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Du läser väl 

redaktionsbloggen?
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Vi hjälper 
dig gärna!

Hos oss finns lösningarna 
När du behöver kreditlösningar vill vi hjälpa dig.  
Våra innesäljare förstår branschen och vet vilka behov  
och utmaningar du möter i vardagen.

Genom att lära känna dig och din kund ser vi möjligheterna. 
Att förverkliga dina affärer är värdefullt för dig, för oss och 
våra gemensamma kunder.

Vår uppgift är att du ska kunna göra ännu bättre affärer. 
Varmt välkommen att höra av dig. 

santanderconsumer.se

Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

Santander Sverige
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Begagnat under utmaning
ÖVER TID HAR vi sett att begagnatmarknaden i 
Sverige har legat på stabila nivåer och att uppdel-
ningen mellan bransch och privat-till-privat har 
varit ganska statisk. 

Med ökad befolkningstillväxt, främst genom  
invandring, har efterfrågan av begagnatbilar ökat 
på senare tid. Men nu ser vi också att kunderna 
söker nya alternativ och det i takt med att teknik-
innehållet i fordonen ökar och att färre vill lägga 
den tid det tar att engagera sig i privatförsäljning.

VI SOM BILBRANSCH utmanas av nya digitala  
alternativ som erbjuder allt från lösningar på  
hela affären till rena enkla förmedlingar mellan  
två parter. Det måste vi möta genom att förenkla 
för kunderna. 

Den efterfrågade enkelheten tar sig ju också  
uttryck i bland annat privatleasing som ökar i  
omfattning varje kvartal. Som bransch måste vi  
se över hur vi erbjuder våra kunder mobilitet med 
rätt affärsmodeller för nytt och begagnat. 

MED DEN HÖGA andelen privatleasing kommer 
flödet av nyare begagnat att styras in till branschen 
i allt högre grad, vilket kommer att ytterligare 
påverka privat-till-privat-handeln.

Faktorer som kommer att vara avgörande för 
begaffären visavi privatleasing är ju som vi alla vet 
TCO-kalkylen i botten, var risken ligger placerad 
och ränteläget. Vi ser i dag att en del handlare, som 

har riskerna i egna böcker, har sina banklimiter 
fullt utnyttjade vilket begränsar handlingsfriheten.

MRF GENOMFÖRDE ett stort begagnatbils-seminari-
um, BegBil-16, i november i fjol där en del av dessa 
frågor diskuterades. Vi ser att begagnatfrågorna 
fortsatt kommer att få ökat fokus varför vi för 
närvarande tillsammans med vår bilhandelsstyrelse 
tittar på möjligheterna för ännu ett arrangemang. 

SOM BRANSCH MÅSTE vi börja tänka nytt runt våra 
processer för begagnatflödena, när en bil ska göras 
tillgänglig på nätet och vilka digitala marknads-
platser vi ska välja. Vi måste se till att inte bara ha 
personal som jobbar i den fysiska bilhallen, utan 
också har heltid i den virtuella hallen – som ständigt 
uppdaterar, skannar av och lägger upp bilar på rätt 
plats i rätt tid.

OCH INTE MINST VIKTIGT – vi måste kunna hantera 
och äga kunddata för framtiden då detta kommer 
att vara framtidens ”olja”. Den som har informa-
tionen är framtidens vinnare i det digitala och 
uppkopplade samhället som står för dörren.

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

”Vi måste börja 
tänka nytt i fråga 

om processerna 
kring begagnat-

affären”

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: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

Fotografen PER-ANDERS PETTERSSON, som tagit 
Sydafrikabilderna i det här numret är stationerad i 
Kapstaden sedan 2000. Han har hunnit göra bild-
reportage för internationella magasin och tidningar, 
varvat med egna projekt, i ett 30-tal afrikanska  
länder. Per-Anders har släppt två fotoböcker och 
haft en rad utställningar. För fem månader sedan 

blev han pappa till en dotter och nu består familjens bilpark både av en 
Mercedes SLK 55 AMG och en Audi A3.

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, Ma-
ria Eriksson, Marianne Sterner, Nel-
lie Pilsetnek, Pierre Eklund, Peter 
Lorin, Thomas Drakenfors, Roland 
Wirstedt, Sven-Erik Lindstrand

FOTOGRAFER: Camilla Lindqvist, 
Staffan Gustavsson
KRÖNIKÖR: Fredrik Nyblad 
KORREKTUR: Hans Bister

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

Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll
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Hej Åke Arnell på Assistance-
kåren i Uppsala, ni verkar ha  
lika svårt som verkstäderna att 
hitta medarbetare?
– Absolut, det är svårt att få tag i 
duktigt folk som stannar. Erfaren-
het är praktiskt taget omöjligt, men 
även oerfarna.

Du har hållit på i nio år, har det 
blivit svårare?
– Det blir svårare och svårare.

Varför är det så?
– Obekväma tider avskräcker. 
Många kör hellre en grusbil sju-
till-fem. Ofta är det familjen som 
trycker på. Jag har haft många bra 
killar som slutat sedan de ställts  
inför ultimatum hemifrån. 

Killar, men du kan väl anställa 
tjejer också?
– Jag har bara killar, har försökt  
ta in en tjej en gång, men hon  
hoppade av innan hon börjat.

Vad fordras för att få jobb  
hos dig?
– Egentligen bara C-körkort. E är 
ett plus. 

Vad behöver en bärgare kunna?
– CE-kort i princip. C ett måste 
och E ett plus. Sedan får de utbild-

ning via oss på Assistancekårens 
kurser som ger diplom.

Måste man inte vara lite  
mekarkunnig?
– I dag får man ju knappt röra 
något på nya bilar, dom måste  
in på verkstad. Men det är klart,  
man måste ju ha något hum om 
vad man kan fästa i och så.

Gör du något för att förbättra 
rekryteringsläget?
– Jag sitter med i skolkommittén 
och har tagit in några jätteduktiga 
killar direkt från skolan, men de 
ville vidare. Och nu läggs trans-
portutbildningen i Uppsala ner, 
trots våra protester och trots att 
alla avgångselever fått jobb direkt 
de senaste tre åren. Hela åkeri-
näringen skriker efter chaufförer.

Ser rätt mörkt ut då?
– Det är oroväckande om trenden 
fortsätter. Men teveserien Vägens 
hjältar väcker intresse. Folk pratar 
om yrket på ett annat sätt. I vanliga 
fall kommer de ju i kontakt med oss 
enbart om de får problem. 2 icn

INNOVATION DRIVEN

a brand of Sensata Technologies

RDKS UTAN BEGRÄNSNING
Ingå inga kompromisser avseende RDKS. Som ledande 
på världsmarknaden inom OE erbjuder Schrader även 
på e� ermarknaden sensorer av högsta kvalitet.

EZ-sensor 2.0 har förmågan att täcka alla fordon i det
europeiska fordonsbeståndet med direkt RDKS. Den 
uppfyller alla OEM-krav och är fullständigt kompatibel 
med alla OE-teknologier (sensor-positionsbestämning).

0049-8254-27-999-33

www.tpmseuroshop.com

Xxxxxxx Bärgarna  
har också
rekryterings-
problem

VARFÖR?

Tre växande ÅF-nät
Japanska Isuzus transportbilar 
får allt fler svenska återförsäljare 
och serviceställen. För en tid sedan 
kompletterade Bilopalen i Falken-
berg och Hyltebruk sin märkespa-
lett med just Isuzu. Sedan tidigare 
säljer Bilopalen Opel, Fiat och Sub-
aru och har även serviceverkstad 
för Opel, Fiat, Chevrolet och Saab.

Citroën Sverige planerar också 
för en kraftig expansion av antalet 
återförsäljare och serviceverkstä-
der på den svenska marknaden. 
Under 2017 räknar man med att 
kontraktera åtta nya handlare och 
tio nya serviceverkstäder. 

Motorcentrum i Kumla, som se-
dan tidigare säljer och servar Hyun-
dai, är en av de senaste kontraktera-
de, liksom Autoval i Sundsvall som 
tidigare säljer och servar Mazda och 
Suzuki. Vid nyåret 2016-2017 hade 
Citroën 75 återförsäljare och 96 
serviceverkstäder i Sverige.

Mitsubishis svenska generala-
gent MMC Bilar planerar två tre 
nya fullservice-anläggningar med 
såväl försäljning som service-
verkstad under 2017. Mitsubishi 
har i dag 70 återförsäljare och 92 
serviceverkstäder i Sverige.

Atteviks bygger
Atteviks Bil planerar under 2017 att 
bygga en helt ny Audi-anläggning 
i Jönköping. Var det nya Audi-cen-
tret ska byggas är ännu inte helt 
klart; två tänkbara lokaliseringar 
är aktuella. 

I Växjö ska Atteviks under  
året bygga en ny Seat- och Skoda-
anläggning.

Företaget säljer och servar 
även VW och Audi samt VW Trans-
portbilar.

Atteviks-koncernen har också 
anläggningar i Jönköping, Tranås, 
Ljungby, Nässjö och Älmhult.

Atteviks har huvudkontor i 
Jönköping och finns även i Nässjö, 
Ljungby, Tranås och Älmhult. De 
representerar VW, Audi, Seat, 
Skoda och VW Transportbilar,

Jeppssons bygger också
Jeppssons Bil bygger ut sin bilhall 
i Karlskrona med cirka 1 000 
kvadrat samtidigt som den exis-
terande hallen renoveras. Första 
etappen av om- och utbyggnaden 
ska stå klar nu i vår. Jeppssons 
representerar VW, Audi, Skoda och 
Scania med anläggningar i Karls-
krona, Ronneby och Karlshamn, 
samtliga i Blekinge.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

”Hundratals nya aktörer 
utmanar biltillverkarna, 
men få nya spelare hotar 
handlarledet. Återförsäl-
jarstrukturen kommer att 

bestå; kundernas lojalitet är större 
gentemot handlarna än märkena.”
BO ANDERSSON, TIDIGARE SAAB, GM OCH VD FÖR AVTOVAZ

VOLVOHANDLARNAS Tanka- och 
Tvättastationer är mitt i en expan-
siv period och har på ett år utökats 
med tio nya biltvättar. Ytterligare 
tio, som ska vara driftklara under 
2017, är på gång.

– Utifrån vårt perspektiv har 
vi expanderat snabbt, säger Lars 
Blomgren, vd för Tanka i Sverige 
med 162 Tanka-stationer och nu-
mera 60 Tvätta-anläggningar.

Bolaget, som är ett dotterbolag 
till Volvohandlarföreningen och ägs 
av Volvohandlarna, har tvättan-
läggningar som är ISO-certifierade 
och som ingår i ”Hållbar biltvätt”, 
ett miljövänligt projekt i 
branschen med målsätt-
ning att få ner biltvät-
tandet på gatan. 

Tvätta har drygt tio 
procent i marknads-
andel på den svenska 
marknaden.

Samtliga anläggning-
ar har tvättgator med 
hög kapacitet som tar 

hand om över 90 procent av utsläp-
pen från tvätten. 

ÄVEN FÖR Tanka-stationerna hän-
der en del.

– Vi är på väg in i ett skede där 
vi ska uppdatera kundkonceptet, 
göra det mer komplett och göra 
Tanka ännu bättre för kunden för att 
underlätta bilägandet. Jag kan tyvärr 
inte säga mer om det i nuläget, säger 
Lars Blomgren lite hemlighetsfullt.

Tanka- och Tvättastationerna 
är en bra affär för Volvohandlarna. 
Affärsidén bygger på att handlarna 
själva äger sin affär och intäkterna 

går till handlarna. 
– Våra handlare 

har självklart ett starkt 
intresse av att Tanka 
och Tvätta går bra 
ekonomiskt, men minst 
lika viktigt, och kanske 
det primära, är att de 
får en möjlighet till en 
mer frekvent kundkon-
takt. Det är ju inte så att 

kunderna köper ny bil varje vecka, 
men de tankar varje vecka och 
tvättar bilen varannan, säger Lars 
Blomgren.

Blomgren vill inte diskutera hur 
stor del av omsättningen för hand-
larna som Tanka och Tvätta står 
för, men säger att den är betydelse-
full, inte minst i lågkonjunkturer.

– Affärerna tryggar ett stabilt 
intjänande över tid. Bilaffären går i 
cykler och vid en lågkonjunktur kan 
våra handlare luta sig mot Tanka- 
och Tvätta-affären, säger Blomgren.

I amerikansk press skrivs om 
Volvos drömmar –  att åka runt 
med tankbilar för att erbjuda sina 
kunder tankning när bilarna står 
parkerade utanför arbetsplatserna 
– är det något som är på gång?

– Det ligger nog ett antal år fram 
i tiden, men självklart följer vi och 
samverkar med Volvo och när och 
om det kommer att bli verklighet 
kommer vi och Volvo att hitta de 
formerna och vara i framkant på 
marknaden, säger Blomgren. 2  me

Volvohandlarna axar
Tvätta och Tanka

Alla tvättstationer är  
utrustade med tvättgator.

T VÄTTA & TANKA

Lars Blomgren.
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NOTISER

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

BLIXTLÅSET 
FÖRENKLADE VARDAGEN

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

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

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

Den 29 april 1913 fi ck svensken Gideon Sundbäck patent på den första fungerande varianten av 
ett blixtlås. Nu kunde inte bara kläder, utan också andra textilier lätt hållas ihop och tas isär utan 
en massa knappar. En liten men tydlig förenkling av livet för massor av människor världen över. 

Front 
2

varv runt jorden körs Scanias 
uppkopplade lastbilar runt jorden 

på en månad.

Scania utger sig för att vara 
världsledande i skiftet till håll- 

bara transporter och när det 
gäller lagstiftande förberedelser 

inför autonoma fordon ligger  
Sverige som nation långt fram.

49 000

Hyundai till Bilfocus
Bilfocus i Falun kommer snart att 
börja sälja och serva Hyundai som 
komplement. De är tidigare återför-
säljare och serviceverkstad för Ford.

Lagom till Hyundai-premiären 
öppnar företaget en ny bilanlägg-
ning.

Rejmes expanderar
Volvo-, Dacia- och Renaulthandla-
ren Rejmes i Linköping planerar att 
bygga en ny bilhall på 1 300 kva-
drat i anslutning till sin nuvarande 
anläggning på Stångebro-området. 

Där äger de ett 44 000 kvadrat 
stort markområde, varav 13 000 
kvadrat redan är bebyggt.

Vätgasinvigning 
i Mariestad
Sveriges femte vätgastankställe är 
invigt i Mariestad, precis vid E20 – 
och nära Toyota Motor Trend, vars 
ägare Mikael Brunnhagen har varit 
en av de pådrivande till vätgas-
satsningen.

– Politiken och näringslivet 
måste sträva åt samma håll. Vi 
är många näringsidkare som har 
engagerat oss, säger han.

På bilden syns Mikael Brunn-
hagen på fundamentet till  
vätgasanläggningen som nu  
är tagen i bruk.

DELAR SOM OFTA byts i Göteborg 
visar sig hålla betydligt längre i 
Kiruna och Karlstad – och vice 
versa. Reservdelarna verkar ha sin 
egen logik. 

– Man kanske inte kan tro det. 
Men ibland kan vi exempelvis 
ha haft problem med en viss del 
här, medan stockholmarna och 
norrlänningarna knappt har bytt 
en enda, säger Mårten Axelsson, 
Volvotekniker på Bilia Sisjön i 
Göteborg.

Vad är skälet? 
– Ingen aning.

Vissa fenomen har mer up-
penbara orsaker, som att luftkondi-
tioneringarna lever ett hårt liv i de 
salta vindarna på Västkusten, eller 
i storstadstrafiken i Stockholm. 
I den klara kalla Kiruna-luften 
klarar de sig bättre.

– AC är inget Norrlandspro-
blem, vi använder inte det så myck-
et över huvud taget här. Rost har 
vi ju inte heller lika mycket som 
i Skåne, säger Jyrki Koivuniemi, 

verkstadschef hos Toyotahandlaren 
Lingmans Bil i Kiruna.

Å andra sidan får de bunkra 
upp med lite fler knutkors och 
bromsskivor än verkstäderna i 
södra Sverige, särskilt till trans-
portbilar.

– Det har nog inte med geogra-
fin att göra; hade de haft gruvor i 
Malmö hade de säkert haft samma 
problem.

VERKSTADSCHEF Christer Söder-
holm hos Kiahandlaren Dahlberg 
& Roos i Kiruna, säger att det nog 
kan stämma att reservdelsåtgången 
skiftar över landet. Men det mest 
typiska Norrlandsproblemet är 
direkt kopplat till geografin.

– Är det riktigt kallt kan mo-
torn frysa ihop i vevhusventilatio-
nen, eller strömmen i bilen krokna, 
säger han.

Hos VW-handlaren Din Bil i 
Malmö säger servicechefen Daniel 
Johansson: 

– De har lite tuffare väglag och 
klimat uppe i norr, klart att det går 

åt fler stötdämpare, extraljus och 
motorvärmare. Vi säljer mycket 
mindre tillbehör per ny bil här i 
Skåne.

Men han har också noterat 
oförklarliga specifika problem på 
vissa bilar, som att inre bromsklos-
sarna på bakhjulen slitits hårdare 
än de yttre på en äldre modell.

– Vi fick byta dem oftare än 
andra.

VISST, DET HANDLAR inte direkt 
om raketforskning; det som verkar 
mystiskt vid en första anblick 
har antagligen helt naturliga 
orsaker. Men hur förklara att den 
datoriserade tekniken i vissa äldre 
Hondor fungerade bättre i Värm-
land än i övriga delar av Sverige?

Daniel Wanke, servicerådgivare 
på Bäckstrand och Tedenrud Bil i 
Karlstad: 

– I början av 2000-talet fick vi 
höra att databoxarna på en modell 
ofta fick bytas på andra håll, men 
det märkte vi inget av här.

Märkligt. 2  td

Ett mysterium, eller …?

Daniel Wanke i 
Karlstad var helt för-
skonad från problem 
med databoxar som 
var frekventa i övriga 
delar av landet.

När tekniker från olika företag samlas blir det en del snack. Som ett  
mystiskt fenomen med reservdelar …
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”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

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

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

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

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

Gör som många 
av dina kollegor!

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

I vårt verkstadskoncept finns 
märkes- och allbilsverkstäder anslutna.
Som Verkstadspartner är man en fullt kompetent bilverkstad med ett 
brett serviceutbud som servar alla bilmärken och erbjuder ett heltäckande 
serviceåtagande gentemot verkstadskunden. Som Verkstadspartner kan 
du alltid erbjuda kunden service och reparationer enligt tillverkarens 
rekommendationer. Läs mer på verkstadspartner.se

Bli en av oss!

Front 
2

I Norge har en branschaktuell diskussion dykt upp efter att konsument-
organisationen startar egna verkstäder.

NORSKA MOTSVARIGHETEN till 
Motormännen, NAF, bedriver bil-
besiktning. Förra året startade de på 
försök egna verkstäder som erbjuder 
reparationer av bilar som inte går 
igenom besiktningen, en tjänst som 
verkstäderna dittills varit ensamma 
om. Nu permanentas verksamheten.

I DAG UTFÖRS 92 procent av bilbe-
siktningar och följande reparatio-
ner av verkstäder, bara 8 procent av 
NAF, som totalt sett är en liten aktör. 
Men chefredaktör Trygve Larsen på 
Bilførlaget i Norge är kritisk till att 
en opartisk aktör blir kommersiell.

– Det finns ingen besiktnings-ak-
tör kvar som inte kan misstänkas ha 

ekonomiskt intresse av att hitta fel 
på bilen. NAF vill vara bilisternas 
bästa vän och samtidigt ta betalt 
för att laga deras bilar. Det brister i 
trovärdighet, säger han.

– NAF har tidigare kunnat kon-
trollera opartiskt, men de kan inte 
reparera opartiskt samtidigt.

Varför tror du NAF gör det här?
– Jag tror att deras medlemmar 
är bekväma, vill göra besiktning 
och reparation på ett och samma 
ställe. Men de har inte tänkt 
igenom vad det innebär. 

Vad kan det leda till?
– I värsta fall berövar de verkstä-

”Sitter på dubbla stolar”

derna rätten att göra besikt-
ningar och vi får samma system 
som i Sverige med en instans 
som driver besiktning och en 
som genomför reparationer. 
Då skulle verkstäderna förlora 
många jobb. 

Enligt Larsen finns ingen 
nämnvärd kritik om att norska 
verkstäder inte skulle sköta sitt 
jobb; tvärtom är de hårt regle-
rade och nästa år kommer än 
strängare regler då EU:s direktiv 
om certifiering implementeras.

I Sverige har Motormännen 
inga planer i nuläget att öppna 
egna verkstäder, enligt vd:n 
Fredrik Daveby. 2  me

HÄNDER  FRAMÖVER

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

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

MRF På väg
15 mars, Scandic Norrköping Nord
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder. Anmälan på 
mrf.se

Samlarbil 2017
25–26 mars, Conventum i Örebro
Marknadsplats och antikmässa för bil- och mopedsamlare med klassiska 
rariteter, vackra dyrgripar, renoveringsobjekt och specialteman.
www.samlarbil.se

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

MRF På väg
19 april, Nova Innovatum, Trollhättan
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder. Anmälan 
på mrf.se

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

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

Ekotransport 2030
26 april Münchenbryggeriet, Stockholm
Konferens om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet 
fossiloberoende fordonsflotta. Mötesplats för flera branscher med trendspa-
ningar, debatter, seminarier och föredrag. Arrangeras av Aktuell Hållbarhet 
och 2030-sekretariatet.

NOTISER

Nytt Opel Center
Nordmarkens Motor i värmländska 
Årjäng har öppnat sitt helt nya Opel 
Center på Våxnäs-området i Karlstad. 
Företaget grundades i Årjäng 1986 
och har sålt och servat Opel sedan 
1992. Numera är Opel den mest 
sålda bilen på Årjängs-distriktet 
i västra Värmland, där företagets 
verksamhet fortsätter som tidigare. 
I Årjäng servar och säljer de även 
Isuzu och Suzuki och är serviceverk-
stad för Saab och Chevrolet.

Nu är det nybilsgranti på
begagnade Mercedes
– Samma garantier gäller på 
begagnade bilar som på nya hos 
företagets återförsäljare. Förutsatt 
att bilen inte är äldre än sex år 
och inte gått mer än 15 000 mil 
vid leveransdagen, får den 24 
månaders nybilsgaranti upp till 
20 000 mil, säger Björn Hauber, vd 
för Mercedes-Benz Sverige.    

Alla bilar som omfattas har också 
alltid fått service enligt tillverkarens 
föreskrifter och har genomgått ett 
omfattande test på 130 punkter.  I 
nybilsgarantin ingår vägassistans 
i Mercedes-Benz mobilitetsgaranti 
Mobilo. Dessutom erbjuder Mercedes 
bytesrätt i fjorton dagar eller 100 mil 
för den som ångrar sig och vill byta 
till en annan bil i samma prisklass.

Be-Ges satsar
Be-Ge Personbilar i Oskarshamn in-
vigde i slutet av januari sina dubbel-
satsningar i Smålandsstaden. Totalt 
har företaget investerat närmare tolv 
miljoner i en helt ny hall för Skoda 
och en ombyggd och moderniserad 
anläggning för VW. Företaget har 
cirka 30 anställda och försäljningen 
har ökat med cirka 40 procent sedan 
2014. Be-Ge har även en anläggning 
i grannstaden Vetlanda och säljer 
även VW transportbilar.

NY NORSK BESIKTNINGSAKTÖR 

Trygve Larsen har framfört kritik 
mot att NAF:s bedriver besiktning ...

