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Välkommen upp!

santanderconsumer.se

Tillsammans når vi högre höjder
Det säljs bilar som aldrig förr. Men köparna är lika noggranna som alltid 
och gör gedigen research innan de fattar sitt beslut. Vilken återförsäljare 
har det mest genomtänkta erbjudandet? Tillsammans med oss skapar ni
förslag och lösningar som underlättar för kunden att ta det avgörande 
steget att välja just er. 

Välkommen att kontakta vår kompetenta, glada och erfarna säljkår. 
Tillsammans, mot ännu bättre affärer.

S80086_Motorbranschen_saljkar_annons.indd   1 2017-01-23   11:05:23
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Skon måste tömmas på grus
I SVERIGE HAR VI som bekant en speciell situation 
när så gott som alla nya bilar säljs med vagnskada 
som en del av nybilspriset. Med åren har impor-
törer och generalagenter bytt leverantörer för sin 
upphandlade vagnskada, vilket över tid har inne-
burit en polarisering av försäkringsbolagsmarkna-
den. Fyra stora ”drakar” är helt dominerande när 
det gäller bilrelaterad försäkring och det är också 
de som är basen i den försäkringsbolagsenkät som 
vi nu har genomfört bland branschens plåt- och 
lackverkstäder.

VI KAN KONSTATERA att det föreligger stora dif-
ferenser i hur verkstäderna upplever samarbets-
klimatet. Också, stora regionala skillnader inom ett 
och samma bolag, vilket troligen är personrelaterat. 
Men det är samarbete som är ledordet; situationen 
är ju väldigt speciell där vi som två parter egentli-
gen tillsammans ska lösa ett kundproblem.

DET GODA SAMSPEL, som borde råda mellan verk-
stad och försäkringsbolag, upplever verkstäderna 
har satts lite ur spel med åren. Styrningen från för-
säkringsbolagen har blivit allt större och utrymmet 
för konstruktiva dialoger allt mindre. I ljuset sedan 
av att det gemensamma verktyg, som branschen 
har enats om att använda i sin affärsrelation, inte 
upplevs fungera som det ska, har lett till ett läge 
med både små och stora ”stenar i skon”.

DÄRFÖR ÄR DET viktigt att en dialog kommer igång 
mellan branschen och försäkringsbolagen, och att 
vi tar konstruktiva steg för att tillsammans utveckla 
samarbetet. För vi har, som sagt, en gemensam 
uppgift att se till att konsumenterna får sina pro-
blem lösta professionellt och snabbt. 

DET FINNS ALL anledning att enas om arbetssätt 
och kvalitetsbegrepp, samarbeta kring ”Riktlinjer 
för skadeverkstad” och prioritera förändringar i 
verktyget Cabas – nödvändig ny arbetsmetodik, 
skälig och korrekt ersättning för utfört arbete samt 
förenklingar i våra gemensamma processer.

Jag ser att enkäten kommer att bli ett bra under-
lag för en del prioriteringar i den dialog som redan 
har startat mellan bransch och försäkringsbolag.

SLUTLIGEN KAN JAG inte låta bli att kommentera 
det gångna årets fantastiska siffror och dom goda 
prognoser som vi nu har för 2017. Låt oss använda 
skjutsen i marknaden till att fortsätta våra nöd-
vändiga investeringar i kompetens och ny teknik, 
och visa att bilbranschen är en attraktiv arbets-
givare i en ledande och spännande bransch!

Henric Widén
Annons- och prenumerations-
ansvarig
08-701 63 17
henric@motorbranschen.se

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

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

”Det är viktigt att en 
dialog kommer igång 

mellan branschen och 
försäkringsbolagen”

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

MAGNUS CARLSSON är frilansjournalist i Göteborg 
och har arbetat för Motorbranschen sedan 2014 då 
han, som dittills okänd för oss, kom med en bra repor-
tageidé om ett wellnessföretag i branschen. Träning 
är nämligen ett ämne som han ofta har i fokus, såväl 
professionellt som privat. Magnus skriver om träning i 
en rad olika tidningar och magasin, och är själv en flitig 

löpare som under 2017 hoppas komma under 35 minuter på milen.

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR: Annika Creutzer, 
Gudrun Pawlo Lindskog, Louise 
Molander, Maria Eriksson,  
Marianne Sterner, Mikael  
Jägerbrand, Nellie Pilsetnek, 
Pierre Eklund, Peter Lorin,  

Thomas Drakenfors
KRÖNIKÖRER: Anders Parment, 
Joachim Due-Boje 
FOTOGRAFER: Anders Andersson, 
Rickard Forsberg
KORREKTUR: Hans Bister  

Björn Olsson
Marknadstorget och plats-
annonsering
08-701 63 25
bjorn@motorbranschen.se

Finansiering är inte bara ett sätt öka försäljningen utan 
också ett sätt att behålla kunden under en längre tid.

–Mitt viktigaste uppdrag är att stödja och uppmuntra dig så att 
finansiering blir en naturlig och lönsam del av din verksamhet. 
Du kan bilar och jag kan finansiering. Men med min långa erfaren-
het vågar jag påstå att jag kan och gillar bilar också.

Tillsammans säljer vi mer bilar och ökar lönsamheten  
– ring mig.

Rickard – din 
personliga tränare 
inom bilfinansiering

Rickard Andersson 
Key Account Manager, Örebro
Tel: 010-156 15 85

Första bilen: Opel Kadett City
Drömbil: Aston Martin
Arbetat med bilfinansiering: 3 år
Dold talang: Händig
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STRAX FÖRE JUL DAMP NY-
HETEN NER ATT UPPLANDS 
MOTOR KÖPER MERCEDES 
STOCKHOLMSANLÄGGNINGAR.

Kent Jonsson, vd för Upplands 
Motor, när övertar ni?
– I mitten på mars. Vi fick ok från 
Konkurrensverket i mellandagarna.

UM sålde tidigare fastigheter 
för 300 miljoner kronor. Räckte 
pengarna till Mercedesköpet?
– Ja, vi finansierade med egna 
pengar och har i praktiken inte be-
hövt låna, men jag vill inte uppge 
den exakta köpeskillingen. Det var 
rätt pris, varken dyrt eller billigt.

Ni konkurrerade med ett tjugotal 
andra inbjudna ...
– Ja, det var många möten där vi 
fick redovisa vad vi gjort, vad vi 
gör och vad vi vill. Efter många 
gallringar var det bara vi kvar. 

STORT TACK!

Nordens största mötesplats för  
fordons- och verkstads branschens  

service- och eftermarknad.

15–18 januari 2020 Svenska Mässan, Göteborg 
www.automassan.se

Automässan den 18 –21 januari 2017 blev en succé! 
Stort tack till alla samarbetspartners, utställare och 
besökare som har gjort det möjligt.

 
Automässan 2017 samlade hela 268 intressanta 
utställare och 16 635 högkvalitativa besökare (15 190 
besökare 2014). Bland utställarna, från 15 nationer, 
fanns ett brett spann av produkter och tjänster 
avsedda för lätta och tunga fordonsverkstäder, 
lack- och skadeföretag, däck- och fälgspecialister 
samt bildelsbutiker representerade.

  
Den 15 – 18 januari 2020 är det dags igen. 
Välkomna till Automässan 2020!

UPPSÄGNINGEN AV medlemskapet 
i Bil Sweden uppges vara en del av 
en kostnadsbesparing. Samtidigt 
strukturerar KW Bruun om samar-
betet med sina återförsäljare. Tobias 
Pettersson, vd på Peugeot Sverige, 
har utsett fokusgrupper inom fyra 
områden: marknadsföring, pro-
dukt, servicemarknad och b2b.

Fokusgrupperna väckte en del 
frågor eftersom medlemmarna i 
grupperna utsågs av importören själv.

– Vi har frågat ett antal ÅF om 
de vill vara med i grupperna. Vill 
de bli framröstade får de gärna 
bli det. Vi vill ha representanter 
från alla yrkesgrupper, platschefer, 
marknadsföringsansvariga och 
servicemarknadschefer. De som 
är intresserade får gärna kontakta 
oss, säger Tobias Pettersson.

PEUGEOTS återförsäljarförening 
(ÅFF) reagerade kraftigt på att 

Peugeot Sverige, utan att bjuda in 
till diskussion, föreslog kraftigt 
försämrade affärsvillkor och nya 
krav. Förslaget innefattade bland 
annat upplägg för privatleasing, 
ändrade bonusvillkor och nya 
ÅF-avtal, som kritiserades av 
återförsäljarna och deras jurister. 
Samtidigt pausades samarbetet 
med återförsäljarföreningen av 
Peugeot Sverige. 

Tobias Pettersson delar ÅFF:s 
syn på att samarbetet inte varit det 
bästa under 2016. 

– Vi var överens om att samar-
betet inte gav någonting, varken 
ökade marknadsandelar eller 
skarpare marknadsföring, säger 
Tobias Pettersson.

ANDERS KARLANDER, ordförande i 
Peugeots ÅFF, menar att det krävs 
ett gott samarbete för att gynna 
båda parter.

– Att avsluta samarbetet med en 
av samtliga medlemmar demo-
kratiskt vald ÅFF mitt i den starka 
förändringen som hela branschen 
befinner sig i är anmärkningsvärt. 
Att det därtill sker parallellt med 
hot om vedergällningsaktioner 
mot de ÅF som opponerar sig 
är än allvarligare, säger Anders 
Karlander.

– Vi vill i sammanhanget fram-
hålla att vi inte motsätter oss fo-
kusgrupper. Det är ofta en tillgång 
som vi använt oss av i samarbetet 
med Peugeot Sveriges tidigare 
ledningar. Att helt stänga ute ÅFF:s 
möjlighet att samverka och utföra 
det arbete som medlemmarna givit 
oss i uppdrag är olyckligt. I vårt 
uppdrag som representanter i ÅFF 
måste vi kunna tala klarspråk och 
våga förmedla obekväma åsikter 
utan att straffas. Det ligger i sakens 
natur, säger Karlander. 2  me

TURBULENS 
i Peugeotledet

Peugeots importör KW Bruun har lämnat Bil Sweden och pausat  
samarbetet med återförsäljarföreningen.

Upplands Motor 
öppnade plånboken

STORAFFÄR 

Isuzu-nätet stärks
Sunne Bil & Maskin i Värmland, 
återförsäljare och servicepunkt 
för Subaru, har nyligen tagit upp 
Isuzu, vars GA International 
Motors Nordic satsar målmedve-
tet på en starkt förtätad sälj- och 
service-närvaro på den svenska 
marknaden

I Hälsingland är Tuppz Bil i 
Bollnäs nya Isuzu-återförsäljare. 
Också de säljer och servar sedan 
tidigare Subaru och är också sedan 
många år serviceverkstad för Ford. 

Familjeföretaget Jonassons Bil 
i Karlskrona, grundat 1962, har 
nyligen kompletterat Citroën med 
Isuzu. 

Toyota under 
Bilia-paraplyet
Bilia-koncernen tog vid årsskiftet 
upp flera Toyota Centeranlägg-
ningar i Mälardalen från Metro Auto 
group. Det handlar om Toyota Cen-
ters anläggningar i Nacka, Haninge 
och Kungens Kurva i Stockholm 
samt i Södertälje och Eskilstuna.

Toyota Center i Eskilstuna 
byggs just nu dessutom ut med 
330 kvadrat.

Efter förvärvet äger Bilia-
gruppen totalt tretton Toyota-
anläggningar under namnet Bilia 
Toyota Center.

Svenstigs på hugget
Svenstigs Bil satsar på en ny full-
serviceanläggning för Audi i Halm-
stad, som byggs enligt märkets så 
kallade terminalkoncept. Den nya 
anläggningen uppförs på Flygsta-
den och omfattar 2 800 kvadrat 
med planerad öppning sensom-
maren 2017. Detta blir Svenstigs 
första etablering i Halmstad, sedan 
de nyligen fick Audi-agenturen för 
Halmstad-distriktet.

Svenstigs bygger även ut sin 
nuvarande Audi-anläggning i 
Värnamo med en begagnathall och 
en Audi-verkstad. Projektet väntas 
vara klart under andra kvartalet i år.

Svenstigs har även verksamhet 
i Gislaved och Smålandsstenar 
och representerar även VW, Skoda 
och VW transportbilar.

Stockholms Bil …
… i Haninge i södra Stockholm har 
blivit ny auktoriserad serviceverk-
stad för Ford. Ford Motor company 
räknar med en fortsatt expansion 
av återförsäljar- och servicenätet 
under innevarande år.

Wist-tekniker
tog hem EM-silver
När Yrkes-EM, EuroSkills avgjordes 
i Göteborg i slutet av förra månaden 
lyckades Andreas Sjöberg från Wist 
Last & Buss i Örnsköldsvik bäst av 
svenskarna. Han tog silver i klassen 
Lastbilsteknik.

Jonathan Rydberg från Bilia Nacka 
blev femma i klassen Personbilsteknik.

– De gjorde båda fantastiska insat-
ser. Deras topplaceringar är också en 
vinst för Sverige, visar att de svenska 

utbildningarna håller hög klass och 
står sig väl i jämförelsen med övriga 
Europa, säger Johanna Dahlqvist, 
branschutvecklare på Bilproffs.

NOTISER

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

Jonathan Rydberg, tv, och silver-medaljören Andreas Sjöberg.

Hittills har ni haft Volvo, 
Renault, Ford och Dacia. Hur 
passar Mercedes in?
– Vi driver våra varumärken se-
parat och satsar lika hårt på alla. 
Ett etablerat premiummärke som 
Mercedes passar bra in i vårt 
koncept med riktigt bra service.

Hur påverkar köpet er omsätt-
ning, försäljning och antal 
anställda?
– Vår omsättning 2016 var 
ungefär 3,5 miljarder och Mer-
cedes anläggningar omsatte 1,7 
miljarder. Vi sålde drygt 13 000 
bilar och hade ungefär 100 000 
verkstadsbesök. Mercedesan-
läggningarna sålde ungefär 2 300 
bilar. 

Och vilket blir ert nästa köp?
– Det avslöjar vi inte, men målet 
är att vi ska vara dubbelt så stora 
2020. 2 ac
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NOTISER

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

1892 EFFEKTIVISERADE 
SKIFTNYCKELN JOBBET!

NU GÖR VI DET FÖR DIG. 
På samma sätt kan Nordic Wheels e� ektivisera för dig i bilbranschen. Istället för att själv 

lagerhålla och hantera lösa däck och fälgar till kundbilar, kan du snabbt och enkelt beställa 
färdiga hjul i rätt dimensioner på vår webbplats. Förenkla din arbetsdag och lägg tiden på mer 

intäktsskapande istället. Välkommen att höra av dig så får du ett inlogg för att testa. 

Redan år 1892 uppfann svensken Johan Petter Johansson skiftnyckeln. Han var trött på att släpa 
med sig fasta nycklar i olika dimensioner varje gång han skulle ut på ett monteringsjobb. Det nya 

verktyget förenklade vardagen betydligt för honom och många andra mekaniker. 

Front 
2

procent av alla fordon som till-
verkades 2015, producerades i 

Asien där Kina är världens största 
fordonstillverkare. Över huvud 
taget har länderna i Asien ökat  

produktionen kraftigt under 
2000-talet och starkt bidragit till 

en ökad världsproduktion med  
56 procent under milleniets första 
femton år. Under 2015 tillverkades 

rekordhöga 91 miljoner person- 
bilar, lastbilar och bussar i världen.

Källa Bilismen i Sverige 2016

52

Bilmetro satsar stort
Bilmetro-koncernen har invigt, 
dels sin Hudiksvalls-anläggning, 
som är om- och tillbyggd efter 
VW-gruppens senaste koncept, 
dels sin utbyggda Seat-anlägg-
ning på Bondegatan i Gävle, enligt 
Seats nya koncept. 

I Hemlingby-området i Gävle 
börjar koncernen bygga en ny Au-
di-anläggning under våren. Gävle 
kommun har sålt en tomtyta på 
6 000 kvadrat för bilhuset, som 
blir en fullservice-anläggning 
enligt Audis nya terminal-koncept. 
Den investeringen beräknas till 
70–80 miljoner.

Bilmetro är ett av Sveriges 
största, familjeägda bilföretag och 
har 560 anställda på elva orter i 
Gästrikland, Hälsingland, Dalarna 
och Uppland. Förutom VW och 
Seat, representerar de Audi, 
Skoda, Kia, Honda och Scania.

Skobes Bil …
… med huvudsäte i Tranås ska 
bygga en ny anläggning på Nyda-
la-området i Vetlanda och lämnar 
därmed sitt nuvarande centralt 
belägna bilhus från 1960-ta-
let, som nu ska säljas. Skobes 
representerar Volvo, Renault, Ford 
och Dacia.

Förenade Bil …
… Europas äldsta BMW-återför-
säljare, bygger en ny anläggning 
för Jaguar och Land Rover i 
Malmö. Företaget har anlägg-
ningar även i Lund, Kristianstad, 
Helsingborg och Ängelholm.

ANA Bilskadecenter …
… är sålt till Trollhättans Skade-
center som tog över verksamheten 
i grannfastigheten vid årsskiftet.

VEHO BIL

Veho Bil Sverige har sagt upp 
avtalet med Nissan och kör exklu-
sivt Mercedes även i anläggning-
arna i Örebro och Karlstad, vilket 
gör alla Veho Bils anläggningar 
till Mercedeshandlare.

FINSKA VEHO BIL, som sedan 2007 
finns på de tre svenska orterna 
Karlstad, Segeltorp och Örebro, 
har utökat Mercedes-affären under 
flera år. Redan tidigare gjordes 
Segeltorp-anläggningen exklusiv 
Mercedes genom att avtalen med 
Lancia och Jeep sades upp. Nyligen 
sades avtalet med Nissan också 
upp för anläggningarna i Örebro 
och Karlstad.

– Beslutet togs efter mycket räk-
nande och funderande och är en 
kombination av att Nissan tappat 
försäljning och Mercedes har ökat. 
Kraven från GA ökar med krav på 
separation och när vi räknade på 
vår affär såg vi att vi tar igen det vi 
tappar med Nissan på Mercedes 
genom att vara dedikerade och 
fokuserade på ett enda märke, 
säger Metin Basberber, vd för Veho 
Bil Sverige.

HAN UPPLEVDE beslutet som 
nödvändigt. Veho hade kunnat 
fortsätta med flera märken, men 
när det kom att handla om lönsam-
het var valet enkelt. 

– Vi kände att vi kunde göra 

Veho Bil mer lönsamt och bättre 
genom att vara dedikerade och 
sälja ett enda märke. Det gjorde 
det enklare att ta det här modiga 
beslutet.

Den valmöjlighet för kunden 
som flera märken kan ge, och som 
ofta betonas på flermärkessäljarnas 
webbplatser, ser Metin Basber-
ber inte som något hinder för att 
minska på antalet märken eftersom 
Mercedes har ett fylligt modell-
program.

– Vi kan erbjuda allt från en 
liten snål Mercedes, till en lyxbil 
eller miljöbil, säger han.

Finns andra fördelar med 
beslutet?
– Vi har ju inte bara försäljning 
av personbilar, utan 
även transportbilar 
och tunga lastbilar i 
Karlstad och Örebro. 
Det är en del av 
verksamheten som 
vi kanske inte har 
utvecklat fullt ut 
tidigare och som vi 
nu har möjlighet att 
fokusera på, både 
utrymmesmässigt 
och personellt. Vi har 
potential att bli bättre 
på både transportbi-
lar och lastbilar. Där 
tror jag att Mercedes-

affären kommer att utvecklas.
Enligt Basberber har även 

personalen varit positiv till beslutet 
att bli exklusiv. Personalen har 
tidigare upplevt att kontakten 
med Nissan varit mer omständlig 
med garantier, kundärenden och 
återkoppling, än den varit med 
Mercedes. 

Basberber betonar att beslutet 
inte enbart är hans, utan att han 
haft hela personalen med sig 
genom projektgruppen.

Nissans nya Sverigechef Sanna 
Kaipia säger att förändringar i ÅF-
nätet pågår hela tiden.

– Varje bilmärke har sin egen 
märkesstrategi baserad på standar-
der och för att de ska bli uppfyllda 
krävs ett ömsesidigt engagemang 

så att kundupple-
velsen motsvarar 
märkets image och 
uppfyller konsumen-
tens förväntningar, 
säger hon.

Ny Nissan-åter-
försäljare i Karlstad 
är Flash Auto och i 
Örebro Öbab. 2� me

Blir exklusiv Mercedes-ÅF
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Metin Basberber och 
hans personal väljer 
att renodla.

Nissans nya GA-chef 
Sanna Kaipia håller 
strikt på koncepten.
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”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

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

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

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

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

Gör som många 
av dina kollegor!

MRF:s medlemsförsäkring ...  
... är anpassad helt och hållet för din  
verksamhet. Betala inte mer än du behöver 
— se över dina försäkringar.
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De köper begagnade bilar och säljer till ÅF i hela Europa. Målet är att bli 
ÅF:s enda grossister.

SEDAN STARTEN för fem år sedan 
har tyska Auto 1 nu en rad euro-
peiska dotterbolag. Svenska Auto 1 
grundades 2014 som en skandina-
visk koncern. Auto 1 har en digital 
plattform och elva inköpsstationer.

Genom att bland annat lägga 
fokus på bilar som ÅF ogärna vill 
ha som inbytesbilar och på bilägare 
som snabbt vill sälja har företaget 
tagit marknadsandelar.

Bilägare fyller i en enkät på 
hemsidan om sin bil och får ett 
webbpris. Efter att bilen testats på 
en verkstad justeras priset, avtalet 
skrivs på och pengar förs över till 
kunden. Därefter läggs bilen upp 
på den digitala plattformen, där 

25 000 europeiska bil-
handlare är anslutna. Den 
ÅF som lägger högsta 
budet får köpa bilen. 

– ÅF som är anslutna 
till Auto 1 kan själva 
lägga ut en bil och få ett 
bindande priserbjudande 
från oss. Genom att bli 
av med inbytesbilar som man inte 
vill behålla kan handlarna förbättra 
likviditeten och optimera lagren, 
säger Claes Hain, vd för svenska 
Auto 1.

FÖRETAGET OMSÄTTER runt 1 000 
bilar i Sverige varje månad. Om-
kring hälften exporteras. 

Vill bli ÅF:s unika grossist

– Vi har många väl 
utrustade bilar som är 
attraktiva i andra länder 
och vårt billigaste sor-
timent, bilar från 2 000 
kronor till 40 000-50 000 
kronor, är intressanta  
i Östeuropa, säger Claes 
Hain.

Hakan Koc, vd för tyska Auto 1, 
säger att bilproducenternas vilja 
att pumpa ut streamline-bilar har 
skapat utrymme för hans företag. 

– ÅF har blivit detaljhandlare 
och tvingas sälja de modeller som 
bilproducenterna vill att de ska 
sälja, inte de bilar som kunderna 
vill ha, säger Hakan Koc. 2  me

HÄNDER  FRAMÖVER
Plastutbildning Bojo, Mjölby
20-23 februari 2017
6-9 mars 2017
3-6 april
24-27 april
15-18 maj
Grundutbildning bilplastreparatör i MRF:s regi. Innefattar bland annat före-
skrifter och riskbedömning, reparationsteknik, materiallära och strukturmål-
ning, svetsteknik och de nyaste rönen om nya plastsorter. Examination och 
diplomering ”Godkänd plastreparatör”. Läs mer på www.mrf.se/boka kurser 
och tjänster

Caravan Stockholm 
16–19 februari Kistamässan
Mässan för husvagns- och husbilsbranschen med nya varumärken och 
produkter, leverantörer och återförsäljare. Experter och entusiaster, husbils-
skola, föreläsningar och artister med Pernilla Wahlgren som dragplåster på 
lördagen.
www.easyfairs.com/sv/caravan-stockholm-2017

Genèvesalongen
9-19 mars, Palexpo Genève
Schweiz årliga internationella bilsalong arrang-
eras i år för 87:e gången. Årets grafiska symbol 
är avtäckt och visar en en trekvarts vy av en 
konceptbil.
www.salon-auto.ch

Automechanika
14-16 mars, St-Petersburg 
15-18 mars, Feria de Madrid
15-17 mars, Ho Chi Minh city
21-24 mars, New Dehli
23-25 mars, Kuala Lumpur Convention centre
6-9 april, Istanbul
Närmaste stoppen för den världsomspännande verkstadsmässan Auto-
mechanika sker i Ryssland Spanien, Vietnam, Indien, Malaysia och Turkiet. 
Återkommande höjdpunkter är bland annat Automechanika Innovation 
Award och föreläsnings-programmet Aftermarket Forum.

New York International autoshow
14–23 april Jacob Javits Convention Center
Mer än fyra våningar med de nyaste fordonen och senaste futuristiska 
konceptbilarna från världens biltillverkare. Nästan 1 000 bilar och lastbilar 
visas på Nordamerikas första och största välbesökta bilmässa med anor från 
1900. En gigantisk samling av toppmodern design och extraordinär innovation.  
www.autoshowny.com 

Auto Shanghai 2017
20–27 april National Exhibition and Convention center (NECC)
Internationell bil- och verkstadsmässa i 13 hallar som senast, för två år se-
dan, samlade över en miljon besökare, 123 biltillverkare och 1 700 utställare 
från eftermarknaden, varav närmare 300 utländska. 

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

The Commercial vehicle show 
26–28 april Birmingham, England
Storbritanniens största mötesplats för transport- och logistikbranschen med 
utställare som spänner över godstrafiken på väg, distribution och logistisk 
leveransverksamhet. Från lastbil, skåpbil och släpvagnstillverkare till gaffel-
truckar, försäkringsbolag, däck, telematik och utbildningsanordnare, bränslen 
och smörjmedelleverantörer. www.cvshow.com

NOTISER

Ökande marknad
för Bentley i Sverige
Autoropafamiljen, Nordens le-
dande Bentley-återförsäljare, blir 
nu ensam auktoriserad service-
verkstad för märket med en ny 
anläggning på Lidingö intill den 
befintliga serviceanläggningen för 
Jaguar, Land Rover och McLaren.

I samma veva invigdes ett nytt 
och utökat showroom på Grev Tu-
regatan i centrala Stockholm där 
designen är anpassad till Bentleys 
utökade modellprogram. 

Företagets Bentley-försäljning 
ökade i fjol mellan 200 och 300 
procent.

Bilfirma Thor Nilsson …
… i skånska Sjöbo slutade vid års-
skiftet som Mazda-återförsäljare, 
men har i stället tagit upp Subaru 
på programmet, förutom sedan 
tidigare även Isuzu, Suzuki och 
Fiat transportbilar.

I Roslagens famn
Roslagsbil i Norrtälje, återför-
säljare av Volvo, Renault, Ford 
och Dacia, är sålt till Bilbolaget i 
Sundsvall som tog över från års-
skiftet och planerar en flytt från 
Estunavägen i till Karlsvikens nya 
industriområde vid E18. Tidigare 
delägaren Tord Söderman kom-
mer att vara behjälplig fram till 
att en ny vd rekryterats.

Mazda-rockader
Dahlqvists Bil i Hässleholm har 
slutat som auktoriserad verkstad/
servicepunkt för Mazda, medan 
Roger Niemi Bil blir ny återförsäl-
jare för märket på Luleå-distriktet.

Mazdas plåtverkstad i Tul-
linge, Segeltorps Billackering, 
har nyligen bytt ägare och fått 
det nya namnet Segeltorps Bil & 
Skadecenter.

AUTO 1 SKANDINAVIEN
GRUNDAT: 2014.
SÄTE: Huvudkontor i Stockholm, 
filial i Köpenhamn.
OMSÄTTER: Cirka 250 miljoner 
kronor .
ANSTÄLLDA: 92 i den skandinaviska 
koncernen (Sverige + Danmark).

http://www.mrf.se/boka
http://www.salon-auto.ch
http://www.cvshow.com
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Vid årsskiftet 
gick Peter Hall-
berg i pension 
och lämnade 
återförsäljarför-
eningarna bakom 
sig efter femton år. Han startade 
som vd för GM:s märken och tog 
senare över Fiat och Peugeot. 
Efterträdarna är Jan-Åke Gö-
ransson för Opel och Fiat, samt 
Anders Karlander för Peugeot 
som båda har ett förflutet i Holm-
grensgruppen och numera driver 
Gothia Utveckling.

Tommy 
Andersson är 
styrelseordfö-
rande för MRF, 
men det var för 
ordförandeska-
pet i Nybergs Motor i Småland 
som han i fjol nominerades till 
Guldklubban, ett pris som årligen 
delas ut av Deloitte och Styrel-
seAkademien till en förtjänstfull 
styrelseordförande. I motiveringen 
sägs bland annat att Tommy 
Andersson ”bedriver och håller 
samman ett väl strukturerat sty-
relsearbete med en tydlig agenda 
och får människor att växa”.

