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Ett plus ett 
  blir ofta tre

SÅ VAR DET då dags för resultat i vår stora gene-
ralagentsundersökning för 21:a gången och vi 
kan konstatera att intresset för undersökningen 
är rekordstort, hela 74 procent i svarsfrekvens.
Det visar att MRF:s medlemmar tycker att GA-
enkäten är ett viktigt och fungerande verktyg, 
men glädjande kan jag konstatera att intresset 
också är mycket stort från generalagenterna. 
Vi får massor med frågor. Generalagenterna är 
väldigt tacksamma över att få resultatet tidigt och 
nödvändiga delar på engelska för att kunna föra 
information vidare till fabriksleden.

JAG HAR JU under många år ”vart på andra 
sidan”, det vill säga som mottagare av enkäten. På 
1990-talet mottogs undersökningen nog med stor 
skepsis och som en handling av motsatsförhål-
landen. Men i takt med att kundundersökningar 
från generalagenterna på återförsäljares och 
verkstäders arbeten blev allt viktigare så fick även 
GA-enkäten större betydelse som verktyg.

DET JAG UPPLEVER i dag är att många återför-
säljarföreningar och generalagenter har enkäten 
som ett självklart inslag i möten där man sovrar 
ut prioriterade frågor och sedan jobbar vidare 
med dem tillsammans.

För just samarbete har jag upplevt har gett 
resultat; man har sett att man inte har motsatsför-

hållande till varandra i alla frågor utan att förstå-
elsen för de olika handelsledens roll har ökat. 

Därför kan man nu se exempel där general-
agenter och återförsäljare gör gemensam sak, 
ibland för att för fabriker förklara behov som 
kan finnas i Sverige med de specifika förhål-
landen som råder i ett stort geografiskt, glest 
befolkat land. Det finns en mängd områden där 
vi inom bilbranschen kan sluta upp ännu mer 
tillsammans, bland annat i frågor om framtidens 
mobilitet och ansträngningar att vara en attraktiv 
bransch.

VI BEHÖVER LÅNGSIKTIGA spelregler från 
regeringen för bilinnehav, miljöincitament och 
arbetsmarknadsaktiviteter. Inte straffbeskattning-
ar (som leder till att vi snart har världens högsta 
bränsleskatter), sänkta bonusar på laddhybrider 
och borttagande av lättnader av arbetsgivaravgif-
ten för unga.

LÅT OSS FORTSÄTTA samarbeta – för bilbran-
schens bästa och därmed Sveriges utveckling.

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

”Samarbete ger 
resultat, i många 

frågor kan vi sluta 
upp tillsammans”

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

Staffan Frid
art director
staffan@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

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

I det här numret skriver LOUISE MOLANDER 
insiktsfullt om manipulativa medarbetare. Louise  
har varit hälsoredaktör på flera magasin, är 
specialistsjuksköterska i psykiatri och varvar nu-
mera frilansjournalistiken med en deltidstjänst 
inom psykiatrin. ”Skriv att jag renoverar som-

marstugan på fritiden, står på crosstrainer, är usel på matlagning 
och att mitt bästa Netflix-tips just nu är Better call Saul.”

MRF:s vd har ordet
2

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

MER OM VÅRA MEDARBETARE

REPORTRAR: Annika Creutzer, 
Gudrun Pawlo Lindskog, Magnus 
Carlsson, Maria Eriksson, Marianne 
Sterner, Mikael Jägerbrand, Nellie 
Pilsetnek, Niklas Aronsson, Paul 
Frigyes, Rickard Jakbo, Thomas 
Drakenfors

KRÖNIKÖRER: Anders Parment, 
Jan Olvenmo

FOTOGRAFER: Anna Rehnberg, 
Andreas Sander, Bo Lundvang, Jens 
Nordström, Johan Gunséus, 

KORREKTUR: Hans Bister  

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

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

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

Rickard – din 
personliga tränare 
inom bilfinansiering

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

Första bilen: Opel Kadett City
Drömbil: Aston Martin
Arbetat med bilfinansiering: 3 år
Dold talang: Händig
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CITERAT:

VOLVOVERKSTÄDERNA SKA BÖRJA 
använda två tekniker per lyft. Ini-
tiativet kommer från Volvo själva, 
som vill vidareutveckla konceptet 
med personliga servicetekniker. 
Nu är tanken att kunderna fortfa-
rande har en personlig service-
tekniker, men att jobbet kan göras 
på halva tiden när man börjar 
använda två tekniker per lyft. På 
så vis sparar verkstaden yta – men 
den stora vinsten är det kunderna 
som ser.