... men i Sverige finns inga liknande planer 
hos Motormännen enligt Fredrik Daveby.

http://www.mrf.se/boka
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Saxat
– När elbilen är här kan man inte säga ”soppatorsk” när den inte startar.
– Man får säga ”glömt-plug-in-torsk”.
– Eller ”sorry-sladden-är-för-kort-torsk”.
Dialog från serien ”Medelålders plus” av Sven-Bertil Bärnarp, tecknad för DN

EFTER ATT HA jobbat som Hy-
undaihandlare sedan 2001 och 
letat efter fler utmaningar och 
kompletterande märken tog David 
Burman 2015 över AutoPartner 
och blev återförsäljare av Citroën 
och Mitsubishi. Förra året tog han 
över FordStore i Linköping och 
nu blir hans företag BilByter, som 
tidigare var exklusiva Hyundai-
handlare, återförsäljare även för 
Nissan person- och transportbilar i 
Linköping och Norrköping.

– Begreppet ”bilkvarter” kom 
till när vi formulerade vår vision. 
Vi ville ha ett bilrelaterat fastighets-
bestånd så att företagen drog affärer 
till varandra, säger David Burman, 
ägare och vd i Bonnorpen. 

– Genom att samla all verksam-
het i kvarter behöver inte våra 
kunder åka någon annanstans. Vi 
kan erbjuda besiktning, köp av ny 
eller begagnad bil eller transportbil, 
reparationer av samtliga våra mär-
ken, rekond, däckhotell med mera.

Bygger hela bilkvarter
På kort tid har David Burman i Östergötland utökat antalet märken hos 
sina bilföretag och bygger hela kvarter med allt vad bilkunden kan önska.

Burman har även fått in bil-
provningen till sina kvarter i både 
Linköping och Norrköping.

– Det vore farligt om vi skulle 
mota kunden i dörren och inte 
kunna erbjuda all hjälp. Risken vore 
då att vi gav bort kunden till någon 
annan som även tog över servicen 
så småningom.

Vilka satsningar har ni gjort i 
fastighetsbolaget?
– Vi har köpt flera fastigheter senaste 
åren och i år kommer vi ha tre byg-
gen i gång. Nissan ska in i Linköping 
och Norrköping, gamla BMW-huset 
i Linköping ska bli FordStore. Visst 
hade det varit bättre om investering-
arna kommit utspridda, men nu tog 
vi chansen när vi fick den.

Hur anpassar du visionen till 
framtidens handel?
– Jag bygger inga jättehallar, utan 
snygga bilutställningar med plats 
för alla modeller. Jag räknar med 

färre besök i 
hallarna, mer 
handel via 
nätet och att 
kunderna är 
mer färdiga i 
köpprocessen 
när de väl kom-
mer hit, vilket 
gör att de köper bilen om de bara 
blir korrekt bemötta.

I planen finns också nya e-
handelslösningar under bilkvarte-
ret.se där alla erbjudanden för bilar, 
leasing och finans ska samlas. Dess-
utom hoppas BilByter snart kunna 
leverera bilar hem till nätkunder. 

Har du fler idéer?
– I våra visionsskisser har vi res-
tauranger med tema på gamla bilar 
och ett lekland med namnet BilBy-
ter för att implementera namnet i 
unga åldrar. Men vi får väl se vad 
vi kan förverkliga, säger Burman 
och skrattar. 2  me

AutoConcept expanderar och söker

Bolagsjurist 
Till kontoret i Kungsbacka

Norsktalande skadetekniker 
Till kontoret i Kungsbacka

District sales manager 
Södra Sverige

Läs mer och ansök idag på autoconcept.se

YOUR INSURANCE PROVIDER
AutoConcept Insurance AB

©Bisnode 160819

RESANDE TEKNIKER 
Pierre Billackering AB är ett dotterbolag till danska pierre.dk som i sin tur ingår i tyska IRS Holding GmbH och är  
marknadsledare i Europa inom billackering. Förutom verksamhet i Sverige och Danmark så har man även anläggningar i  
Tyskland. Pierre Billackering är i ett expansivt skede och har för avsikt att växa på den svenska marknaden. Pierre har  
i dagsläget 13 anläggningar i Sverige och växer stadigt. Mer info om företaget finns på www.pierre.dk

Arbetsuppgifter: 
Du rapporterar till vår tekniske chef och kommer att fungera som en viktig del i vårt tekniska team.  
Arbetet sker på våra anläggningar i Sverige. Huvuddelen av dina arbetsuppgifter består bland annat  
av att stötta vår dagliga drift vid någon av våra verkstäder genom att delta i produktionen. Men även vid 
behov hjälpa till med utredningar, effektförbättringar, implementation av nya produkter samt bistå nya  
anläggningar som införlivats i koncernen. 
Utbildning/Erfarenhet:
Flerårig vana som lackerare och färdigställare. Du måste vara stresstålig då du ska ha förmågan att  
arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet. Eftersom arbetet oftast sker ute vid någon av  
våra anläggningar så kräver tjänsten en hel del resande med många övernattningar på hotell.  
Vi förutsätter också att du är en positiv person som förstår värdet av att ge hög service.  
Är du utbildad plastreparatör så är det meriterande. 
För den rätte sökande finns det goda karriärmöjligheter inom företaget. 
Körkort B fordras.
Lämplig bostadsort är i närheten utav en av våra anläggningar.

Arbetstid/varaktighet heltid, dagtid, viss övertid på kväll/helg kan förekomma.

Tillträde enligt överenskommelse.
 
Har du ytterligare frågor rörande tjänsten, ring vår tekniske chef  
Bert Andersson på 073-503 22 85, alt.  VD Daniel Nordvall 070-666 96 00 
Skicka ansökan senast 2017-04-10 till info@pierrebillackering.se

Arbetsgivare, Pierre Billackering AB 

Ett generationsskifte har skett på 
Mitsubishi- och Hyundai Center 
i Malmö där Anders Holm har 
lämnat över vd-skapet till sonen 
Patric Holm, 34, som har stude-
rat ekonomi vid Lunds universitet 
och jobbat i företaget i tolv år.

Stefan Strand, tidigare vd för 
Borås Lastvagnar är ny vd på 
Volvo Lastvagnar efter Hans 
Börjesson.

Ola Borgenäs har tillsatts som 
vice vd för Hyundai Bilar i Sverige. 
Han efterträder vd:n Jörgen 
Wedefeldt.

Magnus Greko har lämnat vd-
posten i Opus group men blir kvar 
i företaget som vice president 
strategic business development. 
Som vd efterträds han 1 april av 
Lothar Geilen som varit anställd 
i företaget sedan 2008. Han var 
med och grundade det amerikan-
ska företaget Systech internatio-
nal och fortsatte som ansvarig för 
Opus groups bilprovningsenhet.

Sveriges forskningsinstitut  
Innventia, SP, och Swedish ICT 
har gått samman i Rise för att 
bli en starkare forsknings- och 
innovationspartner. De erbjuder 
ett 100-tal test- och demonstra-
tionsmiljöer för framtidssäkra 
produkter, tekniker och tjänster. 
Rise Research institutes of 
Sweden ägs av svenska staten. 
Huvudkontoret etableras i Göte-
borg under våren 2017.

FOLK I BRANSCHEN

BILBY TER

Översikt av kvarteret i Linköping där 
gamla BMW-huset nu blir Ford-Store.

David Burman.

RÄTTELSE
När vi presenterade försäkrings-
bolagsenkäten i förra numret och 
listade frågorna till betygsstaplarna 
står det beklagligt att tionde stapeln/
frågan är ”ett snitt av alla frågor”.

Staplarna för vart och ett av 
bolagen visar i själva verket tionde 
betygsfrågan som lyder: ”Bolaget är 
bra på att hålla avtalade överens-
kommelser, styrning av skador, 
kreditvillkor, etcetera gällande 
skadeärenden.” Folksam, som 
upptäckte felet, har betyget 5,53 och 
ligger över snittet på det området 
som är ett av deras starkaste, ur 
skadeverkstädernas bedömning.
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”Vi borde trycka mer på hur 
roliga yrkena i vårt gebit är”

Vad är det för farligt
med att bli smutsig?

MED ÅR 2016 med på listorna över 
populäraste bilfärgerna i Axaltas färg-
rapport kan vi konstatera att det mesta 
fortsätter att vara ganska grått. Både i 
Nordamerika och Asien toppas listorna 
av vitt (inklusive pärlvitt) följt av svart 
och silver. Europa och Sydamerika har 
också vitt i topp, men har silver/grå 
respektive grå på listan före svart. 

Bara en procent vill köra grönt

Färglösheten breder ut sig
Allt fler av världens bilar är svarta, vita eller grå. Inte sedan åren 1957 och 1958 har 
färgen korall tagit sig in på topplistan över världens populäraste bilfärger. Var helst i 
världen bilarna rullar kommer rött först på femte plats i popularitetslistan. För 64:e året 
i rad redovisar Axalta sin färgrapport. De har varit med och färgsatt bilar sedan 1926.

STATISTIK

ÅRET VAR 2010 och jag hade precis börjat medverka i Motorbranschen 
då en servicemarknadschef sa: ”Det är svårt att tänka sig att det ska 
bli teknikerbrist med gårdagens friställningar i färskt minne, den 
goda tillströmningen till gymnasieskolornas fordonslinjer och den 
stora ungdomsarbetslösheten i dag.”

Bara drygt sex år sedan. Så fort det kan förändras.

PÅ MINA FÖRSTA verkstadsmässor uppfattades besökande skolklasser 
som något katten hade släpat dit; som anonyma horder som drog 
omkring och stoppade grabbnävarna i karamellskålarna.

Så annorlunda det var på Automässan senast där gästspelande 
elever hälsades som VIP-gäster, där Tesla i sin monter riktade sig till 
framtidens tekniker och där det överallt pratades om att locka ungdo-
mar till branschen.  

DET PRATAS DET om hela tiden i dag.
Väldigt ofta, när det talas om det, sägs något i stil med att vi måste 

få föräldrar/syvar/skolor/ungdomar att inse att verkstadsjobb inte 
längre handlar om att stå i en skitig smörjgrop, och så dras det på om 
hur rent, högteknologiskt, avancerat och formidabelt yrket har blivit.

Inget fel i det, för tekniken blir ju allt mer avancerad. Men jag 
tänker att det kanske även framdeles kan behöva bytas remmar på 
intervall och göras ett och annat oljebyte på en förbränningsmotor.

Och då kanske man kan bli lite lortig om händerna.

ÄR DET HELA världen? I en tid då ”military training” lockar trendiga 
motionärer att kräla i leriga diken. Då allt fler tar jägarexamen och 
suktar efter att bo flera dagar i kojor utan rinnande vatten. Då Maker-
rörelsen växer och utrustar sina lokaler med svetsar, domkrafter, och 
tryckluft. Och så vidare.

Vi borde trycka mer på hur roliga yrkena i vårt gebit är. Vare sig 
det handlar om att hantera en multimeter eller en avdragare.

PÅ NYSS NÄMNDA mässa berättade en relativt ung 
servicemarknadschef från generalagenten för 
ett av de mest prestigefyllda bilmärkena om sitt 
inträde i branschen, om hur han först prakti-
serat på en större verkstad och tyckt att det var 
aptråkigt, men sedan kommit till ett ställe som 

renoverade entreprenadmaskiner, ”där var 
det jäkligt skitigt, men så roligt det var”. 

Roligt behöver ju inte betyda att 
man skrattar ihjäl sig; när något är 

intressant, utvecklande och krea-
tivt upplevs det som roligt.

”Vi sänkte vår premie med 20%”
                                                         Marie

”Jag sparar in en växellåda om året” 

                                                                   Claes

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

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

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

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

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

Betala inte mer 
än du behöver!

Så här ser det ut!

Bara en procent av världens 
bilpark är grön. Men ryssarna gillar 
grönt; där är fem procent av bilpar-
ken grön. 

NÄR AXALTA började sammanställa 
bilfärger 1953 täckte listan bara bilar 
i Nordamerika och den såg mycket 
annorlunda ut. Den toppades faktiskt 

av grönt följt av blått, grått, brunt och 
svart. Fyra år senare blev det ännu 
gladare färger med blått i topp följt 
av vitt, svart, grönt och korall. 

1973 kom listan över Asiens 
favoritfärger, då med silver/grått följt 
av gult. 

EUROPA KOM med 1980 och hade då 

toppfärgerna rött, grönt, gult, grått och 
vitt. År 2000 kom Sydamerika med 
vitt och grått i topp. Det var ungefär 
då som samma färger började toppa 
även de andra listorna. Med undantag 
för några få år i Europa, då blått tog 
sig in på topp tre, har alla listorna haft 
samma tre färger i topp – vitt, grått 
(eller grått/silver) och svart. 2  ac

Vit 37%
Svart 18%Grå 11%Silver 11%

Röd 6%Blå 6%

Gul 3%
Guld 6%

Grön 1%Övriga 1%

Ing-Cathrin Nilsson är chefredaktör för Motorbranschen
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 Product certified by:
SP - Technical Research 

Institute of Sweden 

Lock solution by:

Recommended by:

www.rimgard.com

Rimgard är en ny svensk uppfinning och det enda 
säkerhetscertifierade stöldskyddet på marknaden. 
Rimgard täcker och skyddar befintliga bultar med ett 
patenterat lås i en lysande orange färg som  
skrämmer förövaren.

SÄKRA HJULEN PÅ DINA LAGERBILAR

För beställning eller information om våra olika 
hyrespaket för bilhandlare;

Ring: 08 605 7700  
eller maila: info@rimgard.com

• Enkel montering utan att lyfta bilen

• Unik nyckel för varje bilhandlare

• Ett svårforcerat och intelligent låssystem

• Hyrs ut månadsvis
minst godkänt i alla ämnen, delta 
i Yrkesnämndens slutprov och 
anmäla sjukfrånvaro. 

– Första tanken var att sponsra 
med körkortsutbildning, men många 
hinner ta körkortet innan de går ut 
gymnasiet, så det blir reda pengar i 
stället, säger MBF:s distriktschef Lars 
G Carlsson som är primus motor.

Det är de nio MRF-handlarna 
i Skellefteå som slantar upp peng-
arna, förhoppningsvis 60 000 kro-
nor om två år; det är nämligen sex 
elever som har valt grenen fordon 
nu, efter första gymnasieåret.

SOM EN FÖRSTA morot har de redan 
fått vinterjackor av välkänt märke.

– Jackorna togs verkligen emot 
med entusiasm, inte minst sedan 

Ytterligare en innovativ rekryte-
ringinsats för att locka ungdomar 
till branschen har Övre Norrlands 
motorbranschförening tagit; de 
lovar alla fordonsgymnasister 
10 000 kronor var plus provan-
ställning – men inte utan mot-
prestationer.

LOCKBETET HAR sjösatts i Skel-
lefteå, det ska vidare till Umeå i 
höst, senare förmodligen till Luleå 
och hela övre Norrland. Elever 
som väljer fordon får en rundlig 
summa pengar när de går ut. Där-
till löfte om provanställning. Men 
bara om de fullföljer utbildningen 
och uppfyller en rad andra krite-
rier som satts upp i ett kontrakt. 
Det handlar bland annat om att få 

Övre Norrland skriver
kontrakt med elever

För att väcka intresse från 
fordonsutbildningens elever tar 
servicemarknadschefen på Bil-
Månsson i Eslöv ett annorlunda 
grepp och ordnar tävlingen Bil-
Månsson School challenge.

SOM MÅNGA ANDRA verkstäder 
har Bil-Månsson svårt att hitta 
kompetent personal. Servicemark-
nadschefen Erik Harrysson skulle 
direkt kunna anställa tre tekniker, 
men det finns inga.

– Elevunderlaget är för litet. Vi 
måste träffa rektorer, lärare, föräldrar 
och elever för att få bort fördomarna 
om att verkstäder har dålig arbets-
miljö, låg lön och få möjligheter att 
komma vidare, säger han.

Bil-Månsson beslöt att arrang-
era en tävling i april då samtidigt 
verkstaden ska visas upp. Inbjudna 
är alla fordonselever i årskurs tre på 
gymnasieskolorna i närområdet. 

Första pris blir 5 000 kronor 
och en provanställning.

Bil-Månssons tekniker ska vara 
ansvariga för sex olika stationer med 
uppgifter som blir både tekniska, 
praktiska och ”kundbemötande”. 

– Vi vill göra tävlingen till en 

trevlig och minnesvärd dag för del-
tagarna. Vi är ju den enda auktori-
serade verkstaden i Eslöv och vi vet 
att de som jobbar hos oss har lätt 
för att komma in i andra branscher 
senare om de skulle vilja. 

– Skolan är oerhört viktig. Det 
räcker inte att eleverna är bra på 
bilar. De måste ha it-kompetens, 
kunna svenska och engelska och 
vara bra på att ta kunder. Personli-

ga servicetekniker är hett villebråd 
där ute.

Hur gör du annars när du rekry-
terar till verkstaden?
– Jag annonserar på Facebook. 
Fast jag har hellre en plats tom än 
att fylla den med någon som inte 
funkar. Framöver tror jag att vi 
måste fokusera på att hitta tekniker 
bland nyanlända och även se om 

Provar nytt värvningsgrepp

det är möjligt att satsa på olika 
typer av lärlingsutbildningar, säger 
Harrysson.

Hur låter det när du säljer in ett 
jobb på verkstaden?
– Alla i ledande befattningar här, 
inklusive jag själv, har börjat som 
tekniker en gång. Det finns stora 
utvecklingsmöjligheter och vi beta-
lar bra för rätt kompetens! 2  me

Teknikerna Christoffer Petersson och Sami Haliti tillsammans med servicemarknads-
chefen Erik Harrysson förbereder öppet hus och en tävling för gymnasieelever.

Nyskräddade fordonselever i MRF-jackor, fr v Issa Hassani, 
Dominic Möller, Daniel Lundström Haglind, Lars G, Rohullah Asori, 
Mehdi Mehdi och Simon Rönnlund.
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ungdomarna fick syn på prislap-
parna som satt kvar av misstag, 
säger Lars G Carlsson och skrattar.

Rekryteringsinsatserna i Övre 
Norrland tog fart sedan motor-
branschföreningen valdes till 
”Årets distrikt” inom MRF härom-
året. Stipendiet om 25 000 kronor 
lade grunden.

– Pengarna har använts till rela-
tionsskapande insatser med skolan, 
många riktade mot studie- och 
yrkesvägledare. Vi har ett väldigt 
bra samarbete med Anderstorps-
skolan som är hoppfull om ett ökat 

söktryck till fordonsutbildningen.

REDAN NU har bilhandlarna be-
kostat personliga brev till samtliga 
830 niondeklassare i kommunen 
som står inför sina gymnasieval.

– Vi har också träffat Arbets-
förmedlingen som har dedikerat 
personal för vår bransch och lovat 
att vara ute på företagen mer. De 
konstaterar ju att det inte finns 
några arbetslösa mekaniker. 

Intresset måste väckas. Kanske 
kommer valideringsprojekt för 
nyanlända framöver också. 2   icn
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Nya lagkrav för
AC-service 

i fordon!

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i 
AC-system i fordon. 

Företagscertifikat kategori V
Den nya förordningen kräver företagscertifikat för arbeten inom kategori V. 

(Tidigare kategori I och II.) Företagscertifikat måste ha sökts och beviljats senast 2017-
06-30. Därefter får ingen AC-service utföras innan företaget erhållit företagscertifikat.

Företagscertifikat söks hos INCERT. Info och blankett: www.incert.se

Personcertifikat kategori V
Behörighet kategori V har definierats om, från att gälla AC med mindre än 3 kg köld-
mediefyllning, till att från 2017-07-01 bli ”minimikrav på färdigheter och kunskaper 

enligt kategori I och II”. Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton 
koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras utan certifikat 

men under överinseende av certifierad person.

Fr.o.m. 1 juli 2017 är företagscertifikat ett lagkrav för AC-service.
Information och ansökningsblankett finns på www.incert.se

Företags- och personcertifiering inom teknik och bygg
INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB

Box 175 37, 118 91 Stockholm, Tel 08-480 022 00, Fax 08-458 65 70

FÖRETAGS
CERTIFIERINGC 0

F-gas för ACi fordon

Front 
2

NOTISER

Årets bilplåtsverkstad
utsedd i Jämtland av If
If:s länsbolag i Jämtland har för 
andra året utsett ”Årets bilplåt-
verkstad”. I år gick utmärkelsen 
till Svegs Bil & Plåt. Kampen var 
hård mellan tvåan, Revsunds 
Bilservice och trean, Bilplåtcenter 
i Östersund.

– Svegs Bil & Plåt utmärker 
sig främst när det gäller ökning 
av antalet miljövänliga repara-
tioner jämfört med föregående 
år i andelen begagnade delar i 
reparationer, andelen plastre-
parationer samt kundnöjdhet. 
Dessa tre parametrar viktas och 
summeras, berättar Ulf Häggrot, 
miljösamordnare och inköps-
ansvarig på Länsförsäkringar 
Jämtland.

Länsförsäkringar Jämtland 
har tagit initiativ till utmärkelsen 
för att driva hållbarhetsarbetet 
framåt. Och stimulera verkstä-
derna att minska sin miljöpå-
verkan.

Bavaria ska börja
sälja Porsche i Sverige
Nyligen berättades att ett nytt 
Porsche ska öppnas i Danderyd 
nästa år. Nu är det klart att det 
blir ytterligare ett under 2018 in-
till efyran i Jönköping. Det kom-
mer att drivas av Bavaria Nordic, 
som har haft stor framgång med 
sin Porschesatsning i Norge och 
nu alltså tar klivet in i Sverige 
med märket. Det blir det nionde 
Porsche centret i Sverige. 

Porsche har gått framåt kraf-
tigt i Sverige på senare år; i fjol 
registrerades 1 335 nya Porschar, 
vilket kan jämföras med 550 bilar 
som var försäljningsrekord 2013. 

E-handlare med butik
Hedinägda E-bilhandeln Carplus.
se öppnar nu fysiska Carplus-buti-
ker under namnet ”Carplus store”. 
Den första slog upp portarna på 
Frölunda torg i Göteborg nyligen. 
Där kan kunder få informa-
tion om produkterna, provköra 
och genomföra köpen. Under 
premiärveckorna marknadsfördes 
Mercedes-Benz i butiken. Flera 
välkända varumärken kommer 
under våren.

Inom kort kommer Carplus.
se också att erbjuda paketerade 
bilprodukter och tjänster i sitt di-
gitala bilvaruhus. Carplus.se ägs 
av Car To Go Sweden AB som 
är ett helägt dotterbolag inom 
Anders Hedin Invest-koncernen.

KAFFE, LÄDER, lavendel eller vanilj. 
Olika dofter väcker olika minnen. 
Det är sedan länge känt inom han-
deln och det säljs en uppsjö dofter 
som sprids i butiker om den natur-
liga doften inte räcker till eller ger 
fel associationer. Eller som ett av 
företagen som säljer doftmaskiner 
skriver i reklamen: ”För bilhal-
lar finns en snäll doft av läder och 
ny bil som tillhör upplevelsen.”.

Bertil Hultén, professor i mark-
nadsföring vid Ekonomihögskolan, 
Linnéuniversitetet i Kalmar, har 
under många år studerat hur olika 
dofter påverkar oss och skrivit 
flera böcker om ”scent marketing”, 
doftmarknadsföring. Han brukar 
kalla doftsinnet för det omedvetna 
sinnet; reaktionerna på dofter är 
inte medfödda utan inlärda och 
får oss att associera till tidigare 
upplevelser och minnen.

– Den associationsförmågan 
är grunden till varför en doft kan 
attrahera eller varna oss för en 
person eller omgivning, förklarar 
Bertil Hultén. 

I EN AV HANS STUDIER testades 
dofter i en Volvo XC90.