”Uppbrottet har inget datum”, sa 
Björn Ekeroth på BLT Lack & Plåt 
i Saltsjö-Boo när han porträttera-
des i Motorbranschen för snart tre 
år sedan. Nu finns ett datum; vid 
årsskiftet lämnade 74-åringen över 
efter 57 år i branschen till sonen 
Daniel Ekeroth, 36. Driftsansva-
rig/verkstadschef blir Thilo Kaiser.

Henrik Bang, 49, 
tillträder i april 
som frontperson 
i ledningen för 
importföretaget, 
British Car import, 
som hanterar importen av Jaguar 
och Land Rover i Skandinavien. Han 
har tidigare varit försäljnings- och 
marknadsdirektör för Fiat Automo-
biler Danmark och kommer senast 
från Renault Danmark. 

Peter Mertens, 55, har utnämnts 
till ny teknisk utvecklingschef och 
medlem i ledningsgruppen för 
Audi AG. Han kommer närmast 
från tjänsten som senior vice pre-
sident research & development för 
Volvo Car corporation i Göteborg 
och har tidigare jobbat både med 
Mercedes-Benz, Opel, GM samt 
Jaguar Landrover med kvalitets-
ansvar för hela Tata Motors group.

Saxat om Scanias återförsäljare
– Även om den svenska marknaden är liten och kanske inte så viktig i volym, är den viktig som 
referens. Det är vår hemmamarknad och där ska man vara stark. Svenska marknaden är viktig 
för vår lönsamhet och vår varumärkespositionering och också utifrån att Sverige har kompe-
tenta och professionella kunder. När vi jobbar med dem så lär vi oss mycket som vi kan använda 
för att optimera och utveckla våra tjänster i andra delar av världen. Sverige är ur ett strategiskt 
perspektiv väldigt viktig och det går bra för oss i Sverige nu, det gör det – vilket är kul.

Henrik Henriksson, vd och koncernchef i Scania AB i en intervju i Länstidningen Södertälje

Biluthyrarna kan tvingas höja 
priserna om konsumentombuds-
mannen (KO) får igenom ett nytt 
ansvarsavtal. 

TVISTEN MED KO handlar om vem 
som ska ansvara för bilen under 
hyrtiden, enligt Anders Trollsås, vd 
för Biluthyrarna.

För tjugo år sedan kom bran-
schen och konsumentverket (KV) 
överens om ett avtal som gick ut på 
att den som hyrde bilen inte hade 
ett strikt ansvar för skador. 

– Då var det många som var 
vårdslösa, buskörde och slarvade 
med bilarna, vilket ökade kostna-
derna. Det är rimligt att den som 
hyr bilen har ett strikt ansvar, sär-
skilt eftersom konsumenten skyddas 
av försäkringar, garantier, självrisk-
reduceringar och elimineringar. Att 
alla våra medlemmar alltid följer 
ARN:s utslag, ger ytterligare skydd 
för konsumenterna, säger Trollsås.

Branschen ändrade på egen 
hand villkoren 2006 till ett strikt 
ansvar för konsumenten, vilket 
alltså även gällde om skadan 

Biluthyrarna i blåsväder
berodde på att en gren ramlat ner 
på bilen. 

NYLIGEN ANSÖKTE KO om stämning 
av Biluthyrarna för avtalet.  

– Vi blev förvånade när vi fick 
stämningen, det hade varit bättre 
om vi diskuterade det här. Vi har 
inte tolkat dialogen som stängd. 
Dessutom pågår en diskussion på 
europeisk nivå mellan EU-kom-
missionen och de fem största bil-
uthyrarna om bland annat den här 
frågan och det hade varit rimligt 
om man avvaktade det resultatet.

Vad innebär det för biluthyrarna 
om KO får rätt?
– Då kommer priserna mot slut-
kund höjas för att kompensera den 
höjda risken och kostnaden. Det 
här är att driva konsumentskyddet 
väl långt, tycker Trollsås.

Processråd Pär Magnusson på 
Konsumentverket håller inte med.

– Biluthyrarna rekommenderar 
sina medlemmar ett avtalsvillkor 
som vi tycker är solklart oskäligt. 
Det finns inget strikt skadestånds-

ansvar på något annat konsument-
område.

Finns det någon chans att lösa 
den här tvisten utan att gå till 
rätten?
– Nej, inte som jag ser det. Den 
dialog som funnits tidigare har inte 
varit bra. Vi har olika uppfatt-
ningar, men vi har en bra relation. 
Det behöver vi oavsett utgången i 
rätten, säger Magnusson.

ENLIGT MRF:S JURIST David 
Norrbohm är det orimligt att kräva 
att biluthyrarna ska bevisa att en 
konsument varit oaktsam om det 
uppstår en skada på bilen under 
hyrtiden.

– Jag kan inte riktigt hålla med 
KO om att det finns någon oskälig-
het i hyresvillkoren eftersom det 
tydligt framgår att det finns ett 
ansvar och att det är begränsat till 
en självrisk samt att det dessutom 
finns en möjlighet att reducera el-
ler eliminera självrisken. Det finns 
inget oskäligt i det, säger David 
Norrbohm. 2�� me

 Allt är  möjligt
Sedan 1976 har vi utvecklat innovativa lösningar och system som  
underlättar, förbättrar och effektiviserar det dagliga arbetet på lackerings-  
och skadeverkstäder. Vi lever för innovation. Då är allting möjligt.

Läs mer om oss på pivab.se

Kontakta oss för snabb leverans.

Global montörvagn speciellt anpassad för arbete 
med tyngre fordon och maskiner. Dynor i

integralskum, reglerbart ryggstöd mellan
5° till 75° med hjälp av gaspatroner.

Global verkstadsprodukter.

          Global liggstöd är ett perfekt och bekvämt
    hjälpmedel vid arbeten inne i bilens kupé.
Stödbenet är lätt ihopfällbart och justerbart i
höjd mellan 34-50 cm.

Global
liggbräda är
en bekväm hjälpreda utan
störande infästningar, upp-
byggd på en stålstomme
överdragen med oljeresistent
gummi. De sex svängbara hjulen gör den lätt-
manövrerad. Brädan kan kompletteras med ett
extra brett nackstöd i konstläder.

Global åkstol – originalet – är en 
ergonomisk lågstol som
skonar och avlastar rygg,
knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits
i integralskum, stabilt
underrede med fem sväng-
bara hjul, varav två är låsbara, 
gör det lätt att förflytta sig.
  En praktisk verktygshylla
      under sitsen, åkstolen
          kan även förses med
              ryggstöd för ytterligare

bekvämlighet.

Nu520.000exemplar

FOLK I BRANSCHEN
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ANDERS TROLLSÅS, BILUTHYRARNA
DAVID NORRBOHM, MRF

PÄR MAGNUSSON, KONSUMENTVERKET
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TRAFIKANALYS GÖR årligen den 
nationella resvaneundersökningen, 
RVU Sverige, som visar människors 
dagliga resande. Syftet är att ge un-
derlag till hur nationell och regional 
trafikpolitik ska utformas. Undersök-
ningen omfattar alla i åldern 6–84 
år och den senaste mätningen gäller 
2014–2015.

Bilen är det absolut vanligaste 

transportmedlet mätt i kilometer per 
person och dag. Mest används bilen  
i pendlingskommunerna följd av gles-
bygdskommunerna. I pendlingskom-
munen åker snittbilisten 32 kilometer 
per dag med bil. I glesbygden blir det 
en kilometer mindre.

I storstäderna är bilåkandet  
markant mindre, men ändå över- 
läget andra transportmedel med  

17 kilometer per dag. De som åker 
kollektivt i storstäderna reser i genom-
snitt åtta kilometer, cyklisterna, två 
kilometer per dag.  

TRAFIKANALYS HAR också mätt den 
totala fördelningen av alla person-
transporter i Sverige under 2014. Av 
alla människors samlade resor mätt 
i kilometer står bilen för drygt tre 

fjärdedelar (77 procent). Den sista 
fjärdedelen delas av järnväg (åtta  
procent), buss (sex procent), gång/
cykel/moped (fyra procent), t-bana/
spårvagn (två procent), inrikes flyg 
(två procent), mc (en procent) och 
inrikes sjöfart (en procent). 

Den totala vägtrafiken står med 
andra ord för hela 85 procent av 
persontransporterna. 2�  ac

Vägtrafiken är överlägsen

Var vi än reser är bilen STÖRST
Det spelar ingen roll om människor ska förflytta sig i en storstad eller i glesbygden – 
bilen är det främsta transportmedlet mätt i antal kilometer per person. Inga andra 
transportmedel kan mäta sig med bilen. Det visar Trafikanalys statistik över resvanor.

STATISTIK

”Sex skäl till att privatleasing  
inte kommer att bli dyrare”

VARJE GÅNG frågan ställs ekar svaren: ”Privatleasing är för billigt. Så 
här kan det inte hålla på. Se hur det gick när de försökte på -90-talet!” 

Visst är det billigt. Det börjar gå trögt att sälja nyare begagnat i de 
segment där privatleasingen är stark. Snart kommer någon att tvingas 
paketera privatleasing för beg också.

PRIVATLEASINGEN tar efterfrågan från både nybilsköp och beg, och 
drar till sig kunder som annars inte skulle köpa nytt. Den äter sig 
uppåt i segmenten. Många hoppas att tjänstebilssegmentet är fredat 
några år till – privatleasing finns där men är inte lika förmånligt som 
för mindre bilar – och där kommer ju också mycket attraktivt begagnat 
de närmaste två åren: D4 AWD, 520dX, Alltrack och Allroad. Men en 
vacker dag kanske privatleasing utmanar även det segmentet.

TILL SAKEN: Privatleasing kommer inte att bli dyrare. Varför? 
1. Sverige är en av de mest konkurrensutsatta bilmarknaderna i  
världen. 7,5bb-bilar är 100 000 kronor billigare än på kontinenten!
2. Biltillverkare drivs av försäljningsvolymer av prestigeskäl. En 
biltillverkar-vd blir ihågkommen för försäljningsvolymen! Ford, GM 
och VW tävlar om att vara störst. Audi, BMW och Merca i premium-
segmentet. Nå´n som har koll på deras lönsamhet?
3. Marginalkostnaden för att producera en bil till är mycket låg som 
följd av branschens överkapacitet. Importör och ÅF kanske inte 
tjänar på att sänka priset och sälja fler bilar, men tillverkaren gör det, 
åtminstone på kort sikt.
4. VW-gruppen och Volvo-handeln har halva marknaden, sen finns 
några starka märken till som Mercedes, Toyota och BMW. Resterande 
märken är nu nere på två tre procent. Hur ska de kunna konkurrera? 
Med billig privatleasing såklart!
5. Privatleasade bilar är lätta att identifiera och kontraktsperioden är 
med få undantag 36 månader. Den som hinner först och är billigast 
får privatleasingkunden på kroken efter två och ett halvt år!
6. Unga är mindre intresserade av bilar. Privatleasing sänker tröskeln 

för att byta märke – och för att teckna avtal på nätet.

DET FINNS invändningar mot privatleasing. Kunden 
får betala skadorna när bilen lämnas tillbaka. Det  
får de ju även om de är ägare, men vågar ÅF –  
med tanke på konkurrensen och de mångmiljon-

bonusar som utgår till dem med nöjdaste 
kunderna – vara tuffa i bedömningen 

av inbytesbilen? Tveksamt. Att bryta 
kontrakt i förtid är dyrt för kunden 

– men inte värre än att äga själv och 
sälja ”för tidigt”.

Privatleasing 
– här för att stanna!

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

Verkstadschefens favoriter! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

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

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

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

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

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

Betala inte mer 
än du behöver!

Källa: Trafikanalys/SCBResvanor

Till fots/cykel Bil Kollektiva färdsätt Övriga färdsätt *
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Werkstagruppen är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Med hög 
tillgänglighet och god service vill vi leverera branschens högsta kundnöjdhet och 
vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. 
I Werkstagruppen ingår även Finlands ledande skadeverkstadskedja, Autoklinikka, 
med 14 egna verkstäder och ytterligare 15 franchise- och partnerverkstäder. 
Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas och de f.d. verkstadsägarna. 

Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen förvärvat 25 skadeverkstäder i Sverige och Finland och 
fi nns nu i bl.a. Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping och Helsingborg. Målet är att inom några år 
vara en kedja med 40 – 50 anläggningar i Sverige.

Vill du bli del av ett större sammanhang och utveckla din verkstad tillsammans med oss? Kanske går du i 
sälj- eller pensionstankar och funderar på vem som ska ta över? Oavsett fas i karriären eller livet vill vi gärna 
diskutera hur du blir en del av Werksta. Hör av dig så berättar vi vad Werkstagruppen kan erbjuda.

LÄS MER PÅ WERKSTA.SE 
Vill du veta mer? Kontakta urban.magnusson@werksta.se eller per.lindqvist@werksta.se.

VI BYGGER SVERIGES LEDANDE 
SKADEVERKSTADSKEDJA!

VILL DU VARA MED? 

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA

Bilar med matt färg är tusentals 
kronor dyrare och är så ömtåliga 
att de inte kan köras i automattvätt 
– men ändå trendiga.

I ÅRTIONDEN har nybilskäns-
lan varit kopplad till skinande 
blänkande lack; matt färg har bara 
setts på skrotfärdiga rishögar. 
Men de senaste åren har det matta 
utseendet mer och mer kopp-
lats till de allra mest exklusiva 
bilarna.  Utomlands talas det om 
en ”stealth-look” hämtad från den 
nya generationen flygplan B-2 och 
B-117 som målats med matt färg 
för att absorbera radarsignaler.    

De första bilisterna som hängde 
på den nya trenden var de allra 
rikaste sport-, rock- och film-
stjärnorna. De lät lackera om sina 
lyxbilar för att de skulle sticka ut 
i mängden. Sedan dröjde det inte 
länge innan de stora bilmärkena 
erbjöd matta färger i sortimenten. 
En av de första var Mercedes-Benz 
med matta alternativ för sin E63 
AMG, men även Ferrari och Lam-
borghini var tidigt ute.  

Matt är det nya svarta 

De senaste åren har det kommit 
matta alternativ till allt fler lyxmo-
deller, bland annat Mercedes-Benz, 
Audi R8, Aston Martin Vantage 
samt flera Alfa-Romeo-modeller.  
Svenska Volvo har visat upp en 
mattgrå V90 på bilmässor och hos 
svenska Mercedes-Benz har man 
också märkt av trenden. 

– Det finns ett stort intresse men 
i praktiken är det en låg andel av för-
säljningen. De matta färger vi säljer 
är främst till mer exklusiva AMG-

modeller och G-klass, säger Fredrik 
Wahrolén, pr- och kommunikations-
chef  för Mercedes-Benz Sverige.  

– Trots att en matt lack både är 
dyrare och kräver handtvätt, så har 
försäljningen också tagit fart för 
standardmodeller. Till tidningen 
The Globe and Mail säger Chad 
Heard på Hyundai Kanada: 

– Matta alternativet för vår 
Veloster Turbo växer i popularitet. 
I år står de matta modellerna för 34 
procent av försäljningen. 2�� mj

Nya bilhus i Smista
Numera Bilia-ägda Lexus Stock-
holm flyttar från sin nuvarande 
anläggning i Årsta till ett helt 
nybyggt bilhus i Smista-klustret 
söder om Stockholm. Lexus 
Stockholm har även en anlägg-
ning i Täby i norra Stockholm.

Även Kihlströms Transport & 
Lastbilscenter kommer i år att 
flytta från Årsta till en sprillans 
ny anläggning i Smista. Den blir 
drygt 3 000 kvadrat och ska 
rymma försäljning och service 
av Iveco och Fiat Professional 
transportbilar. Kihlströms har 
även en anläggning i Spånga i 
norra Stockholm.

RA Motor säljer
Efter 25 år säljer Robert Berg-
ström och Anders Enocson RA 
Motor i Uppsala till grundarna 
av Upplands Bilforum, som pas-
sande nog har rätt initialer i sina 
efternamn – Ted Rundquist och 
Lars-Gunnar Andersson. De 
planerar att bredda verksamhe-
ten. RA Motor omsätter cirka 400 
miljoner och har 44 anställda.

Nissan-rockader
Ysta Bilcenter Syd i Ystad och 
Flash Auto i Karlstad är sedan 
tidigare i år nya återförsäljare för 
Nissan. Den senare blir ensam 
Nissanhandlare på Karlstadsdi-
striktet sedan Veho Bil slutat sälja 
märket för att renodla Mercedes 

Bilcenter Ysta är också aukto-
riserad serviceverkstad för BMW 
och Nissan.

Flash Auto säljer och servar 
även Peugeot.

VW vann i Norge  
De är VW och importören Harald 
A. Møller som vann Norges 
motsvarighet till GA-enkäten i år. 
Så här ser tio-i-topp-listan ut efter 
handlarnas omröstning:

1 VW, 2 Skoda, 3 Mercedes-
Benz, 4 Audi, 5 Toyota, 6 Isuzu,  
7 Mazda, 8 Opel, 9 Kia, 10 Suzuki.

BilNytt.no, som står bakom 
omröstningen, säger dock att alla 
Møllergruppens märken faller 
tillbaka på området garantirepara-
tioner i år. 

Matta plus  
• Exklusivitet. En matt bil 
sticker ut bland tusentals blanka. 
• Prova på. Ett alternativ till lack 
är att göra en matt ”vinyl wrap”. 
Många av de här plasterna går att 
köra i biltvätt. Den som inte är nöjd 
kan alltid ta bort den.    
Matta minus
• Mycket dyrare. Det krävs special-
behandling för att lackera med matt 
färg. Det betyder att bilen måste 
ut från löpande bandet. Det kan 
kosta 40 000 kronor extra för vissa 
bilmodeller.   
• Specialprodukter. Om det blir en 
fläck går det inte bara att ta fram 
en trasa och putsa lite grann, då blir 
det en blank fläck. Specialprodukter 
krävs. 
• Ömtåligt. Många av de matta fär-
gerna är extremt ömtåliga. På vissa 
lacker måste fågelträck avlägsnas 
inom en kvart – eller också blir det 
en fläck.  
• Handtvätt. Du kommer inte att 
kunna köra en matt bil genom en 
automattvätt. Det är handtvätt som 
gäller.  
• Ingen garanti. De flesta biltillver-
kare ger ingen garanti för den matta 
lacken. Den är helt enkelt för ömtålig.  

FOTO STAFF SGT. AARON ALLMON II

 BI LAR är vanligast i Sverige
I dag finns 835 933 registrerade personbilar i Sverige med färgkoden 
svart i vägtrafikregistret. Den svarta bilen är 71 gånger vanligare än den 
mest ovanliga färgen lila, som 11 714 bilar är målade i.

Bilar kan förvisso ha kreativa och spännande färgbenämningar i stil 
med azurblå, samoaröd och chrystal white, men i vägtrafikregistret är 
färgmöjligheterna inte lika avancerade; de sträcker sig till 24 möjliga 
färgkoder som ska täcka alla biltillverkares färgalternativ. Uppgifterna 
registreras av tillverkarna själva och de vanligaste färgerna i vägtrafik-
registret är i dag svart, vit och röd.

Vän av ordning reagerar kanske på uppgiften om svart som mest  
vanliga färg. En vandring på närmaste parkering avslöjar en mängd bilar  
i olika grå nyanser. Borde inte de grå bilarna vara flest i Sverige?

– Det finns flera registrerbara alternativ när det handlar om färgen grå. 
I dag finns färgerna grå, silver, ljusgrå och mörkgrå. Slår man samman 
de färgerna så blir de tillsammans överlägsen etta. Nästan var tredje  
personbil i Sverige har någon typ av grå färgnyans, säger Susann Land-
ström kundansvarig på Transportstyrelsen.

Trenden med matt lack kommer 
från de moderna högteknolo-
giska stridsplanen. Här ett F-117 
stealth-plan vars matta färg gör 
det osynligt för radar. 
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TEXT& FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Anders Norén, teknisk 
chef på Bil Sweden, tycker 
att begreppet självkörande 
bilar måste redas ut. 

Är det fel att säga självkörande bilar?
– Jag tycker att det är viktigt att folk har rätt 
förväntningar. En förare måste förstå när hen 
ska ha full kontroll över bilen och när hen kan 
släppa den. Man måste vara medveten om att 
självkörande bilar, där ingen förare behövs 
alls, är sista steget av automatisering. Fram till 
dess handlar det om olika assisterande system 
och förarstöd.

Tycker du att det är fel att säga autonoma 
bilar också?
– Nja, det låter ju lite som att körningen kom-
mer att ske helt av sig självt och det kommer 
den inte att göra till att börja med.

– För mig för det tankarna till autonoma 
nervsystemet som inte står under den mänsk-
liga viljans inflytande.

Det här blir kanske något för Terminologi-
centrum att fundera över …
– Inom bilindustrin är vi överens om automa-
tiserade bilar och automatiserad körning är 
bra begrepp.  

Så det är automatiserade bilar vi ska säga?
– Ja, för att klargöra begreppet självkörande 
bilar talas det om fem steg, fem automatise-
ringsgrader.

Vilka steg då?
– Någon har skämtsamt uttryckt det så här:
STEG 1 – inga fötter.
STEG 2 – inga händer.
STEG 3 – inga ögon.
STEG 4 – ingen hjärna.
STEG 5 – ingen förare.
– Lite utförligare kan man säga:
STEG 1 – Förarassistanssystem, till exempel 

adaptiv farthållare, nödbromssystem, 
filbytesvarnare, filhållningsassiststent och 
parkeringsassistent.
STEG 2 – Partiell automatisering som kom-
binerar de olika assistanssystemen i steg 1. 
Föraren måste alltid ha ögonen på vägen och 
kunna ta kontrollen ögonblickligen.
STEG 3 – Villkorad automatisering. Föraren 
åker med under vissa förutsättningar, men 
föraren måste vara beredd att återta kontrollen 
snabbt.
STEG 4 – Hög automatisering. Bilen kan köra 
själv vissa sträckor medan föraren gör något 
annat.
STEG 5 – Full automatisering, helt förarlöst. 
Bilen klarar sig själv.

När har vi den förarlösa bilen här?
– De finns ju redan i exempelvis gruvdrift. Det 
går oerhört fort nu, alla jobbar väldigt aktivt 
och steg tre och fyra står för tröskeln, bland 
annat Volvo Cars Drive me-projekt.

– Full automatisering på allmänna vägar 

kräver ju exempelvis uppkopplade fordon, 
kommunikation med infrastrukturen och 
många juridiska ställningstaganden. Många 
arbetsgrupper världen över klurar över lagstift-
ning och trafiksäkerhetsregler nu. Och här 
hemma leder ju VTI:s generaldirektör Jonas 
Bjelfvenstam utredningen om självkörande for-
don på väg som ska vara klar i november 2017.

Men nu sa du ju det själv, ”självkörande 
fordon på väg” …
– Haha, Man får säga självkörande fordon 
bara man är medveten om att det är ett väldigt 
vitt begrepp. 2

2

Här lyfter tekniske chefen
 Anders Norén en språkfråga.

I huvudet på en teknikchef

ANDERS NORÉN

ÅLDER: 56.
FAMILJ: Hustrun Eva, barnen Kalle, 24, Ida, 22,  
och border collien Bailey.
BOR: I villa i Saltsjö Boo.
KÖR: En Golf GTE, laddhybrid.
FRITID: Motionslöpning, segling, kajakturer  
i skärgården, gamla bilar; har två Alfa Romeo,  
en 70:a och en 74:a.

”Allt är inte  
självkörande!

Vi bygger er bilhall
Funderar ni på en ny bilhall? Börjar era befintliga utrymmen bli för små? Vi har lösningen!
Storlek och design på er nya byggnad anpassas helt efter era aktuella krav och behov. 
Byggnaden kan även anpassas så att den enkelt kan utökas vid kommande expansioner.

Hos oss på Temahallen finns såväl teknisk kompetens som lång erfarenhet av hallbyggen. I över 
30 års tid har Temahallen tillverkat och levererat hallbyggnader i Sverige, Danmark och Norge. 
Med fokus på effektivitet, hög kvalitet och kundernas behov, har vi utvecklat ett vinnande koncept 
med svensktillverkade hallbyggnader med lång livslängd. Huvudkontoret och produktionen av våra 
stålstommar finns i Vinslöv i Skåne.

Temahallens specifika kunskap om just bilhandelns behov innebär att vi kan delta i ert byggprojekt 
oavsett om ni befinner er på tankestadiet eller redan står i begrepp att bygga en bilhall. 

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss för kostnadsfria design- och prisförslag, om ni har 
funderingar kring nybyggnation, eller om- och tillbyggnader! 

henric.martell@temahallen.com 073-800 83 70 I sveng.wiklund@gmail.com 070-555 19 46

Temahallen HK 044-337060    I    www.temahallen.com    I    mail@temahallen.com
Årets företagare 2016 Hässleholms Kommun!



Större och tystare
Framåt sommaren får Kia ett 

nytillskott när den sex år gamla 
minimodellen Picanto byts ut. Den 

är lika lång som föregångaren 
(360 centimeter) men hjulaxlarna 

har dragits isär något. Innerutrym-
mena har blivit större – bland de 
bästa i klassen, hävdar Kia. Även 
komforten ska ha förbättrats och 
det gäller inte minst bullernivån. 

Det behövdes, ty nuvarande 
Picanto är en av de mest högljudda 
bilarna. Nya Picanto får en moder-
niserad interiör. Centralt placerad 

på instrumentpanelen sitter en 
pekskärm och i den kan all tänkbar 

nyttig information tas fram. 

SEGRAREN  
vässar formen
Sveriges mest sålda bil 2016, Volkswa-
gen Golf, vässar formen. Utanpå märks 
förnyelsen mest på nya LED-ljus och 
lackfärger. De viktigaste uppdatering-
arna syns inte men ger Golf ännu mera 
försprång i klassen. Med systemet 
”Traffic Jam Assist” kan bilen själv 
styra, bromsa och gasa i bilköerna, 
den kan upptäcka och bromsa för fot-
gängare och om föraren verkar alltför 
passiv tänds varningsblinkers och bilen 
stannar av sig själv. Infotainmentsys-
temet – med extra stor pekskärm – kan 
styras med gester eller appar i mobil 
eller surfplatta. Ny under huven är 
1,5 TSI Evo, en bensinmotor med 150 
hästkrafter och cylinderavstängning.  

Hittar bästa vägen
Den första Audi-suven med beteckningen Q5 lanserades 
2008 och pensioneras nu. Efterträdaren är bara lite större 
utanpå men tekniskt har den vuxit desto mer. Säkerhets-
systemen är omfattande och i långsam trafik kan kamera, 
radar och ultraljudssensorer ta över körningen. GPS-sys-
temet minns vart bilen brukar köras och parkeras och kan 
föreslå bästa vägarna dit. Sju körprogram är standard och 
den som väljer luftfjädring kan höja bilens frigångshöjd med 
4,5 centimeter, till 23 centimeter. 
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Motorplock2

AV  MARIANNE STERNER

MED FRANSK TOUCH
Nissan Micra byter karaktär helt och hållet; från en beskedlig natur till 

en spänstig tuffing på fyra hjul. Femte generationen Micra ska tillverkas i 
Renaults fabrik i franska Flins och drivas med franska motorer. Den tekniska 
basen kommer från föregångaren, men den nya karossen har förändrade pro-

portioner. Höjden har minskat med 5,5 centimeter, längden ökat med drygt 
17 centimeter och bredden med nära åtta. Säkerhetsnivån har graderats upp 

ordentligt med autobroms som även kan stanna för fotgängare.

Mini med rymd
Namnet Mini passar inte så bra på 
nya Countryman. Den har blivit två 
decimeter längre (4,31 meter), är den 
största Minin någonsin och rymligare 
än konkurrenter som Audi Q3 och Mer-
cedes GLA. Längst bak går det in 100 
liter mer bagage än i föregångaren och 
mer går att lasta om baksätet skjuts 
fram eller fälls i delningen 40/20/40. 
Till en början säljs Countryman med 
två bensin- och två dieselmotorer, 
antingen fram- eller fyrhjulsdriven. 
Senare kommer en laddhybrid med en 
136 hk stark bensinmotor som driver 
framhjulen och en 88 hästars elmotor 
kopplad till bakhjulen. 

Efter mer än 7,9 miljoner sålda 
5-seriebilar (sedan 1972) har BMW 
kommit fram till sjunde generatio-
nen. Den når nya tekniska höjder. 
Karossen är tre centimeter längre 
än föregångarens men med hjälp av 
aluminium och höghållfast stål har 
5-serien blivit 100 kilo lättare. Listan 

över assistentsystem är lång och upp-
kopplingen mot omvärlden komplett, 
bland annat med en funktion som 
hittar lediga p-rutor. Alla versioner 
kan utrustas med fyrhjulsdrift och en 
åttaväxlad automatlåda är standard. I 
mars kommer 5-serien även som plug 
in-hybrid. 

