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EN MILJON I MÅNADEN
Så många bilsugna besök har Bytbil och vi 
förmedlar 25 000 leads till bilhandeln.  
Varje månad! 

Vi ger dig även tjänsterna du behöver:
• Responsiva hemsidor
• Ditt billager på din hemsida och på Facebook
• Prisskyltar och storskärmsvisning till bilhallen
• Tillgång till vägtrafikregistret 

Hur kan vi hjälpa dig att öka försäljningen?  
Ring oss på 08 – 732 28 00 eller maila till  
sales@bytbil.com så berättar vi mer.
 
Vi hörs!



 4 MOTORBRANSCHEN 10 .2016

Branschens ödesfrågor
VÅR BRANSCH STÅR inför, kanske dom största 
förändringarna i modern historia. 

Digitaliseringen tar en naturlig plats för fram-
tidens bil- och serviceköpare. Vi får nya format 
på bilförsäljning som flyttar in i köpcentrum där 
personalen fungerar som ”änglar”, som dom kall-
las, för att vara behjälplig att beställa bilen online. 
Exempel har funnits ett par år för nisch-märken, 
nu kommer koncepten bredare. 

I säljbutiken Rockar Hyundai, mitt i London, 
sker provkörning via garaget och egen serviceverk-
stad saknas. Här ska också Land Rover och Jaguar 
plockas upp. Motsvarande koncept finns bland annat 
i Cartopia i Norge och ett helt nytt samarbete mellan 
Santander och Nissan i en pop up-store i Finland.

TUNGA SPELARE som Amazon kliver in med en 
ny webbplats där Amazon Vehicles lanseras. Där 
presenteras ett 30-tal märken på den amerikanska 
marknaden i detalj. Konsumenter kan än så länge 
inte köpa från sajten, men möjligheten för jämfö-
relser är många – priser, specifikationer, detaljerad 
kundrejting.

LÄGGER VI SEN TILL allt kring uppkoppling, eller 
det branschen kallar ”connectivity”, ökar omställ-
ningshastigheten mångfalt. I dagarna lanserade 
Über självkörande taxi i USA, om än med en över-
vakande person med i bilen. Volvo och Über ska i 
ett nära samarbete testa 500 självkörande Volvo-
bilar med planerad start direkt efter årsskiftet. 

FLERA BILTILLVERKARE allierar sig med Google 
och Apple för sina connectivity-plattformar. Men 

här kommer det att bli en kamp om informations-
företräde för framtiden; Google och Apple kan nog 
gärna se att bilarna är en commodity-stapelvara där 
olika prestanda kan tas ur en bil beroende på vad 
man betalt för abonnemang. I det scenariot hamnar 
våra traditionella handelsled helt utanför informa-
tionsflödet från och till fordonen och kunderna. 

Därför ligger frågorna om konkurrensförutsätt-
ningar, säkerhet och personlig integritet högt upp 
på EU:s agenda nu. Målar man med den ”svarta 
penseln” kommer bilförsäljning att ske online till 
stora aktörer/fleet, samtidigt som ny teknik via 
elbilar leder till minskat serviceinnehåll.

TACK OCH LOV finns motkrafter som ger oss lite tid 
att fatta underbyggda beslut. Sverige har bilparker 
på fem sex miljoner fordon som ska bytas ut under 
en ekonomisk livslängd. Efterfrågan på att ta och 
känna på produkten bil kan bestå. Mobilitetsbe-
hoven ökar för att människor ska klara sin vardag, 
och en fritid som kräver egen bil med tillbehör för 
cyklar, kanoter, barnens säkerhet med mera.

Med ökad mobilitet kommer ökat antal körda ki-
lometer – även om de kan vara autonoma – och fler 
kilometrar betyder större behov av service/underhåll.

VI KOMMER TILLBAKA till digitalisering och upp-
koppling för att alla ska få information och fakta med 
sig till styrelserummen och i dialogen med huvud-
männen om framtidens investeringar och vägval.

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

”Tack och lov 
finns motkrafter 
som ger oss lite 

tid att fatta under-
byggda beslut”

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      

Teknikintresset hos vår reporter ROLAND WIRSTEDT 
är genuint. I unga år jobbade han som motorman till 
sjöss för att sedan utbilda sig till gymnasieingenjör. 
Tanken var att bli maskinchef. Men andra intressen  
tog över. Det blev i stället journalistutbildning och  
jobb som ekonomi- och teknikreporter. Efter moget 
övervägande sålde han för ett år sedan sin Subaru  

Impreza och anslöt sig till Sunfleet. ”Vi bor i stan och jag kör inte 
särskilt mycket i jobbet så det blev en utmärkt lösning för mig”.

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, 
Thomas Drakenfors, Maria Eriksson, 
Peter Lorin, Gudrun Pawlo Lindskog, 
Mikael Jägerbrandt, Louise, Molander, 
Nellie Pilsetnek, Marianne Sterner, 
Roland Wirstedt

KRÖNIKÖRER: Thomas Drakenfors  

FOTOGRAFER: David Back, Åke Eric-
son, Camilla Lindqvist, Kim Norman, 
Mats Petersson, Anna Rehnberg

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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SVERIGES STÖRSTA återförsäljar-
förening är Volvo- och Renault-
handlarföreningen. I GA-enkäten 
får de näst högsta betyget av sina 
medlemmar, hack i häl på VW, i 
fråga om återförsäljarföreningens 
samarbete med generalagenten. 
Andra märkesföreningar besöker 
då och då kansliet i Västra Frö-
lunda för att studera förtroende, 
engagemang och självständighet i 
föreningsform.

– Vi har en bra dialog med 
generalagenten, som bygger på 
förtroende. Vi litar på varandra i 
diskussionerna, även om vi ibland 
har skilda uppfattningar, säger 
Christer Persson, försäljningsan-
svarig på Volvos handlarförening 
(VHF).

– Vår styrka kommer från 
engagemang och lojalitet från 
återförsäljarna och en omfattande 
rådsverksamhet som innefattar 

både försäljning, servicemarknad, 
finansiering, begagnat, it och 
många andra frågor.

VHF jobbar nära sina medlem-
mar och rådsverksamheten är 
förankrad ut i handeln. Samtidigt 
är VHF den absolut största hand-
larföreningen med ett kansli med 
femton heltidsanställda medar-
betare (tre personer jobbar för 
bränsleföretaget Tanka) som bara 
jobbar för att relationen mellan 
GA och ÅF ska fungera så smidigt 
som möjligt.

PÅ KANSLIET har alla sina an-
svarsområden tydligt definierade, 
oavsett om det handlar om för-
säljning och servicemarknad för 
personbilar eller lastbilar, eller om 
kvalitet och miljö som spänner 
över alla fordon.

– Fördelen är att vi blir bra och 
specialiserade på det vi gör, även 

om varje ansvarsområde innehål-
ler skiftande frågeställningar.

Rätt mix av medarbetare är en 
stor fördel, enligt Persson. De mär-
ken som bara har en anställd vd el-
ler tvingas förlita sig på engagerade 
vd:ar i handlarledet kan ha svårt 
att hinna bevaka alla områden.

– Vi tror att det är en styrka att 
kunna driva frågor när man inte 
är i beroendeställning. Ibland tar 
det lite längre tid för oss att hitta 
en bra lösning eftersom vi alltid 
förankrar frågeställningarna hos 
våra medlemmar, men när en 
fråga väl är löst står alla upp för 
den, säger Christer Persson.

Internationellt har Volvo obe-
roende återförsäljarföreningar i 
varje land, men styrkan verkar gå 
jämsides med marknadsandelen; 
ju högre andel, desto starkare 
handlarförening, enligt Christer 
Persson. 2	 	 me

Upptäckt trp-styrelsens
nya automattjänst?
Det var strax före sommaren som trans-
portstyrelsen automatiserade uppgifter 
om skulder, de som följer med en bil ef-
ter ett ägarskifte. Förr fick man ringa un-
der kontorstid för att kolla om en bil var 
besudlad med obetalda skulder. Numera 
kan man ringa kundtjänst 0771-14 15 16 
dygnet runt och ange ”ägaruppgifter” via 
en automatisk receptioniströst. Boksta-
verar man registreringsnumret får man 
de aktuella uppgifterna upplästa.

Men observera: Både vi och andra 
har upptäckt att det är först efter att 
man har tryckt på ”repetera” som de 
fullständiga uppgifterna rullas upp.

Toklördag i Norrtälje
Återförsäljarna i Norrtälje rullade till 
torgs häromhelgen och slog för första 
gången följe med kommunens handlar-
förening på den månatliga ”Toklördagen”. 
Sju MRF-handlare bildade karavan med 
Roslagskändisar i strajpade Audi, Dacia, 
Ford, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, 
Peugeot, Renault, Skoda, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Volvo och VW. Det var höstnyhe-
ter, bland annat avtäcktes en Volvo V90 
två veckor före premiären. Alla hade 
specialerbjudanden. Lundqvist Bil sålde 
en ny Kia Ceed. Två pallar spolarvätska 
såldes till superpris, vilket inbringande 
10 000 konor till den ideella föreningen 
som stödjer ekonomiskt utsatta barn och 
ungdomar. ”Tack till alla MRF-bilhandla-
re” står det på deras hemsida nu.

Ny Hondahandlare
Honda har nyligen fått en ny återförsäl-
jare och serviceverkstad i Vänersborg 
i form av IA Bil. Företaget säljer och 
servar även koreanska SsangYong och är 
auktoriserad serviceverkstad för Kia.

Hyundai-skifte i Västerås
Ove Andersson Bil i Västerås har 
nyligen tagit över som återförsäljare 
och serviceverkstad för Hyundai på 
Västeråsdistriktet efter Landrins Bil. 
Ove Andersson Bil säljer och servar 
även Mazda.

Styrka vara stor ÅFF
och kunna specialisera

”Jag följer studenter 
ända från årskurs 1”

VAD GÖR DU?
ULRIK KARLSSON

HÄNDER I BRANSCHEN

Front ”Det är nästan lite synd om de handlare som  
verkligen försöker vara ärliga och seriösa. De har  
självklart fördelar av det, men inte så stora som de  

förtjänar när marknaden är helt galen och mer eller  
mindre vem som helst kan sälja vad som helst.”

Zetterbloms expanderar
Åttioårsjubilerande Zetterbloms Bil i Norrköping, återförsäljare för Citroën, Mazda 
och Mitsubishi, har nyligen öppnat en filial i grannorten Finspång; den nedlagda 
bilfirman HG Dahls tidigare lokaler har tagits över. Här säljs alla tre nybilsmär-
kena och även begagnade bilar. Zetterbloms är ett av Sveriges äldsta existe-
rande bilföretag i grundarfamiljens ägo och omsätter cirka 200 miljoner med 26 
anställda. Nyligen har fjärde generationen Zetterblom personifierad av Oscar, 
24, börjat arbeta i familjeföretaget vid sidan av sin far, vd Fredrik.

Ulrik Karlsson, är 
chef för division Mitt 
på Holmgrens Bil i 
Jönköping.
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Christer Persson 
är försäljningsan-
svarig.

Vad gör du som utbildningsan-
svarig för era praktikanter?
– Jag lägger mycket tid på samar-
betet med fordonstekniska utbild-
ningen i Jönköping. Jag träffar alla 
studenterna redan första året innan 
de valt inriktning för att berätta 
hur spännande det är att jobba i 
motorbranschen.

– Därefter träffas vi regelbundet 
under andra och tredje studieåren, 
både mellan praktikperioder och 
under arbetet. Vi ser till att de kän-
ner sig välkomna, att de får en egen 
fadder och får vara med och lära 
sig yrket när de är ute på praktik.

Varför sådant engagemang? 
– Det är viktigt att hitta rätt elever 
och ta hand om praktikanterna 
redan när de börjar sin utbildning. 
Det är en investering för fram-
tiden. Fler borde jobba så för att 
hitta morgondagens medarbetare 
och forma dem så att de får rätt 
inställning till jobbet.
 
Vad är viktigast? 
– Det absolut viktigaste är att välja 

rätt elever. Vi ställer krav på våra 
praktikanter att de jobbar hårt 
med grundämnen som svenska 
och engelska som är viktigt för att 
kunna jobba i verkstäder i dag. Jag 
möter ofta syv-konsulenter som 
blir förvånade över att mycket av 
teknikernas jobb i dag är datorer. 
Det räcker inte att ha kunskap i 
händerna.

– Våra mekaniker går ju flera 
utbildningar varje år för att kunna 
jobba med de bilmärken som vi 
arbetar med. De gör prov och måste 
vara godkända. Det kräver både 
läsförståelse och goda kunskaper i 
engelska.

Får alla jobb efter praktiken? 
– Om allt fungerar bra kan vi 
erbjuda feriearbete och tillsvida-
reanställning. Men vi kräver också 
att eleverna ska kunna ta hand om 
kunder och vara socialt kompe-
tenta. Vi funderar också på att lyfta 
in fler yrkeskategorier i praktiken, 
exempelvis reservdelsrådgivare, 
men också av dem krävs social 
kompetens. 2  me

FACKMÄ SSIGA VHF

*Baserat på resultaten från Sequence VG slamprover med 0W-40. 1Baserat på resultaten av ACEA M 111 bränsleekonomitest jämförst med industrins 
referensolja. 2 Baserat på NOACK volatilitetstest och kraven från utrustningstillverkarna. 3 Jämfört med oljor med högre viskositet. 4 Baserat på jämförelse 
mellan Sequence IIIG-prestanda och Grupp II- och Grupp III- basoljor.

En rEvolution 
i motorolja
DesignaD från naturgas

shell helix ultra  
MeD PurePlus technology
Ingen annan motorolja rengör motorn bättre*.

Upptäck fördelarna med naturgas på www.shell.conaxesstrade.com

Presterar unDer 
extreMa förhållanDen,4

MinDre
Påfyllning2

Bättre 
BränsleekonoMi1

Peder Karlsson, Auto Motor & Sport, i anslutning till tidningens sportbilsundersökning
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Front 
2

BRÖDERNA BRANDT L A ST VAGNAR

När påbyggnadsföretaget som de 
samarbetade med gick i konkurs 
såg Erik Brandt på Bröderna 
Brandt Lastvagnar en affärsmöj-
lighet. Tidigt i höstas lät han sina 
egna mekaniker ta över jobben.

ERIK BRANDT ÄR fjärde generationen 
Brandt och sedan årsskiftet ny vd för 
Bröderna Brandt Lastvagnar med 
huvudkontor i Åmål men verksam-
het över stora delar av Bohuslän, 
Dalsland, Trestadsområdet och 
Värmland. Genom deras anlägg-
ningar passerar främst Volvo Last-
vagnar, men även lätta transportbi-
lar som Renault, Dacia och Ford.

I början av september blev de 
också med påbyggnadsföretag.

Hur gick det till?
– Vår tidigare partner på trans-
portbilssidan JP Bilinredningar 
gick i konkurs i våras, samtidigt 
som vi förde diskussioner om hur 
vi ska klara utmaningarna inom 
lastvagnar och buss där arbetsbe-
lastningen går i perioder från att ha 
fullt upp till mindre att göra.

– På andra anläggningar har vi 
försökt att klara svängningarna 
genom att exempelvis ta in längre 
skadejobb. Vi har sedan i våras i 
liten skala testat lättare påbygg-
nationer och såg att vi hade både 
potential och kompetens. Det nya 
var just att det var lätta jobb. Vi 
har sedan länge stor erfarenhet av 
byggnationer med flak och kranar.

Vad är det för uppgifter?
– Inklädnad, dragkrokar, skåp och 

hyllor, men även om våra mekani-
ker är överkvalificerade så är det 
flera som visat intresse av att jobba 
med det här eftersom de får ansvar 
för en egen affär, vilket kompense-
rar att det är enklare jobb.

Hade ni allt ni behövde för att  
ta över verksamheten?
– Vi fick komplettera med att jobba 
upp inköpskanaler och skriva avtal 
med underleverantörer. Sedan var 
det bara att köra. 
– Just nu har jag en mekaniker och 
en reservdelsman som ansvarar för 
verksamheten och i uppstartsfasen 
finns även marknadschefen med. 
Det är viktigt att ha personal som 
är dedikerad för påbyggnationer, 
annars blir det lätt att de rycks 
bort från de mindre jobben om ett 
större lastbilsjobb kommer in. 

Hur går det?
– Vi är i uppstartsfasen fortfarande 
så det är för tidigt att utvärdera, 

men vi hoppas kunna göra jobb 
på ett hundratal lvc-bilar på ett 
år till att börja med. Jag är inte 
främmande för tanken att utöka 
verksamheten. 

Finns andra fördelar med  
påbyggnaderna?
– Jag tror att de är en bra ingång 
för unga mekaniker som behöver 
komma in i miljön, i vår verksam-
het och få jobba. Vi har just anställt 
en av våra gamla praktikanter från 
fordonsprogrammet till sådana här 
jobb. Hade vi inte haft det här att 
erbjuda hade vi varit tvungna att 
låta honom gå.

Har du något mer på gång?
– Ha, ha, nej, men branschen är 
gammal och mogen och det är 
typiskt för mogna branscher att 
lönsamheten går ner och då gäller 
det att vara kreativ och hitta sätt att 
optimera resurserna på. Att tänka 
lite smartare. 2	 me

Mer siffror
Nu är fjolårets bilrelate-
rade statistik samman-
ställd av Bil Sweden 
i årsboken ”Bilismen 
i Sverige 2016” som 
också finns som pdf. 
Diger läsning på 64 
fullmatade sidor. Svart 
på vitt om den starka tillväxten av 
bilparken, de höga svenska drivme-
delsskatterna, bilens dominans som 
transportmedel och väldigt mycket 
mer. Årsboken kan beställas på www.
bilsweden.se

Fler Ford Stores
Etableringen av nya Ford Stores, med 
ensamrätt att sälja Fords exklusivaste 
modeller, däribland Vignale och Mus-
tang, fortsätter i snabb takt i Sverige.

I dag finns fem svenska Ford 
Stores i Malmö, Halmstad, Väners-
borg, Stockholm/Kista och Växjö, där 
Växjö-anläggningen alldeles nyligen 
slog upp portarna. Senare i höst till-
kommer en sjätte i Göteborg och för 
2017 utökas konceptet med Stock-
holm/Segeltorp, Linköping, Umeå 
och Helsingborg plus ytterligare en, 
vars geografiska lokalisering ännu 
inte är offentlig. I slutet av 2017 
kommer det alltså att finnas totalt 
elva Ford Stores i Sverige.

Ny sydostanläggning
En ny Toyota-anläggning i Karls-
krona beräknas stå klar i början av 
nästa år. Bakom satsningen står Bil 
& Motor i Sydost, som i fjol förvärva-
de Toyota i Kalmar.

– Vi började redan då planerna för 
en comeback för Toyota i Karlskrona 
och hittade en fastighet att hyra, för 
liten för fullskalig verksamhet, men 
det fanns möjlighet att få bygga på 
tomten bredvid. Planen var att få 
en snabb start för en servicepunkt 
i Karlskrona, smidigt med tanke på 
att kunderna nu kommer att hitta till 
vår nya adress, säger servicemark-
nadsansvarie Andreas Nilsson.

verkstäder finns det i Sverige! 
Det är så nära sanningen det 

går att komma. MRF:s Joachim 
Due-Boje har lagt ner ett gediget 
inventeringsjobb och nagelfarit 

branschen. I totalsiffran innefat-
tas bil-, skade/lack- och däck-

verkstäder, både för personbilar, 
lastbilar och bussar. Tillsammans 
sysselsätter verkstäderna 20 564 

anställda. Räknar man bort 
företag som omsätter mindre än 
en halv miljon och inte har några 
anställda återstår 4 090 verkstä-

der. Siffrorna gäller för 2015.

Tog över påbyggnaderna 4 645 

På HA Bilskadecenter i Nykö-
ping tas mycket tilläggsbil-
der för dokumentation; alla 
plåtslagare fotograferar under 
jobbens gång med mobiltelefo-
ner (som de också får använda 
privat). Fotograferingen är 
inskriven i befattningsbeskriv-
ningarna. Minimikravet är 
att alltid ta minst en bild när 
det riktas. Via en app laddas 
bilderna sedan upp till företagets interna server. Och när 
det görs slutkalkyl bifogas bilderna till försäkringsbola-
gen. Det är viktigt att kunna göra en korrekt kalkyl och 
dokumentera eventuella tveksamheter.

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

Med tre klick kan du beställa kompletta hjul till din kundbil, på vår webbplats. 
Lägg till två klick, så har du bestämt dig för trycksensorer också. Det tar 
vanligen bara några få minuter för våra kunder att hitta, välja och beställa en 
omgång vinterdäck till en kundbil. Sen tar det en stund för oss att plocka ihop 
och montera, samt skicka iväg beställningen. 

Det här gör förstås bilsäljarens jobb enklare – man slipper leta på eget lager 
och tänka på dimensioner, fälgtyper och bultcirklar, när en bilkund vill beställa 
vinterhjul. På vår webbplats är det bara att slå in bilens reg-nummer eller 
modellkod, så kommer ett antal alternativ upp, med bild, pris och allt. 

Vi har ett jättelager med däck och fälgar, i Karlstad. Till det har vi kopplat ett 
kraftfullt datasystem – som också går att koppla ihop med kundernas a� ärs-
system om man vill. Och så förstås en väloljad logistik. 

Testa själv – hör av dig så får du inloggningsuppgifter. Eller om du hellre vill, 
kommer vi ut till dig och visar hur det funkar. 

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000
NYA BILAR 

UTAN 
VINTERHJUL!

KLICK
KLICK
KLICK
 ...OCH KANSKE...

KLICK
KLICK

Övertagandet av påbyggnadsföretaget blev ett sätt att jämna ut sväng-
ningarna på marknaden för Bröderna Brandt. Inblandade i projektet är 
från vänster Erik Brandt, vd, Michael Guldbrandsen, säljare, Lennart 
Andersson, reservdelar, Fredrik Drewitz, mekaniker och Patrik Wal-
lentin, servicemarknadschef.

Här plåtar skade-
teknikern Tommy 
Nordahl.

Plåtslagarna plåtar Skoda-störst i Norden
I slutet av augusti invigdes Din Bils 
nya flaggskeppsanläggning Skoda 
Infra City, vid E4.an i Upplands-
Väsby, norr om Stockholm, där en 
VW-anläggning har drivits sedan 
2014. Nu finns här också Nordens 
största fristående Skoda-anläggning 
på 2 300 kvadratmeter. Din Bil är 
dessutom Sveriges största Skoda-ÅF 
med ytterligare fyra anläggningar i 
Stockholms-området; Bromma, Sätra, 
Täby och Södertälje. Tillsammans 
med fastighetsägaren Profi Fastighe-
ter i Infra City planeras ett kluster för 
laddning av elbilar.

Bilismen i Sverige  2016
fordonsbeståndet 
nyreg istrer ingarProdukt ion ,  exPort  och  imPortb i lskatter 
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HÄNDER  FRAMÖVER
Ekonomi för skadeverkstäder, MRF Kalkyl
11 oktober Örebro
12 oktober Norrköping
13 oktober Jönköping
25 oktober Göteborg norr
26 oktober Göteborg syd
27 oktober Hässleholm
Kurs som hjälper skadeverkstaden att hålla koll på timdebiteringen, upprätta 
kalkyler och inte minst, hur man bäst förbereder sig inför förhandling med 
försäkringsbolagen. Leds av Mikael Lund som var med och utvecklade MRF-
kalkylen. Bokning på www.mrf-bokning.se 

Plastutbildning, intensivkurs
Mjölby, Bojo utbildningar
17-20 oktober
14-17 november
Fyra dagars grundutbildning som avslutas med prov. Leds av MRF:s Jan 
Olvenmo. Bokning på www.mrf-bokning.se

Servicemarked Oslo
25–26 oktober 
Norges Bilbransjeforbund servicemarknadsdagar på Gardermoens kon-
gresscenter. I år kombinerad med Nyttekjøretøykonferansen för tung trafik. 
Parallella välfyllda program för båda kategorierna.

Bilens dag 
28 oktober
Manifestation av bilen runt om i Sverige. En central konferens planeras av MRF.  

Sema show, Las Vegas Convention center
1–4 november
En av världens främsta mässor för fordonskomponenter, ”drar branschens 
skarpaste hjärnor och hetaste produkter”. Därtill seminarier, demonstrationer 
och många event.  www.semashow.com

Begbil -16   
10–11 november Clarion hotel Arlanda
Tvådagarskonferens om begagnat i MRF:s regi. 
Belyser bland annat branschens framtid, digitalisering, sociala 
medier, lönsamhet, marknadsföring, teknologiutvecklingen och mycket mer. 
Fullbokad men kölista finns. Läs mer på mrf.se

eCar expo
11–13 november Eriksbergshallen Göteborg
18–20 november Nackastrandsmässan, Stockholm
Nordens första elbilsmässa med syfte att entusiasmera och utbilda konsu-
menter inför den pågående teknikomställningen. Helt eller delvis eldrivna 
fordon, även cyklar, skotrar, motorcyklar och laddningslösningar. 