– Vi gör det för att det ska bli 
enklare för kunderna. De ska 
spara sin tid, man ska kunna 
lämna bilen på en överenskom-
men tid och hämta den på en 
överenskommen tid, säger Anna 
Fagberg, chef för affärsutveckling 
verkstad på Volvo Cars.

Hon fortsätter: 
– I grunden är det här ett 

globalt koncept. Bor du i en 
riktigt stor stad som Los Angeles 
finns helt enkelt inte möjlighe-
ten att åka fram och tillbaka till 

verkstaden när du ska lämna in 
bilen. Och vi ser samma trend i 
Sverige nu, man vill vänta medan 
bilen servas.

METODEN MED DUBBLA tekniker 
har nyligen testats som ett pilot-
projekt hos Skobes i Katrineholm. 
Affärs- och servicemarknadsut-
vecklaren Tommy Sandberg är 
mycket nöjd med utfallet:

– Det finns en stor fördel i att 
arbetet med bilen aldrig stannar 
upp. När man är två kan en ta 
hand om telefon och annat runt 
omkring, samtidigt som den 
andra fortsätter jobba med bilen. 
Det har gjort att våra tekniker 
inte längre upplever telefonen 
som stressande. Vi har höjt vår 
effektivitet med runt tio procent 
och säljer i dag dubbel tid per 
arbetsplats, säger han och fortsät-
ter:

– Vi har också sett en bra kun-
skapsöverföring. När man jobbar 
i par kan man alltid lära sig av 

varandra. Det är ju sällan det bara 
finns ett sätt att skruva på en bil. 
Det här har gjort att vi kan ta in 
nya medarbetare som på väldigt 
kort tid får en snabb inlärnings-
kurva.

DET LYCKADE PROJEKTET i Katri-
neholm har gjort att Skobes nu 
väljer att implementera konceptet 
i fler anläggningar. 

– Vi drar igång i Nyköping i 
juni, samt i Västervik och Tranås 
senare i år. Vi tror verkligen att 
det här är framtidens sätt att 
arbeta, säger Tommy Sandberg.

Volvos ambition är att dubbla 
tekniker ska bli verklighet på alla 
större Volvoverkstäder framöver. 
Roger Lindström på Volvo-
handlarföreningen ser försiktigt 
positivt på initiativet:

– Än så länge har vi sett väldigt 
positiva effekter av det. Men vi 
avvaktar något och ser gärna att 
det testas någon mer stans innan 
vi helt säger go. 2 mc

Landrins-förvärv i Lund
Landrins Bil har övertagit Bilgrup-
pen i Lund med samtlig personal 
och förvärvat deras två fastigheter. 
Bilgruppen är ett officiellt AMG-
center, auktoriserad återförsäljare 
av Mercedes-Benz och Kia, ett famil-
jeföretag med ca 35 anställda. En 
stark aktör som slog försäljningsre-
kord av Mercedes-Benz och Kia i fjol. 
Verksamheten fortsätter som förut, 
men nu under namnet Landrins Bil.

  
Möllergruppen uppe
i tolv anläggningar
Möller Bil invigde nyligen sin om-
byggda och nyrenoverade anläggning 
i Strängnäs i Sörmland. Totalt har 
Möllergruppen nu tolv anläggningar 
i Mälardalen och representerar 
samtliga av VW-koncernens bilmär-
ken. I Strängnäs säljs dock endast 
Volkswagen.