– Till vår förvåning upplevdes 
doften av cappuccino som den 
mest positiva doften. Den fick för-
sökspersonerna att vilja tillbringa 
mer tid i bilen, betydligt längre än 
om det doftade blommor, frukt el-
ler läder, berättar Bertil Hultén.

– Försökspersonerna kunde till 
och med koppla olika dofter, både 
till olika bilmärken och till färgen 

på en bil. De associerade olika 
dofter med vit, svart eller grå bil. 

Biltillverkare har länge arbetat 
med att skapa olika dofter för sina 
märken. Citroën, från parfymens 
hemland Frankrike, har parfympa-
troner till bilarnas klimatsystem. 
Det går att välja mellan vanilj, 
mynta/mysk och bambu. Audi har 
berättat, i tidningen Scanorama, 
om sina anställda parfymörer som 
arbetar med att ta fram den rätta 
nybilsdoften. 

– Det är intressant med nybils-
doften som vi älskar att prata om, 
särskilt i USA. Det är egentligen ing-
en som kan säga vad det är för doft. 
Alla säger att de älskar den men är 
det en doft av läder eller plast?

– Det finns egentligen inte en 
doft, utan varje märke försöker 
skapa sin egen och håller receptet 
hemligt. Men helt klart är att man 
arbetar med att bygga in doften 
i bilen på samma sätt som man 
ibland bygger in 
ljud som vi för-
väntar oss, säger 
Bertil Hultén.

DET ÄR STOR 
skillnad på 
mäns och kvin-
nors förmåga 
att känna dofter 
och så verkar 
det vara redan 
från bebis-
stadiumet. En 
obehaglig doft 
av till exempel 

svett eller mögel kan uppfattas 
som mycket värre av kvinnor än 
av män. 

Att det är män som gärna hänger 
upp en Wunderbaum i bilen tycker 
inte Bertil Hultén är konstigt. 

– Den klassiska doften av skog 
kan stämma med den bild man-
nen vill ha av sig själv som någon 
som gillar att vara ute i naturen, 
kanske för att jaga, säger han men 
medger att han själv inte är någon 
Wunderbaum-man.

Doften är bara en del av upp-
levelsen och det får inte finnas en 
övertro på dofters förmåga, varnar 
Bertil Hultén. Den som är ute efter 
att köpa en bil gör det, doften kan 
bara förstärka upplevelsen.

MEN I ARBETSMILJÖ kan dofter inte 
bara påverka känslorna utan även 
hur vi agerar. 

– Om det finns en behaglig 
doft i en servicemiljö påverkar det 

problemlösnings-
förmågan positivt 
jämfört med om 
doften är oangenäm. 
Dessutom ökar 
produktiviteten 
och viljan att hjälpa 
varandra, förklarar 
Bertil Hultén.

En av de dofter 
som vi upplever 
som mest positiva är 
vanilj. Skulle doften 
av bullar i en bilverk-
stad påverka arbetet?

– Absolut! 2   ac

NYBILSDOFT
– vad är det?
En positiv doft kan påverka kundernas 
upplevelse av en viss bilmodell. Den kan 
också påverka arbetstakten och  
förmågan att samarbeta.  
Därför får det gärna dofta  
kaffe inne i en bil och bullar i 
en bilverkstad. 



Så känns bakfyllan
Att vara bakfull är plågsamt och 

att köra bil i detta tillstånd är rent 
farligt, även om promillehalten i 
blodet har nått godkända nivåer. 

Hur usel bilförare en bakfull person 
kan vara demonstrerar Ford med en 
”bakfyllekostym” som ska simulera 
dagen efter-symptomen. Den 17 kilo 

tunga kostymen består av en väst 
med vikter, hörlurar och glasögon. 
Hörlurarna gör bäraren extra käns-
lig för ljud, glasögonen med inbyggt 
ljus och vikterna på huvudet ger en 
upplevelse av blixtrande huvudvärk. 

Bakfyllekostymen används i ett 
utbildningsprogram för unga förare. 

Cuv för stadsfolk
Stadsgator och inte skogsvägar är 
det tilltänkta underlaget för Opel 
Crossland, en modell som tillverka-
ren kallar cuv (crossover utility ve-
hicle). Formatet är behändigt med en 
längd på 421 centimeter. Höjden på 
159 centimeter ger hög sittposition 
och god överblick över trafiken

Inredningen är flexibel med ett 
baksäte som går att skjuta 15 centi-
meter i längsled. Av en stadsbil krävs 
praktiska hjälpsystem och Crossland 
kan förstås parkera automatiskt, 
”se” ett 180 grader brett område vid 
backning och bromsa för både bilar 
och fotgängare. 

Fabia för friluftsfolk
Med tillägget ScoutLine ser Skoda Fabia Combi ut att 
vara anpassad för äventyr i naturen. Det mesta är bara 
kosmetika, men det finns även ett ”dåligt väg-paket” 
med skydd för underredet och 15 millimeters högre 
frigångshöjd. Fyrhjulsdrift erbjuds inte, men det är 
gott om annan utrustning. Autobroms är standard och 
lastutrymmet kan förses med en hållare för två cyklar.  
Det går också att hitta inte mindre än 17 kluriga detalj-
lösningar som är speciella för Skoda.
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SVENSKT I STAN
Om några år kan det finnas en ny, svensk bilfabrik i småländska Västervik. I 

höstas lanserade det blott fem år gamla företaget Carvia sin första modell, en 
eldriven transportbil med yttermått som passar trånga stadsmiljöer. Carvia har 

utvecklat bilen från grunden med hjälp av såväl svenska som utländska experter. 
Med fulladdat batteri kan bilen köras uppåt 40 mil med en toppfart på 80 km/tim. 
De tänkta köparna är bland andra hantverkare och kommuner. När produktionen 

är i full gång 2020 ska cirka 900 bilar per år lämna fabriken i Västervik. 

Värmeruta  
utan flimmer
Eluppvärmda vindrutor har funnits 
i decennier. Ford var först, men nu 
erbjuder många biltillverkare fram-
rutor med värmetrådar. En perfekt 
utrustning under kalla dagar med 
svårskrapad isbark på glaset, men 
rutorna har också nackdelar. I vissa 
ljusförhållanden skapar värmetrådarna 
ett irriterande flimmer. Det fenomenet 
uppstår aldrig med VW:s värmevind-
ruta; där har trådarna ersatts med ett 
tunt silverlager i den laminerade rutan. 
Det ger inte bara isfritt glas på vintern 
utan reflekterar även upp till 60 pro-
cent av sommarens solgass. 

Med förmågan att accelerera från 
stillastående till 100 kim/tim på 5,1 
sekunder är den stora coupén Stinger 
den snabbaste bilen hittills från Kia. 

Kraften kommer från en 3,3 
liters V6:a med dubbelturbo på 370 
hästkrafter och skickas till alla fyra 
hjulen, eller bara bakhjulen, via en 
åttaväxlad automatlåda. Elektronisk 

fjädring, som föraren kan ställa in 
eller som automatiskt, anpassas efter 
körförhållandena samt styrning vars 
motstånd går att justera i fem steg 
blir standard.

En komplett uppsättning säker-
hets- och förarhjälpsystem ingår 
förstås också i utrustningen. Stinger 
kommer till Sverige i höst.

Kia med sting

Plåttak eller fartvind
Sommarvärme eller höstrusk, det 
spelar ingen roll. Mazda MX-5 RF är 
lika rolig att köra i alla väder. RF står 
för ”retractable fastback” och ger den 
populära sportbilen en ny profil. Det 
tar 13 sekunder att fälla ner plåttaket 
i ett speciellt fack som inte inkräktar 
på bagageutrymmet och det kan 
göras när bilen rullar i upp till 10 km/
tim. C-stolparna och takbågen mellan 
sidorna blir kvar. RF-modellen finns 
med bensinmotorer på 131 respektive 
160 hk och lanseras med en ny färg 
som kallas Machine Grey och ska likna 
polerat stål. 

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

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

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

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

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

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

Den som provar Fords bakfylle-
kostym inser varför man inte ska 

köra bil dagen efter. 

Silvriga detaljer och skärmbreddare ger 
Skoda Fabia en mer robust utstrålning. 

Prototypen PRO 4 är 
fyrhjulsdriven med två 
elmotorer på samman-
lagt 60 kW, en fram 
och en bak. 

Opel Crossland är 16 centimeter 
kortare men 10 centimeter högre 
än Astra.

Kias stora sportcoupé är 
formgiven av Peter Schreyer 
och för tekniken ansvarar 
Albert Biermann som tidigare 
jobbade med BMW M.

Silverlager ger fri sikt utan isskrapa 
och utan flimrande värmetrådar.

Mazda MX-5 RF blir öppen bara 
ovanför sittbrunnen. 
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Från Verktygsboden 
har vi fått en poler-väska, 
värd 1 995 kronor, att 
lotta ut bland våra 
läsare. Det är ett 
komplett bilvårds-kit, innehållande Verktygsbodens 
prisbelönta polermaskin, polersvampar, Pratts po-
lermedel, lackförsegling och microfiberdukar. Allt i 
en praktisk verktygsväska. 

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

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

Med våra fordonsgarantier och försäkringslösningar blir bilköpet enklare och 
ägandet tryggare för dina kunder medan du gör fler och mer lönsamma avslut.

Få en gratis PT
Slå oss en signal så bokar vi in en gratis Personal Trainer, som hjälper  
dig att snabbt vända reklamationskostnader till intäkter, och trimma in  
det rätta handslaget. Med garanterat resultat.

Your Insurance Provider

En väldigt lönsam rörelse.

Ring
0300-56 38 10

så berättar vi mer!

Hur många gånger om dagen gör du den?

Smycke för handleden
Longines mest kända flygarur specialtillverkades faktiskt 

för svenskättlingen Lindberghs soloflygning över  
Atlanten år 1927. Nu har pilotklockan kommit med en 

41-millimeters boett av stål, vitlackerad urtavla och 
arabiska siffror under namnet The Longines Heritage 1918. 

Honungsfärgen på siffror och visare går igen i läderarm-
bandet. Cirkapris 15 000 kronor

Smidigt sug
Nya “Dust free sanding system” från Pro Spot samlar 
upp damm och partiklar från slipning i en antistatisk 
påse utan elmotor. Ett lågt luftflöde åstadkommes 
med tryckluft. Lätt, portabel, tyst och energibespa-
rande. Levereras i kit bestående av en rullvagn, en 
roterande DA-slip, en för handkloss och ett sortiment 
av slippapper. Kan också väggmonteras. Pris 30 000 
kronor exklusive moms.

Vinnare … 
… av Mig-spelet som vi lottade ut i decembernum-
ret blev: P-O Franzén, Ulf Bennetter och Åke Wärn.

Avlastning  
för lastbilsmekar
Med den nya navavdragaren från Wallmek kan hjul-
lager på tunga fordon bytas utan att drivaxeln först 
måste tryckas ut. Avdragaren fästs med små hubar 
på navet. Priser är 14 095 kronor exkl moms.

Finputs!
Minnesgoda kanske kommer ihåg de engelska bil-
vårdsprodukterna från Pratts. Varumärket har tagits 
upp av Verktygsboden som initierat en nystart med 
svensktillverkning av ett 30-tal högklassiga produk-
ter. ”Vi såg en lucka i sortimentet för alla entusiaster 
som själva vill vårda sina bilar”, säger ägaren Lars 
Edwardsson. Senaste tillskottet är en vinylglans som 
lovar ett genuint resultat med naturlig finish. Kostar 
119 kronor inkl moms för en halvliter.

Vinn!

Jubileums-
mutterdragare
Det är 35 år sedan svensken 
Ero Eriksson började ta 
hit tryckluftsverktyg från 
kvalitetsmedvetna japanska 
Shinano. Hans barnbarn på 
WER håller importtraditionen 
vid liv och firar jubileet med 
den här vassa ergonomiska 
mutterdragaren som kostar 
2 590 kronor plus moms. 
Tilläggas kan att den fram-
ställs med stor miljöhänsyn. 

Ljussätt proffsigt!
Danska Scangrip är ett starkt växande märke av 
lampor för polering, rekonditionering och färg- 
korrigering av målade och lackade ytor. Ett exempel 
är det här kitet med tre lampor för professionell 
färg-återgivning som kostar 5 490 kronor exklusive 
moms. Säljs i Sverige av WER.

Bästa bilspelet?
Rasande bra kritik får i alla fall Forza Horizon 3  
som lär vara ett grymt racingspel där deltagarna  
till exempel kan utforska Australien i mer än 350 
vassa bilar. Fläkt, frihet och musik till förföriska ku-
lisser med möjlighet till vänlistebaserade ”drivatars”, 
klubbildande, bilauktioner och kollektivt story-läge. 
För både Xbox och Windows. Pris cirka 545 kronor.

Automatisk 
spolmaskin
Motovacs nya mobila spolmaskin 
garanterar ett hundraprocentigt 
oljebyte i automatväxellådor. 
Maskinen har många automatiska 
funktioner, går på tolv volt och kan 
kopplas till bilen. Ett knapptryck 
och ett avancerat styrsystem 
sköter spolningen och påfyllningen 
av ny olja. Säljs av LBM Autoparts 
för 44 900 kronor plus moms.

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
https://www.google.se/search?client=safari&rls=en&q=The+Longines+Heritage+1918&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUqouM3qPSAhXPZpoKHSw-B0wQvwUIGSgA
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Alla år är lika, alltid blir det vår igen och alltid gäller det att få av dubbdäcken i tid. 
Och väldigt ofta dyker frågan upp i kundernas huvud när de står där och svettas 
med domkraft och ärgade fälgar: Däckhotell eller inte?

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Låter du verkstaden skifta hjulen åt dig?
– Nej, vi fixar det själva. 

Hemma på parkeringsplatsen?
– Ja, vi gör det på vår p-plats nere vid Fiskhamnen 
i Göteborg. Hjulen förvarar vi hemma hos mina för-
äldrar och vi brukar ses och göra det ihop med dem. 
Fast just senaste skiftet i höstas behövde vi inte 
göra det. Då hade vi precis börjat leasa bilen och 
vinterdäck ingick i leasingavtalet. Då ingick även 
första hjulskiftet. Men i fortsättningen kommer vi 
att göra det själva.

Är däckhotell för dyrt eller …?
– Nej, men det tar ju inte så lång tid att göra det 
själv. En förmiddag, så är det klart.

Tänker du inte på säkerheten då?
 – Jodå, vi har både bra domkraft och pallbockar. Så 
det är inga problem med den saken.

MARIE SVEDBERG LINDÉN

GÖR: Rektor på en förskola.
BOR: Majorna, Göteborg.
KÖR: Jeep Range Rover 2016.

Skiftar du hjul hemma eller åker du till en 
firma?
– Jag har däckhotell.

Du ser stark ut … klarar du inte att skifta 
själv?
– Innan jag började studera jobbade jag med 
turism och konsthantverk och bodde på en gård. På 
den tiden hade jag både verkstad och gott om ytor 
för förvaring. Då skiftade jag själv, och gjorde en 
hel del annat också med bilen. Men så bestämde 
jag mig för att omskola mig till socionom. Hela 
familjen flyttade in i en lägenhet, och även om vi 
trivs bra med det har vi inte samma plats för en 
uppsättning vinterhjul som förut. 

Vad kostar däckhotellet?
– 300 kronor per säsong. Och jag måste erkänna 
att det är rätt bekvämt. Vi leasar faktiskt bilen 
också.

JOAKIM BJURSTRÖM

GÖR: Studerande.
BOR: Trollhättan.
KÖR: Toyota Aygo 2016.

Skifta på verkstan eller byta själv?
– Jag säger däckhotell.

Varför?
– För att det är smidigt och för att vi inte har plats 
någonstans att förvara däcken. 

Men är det inte en onödig utgift?
– Det är bekvämt. 

Har ni aldrig ens provat att skifta själv?
– Jo, en gång gjorde vi det. Det var precis när vi 
hade skaffat bilen, när vi inte hade hunnit skaffa 
däckhotell än. Då satte vi i gång och skulle göra det 
själva, men det gick inte bra. Hjulmuttrarna satt 
alldeles för hårt fast, vi fick inte loss dem. Så vi gav 
upp och skaffade däckhotell i stället. 

Blir det inte en del pengar?
– Dyrt? Nej, vi betalar runt 500 kronor per säsong 
för både förvaring och skifte. Vi ordnade det hos 
Audi-firman där vi köpte bilen.

KRISTIN NILS

GÖR: Handläggare.
BOR: Östersund.
KÖR: Audi A5 2010.

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

Kontakta Matthias Fischer för mer information 
Matthias.Fischer@citk.se

Valen mellan däckhotell,
vindar och källarförråd



Girafferna iakttog 
nyfiken fotogra-
fens förehavan-
den, men om det 
är Melman och 
Stretch eller Alex 
och Makyla som 
tittar på ska vi låta 
vara osagt.

Det kändes exotiskt redan för nio år sedan när han som sydafrikan 
dök upp på den svenska bilhandlararenan. Det känns inte mindre 

exotiskt i dag när han har införlivat giraffer och zebror i affärsverk-
samheten och pendlar mellan Sverige och andra sidan jordklotet. 

Möt Eric Roelofsen, Nissans största singelåterförsäljare!
TE X T  ING-CATHRIN NIL SSON  / FOTO PER-ANDERS PETTERSON & CAMILL A LINDQVIST

KOSMOPOLIT
 Möt en 
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ERIC ROELOFSEN
 

ÅLDER: 46.

FAMILJ: Hustrun Tracy, barnen 
Michael, 18, Connor, 16 och 
Makyla, 15.

FRITIDSINTRESSE: För tillfället 
flygfoto med drönare och 
digital förkovran, ”ska kanske 
skaffa mig någon hobby”.
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N
är vi möter Eric Roelofsen på Mobility Motors 
paradanläggning i Sätra, strax söder om Stockholm, 
har han kommit från Sydafrika för bara några 
timmar sedan och knappt mer än hunnit hem och 
duschat. Det är en av många pendlingsresor han nu-
mera gör mellan Sverige och Sydafrika – 23 timmar 

enkel resa. Han utstrålar mer go än de flesta av oss glåmiga stockhol-
mare som hankat oss fram i flera månader utan sol.

Med eller utan Sydafrikas flödande solsken är Eric Roelofsen besjälad 
med mycket energi, det kan man ju förstå om en man som på några år 
vänt en förlustaffär till miljardomsättning.

För tio år sedan damp han och hustrun Tracy upp här i Norden från 
ingenstans. Ja, det kändes i alla fall så, för ingen kände till dem sedan 
tidigare. 

Eric hade varit platschef på en av Imperial motors anläggningar i 
Sydafrika som fick nys om att de fyra svenska fabriksägda anläggning-
arna var till salu och slog till. Eric skickades till Sverige som vd för att ta 
hand om investeringen. Men finanskrisen pågick och Imperial motors 
ville sälja ganska snart. Då köpte Eric och Tracy till ett bra pris. Och 
vände förlusten till vinst på ett år. I dag har de nära på fördubblat både 
bilförsäljningen och verkstadstimmarna och har passerat strecket för 
miljardomsättning.

ERIC OCH TRACY äger Mobility Motors. Numera också dotterbolaget 
Bilstjärnan i Falun där fastigheterna och rörelsen med Nissan- och 
Mercedesförsäljning köptes för ett par år sedan av Veho bil.

Men affärsimperiet har utökats mer än så, bland annat med en lodge 
väster om Port Elizabeth vid Indiska oceanen. Och den kombinationen, 
svensk bilhandel och en ranch med vilda djur, vågar vi säga är unik. 
Inte mindre för de fyra girafferna som är tama och har namn och ingår 

i affärsverksamheten. (Om sedan zebrorna, gnuerna, antiloperna, bläs-
bockarna och alla de andra djuren är namngiva glömde vi att fråga.)

Tracy, som hela tiden varit en aktiv följeslagare på Mobility Motors, 
blev såld på farmaridén och i fjol byggdes lodgen på den 700 hektar 
stora egendomen som marknadsförs mot europeiska turister. Följden 
blev att Eric pendlar och barnen flyttades från svenska till sydafrikanska 
skolor.

– Även om vi äger Mobility Motors gemensamt, är det ju mitt sköte-
barn som Tracy har supportat. Nu får hon göra något som hon brinner 
för. Och det är roligt att kunna visa européer Sydafrika, säger Eric.

DET MÅSTE OCKSÅ nämnas: När den sydafrikanska farmen skulle häng-
nas in krävdes förstås rejäla staket och en cementvarufabrik anlitades. 
Det slutade med att Eric och Tracy köpte hela det företaget som har 
produktionsanläggning, 48 medarbetare och vad man kan förstå är en 
rätt lönande verksamhet. 

MEN TILLBAKA till Sverige, till Mobility Motors där den operativa verk-
samheten sedan i fjol leds av Dimitrios, ”Dino”, Lenis som har växt från 
hallvärd till vd i företaget. Det säger en hel del om personalpolitiken. 

– Alla människor vill växa. Jag har själv varit anställd i familjeföretag 
där medarbetarna slagit i taket, jag vill inte göra det misstaget.

Mobility Motors utmärkte sig tidigt för att teambilda kraftfullt och 
satsa på jämställdhet och mångfald; de har väldigt många nationaliteter 
bland medarbetarna.

Eric och Tracy upplevde apartheid i Sydafrika och har i en tidigare 
intervju för Motorbranschen förklarat att de på sitt sätt vill bidra till 
minskade klyftor mellan människor och till en bättre värld, att ”sharing 
is caring”. Den policyn genomsyrar också företagsklimatet på den syd-
afrikanska farmen.

”ALLA MÄNNISKOR VILL VÄXA. JAG HAR 
SJÄLV VARIT ANSTÄLLD I FAMILJEFÖRETAG 

DÄR MEDARBETARNA SLAGIT I TAKET,  
JAG VILL INTE GÖRA DET MISSTAGET”

Eric Roelofsen har 
vänt en förlustaffär till 
miljardomsättning.
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Mobility Motors enastående miljöarbete har 
vi också tidigare berättat om – miljöcertifie-
ring, klimatneutralitet och klimatkompense-
ring av nybilskundernas första 1 500 mil bland 
annat.

ERIC ROELOFSEN ÄR bevis på att sådant 
samhällsansvar framgångsrikt går att förena 
med lönsamhet. Han är fena på att räkna. 
Han har järnkoll och total överblick. Hans 
underlydande torde väl ha satt kaffet i halsen 
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och mus. I en skrivbordslåda, i en reserv-
delskartong från lagret, hittade han alla sina 
post-it-lappar, pennor och papper. Det var 
Eric som hade tröttnat på att Dinos skriv-
bord såg ut som en helikopterlandningsplats.

– En wake up-call, säger Dino som i övrigt 
hyllar energin hos sin chef som smittar av sig 
på medarbetarna.

– Eric är en tuff innovativ ledare med ett 
hårt skal och en mjuk insida, sammanfattar 
han.

Eric Roelofsen är egentligen singelmärkes-
handlaren personifierad. 

– Det underlättar att ha fokus på ett enda 
märke. En del av Mobility Motors framgång 
ligger just i att vi är experter. Som namn 
associeras Mobility Motors med Nissan ef-
tersom vi har marknadsfört vårt namn som 

INTLE GAME LODGE

SÄTE: Vid Sydafrikas sydkust, nära Port 
Elizabeth.

MEDARBETARE: Tio personer.

FACILITETER: Boutique-hotell med 20 bäd-
dar och 9 rum. Restaurang med sydafri-
kanskt kök med europeisk touche, lokalt 
producerade råvaror. 

MRF-RABATT: Makarna Roelofsen erbjuder 
MRF-medlemmar 15 procents rabatt vid 
bokning på nätet. Ange rabattkod ”MRF”. 