Teknik på toppen

Laddad med säkerhet
Första Opel Insignia valdes till Årets Bil 
2009. Nu är det dags för generation två 
som får publik premiär på bilsalongen i 
Genéve i mars. Den bil som Opel kallar 
sitt ”flaggskepp” har vuxit på längden 
(till 490 cm) men är uppåt 175 kilo 
lättare än föregångaren. Det över nio 
centimeter längre axelavståndet märks 
mest i baksätet. Nya Insignia är – för-
stås – fulladdad med teknik som hjälper 
föraren köra säkrare och hålla sig á jour 
med omvärlden. Den har bland annat 
en ny version av LED-strålkastare som 
bländar av precis runt en mötande bil 
men som i övrigt har extra lång räckvidd. 

Our normal is
cold starts at 40 below.
I mer än 40 år har vi utvecklat och förfinat vår syntetiska motor- 
olja Mobil 1™. Varför? För att din motor alltid ska gå som när  
den var ny. Vi har testat oljan under extrema förhållanden för  
att den ska skydda motorn ända ner till -40º C. Det extrema är  
normalt för oss. Se mer på mobil1.us/ournormal

Copyright © 2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved. All trademarks used herein are trademarks 
or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless otherwise noted.  
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Stöldskydd  
för fälgarna

Svensktillverkad, världspatenterad 
och certifierad som stöldskydd är den 

här nya modulen Rimgard, Skruvas 
på och låses med ett intelligent 

system. Passar de flesta bilmodel-
ler men kan också skräddarsys för 

specifika premiummodeller.
Finns som standardut-

förande i silver, grått och 
svart och kostar runt 

4 000 kronor inkl moms.

Nytankat2
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Ny skylthållare
Formac har lanserat en ny generation svensk- 
tillverkade hållare för registreringsskyltar som  
är lättare och inte bleknar. Har en fjäderbelastning  
som motverkar skrammelljud samt en ny låsteknik 
som sitter bättre och ger möjlighet till permanent 
låsning. Passar alla bilmodeller. Namnet är Smart. 
Prisexempel för 100 stycken 750 kronor exkl moms.

Vinn!
Vi har fått 1 kit med 100 hållare till utlottning. 

Vill du vinna, mejla namn och postadress till redaktionen@ 
motorbranschen.se senast 10 mars 2017. Skriv ”Utlott-
ning hållare” i ämnesfältet. Tidningens medarbetare och 
anställda på MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt 
betalas av vinnarna.

Klot för skrivdon
Den här kulan, inspirerad av bowlingklot, är av mas-
siv ek och står stadigt på en stålring. För pennor, 
brevknivar eller andra avlånga skrivbordsprylar. 
Tillverkaren finns i Danmark www.theoakmen.com. 
Cirkapriset är 400 kr exkl moms.

Körglädje för de minsta
Med datorstyrd livlina, digital hastighets-
mätare, utvecklad start- och stoppteknik, 
stabilitetskontroll och antisladd-funktion är 
den batteridrivna miniatyrmodellen Smart 
drive Mustang så nära originalet GT det går att 
komma i leksaksväg. Framtagen av Fisher-
Price i samarbete med Ford, kostar cirka 3 300 
kronor inkl moms och finns i blått eller rosa. 
På www.fisher-price.com finns även andra 
Ford-modeller som delar många egenskaper 
med originalen.

Kabellöst
Nu kommer smidiga ersättare till startkablar på 
bred front. Batteriladdaren Jumpstarter power-

bank till exempel, finns i många utföranden. Den 
på bilden kostar 995 kronor inkl moms, har även 

extrafunktioner som led-ficklampa och möjlig-
het att ladda mobilen. Fixar att starta bilen flera 

gånger på en och samma laddning.

Vinnande verktyg
När Vi Bilägare nyligen testade sex fabrikat av verktygs-
satser bedömdes bland annat precisionen och slittålighe-
ten. Kamasa Tools K25017 var dyrast, 3 472 kronor inkl 
moms, men också den enda som fick högsta högst betyg. 
”Känslan och kvaliteten lever tveklöst upp till priset” lyder 
motiveringen.

Spåra smart
Många små gps- och blue-tooth-brickor som spårningsverktyg har kommit ut på marknaden. 
Bra kritik för sin stabilitet och smarta app-finesser har TrackR Bravo fått. Kan fästas på ex-
empelvis resväskan, plånboken, mobilen eller nyckelknippan och ”ringas upp” i den händelse 
att prylarna kommer bort. Priser ligger strax under 300 kr inklusive moms.   

Alternativ till brandvarnare
Invisible värmevarnare är tänkt för fuktiga dam-
miga utrymmen. Larmar innan branden har tagit fart. 
Rekommenderas för fuktiga, dammiga, rökiga utrym-
men. Värmevarnarens larm utlöses vid oväntade 
temperaturförändringar och när temperaturer närmar 
sig farliga nivåer. Liten med stor kapacitet, pris cirka 
695 kronor inkl moms. Säljs bland annat på www.
schneider-electric.se

JAGUAR LAND ROVER SÖKER 
NYA ÅTERFÖRSÄLJARE
Jaguar Land Rover är Storbritanniens största biltillverkare och representerar två ikoniska bilmärken. 
Först Land Rover, den världsledande tillverkaren av fyrhjulsdrivna premiumbilar. Sedan Jaguar, en av 
världens främsta sportbilstillverkare. British Car Import Sweden är en del av Nic. Christiansen Group och 
är Sveriges generalagent för Jaguar och Land Rover. Försäljningen ökar stadigt och under 2017 och framåt 
väntar många nya spännande lanseringar. Därför vill vi utöka vårt nätverk av återförsäljare i Sverige.

Vill du vara med? I de här städerna letar vi efter nya partners för försäljning och service:  
Växjö, Uddevalla, Karlstad, Örebro, Umeå.

Under 2016 såldes 1500 Jaguar och Land Rover i Sverige. Vi spår en ljus framtid med ökade volymer  
av befintliga och nya modeller – och dessutom lansering av elbilar.

Visst vill du vara en del av den här spännande resan genom att starta en egen Jaguar Land Rover-
anläggning? Hör av dig! 

Country Manager Sweden: Jonas Lindow, Mobil: 072 544 65 28, Epost: jol@jaguarlandrover.se
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Vi som står
på FLERA BEN

I tuffare tider renodlar en 
del kärnverksamheten och 
försöker ta in så mycket som 
möjligt av totalaffären i eget 
hus. Andra slår sig samman 
eller köper upp konkurrenter. 
Ytterligare andra utökar med 
nya innovativa sidoaktivite-
ter, nära eller vitt skilda från 
bilbranschen – det är dem vi 
sätter strålkastarljus på här! 
Ni andra kan låta er inspireras 
om ni känner att ni har simmat 
i samma akvarium för länge. 
Det är ju alltid tryggt att för-
dela äggen i flera korgar.

1. Anna Lindqvist på Jeppssons, som 
har sidoverksamhet med service och 
renovering av fartygsmotorer.
2. Mikael Lund på Lundagruppen har 
Caravan dent repair vid sidan om skade-
verstaden.
3. Cristopher Hurtig, Hurtigs Bil, satsar 
på elbilar.
4. Erland Persson på Be-Ge tillverkar 
framgångsrikt bland annat förarstolar.

1

4

2

3

Välkommen till  
www.mrf.se

Får du våra nyhetsbrev?  Registrera dig och håll dig uppdaterad  
om vad som händer i branschen.
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Sidoverksamheten
blev ett bärande ben

I    Mariestad har Mikael Lund successivt lagt 
nya pusselbitar till det ursprungliga famil-
jeföretaget billackeringen. 

– Vi verkar i en småstad och behöver flera 
grenar, saker som föder varandra. Jag har strä-
vat efter expansion för att bygga ett företag som 
är stabilt över tid, säger han.

Helt nyligen köpte han Jan Österbergs Bil, 
men vi koncentrerar oss här på den tidigare 
adderade husvagnsfåran.

Det började med att billackeringen utveck-
lades till skadeverkstad. Då och då dök skador 
på husvagnschassin och husbilar upp, ofta 
garantijobb, som husvagnsverkstäderna inte 
behärskade; ofta byttes hela plåtar om inte bara 
en dekal sattes för skadan. Försäkringsbolagen 
började intressera sig för Mikaels metoder, 
undrade om han inte skulle kunna introducera 

tekniken för fler – och på den vägen är det.

MIKAEL HAR hållit kurser i så kallade HBC-
reparationer (caravan dent repair) på många 
platser i Sverige och efterfrågan ökar. Samtidigt 
säljer han reparations-kit. Och parallellt har 
han utvecklat affärsgrenen husvagnar/bilar 
hemmavid med service, rekond och reparatio-
ner. Två personer sysslar i dag på heltid med 
husvagnar och -bilar och i somras öppnade 
Mikael en Kama tillbehörsbutik för husvagnar/
bilar (det finns en uppsjö produkter). Hugade 
spekulanter kan beställa via nätet och hämta i 
butiken.

På ett halvår har butiken omsatt 600 000 
kronor. Det ska sägas att Mariestad är en som-
marstad med många långliggare, dessutom vald 
till Sveriges campingvänligaste kommun 2016.

Husvagnarna och husbilarna ledde så 
småningom till fördubblad omsättning och 
att Mikael Lund blev en av de tongivande på 
plastreparationer över huvud taget i Skaraborg.

– Och försäljningen av husvagnar och -bilar 
går ju spikrakt uppåt, konstaterar han.

SEDAN HAR han precis gjort ett stort förvärv av 
närliggande Jan Österbergs Bil, får mer skade- 
och servicejobb på både bilsidan och därtill 
personbilsförsäljning för första gången.

– Det är framtida överlevnad, en strategi att 
ha en helhet och kunna hjälpa kunder med allt 
som rör bil- och husvagnsägande, säger han. 2

SIDOVERKSAMHET
Caravan dent repair, försäljning av reparationskit 
samt service, rekond och tillbehörsbutik för hus-
vagnar och -bilar.
UTGÖR DEL AV OMSÄTTNINGEN: I dag 50 procent av 
volymen på ursprungsföretaget/skadeverkstaden. 
(Den nyöppnade butiken beräknas omsätta en 
miljon om året.)
SYSSELSÄTTER FLER? Två medarbetare jobbar i dag 
i stort sett bara med husvagnar och -bilar.
INVESTERINGAR: Ett start-kit med verktyg kostar 
cirka 50 000 kronor. Mikael Lund har köpt verk-
stadsfastigheten som han nu disponerar helt själv 
för egen verksamhet.
RESULTERAT I: Fördubblad verksamhet i ursprungs-
företaget.
BONUS: Säljer verktygs-kit, kollegialt erfarenhets-
utbyte i nätverket Husvagnsteknik som Mikael 
har startat. Skadeverkstaden har blivit en av de 
mest tongivande på plastreparationer i Skaraborg, 
mycket tack vare caravan dent repair-jobben.
NÄTVERKETS WEBBPLATS: www.husvagnsteknik.se

MIKAEL LUND
ÅLDER: 46.
DRIVER: Numera Lundgruppen (fd Mariestads 
Billackering som införlivade Götene Autoservice), 
Lundgruppen Bil (fd Jan Österbergs Bil) samt 
Lack-konsult (som äger fastigheterna).
OMSÄTTER: Cirka 45 miljoner totalt.
MEDARBETARE: Totalt 23 årsarbetare plus några 
på deltid.
BAKGRUND: Controller, lackerare, uppvuxen i 
familjeföretaget som farfar Harry startade på 
1940-talet och pappan Kent drev vidare.

CARAVAN DENT REPAIR (HBC)
2 Utförs på kulhamrade husvagnschassin av 
tunn aluminiumplåt.
2 Ett detaljarbete som kräver träning och 
specialverktyg.
2 Metoden går kortfattat ut på att skadan lim-
mas (om det är hål i plåten), ett avtryck gjuts 
med mouldmaker på oskadad struktur som 
sedan mönsterpassas på det skadade stället 
med en typ av spackel innan det lackeras.
2 Vanliga skador på chassin härrör från ned-
blåsta tältpinnar, utstickande grenar, påkör-
ningar och en och annan golfboll som gått out 
of bounds.

– Det måste trixas en del i kanterna, lackmo-
mentet är det svåraste. För bestående kvalitet 
är billackerare bäst skickade att utföra jobben, 
säger Mikael Lund.

Han håller sina kurser under två dagar, oftast 
i uppdragsgivarens egna verkstäder och på 
verkliga skador.

Biverksamheten med husvag-
nar och husbilar ledde till ett 
bärande andra ben för den här 
skadeverkstaden i Mariestad; 
verksamheten fördubblades. 
I dag har ägaren Mikael Lund 
tagit ytterligare ett steg och 
införlivat bilförsäljning också. 
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

En förevisning. 
Mikael Lund 
med plattan 
som är lagad. 
Nej, ögat kan 
inte avgöra var 
reparationen 
har skett.

Tillbehörsbutiken för husvagnar och -husbilar öppnades i somras och 
omsatte 600 000 kronor första halvåret. Där tjänstgör Sabina Kure.

Byggde batteriverkstad
och säljer laddstolpar
Det finns onekligen många 
fördelar med elbilar. Onekligen 
också några stora frågetecken. 
Men där andra ser problem ser 
Cristopher Hurtig lösningar. 
Han har precis investerat i en 
egen batteriverkstad och läg-
ger nu en stor del av sin tid på 
att sälja laddstolpar.

TEXT & FOTO MAGNUS CARLSSON

Att elbilar har blivit en av de 
största snackisarna de    
 senaste åren råder det inga 

tvivel om. Men för Cristopher Hur-
tig på Hurtigs Bil har elbilar varit 
intressant ända sedan Citroën släppte en eldriven 
version av minivanen Berlingo i slutet av 90-talet.  

Den blev aldrig någon storsäljare, men sedan 
dess har ju utvecklingen gått hastigt framåt och 
i dag är elbilar något helt annat. Med litiumjon-
batterier är bilarna tysta, vibrationslösa och har 
ett svårslaget vridmoment. Om man i den ekva-
tionen adderar att de dessutom är miljövänliga 
och otroligt billiga i drift, så låter det svårslaget. 
Men ännu finns det några stötestenar – så som 
hur långt bilen kan gå utan att behöva laddas.

– I dag finns många bilar som går 15 mil på 
en laddning, och det täcker in tre fjärdedelar av 
alla som kör bil. Men många väljer att ändå se 
problemen. När vi träffar hantverkare säger de 
att de måste kunna åka till Örebro i morgon, 
även om de inte åkt till Örebro en endaste gång 
under de senaste åren.

Trots den ibland negativa inställningen 
hos kunder har Hurtigs Bil kommit långt med 
sin satsning på elbilar. De säljer världens mest 
sålda elbil, Nissan Leaf, och elbilarna står redan 
i dag för tio procent av den totala nybilsför-
säljningen. Cristopher Hurtig tror dock att 
andelen snart är betydligt högre:

– Utvecklingen går ju så otroligt fort. Lika 
långt som vi kommit mellan 1997 och 2017 kom-
mer vi förmodligen komma mellan 2017 och 
2018. Jag är övertygad om att inom två år har alla 
märken egna elbilar som kan gå minst 30 mil på 
en laddning. Och då kommer det hända grejer.

SIDOVERKSAMHET
Satsar stort på elbilar. Har investerat i en egen 
batteriverkstad och säljer dessutom laddstolpar 
till kommuner, företag och organisationer.
SYSSELSÄTTER: ”Utan elbilssatsningen skulle jag 
tro att vi kanske hade varit tre personer färre”.
INVESTERINGAR: Cirka 600 000 kronor + ett 20-tal 
utbildningsresor till Frankrike för två personer.
RESULTERAT I: ”Inte så mycket pengar ännu, däre-
mot många möten med intressanta människor och 
en viktig upprustning inför framtiden”.
PLUS: ”Ett breddat nätverk, och en insikt om hur 
många spännande företag det finns som man kan 
samarbeta med. Samt att vi står rustade som 
sagt”.
MINUS: ”Gråa hår. Det är enormt frustrerande att 
alla är överens om att elbilar är framtiden, men 
att det ändå tar så lång tid att implementera det. 
Det hjälper inte att ha rätt alla gånger”.
KURIOSA: Cristopher Hurtig kör racing och brukar 
skoja om att elbilar är ett bra sätt för honom att 
klimatkompensera: ”När jag kör på bana går det 
64 liter på åtta mil. Då är det tur att jag koldioxid-
kompenserar resten av året genom att köra elbil”.

CRISTOPHER HURTIG
ÅLDER: 52.
BAKGRUND: Vd för Hurtigs bil sedan 1988.

Hurtigs Bil i Kungälv lad-
dar för framtiden genom 
att satsa på elbilstrenden. 
Vd:n Cristopher Hurtig är 
själv elbilsentusiast och har 
nyligen investerat i en egen 
batteriverkstad.

OM FÖRSÄLJNINGEN av elbilar ökar dramatiskt 
kommer dock många bilhandlare att stå inför 
vissa problem. Att vårda och reparera elbilarnas 
batterier kräver nämligen både utrustning och 
kompetens. För att möta den här utvecklingen 
har Hurtigs därför valt att bygga en egen bat-
teriverkstad.

– Vi har byggt ett separat hus med arbets-
platser, där vi har alla de specialverktyg som 
behövs för att byta och renovera de här bat-
terierna. Dessutom har två killar gått på kurs i 
ett år för att utbildas i det här, säger Cristopher 
Hurtig och fortsätter:

– Jag är helt övertygad om att det här servi-
cearbetet kommer bli enormt viktigt framöver. 
Vi är ensamma om att kunna erbjuda det i 
Västsverige, och så vitt jag vet är vi en av ytterst 
få fungerande batteriverkstäder i hela Sverige. 
Än så länge fungerar de flesta batterier väldigt 
bra och vi har inte så mycket att göra, men när 
behovet kommer står vi redo för det. Det känns 
väldigt bra.

En annan stor stötesten för elbilsförsäljning-
en är tillgången till laddstationer. På vissa håll 
i landet är tillgången liten, på andra obefintlig. 
Cristopher Hurtigs lösning är att själv sälja 
laddstolpar till företag och kommuner runtom 
i landet.

– Det är inga tvivel om att det behovet är 
gigantiskt. Bilarna behöver el, utan höna blir det 
inget ägg. I storstäderna kan det se bra ut, men 

det finns jättemånga delar av Sverige där kommu-
nerna måste ta beslut och investera i laddningsin-
frastruktur för att det ska fungera. Men förståel-
sen för det blir större för varje år som går. 2

http://www.husvagnsteknik.se
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Verkstadschefens favoriter! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

Är det trångt på marknaden för 
kärnverksamheten är det en jätte-
bra idé att placera ägg i nya korgar.

FRAMFÖR ALLT för åter-
försäljare på mindre 
orter med begränsade 
expansionsmöjligheter 
kan det vara idé att 
ha en sidoverksam-
het, enligt Mattias 
Nordqvist, professor i företagsekonomi 
vid internationella handelshögskolan i 
Jönköping och föreståndare för Center 

for Family enterprise and ownership.
– Det kan vara svårt att expandera 

på grund av bristande kundunder-
lag och att andra märken redan är 
upptagna i området. Vill man som åter-
försäljare ändå växa har man i vissa fall 
inget annat val än att starta en helt ny 
verksamhet, säger han. 

Han ser flera goda skäl till sidoakti-
viteter, bland annat som en trygghet för 
dem som oroar sig över framtiden, över 
den omdebatterade konsolideringen 
och omstruktureringen.

– Man kan behöva sprida sina risker. 

Det gäller kanske framför allt familje-
ägda företag som vill behålla företaget 
inom familjen. Är man osäker på hur 
branschen kommer att utvecklas 
tycker jag att man ska överväga en 
diversifieringsstrategi och bygga fler 
verksamheter.

ENLIGT MATTIAS NORDQVIST är det en 
fördel om sidoverksamheten inte ligger 
så långt från huvuduppdraget. Det 
underlättar både när det gäller kunskap 
och nödvändiga investeringar.

– Det är säkrare att expandera i en 

riktning som är kopplad till huvud-
verksamheten eller i partnerskap med 
personer som kan den bransch eller 
sektor som man går in i. Det kan vara 
i ett delägarskap tillsammans med en 
kollega.

– Men det är viktigt att inte stressa 
in i något bara för att man känner en 
osäkerhet för framtiden. 

För återförsäljare och verkstäder 
som väljer att byta bransch helt kan 
möjligheterna också vara stora, sett till 
bakgrunden som styva entreprenörer, 

affärsmän och säljare. 2  me

Det krävs ingen omfattande research för 
att förstå att Be-Ge Personbilar i Os-
karshamn ingår i en koncernstruktur 

som skiljer sig mot många andra återförsäljare. 
På samma gata som personbilsförsäljningen 
finns systerbolagen Be-Ge Plåtindustri, Be-Ge 
Lastbilar och koncernens industrilackering. 
Scanias lokaler för hytttillverkning, som en 
gång startades av Be-Ge, dominerar landskapet 
och i närheten ligger billackeringen och Be-Ge 
Industri som tillverkar förarstolar. 

KONCERNCHEFEN Erland Persson möter 
upp på Be-Ge Industris kontor och berättar 
historien om superentreprenören Bror-Göthe 
Persson som började med två tomma händer 
och ett stort bilintresse. Intresset förde honom 

Välkänd förarstolstillverkning, framgångrik industrilackering 
och egen sömnadsfabrik. Småländska Be-Ge har utvecklats till 
en internationell koncern, men alltjämt är den lokala bil- och 
lastbilsförsäljningen koncernens hjärta.
TEXT & FOTO PIERRE EKLUND 

Flera skäl att sprida riskerna

Här är en lastbilsverkstad
som renoverar fartygsmotorer
Jeppssons i Blekinge har 
seglat in ett revir som både 
ligger nära och långt ifrån last-
bilsverksamheten, nämligen 
renovering och service av far-
tygs- och ubåtsmotorer.

TEXT MARIA ERIKSSON / FOTO CHRISTEL LIND 

Sidoverksamheten med fartygsmotorer 
och industrimotorer har under många 
år varit en del av verksamheten. Det är 

Scania-motorer som Jeppssons renoverar och 
servar för bland annat svenska marinen. 

När svenska Kockums (numera Saab) på 
90-talet sålde u-båtar och minröjningsfartyg till 
Singapore utökades verksamheten och utgör i 
dag en betydande del av Jeppssons omsättning. 

– Vi har i alla år haft ett nära samarbete med 
Kockums och vi vann upphandlingarna mot 
både Scania i Belgien och Scania i Singapore. Vi 
gör löpande jobb åt både svenska försvaret och 
de som köpt fartyg från Sverige. Verksamheten 
bidrar faktiskt till att vi kan behålla lastbilsverk-
staden i Karlskrona och höjer samtidigt kompe-
tensen hos våra mekaniker. 

– Många som är stationerade i Karlshamn 
vill också jobba i Karlskrona när vi har fartygs-
motorer på gång eftersom jobbet är spännande.

I början av december kom den sista av 15 
Scaniamotorer tillbaka från lackering den här 
omgången och skickades vidare till Singapore 
efter att den hade testkörts. 

Hur går jobbet till?
– Innan vi gör något med motorerna beställer 
vi en vevaxel som bearbetas. Sedan plockas 

hela maskinen ner. Hur mycket jobb som varje 
motor kräver beror på vad som ska göras. Det 
brukar ta 2,5 veckor per motor från det att vi 
börjar nedmonteringen till att den är ihopsatt 
och uppstartad. Det är många delar som ska på 
plats, säger verkmästaren Fredrik Mark.

Efter att en motor satts ihop och testkörts 
skickas den till avmagnetisering så att stålet 
inte kan utlösa magnetiska minor. Även hela 
fartyg kan avmagnetiseras. I så fall görs det 
i vattnet utanför Karlshamn där det finns en 
anläggning för ändamålet.

Hur skiljer det sig att jobba med fartygsmo-
torer visavi lastbilsmotorer?
– Själva grundstommen i Scania-motorn är 
densamma, men den är kopplad till propel-
lerdrift eller generatordrift. Det som skiljer 
mest är när vi genomför reparationer ombord 
på fartygen. Vi har varit i Singapore tre gånger 
senaste åren. Jobben ombord är komplicerade – 
trångt, krävande och mycket folk, säger Mark.

I Singapore gör representanter från Jepps-
sons ett antal tester ihop med Singapore Navy.

ANNA LINDQVIST
ÅLDER: 48.
BAKGRUND: Tog över Jeppssons 2005 efter att 
ha jobbat med marknadsföring och säljfrågor på 
läkemedelsföretaget Pharmacia. Är vd på AB Sven 
Jeppsson.

SIDOVERKSAMHET
Service och renovering av fartygsmotorer åt bland 
andra Singapore Navy.
UTGÖR DEL AV OMSÄTTNINGEN: 10-15 procent.
INVESTERINGAR: Inga.
RESULTAT: Fler sålda timmar för mekanikerna och 
möjlighet till tilläggsjobb vid renoveringar. 
PLUS: Jobben ger mekanikerna högre kompetens 
samtidigt som jobben är eftertraktade. 
MINUS: Inga.
KURIÖST OM ANNA: Anna var dansk konsul i Karls-
hamn till för fyra år sedan, då Danmark liksom andra 
länder drog bort sina konsulat från hamnstäderna.

– Vi är delaktiga i de tester som genomförs i 
hamn, till sjöss och ett så kallat ”crash-test”, där 
fartyget körs full fart fram och sedan full back. 
Man är uppe i farter på mellan 14 och 15 knop, 
säger Anna Lindqvist. 2

Många tusen delar per motor 
plockas i sär och sedan sätts 
ihop inför uppstarten.

Koncernchef 
Erland Persson.

till Tegmans Bilimport i Oskarshamn som sålde 
och servade Fords modellprogram.

– Efter några år fick han möjlighet att ta 
över företaget, vilket blev starten på Be-Ge. 
Bror-Göthe var en visionär som tidigt insåg hur 
betydelsefulla bilar och lastbilar skulle bli. 1941 
blev vi återförsäljare för Scania-Vabis lastbilar, 
vilket gör att vi i dag är världens äldsta Scania-
återförsäljare i privat ägo och etta eller tvåa i 
Sverige när det kommer till försäljning. 

Samarbetet med Scania-Vabis, som innebar 
ett byte till VW för bilförsäljningen, har lagt 
grunden till dagens koncern. Bror-Göthe upp-
täckte att lastbilshytterna var av dålig kvalitet 
och grundade Karosserifabriken som tillver-
kade 103 Be-Ge-hytter första året. Koncernen 
utökades med hotell, husfabrik och hyttfabrik i 

Holland samt tillverkning av förarstolar. Mer-
parten av hytterna såldes till Scania som 1966 
köpte hela hyttillverkningen.

– Hotellet och husfabriken finns inte kvar, 
men tillverkningen av förarstolar behöll vi och 
det är runt den som koncernen har utvecklats 
efter 1987. I dag levererar vi stolar till lastbilar, 
bussar, uttryckningsfordon, truckar och entre-
prenadmaskiner över hela världen.

UNDER 2000-TALET har Be-Ge gjort flera 
investeringar och företagsförvärv, bl a Be-Ge 
Jany på Jylland som tillverkar specialstolar 
för ambulanser, polis- och militärfordon samt 
handikapptransporter. I Litauen finns mon-
tering och Be-Ge Baltic som syr textilier till 
Ikeamöbler och koncernens stolar. 

– Vid förvärv har vi tagit till vara på kompe-
tensen som funnits i företagen och implemen-
terat vår kultur, vilket är nyckelfaktorer till vår 
framgång. 

KONCERNEN HAR i dag 13 dotterbolag och 
verksamhet i sju länder. Största omsättningen, 
förutom Be-Ge Industri och personbils- och 
lastbilsförsäljningen har Be-Ge Stece från 
Mönsterås som tillverkar komponenter till 
lastbilar, personbilar och maskiner.

– Våra succésiffror från förra räkenskapsåret 
ser ut att bli ännu bättre för 2016/17. Vi tittar 
ständigt på nya företagsförvärv. Men om det  
är någonstans som ägarna har sitt hjärta är det  
i bilförsäljningen. Det var där historien om  
Be-Ge startade, slutar Erland. 2

Lokala bilhandeln blev 
internationell koncern

BE-GE-KONCERNEN
HUVUDKONTOR: Oskarshamn.
GRUNDAT: 1934.
OMSÄTTNING: 839 miljoner kronor (2015/16). 
Cirka 900 miljoner kronor (2016/17).
Resultat efter finansiella poster: 59 miljoner 
kronor (2015/16).
SOLIDITET: 67 procent (2015/16).
INVESTERINGAR: 50 miljoner kronor (2015/16), 
bland annat en ny anläggning i Litauen.
FÖRSÄLJNING: Till cirka 68 länder, 31 procent av 
försäljningen sker utanför Sverige (2015/16).
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UNDERBART ÄR NYTT 
– men plånboken gillar begagnat
Bilreklamen lockar med splitternya kärror med alla möjliga finesser, 
många blir sugna på att slå till. Fast så stampar den inre ekonomen på 
bromsen. Kanske bättre att köpa den begagnat om ett år …?

Är begagnade bilar något för dig
– Min första bil var en gammal Amazon som jag 
fick av farsan. Efter det har jag haft nya bilar.