Förenade Bil tar upp
fler märken i Malmö
Anrika Förenade Bil, med anor från 
1921, blir med början i juni exklusiv 
återförsäljare i Skåne för Jaguar och 
Land Rover med försäljning i Malmö. 
En helt ny bilhall för de brittiska 
premiummärkena ska öppnas nästa 
sommar.

Samtidigt bygger Paulssons Bil i 
Helsingborg, BMW-återförsäljaren 
som numera ingår i Förenade Bil-
koncernen, om och till bilhallen, ett 
projekt som väntas vara inflyttnings-
klart nu i höst.

Nya Ladahandlare
Lada Sverige har nyligen kontrak-
terat två nya återförsäljare i Mjölby 
respektive Halmstad.

Sedan tidigare finns handlare i 
skånska Hörby, Göteborg och Filip-
stad. I väntan på en svensk lansering 
av fler modeller säljs än så länge 
bara klassikern Niva i sex olika 
versioner.

Fler Volvotekniker 
ska ge snabbare service

Pontus Lövrup, vd för SVÅ, kul 
ord i dina uppmaningar, ”appa 
upp er, applifiering är nästa 
steg”, vad menar du?

– Jag menar att tillverkarna lig-
ger långt framme i sina digitali-
seringsprocesser och att återför-
säljarna inte ska tillåta sig komma 
på efterkälken utan börja koppla 
den egna verksamheten till den 
digitala världen. Många gånger 
kanske det är enklast att hänga på 
tillverkarnas erbjudanden med 
en lokal tvist, men återförsäljarna 
skulle själva också kunna erbjuda 
tjänster via appar. 

Ge ett exempel!
– Berners har haft sitt begag-

natlager märkesvis uppdaterat via 
en app i flera år. En snabb och bra 
översikt. Via appen kan kunderna 
också boka verkstadstider och 
länkas till Berners Facebooksida.

– En idé är att börja med före-

tagskunderna. Vilken kundnytta 
för en stor köpare att kunna hålla 
koll på alla bilar vecka för vecka 
via en app!  

Ni pushar på inom Scania VW 
återförsäljarförening (SVÅ) 
också …

– Vi driver på att alla med-
lemmar ska ha mobilanpassade 
hemsidor. Det är en början, sedan 
blir appar med direktaccess till 
kunderna en naturlig fortsättning.

Är det svårt?
– Den stora utmaningen är att 

fånga upp kundströmmen som 
går in via appar. Det svåra är inte 
att skapa en app utan att sörja för 
att det finns folk inom organisa-
tionen som följer upp och kon-
taktar intressenter. I dag kanske 
det inte handlar om så stor del av 
kundflödet, men det kommer att 
bli fler på sikt. 2  icn

Appa upp er
återförsäljare!

UPPMANING

HÄNDER I BRANSCHEN
Front 

”Jag har alltid sett till att haft 
råd att kunna lägga ner, först då 
har jag kunnat känna mig fri”
Martin Edberg, Bilinvest, Umeå 

Ford + Spotify
I samband med att Ford snart släpper sitt nya mjukvaruprojekt FordPass har ett 
samarbete med Spotify inletts i USA.

Den mobila plattformen FordPass, som väntas komma till Europa senare i år, 
blir tillgänglig för bland annat smarta mobiler och kopplar samman bilägaren med 
praktiska biltjänster som närmaste Fordverkstad och -handlare, servicepåminnel-
ser, hjälp att hitta parkeringsplatser med geopositionering etcetera. Samtidigt ges 
andra samarbetspartner utrymme, som Spotify, vilka också ansluter sig till en rad 
andra samarbetspartner, bland annat McDonald’s, 7-Eleven och BP.

VERKSTAD

Pontus Lövrup, 
munvig och 
kvicktänkt.

Tommy Vestberg, tv, och Jimmy 
Alexandersson jobbar i team.