WEBBPLATS: intlegamelodge.com

TVÅ SMARTA GREPP
Det är ställt utom tvivel att Eric Roelofsen 
tänker utanför boxen. Den digitala utveck-
lingen tar han med sansat lugn med örat 
mot marken och deltar alltid i amerikanska 
Nadas årliga återförsäljarkonferenser 
tillsammans med sina närmaste med-
arbetare.  

ETT PAR EXEMPEL PÅ MOBILITY  
MOTORS INNOVATIVA GREPP ÄR:

• EGET FINANSBOLAG, Motor finans, som 
erbjuder lån, försäkringar, rubbet. ”Mycket 
för att förenkla för leasingkunderna med 
en enda avgift och samtidigt direkt kunna 
se när kunder är otrogna och går till andra 
märken. Och det är inte bra för marknaden 
att fabrikerna har hela finansaffären”.

• EGEN CENTRAL LAGERHÅLLNING med ett 
eget logistiksystem i samarbete med 
hubben Wallhamn där ett stort konsig-
nationslager bilar står uppställda. ”För 
snabba leveranser och för att kunna växa 
volymmässigt.”

MOBILITY MOTORS

Sveriges största singelåterförsäljare  
av Nissan.

ANLÄGGNINGAR: I Sätra, Bromma, Lund och 
Malmö.

SÄLJER: Totalt i fjol 2 795 nya och 2 444 
begagnade bilar.

MEDARBETARE: Totalt cirka 140 personer.

OMSÄTTER: Drygt en miljard kronor i fjol.

RESULTAT: 2,16 procent på sista raden.

SÅLDA VERKSTADSTIMMAR: 48 634.

DOTTERBOLAG: Bilstjärnan i Falun (som 
också säljer Mercedes).

”ERIC ÄR EN TUFF INNOVATIV LEDARE  
MED ETT HÅRT SKAL OCH EN MJUK INSIDA”

 DINO LENIS, VD MOBILITY MOTORS

exklusiva Nissan-återförsäljare de senaste tio 
åren. Men för två år sedan, i och med köpet 
i Falun, fick vi ju Mercedes som nytt märke i 
koncernen.

– Dino vill expandera och sneglar kanske 
på Mercedeshandeln, säger Eric pillemariskt, 

HÄR HEMMA har han fortsatt att vara ganska 
anonym och bekräftar att han sällan träffar 
kolleger utanför de egna företagen.

Du går din egen väg?
– Ja! Det fungerar ju!

Frågan är vad som är hemma, Sydafrika el-
ler Sverige, medborgarskapen är dubbla.
– This is home, svarar Eric distinkt och på det 
behövs inga följdfrågor. 2

Internet i all ära, men det 
samlas också en del sni-
gelpost under frånvaron 
på andra sidan jordklotet. 
Eric Roelofsen har precis 
vittjat sitt postfack i Sätra.

Tracy och Eric Roelofsens unika affärs-
kombination gjorde att vi lät fotografera 
dem till sydafrikanska kulisser.

Även på den sydafrikanska 
farmen finns ett utvecklings-
program för medarbetarna, 
”Vad vi lärt oss om personal-
politik i Sverige översätter vi 
här”, säger Tracy och Eric.

när han kom och krävde rapporter varje mor-
gon klockan 07.10 – om vad som hänt dagen 
innan och förväntades hända dagen efter. Han 
riskerar inte att missa någon knut.

– I slutet av månaden kan det vara för sent.
Lite har han släppt, ”det är svårt, men Dino 

vill inte ha mina ögon i nacken” men med da-
gens uppkoppling är det ju möjligt att när som 
helst få en total överblick över verksamheten. 
Det finns ett begrepp inom företaget som 
förkortas DOC = daily operating contact. Eric 

och Dino talas vid minst en gång i veckan.
Det är ordning och reda. Syn för sägen kom 

de exakta fjolårssiffrorna, som jag frågat efter, 
på mejlen dagen efter intervjun.

MOBILITY MOTORS VD Dino Lenis bekräftar 
att chefen inte nöjer sig med medeltal. Dino 
återger skrattande en episod från tiden då han 
själv fortfarande var säljare och en dag kom 
till jobbet och fanns sitt skrivbord alldeles 
renrakat så när som på skärm, tangentbord 

LÄSAR- 
RABATT



Begagnatförsäljningen gick lysande under 2016 
samtidigt som både nybilsförsäljning och privat-
leasing slog nya rekord. Men branschen står inför 
nya utmaningar. Service, support och snabbhet är 
några av nycklarna till fortsatta framgångar. 

TEXT ANNIKA CREUTZER FOTO  ISTOCK

B
ilhandeln kan se tillbaka 
på ännu ett gyllene år för 
försäljningen av begagnade 
bilar. Med en försäljning på 
400 000 bilar stärker bran-
schen sin andel av den totala 
begagnatförsäljningen.

MRF-handlarnas ökning var inte lika 
kraftig som branschen som helhet. Men det 
betyder inte att intjäningen var sämre.

– MRF-handlarna är framför allt stora på 
unga begagnade bilar. Och där blir vi allt star-
kare, säger MRF:s vd Tommy Letzén. 

Under 2016 hade MRF-handeln nästan halva 
marknaden av handelns försäljning av begagna-
de bilar som är högst fem år gamla (46 procent).  

– Privatleasing är för många kunder ett 
alternativ till en bil som är ett par år. När 
privatleasing nu ökar borde det leda till lägre 
efterfrågan på unga begagnade. 

– Att vi har behållit greppet, och till och 
med ökat, ser vi som en stor framgång, säger 
Tommy Letzén stolt. 

FRÅGAN ÄR DOCK vad som händer de kom-
mande åren då många privatleasingbilar kom-
mer in på begagnatmarknaden. 

– Det ger ett ökat utbud av bilar och kan 
leda till prispress. Svårigheten ligger i att ha bra 
flöden. Det kommer att kräva stor skicklighet 
att ha den rätta avvägningen i lagret. 

Stora inflöden av privatleasade bilar medför 
även andra problem. 

– Frågan är om alla privatleasingbilar är rätt 
prissatta. Ibland känns priserna väl optimis-
tiska och de verkar oftast ha ett belopp som 
slutar på ”95”, som 2 995 eller 1 995 kronor 
i månaden. Risken finns att det inte blir rätt 
restvärde utan att konsumenten får hyra bilen 
lite för billigt, säger Tommy Letzén. 

– Dessutom kan det vara lockande att  
ställa ut ”tomhylsor” på gatan. Kostnaden  
för inköpet av leasingbil hålls nere genom att 
det till exempel saknas AC. Problem kan  
dyka upp när dessa bilar kommer tillbaka; 
frågan är hur attraktiva de blir på begagnat-
marknaden. 

MRF ARRANGERADE förra året en stor begag-
natkonferens, som Motorbranschen tidigare 
berättat om. Där belystes bland annat föränd-
ringar i den framtida begagnathandeln.

– Vad vi kom fram till är hur viktigt det är att 
vi ligger rätt i förhållande till kundernas växande 
krav på support och service. Begagnatköparen 
vill allt oftare ha det nybilsköparen efterfrågar. 

– Det ställs också allt större krav på snabb-
het i kommunikationen med kunderna. Det går 
inte att vänta med att svara på mejl. Vi behöver 
också bli bättre på sociala medier, framför allt 
för de yngre köparna. Man måste ha personal 
som bara har det virituella ”showroomet” som 
arbetsplats, säger Tommy Letzén. 

En del av begagnathandeln är att skicka bi-
lar på export. Men det tror inte Tommy Letzén 
blir någon växande affär framöver. 

– Vi har till exempel sett hur en viss typ av 
bil exporterats till Holland, men med nya mil-

jöbilsregler stängs den dörren. Och det kommer 
andra krav på att den som exporterar ska var 
uppdaterad. När det gäller bulkförsäljning 
österut är det svårt att få tillräckligt bra betalt.
Det är en hård och hopplös marknad. 

MEN EN MER protektionistisk bilmarknad, som 
utlovas av USA:s president Donald Trump, ser 
inte Tommy Letzén som något större hot för 
den svenska bilmarknaden initialt.

– Stängs ett vattenrör, öppnas oftast ett an-
nat. Hårdare amerikanska regler kan öppna för 
mer kinesisk export som i sin tur naturligtvis 
kan bli ett hot om stora nya märken etablerar 
sig på nya prisnivåer. Kina har ju passerat USA 
som den största bilmarknaden. Vi ser också 
redan nu att det finns risker med Brexit för den 
brittiska bilindustrin med märken som Jaguar 
och Landrover.

– Så visst kan en protektionistisk bilmark-
nad förändra utbudet av olika märken och 
det är kanske något vi även ska tänka på i den 
framtida begagnatförsäljningen. 

När Motorbranschen skrev om begagnat-
försäljningen förra året tog Tommy Letzén 

upp den stora flyktingvågen som en positv 
inverkan. Han menade att när nyanlända 
etablerar sig på arbetsmarknaden står egen bil 
högt på listan. Dessutom behövs ofta en bil för 
att kunna ta sig till ett jobb. 

– Nu ser vi att det stämmer. Men enligt 
de rapporter jag får köper nyanlända inte de 
enklaste bilarna, som jag trodde, utan ofta en 
bättre begagnad bil i lite högre klass. 

FINANSIERINGEN AV bilköp är också en viktig 
nyckel även vid köp av begagnade bilar. Rän-
torna är sakta på väg uppåt och inflationen 
börjar ta fart.

– Vi har hittills haft mycket bra och konkur-
renskraftiga billån och jag tror att det kommer 
att fortsätta. Vi ligger oftast inte mycket över 
bolånen.

Om räntorna stiger samtidigt som bostads-
prisökningarna dämpas, tror Tommy Letzén att 
de som tidigare belånat bostaden för att köpa 
bil i högre utsträckning kommer att söka sig till 
billånen. En annan anledning kan vara amor-
teringskravet, som gör att det inte går att låta 
värdeökningen på bostaden betala bilen. 

HUSBILSMARKNADEN har dragit i väg kraftigt 
under de senaste åren. Bland importörerna av 
begagnat märks många husbilsåterförsäljare.

– Efterfrågan på begagnat är större än utbu-
det och då är det naturligt att importera. Det 
visar också på att kunderna är prismedvetna. 
En ny husbil kostar stora belopp och faller fort 
i värde. Många satsar på nyare begagnat. 

Den totala försäljningen av begagnade bilar 
var rekordstor under 2016 med 1,32 miljoner 
sålda bilar. Det är en ökning med en procent 
jämfört med 2015 och det är bilhandeln, 
inte handel mellan privatpersoner, som ökar. 
Trenden som går mot allt mer professionell 
försäljning ser ut att fortsätta.

– Konkurrensen på begagnatmarknaden är 
i dag så god att det är svårt att handla billigare 
privat. Dessutom gör teknikutvecklingen det 
svårare för en privatperson att bedöma en bil 
och det är lätt att bli lurad av en oseriös säljare.

– När det gäller de yngre och dyrare be-
gagnade bilarna ser vi också hur fler väljer att 
handla hos MRF-medlemmar med den garanti 
och trygghet det ger. 

EN TYDLIG TREND som Tommy Letzén ser är 
att köparna blir allt mer medvetna om ”total 
cost of ownership” (TCO), den totala kostnaden 
över tid för att äga och köra en bil. Därför riktas 
också blickarna mer mot bra bilar med bra 
andrahandsvärde. Det gör det lättare att göra 
en totalkalkyl på bilen. Det borgar för att yngre 
begagnade bilar, sålda av den professionella 
handeln med garantier, blir allt mer attraktiva. 

En annan spaning han har gjort är hur 
försäljningen kan komma att förändras.

– Det kommer nya konceptuella försälj-
ningssätt. Till exempel virtuella lager med 
hemleverans av bilen, säger Tommy Letzén 
som menar att det gäller att hänga med för 
förändringarna kan komma snabbt.  

Om han ska spana ännu längre fram ser han 
hur synen på ägande kommer att förändras.

– Vi går redan nu mot mer av månadsbetal-
ning. I framtiden är det mobiliteten som är 
viktigast, inte ägandet. Och den trenden gäller 
inte bara bilar.

– Samtidigt kommer det alltid att finnas 
människor som vill äga sin bil. Kanske inte 
alltid av ekonimiska skäl utan framför allt för 
att det är kul! 2

B E GAG N AT  I  F O K U S  2
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Vass begagnataffär
– väntar på slipning

2016 
”UNDER 2016 SÅLDE 
MRF-HANDELN  
NÄSTAN HÄLFTEN  
AV HÖGST FEM ÅR 
GAMLA BEGBILAR”

ANALYSERAR

Ska den strålande 
begförsäljningen fort-
sätta under 2017?



FÖR TRETTONDE ÅRET i rad presenterar Motorbranschen de hundra bilföretagen 
som säljer flesta begagnade bilar bland Sveriges alla bilhandlare.

Din Bil behåller topplaceringen som erövrades förra året från Bilia. De tre i 
topp behåller alltså ledningen trots att alla tre har något sämre siffror än för 2015. 

”Antal” är antal sålda bilar till privatpersoner och företag. Bilar sålda till andra 
bilhandlare är inte medräknade. Alla på listan är aktiebolag utom en som är pri-
vatperson/enskild firma. Filialer i ett aktiebolag har räknats samman och anges på 
den ort som aktiebolaget har sitt säte.  

Din Bil Sverige AB
Bilia Personbilar AB
KVD Kvarndammen AB
Riddermark Bil AB
Holmgrens Bil i Småland AB
Möller Bil Sverige AB
Hedin Göteborg Bil AB
Hedin Helsingborg Bil AB
Kamux AB
Atteviks Personvagnar AB
Bilmetro AB
Volvo Bil i Göteborg AB
Hedin Stockholm Bil AB
Liljas Personbilar AB
Upplands Motor AB
Mobility Motors Sweden AB
Toveks Personbilar AB
Bilbolaget Nord AB
Europeiska Motor AB
Bilia Group Göteborg AB
Helmia Bil AB
Holmgrens Bil i Göteborg AB
H Lindströms Bil AB
Burlin Motor AB
Carlqvist Bil AB
Bavaria Sverige Bil AB
MW Gruppen Stockholm AB
Borås Bil Personbilar AB
Nordiska Bil AB
Svenska Bilgruppen AB
Engströms Bil AB
Veho Bil Sverige AB
Brandt Fordon AB
Bröderna Brandt Personbilar AB
Bil Trean i Uppsala AB
Tage Rejmes i Örebro Bilab
Landrins Bil AB
Mårtenssons Bil i Hörby AB
Bendt Bil AB
Berners Person - och Transportbilar AB
Stockholm Automobil & Motor AB
Barkarby Bilcenter AB
Netbil i Skandinavien AB
Motor Trend AB
Tage Rejmes i Linköping Bil AB
Bil-Månsson i Skåne AB
VKDB Sverige AB
Askling Bil AB
Tage Rejmes i Norrköping Bil AB
Hedin Örebro Bil AB

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

14 263
11 358
10 499

6 984
6 118
4 843
4 593
4 281
4 097
3 507
3 310
3 167
2 864
2 668
2 660
2 377
2 282
2 147
2 020
1 818
1 817
1 794
1 785
1 660
1 591
1 588
1 528
1 523
1 492
1 488
1 486
1 464
1 455
1 442
1 417
1 390
1 383
1 356
1 346
1 325
1 321
1 315
1 303
1 285
1 277
1 246
1 243
1 241
1 241
1 233
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1
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3
7
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6
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8
9
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30
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36
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26
35
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44
37
24
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38
20
47
40

61
55
42
54
41

49
43

Toyota Center Göteborg AB
MCS Sverige AB
Windahls Garantibilar AB
R A Motor AB
Norrlands Bil Sverige AB
Söderbergs Personbilar i Norrköping AB
Åkessons Bil i Götene AB
Upplands Bilforum AB
Rejmes Personvagnar AB
Smålands Motor AB
AB Kronobergs Bilaffär
Bildeve AB
Carson Sverige AB
Söderport Car Investment AB
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB
Fordonsmäklarna i Norden AB
Kareby Bil AB
Haag & Carlsson Bil AB
Bertil Björkman Bil AB
Nybergs Bil AB
Stockholms Bilgrupp Norden AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
Kristianstads Bilcentrum AB
Gustaf E. Bil AB
Bilbolaget Personbilar Gävle AB
Motorcentralen i Umeå AB
Skobes Bil Mitt AB
Skobes Bil Nord AB
Enb Bil Sverige AB
Hedbergs Bil AB
Bilia Center Bergslagen AB
Bilia Center Syd AB
Bil Nilsson i Alingsås  AB
Privatperson/Enskild firma
Mercedes - Benz Försäljnings AB
Fordonsbolaget Infracity AB
Roy Andersson Bilbolaget AB
Karlskrona Bilcenter AB
Hoffsten Motor AB
Karlstad Direkt Service AB
Mellinger Bil AB
Tullinge Bil Sverige AB
AB Norrbil
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB
Bra Bil Väsby Stockholm AB
Ricond AB
Eksjö Bilaffär AB
J Bil AB
Svenska Bil & Däck AB

Mölndal                               
Östhammar                             
Nora                                  
Uppsala                               
Skellefteå                            
Norrköping                            
Götene                               
Uppsala                               
Halmstad                             
Kalmar                                
Växjö                               
Helsingborg                           
Vallentuna                            
Stockholm                             
Sundsvall                             
Stockholm                             
Kungälv                             
Nyköping                              
Västerås                              
Jönköping                             
Haninge                               
Nacka                                 
Falun                                 
Kristianstad                    
Skövde                                
Gävle                                 
Umeå                                  
Tranås                                
Nyköping                              
Vallentuna                            
Malmö                                
Västerås                              
Malmö                                
Alingsås                              
Göteborg                              
Malmö                                 
Upplands Väsby                        
Bengtsfors                            
Karlskrona                        
Haninge                               
Karlstad                             
Västerås                              
Botkyrka                              
Norrtälje                             
Hudiksvall                            
Upplands Väsby                        
Vallentuna                         
Eksjö                                 
Stockholm                             
Gävle                                 

Företag Ort Antal
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

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

100

50

48
45

52
74
51
71
56
63
64
84
32
57
65
69
62
53
58
46
59
60
76
93
72
80
68
67
87
98

85
95
91
66

90
97
92

83
82

96
70

73
77
89

Källa: Vroom
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1 203
1 195
1 194
1 160
1 152
1 150
1 105
1 102
1 093
1 070
1 049
1 045
1 022
1 011

993
989
984
979
972
956
955
943
935
930
928
924
924
917
912
907
894
869
855
853
833
823
816
815
802
791
791
788
786
784
780
775
774
772
769
767

2  F O K U S  I  B E GAG N AT

100-I-TOPP PÅ BEGAGNAT

G
öran Strandberg säger glatt att 
”begagnat är vårt största varu-
märke” och tillägger att det står 
för nästan halva volymen.

Holmgrens Bil har lyckats med 
att knipa två platser på 100-listan i år, både 5:e 
och 22:a, som dessutom är en listraket med 
placering 30 förra året.  

– Det är genom förvärv som vi råkar ha två 
olika organisationsnummer. Men i praktiken 
är vi ett enda stort företag, förklarar Göran 
Strandberg.

Det som kommer att gynna även begag-
natförsäljningen under 2017 är, enligt Göran 
Strandberg, det låga ränteläget och den starka 
tillväxten i Sverige.

– Men i vår omvärld finns en rad faktorer 
som får oss att bli lite mer försiktiga, säger han 
och syftar på de mer protektionistiska ström-
ningarna. 

– Ser vi lite mer långsiktigt måste vi också 
fundera över hur den tekniska utvecklingen 
kommer att påverka vår bransch. De nya 
bilarna blir allt mer uppkopplade och är i prak-
tiken som smartphones.

Göran Strandberg pekar också på hur kund-
beteendet förändras.

– Hur blir avvägningen i framtiden mellan 
att köpa, äga, låna och dela bil?

HOLMGRENS BIL har i dag verksamhet på 26 
orter med huvudkontoret i Jönköping. Totalt 
arbetar ungefär 600 personer i företaget. 

– På begagnatsidan funderar vi, som andra, 
på hur vi ska kunna snurra lagret snabbare. 
Hur vi får bättre koll och hur vi kan arbeta med 

prissättningen. Varje bil ska bedömas varje 
vecka. Om någon står kvar för länge gäller det 
att ändra prissättningen eller sälja bilen vidare 
till andra handlare. 

En av de främsta kanalerna för Holmgrens 
begagnatförsäljning är Blocket. 

– Det är där begagnatköpare finns och där-
för är det viktigt att alltid ha ett bra utbud där. 
Och givetvis se till att inte hamna för långt ner 
på listan med någon bil. 

– Rätt struktur på hemsidan är också viktigt. 
Men traditionell annonsering tycker jag inte 
ger tillräckligt. Vi lockar också till oss köpare 
genom olika event i bilhallarna.

Göran Strandberg tillträdde vd-posten för 
ett drygt halvår sedan. Tidigare arbetade han i 
it-världen under många år och därefter sexton 
år i riskkapitalbolag med investeringar i och 
utveckling av olika bolag varav några inom 
bilbranschen.

– Det finns mycket att göra i bilbranschen. 
Bland annat när det gäller kunskap om kunder-
na. Här går det att bygga smarta processer och 
det är vad vi arbetar med just nu. Det är lätt att 
till exempel se i bilregistret hur ofta en kund 
brukar byta sin bil och ta kontakt vid lämpliga 
tidpunkter. En begagnatkund får aldrig bli 
bortglömd. 2

”Begagnat är vårt
BÄSTA varumärke”
På Holmgrens Bil är vd 
Göran Strandberg 
mycket nöjd med 2016. 
”Ett fantastiskt år men i 
vår prognos för 2017 är 
vi nog lite försiktigare än 
resten av branschen, även 
om de två första måna-
derna börjar mycket bra.”

Göran Strandberg 
sänker förvänt-
ningarna något 
för 2017.

Vassast. Din 
Bil håller 
ställningarna.

ANALYSERAR

Samma trio i topp
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2  F O K U S  I  B E GAG N AT

”Vi har tagit TRE
STRATEGISKA STEG”
På Veho Bil i Stockholm, Örebro och Karlstad har begagnatförsälj-
ningen haft en bra ökning under 2016. ”Begagnat är stommen i vår 
lönsamhet och vi ska fortsätta att vässa affären”, säger vd:n Metin 
Basberber.

ANTALET LAGERDAGAR HAR ÖKAT
Arbetet med att på olika sätt kunna minska 
antalet lagerdagar är allt mer centralt i begag-
nathandeln. Det ligger i praktiken pengar i lager 
som inte kan arbeta och ge lönsamhet. Antalet 
lagerdagar bland de 50 bästa har dock ökat. I 

förra mätningen var snittet 27 dagar, nu är det 30. 
Under 2014 var det 28 dagar. 

I topplistan, som sammanställts av bilana-
lysföretaget Vroom, rankas företag med minst 
20 bilar i lager och minst 100 sålda bilar under 

2016. Antal lagerdagar i tabellen beskriver snit-
tet för antal lagerdagar för de bilar som faktiskt 
sålts under året. I listan finns företag med olika 
inriktning; auktionshus, mäklare och traditionell 
bilhandel.

Lagerhantering har länge varit en fo-
kusfråga inom begagnatförsäljningen 
och tiderna i lager blir allt kortare.

– Vi kan notera att övriga begag-
nathandeln har svårare att hålla jämna lager. 
Även om den har lyckats lyfta försäljningen i 
antal med elva procent har den samtidigt ökat 
på sina lager med 25 procent. 

MRF-handlarnas försäljning i antal bilar 
ökade inte under 2016. Men det betyder inte att 
intjäningen var sämre.  

– Snittvärdet på lagerbilarna steg 2016 med 
fem procent jämfört med 2015.