Los Angeles Auto show
18–27 november 
Bilsalong med tio publika dagar som föregås av en teknik-konferens för 
branschföreträdare med flera. En utställningsyta, större än 70 000 kvadrat-
meter som tilldrar sig på Los Angeles Convention center. laautoshow.com

Automässan 2017 
18–21 januari, Svenska mässan, Göteborg
Nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens efter-
marknad. Parallellt pågår åtta kostnadsfria branschsseminarier, med stort 
fokus på verkstädernas framtida utmaningar, och program för gymnasieele-
ver från fordonsprogram. massor/svenskamassan.se

MRF:s Lack- och skadekonferens
21 januari, Göteborg i samband med Automässan
Årligt seminarium för plåt-, lack- och plastföretag, öppen för alla. Anmälan 
på MRF:s hemsida.
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Yrkesprov för lacklärare
Under två septemberdagar träffades 
lacklärare från hela landet på Motor-
branschens Tekniska Gymnasium, MTG, 
i Göteborg för utbildning och genomför-
ande av LYN:s yrkesprov. Provet är en 
examination framför allt för elever, men 
är även öppet för yrkeslärare, handledare 
och övriga verksamma inom branschen. 

Det var en rejält svettig dag i 27- 
gradig värme. Bakom provet stod Lack-
erarnas yrkesnämnd (LYN), som med 
provet ville förtydliga branschens krav 
för de som arbetar som eller utbildar 
sig till fordonslackerare. Nästa yrkes-
prov arrangeras till våren. Läs mer om 
LYN:s yrkesprov på bilproffs.se.

 

Laboratorium för lastbil
Ett nytt samarbete mellan akademin och 
industrin började i KTH:s lokaler i Stock-
holm då startskottet nyligen gick för 
Powertrain manufactoring Heavy vehicle 
app lab, ett laboratorium som ska bidra 
till lastbilstillverkarnas utveckling av 
effektivare och lättare drivlinor.

Projektet supporteras av bland 
annat Scania och Volvo. Vid invigningen 
poängterade Henrik Henriksson, CEO på 
Scania, vikten av att utveckla lättare och 
effektivare system för en hållbar miljö 
och ökad lönsamhet för transportleden. 
Bilbranschen representerade av bland 
annat Claes Jerveland från VW group 
Sverige och Tommy Letzén från MRF.

Nybygge i Umeå
BMW-handlaren Lindholms Bil i Umeå 
bygger en ny anläggning på 3 700 
kvadrat på Ersboda-området. Det blir 
en fullserviceanläggning med bilhall, 
verkstad, kontor och lager i linje med 
BMW:s retailkoncept som väntas stå 
klar före årsskiftet.

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

KONTAKTA OSS IDAG.
Midland är specialiserat på premiumoljor för marknadens högsta krav. För nyare 
personbilar fi nns Garanti På Väg – Sveriges längsta motorgaranti, 10 år eller 
50 000 mil. För begagnade bilar fi nns Hjälp På Väg, premiefri vägassistans. 
Hög kvalitet och en generös syn på garanti och uppföljning är viktiga faktorer 
bakom Midlands tillväxt bland svenska verkstäder.

 *  Midman är ett automatiserat verktyg för ökad lojalitet 
hos servicekunder, minskat slir mot serviceintervaller 
och högre lönsamhet hos verkstäder och bilsäljare. 
Kontakta Midland direkt, 
031-725 34 00 eller midman@midlandoil.se.

**  Med mervärden som motorgaranti och vägassistans 
i 10 år eller 50 000 mil är Midland en ledande aktör 
inom garantier och servicelojalitet. Midland växer som 
oljemärke och IT-partner. Utbudet av smörjmedel är 
starkt, kunskaps- och servicenivån hög.

Midman* 
by 
Midland.**
För servicekunden:
1. Motorgaranti.
2. Vägassistans.
3. Trygghet.

För verkstaden:
1. Fler servicekunder.
2. Tätare servicebesök.
3. Ökad vinst.
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FOTO JENS SJUNNESSON

ÖVER FÖRVÄNTAN var Bilproffs 
truppkoncentration av bransch- 
och skolfolk i Stockholm 
häromveckan. Idéutbytet om hur 
söktrycket till den gymnasiala 
fordonsutbildningen ska kunna 
öka blev kärnfullt och mustigt. 
Inte utan att det väcktes starka 
förhoppningar om en ökad status 
för branschens yrken.

Branschen gav sitt syre till 
diskussionerna; teknikjournalisten 

Mats Lewan visionerade om en 
förestående teknikdriven utveck-
ling, Caj Luoma pratade upprymd 
om det kommande motor-
branschcolleget, Pontus Slättman 
från Worldskills talade om alla 
möjligheter till tävlingar och resor 
och från Bilia entusiasmerade 
Tomas Gustafson om alla positiva 
arbetsgivarerbjudanden – ”en 
bra arbetsmiljö, goda förtjänst-
möjligheter och ett rikt utbud av 

arbetstillfällen och 
vidareutbildning”.

MEN ALLRA MEST 
gav nog idéerna från 
de ditresta skolle-
darna och Syv-kon-
sulenterna från hela 
Sverige, inte minst 
summeringarna från 
grupparbeten. Det 

talades mycket om digitalisering, 
samarbetskulturer och lärarrekry-
tering. En tanke, som utbildnings-
chefen Henrik Lennermark från 
Vallentuna framförde: 

– Varför inte inrätta lärartjänster 
på halvtid så att lärarna kunde jobba 
halvtid ute i bilföretag under den 
andra hälften och därmed kontinu-
erligt hålla sig à jour med yrket.

Värmdö tekniska gymnasium 
lägger från scratch alla högskole-
grundande ämnen i schemat för 
fordons- och transportprogram-
met för att inte sätta käppar i 
hjulet för alla som vill läsa dem. 
De som inte vill läsa ämnena kan 
välja bort dem. 

– Hälften gör det, hälften gör 
det inte, berättade rektorn Anne 
Söderström.

Skolverket representerades  
av Magnus Carlsson som gav ett 
löfte om stärkt regionalt samar-
bete genom bland annat program-
råd. 2	  icn

Blickar mot framtidens skola
Närmare 90 skolledare kom till ett kreativt fo-
rum där vässad fordonsutbildning diskuterades.

Många kreativa idéer utbyttes 
under grupparbeten.

En paneldiskussion avslutade, fr v Magnus 
Carlsson, Skolverket, Tommy Letzén, MRF, 
Mats Lewan, teknikjournalist, Susanna Walter-
Westberg, rektor och Caj Luoma, MYN.
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Den sista okunniga kunden …
”En gång i tiden var bilförsäljning en ganska okomplicerad process. I dag finns fler modeller 
än någonsin tidigare och alla bilköpare har olika behov, som kräver helt olika säljmetoder och 
processer. Kunden är mycket smartare, ibland så till den grad att hen förklarar funktioner för 
säljare. Tidigare GM- och Chrysler-vd:n Bob Eaton sa en gång att den sista okunniga kunden 
gick in i ett återförsäljaravtal under 1990-talet. Det krävs betydligt mer know-how för att  
sälja bilar framgångsrikt i dag. För den som är bra och gör alla sina läxor, är potentialen gräns-
lös. Det är det som gör det så spännande.”
 Saxat ur en krönika av Keith Crain, utgivare och redaktör av Automotive News
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Folk i branschen
Nicholas Parts, 
tidigare vd för 
Opel i Sverige, 
blir ny vd för ut-
bildnings- och 
eventföretaget 

Training Partner. Ägaren Peter 
Olofsson lämnar vd-posten för 
att ägna sig mer åt utveckling 
och strategiska frågor.

Patrik Uvefalk är ny platschef 
på Veho Bil i Karlstad, efter att 
ha avvecklat eget företag.

Hans Källström, tidigare inom 
materialhanterings-branschen 
som marknad/storkundsansvarig 
hos Hestra Truck & Maskin, har 
nu blivit säljare på Sun Maskin 
& Service.

Kunden har mer  
kunskap nu mot förr.

MRF:s Plast-, Lack-  
& Skadekonferens

Lördag 21 januari 2017
Göteborg

VÄLKOMNA, OAVSETT MEDLEMSKAP I MRF ELLER INTE.

 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

FÖR ATT SVENSK lagstiftning 
ska leva upp till EU:s regelverk 
föreslår Transportstyrelsen att 
personbilar och lätta lastbilar ska 
besiktigas vartannat år, i stället för 
3-5-1 som i dag. A-traktorer ska 
besiktigas men släpvagnar under 
750 kilo slipper. Lagstiftningen 
föreslås träda i kraft februari 2018.

I remissvaren möter förslagen 
mycket negativ kritik. MRF vill 
behålla årliga besiktningar för 
att främja trafiksäkerhet och 
trafikmiljö. 

Trafikverket tycker att en 
utglesning skulle vara direkt 
olämplig, att avancerade bilar 
behöver årlig besiktning.

”Rör inte intervallerna”
Glesare besiktningsperioder, som ligger som förslag,  
får rungande kritik av bilbranschen. 

Naturvårdsverket varnar för 
att färre besiktningar skulle 
leda till svårare beräkningar av 
utsläpp till luft- och klimatrap-
portering. 

Motormännens riksförbund 
menar att förslaget går tvärt 
emot trafiksäkerhetsarbetet och 
är ett hot mot nollvisionen. De 
belyser också de miljömässiga 
konsekvenserna. NTF tycker 
det är fel att ansvaret för bilens 
funktionsduglighet läggs på 
fordonsägarna. 

Swetic tycker att förslaget le-
der till ökade klimatpåverkande 
avgasutsläpp, lägre trafiksäker-
het, försämrade förutsättningar 

att uppnå nollvisionen och färre 
stationer.

Fler negativa röster kommer 
från Assistancekåren, Besiktiga 
Bilprovning, Bilprovningen, Car-
pect, ClearCar, Dekra Automo-
tive och Opus bilprovning.

TRANSPORTSTYRELSEN har också 
föreslagit att polis och bilin-
spektörer ska få göra flygande 
inspektioner av tunga fordon, ett 
förslag som polismyndigheten 
ställer flera frågor om. Samtidigt 
föreslås slopande av att slutsiff-
ran i registreringsnummer styr 
vilken period på året som bilen 
ska besiktigas. 2		 me
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Många är negativa 
till förlängda be-
siktningsintervaller. 

TYCK TILL OM BOLAGEN!
Efter att ha legat nere ett antal år 
väcker MRF liv i enkäten om relatio-
nerna med försäkringsbolagen med 
nya aktuella frågor. Enkäten kom-
mer att gå ut till 7 000 mejladresser.

– Vi hoppas på mangrann 
uppslutning från alla verkstäder 
som har med försäkringsbolagen 
att göra. I huvudsak är det ju plåt-, 
lack- och skadeverkstäder, men 
även serviceverkstäder, säger initia-
tivtagaren Jan Olvenmo på MRF.

– Vi räknar med att resultatet 
ska bli ett kraftfullt verktyg i alla 
diskussioner med försäkringsbola-
gen, som är en av våra viktigaste 
samarbetspartner. Vi behöver fånga 
upp förbättringspotentialer. Ju fler 
svar och ju ärligare de är, desto 
tillförlitligare blir givetvis resultatet.

Försäkringsbolagsenkäten kan 
ses som en motsvarighet till GA-
enkäten och kommer att bestå av 
åtta frågor – bland annat om krav, 
stöd, hantering av skadeärenden och 
upphandlingar. Ett webbformulär 
går ut 1 november och kan besvaras 
fram till 18 november. Resultatet be-
arbetas av ett undersökningsföretag 
som levererar materialet anonymt 
till MRF, vilka i sin tur kommer att 
presentera materialet första gången 
på sin lack- och skadeträff i samband 
med Automässan i 
januari.

– Fortsättnings-
vis ska enkäten åter 
bli årlig så vi får ett 
jämförelsematerial 
och kan följa ut-
vecklingen, säger 
Jan Olvenmo.

Pst!
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DEN ALLMÄNNA prisnivån mäts 
med konsumentprisindex, KPI. Det 
är en korg av varor och tjänster som 
satts ihop utifrån den genomsnittliga 
konsumtionen. För nya bilar finns ett 
motsvarande nybilsprisindex som mä-
ter prisnivån på ett vägt snitt av sålda 
nya bilar. Mätningarna görs av SCB.

Om båda får värdena noll år 1954 

kan vi se hur priserna utvecklats. Vi har 
haft en rejäl inflation under 60 år och 
det avspeglas i att både KPI och nybils-
prisindex i dag ligger över 1 000. 

Under de första tio åren, fram till 
1964, ökade KPI betydligt mer än 
priset på nya bilar. Skillnaden fortsatte 
att öka även under de följande åren. 
Men mellan 1984 och 1994 hände 

något; nybilspriserna steg mer än 
andra priser, framför allt under åren 
1993 och 1994.

MEN REDAN 1996 sjunker nybilspris-
index samtidigt som andra priser står 
stilla ett år och sedan börjar stiga. 
Faktum är att priserna på nya bilar i 
stort sett har stått stilla sedan 1996. 

Nybilsprisindex var år 1996 1 141 och 
år 2014 1 180. Det är den färskaste 
jämförelsen och trenden ser ut att 
fortsätta.

Priset på begagnade bilar har 
däremot stadigt sjunkit sedan 1996. 
Begagnatprisindex visar att priset i dag 
är ungefär två tredjedelar av priset 

1996. 2		 ac

”Priserna på nya bilar har i stort sett stått stilla”

Bilen blir allt billigare
Under de senaste 60 åren har den nya bilen blivit allt billigare. Jämför vi nybilspris-
index med konsumentprisindex ser vi att bilen inte ökat lika mycket som den allmänna 
prisnivån. Och begagnatbilen har fallit med över 30 procent i pris på närmare 20 år. 

STATISTIK

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

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

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

        Växla upp din däckaffär
 

Med DäckData får du full kontroll på ditt  
däckhotell, lager, prislistor, fakturering med 
godkänt kassaregister och tidsbokning online.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om 
hur du kan öka din lönsamhet med DäckData.

Ring 040-672 88 88 
www.compilator.com
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Till er, våra kunder!

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen

NÖJDA KUNDER … för oss som gör den redaktionella delen av  
Motorbranschen är ni läsare kunder. Vi förväntar oss inte att ni 
alltid ska vara nöjda, men vi vill att ni ska känna att vi står på er  
sida och har er för ögonen i allt vi gör.

Vi viktar varje artikel utifrån läsarintresset, är vaksamma för 
påtryckningar från lobbyister och kommersiella aktörer som försöker 
nå er kärnläsare genom tidningen, vi tackar nej till bjudresor och 
förmåner som skulle kunna äventyra ert förtroende för oss som  
oberoende. Vi upplever att annonserar trivs i den miljön också.

SJÄLVSTÄNDIGHET ÄR VIKTIG för en organisationstidning. Det ger 
både tidningen och dess ägare trovärdighet, långsiktighet och dyna-
mik; som ett starkt och habilt förbund har MRF alltid insett det och 
hållit sig med en stolt tidning.

Vi ska vara hövliga och visa respekt för era huvudmän och 
samarbetspartner, men också ibland ifrågasätta och granska dem 
för att uppfylla era förväntningar på transparens. En åtstramning av 
yttrandefriheten har aldrig lett till utveckling.

PRECIS SOM JAG sitter och skriver det här dimper det – nästan ett 
kusligt sammanträffande – ner beröm i mejlen från en läsare som 
uttrycker tidningens fördelar så här: ”Ej vinklad information om 
branschens villkor nu och i framtiden, enda forumet som informerar 
enbart om bilbranschens förutsättningar.”

Jag får snudd på torka en tår för återgå till att säga att vi värnar 
läsarintresset genom en massa andra saker också, främst ett allsidigt 
innehåll med ett specifikt urval artiklar som förhoppningsvis över 
tid appellerar på alla gebit inom bilhandel och eftermarknad.

VI GÖR DET genom en mängd saker som inte syns i den färdiga pro-
dukten – genom rationellt rappt skrivande, omsorgsfull redigering, 
halsstarrig faktakontroll och petig korrekturläsning. Genom en 
schvungfull rytm där vilsamma sidor får följas av adrenalinstinna, 

genom att försöka välja varierande omslag och 
så vidare i oändlighet.

Allt vi gör, gör vi för att underlätta för 
er läsare att ta till er texterna; ett medvetet 
avsteg skulle lätt leda till fler med risk för att 
snabbt changera till en halvljummen låt-gå-
produkt som det finns tillräckligt många av 

i dagens brokiga medielandskap. 

DET VAR LÄNGE sedan vi gjorde någon 
kundnöjdhetsmätning (i vår bransch 
kallar vi det läsvärdesundersökning). 
Men vi vill väldigt gärna veta vad ni 

tycker om tidningen, allra helst sådant 
som kan blir bättre. Ni är vår styrka!

”Vi ska vara hövliga och visa respekt 
för era huvudmän, men också ifråga-
sätta och granska dem”
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Sweden ett brev till dåvarande 
finansminister Anders Borg 
och påtalade orättvisan som 
tros bero på att bilhandlare 
inte leasade sina demobilar 
när lagen skrevs, säger Johan 
Holmqvist, bilhandelsansvarig 
på MRF.

– Vi träffade finansdeparte-
mentet i höstas och de förstod 
vårt resonemang. 

Redan vid höstpropositionen 
fick finansdepartementet i upp-
drag att förbereda för en översyn 
av momslagstiftningen så att den 
anpassas till modern tid och till de 
EU-regler som finns. Med det läggs 
MRF:s önskemål in i utredningen.

– Tyvärr kommer finansdepar-
tementet inte att bereda den här 
frågan enskilt, utan den kommer 
ingå i den stora utredningen, säger 
Holmqvist.

Holmqvist hade hoppats kunna 
ge besked om momsfrågan, men 
ärendet har nu fått ny utredare och 
utredningen beräknas presenteras 
först i april 2019. Det innebär att 
MRF nu måste börja om arbetet 
med att uppvakta utredarna. 

Enligt Johan Holmqvist handlar 
det om ett avsevärt antal leasade 
demobilar som berörs och i sin tur 
väldigt mycket pengar. 2   me

Front 
2

Med skrivelser och samtal till 
finansdepartementet försöker 
MRF få till stånd en ändring av 
orättvisa momsregler för leasade 
demobilar. Men svaret om hur 
momslagen ska ändras dröjer. 

BAKGRUNDEN ÄR REGLERNA i mer-
värdesskattelagen där bilhandlare 
ihop med fyra andra branscher är 
undantagna och rätt att göra fullt 
momsavdrag vid köp av nya bilar. 
Men vid leasing av demobilar är 
bilhandlare den enda av bran-
scherna som inte får göra fullt 
momsavdrag. 

Efter en dom i kammarrätten 
i Göteborg får bilhandlarna göra 
halvt momsavdrag för leasade 
demobilar, men då måste de köras 
minst 100 mil per år i momspliktig 
verksamhet. 

– Redan 2013 skickade vi och Bil 

BILHANDEL

Momsfråga på framtiden

www.citk.se

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

CITK Tools Begbil
Effektiviserar Bilbranschen!

Full kontroll över 
begagnatflödet
• Reducerad ledtid för begagnade bilar på 

väg till försäljning
• Upptäck ”flaskhalsarna” i tid
• Full kontroll över begagnatflödet
• Öka marginalerna på begagnatförsäljningen

Kom och se lösningen i vår monter på MRF:s begagnat-
konferens, BegBil-16 på Arlanda 10-11 november.

Verkstäder visar sig kunna spara 
oväntat mycket pengar med LED-
belysning och elverktyg.

TOMMY BORG är lärare inom 
bilskadereparationer på Bojo Ut-
bildningar i Mjölby med vuxen-, 
gymnasie- och företagsutbild-
ningar. När han studerade miljön 
i verkstaden hittade han möjlighe-
ter att spara pengar.

– När vi byggde ny anläggning 
var det enkelt att satsa på LED-
belysning i stället för lysrör, men vi 
tänkte inte på att vi skulle spara så 
mycket som 13 500 kronor per år 
bara genom den åtgärden och slippa 
kostnad och jobb att byta ljuskäl-
lor så ofta, säger Tommy Borg 
som även planerar för 
solpaneler på taket.

I miljöarbetet ingår 
även luftläckage från 
tryckluftsmaskiner. 
När verkstäder använ-
der tryckluftsmaskiner 
går, enligt beräkning-
arna, 20-30 procent 
förlorat genom läckage.

VERKSTAD

Här finns pengar att spara!
– Hela 

tre procent 
av europe-
iska industrins 
energiförbruk-
ning går till 
tillverkning av 
tryckluft, säger 
Tommy Borg.

MED HJÄLP AV medarbetare i bran-
schen kom Borg fram med fakta 
som är värda att fundera över:

El- och batteridrivna maskiner 
är billigare och bättre för miljön 
jämfört med tryckluftsmaskiner. 
Det är visserligen högre ingångs-
kostnad för elmaskiner jämfört 
med tryckluftsmaskiner, men verk-

städer slipper underhåll av 
kompressorer.

Till det kommer 
mindre sjukfrånvaro som 
hör ihop med vibrerande 
tryckluftsverktyg.

Till en normal slipma-
skin går det åt 300 liter luft 
per minut. Det innebär en 
timkostnad på 1,85 kronor. 

Samma maskin, driven på el, drar 
400 watt och kostar 0,36 kronor i 
timmen. 

– Det är viktigt för branschen 
att ifrågasätta om vi måste använda 
tryckluft till allt. Det handlar inte 
om att kasta ut kompressorn, men 
vi kan successivt byta till el- och 
batteridrivna verktyg.

– Verkstadsindustrin kanske  
är lite gammalmodig. Snickaren 
använder ju inte hammare längre 
och rörmokaren svetsar inte ihop 
rör. Det är dags att börja tänka 
utanför ramarna, tycker Tommy 
Borg. 2		 me

LED-belysning sparar pengar, det 
märks nu även på verkstadssidan.

Uppfinningsrik invigning
Vilken festivitas när Motorcentralen i 
Umeå invigde sin nya VW-anläggning! 
Såpbubblor virvlade i den nya rekondi-
tioneringen, Balettakademien i Umeå 
framförde specialkoreografin ”Wash my 
car” med tvättsvampar i nävarna, ”ol-
jiga” vitaminboostade shots serverades 
i verkstaden och från en upphöjd scen 
utfördes handstående akrobatik. Allt 
under gruppvis guidade rundvisningar 
runt den nya anläggningen, som med 
sina 6 000 kvadrat är dubbelt så stor 
som den gamla.

Förutom nya större showrooms för 
person- och transportbilar ingår betyd-
ligt rymligare utrymmen för rekond, 
personbilsverkstad och lager med nya 
verktygs- och lagerhissar. 

Motorcentralen lyckades bygga dessa 
ytor på sin befintliga tomt med cityläge, 
en prövning under byggtiden då försälj-
ningen fick trängas med verkstaden och 
en fotbollsplan hyrdes för uppställ-
ningsplatser under bitande vinter – med 
försäljningsvolymerna bibehållna.

– Så äntligen, äntligen får vi plats för 
fler bilar och kan anställa fler säljare 
och förhoppningsvis sälja fler bilar, 
säger delägaren och sektorchefen Anna 
Ericsson.

– Vi har varit trångbodda länge och 
måste kanske välja att flytta ut vissa 
delar i framtiden, men showroom och 
verkstad blir nu definitivt kvar i city. 

Det ska bara tilläggas från invigningen 
att mingelmaten hade ”hållbarhetstema” 
och serverades i glasskålar, ätbara stru-
tar och pappkartonger med Motorcentra-
lens logga. Närmare 300 besökare, kom-
munalrådet inkluderad, såg vd:n Mikael 
Ericsson och VGS vd Claes Jerveland 
klippa banden innan Tommy Nilsson och 
Uno Svenningsson spelade upp.

Ny filial i Finspång
Svenstigs Bil etablerar sig snart i Halm-
stad, där man köpt en lokal i anslutning 
till Flygstadens köpcenter.

Här blir det en helt ny Audi-ÅF med 
tillhörande servicecenter.

Samtidigt utvidgas även den befintliga 
verksamheten i Värnamo med en ut-
byggd Audi-anläggning med utställnings-
yta för begagnade bilar. Även en helt ny 
verkstad ska byggas i Värnamo.

Svenstigs representerar förutom 
Audi även Volkswagen, Volkswagen 
Transportbilar, Scania samt Skoda.

Förutom Värnamo har man i dag 
verksamhet även i Gislaved och Små-
landsstenar.
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Johan Holmqvist 
på MRF jobbar på 
med momsfrågan.
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TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG /  FOTO  LARS LYDIG

Christer Ljungberg, vd 
på Trivector, om trenden 
som vänt. Förr köpte folk 
nya bilar men körde min-
dre. Nu ökar trafiken igen.

Vad har hänt?
– Någonting med bilresandet under väldigt 
kort period. Den tidigare trenden var i ganska 
många år att biltrafiken world wide gick ner 
och planade ut trots att bilförsäljningen ökade. 
Nu ser vi en motsatt effekt på många håll i 
världen. Inte minst i Sverige som är ett av de 
länder där det är tydligast att biltrafiken ökat 
rejält under de senaste två åren. 

Hur stor ökning rör det sig om?  
– Under de senaste tolv månaderna har trafi-
ken ökat med 2,2 procent här. Om utveckling-
en går mot 2,2 procents ökning varje år som 
blir som ränta på ränta har vi snabbt ganska 
stora ökningar. 

Vilka står bakom ökningen?
– Än så länge är det svårt att kartlägga vilka 
som står för den här ökningen. Analytikerna 
gnuggar sig också i huvudet och undrar vad 
som hänt.

Hur kommer det sig? 
– Det har gått för kort tid för 
att uttala sig säkert varför 
utvecklingen vänt. Jag har inga 
entydiga svar. Men det finns 
några faktorer som spelar in 
här hemma. Dels har vi ett 
lågt bensinpris, dels går det 
väldigt bra för Sverige. BNP har 
ökat, arbetslösheten minskat, 
realinkomsten har ökat för 
stora grupper. Det är pusselbi-
tar som kan avspegla sig i ökat 
bilåkande. Folk har råd att ta bilen.