Hur väljer du?
– På utseende. Det brukar vara att jag är 
inne för tusenmilaservice. Så går jag genom 
försäljningshallen och ser något jag gillar. Då 
slår jag till. Jag har alltid satsat på amerikanska 
bilar.

USA gäller alltså …
– Man får mer för pengarna. Dålig väghållning? 
Nej, det är tvärtom. Bilarna är tunga och ligger 
bra på vägbanan. Fast jag har gått på en nit. Vi 
behöver inte nämna märket. Men det var 500 
hästkrafter och plötsligt rusade motorn av sig 
själv och jag rände rakt in i sidan på en lastbil. 
Det blev inga större kroppsskador. Efteråt ville 
tillverkaren inte erkänna att det var bilen det 
var fel på.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Nytt eller begagnat – hur ser det ut med  
dina bilköp?
– Jag köper nytt. Inte när jag var student, men sen 
har jag gjort det. Sedan behåller jag dem länge. 
Och jag går väldigt metodiskt till väga före ett köp. 
Kollar konsumentundersökningar, jämför priser, 
undersöker om det är bra plats för barnen, om det 
finns dragkrok, motorvärmare …

Hur många bilar har du haft?
– Jag är inne på min tredje nu. Min första bil var en 
begagnad Volvo 240, tung och stabil, väldigt bra. 
Jag hade den i fem, sex år innan jag bytte till en 
helt ny Ford.

Som du alltså behöll länge?
– Ja, tills jag köpte den jag har nu. När du säger det 
är det väl faktiskt dags att köpa nytt nu igen. Och 
nu, när barnen har blivit lite större, tror jag att jag 
ska satsa på en vacker bil. Kanske en Jaguar eller 
en Porsche.

ELLINOR LINDE

GÖR: Apotekare.
BOR: Lundby.
KÖR: Renault Grand Scenic 2008.

Brukar du satsa på splitternytt när du  
köper bil?
– Aldrig. Det skulle jag inte göra. Möjligtvis  
skulle jag kunna tänka mig en som är ett par år 
gammal. Men aldrig en ny bil. Om jag inte skulle 
råka vinna en. 

Ekonomin styr?
– Ja, bilar sjunker ju rejält i värde första året.

Har du haft många bilar?
– Jag är ju inte precis tjugofem längre så jag har 
hunnit med några stycken. Och de har alltid varit så 
där två till fem år gamla. Sedan brukar jag behålla 
dem i runt fem år. Men för ett år sedan sålde jag 
min senaste, jag behöver ingen just nu.

Vilka märken har du satsat på?
– Volvo. Jag har gått i min pappas fotspår där.  
Fast han köpte i och för sig alltid nya, och vårdade  
dem ömt.

ANNIKA JOHANSSON

GÖR: Undersköterska.
BOR: Björkekärr.
KÖR: Inget för tillfället.

KJELL FERNEBRAND

GÖR: Pensionerad egenföretagare.
BOR: Vårgårda.
KÖR: En Cadillac från 2016.
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2 L Ö S N I N G E N

1

2

3 Premien triggar.
Merförsäljningen
är mång-
dubblad.

En utbildning
och ett premiesystem
sjösattes.

Här fångar verkstaden
upp kundernas behov

TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Ville ta servicen
på verkstadssidan
till en högre nivå.

”EN NY UTBILDNING i tre steg, totalt fyra och en halv dag, skräddar-
syddes av ett externt företag. All verkstadspersonal gick den – tek-
niker, coach, kundmottagare, rekondare, reservdelspersonal, även 
biluthyrarna från Hertz – inalles 60 personer, både från Falun och 
Borlänge.

Till en början upplevdes den ganska tuff; alla fick till exempel 
genomföra säljsamtal. Men efterhand kom insikten om att ställa öppna 
frågor för att få kunderna att berätta om sina behov och sedan kunna 
presentera en lösning. För många var det en tröskel att kliva över; hela 
yrkesrollen som tekniker höll på att omstöpas från att serva bara en bil 
till att serva kunden också.

Sista dagen var det slutprov med bland annat uppgiften att göra en 
behovsanalys. Vi reste bort och gjorde det, med avslutande middag 
och övernattning. Alla fixade provet och fick betyg som en fingervis-
ning vad de behövde jobba på.

Hemma sedan, när det nya arbetssättet skulle omsättas i prakti-
ken, infördes extra premier på merförsäljning utöver lönen enligt ett 
poängsystem. Det är också kopplat till antalet bilar, antalet mejladres-
ser som samlas in och hur kunden har uppfattat att han eller hon har 
blivit kontaktad efteråt.”

”MÅNGA INOM Volvohandeln jobbar ju med merförsäljning på 
servicemarknaden. Vi ville gå ett steg längre, förbättra servicen 
till kunderna och fånga upp deras behov tidigt för att eliminera 
allt vad krångel heter, att de exempelvis slipper åka till macken 
en månad efter service för att byta torkarblad. 

Tanken var och är att förutse och eliminera kundernas 
bekymmer med sitt transportmedel bilen och kunna presentera 
lösningar som förbättrar relationen – och naturligtvis behålla så 
mycket av servicen och försäljningen hos oss.

Efter att en utbildning i behovsförsäljning hade genomförts 
bland säljarna förra våren, dök idén upp att även servicemark-
nadsavdelningen borde gå en liknande.”

Bakgrunden

Lösningen

ResultatetROLF ERICSON BIL
”NU HAR VI HUNNIT jobba efter den nya ordningen i ett och ett halvt 
år. Teknikerna förhör sig rutinmässigt om behovet av torkarblad, 
hjulinställning, bromsvätskebyte, rekond och spolarvätska, redan vid 
bokningen för att bättre kunna planera tidsåtgången. De frågar alltid 
hur bilägandet fungerar, det har blivit en naturlig del i jobbet.

Alla har blivit tryggare i kommunikationen med kunderna. 
Merförsäljningen är mångdubblad. Förut låg vi kanske 

på 20 torkarbladspaket i månaden, nu cirka 120 och det är  
motsvarande ökning på de andra grejerna. 

Det kostar givetvis i premier, men de triggar och det 
blir så klart ett överskott också. 

Tillströmningen av verkstadskunderna ökar, det gör 
ju visserligen bilhandeln också, men vi har verkligen ökat 
marknadsandelarna. Det är ett enormt bra tryck i verk-
samheten, det går som tåget.

Kundnöjdheten har inte ökat fullt lika mycket som  
vi hade hoppats, vi ligger strax över Sverigemedel, men 
känner absolut respons på att kunderna uppskattar oss.”

Rolf Ericson Bil i Borlänge och Falun har tagit servicen och merförsäljningen 
långt. Alla medarbetare har vidareutbildats i servicetänk och behovsanalys. Ett 
premiesystem är infört för i stort sett alla anställda. Merförsäljningen på verk-
stadssidan är mångdubblad. Servicemarknadschef Peter Holver berättar!
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Nytillträdde servicemark-
nadschefen Peter Holver 
berättar om den lyckade 
satsningen.

Teknikern Alf Djuse 
har träffat rätt i kund-
relationerna. Han lig-
ger alltid högt, både i 
bonus och kundnöjd-

hetsmätningar.  
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Färre besökare i hallen, 
men det viktigaste skyltfönstret 

är öppet 24 timmar per dygn.
Skapa trygghet som påverkar den digitala  

beslutsprocessen och driver lojalitet  
till er under hela garantitiden.  

www.svenskbilgaranti.com

SÅ HÄR TYCKER
SKADEVERKSTÄDERNA!

Nystarten    sid 36
Rankninglistan  sid 37
Årets vinnare  sid 38
Årets tvåa   sid 39

Årets trea   sid 41
Fyran och femman  sid 42
Bedömningsområden sid 44

Försäkringsbolagsenkäten är återuppstånden
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J
a, det är If skadeförsäkring som 
sticker ut när skadeverkstäderna har 
betygssatt sina samarbetspartner. 
Länsförsäkringar rankades näst bäst, 
Folksam trea och Trygg-Hansa sist 

bland de stora före de mindre bolagen som 
betygssattes i klump och inte går att särskilja.

Egentligen är det bara If som upplevs som 
en anständig affärspartner. Relationerna med 
dem ser ut att fungera relativt bekymmerfritt; 
If förefaller förhållandevis lätt att kommuni-
cera med och upphandlar på bra sätt. De får 
högst betyg på samtliga tio frågor i enkäten.

– Det är roligt att se att If fortsätter att 
jobba rätt och inte har tappat sin grundläg-
gande andemening, säger enkätsgeneralen Jan 
Olvenmo.

LÄGST BETYG bland de stora får Trygg-Hansa.
– Framför allt måste de skärpa sitt upp-

handlingsförfarande som är undermåligt, 
säger Jan Olvenmo.

NÅGRA ALLMÄNNA REFLEKTIONER FRÅN 

SVAREN:

✓ 85 procent av de svarande innehar chefspo-
sitioner.
✓ Decentraliserade organisationer får högre 
betyg på områden som rör kommunikation 
och dialog än centraliserade.
✓ Försäkringsbolagen har fått marginellt 
högre betyg av de verkstäder som de har avtal 
med, än av verkstäder som inte lyckats få ett 
avtal.

SKÄLET TILL ATT MRF har väckt den inslum-
rande enkäten till liv igen är att verkstäderna 
upplever gnissel i samspelet, bland annat star-
kare styrning från bolagen och mindre dialog. 

– Det är mycket gny. Flera gånger om 
dagen kontaktas jag av skadeverkstäder som 
upplever problem i relationen, det speglar 
känslan av hur det är där ute. Skadeverkstads-
företagen verkar i en väldigt otrygg tillvaro. 
Vi måste värna om en fri konkurrens med lika 
villkor och en sund bransch, säger Olvenmo.

If är det försäkringsbolag som skadeverkstäderna upp-
lever att det är smidigast att jobba med. Nu finns svart på vitt 

vad som fungerar bra i samarbetet – men framför allt vad 
som gnisslar. Mer än 700 röster är dokumenterade i MRF:s 

pånyttföda försäkringsbolagsenkät.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

VERKSTÄDERNA    har sagt sitt om  
FÖRSÄKRINGS-       BOLAGEN
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Nu finns åsikterna på pränt. Och enkäten 
ska naturligtvis ses som ett förbättringsverk-
tyg.

– Det ger MRF ett bra underlag när vi ska 
jobba för bra förutsättningar och vettiga för-
tjänster för verkstäderna. Vi behövs verkligen 
som motpart för att tillvarata verkstädernas 
intressen.

FÖR SKADEVERKSTÄDERNA är försäkringsbo-
lagen onekligen stora och mäktiga ”kunder” 
som över en natt kan dra undan livsbetingel-
serna. Jan Olvenmo hävdar med bestämdhet 
att bolagen inte enbart ska ses som kunder 
utan också som affärspartner – och det 
uttrycker faktiskt samtliga företrädare för 
bolagen i intervjuerna också.

– Många verkstäder upplever dock att 
det mer och mer börjar kantra över till ett 
myndighetsutövande, så ska det inte vara. 
Verkstäderna och bolagen är affärspartner 

och samarbetet 
dem emellan måste 
fungera smidigt för 
slutkundens, försäk-
ringstagarens, bästa.

– Vi förväntar oss 
ett mer professionellt 
agerande av försäk-
ringsbolagen.

Också för försäk-
ringsbolagen tjänar 
ju enkäten som ett förbättringsverktyg och 
när den nu blir årligen återkommande igen 
blir det ju lätt att göra jämförelser fortsätt-
ningsvis.

– Det känns jättebra att ha sjösatt enkäten 
igen, speciellt ett år då det varit all time high. 
Det är positivt att försäkringsbolagen tar till 
sig resultaten. Vi kommer att utgå från dem 
när vi framöver ska träffa alla stora bolag, 
slutar Jan Olvenmo. 2

NÖJD

VARKEN 
ELLER

Så här ser rankningen ut och så här fördelar sig skadeverkstädernas betyg på försäkringsbolagen.

Jan Olvenmo.

If fick högsta betyg. Här  
får Annika Berglund seger-
buketten av Jan Olvenmo.

If L-F Folksam T-H Övriga bolag
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If, som var ohotad vinnare 
när bolagsenkäten tidigare 
genomfördes i början av 
nollnolltalet, behåller sin 
ledning. De får bäst betyg 
på alla tio områdena av 
verkstäderna och är egent-
ligen det enda företag som 
får godkänt rakt igenom.

Det relativa gillande som verkstäderna 
uttrycker i relationen med If tycks 
grunda sig i en bra dialog även om 

förstås inte alla håller med. Men majoriteten 
upplever affärsförhållandet som tämligen kor-
rekt och bolaget är det som har fått i särklass 
minst antal missnöjesyttringar i enkäten.

Det är också hos If som vi vid intervjun 
spontant får den tydligaste responsen på enkä-
tens återkomst.

– Det är väldigt inspirerande att den tagits 
upp. Vi vill jobba nära branschen och enkäten 
är ett väldigt viktigt verktyg. Verkstäderna är 
vår förlängda arm, våra partner gentemot kon-
sumenten, säger Annika Berglund som är chef 
för eftermarknad motorskador.

HÖGST BETYG får If när det gäller tydliga och 
bra rutiner för skadeärendehanteringen.

– Vi vill inte vara någon som sätter käppar i 
hjulen för flödena. Varje stopp i processerna som 
kan undvikas gynnar ju alla, både slutkunden och 
skadekostnaderna totalt, säger Annika Berglund.

Vi träffar henne i Nyköping, där skade-
försäkringsbolaget huserar i en tvåvånings-
byggnad med utsikt mot Stadsfjärden. Den 
lokaliseringen, i en landsortskommun, känns 
nästan betecknande för If:s regionalt förankra-
de organisation. Skadeverkstäderna uppskattar 
de lokala teknikerna.

– Vi har alltid jobbat med fasta skadetekni-
ker och inköpare, ett 70-tal totalt. som oftast är 
tillgängliga, bygger långsiktiga relationer och 
försöker lösa problem. Jag tror att det är en 
framgångsfaktor, säger Annika Berglund.

Det torde det vara, att döma av enkätsvaren.

LÄGST BETYG får If för påståendet ”If kontrol-
lerar att företagen har utbildad personal och 
rätt utrustning i samband med upphandling av 

If oslagbar    :a!

Annika Berglund i en segergest. ”Vi är öd-
mjuka inför vår roll som en stor uppdrags-
givare och vill betala rätt pris, aldrig utöva 
påtryckningar på ett oetiskt sätt.”
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DET ÄR KANSKE lite ojämlikt att jämföra Länsför-
säkringar, med 23 separata länsbolag, med de övriga 
försäkringsbolagen. Inte desto mindre har vi en 
bedömning totalt – och den är jämförelsevis hygglig. 
LF uttrycker också en intension om samarbete mot en 
gemensam kund och den regionala organisationsmo-
dellen tycks lyckosam i det stora hela.

Högst betyg får bolagets tekniker, duktiga och 
kompetenta överlag.

– Det är kul att få det bekräftat. Det är en av våra 
styrkor att de är lokalt förankrade, säger skadespecia-
listen Ville Semi på servicebolaget Länsförsäkringar.

Mycket annat bedöms tillfredsställande också – 
kommunikation, stöd och pålitlighet, sådant som är 
grundläggande för goda relationer. Och förhållande-
vis tydliga rutiner.

BOTTENBETYGET ÄR styrningen till avtalsverkstäder, 
eller bristen på den rättare. Ville Semi säger (som 
alla andra bolag):

– Vi styr aldrig jobben till verkstäder utan avtal. 
Vi skulle inte se någon vinning med det. Vi har också 
infört ett verkstadshänvisningssystem där kunden 
blir hänvisad till en verkstad utifrån parametrar som 
beläggningsgrad, avstånd och korta ledtider.

Mycket av kritiken mot LF
handlar om långa svarstider:
● ”Det tar extremt lång tid innan man kan fått skadesvar.”
● ”Tar lång tid att få svar, känns som om de inte litar 
på oss, svårt att få tag på tekniker.”
● ”Svarstiden på Cabaskalkylerna är under all kritik.”
● ”Nästan omöjligt att få kontakt med förhandlings-
chefen.”
● ”Länsförsäkringar är kraftigt underbemannade 
vilket går ut over våra kunder och kundnöjdhet!”
● ”Besiktningarna tar lång tid, bilarna står länge, 
kunderna ringer oss hela tiden och frågar om vi börjat 
på bilen ...”

Det här skulle Länsförsäkringar
önska av verkstäderna:
● ”Högre kvalitetsmedvetenhet. I Trafikförsäkrings-
föreningens kvalitetskontroller som pågått i tre år är 
70 verkstäder uttagna. Alla vet att de ska kontrol-
leras, ändå ökar slarvet. Det är viktigt med en bra 
ledning och styrning hela vägen. De som jobbar med 
interna processer går bra ekonomiskt, har korta 
ledtider och personal som trivs. Bättre att se över 
processerna än att stirra sig blind på debiteringsfak-
torn. Det vore önskvärt att verkstäderna upprättar 
MRF:s verkstadskalkyl för att få bra underlag vid 
upphandlingarna.”

Länsförsäkringar får jämna 
betyg. De rankas solklart som 
näst bäst bland försäkrings-
bolagen av verkstäderna.

LF klar     :a

skadereparationer”. Och ja, det med styrningen 
till märkesverkstäder uppskattas inte av alla.

Annika Berglund säger att av de närmare 
800 verkstäder som If jobbar med är mellan 90 
och 95 procent auktoriserade märkesverkstäder.

– Dem vi upphandlar ska uppfylla myn-
dighetskrav och arbetsmiljöregler. Och 
tillverkarens anvisningar. Men vi litar också 
på verkstäderna. Vi uppfattar oss inte som ett 
kontrollorgan. Är det märkesverkstäder har ju 
generalagenterna ett kontrollansvar och gent-

emot GA sitter ju vi lite i passagerarsätet.
– När det gäller miljökraven försöker vi 

ta ett helhetsmiljöperspektiv, där finns säkert 
saker vi kan utveckla. Och vi är verkligen 
förespråkare av plastreparationer, vill enbart 
jobba med godkända bilplastreparatörer – men 
godkänner en tillverkare inte en reparation i 
sina anvisningar, då måste vi följa dem.

Men ... det sammantagna enkätresultatet  
för If visar att bolaget i det stora hela håller vad 
de lovar och är snabba att betala. 2

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA SOM 
 VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 
 
1. Bolaget har en bra dialog vid upphand-
ling med Bolaget. Bolaget lyssnar på våra 
synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra kalkyler och 
beräkningsunderlag.
3. Bolaget styr sina upphandlingar till före-
tag som uppfyller miljökrav, lagar.
4. Bolaget kontrollerar att företagen har 
utbildad personal, rätt utrustning i samband 
med upphandling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till deras avta-
lade företag på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har  
god kompetens för att stödja oss i skade-
hanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för 
hanteringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget är ett bra stöd i samband med 
skadehanteringen. Bolaget hjälper till, vi 
har en bra dialog och de tar hänsyn till våra 
önskemål i skadehanteringen.
9. Bolaget är bra på att hålla avtalade  
överenskommelser, styrning av skador,  
kreditvillkor, etc gällande skadeärenden.
10. Snitt alla frågor.

Enskilda verkstads- 
kommentar om If√ 
● ”Ingen förståelse för fackmannamässigt 
utförande av lackeringsjobb.”
● ”If har en egen rutin jämfört med de andra 
bolagen gällande exempelvis fakturering och 
vindrutebyten. Svårt att hålla reda på alla 
olika rutiner för mig som jobbar med ”alla” 
bolag.”
● ”För mycket toppstyrning när det gäller 
begagnat.”
● ”Många ”små” skador kommer inte till 
oss längre utan är märkesstyrda. Det vore 
bra för den lokala kunden om hen slapp åka 
30-40 mil fram och åter för att lämna och 
hämta bilen efter en liten skada.”
● If vill inte betala meryta på spolarlock. I 
alla år har vi målat locken typ gratis (en pe-
riod) och när nya lacktidlistan kom vill inte If 
betala tio perioder för locken. Så vi fortsätter 
lacka dom gratis.”

Det här skulle If önska  
av verkstäderna:
● ”Bristerna ligger framför allt i kalkyl-
beräkningar och kundkommunikation. 
Verkstäderna måste vara medvetna om 
att kundförväntningarna ökar. Och det är 
bekymmersamt att det inte har hänt mer 
sedan Trafikförsäkringsföreningen började 
med sina kvalitetskontroller. Vi stöttar MRF:s 
riktlinjer skadeverkstäder.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Men eftersom vi väljer att jobba med 
flera verkstäder (cirka 800, reds. anm.) för att 
ge kunden bästa och snabbaste servicen, kan 
ju verkstäder uppleva att vi går förbi dem.

Att sedan många verkstäder uppfattar 
Länsförsäkringars eget Lupin-certifikat som 
en ”trams och en pappersprodukt” vill Ville 
Semi inte riktigt ta åt sig; han försvarar certi-
fieringen och tredjepartskontrollerna. 2
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Ville Semi tar till 
sig kritiken, men 

kontrar med: 
”Vi måste också 

kunna ställa krav 
när vi köper tjäns-
ter för mer än två 

miljarder om året.”
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Affärssystemet för 
skadereparationsverkstäder!

MRF VIM
Verkstad i molnet

Kampanj

i mars!

MRF VIM är affärssystemet för dig som arbetar med lack- och skadeverkstäder,  
lätta- och tunga fordon. MRF VIM, det nya verkstadssystemet i molnet ersätter 
tidiagre MRF PRO. KAMPANJ! Ni som ännu inte har bytt från MRF PRO till MRF VIM 
har möjlighet att göra detta utan programkostnad* under perioden 1/3 - 31/3 2017.

MRF VIM - en del i framtidens servicemarknad.

*Detaljerad information om erbjudandet på mrf.se

Mer information om MRF VIM, framtidens affärssystem på  
www.mrf.se

En del haltar i kommunika-
tionen mellan Folksam och 
verkstäderna, annat känns 
tungrott, men deras styrka 
tycks vara styrningen av 
jobb och teknikernas kom-
petens.

VI BÖRJAR MED bästa betyget, styrningen till 
företag som uppfyller miljökrav och lagar.

– Det är Folksams strategi, vi jobbar uti-
från ett regelverk och styr till auktoriserade 
verkstäder och som uppfyller Folksams krav, 
säger Lars Carlsson, biltekniskt sakkunnig.

Folksam upplevs också hålla överenskom-
melser bra och ha kunniga tekniker.

– Vi är väldigt nöjda med våra tekniker 
som vi rekryterar från branschen, säger mo-
tortekniske chefen Mats Levenhast.

ATT DET SKAVER i fråga om dialogen kan 
utifrån sett, lätt kopplas till förändringen från 
regionala organisationer till en centralisering 
till Västerås och Göteborg. Men den ska leda 
till mindre sårbarhet och enhetligare bedöm-
ning, och fältpersonalen ska bli synligare, 
enligt Levenhast.

– Det har dock varit intrimningsproblem 
med det nya skadesystemet som gjort att en 
del saker har köats upp, medger Lars Carls-
son. 

Stora Folksam hävdar att de i första 
hand styr skadorna till någon av sina 1 200 
avtalsverkstäder, men av kommentarerna 
att döma lär det nog spilla över lite på andra 
också.

Men Mats Levenhast och Lars Carlsson 
uttalar stor respekt för kritiken från verkstä-
derna.

– Den ligger i linje med vad vi själva vill 
förbättra. Vi tar till oss. Vi och verkstäderna 
har samma mål och är partner för att slut-
kunden ska bli nöjd. 2

Många verkstäder
har svårt få kontakt
Här är ett axplock av kommentarerna:
● ”Det är orimligt långa telefonköer.”
● ”Sedan direkttelefonerna till handläggarna togs 
bort kopplas man bara runt.”
● ”Alltid svårt att komma fram till tekniker och 
handläggare.”
● ”Det tar en väldig tid att få skadesvar.”
● ”Folksam är så centraliserade och omständliga, 
går ej få fatt i rätt personer.”

Här ska du komma fram!
Ring vår teknikslinga för verkstäder, där är det 
aldrig kö, lovar den motortekniska ledningen för 
Folksam och vi skriver telefonnumret här:
08-772 88 60

– Vi förordar att man pratar med varandra. 
Bättre att vi lyfter luren och ringer så blir dialogen 
bättre, säger Mats Levenhast.

Det rimmar illa med alla yttringar från verk-
städerna om att det är svårt att komma fram – 
förhoppningsvis blir det bättre.

Folksam placerar sig    :a 

1. Bolaget har en bra dialog vid upphandling med 
Bolaget. Bolaget lyssnar på våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra kalkyler och beräk-
ningsunderlag.
3. Bolaget styr sina upphandlingar till företag som 
uppfyller miljökrav, lagar.

4. Bolaget kontrollerar att företagen har utbildad 
personal, rätt utrustning i samband med upphand-
ling av skadereparationer.
5. Bolaget styr sina skador till deras avtalade 
företag på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och har god kom-
petens för att stödja oss i skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för hante-

ringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget är ett bra stöd i samband med skadehan-
teringen. Bolagethjälper till, vi har en bra dialog och 
de tar hänsyn till våra önskemål i skadehanteringen.
9. Bolaget är bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, styrning av skador, kreditvillkor, etc 
gällande skadeärenden.
10. Snitt alla frågor.

HÄR ÄR ENKÄTFRÅGORNA IGEN SOM 
VISUALISERAS I DIAGRAMMET OVAN
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”Bra att få feedback. Resultat 
nu visar exempelvis att vi har 
förbättrat våra betalnings- 
rutiner", säger Mats Leven-
hast och Lars Carlsson.

FÖRSÄKRINGSB OLAGS -ENKÄTEN 2016  2
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SÅ HÄR KOMMENTERAR Christer Backlund, 
chef för upphandling och leverantörsutveckling 
motor, Trygg-Hansas två lägsta betyg:

– Det är tråkigt att vi på ett par punkter får 
låga betyg, vi strävar alltid efter högsta möjliga 
nöjdhet bland partner, kunder och leverantö-
rer. Kanske har missnöjet med upphandling-
arna att göra med att vi var väldigt tidiga med 
att digitalisera den processen. Den gav tidigare 
ett lite opersonligt interface, men det har blivit 
betydligt bättre med den uppdaterade process 
vi införde i höstas, som dock kanske inte slagit 
igenom till fullo än. 

De låga betygen för kommunikation och 
kontakt överraskar Christer Backlund. 

– Jag kan tänka mig att det har att göra med 

Trygg-Hansa har fått 
sämst betyg av de stora 
försäkringsbolagen. Re-
lativt nytillträdde chefen 
Christer Backlund är po-
sitivt överraskad för de 
högsta betygen och lovar 
att titta på missnöjesom-
rådena.

Trygg-Hansa tar åt sig av kritiken

Christer Back-
lund tycker att 
enkäten är bra, 
framför allt för 
att kunna göra 
jämförelser av 
”allmäntillstån-
det” över tid.

Svidande kritik
mot Trygg-Hansa
Uppemot 200 missnöjeskommentarer har 
lämnats om Trygg-Hansa. Majoriteten handlar 
om avtalshanteringen och upphandlingarna, men 
också om brist på stöd och svårighet att komma i 
kontakt med handläggare. Ett par exempel:
● ”Upphandlingen med TH fungerar inte över 
huvud taget. Vidare är det oklart vem som har 
hand om upphandlingen, får man väl tag i någon 
återkopplar de inte.”

Det här skulle T-H
önska av enkäten:
– Jag saknar någon fråga om hur vi tar hänsyn 
till modernare teknik, till exempel teknisk 
kompetens när det gäller gasbil och elbil, säger 
Christer Backlund.

att vi har flyttat folk från Stockholm till Malmö. 
Det har varit lite tekniska problem, men det 
tycker jag att vi har tagit igen jättesnabbt. Vi tar 
till oss kritiken och ska utforska frågan lite mer. 
Vi kan säkert bli synligare.

CHRISTER BACKLUND säger att han tycker att 
enkäten är bra.

– Det är jättebra med tydlig återkoppling, 
både på sådant vi gör bra och sådant vi kan 
göra ännu bättre. Vi ska fortsätta samarbeta 
med verkstäderna för att utvecklas.

Intentionen tycks finnas. Men när Christer 

Det går inte att urskilja hur de små försäkringsbolagen enskilt uppfattas. I årets 
enkät är de sammanslagna till ”övriga bolag” och som grupp får de lägsta betygen, 
strax efter Trygg-Hansa.

De mindre bolagen betygssatta i klump

VAD MOTORBRANSCHEN erfar är Dina försäk-
ringar, Gjensidige och Moderna försäkringar 
tongivande bland de mindre bolagen. Andra 
är Ica, Protector, Solid, Vardia och det finns 
fler. Om Protector skriver någon att ”de verkar 
sakna rutin från vår verksamhet”.

Men är det något som de som grupp tycks 
vara riktigt bra på är det hänsynen till verkstä-
dernas kalkyler och beräkningsunderlag. Deras 
tekniker får godkänt och avtalade överenskom-
melser verkar hållas skapligt.