– Vi ser en tydlig trend att MRF-handlarna 
fokuserar på egna märken och bilar upp till fem 
år gamla. Det innebär att en allt större del av 
inbytesbilarna säljs vidare till andra handlare, 
främst i storstäderna, säger Johan Holmqvist och 
tillägger att MRF-handeln i dag har 64 procent 
av handelns försäljning av bilar som är yngre än 
fem år. För tio år sedan var det 52 procent. 

Men mycket finns kvar att göra för att 
effektivisera begagnathandeln, menar Johan 
Holmqvist och pekar på några av de frågor som 
belystes vid den begagnatkonferens som MRF 
hade i slutet av förra året.

– Där diskuterades bland annat hur det går 
att få upp omsättningen med en mer aktiv pris-
sättning. Samma bil kan ha olika pris beroende 
på hur länge den varit i lager. Lite som SJ:s bil-
jettprissättning där priset sjunker om det finns 
många lediga platser på ett tåg.

En annan fråga som diskuteras mycket är hur 
kommunikationen med kunderna utvecklas.  

– Digitaliseringen ställer större krav, även på 
begagnatförsäljningen. Det innebär att hand-
larna måste vara mer på tårna och till exempel 
svara på mejl direkt. Det förväntar sig kunderna 
i dag. Chatt på hemsidan är också något som 
efterfrågas allt mer. Sociala medier blir också 
en allt viktigare kanal för att nå ut till köparna, 
säger Johan Holmqvist.

Källa: Vroom

KVD Kvarndammen AB
Mobility Motors Sweden AB
Allinvest i Uppsala AB
Kristianstad Bilförmedling AB
Bilcenter i Falun AB
Netbil i Skandinavien AB
Västmans Bil AB
Västerås Fordon AB
Autohuset i Klågerup AB
Fin Bil i Jönköping AB
Green-Car Center i Stockholm AB
Melinas Bilar AB
Götaström Bil AB
Tullinge Bil Sverige AB
Fikratsson Bil AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Car 4 Sale Göteborg AB
Sports Car Center Branch Sweden AB
Haninge Bilpark AB
Thulins Bil AB
Forze AB
Na Bil Helsingborg AB
S-Bilselect AB
Skånes Bilcenter i Oxie AB
Tunnelgaraget AB

Kungälv
Malmö
Arlanda stad
Kristianstad
Falun
Göteborg
Västerås
Västerås
Klågerup
Jönköping
Bromma
Järfälla
Vaggeryd
Tullinge
Linköping
Nacka
Hisings Backa
Upplands Väsby
Handen
Arlanda stad
Kalmar
Helsingborg
Kungsälv
Oxie
Örebro

9
12
12
16
16
17
18
19
19
20
22
23
23
23
23
24
25
25
26
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28
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29
29
29
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8
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32

9

23

25
22

30

Bilium Sverige AB
Bilcity i Västerås AB
Auto Bilhall i Gävle AB
KFL Bilcenter AB
Bilcenter Vimmerby AB
Fordonshuset Sweden AB
Nyare Bil i Sverige AB
Autocar H. Hellberg AB
Sthlm Bil i Sätra AB
Car 4 Sale Sweden AB
Svenska Bil & Däck AB
Bildax i Uppsala AB
Autohouse Sverige AB
GT Bilinvest i Uppland AB
Car Collection Malmö AB
Kareby Bil AB
Mikael Cakin Bil AB
Auto Club Uppsala Handelsbolag
Mölnlycke Bil AB
Automobil Norra AB
Swedish Motorgroup Bilar Stockholm AB
Kent Hagbergs Bil AB
Länna Bilcenter AB
WM Bil AB
Eksjö Bilaffär AB

Partille
Västerås
Gävle
Eskilstuna
Vimmerby
Vendelsö
Uppsala
Åkersberga
Skärholmen
Göteborg
Gävle
Uppsala
Frillesås
Arlanda stad
Malmö
Kareby
Hallsberg
Uppsala
Mölnlycke
Bålsta
Täby
Arlanda stad
Skogås
Skellefteå
Eksjö

29
29
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30
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50-I-TOPP PÅ MINST ANTAL LAGERDAGAR

”Inlemma alla i begaffären”
MRF-handlarna lyckades totalt sett hålla en bra och jämn lagernivå under hela 2016. ”Mycket 
skickligt gjort, särskilt med tanke på den höga nybilsförsäljningen”, säger MRF:s bilhandels- 
ansvarige, Johan Holmqvist.

Han framhåller också vikten 
av att följa upp begagnatkunder-
na på samma sätt som nybilskö-
parna. 

– Kunskap om kunden är 
a och o. Det kan låta som en 
självklarhet att ringa efter två år 
och höra om det är dags för byte 
till en yngre begagnad. Att bygga 
begagnatteam är också något som 
visat sig ge framgång. 

Johan Holmqvist har i sin 
nära kontakt med handlarna 
plockat upp många tips och råd.

– Det viktigaste är att fokusera 
på ett visst antal nyckeltal som 
omsättningshastighet, antal ej 
åtgärdade bilar i lager, antal dagar 
från att en inbytesbil kommer 
in tills den står på golvet eller 
tiden det tar innan en bil är ute 
på nätet. 

– Välj några få mätbara siffror 
och kommunicera dem till alla 
i företaget. Följ regelbundet upp 
och uppmärksamma positiva 
förändringar. Alla ska känna sig 
delaktiga i begagnathandeln.

FÖRRA ÅRET var Johan Holmqvist 
bekymrad över hur privatleasing-
en påverkar lagren. 

– Men det har blivit bättre än 
vad jag befarade. GA är mer för-
stående och släpper inte för stora 
bulk på en gång. Nu börjar de 
första stora flödena komma in i 
lagren och det ser ut att flyta bra.

Privatleasingen väcker också 
frågan om bilarna som kom-
mer in är i bättre skick än andra. 
Kunderna är ofta medvetna om 
de extrakostnader som följer med 
ett slitage utöver normalt. 

– Det kan innebära att en del 
kör lite försiktigare. Många har 
bra kunskap men inte alla. Därför 
kommer vi snart ut med en 
branschgemensam broschyr om 
privatleasing riktad till konsu-
menterna. 2

D et var fem år sedan Metin Basberber 
tog över som vd på Veho Bil Sverige. 
Företaget ingår i den finska familjekon-

cernen Veho Oy med verksamhet även i Balti-
kum. I Finland är företaget också generalagent 
för Mercedes och Nordens största återförsäl-
jare av märket. Veho Oy har i dag en omsättning 
på över 1 200 miljoner euro och säljer totalt 
cirka 20 000 bilar. I år är det tio år sedan kon-
cernen klev in på den svenska marknaden.

– Vi har steg för steg under mina år förbätt-
rat begagnataffären, berättar Metin Basberber 
som började sin bana inom branschen som 
försäljare av begagnade bilar.

– Det första vi gjorde var att sluta med hyr-
bilsaffären. Det kostade för mycket att garan-
tera återköp i förhållande till den lilla vinst vi 
gjorde i framkanten. När vi släppt den affären 
kunde vi se hur bruttovinsten ökade.

NÄSTA STEG var att lyfta statusen på begagnat-
affären och tillsätta en försäljningschef enbart 
för begagnat, berättar Metin Basberber. 

– Vårt tredje steg var att slå fast att vi inte 
ska göra nybilsaffärer på begagnataffärens be-
kostnad. Det innebär att de bilar vi tar i inbyte 
ska vara rätt. Det gäller att hålla emot och inte 
tacka ja till dåliga inbyten bara för att få sälja 
en ny bil.

De tre stegen har nu gett resultat och begag-
natförsäljningen har ökat både i antal bilar och 

lönsamhet på alla tre anläggningarna. 
– Även om det är tre anläggningar arbetar vi 

med ett lager och kör bilarna om det behövs. 
För kunden ska det inte spela någon roll var 
bilen finns. Kunden i dag söker efter bil på nätet 
och ser tillgången i hela landet. Det gör också 
att vi inte längre ser några prisskillnader på 
begagnat, säger Metin Basberber.

I DAG SÄLJER Veho Sverige fler begagnade bilar 
än nya och totalt såldes 2016 4 500 bilar varav 
2 400 begagnade. Omsättningen var 1,5 miljar-
der kronor. På Motorbranschens 100-lista har 
företaget klättrat från plats 44 till plats 32.

– Juvelen i kronan är förstås Mercedes, men 
vi säljer även andra märken på begagnatsidan.

Metin Basberber ser ljust på framtiden och 
hoppas att kunna öka lönsamheten ytterligare. 

– Men mycket kan hända. Ett känt problem 
för oss handlare är när en GA lägger kraftiga 
kampanjer på nya bilar som påverkar priset 
på begagnat. Här vore det bra om olika GA tog 
hänsyn till vad vi har i lager när de planerar 
sina kampanjer.

Veho Sveriges lista över åtgärder är ännu 
inte klar.

– Nu måste vi bli bättre på vår hemsida 
och på sociala medier. Det är där vi hittar nya 
kunder. Vi kommer också att lämna pappersan-
nonseringen till 100 procent. Det är inte där vi 
hittar kunderna, framför allt inte de yngre. 2

Metin Basberber 
på Veho säljer fler 
begbilar än nya.

BEGBIL-179–10 NOVEMBERDet är spikat, MRF upprepar fjolårets lyckade begagnat-meeting i år!Samma plats: Clarion Hotel Arlanda med plats för  350 deltagare. Föreläsningar, debatter, utställningshall och middagsunderhållning.Johan Holmqvist.
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Mobility Motors Sweden AB
Västmans Bil AB
Södertälje City Bilcenter AB
Allinvest i Uppsala AB
Auto Bilhall i Gävle AB
KVD Kvarndammen AB
Götaström Bil AB
Haninge Bilpark AB
Bilstudion Sverige AB
Green-Car Center i Stockholm AB
Nordic Bilcenter AB
Kristianstad Bilförmedling AB
Car 4 Sale Göteborg AB
Örns Bilcenter AB
Fordonsmäklarna i Norden AB
KFL Bilcenter AB
Lundqvist & Askervall AB
Tullinge Bil Sverige AB
Fordonsmäklarna Stockholm City AB
Din Bil i Eskilstuna Handelsbolag
Stockholm Automobil & Motor AB
Skånes Bilcenter i Oxie AB
Autohuset i Klågerup AB
R Björk Trading AB
Växjö Bilförmedling AB

Malmö
Västerås
Södertälje
Arlandastad
Gävle
Kungälv
Vaggeryd
Handen
Kungsbacka
Bromma
Torshälla
Kristianstad
Hisings Backa
Kungälv
Bromma
Eskilstuna
Arlandastad
Tullinge
Nacka
Eskilstuna
Kungsängen
Oxie
Klågerup
Backaryd
Växjö

2 371 
558 
411 
394 
740 

9 482 
527 
624 
546 
345 
283 
320 
243 
269 
987 
302 
224 
783 
940 
412 

1 288 
489 
379 
580 
344 

Företag Ort
Antal
2016

Antal
2016

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

1

6
10
2
13

17

39

3
9

26

15

28

32

4
23

40

25

44

29
30

31

80,4
26,0
24,9
20,2
16,6
16,5
15,7
15,6
15,4
15,3
15,3
15,2
15,2
14,9
14,5
14,4
14,0
14,0
13,8
13,7
13,4
13,2
13,1
12,9
12,7

Oms.
hast.

Oms.
hast.

Autolane AB
Tunnelgaraget AB
Svenska Bil & Däck AB
Bilia Group Stockholm AB
Fordonshuset Sweden AB
Smålands Bilar i Alvesta AB
Netbil i Skandinavien AB
Enb Bil Sverige AB
Specialbilar i Göteborg AB
Bilsalongen i Skåne AB
Melinas Bilar AB
08 Bil Hammarby Sjöstad AB
Kareby Bil AB
Sthlm Bil i Sätra AB
Bergners Bil AB
Motor-Nilsson Köping AB
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Skattkärrs Bilförsäljning AB
Munther Bilar AB
Bäckmans i Västerås AB
Mats Lindholms Bil AB
Auto Svärtinge AB
AB Englunds Bil & Motorverkstad
Bröderna Engvalls Bil AB
Bilium Sverige AB

Göteborg
Örebro
Gävle
Kungens Kurva
Vedelsö
Alvesta
Göteborg
Vallentuna
Hisings Kärra
Hörby
Järfälla
Stockholm
Kareby
Skärholmen
Umeå
Köping
Säter
Skattkärr
Västerås
Västerås
Umeå
Norrköping
Luleå
Ljungby
Partille

244 
278 
765 
480 
342 
217 

1 255 
886 
373 
297 
308 
312 
981 
220 
404 
213 
625 
385 
407 
515 
460 
262 
373 
481 
350 

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

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

Källa: Vroom

Källa: Vroom

Plac.
2016

Plac.
2016

Plac.
2015

Plac.
2015

Volvo Bil i Göteborg AB
VKDB Sverige AB
KVD Kvarndammen AB
Kamux AB
Din Bil Sverige AB
Bca Vehicle Remarketing AB
Riddermark Bil AB
Gösta Samuelsson Bil i Ludvika AB
Hedin Göteborg Bil AB
Bilia Personbilar AB

Göteborg                              
Stockholm                           
Göteborg                           
Järfälla                              
Stockholm                           
Södertälje                            
Järfälla                             
Ludvika                             
Mölndal                               
Solna                                 

2 270
1 690
1 006

480
264
225
182
171
124
100

Företag Ort Antal
1
2
3
7
8
10
13
17
21
26

1
13
2
4
8
17
32
21

20

VR Sweden AB
Veho Bil Sverige AB
Ald Automotive AB
Webcars AB
Norsk Autoformidling Sweden AB
Holmgrens Bil i Småland AB
Toveks Personbilar AB
Ardo Slegh AB
Upplands Motor AB
Netbil i Skandinavien AB

Göteborg                              
Huddinge                              
Täby                                 
Upplands-Bro                          
Stockholm                       
Jönköping                             
Lidköping                             
Hagfors                             
Sollentuna                            
Göteborg                              

96
93
91
86
85
66
57
53
50
49

Företag Ort Antal

Källa: Vroom

Plac.
2016

Plac.
2016

Plac.
2015

Plac.
2015

16

46
24

HÄR KAN JÄMFÖRELSERNA SKEVA
En lönsam begagnataffär handlar om att både 
fylla och tömma lagren många gånger. I ge-
nomsnitt omsätter en MRF-handlare sitt lager 
fem-sex gånger på ett år. 

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

50-I-TOPP PÅ OMSÄTTNINGSHASTIGHET
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NYKOMLING EXPORTERAR FLITIGT
I topp bland exportörer av begagnade bilar finns som tidigare 
Volvo, men på andra plats återfinns den tyska nykomlingen VKDB 
Sverige, med verksamhet i åtta länder. Förkortningen kan utläsas 
”Vi köper din bil” och affärsidén är att köpa upp privatpersoners 

fordon. I antalet fordon räknas begagnade personbilar som tagits 
i trafik under perioden januari 2016 till december 2016. Fordonet 
räknas som begagnat om det passerat mer än sex månader från 
första registeringsdatum i trafik. 

PLC Invest AB
MLS Husbilar Kommanditbolag
Häggenäs Automobile AB
Ucars Exclusive AB
S.Jönsson Bil AB
Perssons Bil i Örebro AB
Holmström & Lindgren Automobil AB
Västkustens Husbilscenter Finbil AB
Bilhallen i Örebro AB
Carnila AB
Åkerstedts Bil i Hbg AB
Exclusive Cars i Stockholm AB
Granat AB
Motorhomes Sweden AB
Bilstallet i Sverige AB
Mobilina Anpassning AB
Auto Classica Of Sweden AB
Husbilar i Pukavik AB
Nordslingan Bil AB
Sports Car Center Branch Sweden AB

Norrköping                           
Umeå                                 
Hörby                                 
Eslöv                              
Höganäs                              
Örebro                                
Varberg                               
Stenungsund                           
Örebro                                
Ludvika                               
Höganäs                               
Stockholm                             
Lund                                  
Härryda                               
Ljungby                               
Malmö                                
Ystad                               
Karlshamn                             
Eskilstubna                          
Upplands Väsby                        

181
126

92
79
74
72
70
69
66
62
59
57
55
55
54
54
53
52
52
52

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

1
3
5
23
4
15
9

2
7
19
8
16
31
40
14
13
17
25

20
6

11
36
26
10
27

24

28

38

35
30

Baronbackens Bil AB
Framtida Bil i Köping AB
Harmonium AB
Thommy Jonssons Ekonomibilar AB
Magnus Törngrens Bil AB
Rolling Ranch Handelsbolag
Volvo Personvagnar AB
Albins Husbilar - Imenta AB
Auto Edition Sverige AB
Joe´s Garage AB
Privatperson/Enskild firma
Vette Småland AB
Bilförsäljningen i Påarp AB
Växjö Bilförmedling AB
Krohns Husbilar AB
Lada Skandinavien AB
LS Husbilar AB
Privatperson/Enskild firma
Daylight Husbilscenter AB
E & S i Ljusdal Handelsbolag

Örebro                                
Köping                                
Borås                                 
Ystad                                 
Borås                                 
Strängnäs                            
Göteborg                              
Köping                                
Växjö                                 
Kävlinge                              
Varberg                               
Högsby                                
Helsingborg                           
Växjö                                 
Degerfors                            
Eskilstuna                            
Umeå                                  
Sunne                                 
Jönköping                           
Ljusdal                               

50
50
46
45
44
44
43
41
41
41
40
40
35
35
34
33
33
33
31
31

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

Plac.
2016

Plac.
2016

Plac.
2015

Plac.
2015

FLER EXKLUSIVA BILAR FÖRS IN
Begagnade lyxbilar klättrar på listan över största importörerna. Ucars i Eslöv är ett exempel, nu fjärde största, från 2014 med 
placering 37 via 2015 och plats 23. Det finns som tidigare många husbilsimportörer på listan. I tabellen är importörerna lis-
tade efter antalet begagnade personbilar som tagits in och som har satts i trafik under 2016. Om den som importerat fordonet 
är en privatperson eller enskild firma anges detta i stället för företagsnamnet.

40-I-TOPP PÅ BEG-BIL IMPORTÖRER

27
30
31
33
34
43
47
50
51
52

U nder 2016 sålde Nordiska Bil i Luleå 
1 800 nya bilar och lika många 
begagnade. På Motorbranschens 

100-lista har företaget klättrat från plats 35 
till 29.

– Vi hade en kraftig tillväxt på nybils-
sidan. Det är vi extra stolta över eftersom 
länet hade sämre försäljning än 2015, i alla 
fall när jag läste av siffrorna till och med 
november, säger Tomas Lejon. 

– Dessutom kunde vi sälja bilar lite högre 
upp i prisskalan. Det ger i sin tur förutsätt-
ningar för att vi ska kunna bygga längre 
inbyteskedjor.

Han ger som exempel på en kedja: Den 
nya bilen säljs för 400 000 kronor och 
inbytesbilen kan säljas vidare för 220 000 

För Nordiska Bil i Luleå går begagnataffären hand i hand 
med nybilsaffären. Under 2016 såldes lika många nya som 
begagnade bilar.  ”För oss gäller det att bygga bra och långa 
inbyteskedjor och det kan vi göra när vi har en bra nybilsför-
säljning”, säger vd:n Tomas Lejon.

Ford, Nissan, Renault och Dacia. 
– Men vi byter in bilar av alla märken. 

Är det märken vi inte känner att vi har full 
kompetens för i verkstaden eller om bilen 
är för gammal kanske det återspeglar sig 
i det inbytespris vi erbjuder. Men vi säger 
aldrig nej. 

Verksamheten på Nordiska Bil innehål-
ler också plåt-, lack- och serviceverkstad 
samt däckshotell. Hyrbilsverksamhet och 
drivmedelsförsäljning sker under varu-
märkena Hertz och Tanka. 

– 2016 sålde vi 13 miljoner liter drivme-
del, säger Tomas Lejon stolt.

Nordiska Bil har 165 årsmedarbetare 
och omsättningen 2016 var 900 miljoner.

2017 börjar en ny resa; Persson Invest 
har köpt företaget. Tillträdet skedde 1 
mars. 

– Det är ett välskött och välrenomme-
rat företag som vi ser fram emot att driva 
vidare. Dessutom hyr vi redan lokaler av 
Nordiska Bil sedan vi köpte lastbilsverk-
samheten för ett antal år sedan, säger 
Björn Rentzhog, vd på Persson Invest. 2

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

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

kronor. Den som köper inbytesbilen kan i 
sin tur ha en inbytesbil som kan säljas för 
110 000 kronor och den köparens inbyte kan 
säljas för 50 000 kronor. 

– För oss är det viktigt att göra flera affä-
rer på samma affär. 

TOMAS LEJON pekar också på att en nyckel 
till bra begagnatförsäljning är att alltid bara 
sälja bilar som är fräscha och ordentligt 
genomgångna. 

– Kunderna ska känna att vi har begagnade 
bilar med god kvalitet. Då kommer de också 
tillbaka. Och alla begagnatkunder ska be-
handlas som presumtiva nybilsköpare. 

Nordiska Bil har alla sina begagnade bilar i 
utställningshall.

– Vädret halva året gör att vi inte har 
bilarna utomhus, men det är också ett sätt 
att visa att vi värderar bilarna. En av våra 
hallar, som i dag fungerar som däckhotell, 
är faktiskt den allra äldsta för ändamålet 
uppförda bilhallen ovan jord i Sverige, byggd 
redan 1958. 

Nordiska Bil är återförsäljare av Volvo, 

ANALYSERAR

”Vi vill göra flera affärer   
      på samma affär”
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Importen av lyxbilar 
har ökat.
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I den årliga statistiken från kommunernas konsumentvägledare 
och Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå Konsument top-
par handeln med begagnade bilar ännu en gång listan över varor 
som det klagas mest på.

Av alla klagomål på varor under 2016 står begagnade bilar för 9,1 
procent. På andra plats kommer dator/telefon/spelkonsol med 5,9 
procent. Möbler/husgeråd/inredning är trea med 4,4 procent. Hälso-
kost är fyra, 3,0 procent, och kläder femma, 2,1 procent.

Men det är skillnad i olika län. I Örebro län är det värst. Där är 
klagomålen på begagnade bilar 16 procent. På Gotland är det lägst, 7,1 
procent. Antalet klagomål är störst i de tre storstadslänen.

Att begbilar toppar klagomålen ska förstås ses i perspektivet av 
att bilar är den näst största konsumtionsvaran efter bostäder och att 
cirka en miljon begagnade bilar byter ägare varje år. Det kan tilläggas 
att MRF-handlare endast utgjorde åtta procent av fällningar i ARN 
rörande köp av begagnad bil 2015 då sista mätningen gjordes.

KONSUMENTVERKET ÄR också noga med att inte svartmåla hela han-
deln med begagnade bilar och ger rådet:

– Välj en bilhandlare med gott rykte och helst någon ansluten 

till en branschorganisation. De följer riktlinjer framarbetade av 
branschen (läs MRF, reds anm) och Konsumentverket. De har även 
förbundit sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommen-
dationer, säger juristen Malin Andersson i ett pressmeddelande.

Det är långt ifrån alla klagomål som blir föremål för Allmänna Re-
klamationsnämndens, (ARN:s) bedömning. MRF sitter tillsammans 
med Bilia som representanter för bilbranschen i ARN.

De senaste åren har antalet ärenden som inkommer till ARN:s 
motoravdelning ökat från 1994 ärenden 2014, 2 112 ärenden 2015 till 
2 369 ärenden under 2016. Där ingår även tvister gällande motorred-
skap, mopeder, motorcyklar med mera. 

