick de alltså bara ut halvt arvode för av 

kedjorna. Oftast bara för arbetskostnaden 

och knappt den.
– I granskningen av generalagenternas 

ersättning för nybilsgarantier var förlusten 

38 procent, här är det 50 procent. I regel 

har verkstäderna fått betalt för reparations-

tiden strikt, men sällan för felsökning, till 

exempel koll om bromsskivorna är skeva 

eller inte, vilket kan ta tre kvart. Och ingen-

ting alls för administrationstiden.

– Våra tidsstudier är snällt räknade, och 

det framgår att mörkertalen, på grund av 

grossisternas oklara riktlinjer, är stora, så i 

realiteten spenderar nog verkstäderna ännu 

mer tid, säger Due-Boje.

Allbilsverkstäder
förlorar hälften
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GARANTIPROTESTEN
2  F O K U S  I  GA R A N T I E R

Den här gången 

har Joachim Due-

Boje skärskådat 

verkstadskedjornas 

ersättning för rekla-

mationsjobb.

Det är här allt börjar. Bilarna på Red Hook terminal i Brooklyn i  
New York är redan sålda på online-auktioner. Många av bilarna har fått 

ett stulet chassinummer för att återförsäljare och kunder i Europa 
inte ska kunna se att de är skadade eller stulna. Här får bilarna sin 

hemliga identitet och förvandlas till "kloner".
TE X T MARIA ERIKSSON  / FOTO ÅKE ERICSON
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Här får många bilar  
NY IDENTITET

2  F O K U S  I  U S A- S PA N I N G

USA
Christopher Basso på Carfax tar en 
oinbjuden titt på en av de auktionsfir-
mor i hamnen i Newark, där krock- och 
stormskadade.bilar samlas innan de 
skeppas till andra länder.

We reach the

INDUSTRY´S  
DECISION MAKERS!

We would say that, without a doubt, Motorbranschen is Sweden’s leading magazine for the deci-
sion makers in our world - your first choice if you want to reach a wide range of industry heads.

Never before has the industry been facing the great challenges of today. Motorbranschen is the 
obvious forum for bosses who want to stay up-to-date with their environment, trends, profi-
tability development and colleagues. Our readers are owners, MDs and all mid-level bosses at 

dealers and garages who put great faith in the content.

In 2017 we will be investing heavily in a modern magazine with a sharp focus on business  
and giving a multi-faceted picture of what is happening and being discussed in the industry. 
The magazine will be published with 9 issues a year, of which several will be extra thick.

You are welcome here: We are just an email or a phone call away!
The magazine is circulation-audited and a member of the Swedish Magazine  

Publishers Association.

Focus is the section where we dig deep into a subject. Three or four 
double-page spreads will cover industry profitability, integration,  
digitisation or the used market, for example.

Preliminary Focus areas for 2017
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Utan skyddsnät, utan specifikt intresse för bilar kastar sig tjugo
femåriga ekonomen Sabine Cicek in i bilbranschen. Ett år senare 
klassas hon som en av de tio bästa Volvosäljarna i landet. I dag är 
hon kreativ säljledare på Audi Center i Smista och inför nya idéer.

 TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG  / FOTO  PETTER COHEN

I 
dag kan hon titulera sig säljledare 
på Audi Center Smista utanför 
Stockholm med bruset från hårt 
trafikerade E4 som nära granne.  

– Jag var rådgivare åt privatkun-
der på Länsförsäkringar när en 
vän på Upplands Motor övertalade 

mig att söka jobb där som säljare. Tja, är det 
någon gång jag ska testa någonting helt nytt 
så är det nu, minns Sabine Cicek, som hunnit 
bli både 31 år och varm i kläderna, att hon 
tänkte då.

– Jag hade egentligen ingen större kunskap 
om bilar, däremot har jag alltid haft ett stort 
intresse för människor.  

Sabines föräldrar är från Turkiet. Väl i 
Sverige drog de i gång en restaurangrörelse i 
norra Roslagen där Sabine extraknäckte. En 
erfarenhet hon har stor nytta av i bilbran-
schen.

– Restaurang eller bilhall – sak samma, i 
båda fall är kunden huvudperson.

Hon erkänner utan omsvep att det varit 

jättetufft att ge sig in som säljare i en ännu 
mansdominerad bilbransch. Som ung, kvinna 
och med invandrarbakgrund var oddsen inte 
de bästa, menar hon.

– Här gäller det att ha skinn på näsan och 
samtidigt visa ödmjukhet. En svår balans-
gång. Man får inte vara för tuff, då tappar 
man i förtroende och inte för snäll, då blir 
man överkörd.