Är det något de verkar brista märkbart 
inom är det kontrollen av verkstädernas serio-
sitet i samband med upphandlingarna – utbil-
dad personal, rätt utrustning etcetera. Liksom 

styrningen till företag som uppfyller miljökrav 
och lagar – det är ju frågor som hänger ihop.

– Generellt kan man utläsa att flera av de 
mindre bolagen har mindre resurser. En tendens 
verkar vara att de försöker upphandla som de 
stora fast de inte har deras skadevolymer. Här är 
det viktigt att se till kundnyttan för försäkrings-
tagarna, säger Jan Olvenmo.

Av kommentarerna att döma skiljer det 
mellan bolagen, ”en del styr mycket bra, vissa 
inte alls”, ”det varierar stort mellan bolagen”, 
”går inte att dra alla över samma kam”.

Ja, det måste betonas att skillnaderna tycks 
avgrundsstora. I ett svar sägs till exempel så 
här: ”Crawford och Moderna försäkringar är 

mycket bra i alla avseenden, 
Moderna får ett stort plus för 
trevligt bemötande, i klass 
med, eller till och med bättre 
än If.”

Nästa gång, i höst, säger 
Jan Olvenmo att Dina för-
säkringar, Gjensidige och Moderna försäkring-
ar kommer att vara med som enskilda bolag.

För Moderna försäkringar, med cirka 600 
verkstadsavtal, säger motorskadechefen Örjan 
Backlund att de får daglig kred för sina tekni-
ker och för att vara smidiga att arbeta med.

– Många av oss kommer ju från större bolag 
och har tagit med oss det bästa.2

MOTIV BAKOM MISSNÖJE
När de svarande har satt betyget 3 eller 
lägre på en fråga, har de uppmanats 
att kommentera. Och det ska sägas att 
hundratals kommentarer, eller de så kall-
lade frisvaren, har flutit in och de handlar 
alltså om missnöjesområdena, inte områ-
den som upplevs fungera bra.

SÅ HÄR FÖRDELAR SIG ANTALET MISS-
NÖJESYTTRINGAR MELLAN BOLAGEN:
If – cirka 50 kommentarer.
Folksam – strax under 100 kommentarer.
Länsförsäkringar – cirka 100 kommen-
tarer.
Trygg-Hansa – 180 kommentarer.
Övriga bolag – cirka 70 kommentarer.

Om enkäten
MRF:s försäkringsbolagsenkät genomför-
des under november 2016 av undersök-
ningsföretaget 3S.
✔ Enkäten distribuerades till 7 000 mejl-
adresser och till flera nyckelpersoner på 
ett och samma företag, såväl MRF-med-
lemmar som till övriga skadeverkstäder.
✔ 800 svar kom in.
✔ 700 svar var statistiskt användbara 
och ligger till grund för resultatet.
✔ Varje bolag har fått runt 600 betyg, 
svarsfrekvensen är alltså ungefär lika 
stor för vart och ett av bolagen (de små 
undantaget som bakats samman som en).
✔ Däremot kan det vara stora skillnader  
i betygen regionalt/länsvis.

Detaljerade rapporter säljs. MRF kom-
mer inte att offentliggöra avgränsade 
svar från varje län, inte heller hur olika 
befattningshavare har svarat eller verk-
städerna kommentarer. Dessa uppgifter 
kan dock köpas avidentifierade av varje 
enskilt försäkringsbolag genom Jan 
Olvenmo, 08-701 63 21, jan.olvenmo@
mrf.se
Fotnot. Försäkringsbolagsenkäten har 
tidigare genomförts av MRF i en snävare 
begränsning som lades i träda 2010.

Fortsättning följer
Nu kommer försäkringsbolagsenkäten att 
få en årlig fortsättning igen, finslipad och 
med ett par kompletterande frågor. Men 
samtliga årets frågor kommer att finnas 
kvar som jämförelseindikatorer.

– Vi kommer också att uppmana 
ännu fler i olika roller på ett och samma 
företag att svara för att få en bredare 
spegling; ett bolag kan ju exempelvis 
vara väldigt duktiga på upphandling men 
sämre på hanteringen av skadorna. För 
att få syn på sådant är det ju värdefullt 
att rätt dedikerad verkstadspersonal 
svarar, säger Jan Olvenmo.

Backlund intervjuas får han bara se Trygg-Han-
sas betyg, inte jämförelsen med de andra bolagen 
där Trygg-Hansa bedöms vara sämst av de stora.

HÖGSTA BETYGEN får Trygg-Hansa på tekni-
kernas kompetens och respekten för verkstä-
dernas kalkyler och beräkningar.

– Vi har fokus på duktigt folk med bra bemö-
tande, många tekniker är handplockade och vi 
jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling.

När detta publiceras är betygen för samtliga 
försäkringsbolag och den inbördes rankningen 
offentliggjord. 2

Så här kan det låta 
om de mindre bolagen:
● De mindre bolagen är sämre på att upphandla.
● De har konstiga regler.
● Vissa av de mindre bolagen kan låta mindre 
nogräknade verkstäder utföra reparationer.
● Överlag bättre kommunikation med de mindre.
● Många av de mindre bolagen känns opersonliga.
● Det saknas kapacitet och bra rutiner för skade-
reglering.

ENKÄTFRÅGORNA SOM
VISUALISERAS I DIAGRAMMEN 

1. Bolaget har en bra dialog vid upphand-
ling med Bolaget. Bolaget lyssnar på 
våra synpunkter.
2. Bolaget tar hänsyn till våra kalkyler 
och beräkningsunderlag.
3. Bolaget styr sina upphandlingar till 
företag som uppfyller miljökrav, lagar.
4. Bolaget kontrollerar att företagen 
har utbildad personal, rätt utrustning i 
samband med upphandling av skadere-
parationer.
5. Bolaget styr sina skador till deras 
avtalade företag på ett bra sätt.
6. Bolagets tekniker är kunniga och 
har god kompetens för att stödja oss i 
skadehanteringen.
7. Bolaget har tydliga och bra rutiner för 
hanteringen av deras skadeärenden.
8. Bolaget är ett bra stöd i samband med 
skadehanteringen.Bolaget hjälper till, vi 
har en bra dialog och de tar hänsyn till 
våra önskemål i skadehanteringen.
9. Bolaget är bra på att hålla avtalade 
överenskommelser, styrning av skador, 
kreditvillkor, etc gällande skadeären-
den.
10. Snitt alla frågor.

Örjan Backlund, 
Moderna försäk-
ringar.
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Läs alla frågorna, rangordnade från högsta 
betyg till lägsta med kommentarer från 
enkätgeneralen Jan Olvenmo på nästa sida.

2  F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G S - E N K Ä T E N  2 0 1 6
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BETYG 5,50  Bolagets tekniker är kunniga och har god kompetens för 
att stödja oss i skadehanteringen. 
– Det är positivt att den här frågan fick högsta betyget, trots att jag erfar 
att verkstäderna upplever att en försämring är på gång med färre besök, 
Från flera håll sägs det att man inte vet vem som svarar på kalkylerna, 
att datorer avgör vad som är rätt eller fel. Framför allt de mindre bolagen 
och Trygg-Hansa utmärker sig med låga poäng.

BETYG 5,46  Bolaget är bra på att hålla avtalade överenskommelser, 
styrning av skador, kreditvillkor, etc gällande skadeärenden.
– Jätteviktigt att överenskommelser hålls, både vad gäller skadeärenden 
och att betalningarna görs inom förfallotiden, men en del bolag tycks inte 
tycka det, framför allt inte de mindre. En del verkstäder drabbas också av 
att få betala dyra certifieringar, utan att sedan få några uppdrag. Då har 
det definitivt blivit fel; kostar verkstäder på sig en certifiering måste det 
inbringa jobb som kan betala den.

BETYG 5,44  Bolaget har tydliga och bra rutiner för hanteringen av 
deras skadeärenden.
– Även om det här inte är en lågbetygsfråga är det egentligen bara If som 
får ett anständigt betyg här. Rutinerna är något som de flesta bolag behö-
ver se över, i första hand småbolagen och Trygg-Hansa. Det är viktigt att 
jobba rätt, bristande rutiner drabbar försäkringstagarna.
 
BETYG 5,42  Bolaget tar hänsyn till våra kalkyler och beräkningsun-
derlag. (frågan besvaras bara om det finns kalkyler och beräknings-
underlag framtagna)
– Här är det framför allt tänkt att handla om ekonomiska verkstadskal-
kyler används vid upphandlingen. Men det finns en osäkerhetsfaktor om 
det är uppfattat: vissa har kanske trott att frågan gällt skadeunderlag och 
-kalkyler. Vi ska finslipa formuleringen till nästa år.    

BETYG 5,38  Bolaget styr sina upphandlingar till företag som uppfyl-
ler miljökrav, lagar.
– Här kan man ju säga att If och Folksam ligger i topp. Jag är förvånad att 
inte Folksam, som ju har drivit sin miljöpolicy långt och länge gentemot 
avtalspartner, inte har fått ännu högre betyg. 

– Det ska enbart styras till seriösa verkstäder för att inte otillbörlig kon-
kurrens ska uppstå. En av de viktigaste aspekterna är att titta på arbetsmiljö. 
Där borde bolagen kontrollera bättre; de granskar ju verkstäderna väldigt 
hårt i andra avseenden. Det räcker inte med att något är inskrivet i ett avtal. 

BETYG 5,36  Bolaget är ett bra stöd i samband med skadehante-
ringen. Bolaget hjälper till, vi har en bra dialog och de tar hänsyn till 
våra önskemål i skadehanteringen.
– Vikten av en bra dialog och smidig hantering av skadeärenden kan 
inte nog betonas. Framför allt handlar det om kundhanteringen, att inget 
fastnar någonstans i flödet. Verkstäderna måste ha en bra kanal till sam-
arbetspartnern så att de kan reparera försäkringstagarnas bilar. Återigen 

är det småbolagen och Trygg-Hansa 
som tycks brista.

BETYG 5,22  Bolaget styr sina 
skador till deras avtalade företag 
på ett bra sätt.
– Alla bolag säger att de bara anlitar 
avtalsverkstäder, medan många verkstäder upplever att så inte görs. Det 
är en paradox som skulle kräva fördjupning. Något är galet i bolagens 
statistik. Det kan vara så att vissa avtalsverkstäder vid toppar anlitar lejd-
verkstäder som bolagen inte vet om. Sådant skapar snedvriden konkur-
rens. Har man ett avtal ska man klara av volymerna, annars är risken att 
jobben hamnar hos mindre seriösa verkstäder med lägre timersättningar.

BETYG 5,22  Bolaget kontrollerar att företagen har utbildad personal, 
rätt utrustning i samband med upphandling av skadereparationer
– Seriösa verkstäder tycker att det är viktigt att ha utbildad personal 
och rätt utrustning. Även om bolaget inte tycker att de är kontrollorgan, 
borde de definitivt göra frekventa besök och inte bara förlita sig på digi-
tala upphandlingar över nätet.

BETYG 5,17  Kommunikationen med Bolaget fungerar bra, det är en-
kelt att få kontakt med Bolagets personal som återkopplar tidsmäs-
sigt bra under behandlingen av ett skadeärende.
– Återigen är If i topp. Alla övriga bolag behöver ta sig i kragen och 
återkoppla bättre. Det blir snedvridet om de ställer krav på exempelvis 
korta ledtider, men inte själva svarar upp mot förväntningarna. De måste 
kunna svara inom rimlig tid; verkstäderna ringer inte för att prata strunt.

– Här får Trygg-Hansa lägsta betyg, oroväckande om de inte svarar i tele-
fon och inte återkopplar. Har de eliminerat så mycket samtal att de inte kan 
ta hand om försäkringstagarnas skadade bilar gör det oss på MRF oroliga.

BETYG 5,10  Vi har en bra dialog vid upphandlingen med Bolaget. 
Bolaget lyssnar på våra synpunkter. 
– Det är tråkigt att den här frågan får lägsta betyg med tanke på storleken 
av alla upphandlingar som görs. Jag tror inte att det handlar om ekonomi 
utan hur upphandlingarna görs. Många kommentarer vittnar om att 
förhandling ofta inte förekommer alls utan att det är en monolog från 
bolagen. Oroväckande att man inte lyssnar på branschen. Tvingas många 
verkstäder lägga ner blir kontentan så långa väntetider att hyrbilskostna-
der kanske inte kan täckas så att bilar måste lösas in i stället för att repa-
reras. Många inköpare verkar dåligt insatta i verkstädernas investerings- 
och utbildningskostnader för att klara dagens allt mer komplicerade bilar.

– Trygg-Hansa är sämst. Det visar att det brister kraftigt i deras upp-
handlingsförmåga. 

Betygsskala: 1–7, där 4 kan ses som varken nöjd eller missnöjd, 
betyget 5 som godkänt.
Snittbetyget för samtliga frågor är 5,33.

10 frågeområden
Bästa och sämsta betyg
Här är alla frågorna, rangordnade från högsta betyg till lägsta. 
Enkätgeneralen Jan Olvenmo kommenterar.
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Plåtslagare
Personbilslackerare
Lastbilslackerare
Förarbetare inför lackering

Vi söker positiva, erfarna medarbetare som har 
dokumenterad erfarenhet och yrkesvana.

Allround Lack AB är en modern plåt- och lacke-
ringsverkstad på Hisingen som utför lackering 
och skadereparationer på person-, skåp-, 
transportbilar, tunga fordon och lastbilar.
Vi lackerar även industridetaljer och snickerier.
Heltid/Dagtid

Om du tror att detta är något för dig så är du 
välkommen med ansökan samt referenser till:
info@allroundlack.com

KBV har sedan 1995 granskat kvaliteten på landets bilverkstäder.
Nu tar vi nästa steg i att erbjuda branschen det vassaste utbudet av 
verksamhets utvecklande tjänster.
Vi söker personer med mångårig erfarenhet från service respektive 
skadereparation som vill bidra till att utveckla och stärka våra kunders kvalitetsnivå.
Som person ska du vara självgående, noggrann, målinriktad och kommunikativ.

Läs mer på www.kbv.nu/jobb

KBV SÖKER KVALITETSCOACHER!

JOBBA 
HOS 
  OSS!

Conny Söderlund, kvalitetscoach,
och Thomas Engström, vd.
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mars är det chefsgala  
på Grand Hôtel i Stock-
holm och tidningen Chef 
utser Sveriges bästa 
chefer i sju olika katego-
rier. De som har utmärkt 

sig mest i sitt ledarskap kommer att 
lyftas fram och belönas under galan.

Medianlönen för en chef som är med i Ledarna 
är 44 250 kronor i månaden. Med tanke på att 
det finns omkring en halv miljon chefer i Sverige 
innebär det att de flesta chefer inte tillhör den lilla 
skara som har topplöner, stora bonusar och andra 
lyxiga förmåner. 

Nästan alla av de tio högst avlönade cheferna i 
Ledarnas lönejämförelse har titlar där ordet direk-
tör ingår, det innebär ofta att de leder hela företag 
eller har en hög chefsposition. I de befattningarna 
är det vanligast att det sitter män. Ledarna menar 
att för den som vill höja sin lön, gäller det att tänka 
mer på att utveckla verksamheten och sina förmå-
gor – än att koncentrera sig på lönen.

Bara 4 procent av de som befinner sig mitt i kar-
riären vill bli chefer, visar en undersökning som 
Yougov och Folkuniversitetet har gjort med 1 007 
kvinnor och män mellan 40 och 55 år, både an-
ställda och privata företagare. 

56 procent av de tillfrågade prioriterar menings-
fulla arbetsuppgifter och 51 procent tycker att det är 
viktigt att ha en bra lön. 47 procent anger att det är 
viktigt att ha en bra balans mellan arbete och fritid. 

Många vet inte vad de skulle vilja göra i stället 
och söker därför inga andra jobb – hela 27 procent 
upplever det så. Den största drivkraften på arbetet 
är för många, att lära sig nya saker och fortsätta 
sin personliga utveckling, men även högre lön och 
förmåner lockar. 

För 45 procent är det en utmaning att hantera 
arbetsbelastningen.

9

Nätverkar du 
med andra chefer? 

Få vill bli chefer

”EN LEDARE ÄR EN PERSON SOM SER MER ÄN  
ANDRA SER, SOM SER LÄNGRE ÄN ANDRA SER 
OCH SOM SER INNAN ANDRA SER”

Leroy Elms, author and leadership expert

LEDARE VISAVI DIREKTÖRER

Chefer har oftast  
inte topphöga löner

FRÅGA TRE

KRISTIAN SCHILDT, 
ägare av Bilskadespecialisten i 
Spånga
– Både ja och nej. Jag har en stor 
umgängeskrets där många kommer från 
min värld och där diskuteras ju saker. 
Annars så blir det på sammankomster 
och event, som Automässan senast där 
man träffar mycket kolleger från andra 
delar av landet.

PATRIK COMPALLO, 
säljledare för BMW på Bilia i Stockholm
 – Jag är så pass ny, har bara jobbat sedan 
första september, men jag tror att jag kom-
mer att göra det, för att skapa kontakter och 
relationer, så blir det enklare. Det här är en 
liten bransch så kan vi hjälpa varandra så är 
det ett plus. 

ROBERT WALTARI, 
vd, Bilkompaniet i Luleå
– Ja, det gör jag, inget regelbundet, 
men via telefonkontakt med kolleger i 
vår bransch och andra branscher. Det 
ger mig uppslag över hur man kan lösa 
situationer och visar på möjligheter som 
andra har anammat, ett erfarenhetsbyte 
– det är mycket det som nätverkandet 
för med sig. 

Bemötandekoden
Lena Skogholm är bete-
endevetaren och peda-
gogen som har utvecklat 
kommunikationstekniken 
Talkmap. Den, liksom nya 
boken, bygger på veten-
skaplig hjärnforskning 
och guidar oss i konsten 
att förstå andra männis-
kor. Förklaringarna till 
varför exempelvis känslor smittar, hur energitjuvar 
dränerar oss och hela vårt inre system fungerar 
är fascinerande läsning, inte minst kapitlet med 
lösningsmodeller. Ges ut på Talkmap förlag.

Konsten att skapa 
världens bästa  
företag
Varför lyckas vissa företag 

och inte andra? Erfarne 
affärsutvecklaren Stefan Sebö, som för 

övrigt framträdde på BegBil-16, försöker ge 
svaren i sin nya bok som har undertiteln ”7 fak-
torer för att lyckas”. Det är en resultatinriktad 
bok med konkreta tips och möten med ledare 
som bevisligen har lyckats. Sebö beskriver 
fyra ingredienser för framgångsrika recept – 
visioner och mål, företagskulturer, ledaransvar, 
medarbetaransvar, motivation och arbetsmiljö, 
förändringsförmåga och säljande kulturer. 
Utgiven av Roos & Tegnér

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2

Vi lottar ut 5 exemplar av Stefan Sebös 
nya bok. Vill du vinna, mejla namn och post-

adress till redaktionen@motorbranschen.se senast 
10 mars 2017. Skriv ”Utlottning bok” i ämnesfältet. 

Tidningens medarbetare och anställda 
på MRF:s kansli får ej delta. Ev 
vinstskatt betalas av vinnarna.

Vinn!

ökar fartenökar farten

Välkommen till en ny framtid!

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 • Skellefteå • Stockholm

• Göteborg • Umeå • Skåne 

Dina uppgifter innebär att utföra olika kvalificerade och opartiska 
kvalitetskontroller för aktörer inom fordonsbranschen. Ett mycket 
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 skade- 
reparationer 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 sätt 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 information.
Välkommen kontakta Johan Hultman.
010-455 18 11, johan.hultman@dekra.com. 
Se även www.dekra.se

Din ansökan skickar du snarast till:
DEKRA Quality Management AB, Drottninggatan 8, 
632 20 Eskilstuna

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
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M
arcus och Viktor Johansson tillhör gene-
rationen som har växt upp online. Pappa 
Bengt-Erik Johansson håller sig lite i 
bakgrunden och låter sönerna ta över mer 
av företagets framtidstänk. 

– Det är spännande att ha båda sina 
söner i branschen. De står för en härlig framåtanda och entu-
siasm. De är extremt duktiga på att hitta lösningar och putta 
verksamheten framåt, men man får inte heller underskatta den 
äldre generationen. Det är mixen som är det speciella, säger 
Bengt-Erik Johansson.

FRÅN I ÅR HÅLLER Viktor i de dagliga säljmötena. Bendt Bil är 
nya hälftenägare i en digital byrå som utvecklar appar, webb och 

digital design. Bröderna gnuggar sina händer i iver över vad som 
ska åstadkommas framöver.

– Vi har varit uppkopplade hela uppväxten och är kanske där-
för mer öppna för nya idéer. Det är revolutionerande med tanke 
på att bilbranschens utveckling har stått stilla så många år med 
samma tänk, samma rutiner och samma problem.

– När vi började på företaget var hemsidan inget vidare med 
3 000-4 000 besökare per månad. I dag har vi över 30 000 besö-
kare per månad, berättar marknadschefen Marcus Johansson.

Att Marcus gått en fyraårig collegeutbildning i bilförsäljning i 
USA är något som har bidragit till företagets snabba it-utveckling.

– Den digitala förändringen var genomgående i hela utbildning-
en. Redan då pratade man mycket i USA om att antalet besökare i 
bilhallarna minskade och att något måste göras, säger Marcus.
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Bendt Bil i Halmstad ”goes digital” när Bengt-Erik Johanssons  
söner Marcus och Viktor tar företaget in i framtiden. Det syns fram-

för allt på nätet, men också på investeringen i en digital byrå och 
den egna fotostudion.

TE X T MARIA ERIKSSON  / FOTO  ANDERS ANDERSSON

UTMANARE
Digitala

Bröderna Marcus och 
Viktor Johansson.
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”NÄR JAG TRÄFFAR 
KOLLEGER KAN  
VI DISKUTERA 
BUCKLOR EN HEL 
HELG, DET ÄR  
NÖRDIGT ROLIGT”

NÄR MARCUS kom hem från USA annonserade 
Bendt Bil bara i lokaltidningen. I dag säger 
bröderna Johansson att de har öppnat upp af-
fären mer.

– Man ska i princip kunna köpa en bil medan 
man sitter på toa. En hemsida får inte se likadan 

ut för länge. Det är större krav på upplevelser med 
snabba kommentarer. Det måste hända grejer. 
Kreativitet och nytänk! Vår generation är kanske 
lite mer otåliga och krävande, säger Viktor. 

Som barn hade Marcus och Viktor dato-
rer, tv-spel och mobiltelefoner tidigt. Marcus 

byggde till och med egna appar. 
När Motorbranschen tidigare intervjuade 

Bengt-Erik Johansson berättade han att han 
styrde företaget med magkänsla. 

Har den månne blivit digital hos sönerna?
– Ja, till viss del. Fast vi baserar våra beslut på 

siffror. Jag analyserar och granskar alla siffror 
mycket med hjälp av internet, ”Numbers 
speak”, säger Viktor.

Marcus lägger till:
– Jag är mer åt pappas håll när det gäller 

magkänslan, men jag använder digital statistik i 
uppföljningarna. Jag bygger flikar på hemsidan 

och ser om det blir bra. Jag dubbelkollar allt, 
gör det som kunderna gör, för att se att man 
inte fastnar någonstans. 

Bröderna Johansson är näst intill veteraner 
beträffande digital marknadsföring. 

– Jag kom på mig själv att jag indirekt har 
jobbat med digital marknadsföring sedan jag var 
tio år och skapade mitt första sociala konto på 
Lunarstorm. I sociala medier handlar allt om att 
se vad som får folk att ”reagera”, säger Marcus. 

Ni har 5 500 följare på er Facebooksida. Hur 
blir ni så populära?
– Vi lägger ut roliga och annorlunda saker, som 

när pappa bytte däck på bilen eller när vi äter 
räkmacka efter att ha sålt 200 bilar. Det bygger 
en relation med våra kunder. Man märker att 
det är bra om man får folk att reagera på det 
man lägger ut. 

– Som när Zlatan gjorde reklam för Volvo 
med ”Du gamla du fria”. Vi la i stället ut fot-
bollsspelaren Richard Magyar från HBK som 
gjorde sin version. Det inlägget hade 100 000 
visningar och det var flera år sedan. Hade det 
varit i dag hade det varit betydligt fler visningar.

Marcus och Viktor menar att det handlar om 
en generationsskillnad i hanteringen av Facebook.

– Den äldre generationen hanterar sociala 

medier som en tioårig gammal 90-talist. Det 
gäller att hantera forumet på rätt sätt, fast 
Facebook är bara en del av marknadsföringen. 
Vi har fortfarande tidningsannonser och 
radiospottar. I senaste radioreklamen sjunger 
jag ”Jingle Bells” till allas ”förtjusning”. Vi måste 
sprida annonseringen. Alla med körkort är lika 
viktiga, säger Marcus.

Hur digitala är själva köpet då? Vad ger det 
för resultat, säljer ni fler bilar?
– Det är förstås svårt att bevisa att vi säljer fler bi-
lar, men i princip alla kunder vi har kontakt med 
har tagit reda på allt om bilen på nätet, tagit kon-

BENDT BIL HAR:
• Fler än fem miljoner exponeringar i måna-
den på digitala plattformar som Facebook, 
Instagram och webbplatser.

• 5 500 följare på Facebook (i Sverige besö-
ker drygt 4,5 miljoner Facebook dagligen). 
Annonserna har en snittkostnad på en 
krona per klick.

• Instagram.

• Webbplatsen www.bendtbil.se – den digi-
tala dörren till bilhallen! I november hade 
Bendt Bil 38 680 besökare och 163 856 
sidvisningar på sin webbsida. 

• Touchskärmar i bilhallen.

• I snitt 1 000 besökare om dagen på webb-
platsen. Besökarna stannar i snitt fyra 
minuter på sidan och bläddrar i snitt genom 
3,8 sidor

• Egen digital byrå för tillverkning av webb, 
appar och digital design.

• En marknadsandel på dubbla längdsnittet 
på alla sina märken (enligt dem själva).

DIGITALA TIPS
FRÅN BENDT BIL!

1 Fatta dig kort!

2 Se med kundens ögon, inte med dina! Vad 
går kunden i gång på? Hur hade du själv 
agerat som kund?

3 Testa att vara onlinekund. Klicka, fyll i 
formulär, testa allt du lägger ut så att det 
inte ligger några brutna länkar!

4 Minimera antalet klick!

5 Använd retargeting – annonsering online 
där annonseringen baseras på kundernas 
tidigare aktiviteter på internet! Bra nätverk 
för det är Schibstedt och Googles.

6 Svara på mejl direkt eller så fort det är 
möjligt!

7 Inred som vi har en egen fotostudio där 
alla bilar fotograferas. Vi har 18 bilder per 
bil på varje objekt på webbplatsen. 

8 Mobilanpassa hemsidan!

9 Lägg ut alla bilar du har till salu på 
nätet. Skriv kvalitativa texter och lägg ut 
bra bilder!

10 Köp rätt sökord på Google!

11 Nyttja sms!

”I SOCIALA MEDIER HANDLAR ALLT OM 
ATT SE VAD SOM FÅR FOLK ATT REAGERA”

MARCUS JOHANSSON

11

Marknadschefen Marcus 
Johansson har gått en treårig 
bilsäljarutbildning i USA.

”Man ska se hemsidan 
som en hall, öppen 
24/”, säger Marcus.

Försäljningschefen Viktor 
Johansson har läst it och 
ekonomi på högskola.

http://www.bendtbil.se
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takt med oss digitalt, till och med gjort en order 
och betalat handpenning. Första gången vi träffar 
kunderna är när de ska skriva på finansplanen. 
Och även det följs upp digitalt, säger Viktor.

– De få som kommer in till vår bilhall innan 
de köpt en bil, vet redan vilken bil de vill ha. 
Men det kommer ändå alltid att behövas bilhal-
lar. Kunderna vill fortfarande känna, klämma 
och få en upplevelse.

Det digitala övertagandet i branschen har på 
sätt och vis ändrat bilsäljarens jobb från att stå i 
hallen redo att möta kunder till att sitta bakom 
ett skrivbord, följa upp offerter, svara på mejl 
och sköta det digitala.

– Bilsäljare har blivit mer av ordermottagare. 
Men det innebär också att man måste vara mer 
påläst och snabb. På nätet ställs kunderna inför 
otaliga alternativ. De har i dag mer att välja 
på än tidigare. Det kräver en bra hemsida och 
snabbhet i svaren.

Vad ska man tänka på när man gör en webb-
plats? 
– Man ska se hemsidan som en bilhall som är 

öppen 24/7. Därför måste man lägga tid på den. 
Jag bläddrar ofta på internationella bilhandlar-
sidor för att hämta inspiration, säger Marcus.

BRÖDERNA JOHANSSON tror att köpen av nya 
bilar, inte minst fleet, går mer och mer åt det 
digitala hållet. Det verkar emellertid vara svå-
rare att få genomslag för den digitala revolutio-
nen beträffande begagnade bilar.