De tre som representerar MRF i ARN är David Norrbohm, Joa-
chim Due-Boje, Johan Holmqvist samt Dan Olsson, Leif Alfons och 
Louise Mattsson.

Alla medlemmar i MRF har förbundit sig att följa ARN:s rekom-
mendationer. Det gör knappt 75 procent av den övriga bilhandeln. 
Som medlem i MRF kan du få juridisk rådgivning om du fått en 
anmälan mot dig i ARN. I de fall ett MRF-företag har fått en anmälan 
emot sig visar statistiken att betydligt färre konsumenter får helt eller 
delvis rätt. 2

Köp av begbilar toppar
klagomålsstatistiken
Men MRF-handlarna står bara för åtta procent av fällningarna i ARN.

ANALYSERAR

KLAGOMÅL UNDER 2016
Klagomål under 2016 till kommunernas konsumentvägledare och till Hallå Konsument (Konsumentverket) som rör begagnade bilar

14,4 %
12,9 %

7,1 %
8,5 %

10,2 %
13,0 %
13,0 %

11,6 %
13,7 %

7,9 %
11,0 %

7,8 %
14,7 %

8,1 %

8,7 %
9,4 %

13,0 %
11,7 %
9,5 %

16,0 %
10,3%

242
313

22
255
356
183
379

213
215
347

1 171
1 451

305
323

317
317
259
383

1 291
325
525

Andel av alla  
klagomål på varor 

Andel av alla  
klagomål på varor 

Andel av alla  
klagomål på varor Antal klagomål Antal klagomål Antal klagomål

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping

Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala

Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Län Län Län 

Konsumentverket råder 
spekulanter att välja en 

handlare med gott rykte.
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av alla chefer är män, enligt 
Ledarna – Sveriges chefs-
organisation. Snittåldern på 
cheferna är 45 år, sju procent 
är födda utomlands och tjugo 
procent har minst en förälder 
som är född utomlands.

Arbetsmiljöverket har gjort en forskningssammanställ-
ning där de konstaterar att det inte skadar att arbeta 
ytterligare några år efter 65  – och ger därmed tyngd 
till Fredrik Reinfelds idé att höja pensionsåldern.

– Kognitiva förmågor förändras inte särskilt 
mycket upp till 70 års ålder. Dessutom är arbete bra 
för hälsan, det skapar mening och struktur, säger Eva 
Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, som 
står bakom rapporten.

Så länge arbetet inte är alltför fysiskt betungande 
klarar människan av mentalt krävande uppgifter till 
hög ålder.

– Det episodiska minnet, som gör att man glömmer 
bort namnet på en skådespelare, försämras med 
åldern. Men det gör inte så mycket. Man kommer på 
efter ett tag, säger hon.

Stress på jobbet gör oss allt sjukare. Ändå arbe-
tar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer 
än sex timmar per vecka. Det visar siffror från 
SCB som Unionen sammanställt.

I Sverige arbetade sammanlagt 714 000 
personer övertid under SCB:s mätvecka, i snitt 
6,2 timmar per vecka. Beräkningarna är gjorda 
under årets tre första kvartal och ligger i nivå 
med föregående år. Samtidigt anger Unionens 
medlemmar att stress och arbetsbelastning är 
de viktigaste arbetsmiljöfrågorna.

– Övertid ska användas vid tillfälliga arbets-
toppar, inte sättas i system. Är det alltid övertid 
som gäller så måste arbetsgivaren anställa 
fler. Det ska finnas både tid och resurser för de 
anställda att göra sitt jobb, säger Henrik Ehren-
berg, samhällspolitisk chef på Unionen.

63,5 %

Föredrar du mejl  
eller samtal? 

Många arbetar ÖVERTID i Sverige

”ETT AV MÄNNISKANS DJUPASTE BEGÄR ÄR ATT KÄN-
NA SIG BEHÖVD; LEDAREN ÄR EN PERSON KAN FÅ HEN-
NE ATT HÖJA SIG OCH PRESTERA MER ÄN TIDIGARE”

Ledarskapsgurun Brian Tracys 

PENSION 

Fritt fram arbeta efter 65

FRÅGA TRE

LARS SVENSSON,  
ägare på Borås bilhall
– Det beror på vad det gäller och vad det 
är för typ av kommunikation det handlar 
om. Är det någon affärsuppgörelse så fö-
redrar jag att ta det muntligt, men är det 
ett kort redogörande så kan mejl vara 
bra. Ibland är samtal bättre och ibland 
är mejl bättre, jag varierar mig lite.

STEFAN HÖGELIN,  
platschef Volkswagen i Södertälje
– Jag föredrar att kommunicera via samtal. 
Mejlen missbrukas många gånger, det blir 
lätt så att det mejlas om allt. Med tanke på 
att jag får omkring 60 mejl om dagen, så är 
det trevligare att få ett samtal. Ibland så 
skulle det ha gått så mycket snabbare att 
bara ringa och reda ut något.

JOACIM WESTERLUND,  
servicemarknadschef  
på Motorcentralen Umeå
– Jag föredrar att kommunicera via sam-
tal, det är lättare att få personlig kontakt 
och personligare konversation då. Så fort 
det handlar om en dialog tycker jag att 
det är enklare att ta det via telefon. Men 
enklare grejer, som att bekräfta en tid el-
ler så, går så klart bra att ta via mejl.

Framtidsrusta ditt 
ledarskap – 19 tips för 
att skapa och utveckla 
morgondagens talanger 
Hur hänger du som chef med i för-
änderliga tider? Den här boken vill 
sporra chefer att ta sig an framtidens utmaningar  
med ett försprång. Många är ju de branscher som 
är föränderliga nu, inte minst motorbranschen!

Bokens författare Emma Pihl tipsar om hur 
du och dina medarbetare kan bli mer innovativa, 
hur ni lockar till er de bästa och behåller dem när 
konkurrensen ökar. Hur gör du som chef för att 
leda dig själv och andra till framgång  … förfat-
taren tror sig kunna leda dig på rätt väg.

Tankar om 
hållbarhet och 
ledarskap 
I tider där det blir allt 
mer fokus på hållbar-
het gäller det att hänga 
med i svängarna för 
att bygga en långsiktig 
verksamhet. Utifrån 
egen erfarenhet och 

insikter från näringslivets toppskikt, delar 
Svenskt Näringslivs förra vd Ebba Lindsö med 
sig av kunskap och inspiration om hur besluts-
fattare bör tänka och agera. Hennes budskap 
är klart: All verksamhetsstyrning måste få ett 
mer långsiktigt och bredare perspektiv.

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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Karriär hos FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) är världens sjunde största biltillverkare. Vi erbjuder ett 
brett spann av produkter, från person- och transportbilar till komponenter och 
produktionssystem. Våra produkter och tjänster återfinns bland varumärken som 
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati 
och hos vår serviceorganisation Mopar.
 
FCA är verksamma i 40 länder och i Norden ökar vi takten! Vi står nu inför en rolig period 
som präglas av utveckling och flera produktlanseringar. Vill du vara med?

Till vårt kontor i Stockholm rekryterar vi personal till spännande tjänster 
inom både vår nybils- och servicemarknadsaffär. 
Mer information på www.autorekrytering.se 

För frågor ring rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist 
Tel, 0722-522 373. Ansök via www.constatera.se

Kvalificerad administratör och ekonomiassistent
Till nybildad fordonsrelaterad utförarorganisation med 
kontor i skärgårdsidyllen Vaxholm

I denna nytillsatta tjänst kommer du att ha en central roll i utförarorganisationen. I rollen krävs formell kunskap 
inom ekonomi och därtill en administrativ, kommunikativ och serviceorienterad förmåga.  
Du arbetar självständigt inom dina ansvarsområden, för en kontinuerlig dialog med VD och kollegor på kontoret, 
har externa kontakter per telefon och mail och deltar emellanåt på events och mässor. Tjänsten är på heltid och 
är placerad vid det mycket trivsamma och marina kontoret i centrala Vaxholm. Du rapporterar till VD.
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N
är bilägandet omvandlas till 
en tjänst påverkas både för-
säljning och service. I stället 
för köpsugna privatkunder 
som strosar runt i bilhal-
larna blir det företag som 

tar in offerter och gör upphandlingen där det 
är fördelaktigast. Även service och underhåll 
professionaliseras på motsvarande sätt.

Samtidigt har branschen, påhejad av miljö-
medvetna regeringar runt om i världen, styrt 
in på den fossilfria vägen, vilket betyder att 
bilarna på ett eller annat sätt blir eldrivna. Det 
i sin tur innebär mindre tekniskt underhåll ef-
tersom elbilen har färre rörliga delar, exempelvis 
ingen växellåda och inga traditionella bromsar. 
Med andra ord blir det mindre att kontrollera 
och serva för verkstäderna under förutsättning 
att våra bilar används på samma sätt som i dag 
– det vill säga står stilla 95 procent av tiden.

PER HOLMBLAD ÄR chef på EY Advisory och 
ansvarar för Automotive retail-verksamheten i 
Norden med fokus på bland annat försäljning, 
eftermarknad, digitalisering hos tillverkare, na-
tionella säljbolag och återförsäljare. Han är en 
av författarna till rapporten ”Nordic automotive 
after sale survey 2016”.

– Servicebehovet kan gå lite olika vägar. 
Är allt lika och dagens drivlinor byts ut mot 
elmotorer blir behovet mindre, men går ut-
vecklingen mot att vi köper en transporttjänst i 
stället för att äga en bil lär behovet av underhåll 
och service öka eftersom bilarna kommer att 
utnyttjas mer och slitaget blir högre, säger han.

En annan trolig effekt av en effektivare 
användning är att bilparken behöver förnyas i 
raskare takt när bilarna används mer. 

Dessutom är det inte säkert att det blir färre 
bilar på vägar och gator; Per Holmblad menar att 
de förändringar vi ser i bilindustrin ofta belyses 
i ganska absoluta och negativa scenarion där ny 
teknik förväntas pressa ner individens behov av 
bil och ge ett i grunden förändrat servicebehov.

– Vi tror att verkligheten är mer nyanserad 
än så. När smarta digitala lösningar gör det 
enkelt att dela eller hyra en bil kan utvecklingen 
gå mot att antalet bilar faktiskt ökar. Bilen blir 
helt enkelt tillgänglig för fler personer när 
instegskostnaden för att äga en bil reduceras 
markant, säger Per Holmblad.

I DEN NÄMNDA undersökningen fick MRF:s 
medlemmar bland annat svara på frågan hur de 
tror att elektrifieringen av bilflottan kommer att 
påverka eftermarknaden. 

Av återförsäljarna i premiumsegmentet 
trodde hela 82 procent att elbilen kommer att få 
en betydande påverkan. Men trots det var det 
bara drygt en tredjedel som tyckte att de hade 
beredskap för att möta elbilens inträde på mark-
naden. Likaså är det nästan 40 procent som inte 
har planerat för att investera för en framtid med 
eldrivna bilar de närmsta fem åren.

– Jag tror att förklaringen är att försäljning-
en av elbilar än så länge är endast är tre procent 
av den totala nybilsförsäljningen. Man inser 
att elbilen får en stor inverkan på branschen 
men att volymerna är så små i dagsläget att det 
inte motiverar några större förberedelser eller 
investeringar, säger Per Holmblad.

I Norge har staten infört kraftiga subventio-
ner för att skynda på övergången till en fossilfri 
bilflotta; där är nybilsförsäljningen nära en fjär-
dedel, 23 procent, av totalen. Ett annat tecken 
på att elbilen börjar bli stor i vårt grannland är 
att Mekonomen har öppnat en verkstad och ett 
utbildningscentrum med fokus på elbilar.

– Det krävs den sortens incitament och storlek 
på försäljningsvolymerna för att det ska bli verk-
ligt intressant att investera, säger Per Holmblad.

MEN DET HÄNDER saker här hemma också. Ett 
företag som är på väg in i elbilseran är Förenade 
Bil. Företaget har verksamheter i Skånes större 
städer och en marknadsandel på 15 procent av 
BMW-försäljningen i Sverige.

Jan Hagman, som är vd, har lärt sig något 

nytt på BMW:s säljkurser för elbilar – att säga 
”detta är fel bil till dig”. 

Frasen kan ses som ett uttryck för den kom-
plexa värld som ny teknik tvingar in bilhandel 
och verkstäder i.

I dag räcker det inte för säljaren att bara 
kränga i väg en bil utan han eller hon måste 
även analysera kundens behov och i verksta-
den frågar allt fler kunder hur ska göra för att 
koppla upp sin smartphone till bilens display.

ÄN SÅ LÄNGE har den nya tekniken mest inne-
burit en massa kostnader för Jan Hagman. 

Vi sitter i företagets största anläggning som 
ligger i Malmö vid Yttre Ringvägen. Utanför 
den gigantiska fönsterfasaden susar det förbi 
omkring 40 000 fordon per dygn, så skyltläget 
är inget att klaga på.

Nedanför oss på ett litet podium i hallen 
står en BMW i3 och en BMW i8 omgivna av 
några stora skärmar mitt i bilhavet. De två mest 
futuristiska och elbilspräglade modellerna i 
BMW:s program.

– Montern med skärmar och bildprogram 
kostade oss 300 000 kronor, berättar Jan Hagman.

I3:an är den som har sålt bäst, men i förhål-
lande till totalen är försäljningssiffrorna inte 
så mycket att skryta med. Enligt Bil Swedens 
försäljningsstatistik för så kallade supermiljö-
bilar 2016 utgör BMW i3:s andel knappt fyra 
procent. Totalt i landet såldes 500 i3:or och 23 
stycken BMW i8 förra året.

– Det är tre år sedan i3:an introducerades, 
så vi lär oss fortfarande. Det handlar både om 
att skaffa sig kompetens och att ställa om men-
talt, säger Jan Hagman.

Ställ om
TILL EL!

Elbilarna och laddhybriderna ökar kraftigt samtidigt som 
det sker en glidning från ägande till att hyra och dela bil. 
Många befarar att den nya tekniken leder till utslagning 
av företag och färre jobb, men det behöver inte bli nega-
tivt ur branschens synvinkel. Vår reporter Roland Wir-

stedt har hittat positiva effekter.
TEXT  & FOTO  ROLAND WIRSTEDT / ILLUSTRATION  ISTOCK

”NÄR SMARTA DIGI-
TALA LÖSNINGAR 
GÖR DET ENKELT 
ATT DELA ELLER 
HYRA EN BIL KAN 
UTVECKLINGEN GÅ 
MOT ATT ANTALET 
BILAR FAKTISKT 
ÖKAR”

PER HOLMBLAD,  
CHEF PÅ EY ADVISORY
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Per Holmblad är inte övertygad om att servicebehovet minskar med elbilarna, ”börjar konsumenterna köpa 
transporttjänster lär behovet öka eftersom bilarna kommer att utnyttjas mer och slitaget blir högre”.
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Säljare och mekaniker har varit i väg på 
kurser som BMW Norden anordnar.

Säljkåren har hittills haft tre, fyra dagars 
utbildning för att lära sig navigera i säljproces-
sen av en elbil.

– Ett problem som säljarna har lärt sig att 
tackla är så kallade ”early adopters”, kunder 
som vill ha det allra senaste oavsett hur deras 
behov ser ut. Men en elbil är inget för den som 
kör långa sträckor. Något som en säljare måste 
våga säga för att vi inte ska riskera att drabbas 
av badwill.

SKÅNES DEMOGRAFI är annars ganska perfekt 
för elbilar och laddhybrider, särskilt för dem 
som har möjlighet att ladda sina bilar även 
på jobbet. Några få större städer som Malmö, 
Lund, Helsingborg och Kristianstad med 
vidhängande kranskommuner ger lagom långa 
pendlingsavstånd. 

Enligt BMW:s vd Harald Krüger ska samtliga 
BMW-modeller kunna erbjuda ett eldriftsalter-
nativ år 2020.

Jan Hagman tror på främst på laddhybriden 
där BMW redan i dag har ett utbud av model-
ler med en kombination av bensinmotor och 
elmotor. 

– Då slipper man räckviddsångesten, något 
som alla lider lite till mans av.

TROTS ATT ELBILARNA och laddhybriderna än 
så länge bara utgör några enstaka procent av 
den totala bilförsäljningen måste serviceverk-
samheten ställa om redan i dag. 

– Eftersom det handlar om starkström i 
eldrivna bilar är det en helt ny kompetens som 
måste in. På sikt räknar vi med att alla våra 
mekaniker och bilplåtslagare måste ha den 
behörigheten, säger Jan Hagman.

Utbildningen för att kunna hantera stark-

ström kostar runt 100 000 kronor per medar-
betare. 

I Malmö har Förenade Bil utrustat en 
arbetsplats med starkströmsladdare och satt 
upp några laddare för demobilar och besökare. 
Hittills har man investerat 120 000 kronor i lad-
dare och 100 000 i specialverktyg. Därtill kom-
mer kostnaden för fyra, fem demobilar med en 
årskostnad på mellan 50 000 och 70 000 kronor. 

– Så här i början är det tunga investeringar 
eftersom det inte finns något bestånd att jobba 
med och slå ut kostnaderna på.

SENASTE ÅRET ökade antalet bilar som går helt 
eller delvis på el och som kan laddas från nätet 
med 88 procent. Jan Hagman tror att den höga 
takten kommer att hålla i sig. Därför kalkylerar 
han med att varje arbetsstation på företagets 
fem anläggningar om några år måste ha en 
laddare och att det måste finnas betydligt fler 
laddare ute i bilhallarna och även laddare som 
service åt kundernas bilar på parkeringen.

– En fråga som vi har börjat brottas med är 
strömförsörjningen till våra anläggningar. Som 
här i Malmö, där vi ligger i ett kluster av bilhallar 
som alla utvecklas på ungefär samma sätt som vi 
gör, krävs att samhället satsar på infrastrukturen 
och ökar strömkapaciteten, säger Jan Hagman. 2

”I KLUSTER AV BILHALLAR KRÄVS ATT SAM-
HÄLLET SATSAR PÅ INFRASTRUKTUREN 
OCH ÖKAR STRÖMKAPACITETEN”

JAN HAGMAN, VD FÖRENADE BIL

Jan Hagman på Förenade Bil laddar för en 
framtid med elbilar och laddhybrider. Nu, 
i startskedet, innebär det dryga kostnader 
för utbildning och utrustning.

När alla ändå kan se och jämföra 
begagnatpriserna så blir tillit 
en viktig konkurrensfördel.   

i samarbete med

www.svenskbilgaranti.com

Våra begagnat garantier skapar trygghet som  
påverkar den digitala beslutsprocessen  

och driver lojalitet till er under  
hela garantitiden.  
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Alltjämt 
är Sverige 
världsle-
dande på 
bilplastre-
parationer. 
Hantverket 
förfinas och 
går in i fas 
två. Men onö-
digt många 
plastdetaljer 
hamnar fort-
farande i sop-
containern. 
Skadeverk-
städerna har 
mycket att 
vinna på att 
ta tillvara 
på och laga 
mer. Miljön 
och bilägarna 
kanske ännu 
mer.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / 
FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

LAGA
mer

PLAST!

L
aga i stället för att slänga är fält-
ropet i tiden. Det gäller bilplast 
också. Det gynnar miljön. Det 
är lönsamt; det tillför merjobb 
till skadeverkstäderna, jämnar 
ut beläggningen, ökar de faktu-

reringsbara timmarna och håller naturligtvis 
reservdelskostnaderna nere. Samtidigt blir det 
allt mer plast i bilarna och alla tester styrker att 
lagningar är lika starka som originalet.

– Plastreparationer främjar verkligen sys-
selsättningsgraden och ger utrymme att ta hem 
fler timmar i egen regi, säger Jan Olvenmo på 
MRF som är gebitets stora pådrivare. 

Sverige var tidigt ute med bilplastreparatio-
ner genom eldsjälarna Bengt Öberg på 1980-ta-
let, Anders Kling, Kent Lund och Lars Karlsson 
på 1990-talet. I förhållande till bilparken är vi 
fortfarande världsledande. Antalet lagade ob-
jekt ökar, antalet plastreparatörer likaså; i dag 
finns cirka 400 plastreparationsverkstäder.
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Jan Olvenmo är primus 
motor för plastreparationer 
i dag och faktiskt själv den 
som har gått flest plastut-
bildningar i Sverige. Han 
skulle gärna se ett större 
internationellt utbyte, bland 
annat med Thatcham i Eng-
land som utför krocktester.

– Målet är dels att fler utbildar sig och att de 
som är utbildade ska jobba med plast hela da-
garna, dels att fler reparerar icke synliga delar, 
så kallade grupp2-reparationer som inte kräver 
omlackering, säger Olvenmo.

 Grupp2-reparationer utgör bara cirka åtta 
procent av alla plastreparationer i dag. Det 
handlar ofta om mindre synliga detaljer.

– Vi måste kunna fånga upp fler delar. 
Många tror inte att exempelvis försvagade fäs-
ten kan återställas, men det kan de, bara man 
vet hur, säger Olvenmo.

– Även om flera försäkringsbolag jobbar ak-
tivt för att öka plasteparationerna, är det sällan 
som skadeberäknarna kan bedöma grupp-två-
möjligheterna visuellt. Vi jobbar för att få med 
fler av dem på plastutbildningarna.

SAMTIDIGT HAMNAR alltför många lättrepare-
rade objekt för ofta i soporna.

– När vi letar studieobjekt på verkstäderna i 

containerna är det inte ovanligt att mer än 70-
80 procent som ligger där är reparerbart. Det 
handlar mycket om att ha en bra logistik, göra 
rätt sak vid rätt tid, säger Jan Olvenmo.

Plastlagning ligger närmare lack än plåt 
och är också något som många lackverkstäder 
kompletterar med – de har vanan inne att han-
tera rengöring och kemikalier. Det är en genre 
där man ser många egentillverkade verktyg. 
Plastlagning ser roligt ut.

– Det är roligt, riktigt roligt. Och det 
förefaller locka många kvinnor, säger Jan 
Olvenmo.

En större sak i sammanhanget är att en del 
av de stora kemiproducenterna ibland går bil-
industrin till mötes genom att tillverka sorter 
som inte är lagningsbara, vilket förstås främjar 
försäljningen av nya reservdelar. Och en del 
komponenter är så billiga nya att det helt en-
kelt skulle bli en förlustaffär att reparera. Det 
tar vi en annan gång. 2
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Spacklet blandas med härdare och spacklas på de tre olika plastsorterna.

Conny Lundmark, tv, från Akzo Nobel övervakar en av sina produkter 
som ska testas. Jörgen Carlsson, th, från Basf Coatings deltar som 
representant för Sveriges Färgfabrikanters förening (SVEFF).

När det har torkat kontrolleras slipbarheten.

Sist görs ett elasticitetstest, det krävs 90 graders töjning för att godkännas. 

Så här kan ett test gå till!

DET PÅGÅR ETT dynamiskt utveck-
lingsarbete för att få fram bättre meto-
der, reparationsmaterial och verktyg.

Bilplastteknik/Bilplastforum testar 
regelbundet exempelvis UV-coating 
för strålkastarglas och utrustning som 
plastsvetsar och IR-lampor. Oftast 
tillsammans med referensmaterial 
-utrustning. Testerna sker på Bojo 
utbildningar i Mjölby.

Det är frivilligt för leverantörer att 
delta med sina produkter, men de 
seriösa gör det eftersom godkända 
plastreparatörer måste använda god-
kända material och försäkringsbola-
gen har accepterat att styra uppdra-
gen till dem. Kontrollerad bilverkstad 
(KBV) checkar också av noggrannare 
vid sina kontroller att det är godkända 
material som används.

– Vi måste borga för att reparatö-
rerna har bra produkter att jobba med, 
säger Jan Olvenmo.

Bara godkända material offentlig-
görs, aldrig underkända.