Hur mycket används en svensk bil?
– Vi räknade nyligen ut att svensk bil används 
tre procent av tiden, resten står den parkerad. 
Intressant siffra, särskilt i dag när man pratar 
om delningsekonomi och bilpooler. Det finns 
många varianter av bilpooler. Vi utvecklar nu 

något vi kallar ”Transport som tjänst” där  
exempelvis bilpool ingår i bostadshyran, 
kanske något kort på kollektivtrafik, kanske 
lånecyklar, ett visst antal taxiresor.

Trafiken visavi självkörande bilar?
– En del hävdar att det finns en potential 
att det kan minska bilresandet rejält om alla 

bilar är helt förarlösa. Då blir allt en enda stor 
bilpool, ingen behöver äga någon bil, trycker 
bara på din smartphone så kommer en bil och 
hämtar upp. Andra hävdar motsatsen. Man 
kanske ändå vill äga en bil, väljer att bosätta 
sig längre ut på landet, låta bilen köra dig till 
arbetet och man kan jobba under resan. Men 
än vet vi inte om vi någonsin når dit.

Framtidsscenario?
– Just nu är det extremt svårbedömt vad som 
kommer att hända med biltrafiken. Det finns 
många trender som pekar åt rakt motsatta 
håll. Frågan om vad slutresultatet blir tror jag 
inte någon kan svara på i dagsläget. 2

2

CHRISTER LJUNGBERG

ÅLDER: 60.
GÖR: Vd Trivector.
KARRIÄR: Forskare. Startade Trivector med tre  
andra forskare från Lunds Tekniska högskola 
1987. Är i dag 100 anställda.
TRIVECTORS MOTTO: Förstå framtiden först. 
EGET MOTTO: Om något ska göras ska det göras 
ordentligt.
EGENSKAP: Entreprenör som driver saker framåt  
i en viss riktning.
TALANG: Skrivit många revytexter, spelar gitarr.
KÖR: Gasbil.

Christer Ljungberg 
tycker att det är svårt att 
kartlägga vad som gjort 
att biltrafiken ökar.

I huvudet på en trafikforskare

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

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

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

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

hr motor Ljusdal, inflytt dec-15

Någonting  
har hänt …!



Motorplock

Säkrast av de stora
Det har kostat runt 20 miljarder, tagit tio år och omkring åtta 
miljoner arbetstimmar att skapa Scanias nya generation tunga 
lastbilar. Praktiskt taget allt har förändrats och förbättrats för 
att göra bilarna mer lättkörda, bekväma och säkra. Framaxeln 
har till exempel flyttats fram fem centimeter vilket ger kortare 
bromssträcka. Till nya Scania finns också sidokrockgardiner, 
vilket kommer att rädda förarna i olyckor då bilen välter.

FRAMTIDEN
ÄR HÄR
UTVECKLINGEN MOT självkörande bilar 
accelererar i racertempo. Två av flera 
huvudaktörer är Volvo och Ford. Redan 
körs självkörande Volvobilar som taxi i 
amerikanska Pittsburgh och Ford planerar 
att lansera bilar utan varken ratt eller peda-
ler inom fem år.

Taxiföretaget Uber och Volvo satsar 
tillsammans 300 miljoner dollar, cirka 2,5 
miljarder kronor, på att ta fram 
en ny generation självkörande 
bilar som baseras på Volvos 
nya flexibla plattform Scalable 
produce architecture (SPA). 
Tekniken utvecklas och finslipas 
i ett hundratal Volvo XC90 som ska gå som 
taxi i Pittsburgh, Pennsylvania.

I Pittsburgh ligger Carnegie Mellon 
university, som är ett av de främsta lärosä-
tena för tekniker som specialiserat sig på 
självgående robotar. Många av dem har nu 
fått jobb i Ubers eget teknikcentrum. Där 
sysslar för närvarande cirka 400 ingenjörer 
med att utveckla hård- och mjukvara för 
framtidens självkörande bilar.

TAXIBILARNA I UBERS TESTFLOTTA tar sig 
fram med hjälp av kameror, radar och ett 
otal sensorer, men kommer även att ha 
förare som övervakar tekniken. Målet för 
Volvo och Uber är att lansera helt självkö-
rande bilar år 2021. 

Samma år tänker Ford släppa ut den 
första bilmodellen som klarar sig utan 
ratt. I ett decennium har Ford jobbat med 
självkörande bilar och har nu presenterat 
”seende” teknik som kan lotsa en bil i både 
snöväder och totalt mörker. Innan året är 
slut kommer ett 30-tal förarlösa Fordbi-
lar att vara ute i trafiken och i företagets 
utvecklingscenter i Silicon Valley jobbar 
snart runt 300 specialiserade tekniker. 

Trots alla satsningar lär det nog ändå 
dröja ett bra tag innan självkörande bilar 
blir ett mera vanligt inslag i trafiken. Men 
i somliga taxibilar skulle man helst redan i 
dag byta ut föraren mot en dator.

Exklusiv kvartett
Fyra svenskar får köpa 
supersportbilen Ford GT 
till det facila priset av 5,5 
miljoner. Då ingår fälgar 
av kolfiber, ett material 
som även använts till 
bilens monocoque. I 
en ram av aluminium 
hänger mittmotorn, en 
3,5 liters V6:a med dub-
belturbo, god för över 
600 hästkrafter. Vad bilen kan prestera visade den genom att 
vinna GT-klassen på Le Mans i år. Meningen var att bara 500 GT 
skulle tillverkas, men efter att över 6 500 köpare ställt sig i kö, 
fördubblas produktionen

Ner mot låga utsläpp
Namnet lär vara en sammanslagning av orden 
”near zero” och Kia Niro är en ovanligt snål och 
miljövänlig crossover, tack vare hybriddrift. 
Bensinmotorn på 1,6 liter och 105 hk arbetar 
tillsammans med en elmotor på 32 kW. Sam-
manlagda effekten är 141 hk och förbrukningen 
uppges stanna på 0,38 l/mil i blandad körning. 
Kia Niro bygger på en ny teknisk bas som 
utvecklats för hybrid- och eldrift. Inom några 
år planerar Kia att ha ett tiotal modeller på den 
nya bottenplattan. 

2

AV  MARIANNE STERNER

Målet för Volvo och Uber är att lansera 
helt självkörande bilar år 2021. 

Bil utan ratt 
snart i trafik.
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Lyft för körglädjen
Körglädjen får ett ordentligt tillskott när Alfa Romeo Giulia 
börjar säljas i Sverige. Den har skapats med valspråket ”la 
meccnica delle emozioni” – mekanik med känsla – och är 
fullspäckad med pulshöjande teknik. Standard är systemet 
”Alfa DNA” som ger bilen olika köregenskaper. Till sin hjälp har 
föraren även moderna säkerhetssystem. Fyra motorer finns att 
välja på. Toppversionen Giulia Q har en 2,9 liters V6:a med 510 
hk och gör 0-100 km/tim på 3,9 sek. 

Mercedes ser åt sidan
Nästan dagligen sker olyckor där oskyddade trafikan-
ter blir påkörda av lastbilar. Ett säkerhetssystem från 
Mercedes kan förhindra många av dessa olyckor. En 
radarbaserad döda-vinkel-varnare – den första för 
lastbilar – ”ser” cyklister och fotgängare och larmar 
med gula varningslampor på instrumentpanelen och 
A-stolparna. Lamporna blinkar rött och en signal 
ljuder om det blir risk för kollision. I systemet ingår 
också en autobroms som kan upptäcka såväl fordon 
som gående och cyklister framför bilen. 

Mercedes radarbaserade döda-
vinkel-varnare kan rädda liv.

Alfa Romeo Giuila.

Kia Niro.

AutoConcept Insurance AB  I  0300-56 38 10  I  info@autoconcept.se  I  autoconcept.se 

Istället för en traditionell reklamkampanj ville vi göra något för Sveriges alla
bilhandlare och bilägare. Resultatet kan du se på bytbil.com, där varje bil nu  
får ett anpassat garantierbjudande från oss. Så att du kan  
försäkra dig om fler affärer och ännu nöjdare kunder.

Vi ses på BegBil-16!

Byt bil – nu med garanti!

Your Insurance Provider

Ring
0300-56 38 10så berättar vi mer!

5,5 miljoner 
kostar Ford GT.

Scanias nya 
säkra lastbil.
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Nu har kläd- och klockbranschen upptäckt ett helt 
nytt material: Återanvända bildelar. Vi har letat upp 
åtta galna plagg och prylar som är gjorda av gamla 
Volvo-, Mustang-, Mercedes- och Viper-bilar.  

BILARNAS
ANDRA LIV

TEXT  MIKAEL JÄGERBRAND

Materialen som används vid biltillverkning håller allt högre kvalitet. 
Det gör att många bildelar fortfarande har många år kvar i sig när 
fordonet har gjort sitt.  

Saker som bilbälten, lädersäten, krockkuddar och motorblock har 
börjat användas vid tillverkning av allt mer galna produkter. 

Vi har letat upp åtta prylar och plagg, gjorda av återvunna bildelar.

Metallskrot blir schackspel
Det här schackspelet är inspirerat av 
aztekernas krigare och pyramider. Varje 
spel är unikt och görs av kullager och 
annan metallskrot från bilar. Den mexi-
kanske konstnären Armando Ramirez 
skapar de olika pjäserna. Pris: 1 800 kr. 
Mer på www.novica.com

Läderklädsel blir skinnjackor
Varje exemplar av skinnjackorna från 
Platinum Dirt tillverkas av läderklädsel 
från lyxbilar och är helt unik. Jackan 
heter VIN eftersom varje plagg har fått 
en VIN-bricka fastsydd vid bröstfickan. 
Lädret hämtas bland annat från Cadillac, 
Mercedes, BMW och Lincoln. Jackorna 
skräddarsys efter kundens önskemål.
Pris: Från 9 900 kr.  
Mer på www.platinumdirt.com

Bildäck blir skosulor
De här skorna har sulor som klarar fler mil än de flesta andra – de 

är nämligen gjorda av rejäla bildäck. Till och med 
innerslangarna har använts till mindre detaljer på 

skorna, bland annat skosnören och tåskydd. 
Företaget Solerebels är baserat i 

Etiopien där det finns en lång 
tradition av återanvändning 
av bildäck. Pris: 800 kr. Mer 
på www.solerebels.com

Vevstakar  
blir bordsur
För bilfantaster kan väl den 
här återanvända vevstaken 
vara ett lämpligt bordsur. 
Företaget Steven Shaver 
designs skapar klockorna av 
en rad olika bilmärken, bland 
annat Dodge, Mercedes, Ferrari 
och Ford. Vill man ge 
den som en gåva 
kan man få en liten 
plakett graverad på 
vevstaken. Pris: Från 
1 500 kr. Mer på www.
stevenshaver.com

Läderklädsel blir plånböcker
En av de mest uppskattade fördelarna 
med lyxiga bilar är läderklädseln. Kana-
densiska företaget Mariclaro återanvänder 
skinn från en lång rad bilmärken och mo-
deller, bland annat Jaguar, BMW, Merce-
des, Volvo, Audi och Cadillac. Man gör helt 
vanliga plånböcker men också flera olika 
typer av korthållare och passfodral. Priser 
från 500 kr. Mer på www.mariclaro.ca

Lastbilskapell blir väskor
Så fort ett företag byter namn eller logga måste 
tusentals kvadratmeter rejäla lastbilskapell bytas ut. 
Designbröderna Freitag i Schweiz har skapat ett 30-
tal olika modeller av väskor, gjorda av återanvända 
presenningar från kapell – allt från små handväskor 
och axelremsväskor till rejäla resväskor. Alla är 
mycket tåliga och mönstren unika. Pris: Ca 800 kr – 
5 000 kr. Mer på www.freitag.ch

Bilbälten blir väskor
Om du inte kan få nog av 
den plastiga känslan av ett 
bilbälte över din överkropp 
så finns det en väska som 
är perfekt för dig. Företa-
get Used använder gamla 
bilbälten i olika typer av axel- 
och handväskor. De flesta 
väskorna är slumpmässigt 
regnbågsfärgade beroende på 
vilka bälten företaget råkat få 
in. Pris: 350–3 500 kr. Mer på 
www.recycledseatbelts.ca

Mustanger blir lyxklockor
Ford Mustang är en av bilvärldens 
mest klassiska modeller. Det gör 
Rec Watches till klockvärldens mest 
klassiska armbandsur. Klockorna 
tillverkas av olika delar från bilar. 
Metallens originalyta behålls, vilket 
gör att alla ur blir helt unika. Nästa 
bilmodell som kommer att återvin-
nas är en Mini Cooper. Pris: 13 500 
kr. Mer på www.recwatches.com

Krock-kuddar blir väskor
Om du någon gång sett en krock-
kudde utlösas vet du att tyget som 
används är extremt hållbart. Den 
styrkan har polska Rebago utnyttjat 
i axelremsväskan Stanley, som är 
tillverkad av återanvända kuddar. 
Väskan är 45 cm bred och har mas-
sor av praktiska fickor, fodrade med ännu mer krockkudde-tyg. 
Pris: 800 kr. Mer på www.rebago.com

Här samlas branschens alla specialister kring det senaste inom digitalisering, verkstadsutrustning, delar och tillbehör,  
däck och fälg, plåt och lack. Branschens främsta visar nya produkter och innovationer. I det späckade  
seminarie programmet får du veta mer om framtidensteknik, tung verkstad och uppkopplad trafik.

Se den senaste tekniken  
och framtidens verkstad  
på Automässan

Nordens största mötesplats för fordons- och verkstads branschens  
service- och eftermarknad.

Automässan 18–21 januari 2017  Svenska Mässan Göteborg 

18 –21 januari 2017 Svenska Mässan, Göteborg 
www.automassan.se
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Under ett år har  
Förenade Bil i Hel-
singborg varit en bygg-
arbetsplats. Alla bilar 
har backats in i verk-
staden, kundmottaga-
ren har tagit emot i en 
arbetsbod och kunder 
har fått leta parkering-
ar hos grannarna. Att 
lyckas höja kundnöjd-
heten under de här om-
ständigheterna måste 
ses som en bedrift!
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO  DAVID BACK

I 
somras bytte Paulssons Bil namn 
till Förenade Bil ihop med Söder-
ströms anläggningar i Malmö, Lund, 
Kristianstad och Ängelholm. Jonas 
Ahlström, platschef i Ängelholm, 
menar att namnbytet tydligt visar att 
det är en ny ägare.

– Det är en trend att få färre men starkare 
ägare. Att visa att vi är likvida och kan inves-
tera. Det är ett resultat av konsolideringen kan 
man säga, säger han. 

Nyligen gjorda investeringar inom koncer-
nen består av ombyggnationer av anläggningar-
na i Ängelholm, Helsingborg och Kristianstad. 
I våras invigdes en helt ny anläggning i Lund. 
Koncernen bygger också en helt ny plåt- och 
lackverkstad i Malmö, samt en ny anläggning i 
Malmö för Landrover och Jaguar. Totalt inves-
teras runt 200 miljoner kronor.

– Mätningarna i kundnöjdhet kan vara 

F Ö R E N A D E  B I L  I  I  F R A M K A N T  2

I Ängelholm rattar platschefen 
Jonas Ahlström driften under 
nytt ägarparaply.

”Vi vill vara unika
i kundbemötandet”

ARTIKELN I  KORTHET

2 Hälsa glatt, prata och se till att kunden har trevligt – och 
inte glömma tremetersregeln! Det är nycklarna till fram-
gång i kundnöjdhet hos BMW-handlaren i Helsingborg och 
Ängelholm, numera under namnet Förenade Bil. Med hjälp 
av konsulter från Sverige och England har Jonas Ahlströms 
anläggning ökat kundnöjdheten och säljer – kanske delvis 
tack vare det – fler bilar.

Synligt bevis på 
bästa kund-
nöjdhet bland 
svenska BMW-
handlare.
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2  I  F R A M K A N T  I  F Ö R E N A D E  B I L

väldigt frustrerande. Även om vi ger samma 
service kan kunder ge helt olika betyg. Det var 
därför vi började fundera på om vi kan bemöta 
kunderna mer unikt.

Anläggningen i Ängelholm fick nyligen pris 
från BMW för att vara bästa märkes-anlägg-
ning i Sverige i just kundnöjdhet. 

JONAS AHLSTRÖM KOMMER från radio- och 
tv-branschen. När han tog steget över till 
BMW och Paulssons Bil, var det efter lång 
erfarenhet av nya tjänstebilar och upplevelser 
i bilhallar. Intresset för bilar fanns och han såg 
en spänning och utmaning i att få påverka och 
utveckla en helt ny bransch.

– Det fanns mycket att göra. Det handlar 
om hur man blir bemött, att man blir bemött 
och hela processen när en kund kommer in 
i bilhallen. Många har förutfattade meningar 
om bilsäljare, att de bara dricker kaffe, att man 
som kund inte kommer att få någon service 
eller bli uppmärksammad. Det är de förutfat-
tade meningarna som vi måste utgå från, säger 
Jonas Ahlström.

Han menar att det är svårt att anpassa 
utbildningar till bilbranschen eftersom yrkena 
på en anläggning skiljer sig åt; vissa har mycket 
kundkontakt, andra nästan ingen.

– Konsulten Kjell-Åke Fyrgård har utbildat 
all vår personal, kundmottagare, mekaniker, 
säljare. Vi har jobbat med DISC-modellen, som 
handlar om hur man kan göra en snabb be-
dömning om hur kunden är och hur han eller 

hon vill bli bemött. 
Vi är alla olika som 
personligheter och 
inget sätt är fel.

Olika kund-
typer fick olika 
färger, där exem-
pelvis blå signale-
rade att personen 
är ”revisortyp” och 
därför intresserad 
av detaljer. En röd 
person vill helst bara 
skriva under avtalet 
och lämna hallen utan 
att gå igenom bilen. 

VID EN TRÄFF med 
konsulten fick alla 
medarbetare göra ett 
test för att se vilken 
”färg” de själva repre-
senterade och därefter 
delades gruppen upp, 
vilket gjorde att också 
de anställda numera förstår varandra bättre.

– Det blev en aha-upplevelse. Någon som 
uppfattats som petig i personalen fick mer 
förståelse. Den personen var kanske blå och 
noga med detaljer, att pennorna låg rätt och att 
ha ordning och reda. Det blev enklare för alla 
att förhålla sig till det. Vi lärde känna varandra 
bättre. 

– Utåt har det gett 
ett nytt sätt att se på 
kunden, att försöka 
malla in honom eller 
henne i ”rätt färg” och 
snabbt se vilka behov 
som individen har. 

Samtliga an-
läggningar inom 
Förenade Bil har 
dessutom anlitats 
som pilotföretag 
av BMW där den 
engelske konsulten 

Bernard Wharam har 
arbetat med delar av 
personalen mot målet 
att ytterligare förbättra 
kundbemötandet.

Att kundnöjdheten 
förbättras syns redan 
i statistiken. Siffrorna 
som jämför Q1 2015 
med Q1 2016 visar 
att anläggningen i 

Helsingborg ökat kundnöjdheten med 14,5 
procent, vilket är mer än vad landet som helhet 
ökade under samma tid.

SOM ETT TREDJE PROJEKT har Jonas Ahl-
ström medverkat i en vd-utbildning i sam-
arbete med BMW och Handelshögskolan i 
Stockholm. Där belystes särskilt det som kallas 

hygienfaktorer, som uppfattas som självklara 
för kunderna. Det kan vara att ha ett call center 
som snabbt svarar i telefon och som bokar in 
tider i verkstaden, att få svar på mejl, att hålla 
givna löften.

– Att vi hälsar och är glada är saker som 
kunderna förväntar sig. Det som är intressant 
är vad vi kallar omedvetna upplevelser – det är 
det som kunden inte förväntar sig. Att hålla upp 
dörren, att lyssna och ta tid. Att göra stunden i 
hallen trevlig.

Sådana omedvetna upplevelser lyftes fram 
under vd-kursens studieresa till England.

– Engelsmännen är bäst i Europa när det gäl-
ler kundnöjdhet. Tillsammans gick vi igenom 
hur vi kan ta hand om kunden på bästa sätt, 
vi gjorde studiebesök i bilhallar, men även på 
stora hotell där kundnöjdhet var ännu viktigare 
eftersom den bara baseras på upplevelsen. Här 
får våra kunder i alla fall med sig en bil hem.

– På hotellen studerades kunderna nära. 
Om det upptäcktes att en kund gillade en typ av 
choklad sågs det till att den chokladen inköptes 
till minibaren. Det arrangerades transport från 
bilhallarna till tunnelbanan, lades fram para-
plyer i händelse av regn och sågs till att säljarna 
var i framkant hela tiden.

Kundnöjdheten är viktig i bilbranschen 
eftersom en stor del av bonusen bygger på den. 
Det ger frågan förstås en stark drivkraft. 

Okej, har det fungerat då? Säljer ni fler bilar?
– Fjärde kvartalet, när det var som rörigast, 
ökade vi 30 procent jämfört med samma period 
förra året och då hade vi rivit hela huset. I 
marknadsandel ligger vi ungefär en till två 
procent över landet i stort. 2

Hitta kundens personlighet!

Kjell-Åke Fyrgård har själv jobbat tjugo 
år som säljare, marknadschef och vd i 
bilbranschen och inser först nu att han 
själv nog inte var så taktisk i början av sin 
säljkarriär.

– Jag trodde att jag uppfattades mer 
balanserad och försiktig än jag gjorde, 
men efter att jag studerat beteende insåg 
jag vilket fantastiskt verktyg den här 
modellen är, säger han.

Den kallas DISC-modellen. Personlig-
hetstyper delas in i fyra olika färger. Ge-
nom att först genomgå en analys och få en  
färg på sig själv underlättas kommunika-
tionen.

– Många säljare säljer bilar som om 
kunden vore identisk med honom eller 
henne själv. Det fungerar inget bra. Vi 
människor är mer olika än vi tror. Upp till 
30 procent av våra möten stilmatchar 
mindre bra. Det finns enkla knep att 
komma åt alla de här typerna.

VILKEN ”FÄRG” REPRESENTERAR 
KUNDEN?
Kolla Kjell-Åke Fyrgårds tips om hur du 
ska vara i kundmötet!

RÖD KUND – logisk och  
drivande och har full fart.
2  Var snabb och effektiv – röda gillar inte 
långrandiga personer.
2  Visa att du har självförtroende – 
röda vill få ett fast handslag och ha att 
göra med en som kan.
2  Var taktisk – röda vill bestämma själva. 
Ge två bra alternativ så att kunden kan ”ta 
över” och själva välja ett alternativ. Obs! 
båda alternativen måste vara bra.

”NÄR DET VAR SOM 
RÖRIGAST, ÖKADE 
FÖRSÄLJNINGEN 
30 PROCENT  
JÄMFÖRT MED 
SAMMA PERIOD 
FÖRRA ÅRET”

FÖRENADE BIL, HELSINGBORG  
(F D PAULSSONS BIL)
SÄTE: Helsingborg.
ÄGARE: Familjen Söderström.
ANTAL ÅRSARBETARE: 43 personer. 
MÄRKEN: BMW.
ÅTERFÖRSÄLJARE: 540 begagnade och 792 nya 
i budget för hela 2016.
NETTOVINST FÖRSTA HALVÅRET 2016: 2,8 
procent.
OMSÄTTNING FÖRSTA HALVÅRET 2016: 209 
miljoner kronor.

      KUNDVÄNLIGA RÅD
från Jonas Ahlström:
1. Tremetersregeln – alla inom tre meter från 
en kund ska hälsa, oavsett om man jobbar som 
mekaniker eller kundmottagare,
2. Glädje – glad personal ger glada kunder.
3. Varmt välkomnande – det är vi som välkom-
nar, inte kunden som ska behöva ta första steget.
4. Vi pratar först – det är vi som står för kontakten.
5. Showtime – kunden ska känna att det är kul 
att komma till bilhallen.

Konsulten Kjell-Åke 
Fyrgård, som har ett 
förflutet i bilbran-
schen, har utbildat all 
personal.

Konsulten Kjell-Åke Fyrgård lär säljare självinsikt och 
snabb kundanalys för rätt bemötande.

GUL KUND – inspirerande  
men mer känslomässig och  
relationsorienterad.
2  Var entusiastisk, prata kanske 
hockey, fotboll, skapa god kemi och 
stämning.
2  Sätt fokus på kunden och prata inte  
för mycket om dig själv.
2  Styr samtalet, annars finns en risk  
att inte komma i mål eftersom ni har  
så kul.

BLÅ KUND – logisk, intresserad  
av detaljer och vill absolut inte  
ta några risker.
2  Var korrekt – undvik att vara ironisk  
eller lustig, du tappar bara förtroendet.
2  Ge mycket fakta, var på detaljnivå – 
hänvisa gärna till tester eller länkar  
på nätet.
2  Ge tid – att forcera en blå innebär att 
du försvårar beslutet (4-5 möten innan 
avslut). Ge möjlighet att provparkera  
i garaget eller provpacka bagageutrym-
met.

GRÖN KUND – mycket försiktig  
och vill vara vän med alla och  
inte ta risker.
2  Skapa trygghet – undvik allt beteende 
som äventyrar tryggheten. Förtroendet 
måste förtjänas. 
2  Lyssna noga – ställ många frågor  
och säkerställ att du utgår från just den 
här kunden.
2 Dra ner på takten – gröna kommer att 
involvera hela familjen och vill få  
ett konsensusbeslut, det tar sin tid.

Mekanikerna och kundmottagarna har gått genom samma utbildning i 
kundbemötande som säljarna har gjort.