 

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

En rEvolution 
i motorolja
DesignaD från naturgas

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

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

Presterar unDer 
extreMa förhållanDen,4

MinDre
Påfyllning2

Bättre 
BränsleekonoMi1
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Front 
2

GARANTIPROTESTEN

Sedan MRF:s Joachim Due-Boje 
avslöjat att 38 procent av garan-
tiarbeten inom den auktoriserade 
handeln varit obetalda har alla 
återförsäljarföreningar haft till-
fälle att förhandla med sina gene-
ralagenter om ersättningarna. 

EN HEL DEL kring garantihan-
teringen har förbättrats sedan 
Due-Boje gjorde sin granskning 
för halvtannat år sedan. Det 
visar inte minst årets resultat 
i GA-enkäten där betygen på 
garantifrågorna generellt är 
betydligt högre. 

När representanter för elva åter-
försäljarföreningar nyligen träffades 
vittnade många om förbättring och 
ökad betalningsvilja från generala-
genternas sida. För SVÅ säger till 
exempel Pontus Lövrup:

– Vi har fått positivt gensvar 
från GA att de ska titta närmare på 
det här. Vi har dock samtidigt fått 
en omläggning av beräkningsba-
sen från kalkyl till kunddebitering 
som fabrikerna initierat, så vi 
behöver utvärdera både detta och 
eventuella andra förändringar 
separat.

Mercedeshandeln utsätts aldrig 
för extrapoleringar. För Fords 
del, berättar Mikael Lidman om 
förbättringar i form av att master-
tekniker ges möjlighet till beslut 
för garantier, vilket bland annat 
underlättar via avskaffandet av 
förhandsgodkännanden. Till och 
med Nissan, som har de allra 
lägsta betygen på garantifrågorna i 
GA-enkäten, börjar närma sig ac-

ceptabla ersättningar, enligt Mats 
Gustafsson.

Om flera påbörjat en resa i rätt 
riktning finns det också mär-
ken vars verkstäder får stentuffa 
revisioner med nedslag för ”kom-
mateckenfel”, sliter med krångliga 
system och de som upplever en 
försämring, framför allt för utebli-
ven ersättning för felsökning.

Och det finns märkesföreningar 
som inte alls sluter upp kring 
Garantiprotesten.

MÅNGA VERKSTÄDER HAR också 
förbättrat sina egna rutiner.

– Delvis hänger det ihop med 
ansträngningarna att eliminera 
spilltider och ansluta sig till God-
känd bilverkstad, säger Joachim 
Due-Boje.

Nu ska MRF diskutera kvarva-
rande problematik med Bil Swe-
den. Och även träffa de externa 

revisionskonsulter som stundtals 
marknadsför sig mot GA som 
”sparbössor”.

– Det kan ju tänkas att deras lo-
jalitet med oss kan öka när de ser 
hur stor den nya revisionsmark-
naden i samband med Godkänd 
bilverkstad blir, säger Joachim 
Due-Boje.

I de fortsatta förhandlingarna 
med GA är de främsta målen att få:
l Objektkoder för provkörning 
vid felsökning oljud.
l Rimlig ersättning för garanti-
avveckling (eftersom den är ett 
kvalificerat arbete åt fabrikerna, 
inför deras regressande gentemot 
sina underleverantörer).
l En checklista för mekanikerupp-
draget (för att undvika onödiga 
extrapoleringar).
l Lyfta arbetsmiljöfrågan kring 
alltför tuffa tidsgränser för avveck-
lingen. 2 icn

Werksta + Autoklinikka
Werkstagruppen har gått ihop med 
finska bilskadekedjan Autoklinikka 
som har elva egna verkstäder 
och ett nätverk av ytterligare 30 
franchise- och partnerverkstäder. 
De båda kedjeföretagen fortsätter 
att driva verksamhet i respektive 
land under separata varumärken 
men med samordning av mark-
nads- och kvalitetsfunktioner och 
koncernmässiga stödfunktioner. 
Samgåendet är en del i ambitio-
nen att bygga Nordens ledande 
verkstadskedja.