DE TRE FÖRSTA månaderna som säljare är 
bland de jobbigaste Sabine upplevt i sitt liv. 
Hon fick bland annat ta emot klagomål från 
kunder när hon inte direkt kunde svara på 
deras frågor. Ofta valde kunderna en annan 
säljare.

– Då började jag följa kollegor som dels 
visade bäst säljvolym, dels bäst kundkvalitet. 
Studerade, lyssnade, lärde mig vad som upp-
skattas av kunden.

Sabine liknar sig själv vid en kameleont 
som anpassar sig till kunden.

– Alla kunder är unika med olika profi-

På Volvo blev Sabine 
Cicek stjärnsäljare. 
som säljledare på Audi 
är hon en idéspruta.

”Restaurang
och bilar

– samma sak”

SABINE CICEK
ÅLDER: 31.

GÖR: Säljledare på Audi 
Center Smista.

KARRIÄR: Bankrådgivare på 
Länsförsäkringar, säljare 
på Upplands Motor och 
Eniro, säljledare på Audi 
Center Smista.

FAMILJ: Singel.

BOR: Stockholm.

KÖR: Röd Audi TT.

FRITID: Familj, joggning, 
tränar bootcamp, resor.

MOTTO: Att utveckla verk-
samheten och att ständigt 
själv utvecklas.

“We see Motorbranschen as a good platform and a further channel to 
reach out with news and information to all our collaborators. We also 
keep abreast with what’s happening throughout the industry by reading 
the magazine each month.”
Maria Suneson, Press Officer, Santander Consumer Bank - advertiser and reader.

“Craftsmanship that gives a broad illumination. The magazine is a given 
if you work in this business and is extremely valuable for our employees, 
who appreciate it very much. After receiving a new issue, our managerial 
group goes though it to keep updated. We also follow the ads as a basis 
for future investments.”
Ulf Sundberg, MD of Carstedts Bil, Umeå and Örnsköldsvik - reader.

“We give all our employees an annual subscription so they get a good 
insight into industry conditions and feel pride about belonging to the 
bona-fide car trade. Motor Industry’s content is not biased. As far as I 

know, it is the only forum that informs solely about the conditions of the 
car trade today and tomorrow. The magazine also gives you a reasona-
ble view of, and therefore a respect for, the interaction between car ma-

nufacturer and dealer.”
Fred Johansson, owner and MD of Grahns Bilar, Kisa and Tranås - reader.

“The Motor Industry magazine gives us useful information, trends, what’s 
going on in the car industry. It gives us a glimpse of the future, exciting 

articles and a simple and distinct view of car sales.”
Claes Törnqvist, MD at Cotinova - advertise and reader.

4 COMMENTS ABOUT THE MAGAZINE

Det är här allt börjar. Bilarna på Red Hook terminal i Brooklyn i  
New York är redan sålda på online-auktioner. Många av bilarna har fått 

ett stulet chassinummer för att återförsäljare och kunder i Europa 
inte ska kunna se att de är skadade eller stulna. Här får bilarna sin 

hemliga identitet och förvandlas till "kloner".
TE X T MARIA ERIKSSON  / FOTO ÅKE ERICSON
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ADAM GREGERS-VARG ALTRACCO GROUP LEIF FREDRIKSSON GUSTAF E SKÖVDE MATS NILSSON ASSISTANCEKÅREN   

Alexander Orméus hälsoboostar Bra Bil

Krönikan

Affären
Mätnojan ifråga-
sätts – igen

Diagrammet
Siffror avlivar
peak car som myt

Våga vägra
verkstadsjobb!
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CHRISTOPHER LUNDSTRÖM SKELLEFTEÅ BIL  LARS RIBBINGSTRÖM BILIA JÄGERSRO  ÅKE ARNELL AN BÄRGNING  CAJ LOUMA 
MYN  CLAES SKOGLÖF SKÖGLÖFS BIL  FREDRIK JOHANSSON MOTOR AB HALLAND  PETTER JANCKE BAVARIA STOCKHOLM   
PETER NYBOM NYBOMS DÄCK- OCH BILSERVICE  PÅL SYVERSEN MØLLER BIL  TOM-EGIL WENNERBERG BERGS AUTOMATSERVICE

Vässar affären
med asiatisk blick

8
NR 4 2  APRIL 2015 2  PRIS 85 KR

Norgesvep
Analytikern, stor-
säljaren, verkstaden

Bästa ÅF i fjol
Skoglöfs Bil hade
nöjdaste kunderna

SIDOR
FRAMTIDA

TEKNIK

Hans-Eric Almebäck åter som ÅF:
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