Jonas Ahlström i det 
som fortfarande är en 
byggarbetsplats. Totalt 
har 200 miljoner inves-
terats på tre orter.

Det har varit många 
byggritningar när 
tre anläggningar 
byggts om.

  MOTORBRANSCHEN 10 .2016 27

5



 28 MOTORBRANSCHEN 10 .2016

Bilen på dekis
– så länge klarar vi oss utan
Plötsligt händer det. Kärran brakar ihop och det är bara att be en bön om 
att det inte ska kosta skjortan på verkstan. Men hur länge står kunder ut 
utan ”gamla Bettan” på garageuppfarten medan mekaren jobbar?

Hur länge skulle du klara dig utan bilen?
– Ganska länge. En vecka i alla fall. Min erfarenhet 
är att det går bättre än man kan tro.

Så du har inte så mycket nytta av den?
– Jo, i längden behöver jag den, så är det. Jag job-
bar som präst i Varberg och det är tre olika kyrkor 
att ta sig till och de ligger inte så nära varandra. 
Dessutom blir det en del hembesök hos försam-
lingsmedlemmar och en del av dem bor utanför 
stan.

Har du någon jobbig erfarenhet av att vara 
utan bil?
– Egentligen har jag inte haft bil så länge, bara sen 
i somras. Men senaste nyårsnatten skar någon upp 
däcken. Det jobbigaste med det var att min fru var 
höggravid och ett par dagar efter nyår skulle vi in 
på kontroller. Vi fick ta taxi.

Bilen är på verkstan, minst en vecka – vad 
gör du?
– Inga problem. Jag klarar mig länge utan den, 
säkert två månader. Men då får det helst vara 
snöfritt. Jag bor på landet och mest använder jag 
bilen för att ta mig till pendelparkeringen. Och för 
att storhandla.

Vad är det längsta utan bil du varit med om?
– Min förra blev stulen, det gick en månad innan jag 
fick tillbaka den. Tyvärr var den rätt förstörd så det 
var bara att köra till skroten. Av någon anledning 
hade tjuvarna klippt av batterikablarna, man undrar 
ju varför? Annars blir det inte så mycket verkstads-
besök, jag brukar fixa rätt mycket själv.

Vilka mekjobb gör du?
– Bromsbelägg, spindelleder, oljebyten … såna 
saker. Jag har bra verktyg och en domkraft som 
klarar fem ton.

Klarar du dig om bilen hamnar på verkstan?
– Ja, ett tag skulle det fungera. Hur länge? Högst 
två veckor, mer klarar jag nog inte. Jag jobbar på 
Tjörn och det tar tjugo minuter med bil dit. Ska jag 
ta bussen blir det en timma.

Har du varit med om något allvarligt fel som 
gjort dig billös?
– Nej, jag har haft den här bilen några år och det 
har aldrig hänt något allvarligt. Det har faktiskt inte 
varit några direkta fel över huvud taget. Jag har 
bara behövt kolla lite saker då och då, inga stora 
grejer.

Vad gör du om den pajar helt och verkstan 
behöver lång tid på sig?
– Då skulle jag väl antagligen låna en bil tills min 
egen blev klar. Eller så fick det väl bli bussen då, 
men det skulle vara rätt jobbigt.

JOHN ALSTERSJÖ

GÖR: Präst.
BOR: Falkenberg.
KÖR: Renault Clio 2005. 

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

ANGELINN ANDERSSON

GÖR: Bagare.
BOR: Stenungssund.
KÖR: Citroën C3 Pluriel, 2003.

LISA SHARR

GÖR: Teatertekniker.
BOR: Örby.
KÖR: Volvo V40, 1992.

Johan Nyqvist
Brand Manager, Kia Finans Sverige

Ett samarbete som bara växer

Vi blir starkare 
tillsammans

Kia valde Santander Consumer Bank efter att ha sökt en 
finansieringspartner som är stor på den europeiska 
marknaden. Fem år senare ser vi resultatet, två bolag 
som blivit starkare tillsammans.

Med hörnstenarna billån, företagsleasing, privatleasing och 
lagerfinansiering har vi hjälpt varandra att växa i Sverige. 

Till det har vi kompletterat med serviceavtal, app och 
kreditkort, alltid med kompetens och lönsamhet i centrum. 

Nu växlar vi upp ytterligare med vår nye Kia-ansvarige, 
Johan Nyqvist. Välkommen till teamet Johan.

santanderconsumer.se
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Flera 
om

kakan
I förra numret belyste vi strukturförändringar mot konsolideringar, 

förstärkt ägarkoncentrat och färre handlare på landsorten. Det 
finns också en annan trend i större landsortsstäder; principen med 

en handlare per märke håller på att luckras upp.

TEXT PETER LORIN  / FOTO KIM NORMAN

E
n återförsäljare per bilmärke och 
försäljningsdistrikt var länge 
närmast en självklarhet i Sverige 
utanför de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Under den senaste tiden tycks det som om 
detta sakernas tillstånd inte längre är alldeles 
naturligt.

I Sveriges fjärde största kommun Uppsala med 
drygt 200 000 invånare finns exempelvis numera 
två Citroën-återförsäljare – Bilomatic och Hedin.

Sedan en tid har också Västerås, landets 
femte största kommun med cirka 130 000 
invånare, begåvats med två återförsäljare för 
vardera Kia och Peugeot.

Tillsättandet av en andra ÅF på ett distrikt 
kan ju i vissa fall indikera på missnöje från 
GA:s sida, men Motorbranschen har inte funnit 

några antydningar om att en sådan bakgrund 
skulle ligga bakom ”dubbelbemanningen” för 
Peugeot och Kia i Västerås.

– Västeråsdistriktet är stort nog för två aktö-
rer, i synnerhet eftersom det är två anläggningar 
som erbjuder flera bilmärken, sa Maria Lantz 
medan hon fortfarande var pr/informationschef 
vid Peugeot Sverige/KW Bruun Autoimport.

EN ANNAN ANLEDNING TILL att två försälj-
ningsanläggningar representerar Peugeot i 
Västerås är att det finns en stor potential på den 
lätta transportbilssidan, och att Peugeot ligger 
under rikssnittet i distriktet i dag.

– Vi har nyligen avslutat vårt samarbete 
med Windahls i Västerås och inlett ett nytt med 
Bäckmans Bil i Västerås, som geografiskt ligger 
i andra delen av staden i förhållande till den 

andra Peugeothandlaren 
Björkmans Bil.

– Bäckmans har i dagsläget 
ingen verkstad, men målsättningen är att de ska 
vara en fullserviceanläggning efter årsskiftet, 
berättade Maria Lantz.

För Kia Motors Sweden säger Niclas Ahl, 
network manager:

– Västerås är Sveriges femte största stad, och 
Kia har under en längre tid haft två Kia-åter-
försäljare där. Kias marknadsandel i Västerås 
är mer än dubbelt så hög som det nationella 
snittet och båda Kia-återförsäljarna (Windahls 
och Aros Auto) har en årsvolym av nya sålda 
Kia-bilar som överstiger landssnittet, 

Vidare strategier och planer för Kias svenska 
nätverk nu och i framtiden avböjer Niclas Ahl 
att kommentera.

ROLAND APPELSKOG, som 
varit tf ordförande för Peu-
geots återförsäljarförening, 
är för sin del inte helt glad 
över ”dubbelbemanningen” 
på Västerås-distriktet.

– Från återförsäljarfören-
ingens sida kan vi bara kon-
statera att vår generalagent 

jobbar hårt för att återta förlorade marknadsan-
delar i Sverige, vilket förstås är positivt för hela 
ÅF-kåren. På distrikt som ligger under rikssnit-
tet på marknadsandelar och där återförsäljarna 
har en flermärkes-representation, tar man 
ibland beslut om att ersätta befintlig återförsäl-
jare med annan eller att tillsätta ytterligare en. 

– I fråga om Västerås har vi blivit informe-
rade om att detta har skett, men föreningen 

har inte haft någon dialog med generalagenten 
och har därför inte haft möjlighet att påverka 
beslutet. Generalagentens åsikt är att Västerås 
är ett tillräckligt stort distrikt för två aktörer, 
vilket vi i styrelsen ställer oss tveksamma till. Vi 
ser också en framtida hotbild i detta agerande 
från generalagenten, säger Appelskog.

HANS FÖRHOPPNING STÅR till en öppen dialog 
med vår generalagent i dessa frågor.

– En möjlighet att påverka beslut som på 
ett så drastiskt sätt påverkar våra medlemmar, 
tillägger han.

Roland Jönsson, ordförande för Kias återför-
säljarförening, hänvisar för sin del till gene-
ralagenten Kia Motors Sweden och avböjer att 
uttala sig i övrigt.

Aros Auto är vid sidan av Windahls en av de 

två återförsäljarna för Kia i Västerås.
– Ja, det är ju tyvärr så att vi är två Kia-

återförsäljare i Västerås. Det blir ju så för oss 
återförsäljare när generalagenten väljer att 
fokusera på antal i stället för andra kvaliteter. 
Personligen anser jag att en bra generalagent 
borde göra allt för att lyfta sitt återförsäljarnät i 
stället för att putta in fler handlare, säger Bengt 
Egnesund, ägare till Aros Auto.

– Det enda positiva är att man måste vara på 
tå hela tiden och att det bygger en bra fordons-
bas i området om det rullar ut fler bilar. Är 
det bra återförsäljare, en större stad och man 
inte ligger inpå varandra, så kanske man kan 
samannonsera och vinna en del där.

– Som företag överlevde vi det som kunde 
ha blivit ett dråpslag och har haft en fantastisk 
utveckling, avslutar Bengt Egnesund. 2

Roland  
Appelskog.

Bengt Egnesund ser också fördelar med att 
vara två, ”kanske kan vi samannonsera och 
bygga en större fordonsbas”.

Det rör sig på den svenska marknaden. Nya spelare kommer in 

och det talas om att ansvar kan skifta plats. Det pågår en stor struktur

förändring med konsolideringar och förstärkt ägarkoncentration 

med styrka från generationsväxling och urbanisering. 

Frågan är vilka led som kommer att kapas, om ens några …

TE X T MARIA ERIKSSON / ILLUSTR AT ION ANNIE BOBERG
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Vem ska 
ta makten

över bil
branschen?

2  F O K U S  I  S T R U K T U R F Ö R Ä N D R I N G E N

M
ycket av rörelsen 

i bilbranschen är 

samhällsföränd-

ringar som påverkar 

alla branscher. 
– Urbanisering-

en minskar aktivi-

teten på små orter samtidigt som den kritiska 

massan för att driva en verksamhet, oavsett 

art, har ökat, utom möjligtvis för nätbaserade 

lösningar, säger ekonomie doktorn, forskaren 

Anders Parment.
– Lönekostnaderna har ökat, inflationen är 

noll, miljöhänsynen och fokus på att ta hand 

om medarbetarna är större. Till det kommer 

allt högre krav på information, säger Anders 

Parment.
Marknadsmakt blir ett sätt att motverka 

tillverkarnas starka dominans.

– Stordriftsfördelarna i bilhandeln är inte 

så stora eftersom många funktioner måste 

finnas på alla anläggningar, både verkstad och 

försäljning. Nu vill alla tjäna pengar på att få 

mer makt på marknaden. De företag som lyckas 

skapa direktkontakt med sina kunder har lyck-

ats bäst de senast tio åren. Det är de som kan 

säga åt en importör ”höjer ni priserna kastar vi 

ut er, det står tio andra märken på kö”.

Vad får det här för konsekvenser?

– Det blir färre handlare på landsorten och 

de som finns tas över av grupper. Det handlar 

också om tredje-generations-syndromet. Barn-

barn som tar över familjeföretag har inte alltid 

samma motivation att driva en bilanläggning, 

säger Parment. 
Tommy Letzén, vd på MRF, ser flera natio-

nella faktorer som uppmuntrar konsolidering:

– Dels har vi generationsväxling, men 

också en urbanisering som verkar utvecklas 

snabbare i Sverige än i många andra länder, 

vilket gör att både arbetskraft och kunder 

försvinner från vissa regioner. En tredje faktor 

som har betydelse är försäkringsbolag som 

styr många av jobben och kan tvinga mindre 

verksamheter att lägga ner.

EFTER EN RUNDRINGNING till svenska gene-

ralagenter framgår att antalet ägare har mins-

kat, men att antalet anläggningar förhållit sig 

relativt stabilt. Volvohandlarnas ägare har i snitt 

5 anläggningar var (med Bilia som störst), VW 

2,6 anläggningar per ägare. Därefter kommer 

BMW med 2,4 anläggningar och Ford med 2,2 

anläggningar. Toyota, Kia och Subaru ligger på 

mellan 1,5 och 1,9 anläggningar per ägare. 

Men här och var har även antalet försälj-

ningsställen blivit färre.

– ÅF-nätet har konsoliderat färre men 

större juridiska partner som har flera anlägg-

ningar, men även reducerat ett antal ställen. 

Största skillnaden är det för Audi där vi har 

minskat från 145 till 46 försäljningsställen. 

Antalet service-partners har minskat från över 

120 till cirka 80, säger Volkswagen groups 

svenske vd Claes Jerveland som poängterar att 

det inte har lett till sämre utveckling.

– Kvarvarande återförsäljare har investerat 

i CI (corporate identity, red anm) och utbildat 

specialiserad personal. Volymen har gått från 

cirka 12 000 till 20 000 eller från fyra till sex 

procents marknadsandel, säger Jerveland.

ENLIGT STATISTIK FRÅN MRF:s amerikanska 

motsvarighet Nada, har antalet återförsäljare 

minskat med 60 procent från 1947 till 2014. 

Framöver befaras ett ras av antalet anläggningar 

i USA.
Att försäkringsbolagen bidrar till konsoli-

deringen genom att styra flöden av uppdrag 

är inget nytt, men något som MRF försöker 

”EN BRA GENERALAGENT 
BORDE GÖRA ALLT FÖR ATT 
LYFTA SITT ÅF-NÄT I STÄLLET 
FÖR ATT PUTTA IN FLER”
BENGT EGNESUND, VD OCH ÄGARE, AROS AUTO

Förra numet av  
Motorbranschen,  
om den pågående  
konsolideringen.



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

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

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

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

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



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

V
i träffar Christopher 
Basso från Carfax och 
New York-polisen Steven 
Thau som jobbar med 
att spåra upp stulna bilar 
i hamnen bland alla så 
kallade ”salvage title-bi-

lar” (sådana som utsatts för omfattande skador 
på grund av olyckor och naturkatastrofer).

Vissa bilar här ska användas för att smuggla 
pengar, vapen och droger i. Andra, som skeppas 
till bland annat Europa, lastas med stulna reserv-
delar för att lättare kunna repareras och säljas. 

Får skadade amerikanska bilar en ”salvage 
title” innebär det att kostnaden för reparation 
bedöms vara högre än bilarnas värde på den 
legala marknaden. Försäkringsbolagen hade 
föredragit att de skrotades men det är inte 
olagligt att reparera dem och går de igenom 
besiktningen kan ägarna få salvage-titeln 
raderad. Det är emellertid ganska komplicerat 
och ägaren måste bland annat visa upp kvitton 
på reservdelar.

Men det finns stater som är mindre nogräk-
nade med de här besiktningarna. Steven Thau 
nämner Delaware som en sådan stat dit många 
åker för att få igenom sina bilar i besiktningen. 
Det kallas ”title washing”, att tvätta bort titeln 
är en bedrägeriform som blir vanligare.

– Vi gör räder regelbundet på uppställ-
ningsplatserna runt hamnarna för att kolla upp 
bilarna. Vi besöker också verkstäderna runt om i 
New York för att se att de bygger om salvage title-
bilarna på ett korrekt sätt, säger Steven Thau.

INNAN BILARNA I hamnen lastas på containrar 
ska bensinen tömmas och batterierna avlägsnas, 
men det händer i princip aldrig. Steven Thau 
skakar bara på huvudet när vi pratar om vilka 
säkerhetsrisker det måste innebära för de fartyg 
som fraktar godset över Atlanten.

Både här i Brooklyn, med utsikt över 
frihetsgudinnan, och i New Jersey lägger 
containerfartyg till och lastas med mer eller 
mindre hela bilar. Även de svårast krockskada-
de bilarna kan vara värda massor. Eller snarare 
deras chassinummer. Genom att använda ett 
stulet chassinummer får ingen veta att bilen 
varit stulen eller skadad. Bilar med stulna 
chassinummer kallas ”kloner”. 

– Det finns två skäl till att bilarna skep-
pas till Europa. Antingen för att repareras så 
billigt som möjligt och säljas. Eller att fråntas 
chassinumren för att dölja identiteten på en 
stulen bil som matchar så mycket som möjligt. 
Det senare blir ett allt större problem, säger 
Christopher Basso på Carfax.

– Vi ser tusentals stulna bilar som skeppas 
på fraktfartyg till Europa och Afrika och det 
enda värdet bilarna har är själva numret. 

CARFAX HAR FUNNITS i USA i över 30 år och 
har den största databasen av bilhistorik. De 
är så säkra på sin information att de lovar att 
köpa tillbaka en bil om de visar sig ha haft fel 
information och bilen är stulen eller har en 
”salvage title”.

– Bilhistorik är en av de få och viktiga 
verktyg som polisen och konsumenterna har 
för att kunna se om bilen är den de tror. Vi 
ber konsumenter att titta på om bilen har varit 
registrerad i flera stater, om mätarställningen 
verkar trolig, om den varit servad på olika stäl-
len, allt som kan tyda på att chassinumret inte 
stämmer, säger Christopher Basso.

Tillbaka till salvage title-bilarna och proble-
men uppstår förstås när de hamnar i fel händer.

– När numret döljer skador från natur-
katastrofer, när en bil fått in saltvatten eller 
varit med i en stor trafikolycka kan det vara 
mekaniska, elektroniska och säkerhetsmässiga 
skador även om bilen ser fin ut på ytan, säger 
Christopher Basso.

– Det ligger många miljoner i den här 
businessen. Det är inte ovanligt att affärerna 
används för att finansiera annan illegal verk-
samhet, både bland kriminella och terrorister.

I hamnen i New Jersey finns flera auktions-
firmor som inte är intresserade av att visa upp 
sin verksamhet för oss. Vi låtsas åka vilse på 
området när en bil rullar upp intill oss, undrar 
vilka vi är och hänvisar oss ut från området. 
Då har fotografen redan tagit bilder på helt 
kvaddade bilar, några med gröna klisterlappar 
på huven med texten ”total” – total som i ”total 
loss”. Helt kvaddad.

De här bilarna är också redan sålda. Vi skri-
ver ner några chassinummer för att kolla upp 
senare. Kanske ska någon av dem till Sverige? 
Här står en BMW, Jeep och Nissan, några med 
hela fronterna intryckta.

Amerikanska Carfax har över 16 miljarder 
inregistrerade bilar från 92 000 databaser i 
USA, Kanada och Mexiko. De samlar allt från 
antalet körda mil, var bilen genomgått service 
med mera.

– Bara vid stormen Sandy förstördes 
250 000 bilar i New York enligt The Natio-
nal Insurance crime bureau. Många av dem 
exporterades till andra länder. En del blev kvar 
i USA. 2014 rullade 225 000 bilar i USA med 
”flood titel” från olika stormar. 

Antalet olyckor med salvage title-bilar är 
många i USA. En olycka för några år sedan blev 
omskriven när en man i en pick up dödades 
eftersom bilen saknade airbags. Först efter 
olyckan framkom att bilen hade en salvage title.

– Vi har en stor illegal marknad av airbags i 
USA. Man får lätt ett par hundra dollar för en 
airbag på svarta marknaden. Om alla airbags 
i en bil ska bytas kan det kosta upp till 6 000 
dollar (48 000 kronor), säger Basso. 

Säljs en amerikansk begagnad bil på legal 
väg, måste köparen informeras om att den  
har haft en salvage title om så är fallet. Bilen 
måste också vara besiktigad. För bilarna som 
ska skeppas ut från USA är de leden överhop-
pade.
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U nder mitten av augusti drab-
bades framför allt Baton Rouge 
och Lafayette i Louisiana av 

kraftigt regn och översvämningar, den 
värsta naturkatastrofen sedan stormen 
Sandy. Flera personer dog, mänger av 
hus och bilar förstördes.

När flodvattnet i södra Louisiana 
långsamt gick tillbaka från de rekord-
höga nivåerna visade det sig att ungefär 
100 000 försäkrade bilar hade drabbats 
och drabbade oförsäkrade bilarna san-
nolikt fler, enligt the National Insurance 
crime bureau. 

Även bilhandlarna drabbades hårt 
och mellan 60–80 återförsäljarna fick 
stänga. Flera av dem fick sina lager på 
nya och begagnade bilar förstörda.

EFTER STORMEN 

KATRINA 2005 i 
Louisiana togs 
regler fram för 
att skydda kon-
sumenter och 
försäkrade bilar 
som skadats i 
översvämningar; 
de bogseras nu-
mera till en auk-
tion och registre-
ras som vattenskadade. Vissa bilar är 
så förstörda att de måste skrotas eller 
demonteras.

Christian Wittmann på Carfax Europa:
– Vi arbetar med de ansvariga myn-

digheterna för att registrera fordonen 
så att de finns i vår databas och kan 
identifieras via Carfax. Normalt kommer 
hälften av de skadade bilarna tillbaka 
på marknaden. Det är möjligt att några 
av dem skeppas utomlands för att bli 
sålda, säger Christian Wittman. 2

”I EN OMSKRIVEN 
OLYCKA AVLED EN 
MAN I EN PICK UP 
EFTERSOM BILEN 
SAKNADE AIRBAGS”

KLONERNA MED DE nya chassinumren är oftast 
premiumbilar värda 25 000–30 000 dollar (en 
kvarts miljon kronor).

– Det här är ett av de områden som polisen 
prioriterar. Fler och fler bilar stjäls för att 
matcha identiteten på en annan bil. Det är en 
lukrativ bransch, säger Steven Thau. 

För den amerikan som aningslöst köpt  
en bil som är klonad finns inga rättigheter i 

USA. Polisen kan beslagta bilen, köparen får 
ingen ersättning. Det är bara några enstaka 
stater, som exempelvis Wisconsin, som kom-
penserar kunder som köpt en bil i god tro av 
privatpersoner eller begagnathandlare. Och 
från auktoriserade återförsäljare kan kunden 
också få kompensation.

Nu står myndigheterna på tå när stormarna 
kommer och försöker hinna före bedragarna.

– Efter stormen Katrina hann de inte agera 
innan bilägare utan försäkring sålde sina vrak 
till oseriösa köpare. Bedragare åkte in i New 
York, där stormen hade härjat, med stora bil-
transporter och förde bort vraken, säger Basso.

Antalet bilar som exporteras till Europa 
varierar med växelkursen och antalet naturka-
tastrofer. Året efter en naturkatastrof och om 
växelkursen är låg går statistiken upp. 2

De oseriösa likväl som 
de seriösa företagen 
har ett väl utbyggt 
logistisksystem med 
egna transportbilar.

Senaste stormens
skadeverkningar
Skadade bilar från över-
svämningarna i amerikan-
ska delstaten Louisiana kan 
redan vara på väg att säljas 
som felfria, bland annat till 
Europa.

Stor förödelse efter 
stormarna i USA.

I ”Red Hook termi-
nal” i Brooklyn tar 
Christopher Basso 
på Carfax ett snack 
med Steven Thau på 
New York-polisen 
som nästan uteslu-
tande jobbar med 
krockskadade och 
stormskadade bilar. 
De flesta av bilarna 
som lämnar termina-
len har redan köpare 
i Europa och är fyllda 
med smuggelgods.
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I skumma 
hamnkvarter
I Europa råder en illegal handel med chassinum-

mer. Men flera europeiska länder offentliggör 
inte chassinumren, vilket hjälper bedragarna 
att dölja bilarnas verkliga identitet. Lagarna 
kan dock vara på väg att ändras, mycket tack 

vare Carfax lobbyarbete.
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F
rank Brueggink är chef för Carfax 
Europe. Han jobbade tidigare med 
begagnade BMW och såg behovet 
av en samlad transparent databas 
med bilhistorik. Carfax har i dag 

den största databasen med bilhistorik även i 
Europa med uppgifter om 14 miljarder bilar.

– Vi har börjat få gehör för problemen med 
salvage title-bilarna. Jag har dagligen dialog 
med politiker och lagstiftare för att försöka 
ändra datalagen i Tyskland så att vi kan regist-
rera chassinummer, säger Frank Brueggink.

Att hyra en container från New York till 
Europa för att fylla med bilar kostar i runda 
slängar 24 000 kronor. Om bilarna lastas av i 
Tyskland försvinner möjligheten att spåra dem. 
Där anses nämligen uppgiften om chassinum-
ret vara personlig. Inte ens besiktningsmyndig-
heten får registrera det. Lagen är från 1980-ta-
let och skapad för att värna om personlig 
integritet. Nu hindrar den Carfax att registrera 
bilarna som kommer in genom Tyskland. 

De försvinner på europeiska kontinenten 
för att sedan dyka upp i alla möjliga länder, 
ofta via tjuvarnas marknad i Kaunas, Litauen. 
Därifrån säljs de bland annat till Sverige.

– Det handlar både om att skydda kon-
sumenter från ekonomisk förlust för att de 
köper en bil utan korrekt information och att 
förbättra trafiksäkerheten. 

– När jag var i Estland på en konsument-
konferens kom det fram en finsk myndighets-

person och berättade om 
en premiumbil som körts i 
hög hastighet i vinterväglag 
i 30 minusgrader. Efter 
ett litet gupp gick bilen 

rakt itu. I två delar. Det visade sig att bilen var 
hopsvetsad med två olika chassin, säger Frank 
Brueggink.