Spaden i jorden i Växjö
Bygget av Holmgrens Bils nya an-
läggning i Växjö har inletts. Det nya 
bilhuset i två våningar och på 8 000 
kvadratmeter väntas stå klart nästa 
sommar. Det innebär att Holmgrens 
två nuvarande anläggningar i Växjö 
hamnar under samma tak.

I Växjö, liksom i Värnamo och Kal-
mar, har Holmgrens börjat sälja Mini 
sedan försäljningen gått rekordbra i 
Jönköping; i fjol var den tre gånger 
högre än rikssnittet.

Generationsskifte
i Hudiksvall
Hedströms Bil i Hudiksvall, åter-
försäljare för Citroën och Kia samt 
serviceverkstad för Kia, bygger ut 
sin nybilshall med ytterligare 250 
kvadratmeter med inflyttning nu i 
sommar. Företaget, grundat 1958 av 
Arnold Hedström, övergår samtidigt 
till Stefan Hedström, som tar över 
efter sin far Anders Hedström.

I Roslagens famn
Roslagsbil i Norrtälje räknar med 
att inom två år flytta till en helt 
ny anläggning på Karlsvikens nya 
industriområde vid södra infarten. 
Där har en tomt på 20 000 kvadrat 
köpts. Företaget säljer Volvo, Re-
nault, Dacia och Ford.

miljoner bilverkstadsbesök i 
fjol ledde inte till fler än 236 

ärenden i Allmänna rekla-
mationsnämnden. Av dem 

avslogs 190 ärenden. ”De 46 
fällande utslagen motsva-
rar 0,000024 procent av 

verkstadsbesöken och av dem 
avsåg endast 5 MRF-anslutna 

företag”, säger MRF:s för-
bundsjurist David Norrbohm.

PST!
Fokus på begagnat under två höstdagar

Kampen drivs vidare 10

Flera återförsäljarföreningar engagerar sig i 
garantifrågorna tillsammans med MRF.

Det har efterfrågats länge, ett seminarium uteslutande om 
begagnatfrågor. Nu har MRF spikat två dagar, 10 och 11 
november, och lovar ett späckat program med brännande 
belysning av den viktiga begagnataffären under det som 
blir BegBil -16.

Det blir spaningar på framtid, lönsamhet, digitalisering 
och sociala medier specifikt ur begagnatförsäljningens 
perspektiv med både inhemskt och utländskt perspektiv. 
Därtill leverantörsutställning, mingel och trerättersmiddag 
med underhållning på Clarion hotel Arlanda.

– Det är kul att äntligen kunna göra den här genomlys-
ningen av begagnataffären som är så viktig ekonomiskt för 

handlarna men inte alltid tillräckligt prioriterad. Det finns 
mycket som kan skruvas för att öka lönsamheten, säger 
MRF:s Johan Holmqvist. 

En förebild för arrangemanget har Norges ”Bruktbil-
konferenser”, som samlar 700 deltagare, varit.

– Vi hoppas förstås på stor uppslutning också och en 
lika härlig social stämning. Vi lovar mycket inspiration 
och många verktyg att ta med hem därifrån, säger Johan 
Holmqvist.

Bokningen öppnar redan 17 maj på mrf.se där det också 
erbjuds weekendpriser för den som vill stanna kvar i 
Stockholm.

Pst!

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

Our normal is
260° C.
Mobil 1 hjälper till att skydda motorer upp till 
260° C. Se mer på mobil1.us/ournormal

EXMO_ON_220x285_HEAT_SE.indd   1 2016-04-20   09:23

F
O

T
O

 R
IC

K
A

R
D

 F
O

R
S

B
E

R
G



  MOTORBRANSCHEN 5 .2016 13 12 MOTORBRANSCHEN 5 .2016

HÄNDER  FRAMÖVER

Elektronik i fordon 2016
11-12 maj Svenska mässan Göteborg
Mötesplats för fordonstillverkare och leverantörskedjan. Framtidsvi-
sioner, forskning och trendspaningar. Ett 50-tal programpunkter i de 
fem parallella spåren Elektronik & arkitektur, Säkerhet, Transmis-
sion & drivlina, Tunga fordon, Test & Validering. Info och anmälan på 
www.elektronikifordon.se