– Varje begagnad bil är unik. Vi måste titta 
på inbytesbilar manuellt för att kunna ge ett 
rättvist bud. Det kommer dröja innan försälj-
ningen av begagnade bilar kan göras säker för 
både kunden och säljaren på nätet. Det finns 
för stora risker, säger Viktor. 

Jo, de har provat både att köra ut bilar till 
köpcentrum, till torget i stan, kört hem prov-
bilar direkt till kunder, men det är fortfarande 
ingen service som skräller. 

BENGT-ERIK SER fortfarande fördelen med att 
vara familjeägd, inte minst genom flexibiliteten.

– Vi har öppet när kunderna vill. Om någon 
kund behöver komma på en tid då vi normalt har 

stängt ser vi till att öppna upp hallen, säger han. 
Han ser varken konsolidering och förändring-

ar på marknaden som hot mot de små företagen.
– Det finns plats för den lilla återförsäljaren 

på marknaden. Jag tror på ”management by 
drälla omkring”, att man måste ta sig en prome-
nad runt företaget varje morgon och hälsa på 
sina 80 anställda. Det kan man bara om man 
har ett lagom stort företag, säger Bengt-Erik.

– Vi har inga ambitioner att bli större, allt 
handlar om detaljer. Dessutom är det en fördel 
att ägarna även leder företaget. Vilka ägare 
låser upp och stänger butiken varje dag? Vi får 
många kunder från de stora drakarna för att de 
tycker att deras affär är så opersonlig.

Bendt Bil har alltid stuckit ut – med bröllop 
och knattefotbollsturnering i hallen, öppet 24 

timmar, scoutläger med tälten på parkerings-
platsen och jobbannonser på vietnamesiska. I 
julhälsningen i lokaltidningen fanns bara per-
sonalen med på bild, inga bilar, eftersom Bengt-
Erik menar att företaget byggs av personalen. 

Vad är ditt bästa råd till dina söner?
– Se till att ni gör lite fel ibland. Det är ett tecken 
på att ni gör något. Det finns inga misslyck-

anden på det här företaget, bara lärotillfällen, 
säger Bengt-Erik.

BENDT BIL har satsat på en egen fotostudio 
där varje bil till salu fotograferas med minst 18 
bilder som läggs ut på nätet. 

– Nästa steg är film. Och virtual reality. Oj, 
det är en våt dröm för alla begagnade bilar, 
säger Marcus och skrattar. 2
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MARCUS JOHANSSON

ÅLDER: 25.

GÖR: Marknadschef Bendt Bil.

KÖR: Hyundai Ioniq hybrid.

KARRIÄR: Fyra år på bilsäljarcollege i 
USA (Automotive marketing manage-
ment) och tre år på Bendt Bil.

EXTRA BRA PÅ: Fotboll, var nära HBK:s 
A-lag men valde utbildningen i USA.

                      VIKTOR OM MARCUS: 

”Bäst 
är hans 
nytänk 

och 
kreati-
vitet”.

VIKTOR JOHANSSON

ÅLDER: 27.

GÖR: Försäljningschef.

KÖR: Elbilen BMW i3.

KARRIÄR: It- och ekonomistudier på 
Halmstad högskola och sju år på Bendt 
Bil.

EXTRA BRA PÅ: Handboll – spelade i 
Drott med 100-procentigt avslut (alla 
skott gick i mål)! MARCUS OM VIKTOR: 

”Han är 
siffer-
nörd  

och totalt 
bäst på 
matte.”

”DET KOMMER DRÖJA INNAN FÖRSÄLJNINGEN AV BEGBILAR KAN 
GÖRAS SÄKER FÖR BÅDE KUNDEN OCH SÄLJAREN PÅ NÄTET”

VIKTOR JOHANSSON

”Det kommer alltid att 
behövas bilhallar, kunderna 
vill fortfarande klämma och 
känna, säger Viktor.

Pappa Bengt-Erik 
flankerade av sönerna 
Marcus, tv, och Viktor.

BENDT BIL

Omsätter: Upp mot en halv miljard kronor.

Medarbetare: 78 anställda.

Årets Marknadsförare i Halland 2009.

Årets Företagare i Halland 2010.
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T reårsprojektet med kvalitetskontroller av skadeverk-
städer är slutfört. Och det är en dyster bild som målas 
upp av de sex stora försäkringsbolag som initierat 
projektet. Startskottet gick 2014.

Första året visade över hälften – 53,6 procent – av de 700 
reparationer som checkades upp på någon form av avvikelse. 
Motsvarande procent för 2015 var 42,3 procent. En glädjande 
förbättring.

Men det preliminära resultatet av fjolåret är tristare.
– 2016 ser vi en tydlig återgång till sämre siffror. Under förvin-

tern var vi tillbaka på runt 51-52 procent. Det handlar om mycket 
slarv, bitvis grovt slarv och ger intryck av att verkstäderna försöker 
ta genvägar, säger Bengt Ek, chefsjurist på Trafikförsäkringsföre-
ningen (TFF).

Att offentliggöra skadeverkstäder som missköter sig är fortfa-
rande inte aktuellt.

– Visserligen gör vi ett stort antal kontroller totalt sett, men 
bryter man ner det till enskilda verkstäder är materialet ändå så 
pass begränsat att det finns ett visst utrymme för slumpmässiga 
avvikelser. Därför vill vi inte peka ut någon.

Det finns enskilda verkstäder som har visat mycket skilda 
resultat under de här åren. De geografiska skillnaderna är stora. 
För 2016 finns ännu ingen samlad bild men åren 2014 och 2015 
visar att Skåne och Göteborg var bäst. Norrland sämst. 

Vad händer nu när projektet är slut vid årsskiftet?
– Det mesta tyder väl på en fortsättning i någon form.

AXPLOCK PÅ AVVIKELSER:

✓ Lackrelaterade avvikelser av olika slag (oftast förekommande).
✓ Felaktigt förvarade demonterade detaljer.
✓Metodbeskrivning tas inte fram. Eller tas fram, 
men följs inte.
✓ Bristfälligt eller till och med obefintligt rost-
skydd. 

– Mest graverande är de som tar betalt för 
sådant som inte utförts. Ett rent bedrägligt förfa-
rande, säger Beng Ek. 2

Slarvet fortsätter
Färre avvikelser 2015 – men i fjol 
en återgång till sämre siffror. Det är 
den dystra prognosen för Trafikför-
säkringsföreningens kontrollaktion 
mot skadeverkstäderna.
TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG FOTO  RICKARD FORSBERG
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Hur långt har försäkringsbolagens kontroll-
aktion avancerat?– Under förra året gjordes 700 kontroller, vilket är ambitionen att göra årligen under en 

treårsperiod. Inte på alla orter men med en geografisk spridning. Och av de som utfördes 
under fjolåret visade lite drygt 53 procent på någon form av avvikelse. 

Förvånar resultatet? – Nej, egentligen inte, vi hade ju en del indi-kationer innan vi började. Fast det är en långt 
ifrån acceptabel nivå. Självklart är vi besvikna 
över kvalitetsbristerna.

Vad avslöjas?
– Runt 27 procent av kontrollerna har gjorts under pågående reparationer medan 73 pro-cent är stickprov på avslutade reparationer. De 

vanligaste anmärkningarna skiljer sig åt mellan 
de två kategorierna. Vid pågående reparationer 
är den mest frekventa avvikelsen att metod-beskrivningen inte tagits fram för arbetet som 

ska utföras. Andra vanliga avvikelser är att man faktiskt tagit fram metodbeskrivningen men inte följt den och att demonterade delar förvarats felaktigt.– Tittar vi på stickprovskontrollerna är tyvärr den vanligaste anmärkningen den tråkiga etiketten ”fakturerat men ej utfört”, ”ej 
utbytt eller ej monterat”. Dessutom finns många 
anmärkningar relaterade till lackarbeten och bristfälligt rostskydd.

Är besöken föranmälda?– Alla verkstäder har informerats om att kontrol-
ler kommer att göras, däremot har inte enskilda 
besök aviserats. 

Något som sticker ut?– Att det tycks vara uppenbara kvalitetsskillna-
der mellan olika verkstäder. En del är bra, andra 
verkligen mindre bra. En kontrollerad repara-tion kan innehålla flera avvikelser. Den verkstad 

som hade bästa resultatet under fjolåret hade bara en enda avvikelse på tio reparationer, det 
får sägas vara ett gott resultat. Andra har en del 
att göra när det gäller kvaliteten. En verkstad har exempelvis 22 avvikelser på 8 reparationer, 

en annan 25 på 10 reparationer. Inte alls bra.
Hur tas kontrollanterna emot?– Jag har inte hört talas om några problem. Och kontrollanten avslutar med att tillsam-mans med verkstadschefen eller någon annan 

gå igenom resultatet så att man är överens.

BENGT EK
Ålder: 61.
Gör: Chefsjurist TFF.Karriär: Arbetat i olika roller inom Trafikförsäkrings- föreningen (TFF).Fritid: Gillar utomhusliv, längdskidor på vintern, golf på sommaren, historieintresserad.

Är sanktioner och offentliggörande att vänta?
– Varje enskilt försäkringsbolag som har avtal 
med de olika verkstäderna får själva bedöma hur de vill hantera informationen. Än så länge 

är vi försiktiga med offentliggörande, underla-
get är för litet för att dra säkra slutsatser.  Men 
det ger goda indikationer. 

Kan kontrollerna fungera som väckarklocka?
– Visst är det förhoppningen att verkstäderna 
blir medvetna om situationen och börjar arbeta 
med kvalitetsfrågor. 2 Fotnot: Kontrollerna, initierade av sex stora försäk-

ringsbolag, utförs av Dekra.

Kvalitetsgranskningen av skadeverkstäderna visar hittills på 53 procents avvikelser. 

”Vi är besvikna över bristerna”

I huvudet på en MRF:areTEXT GUDRUN PAWLO LINDSKOG / FOTO RICKARD FORSBERG

Bengt Ek – ännu 
besviknare i år.

Fotnot: En detaljerad sammanställning av olika 
typer av avvikelser kommer att göras inom kort.

2  S L A R V  &  F U S K

Branschen har fått blåslampa på sig för att stävja slarv och fusk. 
Rent fiffel är väl ovanligt, men det glöms och hafsas över. För ofta. 

Vi blev nyfikna på varför och lät reportern Louise Molander gräva sig 
ner i orsakssammanhanget. 

TEXT  LOUISE MOLANDER ILLUSTRATION  ISTOCK

VARFÖR 
fuskas det?
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E
n anonym mekaniker på ett 
nätforum skyller slarvet på att 
ledningen sätter premien på 
ackordet, så att det lönar sig att 
jobba fort och slarvigt.

Ingenjörerna på Volkswa-
gen, som fuskade med bilarnas avgasutsläpp, 
försvarade beteendet med att kraven från förre 
vd:n Martin Winterkorn var för höga och ingen 
vågade säga ifrån.

En av de viktigaste normerna för människor 
handlar om rättvisa. De flesta reagerar starkt 
om någon fuskar eller roffar åt sig på andras 
bekostnad; vi kan avstå en hel del och vara 
beredda att betala för att straffa den som bryter 
mot rättvisereglerna. Det beror på att belö-
ningscentrumet i hjärnan aktiveras; det är en 
njutning att bestraffa den som är ohederlig! 

MEN VARFÖR fifflar människor, kan man undra, 
när risken för vedergällning är så stor?

För att hitta svaret måste vi först inse att vi 
bara är människor, däggdjur av släktet Homo. 
En lång rad biologiska, miljömässiga och kultu-
rella faktorer spelar in när en person väljer att 
bete sig omoraliskt.

Kanske handlar det i grunden om självisk-
het och girighet. De flesta av oss föredrar mer 
framför mindre och ogillar mer att ligga på 
minus än på plus. ”Vad jag har är viktigare än 
vad du har.” Själviskheten är regeln, altruismen 
är undantaget.

ATT BETE SIG irrationellt och egoistiskt är helt 
naturligt för människan.

Evolutionen har selekterat fram den som 
varit skicklig på att samla på sig föda och ma-
teriella tillgångar. Habegäret måste dock hållas 
i schack till förmån för en annan evolutionärt 
lönsam strategi – samarbetsviljan; för att vi 
ska kunna fatta rätt beslut för vår överlevnad, 
fortplantning och tillhörighet i gruppen har 
hjärnan utrustats med ett belöningssystem. 

Ett genialiskt och samtidigt förrädiskt system 
eftersom våra hjärnor inte är anpassade för 

dagens komplexa prestationsinriktade samhälle. 
Vi blir ytterst sårbara för felaktiga beslut. Åter-
kommande belöningar av pengar och materiella 
tillgångar aktiverar precis samma beroendeme-
kanismer i hjärnan som narkotika och nikotin.

Successivt avtrubbas njutningen, kicken 
försvinner och kvar finns bara ett dopaminstyrt 
tvångsmässigt driv att fortsätta; man vet att det 
är fel men kan inte sluta.

EN MEKANIKER som presterat bra och får en 
oväntad bonus kan uppleva en stark känsla 
av tillfredsställelse och vilja uppleva den igen. 
Tanken med ackord och premie är just att spor-
ra till rätt beteende, precis som för elefanterna 
på cirkus. Nackdelen är beroendepotentialen. 
Framför allt om personen också är impulsiv 
och riskbenägen.

En rad studier visar att män är mer riskbe-
nägna än kvinnor. En teori är att unga män har 

”behov” av att erövra pengar (och kvinnor).
Biologin styr beteendet i hög grad; så länge 

det går att vara självisk och girig är det rent evo-
lutionärt lönsamt. Men vi omger oss också med 
ett komplicerat system av normer, regler, insti-
tutioner och gemensamma överenskommelser 
som bestämmer hur vi ”bör” uppföra oss. 

Alla länder har normer för hur medborgar-
na ska bete sig, men också olika konstellationer 
som invånarna identifierar sig med. Bankdirek-
törer, med höga bonusar exempelvis, tycker inte 
själva att de är giriga eftersom de speglar sig i 
andra i samma position.

Av samma anledning kan vi också ljuga eller 
fuska för att behålla vår tillhörighet eller rang i en 
viss gemenskap eller exempelvis verkstadskultur. 

Anständighetens gräns är socialt konstruerad.

FÖR ATT SÅVÄL ingenjörerna på Volkswagen 
som mekanikerna i verkstaden inte ska hamna 

”OM RISKEN ATT AVSLÖJAS ÄR MINIMAL 
OCH PÅFÖLJDEN INTE ÄR SÄRSKILT KÄN-
BAR, ÖKAR SANNOLIKHETEN FÖR FUSK”

PER CARLBRING, PROFESSOR I KLINISK PSYKOLOGI

THOMAS ENGSTRÖM, VD KBV

THE DIRTY DOZEN
Faktorer som bidrar till mänskliga fel:

1 Brist på information/kommunikation

2 Distraktion

3 Brist på resurser

4 Stress

5 Övermod

6 Brist på lagarbete

7 Press

8 Brist på engagemang

9 Okunnighet

10 Utmattning

11 Osäkerhet

12 Rutiner/normer

Brist på rätt kommunikation och brist 
på lagarbete kan få förödande konse-
kvenser i jakten på kundnöjdheten. i valet att slarva eller fuska måste det finnas 

system som håller dem tillbaka. Starka kol-
lektiva sanktioner gör att de flesta inser att fusk 
inte lönar sig.

Per Carlbring, profes-
sor i klinisk psykologi vid 
Stockholms universitet, 
tror att problemet med 
fusk och slarv i bilbran-
schen hänger ihop med 
att miljön belönar ett visst 
beteende. 

– Ackordslöner tvingar 
tekniker att arbeta snabbare än han eller hon 
kanske har förmåga till. Återhämtning lönar sig 
inte. Att ta en genväg och fuska för att uppfylla 
löftet till kunden om att vara klar en viss tid, 
komma upp i en viss lön eller slippa vara den 
som jobbar sämst och bli uthängd av en mob-
bande chef, är inte en helt ovanlig strategi. Att 
undvika obehag blir viktigare än att följa sin 
inre kompass.

Avgörande för om någon väljer att mygla 
är också hur stor risken är att bli upptäckt och 
vilka konsekvenser det kan bli.

– Om risken att avslöjas är minimal och 
påföljden inte är särskilt kännbar, ökar sanno-
likheten för fusk, säger Per Carlbring.

Han menar att kontroller och kännbara 
straff minskar problembeteenden, men att en 
lämpligare väg är att belöna den som är heder-
lig och gör rätt. 

– Medarbetaren får chans till belöning 
om han eller hon både gjort ett kvalitativt 
bra jobb, prioriterat återhämtning och arbe-
tat effektivt, säger Per Carlbring.

THOMAS ENGSTRÖM, 
vd på Kontrollerad 
bilverkstad (KBV), håller 

med om att ackord kan 
bidra till en osund press på 
teknikern.

– Att ta bort ackordet 
löser dock inga problem. 
Teknikern behöver vara 
produktiv, men det måste finnas en balans 
mellan ackord och presterad kvalitet. Det finns 
stämplade tider för olika jobb. Har någon 
arbetat trettio procent snabbare, så har det 
förmodligen inte skett korrekt.

Människor fungerar inte som löpande band, 
så det är en utmaning att säkerställa kvaliteten 
alla dagar, menar Engström.

– Kundnöjdhet jagas i alla led och anses 
vara ett mått på om verksamheten fungerar bra 
eller inte. Men kundens förmåga att uttala sig 
om verkstaden gjort ett bra jobb eller inte är 
dock inte särskilt hög och skymmer sikten för 
vad som anses fackmässigt. Kunden kan bara 
bedöma upplevd känsla av service och därför 
måste verkstäderna själva jobba aktivt med sin 
kvalitet.

FLYGBRANSCHEN har hittat en bra modell 
för kvalitet eftersom motsatsen skulle vara 
förödande. För att undvika fel har de tagit hjälp 
av ”The dirty dozen” - faktorer som bidrar till 
mänskliga misstag (se faktaruta).

– Det finns både medvetet och omedvetet 
fusk. Man kan göra fel fast man inte vill, säger 
Thomas Engström.

”Maybe I’m foolish, maybe I’m blind, but 
I’m only human after all, don’t put your blame 
on me”, sjunger artisten Rag’n’Bone Man i sin 
nya hitlåt Human. Det är inte utan att man hål-
ler med. 2
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Servicemark-
nadsdirektören  
Lennart Mar-
tinsson säger: 
– Vi försöker 
först och främst 
skapa en kultur 
där alla känner 
sig delaktiga. 
Alla anställda 
kan varje dag 
följa sina egna 
och företagets resultat. För att kunna 
hålla en hög kvalitet har vi med både 
interna och externa kontroller.

FÖR ATT undvika att någon arbetar 
snabbt och slarvigt är lönen kopplad 
till kundnöjdheten. Lönesystemet 
innehåller främst två steg. Först 
behöver man uppnå en viss effekti-
vitet, sen måste man även komma 
över kundnöjdhetsmålet i ”Customer 
experience monitor” (CEM).

– Vi prioriterar inte den som tar 
genvägar utan den som följer proces-
serna och levererar bra kvalitet. En 
tredjedel av bonusen är därför kopp-
lad till kundnöjdheten, säger Lennart 
Martinsson.

Fyra gånger i månaden kommer 
Kontrollerad skadeverkstad (KSV) 
oanmälda och gör djupanalyser av 
utförda jobb på skadeverkstaden.

– Vår skadeverkstad arbetar i två 
skift och har produktion från sju på 
morgonen till halv två på natten. Det 
är mycket viktigt att det är god kom-
munikation mellan skiften så att alla 
moment blir korrekt utförda. 

VOLVO BIL är även med och utveck-
lar en högsta standard inom Lean 
tillsammans med Volvo Car Sverige. 
Lean Excellence handlar bland annat 
om ständiga förbättringar och stabila 
processer.

– Kunderna är så medvetna och 
upplysta i dag. De verkstäder som 
fuskar kommer inte att bli långlivade, 
säger Lennart Martinsson. 2

Volvo Bil i Göteborg 
arbetar hårt för att mini-
mera fusk i verkstäderna 
genom olika åtgärder.  

Här kopplas  
bonusen till 
kundnöjdheten

Källa: Boken ”Girighet – vetenskapli-
ga perspektiv på varför mycket vill ha 
mer”, av Tobias Hammar, Studentlit-
teratur.
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"MÄNNISKOR FUNGERAR INTE SOM LÖPANDE 
BAND, SÅ DET ÄR EN UTMANING ATT  
SÄKERSTÄLLA KVALITETEN ALLA DAGAR"



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

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

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

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

Läs mer och ladda ned information på www.sbrservice.se.

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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Björn Olsson 
på 08-701 63 25 eller marknad@motorbranschen.se.

MARKNADS- 
TORGET

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

Paint pockets Färgfälla 
Syntetisk färgfälla med hög verkningsgrad.(99,84%)  
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Bilplåtslageri | Malmö 
Bra läge på industriområde i Malmö, företaget har en lång 
historik. 4 arbetsplatser med verktyg och liftar. Hyrda lokaler. 
Auktorisation och avtal med samtliga försäkringsbolag. 
Oms ca 4,2 milj. 2,5 personal + ägare. Pris 1,5 milj. 

Anders Kårfeldt | 040-671 42 00

--------------------------------

Mekonomen bilverkstad | Ängelholm 
Bilverkstad i hyrda lokaler. Tre liftar med kompletta verktygs-
uppsättningar. Väl inarbetad. Oms. 3,0 milj. Pris 1,1 milj.

Johan Krönmark | 042-16 04 00

Du kan läsa mer om varje objekt
på www.nexxt.se 

Kontakta oss för en
förutsättningslös
diskussion. 

Diskret | Rakt | Enkelt 

Företag till salu

Vi hjälper dig att sälja ditt företag!

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se
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We provide solutions!
◆ Oljeutrustning
◆ Mätsystem -
    koppling administrativt system
◆ Avgas &
    högvakuumsystem

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

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

Medlem i

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

EzCalipre
Elektroniskt mätsystem med
trådlös överföring av mätdata

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

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

Se vår pågående 
vinterkampanj på 
hemsidan!

Besök oss den 
18-21/1 -17 i monter B05:22

Affärssystem för fordonsbranschen  Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60    |   info @ infoflex.se 

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. 

Jobba smartare, inte mer.  |  www.infoflex.seVi ses på 

Automässan, 

18-21 jan 2017 

Butik

Försäljning

Verkstad

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se



TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*

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

leasing fr. 741kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.900 kr

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

Modell 524  4 ton 41.900 kr
Modell 526C*    5 ton 52.300 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 kr
Modell 526LT  5 ton 84.900 kr
Modell 528C   8 ton 78.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 488kr/mån.

23.300 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

leasing fr. 587kr/mån.

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

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

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

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

 54.600 kr
leasing fr. 1030kr/mån.leasing fr. 844kr/mån.

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

1.800 kr/sats

Modell 505C - fundamentfri 
tvåpelarlyft
Speciellt för dig med en verkstad som har be-
gränsad 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.

Modell 505C
4 ton

Nordlift UC-4000K SB
Smidig körbanelyft som i detta utförande är speciellt anpassad för besiktningsjobb. 
- Inbyggd glapptestfunktion 
- Snabb, endast 20s lyfttid
- Testad 50.000 lyftrörelser, har smörjnipplar på lederna

- NYHET!Paket:
8300P smartSpeed + snabbfästessats 
med komposithuvud: 

 67.900 kr
leasing fr. 1269kr/mån.

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

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

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

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

 

- NYHET!
63.900 kr

leasing fr. 1197kr/mån.
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 368 264

Nyregistreringar under december

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
december 2016

Nyregistrerade miljöbilar december 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i december

 December Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 VW Golf 2 304 1 669 22 084 22 779 5,93 6,60
2 Volvo V70II, s/V90n 1 322 3 591 21 321 28 613 5,73 8,29
3 Volvo s/V60  2 200 2 100 16 755 14 698 4,50 4,26
4 Volvo Xc60 2 308 1 425 16 266 14 834 4,37 4,30
5 VW Passat 1 388 1 446 15 716 14 392 4,22 4,17
6 Volvo V40n 1 505 1 462 12 691 10 333 3,41 2,99
7 toyota auris  527 864 7 423 6 868 1,99 1,99
8 VW Polo 716 573 7 091 4 585 1,90 1,33
9 Kia cee´d 308 508 6 778 6 726 1,82 1,95
10 skoda octavia 502 347 5 889 5 519 1,58 1,60

 December Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V40n miljödiesel Diesel 488 692 5 200 5 047 8,49 8,33
2 toyota auris hsD hybrid 384 641 5 196 4 209 8,48 6,95
3 Volvo V60n miljödiesel Diesel  474 532 4 330 5 459 7,07 9,01
4 VW Passat Gte Laddhybrid 150 154 3 804 271 6,21 0,45
5 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 338 254 2 740 1 493 4,47 2,47
6 toyota Yaris hybrid hybrid 173 140 2 480 2 211 4,05 3,65
7 Volvo V7oII Drive Diesel 4 946 2 437 7 625 3,98 12,59
8 mercedes e-Klass (213) Diesel  425 0 2 138 0 3,49 0,00
9 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid  263 1 254 1 819 3 302 2,97 5,45
10 VW Golf tGI bluemotion Gas 209 159 1 729 2 662 2,82 4,40

Diesel 54,0 %

E85 1,2 % 

Elhybrid 21,5 %

El/laddhybrid 
16,8 %

Gas 6,5 %

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

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

 December Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 10 761 9 722 109 492 99 956 29,4
Västra Götalands län        6 738 5 716 64 637 59 948 17,4
skåne län                      5 133 4 391 50 013 45 517 13,4
Östergötlands län              1 499 1 264 14 969 13 822 4,0
Jönköpings län                 1 353 1 295 13 949 13 666 3,7
hallands län                   1 178 1 029 12 007 11 531 3,2
Uppsala län                    982 917 10 035 9 870 2,7
södermanlands län              861 736 9 122 8 138 2,5
Gävleborgs län                 840 841 8 823 8 121 2,4
Värmlands län                  890 706 8 700 7 888 2,3
Örebro län                     772 816 8 743 8 313 2,3
Västmanlands län               874 744 8 454 7 647 2,3
Kalmar län                     808 716 8 080 7 183 2,2
Västernorrlands län            784 814 8 087 7 689 2,2
Dalarnas län                   764 735 7 854 7 578 2,1
Västerbottens län              776 807 7 411 7 061 2,0
Kronobergs län                 735 651 7 070 6 643 1,9
norrbottens län                558 737 5 801 6 066 1,6
blekinge län                   459 396 4 461 3 970 1,2
Jämtlands län                  410 393 3 230 3 152 0,9
Gotlands län                   106 114 1 380 1 349 0,4
Landet totalt 37 281 33 540 372 318 345 108 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     33 29 552 234 0,14 0,06
  Land rover                 79 104 907 985 0,24 0,28
totalt bc sweden             112 133 1 459 1 219 0,39 0,35
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        2 047 1437 22 146 19 684 5,94 5,70
  mini                       194 140 2 768 2 795 0,74 0,80
  rolls-royce                       1   0      7 2                      
totalt bmW Group sverige     2 242 1577 24 921 22 481 6,69 6,51
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 75 16 208 125 0,05 0,03
  Fiat                       244 476 6 950 6 712 1,86 1,94
  Jeep                       135 145 1 042 1 273 0,27 0,36
  Lancia                          0 8 26 334             0,09
totalt Fiat Group automobiles 454 645 8 226 8 444 2,20 2,44
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 131 1 031 12628 12324 3,39 3,57
totalt Ford motor            1 131 1 031 12628 12324 3,39 3,57
GM Sverige                                                                           
  cadillac 5 4 56 71 0,01 0,02
  chevrolet                  4 6 101 126 0,02 0,03
  opel                       656 523 8 050 6 571 2,16 1,90
totalt Gm sverige             665 533 8 207 6 768 2,20 1,96
Honda Nordic                                                                        
  honda                      240 319 3 766 3 581 1,01 1,03
totalt honda nordic          240 319 3 766 3 581 1,01 1,03
Iveco                                                                 
  Iveco                        2 1 39 33 0,01          
totalt Iveco sweden     2 1 39 33 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 634 1 355 21 788 18 157 5,85 5,26
totalt KIa motors sweden     1 634 1 355 21 788 18 157 5,85 5,26
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    815 740 10 595 9 278 2,84 2,68
totalt KW bruun autoimport   815 740 10 595 9 278 2,84 2,68
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      439 478 6 607 5 579 1,77 1,61
totalt mazda motor sverige   439 478 6 607 5 579 1,77 1,61
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 538 1 391 17 000 14 021 4,56 4,06
  smart                      2 15 47 244 0,01 0,07
totalt mercedes-benz sverige 1 540 1 406 17 047 14 265 4,57 4,13
Nevs                                                                    
  saab                      0   0 2 128             0,03
totalt nevs      0 0 2 128 0,03
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    253 208 2 749 2 460 0,73 0,71
totalt nimag sverige      253 208 2 749 2 460 0,73 0,71
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     892 741 9 821 10 585 2,63 3,06
totalt nissan nordic         892 741 9 821 10 585 2,63 3,06
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      659 432 5 135 4 370 1,37 1,26
  renault                    2 298 1 457 14 374 11 308 3,86 3,27
totalt renault nordic sverige 2 957 1 889 19 509 15 678 5,23 4,54
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    328 424 4 827 5 352 1,29 1,55
  Ds                    8 9 112 41 0,03 0,01
  hyundai                    1 520 694 9 825 9 087 2,63 2,63
  mitsubishi                 510 1 530 4 503 6 518 1,20 1,88
totalt sc motors sweden ab   2 366 2 657 19 267 20 998 5,17 6,08
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     369 502 5 058 5 439 1,35 1,57
totalt subaru nordic         369 502 5 058 5 439 1,35 1,57
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      122 164 1 645 1 532 0,44 0,44
  toyota                     2 257 1 823 22 332 20 508 5,99 5,94
totalt toyota sweden         2 379 1 987 23 977 22 040 6,43 6,38
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       2 735 1 768 22 662 20 463 6,08 5,92
  Porsche                    103 61 1 336 1 215 0,35 0,35
  skoda                      1 328 1 156 16 199 15 150 4,35 4,38
  seat                       488 397 5 707 4 257 1,53 1,23
  Volkswagen                 5 838 4 673 57 823 51 913 15,53 15,04
totalt Volkswagen Group sverige 10 492 8 055 103 727 92 998 27,85 26,94
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      8 011 9 093 71 238 71 221 19,13 20,63
totalt Volvo Personbilar sverige 8 011 9 093 71 238 71 221 19,13 20,63
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       288 190 1 687 1 432 0,45 0,41
Totalt 37 281 33 540 372 318 345 108 100,00 100,00
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6 962 5 657 7 412 5 651

10 672 9 076 8 837 6 602

2 748 2 788 2 079 2 564
0 0 0 0

4 364 4 633 5 461 4 454
1 556 2 120 2 947 4 398
8 668 9 541 10 487 11 416

2 965 3 096 2 093 2 343
2 965 3 096 2 093 2 343

361 277 1 284 1 255
11 491 9 834 10 841 10 674
11 852 10 111 12 125 11 929

6 141 4 768 16 521 15 695
674 642 662 573

7 577 6 772 8 622 8 378
3 870 2 752 1 837 1 505

20 271 16 911 37 552 35 002
38 533 31 845 65 194 61 153

21 113 19 753 50 125 51 468
21 113 19 753 50 125 51 468

527 475 1 311 976
148 218 130 818 224 100 214 290

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

2016 BLEV BÄSTA ÅRET och december, bästa 
decembermånaden någonsin för personbilar; den 
36:e månaden i rad med en ökning. Ökningen blev 
för helåret 8 procent. stark konjunktur med re-
kordlåga räntor, låg arbetslöshet och få varsel gav 
köpstarka hushåll och tillsammans med ett ökat 
prispressat utbud på privatleasing är detta de främ-
sta faktorerna till den starka personbilsökningen.