LARMTJÄNST SOM BEVAKAR problematiken i 
Sverige visade i en rapport 2013 att 61 procent 
av de bilar som importerades från Litauen till 
Sverige under det året (årsmodell 2007 och ny-
are) hade en skadehistorik i USA. Enligt Carfax 
statistik rullar just nu 2 790 USA-importerade 
bilar med en salvage title i Sverige. Har 
ägaren tur upptäcker verkstaden fusket 
vid service eller reparation. Har ägaren 
otur upptäcks det först efter en olycka.

Enligt Frank Brueggink börjar 
politiker och lagstiftare förstå att pro-
blemet hänger ihop med datalagen.

– Varje europeiskt land har olika 
lagar beträffande chassinummer. Öst-
errike, Belgien och Schweiz är länder 
med liknande lagar som Tyskland. Vi har kon-
centrerat vårt lobbyarbete på den tyska lagen 
eftersom Tyskland har största marknaden.

– Ungefär sju miljoner begagnade bil-
transaktioner genomförs i Tyskland varje år. 
Motsvarande summa i Sverige är en miljon. 
Tyskland ligger mitt i Europa. Det är lätt att 
transportera bilar till andra länder.

Genom att bilhistoriken blir offentlig i hela 
Europa försvårar man även för andra bedräge-
rier – som att ändra på mätarställningen.

– Problemet är att man inte kontrollerar 

bilen lika noga om man köper en begagnad bil 
från EU som man kanske gör om man köper 
en bil från andra delar av världen. Många för-
utsätter att bilen är okej om den köps inom EU. 

– Om bilen har gått genom Tyskland är 
det stor risk att exempelvis mätarställningen 
inte är korrekt. En tredjedel av alla begagnade 
bilar i Tyskland, alltså 2,1 miljoner bilar, har fel 
mätarställning.

2009 analyserade Carfax hur många bilar i 
Sverige som hade fel mätarställning. De kom 
fram till siffran 9,6 procent av alla registrerade 
bilar (410 000 bilar). I dag tros den vara fyra 
procent. 

Hur går arbetet med att förändra 
lagen?
– Det pågår diskussioner. Vi pratar med 
olika partier och försöker utbilda och få 
dem att förstå vikten av bilhistoriken. 
Vi kommer aldrig ge upp det arbetet.

Vad har ni uppnått?
– Jag är säker på att lagen kommer att 
ändras men jag kan inte lova om det 

blir i år eller nästa år. Mer än så kan jag inte 
säga just nu. Vi är i ett känsligt läge. Det är 
lite beroende på i vilken lagstiftningsperiod vi 
befinner oss.

– I slutet av 2017 är det val i Tyskland. Just 
nu har den sittande konstellationen både makt 
och kunskap och är införstådd med både tekni-
ken och den digitala utvecklingen. Transport-
ministeriet har bytt namn till Transport- och 
digital-ministeriet. Bara det säger väl något. 
Yngre människor blir politiker. Jag är säker på 
att vi får igenom våra krav. 2

”ENLIGT CARFAX STATISTIK RULLAR JUST NU 2 790 USA- 
IMPORTERADE BILAR MED EN SALVAGE TITLE I SVERIGE”

EUROPA

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Kom närmare din nästa bilaffär
På Wasa Kredit har vi under flera år arbetat efter ett motto. Det är vårt förhållningssätt 
till  affären och sammanfattas i tre ord. Tre ord som vi vet är vårt grundmurade rykte och 
 möjliggör för er att ge en positiv kundupplevlse – snabbt, enkelt, personligt.

SNABBT 

Det vill säga att allt går så snabbt det måste för att ni ska 
kunna fånga de affärer ni ser och vill finansiera.

ENKELT 

Att det är så enkelt och välpaketerat att ni kan ha fullt 
fokus på er egen affär.

PERSONLIGT 

Och att det är så tryggt som bara ett personligt engage
mang kan göra det.

Du når oss på:
Telefon 08-635 38 85
bilinfo@wasakredit.se
www.wasakredit.se

Måndag–fredag 9.00 – 19.00
Lördag  11.00 – 16.00
Söndag  11.00 – 15.00

Våra öppettider:

Vi ser gärna dig som framtida partner inom bil 
finansiering. För nästa steg, ta kontakt med oss för 
ett personligt möte.
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Mest data 
VINNER

Det går inte att hymla om att existensen för hela handels-
nätet av återförsäljare och verkstäder hotas av den komplexa 

digitala utvecklingen – uppkopplade bilar, näthandel och  
autonoma bilar. Starka krafter slåss om äganderätten av  

den digitala informationen.
TEXT  ROLAND WIRSTEDT  / FOTO ISTOCK

ARTIKELSERIE

2 I en serie artiklar framöver ska vi sätta strålkastarljus på 
den framtid som står på tröskeln. Här, i första avsnittet, teck-
nar reportern Roland Wirstedt bakgrundssammanhanget.

fordonstillverkare.
– Generellt kan man säga att det är mellan-

leden som kommer på mellanhand när bilarna 
blir smartare. Om fordonstillverkare vill samla 
in data om hur bilarna används för att kunna 
erbjuda individuellt anpassade service- och 
underhållstjänster måste de ha direktkontakt 
med sina kunder, säger han.

Tillverkaren bestämmer vad som ska samlas 
in, hur och när det ska samlas in. Detta data-
övertag tror han blir svårt att göra något åt. 

– Databaserna innebär en väldig konkur-
rensfördel och är guld värda. Mitt intryck är att 
de företag som bygger upp databaser blir allt mer 
obenägna att dela med sig av informationen. För 
företag som Google, Apple, Facebook och andra 
är det ju en bärande del av deras affärsmodell.

Den som får rätten till informationen blir 
vinnare och vice versa. Det vilar ett hot över 
hela återförsäljar- och verkstadsledet.

– Det gäller hela handelsnätet, både det 
auktoriserade och fria, säger MRF:s vd Tommy 
Letzén som dock har spanat in rimliga utsikter 
för fler än tillverkarna att få del av rättigheterna 
till informationen.

De grundar sig på EU:s intention om fri och 
rättvis konkurrens och vi ska återkomma till 
dem.

NU, YTTERLIGARE en kraft som sätter press 
på retail-ledet – den framväxande e-handeln. 
I Kina säljer Tesla sina bilar enbart över nätet 
och BMW testar online-försäljning av sina el-
bilar i Tyskland. 

Det har länge hävdats inom retail att ”kun-
den är kung”, närmast som en klyscha, men i 
dagens digitala och transparenta värld där all 
information om en produkt eller tjänst, pris och 
kvalitet bara är några knapptryckningar bort 
har det blivit en sanning. Det är kunden som 

sitter i förarsätet och kunden lär välja det som 
är enklast och bekvämast. Även här sker det ett 
närmande mellan producent och kund. Kunden 
kan handla direkt av tillverkaren, antingen via 
nätet eller ett showroom, eller – kanske mest 
sannolikt – en kombination.

DIGITALISERINGEN HAR alltså redan börjat 
innebära stora förändringar för fordonsbran-
schen, men det är förmodligen ingenting jäm-
fört med vad den autonoma bilen kan komma 
att ställa till med. 

Ägare av förarlösa bilar blir antagligen till 
största del större företag som kommer att sköta 
driften av hela bilflottor. Upphandlingen kom-
mer att ske ungefär som när åkerier i dag köper 
lastbilar. Återigen är det detaljhandelsledet som 
hamnar i kläm. 

Däremot lär det finnas ett stort behov att 
service och underhåll, kanske ännu större än 

D
et pågår en tävling. Den 
heter ”mest data vinner”. 
Alla branscher kopplar upp 
sig mot nätet och samlar på 
”Big Data”. Smarta algoritmer 
hämtar information i realtid 

och möjliggör nya affärsmodeller. Den som 
äger och kontrollerar databaserna har ett kraf-
tigt konkurrensövertag. Därför lär ingen släppa 
ifrån sig data frivilligt.

Digitaliseringen har redan inneburit att 
konsumenter delar, strömmar och hyr i stället 
för att äga. I stället för att köpa en ny bil köps en 
tjänst. Musik och film strömmas, rum hyrs ut 
till främlingar genom Aribnb, bilar delas genom 
Uber och konsumenter hyr in oss i en bilpool. 

Allt det här har kunnat göras tidigare, men 
det var först i samband med att de smarta tele-
fonerna kom som det kunde ske i större omfatt-
ning. Säker identifikation och säkra betalningar 
gör att tilliten och tryggheten blir tillräckligt 
stor för att folk ska våga släppa in obekanta i 
lägenheten eller bilen.

Och utvecklingen går fort. Det är exempel-
vis mindre än tio år sedan, januari 2007, som 

den första modellen av iphone lanserades.

DET SOM NU HÄNDER i fordonsbranschen är att 
det har blivit tekniskt möjligt att sända stora 
datamängder trådlöst. Vi har fått den uppkopp-
lade bilen.

Tesla var först ut med att ta hela logiken från 
telekomindustrin och överföra den till bilin-
dustrin. Tesla säljer sina bilar och uppdaterar 
mjukvaran på motsvarande sätt som Apple 
säljer sina telefoner och datorer och uppdaterar 
programvara.

Och premiumvarumärkena i bilbranschen 
följer efter. BMW har ”Connected drive”, Audis 
variant heter bara ”Connect”, Mercedes ”Me 
connect”, Volvo har döpt sin uppkoppling till 
”Sensus connect” och så där kan man hålla på. 
Alla måste vara uppkopplade för att hänga med.

Än så länge handlar det enbart om de så 
kallade infotainment-systemen där även Apple 
och Google dyker upp. Apple i form av ”Apple 
carplay” och Google som ”Android auto”.

PÅ DEN TUNGA SIDAN har Scania och Volvo 
Lastvagnar sedan länge arbetat med uppkopp-

lade fordon för att kunna optimera service och 
underhåll. Scania har 170 000 fordon kopplade 
till sin databas.

Det var ganska talande när vd:n Henrik 
Henriksson i samband med lanseringen av 
det nya modellprogrammet framhöll att den 
verkliga innovationen var nya tjänster för att 
hjälpa kunderna att öka lönsamheten. Scania 
har tidigare uttryckt det som att företaget ”be-
traktar utvecklingen av elektroniska styrsystem 
som kärnverksamhet och informationen från 
uppkopplade fordon som en 
strategisk tillgång”.

DANIEL GILLBLAD ÄR forsk-
ningsledare vid Swedish ICT 
och håller på med artificiell 
intelligens (AI), maskin-
inlärning och dataanlys. 

Forskningslabbet arbetar 
med bland annat ledande 

De digitala hoten vilar såväl 
över det auktoriserade nätet 
som det fria.

Daniel Gillblad 
på Swedish 
ICT.
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Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se
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i dag; självkörande bilar kan väntas rulla mer 
och därför kräva ett tätare servicebehov. 

Hauke Bossen, som arbetar på konsultföre-
taget Roland Berger, har kartlagt digitalisering-
en av svensk industri. Han tror att om ägandet 
av bilarna i större utsträckning flyttas från 
privatpersoner till företag kommer även service 
och underhåll att påverkas.

– Företagen lär göra upphandling-
en hos ett och samma verkstadsföre-
tag. Och har företaget bilar på flera 
ställen i landet vill man förmodligen 
att även verkstadsföretaget ska var 
rikstäckande, säger Hauke Bossen.

Men för att företagen som äger 
bilarna inte enbart ska bli hänvisade 
till märkets egna verkstäder, anser 
han att det är viktigt att det finns en 
fungerande lagstiftning. 

– Biltillverkarna måste släppa ifrån sig data 
och mjukvara så att även fristående verkstäder 
kan analysera och uppgradera bilarna, säger 
Hauke Bossen.

Diskussionerna om ägandet av den infor-
mationen pågår på europeisk nivå. MRF:s 
servicemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 
har redan ställt det utom allt tvivel att allbil har 
full rätt till åtkomst av reparationsanvisningar, 

säkerhetsrelaterade koder och programvaru-
nedladdning. Märkesverkstäderna kan komma 
att känna sig lika konkurrensutsatta de.

FÖR ATT BLI FÖRST med en kommersiell lös-
ning av den autonoma bilen investeras otroliga 
summor. Alla stora bilmärken tillsammans med 

Google och Apple deltar i racet.
Hittills har Ford, BMW och Uber 

varit mest kaxiga och sagt att redan om 
fem år, 2021, ska de ha autonoma bilar 
ute i trafiken. 

Förmodligen blir det i blygsam 
skala och i väl avgränsade områden, 
som stadskärnor eller pendlingsleder. 

Konsultföretaget IHS Automotive 
tror att det fulla genomslaget för auto-
noma vägtransporter sker någon gång 

efter 2050, men att redan år 2035 förväntas 50 
miljoner självkörande fordon vara i bruk. Med 
andra ord kommer vi under en ganska lång tid 
leva med parallella system. Kanske som när 
hästen fasades ut från vägarna, vilket tog runt 
50 år.

ETT FÖRETAG SOM på ett tidigt stadium insåg 
att mest data vinner var Google. Företaget sam-
lar data från en mängd olika områden. Alltifrån 

våra googlesökningar till att digitalisera all 
världens böcker. I dag beskriver sig Google som 
ett AI-företag, alltså en verksamhet som sysslar 
med artificiell intelligens.

De senaste åren har Google börjat samla på 
trafiksituationer. Deras bilar åker runt och samlar 
in trafikdata dygnet runt för att kunna trimma 
och träna de algoritmer som ska styra framtidens 
autonoma bilar bättre än en människa.

Och framtiden är redan här, åtminstone 
skärvor av den. I Singapore görs ett försök 
med självkörande taxibilar och i Pittsburgh 
gör Volvo och Uber gemensam sak och sänder 
ut ”förarlösa” bilar i trafiken. I båda fallen är 
bilarna dock övervakade av mänskliga tekniker.

Förmodligen kommer vi i framtiden att se 
på dessa försök med samma milda överseende 
som vi i dag ser på de första bilarna som dök 
upp i slutet av 1800-talet. Med dagens ögon var 
de ju inget annat än illa kamouflerade hästvag-
nar.

Den autonoma bilen är inte längre något 
avlägset science fiction-projekt. Den kommer 
att bli verklighet och det är bara att vänja sig 
vid tanken.

Effekterna för handlarledet och verkstä-
derna, och det lobbyarbete som bedrivs, belyser 
vi i kommande nummer. 2

”GOOGLES BILAR SAMLAR 
IN TRAFIKDATA DYGNET 
RUNT FÖR ATT KUNNA 
TRIMMA OCH TRÄNA  
ALGORITMERNA SOM  
SKA STYRA FRAMTIDENS 
AUTONOMA BILAR”

Hauke Bossen 
på Roland 
Berger.

Så här kan det se ut när 
Google är ute och samlar 
in trafiksituationer. FÖR DIG SOM VILL HA ALLT 

PÅ ETT STÄLLE!

Träffa oss på BegBil-2016 10-11 November, Clarion Hotel Arlanda.

 bilpriser.se

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

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

Nu500.000sålda!



TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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FRÅGA TRE

”Nästan alla kan hantera motgångar, men 
om du vill testa en människas karaktär,  
ge henne makt!”

chefer finns det i 
Sverige, enligt  
Ledarna, Sveriges 
chefsorganisation. 
Således är nästan 
var åttonde anställd 
i Sverige en person 
som har ett chefs-  
eller ledaruppdrag.

En anställd som söks upp av chefen under 
ledighet kan ha rätt till skadestånd.

Det är ett brott mot semesterlagen om 
en arbetsgivare avbryter en medarbetares 
semester. Men lagen är inte helt klar och vad 
som räknas med ett avbrott verkar vara en 
tolkningsfråga.

– Ett kort telefonsamtal kanske medarbeta-
ren får stå ut med. En beordran från arbets-
givaren är däremot ett tydligt lagbrott, säger 
Susanne Lundberg, chef på arbetsrättsenhe-
ten på LO-TCO Rättsskydd, till Sydsvenskan.

Om dina anställda tvingas arbeta på 
semestern kan de förutom att ha rätt till ett 
skadestånd, även vara berättigade ekonomisk 
kompensation. Men även här finns det undan-
tag, om det exempelvis är mycket små företag.

Uppdrag förändring 
– Skapa flow i ditt 
ledarskap
För dig som är eller vill bli 
ledare, en bok där förfat-
tarna Marita Bildt och Maria 
Rankka delar med sig av 
erfarenheter och lärdomar 
i fråga om att förändra organisationer. De inspire-
rar och ger verktyg för att stärka ditt ledarskap 
och förändringsarbete – och att inte upprepa 
samma misstag som de själva redan har gjort. 
Se förändringar som något som ska finnas med i 
det dagliga arbetet, uppmanar författarna.

Hur jobbar ni med 
hållbarhetsfrågor? 

JONAS LEIJON,  
Accentra Air conditioning center  
i Uppsala
– Vi har ett avtal med skrotcentralen 
som hämtar allt vårt skrot. Det är mest 
blandskrot, stål och aluminium. Vi har ett 
miljögodkänt avlopp och sorterar i containrar 
med våra hyresgäster Sunnersta bygg. Vi har 
ett riktigt rent soprum där allt går dit det ska. 

IDA ALMEVIK,  
 vd Almeviks Motor i Linköping
– För oss är det viktigt att ha bra ordning i 
verkstaden. Det blir mycket avfall där och 
vi har lådor för allt. Miljökontoret kommer 
och gör kontroller – vi har inte haft några 
anmärkningar för vi har koll på vår hantering. 
Man använder ju ganska mycket miljöfarligt i 
verkstaden och då är det viktigt att ha ordning 
på dokumentationen av miljöfarligt avfall.

CARIN ODELIUS,  
vd Odelius Bil i Kungälv 
– Vi jobbar enligt Toyotas åtta miljösteg, 
det innebär att vi siktar på nollutsläpp. 
Som en av världens största biltillverkare 
är det viktigt att jobba med miljöfrågor. Det 
känns som att vi kommer att landa där, 
men att det kommer att ta tid. Jag tror på 
bränsecellsbilen Mirai; om några år kom-
mer många att rulla.

Chefsorganisationen Ledarnas gren för privata tjänstebranscher (LPT) har frågat sina medlemmar  
hur de ser på rekrytering av nyanlända.

Omkring två av tio tillfrågade chefer uppgav att de rekryterar nyanlända och planerar att fortsätta 
med det. Men hälften säger att de kan tänka sig att anställa nyanlända. Fördelarna som betonas allra 
mest är att nyanlända, med andra perspektiv, 
skapar utvecklingsmöjligheter och att det är bra 
att både företaget och Sverige tar ansvar för 
integrationen.

Framför allt anger cheferna att bris-
tande språkkunskaper och okunskap om 
svenska förhållanden, är största hindret.

– Dagens situation där över åtta 
av tio chefer ser språkhinder som 
en utmaning, måste tas på största 
allvar, skriver LPT:s ordförande Lorri 
Mortensen Mates.

ABRAHAM LINCOLN

504 000

BOKTIPS

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.

 Vi söker  

VD  
till växande bolag  

Forsbergs Fritidscenter är Nordens  största försäljare 

av mobilt fritidsboende. Vi går spännande tider 

till mötes där vi både expanderar utomlands 

samt utökar vårt erbjudande. Det enda vi saknar 

för att ta oss till nästa nivå är en driven och 

utvecklingsorienterad VD.

För mer information besök www.autorekrytering.se

Forsbergs är idag Sveriges 
ledande försäljare av husbilar 
och husvagnar. Vi finns på sex 
orter; Hyssna, Stockholm, Bjuv, 
Borlänge, Mantorp och Karlstad 
(start hösten 2016). Forsbergs 
är exklusiv distributör i Sverige 
för husbilsmärken: Concorde, 
Frankia, Niesmann och Hobby 
och samt återförsäljare för 
Bürstner husbilar och Hobby 
husvagnar. Sedan 2011 är 
Nalka Invest (tid. Inter Ikea 
Investments) huvudägare i 
Forsbergs Fritidscenter. Läs mer 
på forsbergsfritidscenter.se

Vässa ditt ledarskap – 
Bli en bättre ledare på 
10 veckor 
Här ingår läxor varje vecka under 
en tioveckorsperiod. Författaren 
Thomas Lundqvist låter dig arbeta 
med olika områden i ditt ledarskap, 
vecka för vecka. Hans förhoppning 

är att du ska bli mer bekväm i dina svåra samtal 
och i din konflikthantering. Kunna sätta tydliga 
mål och upptäcka konflikter innan de har vuxit dig 
ur händerna, är andra exempel på vad författaren 
hoppas att kunna ge läsaren genom boken. Pro-
blematiken kring psykisk ohälsa behandlas också, 
hur du som arbetsgivare kan förebygga det, med 
anledning av det nya arbetsmiljöregelverket.

Många chefer vill anställa nyanlända

ARBETSRÄTT

Det kan bli dyrt att störa 
personal under semestern
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H
on har gröna ögon – världens ovanligaste 
ögonfärg. Men det är inte därför Filippa Lind-
ström, vice vd och delägare i Upplands Motor, 
uttrycker att hon är en ”udda fågel”. 

Det bottnar i kombinationen kvinna och 
inflytelserik företagsledare i en extremt mans-

dominerad sfär, och att hon har en annan yrkeserfarenhet än från 
bilbranschen bakom sig.

– Det är inte så vanligt att det stör, säger hon. 
En viss ironi anas i rösten. Filippa Lindström anser att det är för 

mycket likriktning i bilbranschen och att den diversifiering, som 
hon tycker behövs för att kunna möta framtida utmaningar, går för 
långsamt. 

Efter civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 
arbetade Filippa i drygt tio år med marknadsföring och försäljning 

på Procter & Gamble i Sverige, Danmark och Tyskland. År 2002  
sa hon upp sig och tog en paus från arbetslivet i sju år. 

Nyskild med tre små barn flyttade hon, efter tre år i Tyskland, 
hem till Sverige och beslutade sig för att ta en fil kand i de ämnen 
som ligger henne varmast om hjärtat – film- och litteraturvetenskap. 

På kvällstid utbildade hon sig samtidigt till samtalsterapeut i 
psykosyntes. Tanken var att använda kunskaperna i arbetet med 
familjer inom Family business network (FBN) där hon har uppdrag 
och är engagerad.

I DAG ÄR HON alltså vice vd på Upplands Motor som är en  
framgångssaga. Före satsningen på Stockholmsmarknaden 2007 
omsatte företaget 700 miljoner, rekordåret 2015 var omsättningen  
3 miljarder. Resultatet de senaste tre åren har mer än tredubblats 
till 41 miljoner kronor 2015.
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Förvisso civilekonom, men också litteraturvetare, terapeut och 
feminist. Filippa Lindström, vice vd på starkt expanderande Upp-
lands Motor, har en mångfasetterad bakgrund, värdig morgonda-
gens ledare. Bilbranschen vill hon befria från föråldrad likriktning 

och det egna företaget går i bräschen för mångfald.
TE X T LOUISE MOL ANDER  / FOTO  CAMILL A LINDQVIST

Med skarp blick 
för framtida  
utmaningar

FILIPPA LINDSTRÖM

ÅLDER: 51.

GÖR: Vice vd, vice ordförande och delägare i Upplands Motor.

UTBILDNING: Civilekonom i marknadsföring, Handelshög-
skolan i Stockholm, fil kand i film- och litteraturvetenskap, 
Stockholms universitet, utbildad samtalsterapeut vid 
Psykosyntesakademin i Stockholm.

BAKGRUND: Arbetade i elva år med marknadsföring och 
försäljning på Procter & Gamble i Sverige,  
Danmark och Tyskland. Studier på deltid under sju år.  
Marknads- och kommunikationschef på Upplands Motor 
mellan 2009 och 2013, därefter företagets vice vd.

FAMILJ: Barnen Wilhelm 21, Charlie, 19, och Harald, 16.

BOR: Villa i Nacka.

FRÄMSTA INTRESSE: Film och litteratur.

KÖR: Den bil jag får av våra försäljningschefer. Just nu är 
det Volvo XC90 T8, min första laddhybrid …



Det ser optimistiskt ut inför 2016 också även 
om nybilsförsäljningen kan gå ner något. Om-
sättningen i år beräknas bli 3,2 miljarder kronor.

Framgång bygger ofta på att kunna känna 
av vart vinden blåser. Filippa Lindström är 
övertygad om att mångfald i olika dimensioner 
är riktningen.

– Ser vi till att ha arbetsgrupper med olika 
yrkesbakgrund, utbildning, kön, etnicitet, ålder 
och så vidare, vidgas perspektiven. Idéerna blir 
fler och besluten klokare. Vi får bättre kunskap 
om vad våra kunder efterfrågar och gamla 
ihängande fördomar om branschen försvinner 
successivt när människor med andra erfaren-
heter än de gängse anställs, säger hon.

Sverige är starkt präglad av mångfald. Så 
gott som samtliga statliga myndigheter och 
lärosäten arbetar med mångfald som norm 
sedan drygt tio år tillbaka. 

Ideologiskt har vi rört oss från ett ideal om 
jämlika förutsättningar till ett ideal om struk-
turell rättvisa, det vill säga jämlikhet i resultat 
mellan grupper. Till exempel etniska minori-
teter i förhållande till majoritetsbefolkningen 
eller kvinnor i förhållande till män. 

När samhället förändras måste företagen 
hänga på. De som vill bli framgångsrika kan 
inte enbart förlita sig på bra produkter och 
tjänster. Värderingar och ansvarstagande (läs 
mångfald) har också blivit en del av konkur-
rensen. Upplands Motor ligger rätt i tiden.