– Många håller inte måttet. Det 
finns tyvärr allt för många lycksökare 
bland tillverkarna, säger Olvenmo.

Nästa steg är vidhäftningstestet som görs med gitterrits 
genom ritsning och sedan med vidhäftningstejp.

1 

2 

43 

5

Här görs ett spackeltest
Bland spackel är akilleshälen elasticiteten; det mås-
te bli lika flexibelt som originalplasten i till exempel 
en stötfångare.
– Torktiderna är också viktiga. Det har hänt flera 
gånger att tillverkare har förlängt rekommenderade 
torktider efter testresultaten, säger Jan Olvenmo.

Jan Olvenmo sågar ut bitar ur tre olika plastmaterial. Sedan följs tillverka-
rens anvisningar till hundra procent, exempelvis används alltid rekommen-
derat tvättmedel och primer.

Det här kan med fördel lagas:
✔ Stötfångare. 
✔ Luftstyrningar.
✔ Strålkastare.
✔ Frontsköldar.
✔ Grillar.
✔ Spoilers.

Det här kan vara kinkigt:
✔ Viktigt är att använda rätt tvättmedel och 
primer till respektive limmer och spackel.
✔ Rätt svetstemperatur är ofta stötestenen i 
hantverket.
✔ Sensorer, dolda bakom stötfångare (vissa mär-
kens tillverkaranvisningar tillåter inte lagning).
✔ Inbyggda deformationszoner i strålkastare, 
grillar och stötfångare.

Det här kan inte lagas:
✔ Spräckta strålkastarglas.
✔ Säkerhetsrelaterade detaljer.
✔ Vissa typer av plastsorter.

Plastreparationer 
kräver specialverk-
tyg. Här är en del, 
bland annat plast-
svetsar, plåtsaxar, 
mejslar, mothåll, 
svetstänger, slip-
maskiner, slippap-
per, värmeugn och 
IR-lampor.
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VI TRÄFFAR THERÈSE, 35, som valde yrket 
efter att ha blivit peppad av en entusiastisk 
coach på Arbetsförmedlingen. Hon arbetar med 
formen på en stötfångare och trycker lätt med 
varsam hand.

– Plast är följsammare än plåt, kräver större 
varsamhet. Den är ett levande material och det 
händer så mycket när man slipar den, säger 
hon.

Vad är svårast?
– Det gäller ju att inte värma för mycket. Men 
knepigast är veck på ställen där plasten är  
förstärkt. Jag har tillverkat en egen kloss för  
att förenkla där andra klossar är för breda, 
berättar hon.

WERKSTA I  NORRKÖPING,  FD L ACKKONSULT

Therèse har gjort
en kloss själv
De två tjänsterna som plastreparatörer på Werksta i Norrköping 
har syskonen Therèse och Andreas Lundberg.

Therèse 
Lundberg har 
tillverkat en 
egen kloss för 
att komma åt i 
svåra vinklar.

Therèse Lundberg och verksamhetsansvarige 
Jan Larsson, som själv är utbildad plastreparatör, 
inspekterar en skärm.

– Sedan är det ju en av de svårare reparatio-
nerna när det är ett helt spindelnät av sprickor. 
Men självklart lagar vi även sådana skador.

Oftare än att svetsa limmar Therèse; hon 
tycker att det är snabbare och flexiblare, ”svet-
sar man måste man ju limma och spackla i alla 
fall”. Små blessyrer som jack och hack slipar 
hon ner av bara farten. Och hon tycker att 
färger är mer eller mindre avslöjande.

– Vitt lurar gärna ögat, säger hon.
Verksamhetsansvarig Jan Larsson var en av 

de första som utbildade sig till plastreparatör i 
Sverige.

– Vi skulle kunna laga mer grupp två-
reparationer, där är bolagens skadebedömare 
kanske lite för snabba att avfärda, säger han. 2

Nog har plastrepa-
rationer affärsmöj-
ligheter. Se bara 
på den här revan i 
en dieseltank från 
ett krossverk som 
Bojo utbildningar 
åtog sig att laga; 
att beställa en ny 
hade kostat skjor-
tan och medfört 
lång leveranstid. 
På bilden reparatö-
ren Roger Jonsson 
och vd:n Tommy 
Borg.

Sammanfogning 
med lim av två 
plastbitar inför 
dragprov.

Här görs ett limtest
Först rengörs alla delar med anvisade rengöringsmedel. 
Sedan läggs en primer på för att skapa vidhäftning.

Dragprovet sker 
vid en special-
byggd maskin. 
Det finns ett 
minimivärde 
för hur mycket 
limmer måste 
klara.

1 

2 
Dosering av 
spackel på  
färgvåg.

Det plastiska minnet
Plast är komplexa material som vi inte ska 
fördjupa oss i här. Men det fina är att all plast 
som används vid biltillverkning är märkt, mer 
eller mindre synligt. 

En fängslande egenskap är det som kallas 
”plastiskt minne”; plast strävar alltid efter att 
återgå till den form den först har gjutits i.

Skillnaden mellan sorterna lärs ut vid 
utbildningarna, liksom nya tillsatsmaterial som 
adderas, bland annat för att sänka vikten men 
som kan försvåra svetsning vid reparationer.

– Det blandas in nya kemiska ämnen för 
att förbättra plastens goda egenskaper. Det är 
viktigt att veta hur de påverkas vid olika repa-
rationsmetoder, att man behöver ventilerade 
arbetsutrymmen och även till exempel rökutsug 
vid svetsning etcetera, säger Jan Olvenmo.

Det pågår flera projekt på KTH och Chal-
mers, bland annat om hur plastens flexibilitet 
påverkas vid reparation. Till grund för forsk-
ningen ligger miljövinster och fältropet från den 
vetenskapliga världen är:

Reparera och återvinn, hellre än att byta ut!

Här drivs utvecklingen
2 Bilplastteknik – ett supporterorgan under 
MRF som testar material och nya metoder och 
för dialog med tillverkare/leverantörer.
2 Bilplastforum  – sammanslutning av 
branschförbund, biltillverkare, försäkringsbo-
lag, färgtillverkare, Kontrollerad bilverkstad, 
Bojo utbildningar samt Bilplastteknik. Jobbar 
inom områdena utbildning, kvalitet, tester 
och ”rep-dels-returen (lätt skadade delar från 
bildemonteringen som kan repareras av plastre-
paratören).

Bli ”plastlagare”!
För att gå plastutbildningarna krävs ett läkar-
intyg, så kallat ”utökat tjänstbarhetsintyg” som 
intygar att aspiranten får jobba med härdplas-
ter/allergiframkallande kemiska produkter.

Verkstäder med godkända plastreparatörer 
godtar sig för en revision, minst vart annat år, 
där arbetsmiljön står i fokus.

I Bilplastforums regi finns i dag de här 
utbildningarna som kontinuerligt uppdateras: 
Flerdagarsutbildningarna äger rum hos Bojo 
Utbildningar i Mjölby.
2 Grundutbildning, fyra dagar (kurserna blir 
snabbt fulltecknade). 
2 Plastkännedomsutbildning, två dagar.
2 Plastreparatör expert, två dagar.
2 Härdplastutbildning (lokalt arrangerad, obli-
gatorisk för godkänd plastreparatör), en dag.
2 Aktuelltutbildningar (lokalt arrangerade), 
en dag.
Anmälan och mer info på mrf.se/utbildning

3 
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Mikael Sandberg, som har varit plastreparatör sedan 1993, tycker att han fortfa-
rande kommer till nya insikter om materialen.

MIKAEL ÄR lackerare från början och ångrar inte att han började jobba med plast. 
Materialet är följsammare än plåt och arbetsställningarna bättre.

– Det är fascinerande att se hur olika skador uppför sig. Många tryckskador till 
exempel, kan värmas, tryckas ut och fixeras så att spackling blir överflödig, säger 
han.

Mikael svetsar allt som går att svetsa.
– Innan fotgängarskyddet kom kunde mycket mer lagas, sprickor, allt.

Vad är svårast?
– Det svåraste jag har åtagit mig är en stötfångare i tre delar till en rallybil.2

Bellami var en av de första att börja laga bilplast.  
I dag repareras bilplast för 1,3 miljoner per år.

INTRESSET VAR svalt i början, enligt Bellamis grundare Michael Strandh.
– Men det har ju visat sig tillföra en hel del jobb säger han.
Numera repareras många stötfångare per vecka, också sprickor, repor och bucklor, 

inte minst på transportbilar.
– Vi lagar allt som går att laga. Det är mer sport att laga plast än plåt, mer utmanande 

och det är tillfredsställande att se det färdiga resultatet, säger plastreparatören Marcus 
Peterson.

Häromåret tog han sig an en frontad hyrbil som det inte gick att få tag i begagnade 
reservdelar till; halva nederdelen var av. Marcus lyckades framgångsrikt limma och  
svetsa stötfångaren.

– Jag föredrar att limma. Dels är det lättast på sprickor, dels kan jag hålla på med  
fyra objekt parallellt, säger han.

Misslyckas du någon gång?
– Det ska väl i så fall ha varit om jag har glömt att värmerikta i rätt temperatur någon 
gång, säger han. 2

2  P L A S T T E K N I K

BELL AMI,  L INKÖPING

Pionjär som övergår
allt mer till limning

Plastreparatörerna Fredrik 
Sandell och Natchuda, 
”Mok”, Shapyawanit övergår 
allt mer till att limma.

REJMES NORRKÖPING

”Fascinerande att se hur
olika skador uppför sig”

Mikael Sandbergs favoritverktyg är det 
här ”hundbenet”, en plastpinne som han 
liksom masserar med vid demontering 
för att undvika skador.

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

Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen förvärvat 26 skadeverkstäder i Sverige och Finland och 
fi nns nu i bl.a. Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping och Helsingborg. Målet är att inom några år 
vara en kedja med 40 – 50 anläggningar i Sverige.

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

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

VI BYGGER SVERIGES LEDANDE 
SKADEVERKSTADSKEDJA!

VILL DU VARA MED? 

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA



Söker du en partner inom affärssystem med inriktning  
på återförsäljare, verkstäder och grossister i fordons
branschen? Vår affärsidé är att, med effektiva ITlösningar, 
bidra till ökad lönsamhet för våra kunder. Hör av dig! 

 

Jobba smartare, 
inte mer!

Affärssystem för fordonsbranschen  

08 - 792 64 60    |    infoflex.se    

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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

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

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

Medlem i

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

INDUKTIONS-
VÄRMARE
- Sveriges billigaste
- 5.2kW 
- Vattenkyld

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

GYSPOT 
PTI-s7
- 14 500 A
- Easy läge
- Transformator i
  handtaget
- Låg ingående
  ström 25.000:-

KAMPANJPRIS

Verkstadschefens favoriter! 

Allt ni behöver på - www.fvu.se

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

MARKNADS- 
TORGET

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info
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TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*

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

leasing fr. 741kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.900 kr

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

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

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 569kr/mån.

geodyna 7200

28.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 488kr/mån.

23.300 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 515kr/mån.
25.900 kr

leasing fr. 587kr/mån.

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

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

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

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

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

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

1.800 kr/sats

Modell 505C - fundamentfri 
tvåpelarlyft
Speciellt för dig med en verkstad som har be-
gränsad takhöjd kan vi nu erbjuda en tvåmotorig 
elektroniskt synkroniserad tvåpelarlyft med fyra 
tons kapacitet från Italienska OMA. 
- Låg pelarhöjd gör att det går att installera denna lyft 

även i lokaler med begränsad takhöjd.

- Tredelat teleskopiska lyftarmar och ett bra innermått 
mellan pelarna gör att denna modell passar till i 
princip alla slags personbilar och transportbilar.

Modell 505C
4 ton

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

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

 67.900 kr
leasing fr. 1269kr/mån.

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

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

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

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

 

- NYHET!
63.900 kr

leasing fr. 1197kr/mån.
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Gäller garantin när
stolsvärmen pajar?

JURIDIK

FRÅGA  I oktober i fjol leve-
rerade vi en 5-serie från 2011 
med tre månaders MRF-ga-
ranti. Efter två månader hörde 
kunden av sig och klagade 
på att ena stolsvärmen inte 
fungerade. När vi testade bilen 
fungerade värmen och den har 
ju även fungerat två månader 
för kunden. 

När det gäller stolsvärme 
är anledningen oftast att 
trådarna går av för att folk 
ovarsamt trycker ner ett knä i 
sätet eller sparkar av en kabel 
under stolen. Har bilägaren 
själv åstadkommit felet är 
det väl tveksamt om det är en 
garanti? 

Anser du att felet omfat-

tas av garanti oavsett orsak 
eller kan vi säga till kunden att 
garantin inte gäller om det är så 
att trådarna har brustit?

Märkeshandlare

S VA R  UTGÅNGSPUNKTEN Är att 
felet omfattas av garantin, men 
om ni kan visa att det orsakats 
genom olyckshändelse eller på 
annat sätt av kunden, så behöver 
ni inte stå för reparationen. I 21 § 
konsumentköplagen framgår tyd-
ligt att garantin inte gäller ”om det 
görs sannolikt att försämringen 
beror på en olyckshändelse eller 
därmed jämförlig händelse eller 
på vanvård, onormalt brukande 
eller något liknande förhållande 
på köparens sida”.

Ännu en reklamation från senare ägarled
VERKSTAD

FRÅGA I april 2015 reparerade 
vi en blåst toppackning på en 
Kia Sorento diesel som då hade 
gått 18 700 mil. Vid den tiden 
var vi auktoriserade på Kia, i dag 
är vi inte det längre. För cirka 
en månad sedan dök det upp 
en medelålders herre med den 
gamla Kian och ville reklamera 
reparationen på topplockspack-
ningen. Mannen, som bor i en 
annan stad, hade köpt bilen 
under hösten och efter köpet 
fått problem med kylningen 
av motorn. Nu kom han till vår 
verkstad och skulle reklamera 
byte av toppackningen som vi 

har gjort för 18 månader och 
1 600 mil sedan.

”Ni får stå för hela kalaset, 
jag har läst på konsumentköp-
lagen”, upplyste han oss. Den 
tidigare bilägaren hade sagt att 
det var bara att åka till oss och 
reklamera jobbet. Han hade 
dessutom ringt en Kia-verkstad 
och hört sig för om deras 
garantier. Kan han kräva att vi 
åtgärdar bilen?

Jörgen, fd Kia-verkstad

SVAR SKULLE TRO att det har 
blivit lite dålig stämning mellan 
tidigare och nuvarande ägare av 

Sorenton och den gamle ägaren nu 
försöker komma undan. 

FÖR DET FÖRSTA: Ni har ingen re-
lation med nye ägaren, det vill säga, 
det finns inget avtal er emellan. 
Han har inget kvitto som verifierar 
att ni har utfört ett jobb åt honom. 
För det andra: Som MRF-medlem 
följer ni verkstadens reparations-
villkor; de är tydliga med ett års 
garanti eller 1 000 mil på verk-
stadsarbeten. 

KIA-ÄGAREN KAN dock be förre 
ägaren om en fullmakt och sedan 
driva ärendet åt honom, men det 

En tisdagsmorgon ringde 
telefonen ovanligt ilsket hos 
Joachim Due-Boje som knappt 
hann svara innan rösten i luren 
avbröt honom:

– Hur förbannad får man bli?
– Ehh …
– Får man luras och säga att 

det är ett försäkringsärende?
– Försäkringsärende?
– Ja, han sa det.
– Vem då?
– Kunden så klart!
I andra ändan satt en förban-

nad verkstadsägare som kände 
sig dum och lurad. Han berättade 
så här (och det är själva frågan):

En taxiåkare bärgade sin MB 
E-Class till min verkstad för en 
tid sedan med felkod på bräns-
lepumpen. Taxin togs in och vi 
kollade felkoder, inte bara på 
pumpen. Grabbarna på verksta-
den hittade även andra felkoder, 
bland annat på spridarna.

Vi ringde upp bilägaren och 

TAXI VAR GOD DRÖJ …
VERKSTAD

kom överens om att byta pump 
och spridare med begagnade 
delar. Vid provkörning gick bilen 
dåligt i alla fall, det blev fortsatt 
felsökning med tvångsregenere-
ring och lite av varje. 

I ett samtal med mannen som 
ägde bilen kom det fram att den 
nyligen hade blivit feltankad, 
men det misstaget hade han fått 
hjälp med att fixa av en kompis 
som var ”proffs” på bilar. En 
av teknikerna som är bra på 
Merca gjorde rent tanken och 
bytte bränslefilter. Efter en lång 
provkörning kunde vi ringa bilen 
klar. Hela reparationen gick på 
36 000 kronor. När kunden kom 
för att hämta sin bil förklarade 
han att halva reparationen skulle 
gå på hans företagsförsäkring

– Han förklarade turerna 
kring det och sa att han bara 
tänkte betala hälften av repa-
rationen när han skulle hämta 
bilen. 

Först tvekade jag, 
men av någon anled-
ning gick jag med på 
detta. Efter att inte ha 
hört av bilägaren på 
två veckor började jag 
ana ugglor i mossen. 
Han svarar inte på 
telefon och återkopplar 
inte trots påminnelser. 
Vad kan jag göra?

Yusuf, verkstadsägare  
södra Stockholm

SVAR  DET KANSKE ÄR en renäs-
sans för gamla ”Taxi var god dröj” 
(fast nu gällande betalningen)? Om 
du tror att han inte tänker betala så 
är mitt råd att bestämma dig snabbt 
i stället för att skicka en massa vär-
delösa betalningspåminnelser och 
gå omkring och vara förbannad. 

ANLITA ETT JURIDISKT ombud 
och stäm personen i fråga! Kolla 
hur rättsskyddet ser ut i din före-

faller ändå på den långa tiden och 
körda mil. De flesta generalagen-
ter/importörer har inte längre 
garantier heller, i alla fall inte Kia.

Rekommendera mannen att 
vända sig till Allmänna reklama-
tionsnämnden och då åberopa 
konsumenttjänstlagen, (inte 
konsumentköplagen). Där ska 
han bevisa att jobbet inte skulle 
vara fackmässigt utfört, vilket 
kommer att bli svårt med tanke 
på att det är 1 600 mil sedan 
packningen blev bytt och bilen 
uppenbarligen har fungerat fram 
till nu.

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

tagsförsäkring i den händelse att 
du skulle förlora (de bolag som 
jag har kollat med skulle täcka 80 
procent av rättegångskostnaderna 
upp till 200 000 kronor). Samla på 
dig all fakta du har i samband med 
reparationen, det vill säga alla sms, 
kostnadsförslag och vittnesuppgif-
ter från dig och din personal.

Lycka till!
Joachim Due-Boje”MIN BESTÄMDA UPPFATTNING ÄR ATT  

BRANSCHEN ONÖDIGTVIS OFTA STÅR FÖR  
FELSÖKNINGSKOSTNADER … ”MITT RÅD ÄR ATT AGERA SNABBT OCH STÄMMA 

KUNDEN I STÄLLET FÖR ATT SKICKA EN MASSA 
VÄRDELÖSA BETALNINGSPÅMINNELSER”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

DAVID NORRBOHM SVARAR

TÄNK DÄREMOT PÅ att ni kan 
tvingas stå för felsökningskost-
naden om ni i samband med 
reparationen inte noga i arbetsor-
dern reserverar er för att kunden 
får betala för reparationen om felet 
inte omfattas av garantin!

Här är min bestämda uppfatt-
ning att vi i bilbranschen i allt för 
stor utsträckning onödigtvis står 
för felsökningskostnader av fel 
som inte kan konstateras eller när 
felet inte omfattas av garantin eller 
konsumentköplagen. En bra jäm-
förelse kan göras med hemelektro-
nikbranschen som regelmässigt i 
alla reklamationer och reparatio-
ner gör denna reservation gällande 
felsökningkostnader.

David Norrbohm

JURIDIK

HAR KUNDEN ÅNGERRÄTT
VID DISTANSKÖP VIA MEJL?

FRÅGA  Det blir vanligare med 
distansköp av bilar, det vill säga 
när kunder gör upp affären via 
mejl och telefon. Finns det några 
knep eller tips för att undvika 
distansavtalslagens regler om 
ångerrätt?

I dag gör vi så här med order 
som görs upp via mejl eller 
telefon: Vi mejlar köpeavtalet till 
kunden, som skriver på, skannar 
eller fotograferar av det och mej-
lar det tillbaka till oss. Med det 
underskrivna avtalet som grund 
gör vi då bilen leveransklar. Det 
formella köpeavtalet görs upp 
i lokalen och skrivs under av 
köpare och säljare. Först däref-
ter levereras bilen ut. Innebär 
förfarandet att kunden då inte 
har ångerrätt?

Tvivlande

SVAR  FÖR ATT KUNDEN ska ha ång-
errätt krävs enligt lagen om distans-
avtal att två viktiga förutsättningar 
är uppfyllda (vilket det väldigt 
sällan är fråga om vid bilaffärer).

FÖR DET FÖRSTA SKA parterna ha 
ingått avtalet i ett särskilt inrättat 
system för enbart försäljning på 
distans. Om en handlare annonse-
rar ut en bil på exempelvis Blocket 
och kunden sedan kommunicerar 
med bilhandlaren via mejl och/eller 
telefon är det inte ett sådant särskilt 
inrättat system. Det krävs mer, som 
kundkorgar/log-in/betalningar på 
bilhandlarens webbsida, vilket är 
extremt ovanligt i vår bransch.

FÖR DET ANDRA krävs dessutom att 
kommunikationen mellan parterna 
ska ha skett uteslutande på distans, 

vilket det i många fall inte är fråga 
om eftersom kunden de facto hämtar 
bilen, eventuellt provkör den och 
i många fall undertecknar ett nytt kö-
peavtal i samband med leveransen. 

I DET FALL du beskriver har kunden 
därför inte någon ångerrätt efter 
leverans. 

En helt annan sak är att en kon-
sument, före leverans – även om 
distansavtalslagen inte gäller – har 
rätt att avbeställa köpet, men då 
mot en procentuell avgift som va-
rierar mellan 1,5 och15 procent av 
köpeskillingen beroende på bilens 
pris och när avbeställningen görs. 

Därför är så viktigt att ta motsva-
rande belopp i handpenning, vilket 
tyvärr alldeles för sällan sker i vår 
bransch jämfört med andra.

David Norrbohm
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”DEN SOM TAGIT PÅ SIG ATT 
ÅTGÄRDA SKADAN ÄR HUVUD-
ANSVARIG FÖR HELA JOBBET”
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BILHANDEL

FRÅGA  Vi har två frågor som 
har dykt upp i samband med 
försäljningen av våra begag-
nade bilar. Det första är hur 
det uppfattas att vi levererar 
en XC60 utan insynsskydd när 
det var standard på bilen som 
ny? Den andra frågan är hur 
det uppfattas om vi levererar 
en bil utan ett reservhjul, när 

bilen som ny var utrustad med 
ett sådant? 

Christer i Hässleholm

SVAR  NÄR NI LEVERERAR en 
begagnad bil behöver exempelvis 
inte det lösa insynsskyddet i XC60 
finnas med, även om det var stan-
dard på den nya bilen. Viktigt är 
naturligtvis att det inte har angetts 

att det ska finnas med, varken i en 
eventuell annons eller på prislap-
pen i hallen. Insynsskyddet är en 
del på bilen som inte är av väsentlig 
funktion och dessutom syns det 
tydligt om det finns med eller inte. 