ÄVEN FÖR TRANSPORTBILAR blev 2016 bästa 
året någonsin med en ökning på hela 15 procent. 
December var den 34:e månaden av de 37 senaste 
som ökat. 

FÖR TUNGA LASTBILAR blev 2016 det tredje bästa 
året någonsin med en ökning på 22 procent. De-
cember var den 15:e månaden i rad med en ökning. 

rekordåret som gått!
KO M M E N TA R
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Dec  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 0 2 45 0,0 -95,6 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  229 241 2 799 2 893 -5,0 -3,2 5,4 6,5
Dacia  100 31 854 577 222,6 48,0 1,7 1,3
hyundai  2 0 56 27 0,0 107,4 0,1 0,1
Fiat  190 361 1 396 2 069 -47,4 -32,5 2,7 4,6
Ford  621 833 8 664 7 032 -25,5 23,2 16,8 15,7
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  126 104 688 477 21,2 44,2 1,3 1,1
Isuzu  38 27 591 458 40,7 29,0 1,1 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  469 482 4 602 3 838 -2,7 19,9 8,9 8,6
mitsubishi  98 101 934 902 -3,0 3,5 1,8 2,0
nissan  241 224 2 960 2 589 7,6 14,3 5,7 5,8
Peugeot  377 330 4 181 3 062 14,2 36,5 8,1 6,8
opel  142 137 1 577 1 290 3,6 22,2 3,1 2,9
renault  696 564 5 271 4 922 23,4 7,1 10,2 11,0
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 2 0 65 -100,0 -100,0 0,0 0,1
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  256 231 1 821 1 534 10,8 18,7 3,5 3,4
Volkswagen  1 528 815 15 205 12 555 87,5 21,1 29,4 28,0
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  7 18 68 463 -61,1 -85,3 0,1 1,0
Totalt  5 120 4 501 51 669 44 798 13,8 15,3  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 December  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Dec  Ackumulerat  2016  2015
DaF  13 9 134 105 44,4 27,6 2,3 2,2
Iveco  1 0 8 7 0,0 14,3 0,1 0,1
man  30 18 263 205 66,7 28,3 4,4 4,2
mercedes-benz  64 41 591 414 56,1 42,8 10,0 8,6
scania  242 218 2 417 2 171 11,0 11,3 40,9 45,0
Volvo  288 225 2 470 1 909 28,0 29,4 41,8 39,5
Övriga  1 3 30 16 -66,7 87,5 0,5 0,3
Totalt  639 514 5 913 4 827 24,3 22,5  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass December Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 5 120 4 501 619 13,8 51 669 44 798 6 871 15,3
andel i % 87,7 87,7   88,8 87,7
3,5–10 ton 38 37 1 2,7 322 357 -35 -9,8
andel i %  0,7 0,7   0,6 0,7
10–16 ton  43 25 18 72,0 263 273 -10 -3,7
andel i %  0,7 0,3   0,5 0,3
>16 ton  639 514 125 24,3 5 913 4 827 1 086 22,5
andel i %  10,9 11,3   10,2 11,3
Totalt  5 840 5 077 763 15,0 58 167 50 255 7 912 15,7

Registrering av bussar Över 10 ton

 December Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Dec  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  6 9 87 67 -33,3 29,9 8,4 6,6
man  29 3 95 82 866,7 15,9 9,1 8,1
mercedes-benz  1 56 129 162 -98,2 -20,4 12,4 16,0
neoplan  1 1 10 14 0,0 -28,6 1,0 1,4
scania  53 4 241 145 1 225,0 66,2 23,2 14,3
Volvo  79 46 376 437 71,7 -14,0 36,2 43,1
Övriga  3 17 101 107 -82,4 -5,6 9,7 10,6
Totalt  172 136 1 039 1 014 26,5 2,5  100,0  100,0

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

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

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Östergötland 
Jönköping 
Kronoberg 
Kalmar 
Gotland 
Blekinge 
Skåne län 
Halland 
Västra götalands län 
Värmland 
Örebro 
Västmanland 
Dalarnas län 
Gävleborg 
Västernorrland 
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 November   Ackumulerat  November Ackumulerat  Förändring
 2016 2016 2015 2015 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

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

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** endast avställda bilar
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Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
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1 Volvo 3 440 20,54 3 508 40 384 20,48 42 351 7 135 19,11 7 397 5,9 5,7 5,9
2 Volkswagen 2 180 13,02 1 887 24 450 12,40 23 756 5 156 13,81 4 165 5,2 5,4 5,6
3 Toyota 1 475 8,81 1 354 17 028 8,64 16 652 2 619 7,02 2 749 6,8 5,9 6,7
4 Audi 979 5,85 957 11 883 6,03 11 480 2 306 6,18 2 105 5,2 5,5 5,6
5 BMW 895 5,34 841 10 927 5,54 10 852 1 885 5,05 1 669 6,0 6,0 6,6
6 Ford 844 5,04 844 10 265 5,21 10 741 2 160 5,79 2 122 4,7 4,8 5,1
7 KIA 693 4,14 591 8 000 4,06 7 035 1 300 3,48 1 129 6,3 6,3 6,7
8 Skoda 606 3,62 610 7 193 3,65 7 415 1 374 3,68 1 344 5,3 5,4 5,6
9 Hyundai 593 3,54 695 7 359 3,73 7 272 1 437 3,85 1 575 5,0 5,3 5,2

10 Renault 550 3,28 559 7 099 3,60 6 878 1 471 3,94 1 439 4,7 4,7 5,1
11 Opel 522 3,12 444 5 490 2,78 5 731 1 251 3,35 1 204 4,9 4,4 4,8
12 Mercedes-Benz 515 3,08 485 6 492 3,29 6 208 1 365 3,66 1 277 4,6 4,6 5,3
13 Peugeot 481 2,87 554 6 379 3,24 7 478 1 288 3,45 1 346 4,5 4,9 5,3
14 Subaru 368 2,20 307 3 308 1,68 3 076 621 1,66 711 6,8 5,2 5,3
15 Honda 358 2,14 340 4 050 2,05 3 697 677 1,81 655 6,1 6,2 6,5
16 Nissan 351 2,10 359 4 353 2,21 4 084 538 1,44 483 8,0 8,9 9,3
17 Citroen 289 1,73 350 3 644 1,85 4 153 925 2,48 898 3,8 4,7 4,3
18 SAAB 264 1,58 405 3 661 1,86 4 845 707 1,89 1 003 4,3 4,8 4,7
19 Mitsubishi 205 1,22 213 2 186 1,11 2 423 465 1,25 426 5,3 6,0 5,3
20 Mazda 196 1,17 185 2 271 1,15 2 268 422 1,13 549 5,4 4,0 5,2
21 Seat 187 1,12 178 1 930 0,98 1 900 415 1,11 367 5,4 5,8 5,1
22 Suzuki 146 0,87 133 1 407 0,71 1 413 270 0,72 245 6,2 6,5 5,9
23 Mini 104 0,62 91 1 255 0,64 957 192 0,51 169 7,2 6,5 7,5
24 Chevrolet 81 0,48 80 923 0,47 1 013 203 0,54 247 4,6 3,9 4,5
25 Fiat 81 0,48 90 1 173 0,59 1 147 223 0,60 248 4,5 4,4 5,4
Övriga                                            343 2,05 326 4 069 2,06 4 002 923 2,47 851 4,6 4,6 5,1

Totalt/Genomsnitt 16 746 100,0 16 386 197 179 100,0 198 827 37 328 100,0 36 373 5,5 5,4 5,7

01 - stocKhoLm                           9 131 12 548 -3 417 -27,23 108 555 115 745 -7 190 -6,21 20,87 22,16
03 - UPPsaLa                             1 584 1 530 54 3,53 18 677 18 226 451 2,47 3,59 3,49
04 - sÖDermanLanD                        1 376 1 453 -77 -5,30 16 581 16 247 334 2,06 3,19 3,11
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 951 1 984 -33 -1,66 23 061 23 666 -605 -2,56 4,43 4,53
06 - JÖnKÖPInG                           1 708 1 607 101 6,29 19 951 19 949 2 0,01 3,84 3,82
07 - KronoberG                           968 981 -13 -1,33 11 092 10 983 109 0,99 2,13 2,10
08 - KaLmar                              1 072 1 040 32 3,08 12 732 12 775 -43 -0,34 2,45 2,45
09 - GotLanD                             227 218 9 4,13 2 457 2 528 -71 -2,81 0,47 0,48
10 - bLeKInGe                            697 653 44 6,74 8 013 8 027 -14 -0,17 1,54 1,54
12 - sKÅne LÄn                           5 764 5 361 403 7,52 66 246 65 131 1 115 1,71 12,74 12,47
13 - haLLanD                             1 602 1 431 171 11,95 18 115 17 432 683 3,92 3,48 3,34
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 375 7 495 -120 -1,60 88 638 86 320 2 318 2,69 17,04 16,52
17 - VÄrmLanD                            1 334 1 301 33 2,54 15 561 15 731 -170 -1,08 2,99 3,01
18 - Örebro                              1 470 1 395 75 5,38 17 004 16 599 405 2,44 3,27 3,18
19 - VÄstmanLanD                         1 388 1 369 19 1,39 16 512 16 524 -12 -0,07 3,17 3,16
20 - DaLarnas LÄn                        1 333 1 391 -58 -4,17 16 039 15 787 252 1,60 3,08 3,02
21 - GÄVLeborG                           1 351 1 291 60 4,65 14 964 14 709 255 1,73 2,88 2,82
22 - VÄsternorrLanD                      1 063 1 107 -44 -3,97 13 179 13 282 -103 -0,78 2,53 2,54
23 - JÄmtLanD                            511 522 -11 -2,11 6 451 6 379 72 1,13 1,24 1,22
24 - VÄsterbotten                        994 968 26 2,69 12 376 12 212 164 1,34 2,38 2,34
25 - norrbotten                          1 118 1 102 16 1,45 13 795 13 984 -189 -1,35 2,65 2,68
Övrigt 9 8 1 12,50 155 141 14 9,93 0,03 0,03

hela landet 44 026 46 755 -2 729 -5,84 520 154 522 377 -2 223 -0,43 100,0 100,00

mrF 14 882 33,81 176 147 33,87 14 337 30,66 175 880 33,67 545 3,80 267 0,15
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 106 27,50 136 252 26,20 10 515 22,49 124 249 23,79 1 591 15,13 12 003 9,66
Bilhandel total 26 988 61,32 312 399 60,07 24 852 53,15 300 129 57,45 2 136 8,59 12 270 4,09
Privat bilhandel(fysisk person) 1 351 3,07 16 849 3,24 1 498 3,20 18 354 3,51 -147 -9,81 -1 505 -8,20
Juridisk person 4 341 9,86 51 631 9,93 7 351 15,72 56 024 10,72 -3 010 -40,95 -4 393 -7,84
Privat 11 018 25,03 134 872 25,93 12 672 27,10 143 020 27,38 -1 654 -13,05 -8 148 -5,70
Direktimport 316 0,72 4 309 0,83 382 0,82 4 850 0,93 -66 -17,28 -541 -11,15

Totalt 44 014 520 060 46 755 522 377 -2 741 -5,86 -2 317 -0,44
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Nyregistreringar under januari

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
januari 2017

Nyregistrerade miljöbilar januari 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i januari

 Januari Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 VW Golf 1 453 1 235 1 453 1 235 6,24 5,70
2 Volvo s/V90n 1 392 0 1 392 0 5,98 0,00
3 Volvo s/V60  1 209 813 1 209 813 5,19 3,76
4 Volvo Xc60 1 173 611 1 173 611 5,04 2,82
5 VW Passat 1 118 971 1 118 971 4,80 4,49
6 VW tiguan 673 223 673 223 2,89 1,03
7 Volvo V40n  590 678 590 678 2,53 3,13
8 bmW 5-serie 530 250 530 250 2,28 1,15
9 VW Polo 405 632 405 632 1,74 2,92
10 audi a6 393 432 393 432 1,69 2,00

 Januari Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 VW Passat Gte Laddhybrid 549 5 549 5 13,34 0,15
2 mercedes e-Klass (213) Diesel 343 0 343 0 8,33 0,00
3 toyota auris hsD hybrid  220 391 220 391 5,34 11,56
4 Volvo V40n miljödiesel Diesel 220 309 220 309 5,34 9,14
5 Volvo V60n miljödiesel Diesel 189 162 189 162 4,59 4,79
6 VW Golf tGI bluemotion Gas 182 132 182 132 4,42 3,90
7 Kia niro Diesel 177 0 177 0 4,30 0,00
8 toyota Prius hybrid 153 42 153 42 3,72 1,24
9 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid  135 0 135 0 3,28 0,00
10 toyota Yaris hybrid hybrid 129 146 129 146 3,13 4,32

Diesel 40,1 %

E85 2,1 % 

El/laddhybrid 29,8 %

Elhybrid 20,7 %

Gas 7,3 %

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

 Januari Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

 Januari Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
stockholms län             7 624 6 550 7 624 6 550 32,7
Västra Götalands län        3 756 3 605 3 756 3 605 16,1
skåne län                      3 224 2 799 3 224 2 799 13,8
Östergötlands län              944 856 944 856 4,1
Jönköpings län                 809 887 809 887 3,5
hallands län                   717 756 717 756 3,1
Uppsala län                    600 550 600 550 2,6
Kalmar län                     507 438 507 438 2,2
Värmlands län                  511 485 511 485 2,2
Gävleborgs län                 511 494 511 494 2,2
Västerbottens län              508 410 508 410 2,2
södermanlands län              489 523 489 523 2,1
Örebro län                     483 516 483 516 2,1
Västmanlands län               440 451 440 451 1,9
Dalarnas län                   446 448 446 448 1,9
Västernorrlands län            441 499 441 499 1,9
Kronobergs län                 390 453 390 453 1,7
norrbottens län                353 408 353 408 1,5
blekinge län                   269 262 269 262 1,2
Jämtlands län                  177 189 177 189 0,8
Gotlands län                   83 69 83 69 0,4
Landet totalt 23 282 21 648 23 282 21 648 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     18 93 18 93 0,07 0,42
  Land rover                 37 36 37 36 0,15 0,16
totalt bc sweden             55 129 55 129 0,23 0,59
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 408 1 414 1 408 1 414 6,04 6,53
  mini                       216 167 216 167 0,92 0,77
totalt bmW Group sverige     1 624 1 581 1 624 1 581 6,97 7,30
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 33 3 33 3 0,14 0,01
  Fiat                       251 111 251 111 1,07 0,51
  Jeep                       42 43 42 43 0,18 0,19
  Lancia                     0 15 0 15 0,00 0,06
totalt Fiat Group automobiles 326 172 326 172 1,40 0,79
Ford Motor                                                                          
  Ford                       861 536 861 536 3,69 2,47
totalt Ford motor            861 536 861 536 3,69 2,47
GM Sverige                                                                           
  cadillac 4 2 4 2 0,01 0,00
  chevrolet                  3 5 3 5 0,01 0,02
  opel                       491 502 491 502 2,10 2,31
totalt Gm sverige             498 509 498 509 2,13 2,35
Honda Nordic                                                                        
  honda                      227 372 227 372 0,97 1,71
totalt honda nordic          227 372 227 372 0,97 1,71
Iveco                                                                 
  Iveco                        0 2 0 2 0,00 0,00
totalt Iveco sweden     0 2 0 2 0,00 0,00
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        1 328 1 292 1 328 1 292 5,70 5,96
totalt KIa motors sweden     1 328 1 292 1 328 1 292 5,70 5,96
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      479 545 479 545 2,05 2,51
totalt mazda motor sverige   479 545 479 545 2,05 2,51
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 246 911 1 246 911 5,35 4,20
  smart                      1 5 1 5 0,01 0,02
totalt mercedes-benz sverige 1 247 916 1 247 916 5,35 4,23
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    157 161 157 161 0,67 0,74
totalt nimag sverige      157 161 157 161 0,67 0,74
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     567 783 567 783 2,43 3,61
totalt nissan nordic         567 783 567 783 2,43 3,61
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      195 232 195 232 0,83 1,07
  renault                    499 592 499 592 2,14 2,73
totalt renault nordic sverige 694 824 694 824 2,98 3,80
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    315 337 315 337 1,35 1,55
  Ds                    6 3 6 3 0,02 0,01
  hyundai                    283 468 283 468 1,21 2,16
  mitsubishi                 292 139 292 139 1,25 0,64
totalt sc motors sweden ab   896 947 896 947 3,84 4,37
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  ssangyong motor sverige                     21 0 21 0 0,09 0,00
totalt ssangyong motor sverige         21 0 21 0 0,09 0,00
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     339 332 339 332 1,45 1,53
totalt subaru nordic         339 332 339 332 1,45 1,53
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      114 114 114 114 0,48 0,52
  toyota                     1 232 1 253 1 232 1 253 5,29 5,78
totalt toyota sweden         1 346 1 367 1 346 1 367 5,78 6,31
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 240 1 490 1 240 1 490 5,32 6,88
  Porsche                    135 84 135 84 0,57 0,38
  skoda                      992 882 992 882 4,26 4,07
  seat                       387 336 387 336 1,66 1,55
  Volkswagen                 4 288 3 543 4 288 3 543 18,41 16,36
totalt Volkswagen Group sverige 7 042 6 335 7 042 6 335 30,24 29,26
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      4 732 4 132 4 732 4 132 20,32 19,08
totalt Volvo Personbilar sverige 4 732 4 132 4 732 4 132 20,32 19,08
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       843 713 843 713 3,62 3,29
Totalt 23 282 21 648 23 282 21 648 100,00 100,00
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 380 684

BÄSTA JANUARIMÅNAD någonsin och den 
37:e månaden i rad med en ökning för person-
bilar. 23 282 personbilar ger en ökning med 8 
procent och då januari hade två arbetsdagar 
mer i år än förra året, tyder det på ungefär 
samma takt som i fjol. 

3 585 TRANSPORTBILAR i januari innebär hela 
28 procents ökning, vilket var den 35:e måna-
den av de 38 senaste med en ökning och den 
bästa januarimånaden någonsin tidigare . 

TUNGA LASTBILAR ökade med 8 procent 
i januari till 396 lastbilar. Det var den 16:e 
månaden i rad med en ökning. 

Året börjar bra!
KO M M E N TA R
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Jan  Ackumulerat  2017  2016
chevrolet  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  276 228 276 228 21,1 21,1 7,7 8,1
Dacia  26 70 26 70 -62,9 -62,9 0,7 2,5
hyundai  2 0 2 0 0,0 0,0 0,1 0,0
Fiat  102 56 102 56 82,1 82,1 2,8 2,0
Ford  446 358 446 358 24,6 24,6 12,4 12,8
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  31 25 31 25 24,0 24,0 0,9 0,9
Isuzu  20 20 20 20 0,0 0,0 0,6 0,7
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  323 293 323 293 10,2 10,2 9,0 10,5
mitsubishi  60 44 60 44 36,4 36,4 1,7 1,6
nissan  198 172 198 172 15,1 15,1 5,5 6,1
opel  100 87 100 87 14,9 14,9 2,8 3,1
renault  173 258 173 258 -32,9 -32,9 4,8 9,2
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  5 1 5 1 400,0 400,0 0,1 0,0
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  146 180 146 180 -18,9 -18,9 4,1 6,4
Volkswagen  1 304 782 1 304 782 66,8 66,8 36,4 27,9
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  373 229 373 229 62,9 62,9 10,4 8,2
Totalt  3 585 2 803 3 585 2 803 27,9 27,9  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Januari  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Jan  Ackumulerat  2017  2016
DaF  5 11 5 11 -54,5 -54,5 1,3 3,0
Iveco  0 2 0 2 -100,0 -100,0 0,0 0,5
man  15 13 15 13 15,4 15,4 3,8 3,5
mercedes-benz  48 26 48 26 84,6 84,6 12,1 7,1
scania  179 159 179 159 12,6 12,6 45,2 43,2
Volvo  147 156 147 156 -5,8 -5,8 37,1 42,4
Övriga  2 1 2 1 100,0 100,0 0,5 0,3
Totalt  396 368 396 368 7,6 7,6  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Januari Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 3 585 2 803 782 27,9 3 585 2 803 782 27,9
andel i % 89,1 87,7   89,1 87,7
3,5–10 ton 19 28 -9 -32,1 19 28 -9 -32,1
andel i %  0,5 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  25 22 3 13,6 25 22 3 13,6
andel i %  0,6 0,,   0,6 0,3
>16 ton  396 368 28 7,6 396 368 28 7,6
andel i %  9,8 11,3   9,8 11,3
Totalt  4 025 3 221 804 25,0 4 025 3 221 804 25,0

Registrering av bussar Över 10 ton

 Januari Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Jan  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-setra  17 0 17 0 0,0 0,0 53,1 0,0
man  1 0 1 0 0,0 0,0 3,1 0,0
mercedes-benz  4 2 4 2 100,0 100,0 12,5 8,0
neoplan  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
scania  5 10 5 10 -50,0 -50,0 15,6 40,0
Volvo  4 6 4 6 -33,3 -33,3 12,5 24,0
Övriga  1 7 1 7 -85,7 -85,7 3,1 28,0
Totalt  32 25 32 25 28,0 28,0  100,0  100,0

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

 December  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2016 2015   2016 2015   2016 2015
Län  Antal  Antal  Antal  (%)  Antal  Antal  Antal  (%)
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Hela landet 

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

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

*   Köpare är privat samt juridisk person (ej bilhandel)
** endast avställda bilar

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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1 Volvo 3 291 21,82 3 401 43 668 20,58 45 752 7 264 18,74 7 802 5,5 5,4 5,8
2 Volkswagen 2 073 13,74 1 778 26 518 12,50 25 534 5 509 14,21 4 382 4,7 5,0 5,4
3 Toyota 1 260 8,35 1 298 18 286 8,62 17 950 2 801 7,23 2 923 5,6 5,5 6,4
4 BMW 930 6,17 809 11 855 5,59 11 661 1 921 4,96 1 737 5,9 5,7 6,5
5 Audi 893 5,92 912 12 777 6,02 12 392 2 430 6,27 2 350 4,5 4,9 5,3
6 Ford 713 4,73 685 10 977 5,17 11 426 2 228 5,75 2 246 3,9 3,8 4,9
7 KIA 567 3,76 490 8 566 4,04 7 525 1 356 3,50 1 308 5,1 4,8 6,4
8 Renault 559 3,71 535 7 655 3,61 7 413 1 597 4,12 1 592 4,4 4,2 4,8
9 Skoda 549 3,64 542 7 738 3,65 7 957 1 381 3,56 1 437 4,8 4,7 5,5

10 Mercedes-Benz 512 3,39 494 7 003 3,30 6 702 1 410 3,64 1 307 4,4 4,6 5,2
11 Hyundai 488 3,24 551 7 846 3,70 7 823 1 458 3,76 1 638 4,0 4,1 5,1
12 Peugeot 415 2,75 477 6 793 3,20 7 955 1 391 3,59 1 336 3,7 4,3 5,0
13 Opel 383 2,54 417 5 871 2,77 6 148 1 279 3,30 1 235 3,6 4,1 4,7
14 Nissan 320 2,12 337 4 672 2,20 4 421 581 1,50 488 6,9 8,3 8,7
15 Honda 288 1,91 279 4 337 2,04 3 976 686 1,77 689 5,1 5,0 6,3
16 Citroen 282 1,87 308 3 926 1,85 4 461 883 2,28 940 3,7 4,0 4,3
17 SAAB 259 1,72 328 3 921 1,85 5 173 687 1,77 1 000 4,5 3,9 4,6
18 Subaru 245 1,62 287 3 553 1,67 3 363 643 1,66 733 4,6 4,8 5,2
19 Mitsubishi 158 1,05 174 2 344 1,10 2 597 478 1,23 435 4,0 4,9 5,1
20 Mazda 150 0,99 195 2 419 1,14 2 463 467 1,20 525 4,0 4,4 4,9
21 Seat 142 0,94 132 2 072 0,98 2 032 411 1,06 414 4,1 4,1 5,0
22 Suzuki 83 0,55 113 1 490 0,70 1 526 308 0,79 249 3,4 5,5 5,4
23 Mini 69 0,46 80 1 324 0,62 1 037 197 0,51 171 4,3 5,6 7,2
24 Fiat 63 0,42 81 1 236 0,58 1 228 239 0,62 249 3,3 3,9 5,1
25 Chevrolet 55 0,36 76 977 0,46 1 089 206 0,53 245 3,2 3,7 4,3
Övriga                                            337 2,23 315 4 404 2,08 4 317 957 2,47 812 4,3 4,5 5,0

Totalt/Genomsnitt 15 084 100,0 15 094 212 228 100,0 213 921 38 768 100,0 38 243 4,8 4,9 5,5

01 - stocKhoLm                           8 733 8 971 -238 -2,65 117 444 124 716 -7 272 -5,83 20,80 22,18
03 - UPPsaLa                             1 470 1 489 -19 -1,28 20 167 19 715 452 2,29 3,57 3,51
04 - sÖDermanLanD                        1 206 1 209 -3 -0,25 17 800 17 456 344 1,97 3,15 3,10
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 779 1 753 26 1,48 24 865 25 419 -554 -2,18 4,40 4,52
06 - JÖnKÖPInG                           1 554 1 496 58 3,88 21 536 21 445 91 0,42 3,81 3,81
07 - KronoberG                           838 922 -84 -9,11 11 932 11 905 27 0,23 2,11 2,12
08 - KaLmar                              986 955 31 3,25 13 737 13 730 7 0,05 2,43 2,44
09 - GotLanD                             186 198 -12 -6,06 2 645 2 726 -81 -2,97 0,47 0,48
10 - bLeKInGe                            597 645 -48 -7,44 8 623 8 672 -49 -0,57 1,53 1,54
12 - sKÅne LÄn                           9 078 5 067 4 011 79,16 75 445 70 198 5 247 7,47 13,36 12,48
13 - haLLanD                             1 390 1 358 32 2,36 19 529 18 790 739 3,93 3,46 3,34
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                6 638 6 757 -119 -1,76 95 412 93 077 2 335 2,51 16,90 16,55
17 - VÄrmLanD                            1 141 1 106 35 3,16 16 730 16 837 -107 -0,64 2,96 2,99
18 - Örebro                              1 235 1 114 121 10,86 18 271 17 713 558 3,15 3,24 3,15
19 - VÄstmanLanD                         1 299 1 211 88 7,27 17 830 17 735 95 0,54 3,16 3,15
20 - DaLarnas LÄn                        1 216 1 198 18 1,50 17 281 16 985 296 1,74 3,06 3,02
21 - GÄVLeborG                           1 089 1 059 30 2,83 16 071 15 768 303 1,92 2,85 2,80
22 - VÄsternorrLanD                      984 1 013 -29 -2,86 14 180 14 295 -115 -0,80 2,51 2,54
23 - JÄmtLanD                            469 493 -24 -4,87 6 932 6 872 60 0,87 1,23 1,22
24 - VÄsterbotten                        898 927 -29 -3,13 13 288 13 139 149 1,13 2,35 2,34
25 - norrbotten                          957 1 046 -89 -8,51 14 775 15 030 -255 -1,70 2,62 2,67
Övrigt 4 5 -1 -20,00 159 146 13 8,90 0,03 0,03

hela landet 43 747 39 992 3 755 9,39 564 652 562 369 2 283 0,41 100,0 100,00

mrF 13 501 30,87 189 626 33,59 13 348 33,38 189 228 33,65 153 1,15 398 0,21
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 897 24,92 147 189 26,07 10 087 25,22 134 336 23,89 810 8,03 12 853 9,57
Bilhandel total 24 398 55,79 336 815 59,66 23 435 58,60 323 564 57,54 963 4,11 13 251 4,10
Privat bilhandel(fysisk person) 1 152 2,63 18 034 3,19 1 272 3,18 19 626 3,49 -120 -9,43 -1 592 -8,11
Juridisk person 8 581 19,62 60 356 10,69 4 747 11,87 60 771 10,81 3 834 80,77 -415 -0,68
Privat 9 318 21,31 144 744 25,64 10 195 25,49 153 215 27,24 -877 -8,60 -8 471 -5,53
Direktimport 286 0,65 4 596 0,81 343 0,86 5 193 0,92 -57 -16,62 -597 -11,50

Totalt 43 735 564 545 39 992 562 369 3 743 9,36 2 176 0,39
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Många verktygsleverantörer ställde ut. Opus, 
som seglat upp som en av de största, samlade 
sina varumärken på 480 kvadratmeter. ”Det är 
viktigt synas och visa sig”, sa försäljnings- och 
marknadschefen Peter Mjörnvik.