INOM FÖRETAGET TALAS 20 olika språk. I 
styrelsen sitter tre män och tre kvinnor med 
kunskap från industri, finans och snabbrörliga 
konsumtionsvaror. Ledningsgruppen består av 
sex män och fyra kvinnor där vissa har tung 
och lång erfarenheter från bilbranschen, andra 
från hotell, service och logistik.

Filippa Lindström säger dock att de än så 
länge inte kan se några tydliga samband mellan 
mångfald och framgång, åtminstone inte i ter-
mer av kundnöjdhet – det viktigaste nyckeltalet.

– Vi har arbetat målmedvetet med mång-
fald länge, men det har hittills inte resulterat i 
ökad kundnöjdhet över tid. Men jag tror inte 
att det går att se så solklara samband. Många 

studier visar att jämnare fördelning av män och 
kvinnor i styrelser och ledningsgrupper har 
gett bättre avkastning, men det är svårt att veta 
vad som är orsak och verkan i det fallet.

Förutsättningen för mångfald i organisa-
tionen är att rekrytera fördomsfritt, vilket inte 
är så enkelt. Normer och värderingar kan sätta 
käppar i hjulen liksom interna maktstrukturer.

– Om man tror att alla har lika rättigheter 
för att vi bor i Sverige, då finns det rätt mycket 
att prata om. Att jobba med strategier för att 
visa hur vi omedvetet eller medvetet inkluderar 
eller exkluderar utifrån kön eller etnicitet och 
undvika det är otroligt viktigt, säger Filippa 
Lindström.

RESONEMANGET ÄR själva kärnan i genusve-
tenskap, feministisk teori, som Filippa Lind-
ström kom i kontakt med när hon läste sin fil 
kand och som påverkade henne starkt.

– Genusvetenskapen öppnade mina ögon, 

jag började tänka på frågor som jag aldrig 
funderat på tidigare.

Det är skälet till att hon ”vågar sticka ut 
hakan” och förespråka kvotering av kvinnor till 
styrelser. Upplands Motor har de senaste tre åren 
rekryterat flera kvinnor till ledande positioner. 

Kritiker till aktiv mångfaldsrekrytering me-
nar att det blir för stor fixering vid grupptill-
hörighet och det visuella, vilket inte nödvän-
digtvis bidrar till större rättvisa; det är inte vad 
du gör utan vem du är som räknas. I egenskap 
av sin grupptillhörighet förväntas man tillföra 
något speciellt.

Vad till exempel, är det en kvinna ska bidra 
med som inte en man kan?

Filippa Lindström ser förvånad ut men 
svarar snabbt.

– Erfarenheten av att vara kvinna, den kan 
inte ersättas av något annat. Utgångspunkten 
är inte att en man inte kan och vi är inte ute 
efter en specifik egenskap. Men om alla i en 
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Reportern frapperades av att 
Filippa Lindström inte, som 
många andra, var effektivt 
uppjagad under intervjun, 
utan vänligt och öppet be-
grundade och besvarade alla 
frågor i lugn och ro. 

Filippas  
bästa råd!

1 Satsa på proffs  
i styrelsen!  

”Att vara ägare och vd är en 
ensam roll. Det är lätt att bli så 
uppslukad av det dagliga arbetet 
att man inte hinner lyfta blicken 
och titta några år framåt i tiden. 
Genom att ta in externa profes-
sionella ledamöter i styrel-
sen, med erfarenhet av andra 
branscher, får du råd och hjälp 
med att utveckla bolaget och hur 
finansieringen ska se ut. Det blir 
ett helt annat inflöde av idéer, 
vilket breddar perspektiven och 
ger bättre beslut. Det kostar 
förstås en slant, men det är väl 
investerade pengar”

2 Rekrytera en HR-chef! 
”Många branschföretag 

låter en löneadministratör 
sköta personalfrågorna och 
anställer själva. Men det är en 
omöjlig uppgift. För att bli ett 
framgångsrikt företag måste du 
kunna rekrytera bra ledare och 
då behövs en HR-chef som jobbar 
systematiskt med detta, bland 
annat genom ledarskapsutveck-
lingsprogram. Den skickligaste 
chefen är inte alltid den som sålt 
flest bilar utan den som bäst kan 
stärka teamet för att ge kunden 
den ultimata upplevelsen. Ett bra 
ledarskap är helt avgörande för 
att orka med de ständiga föränd-
ringar som branschen lever i. (Vi 
arbetar med ledarskap som tror 
på allas lika värde.)”

3 Jobba med  
transparens!  

”Alla kunder ska känna att de 
gjort en bra affär och inte blivit 
lurade. Vi arbetar därför med 
transparens på alla sätt, till 
exempel kan kunden se rakt in 
i våra stora ljusa verkstäder 
eftersom väggarna är av glas. De 
får också utförlig information om 
vad som åtgärdats på bilen, en 
digital journal, och vem som har 
åtgärdat den.”

”DE SOM VILL BLI FRAMGÅNGSRIKA KAN INTE 
ENBART FÖRLITA SIG PÅ BRA PRODUKTER OCH 
TJÄNSTER. VÄRDERINGAR OCH ANSVARSTAGANDE 
HAR OCKSÅ BLIVIT EN DEL AV KONKURRENSEN.” 
FILIPPA LINDSTRÖM

… virtual reality: ”Jag tror mycket på 
denna teknik, framför allt i skolan. När jag 
var i Almedalen träffade jag en rektor som 
nyligen hade köpt in en bromstestningsappa-
rat för 250 000 kronor. Samtidigt demonstre-
rade Telia virtual reality-verktyg i sin monter. 
I stället för att ha omoderna lokaler och köpa 
in dyr utrustning skulle eleverna kunna lära 
sig ny teknik och de senaste maskinerna 
virtuellt. Tänk vilka möjligheter det ger!”

… vuxenutbildning: ”Jag tycker att 
det blir för mycket fokus på fordonsprogram-
met. Med tanke på att branschen kommer 
att behöva över femtusen mekaniker de 
närmaste åren och det endast kommer ut 
femton hundra från gymnasiet behöver vi 
tänka nytt. Jag tror att vi kan attrahera folk 
från andra branscher som inte valde fordons-
programmet, men som är intresserade av 
bilar, kundvård och it och kan tänka sig att 
sadla om.”

… framtidens bilägande: ”Inte 
så säker på att vi köper/äger bil i samma 
utsträckning eller på samma sätt som i dag, 

åtminstone inte de som bor i en storstad. Det 
kommer att vara stor skillnad på landsbygd 
och storstad. Färre kommer också att vilja 
lägga pengar på en bil som står still. Fler 
kommer att se ett värde i att dela bil med 
grannar, vänner eller kollegor.”

… självkörande bilar: ”I storstäderna 
kommer detta att bli verklighet, ungefär som 
att beställa en taxi, en bil som kör en dit man 
vill.”

… framgång: ”Den viktigaste egenska-
pen för att bli en framgångsrik entreprenör 
är uthållighet. Att hålla fast vid sin överty-
gelse också när ingen tror på den.”

… fossilfri bilflotta 2030: ”Över 80 
procent av persontransporterna sker med 
bil, vilket visar att bilen behövs. Utveck-
lingen mot bättre och säkrare bilar går fort 
och vi ser också nya sätt att äga och bättre 
utnyttja bilarna. Bilen är på väg att bli ett 
väldigt konkurrenskraftigt alternativ ur 
hållbarhetssynpunkt, men det kan bli svårt 
att hinna hela vägen till 2030.

FILIPPA OM…

3
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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
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ledning är män i samma ålder som har arbetat 
i bilbranschen sen de gick ut gymnasiet, så kan 
det räcka det med att få in en enda person med 
andra erfarenheter för att samtalet ska börja 
ta en annan riktning och diskussionen bli mer 
mångfacetterad och komplex. 

JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR är inte tillräckligt, 
menar Filippa Lindström, eftersom vi omedve-
tet färgas av våra värderingar. I början var talet 
om fler kvinnor inte ens en fråga i företaget.

– ”Men vi gillar ju tjejer, vad är problemet?”, 
kunde man säga. Det har vi kommit förbi nu. 
Jag hoppas att vi så småningom kan väva in 
praktisk genusvetenskap på våra ledarskapsut-
bildningar för att synliggöra och få en förståelse 
för hur våra normer påverkar oss.

– I slutändan gäller det att kunderna 
upplever resultatet av mångfaldsarbetet. Deras 
perspektiv är viktigt för att utveckla verksam-
heten. Det är vanligt att människor känner sig 
utlämnande när de lämnar in bilen på verkstad. 
Vi tror att känslan av trygghet ökar om man 
möts av öppenhet och respekt och dessutom 
känner igen sig i den person man möter.”

Just nu ser Filippa Lindström fram emot 
att få en ny HR-chef på plats, så att samarbetet 
med Lernia i deras affärsområde Join (jobb 
och integration i näringslivet) kan starta. 
Företaget behöver anställa minst 100 bilmeka-
niker de kommande tre åren. En strategi är att 

utbilda nyanlända.
– Vi tror att det finns en stor drivkraft bland 

nyanlända att komma i jobb så fort som möjligt 
och hoppas kunna rekrytera dels de som har 
fordonsbakgrund men också personer med 
stort intresse av branschen. Tillsammans med 
Lernia kommer vi i höst att erbjuder ett skräd-
darsytt utbildningsprogram varvat med praktik.

Utbildningens längd kommer att variera 
mellan två till fyra månader, beroende på vil-
ken kompetenspåbyggnad som behövs. Filippa 
Lindström betonar att satsningen inte innebär 
ett snabbspår eller en gräddfil. Kompetensva-
lideringen och kravprofilen kommer att vara 
densamma som vid etablerade utbildningar 
utom möjligen språkkraven. 

– Att kräva gymnasiesvenska är inte rimligt. 
Vi tänker att språkutbildningen ska inkluderas i 
verksamheten genom att varje nyanländ arbetar 
i par med någon från oss som talar samma 
språk och samtidigt svenska. 

Hur många som kan rekryteras vet man inte 
men man hoppas på minst 50 personer. Ekono-
miskt kommer utbildningssatsningen till största 
delen att täckas av olika arbetsmarknadsåtgärder.

I ett familjeföretag är det oftast äldste sonen 
som tar över efter sin far. Endast i sju procent 
av överlämningarna tar en dotter över. Filippa 
Lindström sticker ut.

– Jag har tackat ja till att ta över pappas 
ägarroll i framtiden. 2

UPPLANDS MOTOR 2015 
Resultat: 41,4 miljoner.
Omsättning: 3 miljarder.
Vinstmarginal: 2 procent.
Antal medarbetare: 481.
Antal verkstadsbesök: 96 000.
Omsättningsökning sedan 2009: 114 procent. 
Antal sålda bilar: 12 205.
Nyheter: Öppettiderna i verkstäderna har  
utökats till midnatt i Hammarby och Kista.  
Morgonpigga kunder får skjuts till tunnelbana 
och frukostpåse i handen. Alla tekniker har 
genomgått utbildning i kundbemötande och 
kundtjänsten har kortat svarstiden. En ny webb-
plats har lanserats där kunden enkelt kan boka 
allt från service till däckbyten från sin mobil 
eller dator.

På gång:
21:an – Från och med i höst kommer det att 
vara två mekaniker på varje bil, arbetsnamnet är 
fyndiga 21:an! På så sätt räknar företaget med 
att sänka servicetiden från 90 till 50 minuter. 
Kapaciteten i verkstäderna ökar utan att man 
behöver bygga ut; de befintliga platserna utnytt-
jas i stället bättre och mer effektivt.
Lean – Man kommer att införa mer av lärande 
organisationer och få alla medarbetar delaktiga 
i ansträngningarna att minimera spilltider. Till-
sammans ska man hitta de flöden som får allt 
att flyta på, så att ingen bara står och väntar på 
någon annan. Att man gör rätt från början. Det 
ska också minska risken för backjobb.
Join (Jobb och integration i näringslivet): – 
Tillsammans med Lernia kommer Upplands 
Motor under hösten 2016 att testa en utbild-
ningsmodell med handledning för nyanlända 
med fordonsbakgrund eller intresse av bilar. 
Förhoppningen är att upplägget ska leda till 
anställning.
Hållbarhetsrapportering – Nästa år kommer 
ökade krav på företag att redovisa arbetet med 
hållbarhet, om regeringen får som den vill. 
Cirka 1 600 företag med fler än 250 anställda 
berörs av propositionen som handlar om miljö, 
personal och sociala förhållanden, respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av kor-
ruption. Stora noterade bolag kan också behöva 
upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas 
i styrelsen vad gäller exempelvis ålder, kön och 
yrkesbakgrund. 

LERNIA
Statliga Lernia är en av Sveriges största aktörer 
inom utbildning, bemanning och omställning. 
Eventuell vinst går tillbaka till statskassan. 
Företaget har cirka 5 000 anställda och finns på 
100 orter. Förra året startade man affärsom-
rådet Join (Jobb och integration i näringslivet) 
för att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. 
Upplands Motor kommer under hösten 2016 att 
bli samarbetspartner inom Join.

Ingemar Zetter-
ling, är personlig 
servicetekniker på 
Upplands Motor. 
Han har länge job-
bat med Volvobilar 
och gillar märket 
så mycket att han 
låtit tatuerat in fem 
av märkets loggor. 

Här beundras en av 
chefen.



MODERN KVALITETSLACKERING 

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

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

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

MARKNADS- 
TORGET

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

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

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

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

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

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

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

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!

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

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se



”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

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%)  

Affärssystem för fordonsbranschen  

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.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.  

Så lyfter du lönsamheten! Så lyfter du lönsamheten! 

Med affärssystemet INFOFLEX FORDON täcker vi in hela 
din verksamhets behov från försäljning, butik till verkstad. 

Verkstad Butik

Försäljning

Infofl ex Data AB   |   08-792 64 60 
Stockholm   |   Luleå   |   Lund   |   Örebro   |   Östersund

För din trygghet. 

Kval itétsproduk ter sedan 1987

Viaredsvägen 35 D, 504 64 Borås  |  033-10 01 75  |  info@autoverktyg.se  |  www.autoverktyg.se

Tack 
för besöket!
Vi vill passa på att tacka alla som besökte 
oss i vår monter på Elmia Lastbil 2016. 
Var det något som vi inte hann att hjälpa er med eller kanske ni bara har 
en fundering, tveka då inte att kontakta oss. Vi hörs!

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info



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
14.500 kr

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

Modell 524  4 ton 38.500 kr
Modell 526C*    5 ton 49.500 kr
Modell 526L5    5 ton 46.700 kr
Modell 526LT  5 ton 82.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

geodyna
7850p

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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. 490kr/mån.
24.500 kr

leasing fr. 549kr/mån.

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

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

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 däckmonterings-
maskin som kombinerar 
funktionerna alla är vana 
att använda med skonsam 
automatisk centrumlåsning 
och inbyggd hjullyft.

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

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

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

SÄSONGS-
ERBJUDANDE!
94.500 kr

Ordinarie pris: 104,900 kr

Nu fi nns balanserings- 
maskinen från Hofmann som 
alla har väntat på - med 
inbyggd automatisk hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns 
smidiga automatnav naturligt-
vis och all den övriga senaste 
tekniken.
• Pekskärmsprogram som är 

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen
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”Hur förklara  
bränsleåtgången?”

JURIDIK

FRÅGA Vi har sålt en ny bil till en 
konsument som vill häva köpet 
eftersom han anser att bilens 
bränsleförbrukning väsentligen 
avviker från vad som utlovades 
vid köpet. Enligt tillverkarens 
uppgifter, som lämnats enligt 
EU:s normer, skulle bilen dra  
4,9 liter/100 kilometer vid blan-
dad körning. 

Enlig köparen, som påstår 
sig köra mycket snålt, har bilen 
aldrig förbrukat mindre än 6,5 
liter/100 kilometer. Köparen 
uppger att han har kontrollerat 
och räknat ut förbrukningen i 
samband med ett flertal tank-
ningstillfällen. Kunden påstår 
med andra ord att bilen drar 33 
procent mer än vad som utlovats 
vid köpet.

Hur ska vi hantera ärendet?
Svarslös

SVAR Som ni säkert känner till är 
information om bränsleförbruk-
ning en uppgift som varje bil-
handlare eller biltillverkare (enligt 
EU-direktiv 1999/94EG och 
Konsumentverkets allmänna råd 
2010:3) måste lämna i samband 
med marknadsföringen av en ny bil. 

Syftet med skyldigheten att ange 

bränsleförbrukning är att konsu-
menter ska kunna jämföra olika 
bilars bränsleförbrukning. För att 
denna jämförelse ska bli möjlig och 
rättvis, krävs att testerna på bilarna 
utförs efter exakt samma körcykel 
i laboratoriemiljö. Både körcykeln 
och laboratoriemiljön speglar i och 
för sig väldigt lite den verklighet 
som bilen sedan kommer att köras 
i (under testerna finns ingen last, 
inga vinterdäck, ingen AC, ingen 
belysning, inga passagerare, är 
minst 20-30 grader varmt med 
mera). 

Att den enligt normen framtag-
na bränsleförbrukningssiffran för 
till exempel landsvägskörning inte 
uppnås när en enskild bil används i 
trafik innebär således inte att bilen 
har ett fel i köprättslig mening. 

Värdena om bränsleförbrukning 
kan med andra ord inte ses som 
en juridiskt bindande uppgift om 
bilens faktiska bränsleförbrukning. 
Tanken med kraven från EU är att 
köparna ska kunna jämföra olika 
bilars förbrukning efter samma 
förutsättningar. 

Liknande fall har vid flera tillfäl-
len avgjorts i Allmänna reklama-
tionsnämnden till bilhandlarens 
fördel. Hänvisa till det!

David Norrbohm

Inte verkstadens fel att däcken slits
VERKSTAD

FRÅGA Vad gäller vid fyrhjuls-
mätning? Härförleden beställde 
en kund tid för fyrhjulsmätning 
på sin Merca på vår verkstad, 
han skulle samtidigt byta däck 
på bilen. Bilägaren är kund 
sedan flera år och vi erbjöd 
naturligtvis ett bra pris på fyra 
nya däck, men han hade redan 
bokat tid på en gummiverkstad. 
Bilen kom in och det räckte 
med justering toe-in, dock med 
lossvärmning. 

Allt var frid och fröjd tills tre 
månader och ungefär 750 mil 
senare efter vi justerat framvag-
nen. ”Ni måste ha gjort fel vid 
justering av framvagnen, däcken 

är slitna på utsidan fram. Ni får 
göra om hjulinställningen och 
lägga på nya däck”, sa biläga-
ren. Jag gick ut och tittade på 
bilen och kunde konstatera att 
däcken var slitna på utsidan.

Vad gäller?
Robert, verkstad  

i Stockholmsområdet

SVAR  Inte ens fabrikanter lämnar 
längre nybilsgarantier på hjulin-
ställning än cirka 150 mil!

Jag minns en revisor som var 
kund på min verkstad och klagade 
på att hans Michelindäck fram 
på hans nästan nya Saab var 
snedslitna. I samband med en 

service ville den långe och ståtlige 
redovisningsexperten att vi skulle 
reklamera däcken samma dag 
till fabrikanten, och lägga på nya 
utan kostnad på hans fina Saab. 
Vi gjorde en visuell snabbkoll på 
toe-in, utan anmärkning. Vi hade 
gjort oss till åtlöje hos Michelin 
om vi hade försökt reklamera 
däcken.

TILL SAKEN HÖR ATT Åkers-
berga är en liten by och att det 
märks om någon är ute och 
testar om farsans bil motsvarar 
det vridmoment som fabriken 
uppger, speciellt i rondeller med 
tillhörande på- och avfarter. Jag 

FRÅGA Hej Experten, vi börjar 
tröttna på kunder som lämnar 
in bilar med egenpåkomna 
anmärkningar som oftast inte 
beror på att det är fel på själva 
bilen.

Strax före semestern ringde 
en herre och klagade på tre olika 
ljud som irriterade honom – ett 
surrande ljud höger fram inne i 
bilen, oljud från bakluckan samt 
att det i vissa lägen lät från pas-
sagerarstolen. Mannen upplyste 
oss tydligt om att hans bil hade 
många år kvar på nybilsgarantin 
och att det naturligtvis inte var 
tal om någon kostnad för hans 
del. Mitt svar blev att vi tittar och 
gör så gott vi kan. 

Veckan därpå lämnade ägaren 
in bilen. Två av våra tekniker 
åkte omkring i nästan en timme 
och lyssnade. Efterföljande två 
timmar gick åt till att frilägga 
vissa delar och provköra igen. 
Efter ytterligare tid hittades olju-
det under stolen; en liten sten 
hade hittat in i en luftspridare 
som gick till baksätet! Därefter 

TRÖTT PÅ ATT LETA EFTER GRATISFEL
VERKSTAD

hittade grabbarna ljudet från de 
bakre regionerna av bilen; låset 
till bakluckan som skramlade. 
Det sista surrande ljudet kom 
från en fastklistrad elektronisk 
parkeringsmätare som kun-
den hade köpt och monterat i 
höger nedre hörn på insidan av 
framrutan.

Puh, vad skulle jag säga till 
kunden? Vad skulle det kosta att 
ta bort en sten i en luftspridare 
eller felsöka oljud från en par-
keringsmätare? Hur mycket tid 
hade vi lagt på alla ljud? Inled-
ningsvis gick samtalet hyggligt 
när jag hade förklarat allt vi 
hade hittat. Konversationen blev 
lite frostigare när jag, förutom 
låset till bakluckan som byttes 
på garanti, ville ha betalt för de 
övriga felen. Tidsstämplingen 
mot såld närvarotid var ingen 
rolig läsning heller.

Vad ska jag göra?
Sten, verkstad i mellersta Sverige

SVAR Har ni aldrig hittat golfbollar 
i bakre hjulhusen eller i reserv-

hjulsbaljan? Jag kommer ihåg kvin-
nan som klagade på en mögelodör 
från sin Kia Ceed och krävde att 
vi skulle laga AC:n för att odören 
”måste komma därifrån”. Vid en 
snabb koll på bilen hittade vi två 
gamla inplastade leverpastej-
mackor i handskfacket, då skyllde 
hon på sin ex-man som hade lånat 
bilen.

EFTERSOM DU INTE HADE in-
formerat kunden om eventuella 

är inte den som ville skvallra, men 
när bilen skulle lämnas ut och jag 
berättade om att det inte går att 
reklamera däck hursomhelst, stod 
revisorn på sig. ”Du får fixa detta 
med garantin, jag ska ha nya däck” 

Okej, började jag. ”På ett villkor, 
om du lovar att först tala med din 
son om han möjligen har varit ute 
och kört med pappas bil, och i så 
fall hur?” Det blev ingen reklama-
tion.

Förklara för kunden att det 
kan hända att hjulinställningen 
ändrar sig efter 750 mil och att det 
inte är verkstadens fel, alltså inte 
reklamerbart.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

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

VERKSTAD

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

BILHANDEL

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

LACK, PLAST 
& SK ADE

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

SK ATTER

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

BILUTHYRNING

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

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

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

FOTO RICKARD FORSBERG 
& FREDRIK STEHN

kostnader som inte omfattades 
av garantin får det bli läropengar. 
Nästa gång, gör som el-butikerna, 
informera vid inlämnandet enligt 
nedan:

”Om varan/bilen befinns vara 
felfri eller utsatt för en yttre åver-
kan debiteras en avgift för felsök-
ning och åtgärd för att täcka NN 
AB:s kostnader.”

Bästa sättet är att förtrycka detta 
på din arbetsorder.

Joachim Due-Boje

FRÅGA Vi har en bil som har 
stått hos oss i fyra månader. Vi 
har gjort en skriftlig anmaning 
om att hämta den och att en 
uppställningsavgift kommer 
att debiteras inom en vecka 
från att brevet skickades (för 
cirka 1,5 månader sedan). 
Kunden vägrar hämta bilen 
trots flertalet påtryckningar. 
Får vi beställa en bärgare 
på kundens bekostnad och 
frakta den till honom eller till 
skroten? Bilen ska till skroten 
på grund av defekt motor. 

Leds på skrot

SVAR  En inlämnad bil kan säljas 
eller bortforslas. 

Tyvärr får ni juridiskt sett 
inte flytta bilen på egen hand 
(även om jag har förståelse för 
att så sker i vissa fall). Enligt 2 § 
3 stycket i lagen om flyttning av 
fordon, får fordon flyttas om det 
stått olovligen parkerat i mer än 
sju dygn efter det att fordonsäga-
ren underrättats om saken. Kan 
inte fordonets ägare anträffas 
får fordonet ändå flyttas om det 
varit uppställt i minst en månad 
i följd efter det att markägaren 
påbörjat försök att underrätta 
fordonsägaren.

Men du måste begära särskild 
handräckning av bilen hos Krono-
fogdemyndigheten. I många fall 
hämtar även kommunen bilar och 
särskilt i de fall de utgör en miljö-
fara (vilket ofta kan vara fallet). 

SLUTLIGEN FINNS även möjlig-
heten att sälja bilen tre måna-
der efter att du har skickat ett 
rekommenderat brev där du har 
uppmanat kunden att hämta 
bilen. Efter tre månader kan du 
sälja bilen och har även möj-
ligheter till manuellt ägarbyte, 
enligt reglerna och Transport-
styrelsens rutiner (detaljerna 
kring detta förfarande finns 
beskrivet i MRF:s bok ”Praktisk 
verkstadsjuridik”).