NÄR DET GÄLLER reservhjulet 
råder däremot det omvända. 
Det anses vara en detalj, som 

måste finnas med, dessutom 
tillsammans med en fungerande 
domkraft. Det är något som några 
ännu inte har lärt sig att kontrol-
lera vid inbytet och blir då ibland 
sittande med svartepetter. Det är 
en onödig kostnad, som givetvis 
bör hamna på kunden som byter 
bort sin begagnade bil.
 Johan Holmqvist

BILHANDEL

”KUNDEN KRÄVER KOMPENSATION FÖR NÅGRA VECKOR 
MED NYANSSKILLNAD PÅ STÖTFÅNGAREN”  

FRÅGA  Vår kund beställde i 
oktober en ny Nissan Qashqai 
som vi levererade i början på 
januari. Inför leveransen upp-
täcktes tyvärr en liten trans-
portskada på stötfångaren 
fram. Vi kontaktade kunden per 
telefon och sände också över 
en bild per mejl till henne. 

Hon erbjöds två alternativ: 
Att vi beställde hem en ny bil 
vilket skulle medföra att hon 
fick vänta en tid med leveran-
sen, eller att vi beställde hem 
en ny stötfångare, lackade den 
i bilens färg och ersatte den 
med den skadade. Det senare 
alternativet innebar att kunden 
fick acceptera att köra sin nya 
bil med den lilla skadan i någon 
vecka och sedan komma in och 
låta oss byta stötfångaren över 
dagen. Kunden valde det se-
nare alternativet och var nöjd 
med det. Leveransen av den 
nya bilen gick utan anmärk-
ning.

Två veckor senare kontak-
tade vi kunden och meddelade 
att den nya stötfångaren nu var 
klar att bytas mot den ska-
dade. Kunden kom in och bytet 
gjordes varpå kunden körde 

Transportskadan blev ett kundproblem
hem med bilen. Ett dygn senare 
ringde hon och var förtvivlad 
över att det var en nyansskill-
nad mellan den nylackade 
stötfångaren och bilens färg i 
övrigt. 

Vi konstaterade att arbetet 
var utfört korrekt, men att en 
svag skillnad kunde skönjas 
(som det oftast gör redan på en 
fabrikslackad). Vi erbjöd därför 
kunden ett nytt byte av stötfång-
are, den här gången genom att 
vi tog hem en ny bil och använde 
den bilens fabrikslackade stöt-
fångare som ersättare. 

Här uppstod nu problemet 
att kunden önskar en rätt så 
kraftig kompensation för att 
köra omkring en tid med en 
stötfångare där en färgnyans-
skillnad möjligen kan skönjas.

Vi menar på att kunden inte 
kan kräva någon ersättning för 
det. Har vi rätt?

Tage i Karlstad 

SVAR  NI HAR GJORT vad ni 
borde. Det är tyvärr inte lätt att 
lacka en stötfångare så att det 
inte skiljer mellan bilens olika 
delar, då dessutom materialet i 
underlaget skiljer. Detta är väl 

känt i branschen, men tyvärr inte 
alltid hos kunderna. Kunden kan 
inte kräva någon kompensation för 
att hon kör omkring med en stöt-
fångare som hon inte är nöjd med. 
Hon lider ingen skada av det.

JAG VILL REKOMMENDERA er att 
visa kunden stötfångaren på bilen 
som ni beställer hem – innan ni 
monterar av den – så att hon inte 
har någon åsikt om den också. 
Visa den gärna bredvid den som 
nu sitter på bilen; jag undrar om 
det kommer att vara någon synbar 
skillnad mellan dem.  

VILL NI GE kunden kompensa-
tion för de besvär som hon nu har 
fått, med ett antal extraresor till 
er, rekommenderar jag att ni står 
för bilens första service och att ni, 
efter att ha berättat det muntligen, 
i så fall bekräftar det till kunden i 
ett mejl. Glöm då bara inte bort att 
också ange att detta är något ni gör 
utöver vad ni behöver, en good-
willåtgärd från er sida, för att göra 
kunden helt nöjd. Viktigt inför en 
eventuell framtida tvist och dess-
utom så att kunden känner att ni 
har gjort något extra för henne.
 Johan Holmqvist 

MÅSTE INSYNSSKYDDET FINNAS MED? 

VEM ÄR ANSVARIG NÄR
LEJDVERKSTADEN MISSAR?

PL ÅT & L ACK

FRÅGA  Nu behöver jag verkligen hjälp! Vi är ett bilplåtföretag 
som inte har egen lackering utan anlitar externa lackerare. Nu är 
det så att vi har fått en kund som har reklamationer på lack-
eringsarbetet. 

Det som har hänt är att ett av våra tidigare anlitade lackerings-
företag målade både stötfångare och framskärm för en mindre 
skada. Kunden vill reklamera lackeringen på stötfångaren; 
lacken har börjat ”bubbla sig”. 

Kunden har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag som 
hänvisar till oss. Det hör till saken att skadan åtgärdades för mer 
än tre år sedan. 

Vilka garantiregler, -tider gäller? Ska vi skicka kunden till vår 
tidigare partner direkt? 

Vi är brydda

SVAR FÖRST VILL JAG säga att ni som tagit emot skadan och tagit på 
er uppdraget att åtgärda skadan åt kunden. Ni har alltså huvudansvaret 
för hela reparationen av skadan. Att ni lejt lackeringsarbetet till en av 
era avtalspartner gör att ni även är ansvarig för den avtalade partnern 
(enligt konsumenttjänstelagen). 

Kunden har rätt att reklamera fel på en reparation i upp till tre år. 
Men det är kundens ansvar att bevisa att felen är relaterade till lack-
eringsarbetet och att lackeringsföretaget inte har utfört reparationen 
på ett fackmannamässigt sätt. 

Eftersom det gått mer än tre år sedan ni åtgärdat skadan så har 
reklamationstiden gått ut. 

MÅNGA VERKSTÄDER är, precis som ni, endast plåtverkstäder och anli-
tar externa lackeringar. Plåtverkstäderna tar på sig uppdraget av kun-
den och missar ibland att de är ansvariga för hela skadereparationen, 
alltså även för lackeringsarbetet som utförts av den externa lackeraren. 

Det här skulle i ert fall ha inneburit, om reklamationen hade gjorts 
inom tre år och er före detta avtalade partner eventuellt hade gått i kon-
kurs, att kunden hade kunnat kräva att ni tog hand om reklamationen. 
Nu behöver ni inte bekymra er eftersom reklamationstiden har passerat.

Jan Olvenmo
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Affärssystemet för 
skadereparationsverkstäder!

MRF VIM är affärssystemet för dig som 
arbetar med lack- och skadeverkstäder,  
lätta- och tunga fordon.  
MRF VIM, det nya verkstadssystemet i 
molnet ersätter tidiagre MRF PRO. 

Under mars och april håller vi endags- 
kurser i MRF VIM på flera orter i landet.
Mer info på - www.mrf-bokning.se 

KAMPANJ! Ni som ännu inte bytt från 
MRF PRO till MRF VIM har möjlighet att 
göra detta utan programkostnad* under 
perioden 1/3 - 31/3 2017.

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

MRF VIM - en del i framtidens servicemarknad.

*Detaljerad information om erbjudandet på mrf.se

Kampanji mars!

MRF VIM
Verkstad i molnet

Objekt före skade-
beräkning, tv. Nedan 
färdigt bakskärms-
byte som väntar på 
lackning.

JAN OLVENMO

En transprotskada på en ny bil  
kan få långtgående konsekvenser.
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T U N GA  F O R D O N  I  U T B L I C K  2

Den modernaste återförsäljar-
anläggningen för Volvo lastbilar  
i hela USA, ett Advantage  
Truck center, öppnades nyligen  
i Greensboro i North Carolina.  
Liten men naggande god. Följ 
med på en guidning!
TEXT & FOTO SVEN-ERIK LINDSTRAND

Här är VOLVO- 
DIAMANTEN  

VOLVO ADVANTAGE TRUCK CENTER

i det amerikanska lastbilsdiademet

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

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.

Nu520.000exemplar

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Verkstadschefens favoriter! 
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2U T B L I C K  I T U N GA  F O R D O N

A
nläggningen ligger väl synlig 
bara några meter från den 
öst-västliga pulsådern In-
terstate 40 och en kilometer 
från Volvo Trucks North 
Americas huvudkontor.

Ägaren Terry Young, 65, ansåg att platsen 
var idealisk med tanke på dess storlek och 
synlighet från motorvägen. Terry Young har 
inte fallit för frestelsen att addera systerföreta-
get Mack, utan håller sig enbart till Volvo i den 
tunga klassen.

Tidigare Volvoförsäljning med leasing/ut-
hyrning, reservdelshantering och service drevs 
från en föråldrad och nedkörd anläggning i ett 
villaområde i närbelägna Kernersville. 

Nya Advantage Truck center är en investe-

ring på 70 miljoner kronor. Anläggningen har 
tjugo skepp för service- och reparationer och 
ett reservdelslager värt närmare 20 miljoner 
kronor.

JÄMFÖRT MED EN svensk lastbilsverkstad är 
den liten – bara 4 500 kvadrat. En reparations-
docka rymmer en drag- eller chassibil utan släp 
och det är lägre i tak. 

Frånvaron av krockade bilar, som annars är 
en vanlig syn, förklaras av att karosseriverksta-
den ligger i Charlotte, 150 kilometer i sydvästlig 
riktning. Likaså används fristående verkstäder i 
närområdet för riktnings-, lack- och plåtjobb.

Man ser också betydligt färre verktyg än hos 
oss; mekanikerna jobbar med egna verktyg som 
de alltså själva äger. De förvaras i låsta skåp. 

Special- och diagnosverktyg tillhandahålls av 
verkstaden. Personalen är inte medlemmar i 
någon fackförening.

ALLA RESERVDELSMÄN har personliga mini-
kontor bakom ryggen. Varje sådant utrymme 
har en egen dörr ut till reservdelslagret. På 
bottenplanet finns högfrekventa delar och en 
trappa upp mer skrymmande och trögrörliga 
artiklar.

Det finns en ”drivers lounge” för väntande 
kunder/förare med storbilds-tv på väggen 
och fällbara fåtöljer med fotstöd, så kallade 
recliners. Det går till och med att sova i dem. 
Här finns också arbetsbord med laddstationer 
för datorer och mobiltelefoner. Och intill, en 
tvättstuga och möjlighet att duscha. Därpå 

följer omklädnings- och tvättrum för persona-
len samt en kantin med mikrovågsugnar och 
automater för drycker och snacks.

ADVANTAGE TRUCK CENTERS huvudanläggning 
i Charlotte var en försäljningsfilial till moder-
bolaget innan Terry Young övertog verksam-
heten 1995, inledningsvis under namnet Volvo 
& GMC Trucks of Carolina. I fjol räknades 
företaget in som ett av delstatens topp-100 
privatägda företag av revisionsfirman Grant 
Thornton. Youngs Advantage Truck noterades 

på 44:e plats och hade avancerat från 48:e året 
innan.

– Det är hedrande att bli uppmärksammad 
som ett av de största privatägda företagen i 
North Carolina. Vi har våra anställda att tacka, 
utan dem hade vi aldrig kunnat uppnå allt som 
skett under de senaste 20 åren, säger Terry 
Young.

Nästa år planerar han att uppföra en separat 
byggnad för leasingverksamheten på en an-
gränsande tomt.

Volvo Trucks North America har strax över 
360 återförsäljare i Nordamerika. Sedan 2010 
har de investerat cirka 3 500 miljoner kronor i 
utrustning och personal, vilket har resulterat i 
en 75-procentig ökning av dockkapaciteten och 
nästan en fördubbling av antalet mekaniker. 2

ADVANTAGE TRUCK CENTER 
Medarbetare: Totalt 220 anställda, varav 70 i 
Greensboro (varav sex är master technicians). 
Öppettider: Vardagar 08.00-24.00, lördagar 
08.00-17.00, söndagar stängt. 
Upptagningsområde: USA:s sydöstra region.
Anläggningar: Terry Young driver förutom 
huvudanläggningen i Charlotte också anlägg-
ningar i Durham, Greensboro, Hickory, Rocky 
Mount, St. Pauls, samtliga i North Carolina. 
Ägaren Terry Young: Har närmare 40 års 
erfarenhet av Volvo. Var tidigare vice vd inom 
dåvarande Volvo GM Heavy Truck corporation 
med ansvar för hela lastbilsaffären. Har även 
varit ordförande för Volvo Canada och styrelse-
ledamot i Volvo Mexico. Sitter i dag i styrelsen 
för Volvos återförsäljarförening i USA.
Tidigare vd:ar hos importören Volvo Truck 
North Amerika: Pionjären Thage Berggren 
(satt i tio år), Karl-Erling Trogen, Per Lindqvist, 
Marc Gustafson, Michel Gigou, Peter Karlstrand 
och nuvarande Göran Nyberg. Alla svenskar 
utom Gustafson, som var amerikan, och Gigou, 
fransman.

”PÅ SEX ÅR HAR VOLVO TRUCKS 360 ÅTERFÖRSÄLJARE I NORD-
AMERIKA INVESTERAT CIRKA 3 500 MILJONER KRONOR OCH 

ÖKAT DOCKKAPACITETEN MED 75 PROCENT”

”MEKANIKERNA JOBBAR MED 
PRIVATA VERKTYG”

- Vi var i stort behov av en ny anläggning för att ta bättre 
hand om kunderna och att vara i linje med Volvos image. 
Inbjudande, modernt, effektivt och väl upplyst vilket även 
gynnar vår egen personal, säger ägaren Terry Young.

Allt ryms i samma fastighet med försälj-
ningskontor, lager, verkstad och kundut-
rymmen. Anläggningen ligger alldeles 
intill och väl synlig från den tvärgående 
motorvägen Interstate 40.

På Advantage Truck center mötte Motorbranschen 
legendariske svensken Thage Berggren, 84, som 
startade Volvos lastbilsverksamhet i USA 1981 
med en nyetablering i Greensboro. Han ledde 
verksamheten under tio år och nådde marknads-
andelar som var högre än vad Volvo Trucks North 
America just nu presterar.
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Att låta formgivare stajla om populära bilmodeller har blivit en trend bland 
biltillverkare under 2000-talet. Oftast skänks överskottet till välgörenhet.

AV  PIERRE EKLUND

✔ BMW-ägda Mini har under flera år sponsrat Europas största 
välgörenhetsevent för kampen mot hiv och aids. Under eventet 
har Mini auktionerat ut bilar där kända designer har satt sin 
prägel på exteriören.

✔ VW har lanserat 
Golf GTI Clubsport S 
i begränsad upplaga. 
I december i fjol auk-
tionerade Volkswagen 
Sverige, som bara 
tilldelades fyra exem-
plar, ut sina bilar på 
Tradera och skänkte 
överskottet och 
momsvärdet till Bris. 
Auktionen inbringade 
526 100 kronor. 

✔ I slutet av 2016 presente-
rade Audi och modedesig-
nern Jean Paul Gaultier en 
omstajlad Audi Q2, som auk-
tionerades ut när den tyska 
aids-stiftelsen ordnade en 
stor kändistät insamlings-
gala i Berlin. Audi, som är 
huvudsponsor för den årliga 
galan, lämnade över en 
check på 310 000 euro till 
stiftelsen.

✔ Häromveckan valdes Renault Trezor till den vackraste konceptbilen 2016 
på Festival Automobile international i Paris. I motiveringen sägs bland annat: 
”Trezors både kraftfulla och sensuella linjer visar vägen för ny design och teknik 
i framtidens Renaultmodeller.” Elmotorn kommer från Formel E och de två 
batterierna är placerade fram och bak för att få en jämn viktfördelning. Bilen är 
signerad Laurens van den Acker, chef för corporate design på Renault.

SPECIALMODELLER 
MÅNGA GÅR UNDER KLUBBAN

Designad Mini av mode-
designern Roberto Cavalli 
(till höger på bild), Life 
Ball i Wien 2013.

ökar fartenökar farten

Välkommen till en ny framtid!

DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen. 

DEKRA QM AB i Sverige söker Dig med ambitioner som vill hjälpa oss att 
utveckla och fortsätta framgången med vår verksamhet runt om i landet. 

Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner!

Regiontekniker
• Luleå • Skellefteå • Stockholm

• Göteborg • Umeå • Skåne 

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

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

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

För mer information.
Välkommen kontakta Johan Hultman.
010-455 18 11, johan.hultman@dekra.com. 
Se även www.dekra.se

Din ansökan skickar du snarast till:
DEKRA Quality Management AB, Drottninggatan 8, 
632 20 Eskilstuna
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TAJMING KAN AVGÖRA ALLT. Biltillverkare riskerar 
mycket om de är för sena att hoppa på trender och 
minst lika farligt är att vara för tidig. Exempelvis hade 
en liten bränslesnål bil ingen plats i 1950-talets USA, 
men var helrätt efter oljekrisen 1974.

Hösten 1968 lanserade Volvo sin första sexcylind-
riga bil sedan 1958. Volvo 164 var ett steg uppåt mot 
lyxigare modeller. Den fanns bara som fyradörrars  
sedan, någon herrgårdsvagnsversion var inte aktuell. 
Det tyckte Volvoingenjören Sture Levin var fel. Han ville 
ha en kombiversion av 164 till sig själv. Därför körde 
han sommaren 1972 en helt ny bil till Yngve Nilssons 
Karosserifabrik i Laholm. Där byggdes den om till 
kombi med hjälp av delar från Volvo 145. Volvo 164 
hade tio centimeter längre hjulbas än 145, så 164:an 
fick skarvas i taket och i torpedväggen. Utrustningen 
var med 1970-talsmått riklig. Den hade luftkonditio-
nering, taklucka, läderklädsel, överväxel, smala vita 
däcksidor och ett fast takräcke av amerikanskt snitt. 

MED VOLVOS LOGISKA namngivning skulle en sådan 
bil heta 165. Snart efter att Sture fått hem sin bil skrev 
både svensk och amerikansk motorpress om den. 
Skribenterna trodde att en Volvo 165 skulle bli en 
framgång och man beklagade att Volvo inte byggde 
den. Men Volvo förhöll sig kallsinnigt. Den skulle 
sänka prestigen på 164-modellen och en till modell 
hade komplicerat produktionsupplägget i Torslanda-
verken. Tajmingen för en lyxkombi var fel! 

BARA NÅGRA ÅR senare var det omöjliga verklighet. 
1976 introducerades Volvo 265 – en prestigekombi 
med sexcylindrig motor. Kanske var även det för ti-
digt, för den blev ingen försäljningsframgång. Men på 
1980-talet hamnade Volvo helt rätt när de kombine-
rade lyx, kombi och turbomotor! Volvo 240 Turbo var 
världens första kombibil med bensindriven turbomo-
tor. Även på 1990-talet hade Volvo rätt tajming. Den 
udda satsningen på 850 herrgårdsvagn i standard-
vagnsserien BTCC fick enorm uppmärksamhet och 
en ännu större framgång blev prestandaversionen  
850 T5 R. Den kostade inte många kronor att ta  
fram, men kom i rätt tid. 

SOM REPORTER på tidningen Klassiker sökte jag en 
dag hösten 2008 efter bilder på Volvo 164 i ett bild-
arkiv. Då hittade jag två foton på det som visade sig 
vara Stures bil. Jag blev mycket nyfiken och försökte 
genast ta reda på vem som ägde den. Bara en liten 

stund senare hade jag hittat 
en artikel om bilen, sökt 
upp den på Vägverkets 
hemsida och ringde nu upp 
den som stod som ägare. 

Bilen hade gjort ett 
antal ägarbyten men den 
man som haft den sedan 
mitten på 1980-talet hade 
dött bara några månader 
tidigare. På telefon berät-
tade hans dotter att Volvon 
var mycket rostig och hade 
stått i en lada sedan början 
av 1990-talet. 

NU VET JAG att flera personer 
i åratal uppvaktat mannen för att få köpa den unika 
Volvon, men de hade hört av sig vid fel tidpunkt. 
När jag några månader senare träffade dottern 
borde tajmingen ha varit rätt. Men hon ville inte 
sälja den, i stället skrev jag en artikel om bilen. 

Ett halvår senare var tidpunkten rätt för henne, 
då fick en man som läst reportaget köpa den. Ett 
år senare ringde han och erbjöd mig att ta över bilen. 
Då hade jag rätt tajming!

EN OMFATTANDE renovering följde där karossen till 
slut var ett tomt blästrat skal. Efter ett och halvt år 
var renoveringen klar. Den enda Volvo 165 som 
byggts av Yngve Nilssons Karosserifabrik premiär-
visades på Elmiamässan påsken 2012. Sedan dess har 
den gett mig många fantastiska upplevelser. Det har 
varit korta turer och långa resor. Det har blivit flera 
pokaler, men bara en enda färd med bärgningsbil. 

Ibland får jag frågan om jag ska sälja min Volvo 
165. Men rätt tajming för det ligger många år fram 
i tiden!

Krönika

Rätt bil i fel tid

AV FREDRIK NYBLAD

”Volvo förhöll sig kallsinnigt.  
Tajmingen för en lyxkombi var fel!”

FREDRIK NYBLAD ÄR REPORTER PÅ VETERANBILSTIDNINGEN 
KLASSIKER. 2016 PUBLICERADES HANS BOK ”VOLVO 165 
– DRÖMMEN OM LYXKOMBIN” SOM HANDLAR OM EN VOLVO-
MODELL SOM INTE FINNS, MEN SOM HAN HAR HITTAT 
EXEMPLAR AV RUNT OM I HELA VÄRLDEN. Lovartsgatan 8 / 652 21 Karlstad / Tel: 054 - 85 00 75 / www.sunmaskin.se / info@sunmaskin.se / Generalagent för: MAHA, John Bean, Snap-on Equipment och Romess

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

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

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

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin

Ackred. nr. 1889
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Alla priser exklusive moms.

Tysktillverkad hydrauliskt driven fyrpelarlyft i robust 

utförande idealisk för hjulinställning, besiktnings- och 

reparationsarbete. Låg lägsta höjd och långa ramper 

förenklar på- och avkörning. Automatiskt skydd för 

kabelbrott. Finns i OEM utförande. 

Fördelar med CARLIFT II 4,0 / 5,0

• Pulverlackerad för bästa slitstyrka och korrosions-
skydd.

• Justerbar spårvidd.

• Kort sänknings-/höjningstid, endast 30 sekunder.

• Enkel att använda.

• CE-godkänd.

Hydraulisk 4-pelarlyft
MAHA CARLIFT II 4.0/5.0 t

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.  

92 500:-
exklusive moms

Pris från: (i grundutförande)

44 900:-
exklusive moms

Pris från:

Bromsprovare

Leasingkostnad: 

793  kr/mån.*  
(60 mån)
*10% restvärde + uppläggnings- & 
faktureringsavgift

Leasingkostnad: 

1 544  kr/mån.*  
(60 mån)
*10% restvärde + uppläggnings- & faktureringsavgift

Lyften på bilden är extrautrustad med bl.a. inbyggd sax i körbanorna.



 

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

NU FINNS GROOVE GLOVE HOS CONTINOVA
Snabb mönsterdjupsskanning och analys av hjulvinklar i en handhållen enhet.
Registreringsskyltsavläsare, en rapport genereras i loppet av några sekunder
Användarvänligt gränssnitt gör det enkelt att bläddra bland menyerna
Mata lätt in kundens kontaktinformation i din databas. Enkelt att informera dina kunder om hjuldiagnosen.

FUNKTIONER:
• Slitstark, lätt, portabel
• Integrerad streckkodsläsare för fordons ID
• Inbyggd kamera för registreringsskyltavläsning
• Mäter över 400 punkter över däcket
• Inbyggd gyroskop och accelerometer för korrekta mätningar

Genererar en utförlig och detaljerad rapport om kundens däckmönster och 
hjulvinkeldiagnos för att dela med kunden!

Levereras komplett med: USB Laddkabel, USB adapter

GROOVE GLOVE MÄTARE

Snabb mönsterdjupsskanning och analys 
av hjulvinklar i en handhållen enhet. 
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