Mässa
2

Mäss-
SPAN
Det var sjudande och trivsamt på Automässan i Göteborg 
häromveckan. MRF sköt startskottet med en branschhearing 
om den framtida mobilitetens krav på eftermarknaden. Sedan 
passerade 16 635 besökare 268 utställare från femton länder 
och många mötesplatser. Montrarna var påkostade och kom-
mersen uppgavs ha varit god. 

Gilbert Fransson från Fordonsverkstadsutrustarna 
har varit medarrangör för Automässan sedan 
1979. ”Vi gör inte mer än fem procent i snittvinst, 
ändå satsar branschen på så fantastiska montrar. 
Jag blir nästan tårögd”.

Det var första gången ProSpot visade den 
här briljanta migsvetsen med tre slangpaket 
i trefasutförande och 300 ampere från en och 
samma maskin. Möjliggör smidig växling mellan 
miglödning, aluminium- och stålsvetsning ge-
nom synergiska svetskurvor. Kostar cirka 60 000 
kronor + moms. Visade gjorde Hans Tenne.

Också Tesla defilerade och vände sig mycket till de unga – framtidens mekani-
ker och kunder. ”Vi behöver tekniker både i Stockholm och Göteborg”, sa Pontus 
Gustafsson.

Pneuscan heter det tysktillverkade systemet som med en kamera och 
laserstråle mäter mönsterdjup, lufttryck och axelvikt när en bil passerar. 
Registrerar också om däcken är snedslitna och fungerar både som ovan-
påliggande och nedsänkta, inom- och utomhus. Mätresultaten kommer upp 
på en display och kan även kopplas till en dataserver. Saluförs i Sverige av 
Fordonslyftar. Pris från 475 000 kronor för en personbilsanläggning.

I vimlet mötte vi Peter Magnusson 
från Örebro Bilcenter som kommit 
för att spana efter små smarta saker 
som kan utveckla verksamheten.

Infocar har utvecklat MRF:s nya fina digitala utbildningsverktyg 
Tech Academy som Joakim Lavenius demonstrerade. Skärmbilden 
ovan visar pedagogiskt en dubbelkopplingslåda; ”en bild som visar 
mer än 30 sidor i en lärobok”, som en besökare uttryckte det.

I Würths interaktiva monter kunde besökarna prova och känna, bland annat. strålkastar- och plastpolering, 
rutdemontering, tvätt och rekond, Bland nyheterna på den svenska marknaden fanns bland annat det geniala 
smidiga spärrskaftet som vunnit den ärorika utnämningen ”Red dot design”, kostar 4 095 + moms.

Carl-Oscar Sandin från 
Vattenfall höll en genom-
gång om utvecklingen av 
laddtekniker i elbilar.

Mässa är lika med möten. Motor-
branschen passade på att träffa våra 
västkustbaserade frilansare Thomas 
Drakenfors och Maria Eriksson.

Konstruerade och tillverkade 
i Sverige är de nya fälglåsen 
från Rimgard. Lättmonterade 
och avsedda att sitta tills hju-
len skiftas. Kan till och med 
fås förgyllda i 24 karat guld.

Trollkarlen Hans Lind-
ström skapade optiska 
synvillor och skön stäm-
ning i MRF:s monter.

Danska tillverkaren visade sin gps 
Dantracker med eget simkort som 
talar om bilens exakta position. 
Med staven under sätet och en app 
i mobilen behöver tankspridda inte 
fundera var bilen parkerats. 1 995 kr 
inkl moms. 

Trots många yttre hot 
hävdade Ulric Långberg 
från Sveriges Åkerifö-
retag att åkerinäringen 
är en framtidsbransch 
på väg upp. Han spådde 
bland annat många goda 
frukter av större och 
längre lastbilar, och ökad 
konkurrenskraft i och 
med tekniska framsteg.

AUTOMÄSSAN
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Största enskilda montern. 
387 kvadrat, hade Autoex-
perten. Mekonomen och 
Meca lyste med sin frånvaro.

Viktor Ekermo från Exide sa att det 
fortfarande finns verkstäder som ersätter 
start-stopp-batterier med vanliga. Flera 
gånger om dagen demonstrerade han det 
nya HVR-batteriet för Euro 6-motorer, slit-
starkt och mycket vibrationståligt genom 
minskad syreskiktning, snabbare återupp-
laddning och ökad cyklingslivslängd.

Små men naggande goda. Peggarna ”Fixa” från SkiftAx lovar ergonomiska 
säkra däckbyten. Den lilla gängade pinnen håller hjulet fritt hängande på 
plats när bultarna tas loss och fixerar samtidigt bromsskiva och nav. Den 
som skiftar slipper vridmomentet med snedbelastning. En innovation som 
syskonen Olle och Frida Gustavsson tagit upp efter farfadern och som pappan, 
verkstadsägaren, använde professionellt i prototypform under tjugo år. Nu, i 
serieproduktion, är det olika färger på olika gängor. För ett lyft krävs två paket 
med tolv stavar med fyra gängdimensioner. Kostar 1 600 inkl moms.

Niklas Wallman 
från Wall-
mek visade 
den här nya 
hydrauliska 
avdragaren för 
medbringare 
och stödlager 
som underlät-
tar byte av 
stödlager på 
tunga fordon. 
Helt justerbar 
och passar alla 
hålbilder, 6 300 
kronor plus 
moms.

På däck-seminariet talades det om 
skiftestider, säkerhet och verktyg. 
Bland annat berättade Fredrik Arde-
fors från Svensk däckåtervinning att 
85 000 ton uttjänta däck återvinns 
varje år och får ett andra liv som möb-
ler, gummiasfalt och vibrationsdämp-
ning. Han uppmanade att bara arbeta 
med deklarerade däck, registrera 
importverksamhet hos SDAB och ald-
rig ta emot skrotbilsdäck. Eller skänka 
däck till okända.

Här demonstrerar Peter Buhre från DRF vilka invändiga 
skador som ett tomkört däck kan åstadkomma.

Från publikplats 
vidhöll Gunnar Er-
iksson från Gunnars 
Bilservice i Arvids-
jaur att däcken var 
bättre förr.

NYA BROMSTESTERNA
Det var välbesökt i seminarielokalen när 
de nya reglerna för bromstest för tunga 
fordon fick sin redogörelse av Anders 
Gunneriusson (till vänster) från Transport-
styrelsen och Patrik Andersson från ack-
rediteringsorganet Swedac som löpande 
begär in info om hur bilbesiktningarna 
förbereder sig. Första april permanentas 
reglerna efter pågående dispensövergång. 
Nytt är bland annat kravet på 75 procent 
av garanterat axeltryck i lastsimuleringen. 
Ytterligare ändringar kan komma gällande 
pulsering och friktion.

– En stor andel fordon kommer att gå 
från godkänt till underkänt. Uppfylls inte 
reglerna blir det underkänt, sa Gunneri-
usson.

Servicemarknadschefen Mikael Wad-
sten från Arver Lastbilar var bekymrad.

– Allt har gått fort, bara två av tre 
leverantörer är i fas. Bilbesiktningarna 
kommer först, verkstäder kommer sist 
i kön och riskerar att stå utan godkända 
programvaror för att köra bromsproverna 
och internutbilda enligt de nya metoderna.

AUTOMÄSSAN

Werkstagruppen 
satsade på egen 
stor monter – för 
att visa upp sig och 
inte minst möta alla 
skolelever, morgon-
dagens medarbetare. 
Tusentals glasögon 
och kepsar med log-
gan spreds. På bilden 
fr v Victor Windman, 
Patric Sjöholm, Niklas 
Jacobsson, Johan 
Rennerfelt och Urban 
Magnusson.

Med klenoderna från Saab Car mu-
seum ville Orion åskådliggöra hur 
bra det går att hålla liv i gamla bilar 
med rätt reservdelar. På parad 
stod fem fina Saabar, från den först 
serietillverkade till 9-5:an.

Verktygsbodens välbesökta monter var uppbyggd i ruffigt 
retrostuk. Där stod Lars Edwardsson och putsade på en Ro-
ver -70:a och demonstrerade sina verktyg och de egna poler- 
och rengöringsmedlen Prattis i nostalgiska förpackningar.

”Finn 7 fel!”

MicroLogis-
tics klassiska 
däck-kärra 
visades i en 
ny förstärkt 
design som 
klarar ända 
upp till 
24-tumsdäck. 
Bland annat 
är gafflarna 
förstärkta 
med bredare 
klor för att 
klara tidens 
större och 
tyngre däck. 
Priset är 
8 975 kronor 
exkl moms. 
Björn Carls-
son demon-
strerar.

Kvalitet i det 
dagliga arbetet 
fångar upp 
självklarheter 
som göm-
mer sig runt 
hörnet, sa 
Peter Steiner 
från Training 
partner som 
talade om 
kundpopulära 
verkstäder.

TOP OF COLOUR SUPPLIER
Axalta passade på inviga sina nya 
lokaler i Sisjön under Automässan 
och mängder av branschfolk tog 
del av de toppmoderna lokalerna, 
byggda för framtidens miljökrav och 
maximal energibesparing. Här finns 
tre mixrum, avsedda för vart och ett 
av varumärkena, två sprutboxar och 
ett verkstadsområde, även en box 
dit lackerare kan komma och öva 
spontant med kort varsel. Och så det 
allra senaste i fråga om slipmaski-
ner, sprutor och tillbehör.

Utbildningsverksamheten Axalta 
Refinish academy förbättras och 
fördubblas; två kurser kan snart 
köras parallellt. I mitten av maj drar 
kurserna i gång i de nya lokalerna 
som dekorerats med designmålade 
skiftningar på plåtarmaturer.Training manager Roy Caspersen hälsade välkom-

men till Axaltas nya high tech-anläggning.

Tävlingen om att hitta kvalitetsbristerna efter en skade-
reparation på bilen i MRF:s monter är avgjord. De här 
vinnarna har dragits:
1:a pris, en övernattning för två på valfritt Scandic-
hotell i Sverige: Petri Niska, PV Bensin & Verkstad
2:a pris, ett SmartDNA-kit: Stefan Mårell, Autocenter  
i Örkelljunga
3:e pris, biobiljetter: Rasmus Wikström, fordons- och 
transportprogrammet, Bäckadalsgymnasiet

Bilproffs/MYN samlade 
stora skaror gymnasiele-
ver, hälsade dem välkom-
na till branschen, berät-
tade om tekniksprång och 
utvecklingsmöjligheter. 
Tre checkar om vardera 
20 000 kronor delades ut i 
en Instagramtävling och i 
montern kunde verkstäder 
besökas genom VR-teknik. 
På bilden syns Anette 
Norinder.
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Lack- och skadeträff
2

Här minglar
skadebranschen
På MRF:s lack- och skadeträffar pulserar tempot spänstigt. I år 
hölls sammankomsten i anslutning till Automässan. Cirka 170 per-
soner var där och tog del av ett program fyllt av kvalitetstänk och 
inspiration, prisutdelningar och festivitas.
AV  ING-CATHRIN NILSSON

SKAFFA STENKOLL!
Thomas Engström och Per Fredriksson från Kontrollerad bilverkstad 
(KBV) sa att de vanligaste avvikelserna de hittar är delar lagda i kupén. 
Sedan duggade kvalitetsråden:
✔ Ha en checklista för hela processen. 
✔ Gör skadebesiktningen grundligt. 
✔ Planera och förbeställ delar i tid, kolla att Cabas stämmer överens med 
tillverkarens anvisningar.
✔ Ta fram aktuella reparationsanvisningar samma dag jobbet börjar.
✔ Tvätta bilen före reparation.
✔ Komplettera, under lackeringstiden, clips och annat som kan ha pajat.
✔ Be en kollega kolla slutresultatet. Hjälp varandra.
✔ Se aldrig avvikelserapportering som ett problem.
✔ Gör en noggrann slutkontroll; ett backjobb blir aldrig lönsamt.

Svenstigs Bil i Värnamo blev bästa lackeringsverkstad i konkurrens med Atteviks i Nässjö och 
Kungsbacka Billackering. Mikael Holmberg  och Johan Enell tog emot priset av Jan Olvenmo. 
Bästa Skadeverkstad blev Lindesbergs Bilskadecenter, representerad av Henrik Carlsson och 
Peter Larsson i mitten. Nominerade var också Helmia Bil i Karlstad och Sällstorps Plåt & Lack.

Markus Barske från Cirkus 
Markus stod för underhåll-
ningen.

Syskontrion Emil, Malin och Mattias Wennman, som driver familje-
företaget Wennmans Bilplåt i Uppsala, berättade att de har stort 
fokus på god stämning i företaget.

Servicechef Johan Enell och 
verkstadschef Mikael Holmberg 
från Svenstigs Bil är här ovetande 
om att företaget skulle få pris 
som bästa lackeringsverkstad på 
kvällen.

If fanns på plats och fick synligt  
bevis på förstaplatsen i Försäkrings-
bolagsenkäten. Annika Berglund, 
som är chef för eftermarknad motor-
skador, var glad.

Motorbranschens krönikör Anders Parment pratade livfullt om tio trender 
och hur verkstäderna kan utveckla sin konkurrenskraft.

Åsa Meland, fd 
pilot och kvalitets-
coach gav många 
tips utifrån flygets 
kvalitetskontrol-
ler där allas ögon 
är på ständiga 
förbättringar. ”Ha 
checklistor, inklu-
dera alla och räkna 
fram vinningarna”.

Jonas 
Widell från 
Stockholms 
Karosslack 
och Peter 
Larsson 
från Lin-
desbergs 
Bilskade-
center upp-
skattade det 
kollegiala 
utbytet.

Björn Kronkvist från Atteviks i Nässjö pratade rekryte-
ringsbehov med Karl Åkesson från färgleverantören PPG.

En hint om framtida karossmaterial, som en mix mellan  
kolfiber och aluminium, gav Håkan Backegårdh från BMW;  
de tunga batterierna i elbilarna måste kompenseras. ”Ni möter 
en framtid med högspänningskomponenter, ta reda på vilket 
arbetsgivaransvar ni har.”

ÅRETS HEDERSPRIS 
gick till nestorn Roger Sjöberg 
från VW group som myntat be-

greppet ”Skadesidan ska tas från 
baksidan till framtiden”.

Henry Korkeasalo från LC Bilcenter i 
Bålsta hann med en runda på mässan 
före lack- och skademötet.

Roligt att höra vad som är på g, sa 
uppsaliensaren Jimmy Rönnmark 
från JR Lackcenter.

Bästa verkstad 
för plastreparatio-
ner premierades 
också. I konkur-
rens med Rejmes 
i Norrköping och 
Werksta Örebro 
knep Jönköpings 
Bildemontering 
segern. Samuel 
Linddahl och Ste-
fan Wikström tog 
emot priset av Jan 
Olvenmo.
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Motorsverige
under ett tak
Nog vågar vi säga att det var ett genidrag av Stock-
holmsmässan att slå ihop Lifetyle motorshow, MC-
mässan och Bilar som jobbar. Och Sverige håller på 
att få en bilsalong igen. Det var många avtäckningar 
och premiärer på show-golvet som låg sida vid sida 
med transportbilarna så att många märken kunde 
visa de båda segmenten intill varandra. Parallellt 
pågick MC-yra och actionshower på två hjul. Det  
gasades och putsades, provsatts och beskådades  
av 55 000 ögonpar. 

Det är viktigt för Stockholm med en 
riktig bilmässa, sa Mercedes pr-chef 
Fredrik Wahrolén, på bilden framför 
monstertrucken G500 4×4.

STHLM MOTOR WKND

MC-hallen myllrade av komplexitet, här guldsmeden 
Gunilla Lantz som visade sin Panhead 1948 med sin 
logga på tanken och en växelspaksknopp, klädd med 
ett utsågat oxiderat silvernät över en spindel i guld.

Vid Motorbranschens 
besök var det högtryck 
vid visningen av Skodas 
nya Kodiaq. Jessica 
Aftén Moback från Skoda 
Bromma hade bjudit 
många kunder (ja, hon är 
kusin med handlaren Jo-
han Aftén i Åkersberga).

Transportbilssäljarna Patric Blom och Daniel 
Högberg förlöpte Mobility Motors i Bromma res-
pektive Sätra för Nissans monter där flaggskeppet 
Navarra och nya NV300 var främsta magneter.

Framtidens bilköpare. Profilskolan i Vällingby lät sina 
elever gå på bilsalongen. Här provsitter Niklas och 
Anton en Fiat 124 Spider, en koalition med Mazda.

Publikmagnet. Renault tog med sig förra årets 

Formel 1-bil till Stockholms lifestyle motor show.

Från Europeiska Motor tog sig 
transportbilssäljaren Jonathan 
Hammar till mässan för att bland 
annat visa nya Toyota Proace 
med cargo-funktion för större 
lastutrymme och tillverkad i 
samma fabrikslinje som syskon-
modellerna Peugeot Expert och 
Citroën Jumpy.

Torkarblad som passar 
dig och dina kunder!
Över 98% täckning med 14  blad
Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 
Med TRICO Flex® kan du erbjuda den senaste teknologin till de fl esta av dina kunder. 

• Innovativ design med låg profi l som ger en jämn och tyst torkning.
• Snabbt och enkelt torkarbladsbyte med SWIFT® Easy Connection Technology.
• Memory Curve Steel™ ger ett jämnt tryck för ett rent och klart torkresultat.
• Exklusiv tvåpunktskoppling motverkar ränder.
• Monteringsanvisningar på video med QR-kod.
• Perfekt för verkstäder, bensinstationer och detaljhandeln med 
 begränsat exponeringsutrymme.

M
arknadsförs av ferdfelt.se • Tel 08-749 35 50

Torkarblad som passar 

Med nästan 4,3 miljoner bilar på vägarna fi nns det många möjligheter till försäljning. 

För mer information kontakta oss, tel 08-749 35 50 eller kundkontakt@ferdfelt.se

Hitta rätt blad

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 och är idag 
världens ledande tillverkare till biltillverkarna (OEM) och eftermarknaden.
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DIALOG SOM utspelade sig på en verkstad för en tid sedan:
– Det går inte att ringa till farmor från min bil.
– Ehh, farmor?
– Ja, just det, sedan fattas det låtar från min Spotify-lista!
– Spotify?
– Precis, det får ni fixa!
– Ja, ja, jag får kika på det. Vi måste låna din telefon för att kunna felsöka
– Låna min telefon! Hur ska jag kunna ringa då har du tänkt?
Kunder vet inte eller hinner inte med bilarnas teknologi och än värre är 

det för verkstaden. Vem kan snabbt avgöra om det är ett fel eller en egen-
skap? Kommer kunderna att betala verkstaden om det visar sig att det är en 
egenskap, utan att det blir dålig stämning?

I HÖSTAS KÖPTE jag en batteridammsugare hos en av de större elektronik-
kedjorna. Tjejen i kassan hänvisade till varuutlämningen för leverans. 
Utlämningsstället fungerade även som reklamationsavdelning. Där fanns 
även en soffa och en kaffemaskin, ett ögonblick undrade jag varför. Efter 
ett tag stod det klart:

Två unga herrar stod på var sin sida om disken och det gick inte att 
undgå att höra konversationen mellan dem och killen bakom disken som 
skötte reklamationer:

– När jag ringer och surfar på min telefon blir den jättevarm.
– Mmm.
– Laddningen räcker bara tjugo minuter, sedan får jag ladda den igen.
– Mmm, är den fulladdad nu?
– Ja, den har stått på laddning över natten.
– Hur gammal är telefonen?
– Jag köpte den förra veckan, här!
Killen bakom disken knattrade flinkt på sitt tangentbord och ställde 

några onödiga frågor ytterligare om mobilen, som i min värld bara var att 
kasta och ersätta med en ny, omedelbart! 

Detta pågick i cirka en kvart. Under tiden kom en äldre dam. Efter ett 
tag frågade hon mig om de som stod vid disken skulle hålla på länge till. Jag 
rådde henne att ta en kopp kaffe och slå sig ner i soffan. 

Reklamationskillen blev så småningom klar med knattrandet och avslu-
tade med att lämna över ett Afyra-ark till ägaren av den varma telefonen 
med kommentaren:

– Vi tar ut en avgift på 495 kronor om vi inte hittar något fel på din tele-
fon, så jag vill att du skriver på här.

– Skriver på! Va, fan, min telefon går ju inte att hålla i, känn!
– Ja, ja, det är bara vår policy, du måste skriva på för att vi ska kunna 

felsöka telefon.

HADE DETTA hänt på en verkstad hade bilägaren troligen delat ut en käftsmäll, 
lovat att aldrig mer komma tillbaka och upplyst hela världen om att både 
verkstaden och märket som verkstaden representerar är det sämsta som finns.

För att all teknik ska fungera i en bil måste den blåtandas från mobilen 
via appar, från stektermometern till den senaste väderobservationen. Vem 
ska betala felsökningen? Sannolikt vill inte tillverkarna betala för en under-
sökning om bilens displayer visualiserar det telefonen blåtandar. 

Krönika
Verkstäder tar 
för LITE betalt!

AV JOACHIM DUE-BOJE

”Hade det som händer i elektronikbutikerna, 
hänt på en verkstad hade bilägaren troligen 

lovat att aldrig mer komma tillbaka”

JOACHIM DUE-BOJE HAR DRIVIT EGEN VERKSTAD I 30 ÅR, ÅKT RUNT OCH HÅLLIT 
FÖREDRAG OM KUNDVÅRD OCH KUNDRELATIONER I 15 ÅR OCH VAR SOM JUNIOR 
RALLYÅKARE PÅ SM-NIVÅ. I DAG ÄR HAN SERVICEMARKNADSANSVARIG PÅ MRF 
OCH SKRIVER SOM HAN ÄR – MED SCHVUNG OCH FINESS. 

Verkstäder måste ta bättre betalt!

OM DU HADE två miljoner på fickan, skulle du starta en bilverkstad då? Låt 
oss göra några jämförelser:

Du startar en verkstad med fyra mekaniker och en servicerådgivare. 
Med lyftar, verktyg, lokalhyra, uppvärmning, årsabonnemang, övriga 
investeringar och löner hamnar den totala kostnadsmassan på ungefär 5,7 
miljoner per år. Bara handskar till fyra mekaniker kostar 20 000 kronor/år. 
Verkstaden behöver 1 900 lojala kunder som reparerar sina bilar för 3 000 
kronor varje år, för att du ska nå plus minus noll.

Du kanske startar en golfbana i stället. En golfanläggning med ranch, 
klubbhus och hela baletten kostar i grova drag 32 miljoner. Arrende på 
marken tillkommer. Lånar du till hela beloppet och betalar av på 20 år blir 
den totala årskostnaden med elva heltidsanställda drygt 9 miljoner. Då 
krävs att minst 1 200 medlemmar betalar 7 500 kronor per år för en spelrätt 
för att du ska nå break-even.

Eller du kanske väljer att starta ett gym. Den totala investeringen är cirka 
5 miljoner för ett normalstort gym. Avskrivningar, hyra, personal och rörliga 
kostnader på ett år är ungefär 8,7 miljoner. Gymmet behöver 1 800 kunder 
som betalar 4 800 i medlemsavgift per år. Det gymmet jag faktagranskade 
har mer än 4 100 kunder – som dessutom gör det mesta av arbetet själva.

EN VERKSTAD kommer inom kort behöva debitera 3 150 per timme för att 
täcka investeringar, utbildningar och abonnemangskostnader. Skillnaden 
mellan en verkstad, en golfbana och ett gym är att verkstaden måste 
investera betydligt mer i utbildning av sin personal än de andra. Den 
investeringen går inte att vare sig leasa eller avbetala för du har ingen 
aning om restvärdet.

Hjulinställning
John Bean V3400
Uppfinnaren av 3D tekniken för hjulinställning presenterar nu 
nästa steg i modern hjulinställningsteknik - V3400 den mest 
avancerade hjulinställningsmaskinen i företagets historia.
Ny Pro42-premium programvara gör det enklare och snabbare 
för teknikern att göra en hjulinställning. På 2 minuter gör du en 
komplett uppmätning av fordonet!
V3400 har de nyutvecklade AC400 snabbfästena i magnesium 
som enkelt fästs på däcken. Hjulinställaren har trådlös kommu-
nikation mellan kameratornen och datorn och går att få i flyttbart 
utförande. Finns även som märkesgodkänd.

199 000:-
exklusive moms

Pris från:

Du kan finansiera ditt köp med leasing till 
fördelaktiga villkor, kontakta oss för mer 
information.

Leasingkostnad: 

3 146  kr/mån.*  
(60 mån)
*Första förhöjd 10% och restvärde

NYHET!

Sax-/Hjulinställningslyft
MAHA DUO CM 4.2 alt. 5.0 ton
DUO CM är en nyutvecklad extremt stabil saxlyft 
vilken tillgodoser de senaste behoven för arbete på 
fordon. Lyften är låg i nedsänkt läge vilket är en för-
del vid montering ovan golv. Kan även förses med 
automatisk eller manuell tiltfunktion för att  under-
lätta påkörning av låga fordon.

DUO CM är helt öppen mellan körbanorna och 
passar såväl som inspektionslyft i en testline, som 
en reparationslyft och uppfyller de högt ställda krav 
som gäller vid hjulinställning. 
Den är även märkesgodkänd.

TM
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Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare
• Retardationsmätare 
• Tryckmanometer

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Medlem av

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING



 

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

NU FINNS ETT STORT UTBUD FRÅN 
CORGHI HOS CONTINOVA

CORGHI MASTER CODE

Corghi Master Code har 4 automatiska arbetscykler för att göra proceduren snabb, 
enkel och absolut säker för fälgen och däcket. Det datoriserade Touch Screen 
systemet guidar användaren genom hela proceduren. Corghi Master Code kan 
användas till alla typer av däck från Run Flat-UHP  till mjuka däck. Hjulet monteras 
på maskinen med en elektromekanisk låsning via fälgens centrumhål. Den dubbla 
clinchpressen kan användas vid demontering och montering av däcket. Steglös 
hastighet på monteringbordet med bibehållet vridmoment oberoende av varvtal. 
Inbyggd pumpdator för luftpåfyllning av däcket Standardutrustad med hjullyft 
för enkel hantering av tunga hjul. Monteringshjälp, kamera och smörjsystem 
för däckets clinch är standard.

• Helt automatiserad procedur
• Kamera för kontroll av undre clinch
• Inbyggd pumpdator
• Automatiskt smörjsystem för däckclinchar
• Corghis patenterade verktyg
• 220V inverter motor med 2 hastigheter, kraftigt vridmoment
• Inställning av monteringshuvudet med ett knapptryck
• Inklusive hjullyft för mycket enkel hantering av tunga hjul
• Fälglåsning via centrumhålet (automatisk)
• Ingen kontakt med fälgen
• Ergonomisk kontrollpanel
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