David Norrbohm

JURIDIK

SÅ KAN DU 
BLI AV MED 
VRAKEN!

”TESTVÄRDENA OM BRÄNSLE-
FÖRBRUKNING ÄR INTE FEL I 
KÖPRÄTTSLIG MENING, INTE 
JURIDISKT BINDANDE”

”DET SISTA SURRANDE LJUDET KOM FRÅN EN FAST-
KLISTRAD ELEKTRONISK PARKERINGSMÄTARE”

FRÅGESTÄLLAREN STEN

ARBETSRÄTT

Jan Bergman
är chefsjurist på 
Transportföretagen  
och Motorbranschens 
Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för ar-
betsrättsliga tvister i 
domstol. 

DAVID NORRBOHM
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Infon om bränsleförbrukning 
– källa till irritation.

Ett ljud behöver inte vara 
ett fel, men kan kräva 
mycket tid att identifiera.
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BILHANDEL

FRÅGA Vi har en kund som 
för fem månader sedan köpte 
en begagnad V70 2012:a på 
8 500 mil. Vi lämnade den 
vanliga MRF-garantin på tre 
månader eller 500 mil, vilket 
vi också skrev på orderse-
deln. Nu kommer kunden 
in med ett fel som absolut 
inte är ursprungligt och vill 
utnyttja vår lämnade garanti. 

Felet i sig skulle ha varit ett 
garantiärende om det hade 

legat inom de tre månaderna, 
men eftersom kunden har haft 
bilen i fem månader nekade vi 
kundens reklamation. 

Nu kommer kunden att gå 
till Allmänna reklamations-
nämnden med ärendet. Han 
hävdar att vi gett dem en 
garanti som gäller i 500 mil 
och eftersom bilen bara har 
körts 350 mil anser han sig ha 
rätt till garantin. 

Det är väl alltid det som 

uppträder först som gäller?
Har vi fel?

SVAR Bra att ni är tydliga med 
att ange garantins villkor på or-
dersedeln. Här har ni dock gjort 
ett misstag som inte går att rätta 
till. Formuleringen för garantin 
behöver vara kristallklar, annars 
finns det risk för att den tolkas 
olika av olika personer. Använd 
formuleringen som anges på 
MRF:s garantiblanketter, då 

finns det ingen risk för tolk-
ningsfel. 

Garantin gäller i tre månader 
dock högst 500 mil. Denna 
gång är det bara att erkänna ert 
misstag och avhjälpa kundens 
garantireklamation. Jag påmin-
ner också om våra garantiblan-
ketter, som ni bör lämna med till 
varje såld begagnatbil, och ange 
alltid på ordersedeln att den är 
mottagen av kunden.

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”FORMULERINGEN FÖR GARANTIN 
BEHÖVER VARA KRISTALLKLAR”

FRÅGA Vi får ofta frågor kring 
avsättningar i boksluten både 
för kommande garantikostnader 
och för framtida garanterade 
återköp. För några år sedan sva-
rade vi på några av dem här. 

Nu tar vi upp ämnet på nytt, 
både för att det är efterfrågat 
och med tanke på den ökande 
privatleasingen.

En del handlare hänvisar till 
sina revisorer och säger att de 
inte får göra dessa avsättningar. 
Ett mejl löd så här:

”Hur fungerar det? Vad jag 
vet kan man inte ”lägga undan” 
pengar enligt svensk bokfö-
ringslag. Har samma problem 
med generalagenten som säger 
att vi ska ”fondera” framkants-
vinsten vid hyrbilsförsäljning för 
att kunna ta av vid förlust när vi 
får tillbaks dem. Min revisor är 
tydlig. Har jag missat något?!”

Bengt i Västerås 

SVAR Den här gången har din 
revisor faktiskt fel, Bengt. Jag ger 
några exempel på vad som behövs 
för att kunna reservera medel i 
bokslutet, något som inte bara kan 
göras, utan som bör göras.

Reservera för framtida kostnader
FÖLJANDE GÄLLER FÖR  

BEGAGNATGARANTIN: 

2 Ni har utlovat garanti på era 
sålda begagnade bilar i normal 
omfattning.
2Ni vet att ni normalt får 
garantikostnader med, säg 
exempelvis 1 200 kronor per 
såld begagnad bil. 
2 Ni kan tydligt visa att det har 
varit fallet genom historik i er 
bokföring.
2 Garantierna ni utfäst avser 
en längre tid och sträcker sig in 
över kommande bokföringsår.
2 Ni bör då avsätta belopp för 
framtida kostnader vid års-
bokslutet och stämma av och 
följa upp detta vid exempelvis 
respektive tertialbokslut.
2 Tänk på att beloppen ska 
avse utlovade garantier för de 
bilar ni vid bokslutstillfället 
sålt och för den tid som finns 
kvar på respektive bils garanti, 
varför det (i detta exempel) 
alltså blir ett lägre belopp än 
1 200 kronor per såld bil som 
ska avsättas.
2 Detta är en skatteregel som 
ni får/bör göra och som ni 
alltså tillämpar i bokföringen. 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR RESER-

VERING I SAMBAND MED FÖR-

SÄLJNING AV HYRBILAR MED 

GARANTERAT ÅTERKÖP OCH ÄVEN 

PRIVATLEASING:  
2 Ni säljer ett antal nybilar till 
en hyrbilsfirma, eller levererar 
privatleasingbilar, med garanterat 
återköp, inom ett förutbestämt 
antal månader och mil.
2 Det garanterade återköpet är 
inte på en sådan nivå att ni kan 
vara hundra procent säkra på att 
ni inte förlorar pengar när ni säljer 
bilen en andra gång efter det garan-
terade återköpet.
2 Ni bör i detta fall sätta av en del, 
eller hela, av den handelsvinst ni 

gör på dessa bilar, som en reserve-
ring för ett framtida behov av att 
rädda hem försäljningen av dessa 
bilar som begagnade efter att ni 
köpt tillbaka dem.
2 I samband med reserveringen 
behöver ni naturligtvis motivera 
hur ni ser på dessa affärer, nya 
och begagnade, så att beloppen är 
välmotiverade.
2 Reserveringarna löses upp 
i samband med att ni säljer de 
begagnade bilarna (eventuella 
överskott tillfaller lämpligen då er 
nybilsavdelning).
2 På det här sättet ges en rättvi-
sande bild av bolagets ställning vid 
bokslutstillfället.

Johan Holmqvist

SLARVA ALDRIG MED GARANTITEXTEN!

RÖR ALDRIG BILAR MED
GAMLA USLA REPARATIONER!

L ACK & SKADE

FRÅGA I dag fick vi in en nyare bil (ca tre år och premium-mär-
ke) som skulle repareras för en plåtskada på vänster bak – byte 
bakskärm, bakplåt och bakstötfångare. Plåtisen tog in bilen 
och rev ner den, sen skrek han rakt ut i verkstaden så att taket 
nästan lyfte. 

När jag kom och undrade vad som stod på, stod all min 
personal och tittade på bilen. En del log, andra ruskade på 
huvudet. Framme vid bilen såg jag vad dom begrundade; bilen 
var rent ut sagt skitdåligt reparerad. Vi rev ner mer för och se 
hur långt in den gamla skadan var reparerad, och det visade 
sig att bilen är importerad och totalskadad, katastrofalt dåligt 
reparerad. 

Hur gör vi nu? Ska vi byta delarna ändå och låtsas som det 
regnar eller vad? 

Verkstadsägare som skriker ”Hur fan kan dom!”

SVAR  Ja, hur fan kan dom? Man kan undra varför dessa hemskt dåligt 
reparerade bilar dyker upp. De har skadats i främmande land och även 
reparerats i främmande land med väldigt låg reparationsbudget och 
tyvärr inte enligt fabrikantens anvisningar (tror inte ens att man läst 
dom). Sedan besiktigas bilarna av tvivelaktiga bilbesiktningar i främ-
mande land och exporteras till bland annat Sverige. 

Allra hemskast är att bilarna ser bra ut på utsidan, men kan vara 
katastrofalt dåligt reparerade under skalen.

NI SKA DEFINITIVT inte laga bilen och låtsas som om det regnar, då 
kan du få problem med både bilägare och försäkringsbolag. Om ni 

skulle laga bilen utan att först informera om hur dåligt 
reparerad den är, blir ni ansvariga för den reparation 

ni utför – men även för de bakomvarande delarna 
som inte synts innan ni demonterade. Ni som 

verkstad har skyldighet att rapportera detta till 
bilägare och försäkringsbolag.  

DET NI SKA GÖRA är att boka in ett möte med 
bilägaren och försäkringsbolaget. Då kan dom 

själva se hur illa bilen är reparerad. 
Tyvärr är det inte ovanligt att flera sådana här 

dåligt utförda reparationer aldrig kommer upp 
till ytan; många tiger och reparerar. Varför kan man 
undra? Jo, ibland känner plåtisen den som utfört 
föregående reparation, ibland är man rädd för och 
tappa ett jobb. 

DET VIKTIGASTE ÄR att alltid tänka på bilägaren som faktiskt  
använder bilen. Jag tror och hoppas att alla har ambitionen att alla 
bilar ska uppfylla fabrikantens krav efter en reparation. 

Gör paket av dom här extremt dåligt reparerade bilarna!
Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST

JAN OLVENMO

Inte alltid 
revisorn 
har rätt, 
konstate-
rar Johan 
Holmqvist.

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!NÄR DÄCK BEHÖVER MER ÄN BARA LUFT!

 Däckmaskiner & Hjultvättar
 Däckverktyg & Utrustning
 TPMS Sensorer & Verktyg
 Reparationsmaterial
 Tryckluftsutrustning
 Balanseringsvikter
 Billyftar
 Ventiler
 Hjulbultar
 Domkrafter
 Kompressorer

-Vi har det ni behöver!

DÄCK-
REPARATIONSMATERIAL

OCH FÖRBRUKNING!

Däckreparationsmaterial av alla slag från 

världens största tillverkare TECH International!

Fråge-
ställaren 
avslöjade 
en tidigare 
fuskrepara-
tion.
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VI HAR NU SETT den bästa septembermånaden 
hitintills för personbilar (om vi räknar bort 
september 1974 då en momshöjning skedde). 
Ökningen nu är 9 procent och september blev 
den 33:e månaden i rad med en uppgång. 
ackumulerat är ökningen också 9 procent 
och allting pekar på ett nytt rekordår på cirka 
375 000 personbilar.

ÄVEN TRANSPORTBILAR nådde den bästa 
septembermånaden någonsin! Ökningen är 
15 procent och ackumulerat 18 procent. Även 
för transportbilar blir det ett rekordår med 
cirka 52 000 bilar.

TUNGA LASTBILAR ökade med hela 31 procent, 
den tolfte månaden i rad med högre registreringar . 
hitintills i år är ökningen starka 23 procent. 

nya rekord i september!
KO M M E N TA R

Nyregistreringar under september

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
september 2016

Nyregistrerade miljöbilar september 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i september

 September Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 1 057 2 416 17 706 19 057 6,52 7,66
2 VW Golf  1 910 2 330 15 621 16 116 5,76 6,48
3 VW Passat  1 318 840 11 383 10 484 4,19 4,22
4 Volvo s/V60 1 350 1 259 10 385 9 528 3,83 3,83
5 Volvo Xc60  1 509 1 417 10 130 10 541 3,73 4,24
6 Volvo V40n 1 126 946 8 771 6 844 3,23 2,75
7 toyota auris  905 662 5 723 4 767 2,11 1,92
8 Kia cee´d 744 442 5 454 4 819 2,01 1,94
9 VW Polo 791 335 5 090 3 505 1,88 1,41
10 audi a4 539 440 4 310 3 377 1,59 1,36

 September Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 toyota auris hsD hybrid  672 385 4 000 2 869 8,95 6,72
2 Volvo V40n miljödiesel Diesel 373 406 3 932 3 344 8,80 7,83
3 Volvo V60n miljödiesel Diesel  286 362 2 967 3 838 6,64 8,98
4 VW Passat Gte Laddhybrid 422 0 2 885 0 6,46 0,00
5 Volvo V7oII Drive Diesel 13 727 2 413 5 284 5,40 12,37
6 toyota Yaris hybrid hybrid 201 201 1 903 1 654 4,26 3,87
7 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 320 135 1 745 864 3,91 2,02
8 VW Golf tGI bluemotion Gas  182 271 1 268 2 125 2,84 4,97
9 Volvo Xc60 Drive-e Diesel  158 142 1 104 1 166 2,47 2,73
10 mercedes e-Klass (213) Diesel 158 0 1 094 0 2,45 0,00

Diesel 54,5 %

E85 1,3 % 

Elhybrid 20,8 %

El/laddhybrid 
17,0 %

Gas 6,4 %

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

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

 September Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 9 513 8 602 79 446 72 138 29,3
Västra Götalands län           5 531 5 210 46 822 43 058 17,3
skåne län                      4 288 3 797 36 353 33 225 13,4
Östergötlands län              1 391 1 333 11 012 9 980 4,1
Jönköpings län                 1 124 1 148 10 264 9 810 3,8
hallands län                   981 938 8 931 8 387 3,3
Uppsala län                    880 783 7 438 7 238 2,7
södermanlands län              863 710 6 711 5 952 2,5
Örebro län                     822 710 6 507 6 002 2,4
Gävleborgs län                 877 662 6 457 5 741 2,4
Värmlands län                  795 752 6 338 5 678 2,3
Västmanlands län               814 728 6 126 5 460 2,3
Västernorrlands län            671 658 5 988 5 468 2,2
Kalmar län                     684 660 5 818 5 215 2,1
Dalarnas län                   646 622 5 736 5 308 2,1
Västerbottens län              648 556 5 423 4 974 2,0
Kronobergs län                 574 613 5 120 4 774 1,9
norrbottens län                461 455 4 294 4 223 1,6
blekinge län                   378 345 3 240 2 809 1,2
Jämtlands län                  254 271 2 279 2 204 0,8
Gotlands län                   97 100 1 093 1 009 0,4
Landet totalt 32 292 29 653 271 396 248 653 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 370 869

 2015      2016

1

4

2

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     36 3 437 128 0,16 0,05
  Land rover                 89 50 682 702 0,25 0,28
totalt bc sweden             125 53 1 119 830 0,41 0,33
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        1 865 1 507 16 372 14 487 6,03 5,82
  mini                       293 563 2 059 2 081 0,75 0,83
  rolls-royce                        0     0 5 2 0,00 0,00
totalt bmW Group sverige     2 158 2 070 18 436 16 570 6,79 6,66
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 41 11 105 96 0,03 0,03
  Fiat                       424 459 6 052 5 480 2,22 2,20
  Jeep                       95 86 761 884 0,28 0,35
  Lancia                         0  21 26 217 0,00 0,08
totalt Fiat Group automobiles 560 577 6 944 6 677 2,55 2,68
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 041 1 211 9 283 9 304 3,42 3,74
totalt Ford motor            1 041 1 211 9 283 9 304 3,42 3,74
GM Sverige                                                                           
  cadillac 6 4 43 58 0,01 0,02
  chevrolet                  8 4 89 100 0,03 0,04
  opel                       805 574 6 047 5 019 2,22 2,01
totalt Gm sverige             819 582 6 179 5 177 2,27 2,08
Honda Nordic                                                                        
  honda                      315 274 3 081 2 629 1,13 1,05
totalt honda nordic          315 274 3 081 2 629 1,13 1,05
Iveco                                                                 
  Iveco                        1 2 32 31 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     1 2 32 31 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 180 1 718 16 361 13 330 6,02 5,36
totalt KIa motors sweden     2 180 1 718 16 361 13 330 6,02 5,36
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    991 762 8 041 6 822 2,96 2,74
totalt KW bruun autoimport   991 762 8 041 6 822 2,96 2,74
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      550 630 5 211 3 876 1,92 1,55
totalt mazda motor sverige   550 630 5 211 3 876 1,92 1,55
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 519 1 309 12 657 10 162 4,66 4,08
  smart                      4 2 38 221 0,01 0,08
totalt mercedes-benz sverige 1 523 1 311 12 695 10 383 4,67 4,17
Nevs                                                                    
  saab                    0     2 2 121 0,00 0,04
totalt nevs      0 2 2 121 0,00 0,04
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    233 199 1 889 1 721 0,69 0,69
totalt nimag sverige      233 199 1 889 1 721 0,69 0,69
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     795 862 7 353 8 397 2,70 3,37
totalt nissan nordic         795 862 7 353 8 397 2,70 3,37
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      555 343 3 753 3 208 1,38 1,29
  renault                    1 093 667 9 730 8 022 3,58 3,22
totalt renault nordic sverige 1 648 1 010 13 483 11 230 4,96 4,51
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    431 430 3 531 4 012 1,30 1,61
  Ds                    11 1 85 6 0,03          0,00
  hyundai                    1 171 783 7 246 7 019 2,66 2,82
  mitsubishi                 485 592 3 076 3 881 1,13 1,56
totalt sc motors sweden ab   2 098 1 806 13 938 14 918 5,13 5,99
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     423 493 3 812 3 913 1,40 1,57
totalt subaru nordic         423 493 3 812 3 913 1,40 1,57
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      179 207 1 277 1 060 0,47 0,42
  toyota                     2 256 1 884 16 373 15 073 6,03 6,06
totalt toyota sweden         2 435 2 091 17 650 16 133 6,50 6,48
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 648 1 757 15 948 14 830 5,87 5,96
  Porsche                    91 74 1 036 1 020 0,38 0,41
  skoda                      1 488 1 294 12 119 11 286 4,46 4,53
  seat                       417 427 4 127 3 028 1,52 1,21
  Volkswagen                 4 989 4 149 41 611 37 742 15,33 15,17
totalt Volkswagen Group sverige 8 633 7 701 74 841 67 906 27,57 27,30
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      5 394 6 180 49 892 47 602 18,38 19,14
totalt Volvo Personbilar sverige 5 394 6 180 49 892 47 602 18,38 19,14
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       370 119 1 154 1 083 0,42 0,43
Totalt 32 292 29 653 271 396 248 653 100,00 100,00

88 45 349 83
181 172 501 530
269 217 850 613

2 686 2 276 13 686 12 211
925 807 1 134 1 274

0 0 0 0
3 611 3 085 14 820 13 515

24 23 81 73
4 007 3 231 2 045 2 249

137 170 624 714
7 37 19 180

4 175 3 461 2 769 3 216

2 647 2 394 6 636 6 910
2 647 2 394 6 636 6 910

7 33 36 25
64 81 34 73

2 536 1 552 3 511 3 467
2 607 1 666 3 581 3 565

1 429 800 1 652 1 829
1 429 800 1 652 1 829

21 22 11 9
21 22 11 9

9 765 8 334 6 596 4 996
9 765 8 334 6 596 4 996

4 863 3 848 3 178 2 974
4 863 3 848 3 178 2 974

3 785 2 433 1 426 1 443
3 785 2 433 1 426 1 443

3 064 2 600 9 551 7 525
8 43 30 178

3 072 2 643 9 581 7 703

0 113 2 8
0 113 2 8

1 216 1 239 673 482
1 216 1 239 673 482

4 164 4 976 3 189 3 421
4 164 4 976 3 189 3 421

2 884 2 597 869 611
5 126 4 178 4 604 3 844
8 010 6 775 5 473 4 455

1 985 1 996 1 546 2 016
0 0 0 0

3 402 3 379 3 844 3 640
1 108 1 536 1 968 2 345
6 495 6 911 7 358 8 001

2 213 2 139 1 599 1 774
2 213 2 139 1 599 1 774

292 207 985 853
8 204 6 770 8 169 8 303
8 496 6 977 9 154 9 156

4 229 3 390 11 719 11 440
542 542 494 478

5 527 4 926 6 592 6 360
2 889 1 808 1 238 1 220

14 062 12 014 27 549 25 728
27 249 22 680 47 592 45 226

14 375 12 255 35 517 35 347
14 375 12 255 35 517 35 347

375 369 902 705
108 837 93 335 162 559 155 318

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

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Sept  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  0 6 2 37 -100,0 -94,6 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  261 252 2 079 2 088 3,6 -0,4 5,5 6,5
Dacia  106 40 651 491 165,0 32,6 1,7 1,5
hyundai  4 1 48 24 300,0 100,0 0,1 0,1
Fiat  161 184 1 014 1 055 -12,5 -3,9 2,7 3,3
Ford  1 003 669 6 437 4 875 49,9 32,0 16,9 15,1
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  67 36 474 299 86,1 58,5 1,2 0,9
Isuzu  37 29 455 345 27,6 31,9 1,2 1,1
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  446 341 3 365 2 622 30,8 28,3 8,8 8,1
mitsubishi  99 90 707 617 10,0 14,6 1,9 1,9
nissan  174 242 2 394 1 906 -28,1 25,6 6,3 5,9
Peugeot  351 230 3 050 2 164 52,6 40,9 8,0 6,7
opel  116 88 1 161 901 31,8 28,9 3,0 2,8
renault  425 472 3 761 3 562 -10,0 5,6 9,9 11,1
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 3 0 61 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  160 150 1 150 985 6,7 16,8 3,0 3,1
Volkswagen  1 235 1 173 11 329 9 823 5,3 15,3 29,7 30,5
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  9 48 55 379 -81,3 -85,5 0,1 1,2
Totalt  4 654 4 054 38 132 32 234 14,8 18,3  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 September  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Sept  Ackumulerat  2016  2015
DaF  12 8 103 79 50,0 30,4 2,5 2,3
Iveco  1 1 6 4 0,0 50,0 0,1 0,1
man  41 13 185 148 215,4 25,0 4,4 4,4
mercedes-benz  66 62 389 274 6,5 42,0 9,3 8,1
scania  212 182 1 778 1 537 16,5 15,7 42,6 45,4
Volvo  244 177 1 693 1 331 37,9 27,2 40,5 39,3
Övriga  5 1 23 11 400,0 109,1 0,6 0,3
Totalt  581 444 4 177 3 384 30,9 23,4  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass September Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 4 654 4 054 600 14,8 38 132 32 234 5 898 18,3
andel i % 88,1 87,7   89,3 87,7
3,5–10 ton 29 33 -4 -12,1 228 242 -14 -5,8
andel i %  0,5 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  21 16 5 31,3 172 180 -8 -4,4
andel i %  0,4 0,3   0,4 0,3
>16 ton  581 444 137 30,9 4 177 3 384 793 23,4
andel i %  11,0 11,3   9,8 11,3
Totalt  5 285 4 547 738 16,2 42 709 36 040 6 669 18,5

Registrering av bussar Över 10 ton

 September Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Sept  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  6 7 67 49 -14,3 -36,7 8,7 7,3
man  15 9 39 72 66,7 -45,8 5,0 10,8
mercedes-benz  13 5 121 101 160,0 19,5 15,7 15,1
neoplan  0 2 9 12 -100,0 -25,0 1,2 1,8
scania  64 11 160 128 481,8 25,0 20,7 19,2
Volvo  11 9 287 233 22,2 23,2 37,1 34,9
Övriga  3 5 90 73 -40,0 23,3 11,6 10,9
Totalt  112 48 773 668 133,3 15,7  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

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

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

Hela landet 

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

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

1 Volvo 3 733 20,38 3 496 30 148 20,91 31 276 6 175 17,39 5 533 6,8 6,5 6,5
2 Volkswagen 2 310 12,61 1 992 17 594 12,20 17 672 4 840 13,63 3 470 5,7 6,3 5,7
3 Toyota 1 497 8,17 1 468 12 279 8,51 12 029 2 548 7,17 2 523 7,0 6,7 6,7
4 Audi 1 122 6,13 950 8 710 6,04 8 320 2 222 6,26 1 898 6,0 5,7 5,7
5 BMW 969 5,29 857 8 119 5,63 8 036 1 664 4,69 1 463 7,0 6,6 7,2
6 Ford 929 5,07 976 7 520 5,21 7 889 2 296 6,46 2 068 4,7 5,6 5,0
7 KIA 739 4,04 608 5 781 4,01 5 075 1 263 3,56 885 7,0 7,2 6,7
8 Skoda 683 3,73 607 5 220 3,62 5 379 1 337 3,76 1 198 6,0 5,7 5,6
9 Hyundai 680 3,71 675 5 409 3,75 5 124 1 399 3,94 1 373 5,7 5,5 5,3

10 Renault 666 3,64 591 5 232 3,63 4 972 1 338 3,77 1 180 5,8 5,4 5,4
11 Peugeot 640 3,49 683 4 740 3,29 5 512 1 291 3,64 1 366 5,9 6,0 5,4
12 Mercedes-Benz 587 3,21 530 4 757 3,30 4 602 1 281 3,61 1 063 5,6 5,4 5,5
13 Opel 549 3,00 486 3 956 2,74 4 200 1 290 3,63 1 203 5,0 4,8 4,7
14 Nissan 436 2,38 355 3 100 2,15 2 761 489 1,38 531 10,3 8,4 9,5
15 Honda 413 2,26 317 2 957 2,05 2 663 709 2,00 646 6,8 5,8 6,3
16 Citroen 320 1,75 374 2 653 1,84 2 928 905 2,55 973 4,3 4,8 4,3
17 Subaru 312 1,70 261 2 313 1,60 2 109 647 1,82 711 5,7 4,4 5,0
18 SAAB 308 1,68 465 2 764 1,92 3 562 768 2,16 1 000 4,7 5,6 4,7
19 Mazda 221 1,21 191 1 652 1,15 1 641 466 1,31 469 5,5 4,5 5,0
20 Mitsubishi 212 1,16 218 1 576 1,09 1 750 418 1,18 437 6,2 6,1 5,5
21 Seat 181 0,99 178 1 363 0,95 1 400 409 1,15 366 5,2 5,8 5,0
22 Suzuki 132 0,72 137 953 0,66 1 002 323 0,91 264 5,0 6,5 5,0
23 Mini 125 0,68 88 931 0,65 659 160 0,45 123 8,6 7,2 8,4
24 Fiat 100 0,55 109 876 0,61 839 204 0,57 211 6,2 5,7 5,8
25 Chevrolet 78 0,43 87 658 0,46 743 229 0,64 240 4,0 4,3 4,2
Övriga                                            372 2,03 368 2 953 2,05 2 938 844 2,38 810 5,3 5,3 5,3

Totalt/Genomsnitt 18 314 100,0 17 067 144 214 100,0 145 081 35 515 100,0 32 004 6,1 6,0 5,9

01 - stocKhoLm                           9 350 9 112 238 2,61 78 970 81 613 -2 643 -3,24 21,00 21,64
03 - UPPsaLa                             1 709 1 624 85 5,23 13 607 13 258 349 2,63 3,62 3,52
04 - sÖDermanLanD                        1 476 1 410 66 4,68 12 002 11 670 332 2,84 3,19 3,09
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 040 2 030 10 0,49 16 655 17 354 -699 -4,03 4,43 4,60
06 - JÖnKÖPInG                           1 771 1 702 69 4,05 14 499 14 541 -42 -0,29 3,85 3,86
07 - KronoberG                           1 053 944 109 11,55 7 997 7 868 129 1,64 2,13 2,09
08 - KaLmar                              1 114 1 074 40 3,72 9 150 9 393 -243 -2,59 2,43 2,49
09 - GotLanD                             224 192 32 16,67 1 767 1 781 -14 -0,79 0,47 0,47
10 - bLeKInGe                            765 776 -11 -1,42 5 817 5 950 -133 -2,24 1,55 1,58
12 - sKÅne LÄn                           6 037 5 709 328 5,75 48 039 47 731 308 0,65 12,77 12,66
13 - haLLanD                             1 511 1 550 -39 -2,52 13 095 12 772 323 2,53 3,48 3,39
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 574 7 476 98 1,31 63 402 62 578 824 1,32 16,86 16,60
17 - VÄrmLanD                            1 505 1 432 73 5,10 11 208 11 437 -229 -2,00 2,98 3,03
18 - Örebro                              1 566 1 367 199 14,56 12 349 11 992 357 2,98 3,28 3,18
19 - VÄstmanLanD                         1 487 1 430 57 3,99 11 994 11 885 109 0,92 3,19 3,15
20 - DaLarnas LÄn                        1 464 1 507 -43 -2,85 11 580 11 390 190 1,67 3,08 3,02
21 - GÄVLeborG                           1 384 1 289 95 7,37 10 745 10 580 165 1,56 2,86 2,81
22 - VÄsternorrLanD                      1 215 1 192 23 1,93 9 503 9 570 -67 -0,70 2,53 2,54
23 - JÄmtLanD                            616 592 24 4,05 4 745 4 559 186 4,08 1,26 1,21
24 - VÄsterbotten                        1 177 1 063 114 10,72 8 921 8 866 55 0,62 2,37 2,35
25 - norrbotten                          1 337 1 298 39 3,00 9 974 10 190 -216 -2,12 2,65 2,70
Övrigt 12 13 -1 -7,69 110 98 12 12,24 0,03 0,03

hela landet 46 387 44 782 1 605 3,58 376 129 377 076 -947 -0,25 100,0 100,00

mrF 16 169 34,87 129 093 34,33 14 877 33,22 128 796 34,16 1 292 8,68 297 0,23
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 798 27,60 98 501 26,19 10 938 24,42 90 102 23,89 1 860 17,00 8 399 9,32
Bilhandel total 28 967 62,46 227 594 60,52 25 815 57,65 218 898 58,05 3 152 12,21 8 696 3,97
Privat bilhandel(fysisk person) 1 520 3,28 12 416 3,30 1 584 3,54 13 481 3,58 -64 -4,04 -1 065 -7,90
Juridisk person 3 520 7,59 36 625 9,74 3 650 8,15 39 034 10,35 -130 -3,56 -2 409 -6,17
Privat 11 970 25,81 96 269 25,60 13 276 29,65 102 115 27,08 -1 306 -9,84 -5 846 -5,72
Direktimport 397 0,86 3 158 0,84 457 1,02 3 548 0,94 -60 -13,13 -390 -10,99

Totalt 46 374 376 062 44 782 377 076 1 592 3,55 -1 014 -0,27

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

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

Stockholm • Göteborg

Nu har vi kontor i 
Göteborg med 

goa medarbetare 
& en pigg regionare 

mitt i Skåne!

STHLM

GBG

ESLÖV
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AUTOMECHANIKA  13-17/9

INTE ÖVERRASKANDE VAR digital teknik hetaste stoffet på mässan Automechanika i Frankfurt 
häromveckan. I en av innovationshallarna exponerade Schaeffler sina komponenter och smarta 
system som smycken på plexiglasskivor under spotlights i en kritvit lokal. 

De 136 000 besökarna från 170 länder hittade prova-på-grejer i alla 25 hallarna med allt  
mellan virtuella klassrum, interaktiva utbildningsmoment och 3D-glasögon.

Automechanika i Frankfurt kallar sig världens största skyltfönster för den oberoende efter-
marknaden och lever upp till epitetet; mässan är gigantisk med sina 25 hallar på en yta stor som  
43 fotbollsplaner. Mässkatalogen är tjockare än en bibel, 4 660 utställare från 71 länder ställde ut 
och personalstaben på mässan uppgick till 2 244 personer, räknat med tysk precision. Sett ur det 
här perspektivet framstår den svenska marknaden som väldigt liten.

Det var 24:e upplagan av Automechanika i Frankfurt. Men mässan arrangeras numera också på 
femton andra orter runt om i världen. I Frankfurt startade en seminarieserie om autonom mobili-
tet som fortsätter i Shanghai i december och Austin i mars nästa år. 

Möte med framtiden
på Automechanika

Innovativ vinnare
Tävlingen ”Innovation awards” korar 
nyskapande vinnare i åtta klasser. Nytt 
för i år var ett ”grönt pris” som gick till 
Continental Reifen i Tyskland för ett däck 
tillverkat av gummi från maskrosor, så 
kallat ”taraxagum”.

Svensk i 
förskingringen. 

Joran, ”Ron”, 
Olsson lämnade 

Sverige för 32 
år, driver i dag 

bolaget Pro Spot 
som tillverkar 

svetsprodukter 
i San Diego och 
exporterar över 

hela världen. 
På mässan 

besökte han sin 
europeiska åter-

försäljare från 
Eskilstuna.

En höjdare i svenska Car-O-Liners 
monter. Med Easy designs 3D-glasögon 

och VR-teknik kan tittaren ”röra sig fritt” 
från ritbordet till verklig verkstad. Böja 

sig ner och se lyftarna under ifrån, gå 
omkring och känna på arbetsplatsernas 

inbördes placering etcetera. Högtek-
nologisk tevespelsteknik som nått vår 

värld. Programmet finns i en gratisver-
sion om en månad, kostar annars 6 000 
kr i årsabonnemang. Glasögonen, cirka 
5 000 kr i inköp. Car-O-Liner har riggat 

en anläggning i Göteborg.

Special edition. De förfinade designade lackpisto-
lerna från Sata säljs för cirka 17 000 kronor. 

Men ännu hetare från Sata, en 
lampa med hela färgskalan, 
motsvarande dagsljus. Under-
lättar och förbättrar kulörkon-
troller. Kommer att kosta drygt 
7 000 kronor när den kommer 
ut på marknaden nästa år.

Varför inte en mitt-emellan-stor 
spruta som den vänstra på bilden. 
Leverantören Sata marknadsförde 
den som tioprocentig färgbesparare. 
Priset ligger runt 3 000 kronor.

Jan Österberg och Mikael Lund från Mariestad 
plöjde genom mastodontmässan. 

Den datastyrda elektroniska vägstabi-
liseringen, eller krängningshämmaren, 
sitter i nya BMW och hjälper bilen att 
identifiera presumtiva olyckstillbud.

I Taiwan-hallen observerade alla att produkt-
priserna var en tredjedel lägre. Här syntes 
också polis och tull bland besökarna. Därifrån 
sågs göteborgarna Michael Larsson och Chris-
topher Hurtig komma med var sin införskaffad 
batteribooster.

Stötfångaren 
i polypropy-
len visades 
tillsammans 
med reservdelar 
av plast och 
aluminium, allt 
utprintat på 3D-
skrivare.

Exempel på en 
mindre 3D-skri-

vare som bygger 
produkter av en 

plasttråd.

Cykeltaxi, minitåg, shuttlebussar och rullband 
tog besökare mellan de 25 hallarna.

Eftersom den mest använda plastsvetsen från Leisters 
sortiment utgår, tittade Jan Olvenmo från MRF efter 
nya produkter. Här testar han själv ett tyst smidigt 
alternativ från tyska Kamatec …

… och här före-
visas samma 
produkt som 
har en tempe-
raturspännvidd 
mellan 160 och 
480 grader och 
kostar mellan 
9 000 och 
15 000 kronor.

Även tatueringspistolen gick varm 
på mässan.

Värmebesparare. Dörrarna 
från WeingoldTore far upp  
i en hastighet om 2,45 meter 
per sekund. Prisexempel  
för en dörr 3,3x3,3 meter:  
4 800 kronor.

Vi sprang på Hannes Hallgren Meijer och Micha 
Forsgren Grönvalls från Kihlströms Transport & 
Lastbilscentrum efter två mässdagar.

En annan plastsvets med 
skyddsgas från engelska Betag 

som samarbetar med forsknings/
skadecentrumet Thatcham där 
mer och mer plastreparationer 

sker. Kostar uppåt 15 000 kronor 
komplett med svetstrådar och 

värmer upp till 480 grader.

Norske lackeraren Trøond Leiknes från 
Bergen testade en virtuell lackpistol, 
lite för långsamt och ojämnt men han 

vann i alla fall över sin leverantör.

Det var inte 
bara digitala 
tilläggspro-
dukter som 
engagerade 
besökarna; 
skolelever 
möttes i en 
tiokamp med 
grenar som 
cykel och 
bilbane-race, 
men också 
strålkastarin-
ställning och 
3D-pussel.

Elektrisk Formel1-bil.
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ELMIA 24-27/8

Premiärstämning
på Elmia Lastbil
ARTONDE UPPLAGAN av Elmia Lastbil i Jönköping var större, komplexare och 
mer påkostad än någonsin tidigare. Både från arrangörernas och utställarnas 
sida. Mest krut lade Scania som premiärvisade sitt nya modellprogram pompöst 
dagen efter pressvernissagen i Paris. De åtta bilar, som körts från Södertälje till 
Småland under natten, avtäcktes högtidligt på tre arenor samtidigt, allt medan 
skynkenas vita silke böljade sig i brisen som drog in från Vättern. Solen sken och 
flisklädda fält höll sig snustorra. Elmia Lastbil 2016 tilldrog sig på en yta större 
än tio fotbollsplaner. 

TEXT & FOTO  ING-CATHRIN NILSSON

Gammelbilarna ståtade
Veteranbilshallen på Elmia lastbil är en 
nostalgisk oas, i år med temat teknik och 
påbyggnader som inbegrep allt mellan 
tungdragare, bulkbilar, dumprar, vajer-
växlare och självbärande karosser. Inalles 
53 rariteter på golvet och väggar klädda 
med tavlor på fyndskick på vrak som 
renoverats till originalskick.

Sida vid sida i Volvos monter stod konceptbilarna The Iron Knight och Volvo 
Concept Truck. Premiärvisning av den förstnämnda kraftfulla besten med 
epitetet ”världens snabbaste lastbil” med 2 400 hk ur dieselmotorn som 
demonstrerades av racingföraren Boije Ovebrink. Den sistnämnda svarar på 
framtidens miljömässiga utmaningar med aerodynamik, förbättrad drivlina, 
däck med lägre rullmotstånd och optimerat luftmotstånd.

Knökfullt vid Scanias utomhusmonter 
när den nya generationen lastbilar 
avtäcktes på tre arenor samtidigt. 
Intresset var överväldigande.

Lastvagnssälja-
ren Erik Åström 

från Wist Last 
& Buss i Skel-
lefteå kom till 
Småland från 
Västerbotten 

och sken i kapp 
med solen.

Mäktiga, flerfaldigt pris-
belönta Highway Hero tog 
avsked på sin sista triumf-
färd som hade börjat på en 
festival i Kanada.

Blingbling är 
självskrivet på en 

lastbilsmässa. Diod-
huset visade bland 
annat en ny stajlad 
interiörbelysning 
som blinkar i takt 
med musik. Styrd 

med fjärrkontroll är 
priset 396 kronor inkl 

moms, styrd med 
mobilen, 895 kronor. 
Silikonlisten med dio-

der fästs runt posi-
tionsljuset med clips 
och dubbelhäftande 
tejp. 60 centimeter 
kostar 249 kr inkl 

moms.

Jan Carlsson, 
Auto-Centrum i 

Västerås, missar 
aldrig last-

bilsmässan på 
Elmia.

I samband med mässan gjorde Transportfackens 
yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) en rekryterings-
drive genom att samla 45 studie- och yrkesvägledare 
från sydvästra Sverige, en region där 34 procent av 
branschföretagen beräknas behöva nyanställa. Annika 
Duvek och Ulrik Karlsson (sittande på bilden) kom 
från Holmgrens Bil för att prata företagspraktik. Här 
tillsammans med Staffan Schygge och Johan Ericson 
från Transportföretagen.

Scania-Vabis postbil med gasbe-
lysning från 1913.

MAN marknadsförde ”Truck to 
go”, kompletta leveransfärdiga 
bilar i standardutförande.

Professionelle 
butlern James de 
la Cheval under-
höll vid SKAB:s 
schvungfulla 
monter.

Axel von Essen 
från Svensk 
Volvohandel 

tyckte att åter-
försäljarnas 

generalagent 
gjorde märkets 

tekniska 
innovationer 

rättvisa på 
mässan.

Staffan Boman från Scania VAG åter-
försäljarförening, fångad på bild vid 
ankomsten.

Jan Karlsson från Arver i Norrköping hade fått en 
gnuggning i Scanias nya R-serie och guidade mässbesö-
karna genom high line-versionens innovationer.

På tre scener på mässgolven hölls mik-
roseminarier och korta debatter om allt 
mellan förarlöst, kilometerskatt och po-
lisbrist. Här diskuterar åkare lönsamhet.

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping vann maskin- och 
lastbilsteknik-klassen i skoltävlingen som sponsrades 
av Atteviks tungverkstad.

Det fanns någonting för alla. Collin, 
1,5 år äntrar en Case grävskopa.

Runt en damm och ekar i en angränsande park hade Mer-
cedes-Benz en liten terrängbana där deras anläggningsbil 
Econic för stadstrafik kunde provköras. Turerna gick också 
in till Jönköpings centrum.

Michael Rogowski från Sörmans Bil i Borås demonstre-
rade Ivecos första Euro 6-bil Daily som blev ”Van of the 
year” i fjol.

DAF visade sin tystgående ”Silent”, 72 
decibel, med inkapslad växellåda som 
kom i fjol.

Teknik och påbyggnationer var temat i vete-
ranbilshallen. Här berättar projektledaren 
Anders Andersson om ”ryggsäcksbilen”, en 
Volvo med osedvanlig lång dragbas framför 
släpet.

Plogbilen med nio liv. 
Nu stod den utanför 

veteranbilshallen, 
plogbilen som gick 

genom isen på värm-
ländska sjön Fryken 
1936 innan den togs 

upp efter femtio år och 
renoverades till körbart 

nybilsskick.

Ett bildspel från renoveringen gick 

intill den här udda tungdragaren.
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USA HYLLAR FLAKBILEN MED FRIMÄRKEN 

BILD: USPS / UNITED STATES POSTAL SERVICE

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

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

Regiontekniker 

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

Luleå l Skellefteå l Umeå l Sundsvall l Stockholm  

Örebro l Linköping l Jönköping l Göteborg

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

Din personlighet De utåtriktade arbetsuppgifter-
na 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 info. 
Välkommen kontakta Johan Hultman på tel.  
010-455 1811 eller läs mer på www.dekra.se 

Din ansökan skickar du snarast till:  
johan.hultman@dekra.com alt. brev till 
DEKRA Quality Management AB,  
Drottninggatan 8,  
632 20 Eskilstuna

Glöm Teslan eller Corvetten; flakbilen ”pickup-
trucken” är den viktigaste amerikanska bilen! 
Miljontals flakbilar fyllde vägarna på 1950- och 
1960-talen och gjorde USA till en ekonomisk 
stormakt. De robusta fordonen var perfekta ar-
betshästar för småföretag och jordbrukare.

Nu hyllar amerikanska posten fyra av de mest 
klassiska modellerna med egna frimärken. Bilarna 
är Chevrolet (1953), Harvester D-2 (1938) samt 
de båda Ford-modellerna F-1 (1948) och F-100 
(1965), tecknade av konstnären Chris Lyons.

– Pickup-trucken har revolutionerat hur vi trans-

porterar oss själva och våra produkter, säger Jeff 
Williamson, näst högsta chefen för amerikanska 
posten USPS. 

Frimärkena kostar 47 cent och används för 
brev som väger högst 368 gram. 

                    MIKAEL JÄGERBRAND

1938 International Harvester 
D-2. Bilen skapades av ett företag 
som i normala fall tillverkade 
jordbruksmaskiner. D-2 hade en 
6-cylindrig motor och en front som 
påminde om den tidens lyxbilar.      

1953 Chevrolet. Den här 
Advance-Design-modellen var 
USA:s mest sålda flakbil i tio 
år. 1953 års modell hade större 
vindrutetorkare och kurvigare 
grill än tidigare årsmodeller. 

1948 Ford F-1. Den första 
modellen av den här klassiska 
flakbilen kom 1948. Ford sålde 
300 000 av F-1-modellen bara 
under första året. 

1965 Ford F-100. Fords nya 
modell fick en rektangulär grill, 
och en kraftigare hjulupp-
hängning. F-serien tillverkas 
fortfarande. 
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SOM UNG STEREOTEKNIKER fick jag lära mig att musiken sällan låter bättre 
än i bilen. Det hade något med kupéns form att göra, enligt lärarna på 
yrkesskolan som tuktade oss i saker som lödning, ic-kretsar och differen-
tialförstärkare. 

Det är antagligen delvis därför – för att musiken låter bra när vi är  
ute och kör – som bilen har fått mycket plats i musiken. Och kanske  
även därför som musik och varumärken ofta gifter sig så bra. 

TONERNA BÄDDAR liksom in reklambudskapen i en känsla 
som får oss att må på ett visst sätt. De hjälper oss att fram-
mana en bild av oss själva. Samma sak med hela varumärkes-
magin; vi identifierar oss med ett visst fabrikat, och med att 
vi inte gillar ett annat. I dag, när bilarna ser mer och mer lika 
ut, är det kanske svårare att peka på exakt vad det är som gör 
oss så snarstuckna när det gäller det här. Annat var det förr. 
På 70-talet fanns det inte en unge som inte kunde identifiera 
motorljudet på modeller som Saab 96, VW-bubblan och den 
typiska dieselmercan som nästan varenda taxiåkare körde 
med.

ATT NAPPA PÅ en fet check från en reklambyrå är i och för sig 
lurigt när det handlar om låtar. Ingen musikmakare vill göra 
en kass sell out, eller kopplas ihop med tveksamma värden. 
Men ibland blir det lyckat, till och med ett välförtjänt lyft för 
en gammal hit. 

Här är ett par minnesvärda låtar som korsat reklam eller varumärken 
med coola rytmer och toner. 

Bra för varumärkena, bra för någons plånbok. Och kanske bra även  
för musiken?

2 PONTIAC – MUSTANG SALLY AND GTO, JOHN LEE HOOKER 

Spelades in under samma sessioner som blev albumet The Real Folk Blues, 
ursprungligen utgivet 1966. Låten, där John Lee sjunger att Mustang Sally 
bought a GTO, var ett slags svar på en annan hit: Mustang Sally, ursprung-
ligen inspelad av Mark Rice 1965 men en större framgång med Wilson 
Picket 1966. Mustang Sally blev ännu mer spridd via filmen Commitments 
där en tonårig Andrew Strong gjorde en stark version. 

Pontiac GTO började tillverkades 1964 och lades ner 1974. 2004, tre år 
efter att John Lee Hooker slutat stampa takten för gott, togs modellen upp 
igen, men lades på nytt i malpåse 2006. 

John Lee Hookers låt kom aldrig med på The Real Folk Blues. Men 
2002 gavs albumet ut på nytt, nu som en dubbel-cd med nio extralåtar 
som inte kom med på originalutgåvan, blanda annat låten om GTO. 

Om John Lee fick en kärra för besväret 
förtäljer inte historien.

2 HONDA – TWISTED NERVE, BERNARD HERMANN 
1968 gjorde kompositören Bernard Hermann 
musik till thrillern Twisted Nerve. Filmen 
verkar lite halvt bortglömd, men får ändå 7,1 i 
betyg på The Internet Movie Database (IMDB). 
2015 fick kompositionen nytt liv i en reklam för 
Honda CR V. Hermann är mest känd för sitt 
samarbete med Alfred Hitchcock. Han gjorde 
musik till några av Hitchcocks bästa filmer, 

bland andra I sista minuten och Psycho. 
Annat klassiskt av Hermann är musiken till Cape Fear och Taxi Driver. 

Den som sett duschscenen i Psycho glömmer den inte, antagligen lika 
mycket tack vare Hermanns gnissliga toner som för Janet Leighs skåde-
spelarprestation. Samma sak med originalversionen av Cape Fear, där en 
supercool Robert Mitchum i vit hatt masar sig igenom öppningsscenen. 

Twisted Nerve är förresten med även på soundtracket till filmen Kill Bill.

FAST FÖR DEN som vill känna sig trygg med att det finns bra låtar om bi-
len är det en modell som är säkrare än andra: Ford Thunderbird, kärran 
som Thelma & Louise kör ut för ett stup på slutet av filmen. Den sportiga 
bilen, som vid lanseringen 1955 bara hade två sittplatser, har blivit om-
sjungen av Gene Vincent, John Hiatt, Lasse Stefanz, Chuck Berry, Rod 
Stewart och många fler.

Vilken låt kör du?

Krönika
AV THOMAS DRAKENFORS

Thomas Drakenfors är journalist från Göteborg 
och återkommande medarbetare i Motorbran-
schen. Han började sin bana i en bilfabrik och 
vrider gärna upp Lightning Hopkins ”Black 
Cadillac” på bilstereon.

Rocka loss bakom ratten

– för där låter 
det bäst

LYSSNA PÅ LÅTARNA! 
Här är en lista med låtar som nämns i 
texten, och en massa andra hits eller 
artister som på ett eller annat har en 
koppling till bilar.
https://open.spotify.com/
user/drakenforsspotify/
playlist/3iH3paxUZHivIDAi5B0nw0
Se reklamfilmen om Honda: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3J27bEXKuB4
Pontiac och Ford verkar konstigt nog 
inte ha nappat på hittarna när de skulle 
välja musik till reklamen om GTO och 
Mustang. Så här blev det i stället:
Pontiac GTO 1966: https://www.youtube.
com/watch?v=YXF4YVFpHFw
Ford Mustang 1966: https://www.
youtube.com/watch?v=Ad_JoxVwdqs

Du kan finansiera ditt köp med leasing 
till fördelaktiga villkor, kontakta oss för 
mer information.

MAHA MBT 2100 - broms- 
provare med visarinstrument
MBT 2100 är en okomplicerad och driftsäker 
bromsprovare för alla typer av personbilar, lätt 
lastbil och små bussar med axeltryck upp till 
3 ton. Den utför mätningen i hela 5 km/h 
och har spolskyddade extra starka motorer 
som standard.

Spårbredd, min 780 mm, max 2200 mm.  

44 900:-
exklusive moms

Pris från:

Bromsprovare

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:

Leasingkostnad: 

3 146  kr/mån.*  
(60 mån)
*Första förhöjd 10% och restvärde

NYHET!TM

Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, SUN Diagnostics och Romess

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

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och täcker in hela Sverige.  
Du får snabbt och effektivt den service du behöver.  
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, Stockholm och Göteborg. 

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av



 

Tel 0300-52 14 00  •  info@continova.se  •  www.continova.se

AHCON  Speedline är vårt system för 
däckmontering på ett löpande band. Filosofin bakom 
AHCON Speedline är att förena ergonomi, säkerhet och arbetsflöde. De optimerade 
förhållandena innebär stor tidsbesparing, högkvalitativt arbete och därmed större vinst för verkstaden. 
En AHCON linje består av speciella lyftanordningar, ergonomisk clinchlossare, säkerhetsstation för luftpåfyllning av däck 
och olika typer av rullbord. En speedline kan byggas exakt efter behoven för respektive verkstad - från mycket enkel linje till den 
mer avancerade linjen med fokus på att optimera alla moment som rör ett däckbyte.

Continova kan erbjuda dig som kund en unik lösning när du ska bygga om eller utveckla din verkstad. Vi utgår från din verkstadsritning och går gemensamt igenom 
dina behov. Utifrån dem möblerar vi med allt från liftar, hjultvättar, speedlines, hjulinställningsmaskiner och däckmonteringsmaskiner med mera. 
På det sättet kan vi förverkliga din drömverkstad samt maximera er arbetsyta och tidsbesparing.

TID ÄR PENGAR 
ARBETA ERGONOMISKT, SÄKERT & EFFEKTIVT

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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