Kurs i bilhandelsjuridik, Tunga fordon
18 maj, Helsingborg
Behandlar såväl försäljning som verkstadsjuridik. Leds av MRF:s jurist 
David Norrbohm och vänder sig till säljare, säljchefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare, men även mekaniker, verkstadschefer 
och kundmottagare. Bokning på www.mrf-bokning.se

Kurs i bilhandelsjuridik
19 maj – Malmö • 24 maj – Halmstad • 6 juni – Göteborg
Halvdagskurs som vänder sig till säljare, säljchefer, reklamations-
ansvariga och företagsledare. Leds av MRF:s jurist David Norrbohm 
som bland annat förtydligar leveransvillkoren, konsumenttjänstlagen, 
garantier och köpeavtal. Bokning på www.mrf-bokning.se

Säljdagarna
25 maj, Berns i Stockholm
Inspirations- och utbildningsshow under en dag med kända föreläsare 
som bland andra Fredrik Eklund, Frida Boisen, Per Lange och Tina 
Thörner. Bland programpunkterna: Telefonen i säljarbetet, profes-
sionella kundmöten, hantering av invändningar, avslutstekniker och 
sociala medier. Arrangeras av Mace speakers www.macespeakers.se/
saljdagarna-stockholm

Maskinexpo 2016
26-28 maj Stoxa Märsta
Nordens största maskinmässa för entreprenörs- och andra arbetande 
maskiner.
maskinexpo.se

Automotive Testing expo
31 maj-2 juni, Messe Stuttgart, Tyskland
Här visas det senaste inom testteknik för bilindustrin, från ut-
släppstester, vindtunnelprov och stötprovning till mätverktyg för 
hydraulik, elektronik och livscykler. 330 företag ställer ut.  www.
testing-expo.com

Motorhistoriska dagen
6 juni
På nationaldagen rullar mängder av historiska fordon ut på vägarna 
och Sveriges rullande kulturarv firas med folkfester och veteranrallyn 
över hela landet. Se program på www.mhrf.se/6juni

Intelligent mobility-konferens
28-29 juni, House of Lords och Jumeirah Carlton hotel i London
En konferens som sätter strålkastarljus på visioner och affärsmöjlig-
heter i samband med morgondagens elfordon och autonoma körning. 
Var finns tillväxtpotentialerna och utmaningarna? Sex paneler och 
mer än hundra studier erbjuder ett brett spektrum av insikter och 
tankar.  ww2.frost.com/event/calendar/intelligent-mobility

Front 
2

ATT TA IN så många elever åt 
gången lär vara unikt i branschen. 
För Din Bil är det andra året. Av 
personbilsverkstadens 23 meka-
niker är 10 handledare till var sin 
elev från Yrkesplugget i Bromma.

Jesper Ström, som är APL-
samordnare på skolan tycker att 
det är bra att verkstaden tar emot 
så många elever på en gång.

– Det kan ibland vara lite svårt 
att hitta bra praktikplatser åt de 
elever som går första året eftersom 
de är så nya i yrket. Att så många 
är på samma verkstad gör att vi 
lärare kan lägga mer tid här, säger 
Jesper Ström.

När eleverna börjar får de en 
genomgång av säkerhet, vilka 
regler som gäller på arbetsplatsen 

men också lite om förväntningar 
på dem. Praktiken handlar mest 
om att lära känna yrket och hur 
en arbetsplats fungerar, att vara 
schyst mot sina kolleger och följa 
de regler som finns. 

– Eleverna lär sig jättefort. Men 
det gör även handledarna. Alla 
är inte vana att jobba ihop med 

ungdomar. De som är med i pro-
jektet tycker det är spännande och 
värdefullt att lära upp någon ny i 
branschen, säger Lotta Forss. 

Ibland blir matchningen 
ultimat. 

– Av förra årets praktikanter 
blev en handledare och elev mer 
som far och son. Den eleven kom-
mer i år tillbaka för praktik, säger 
Jesper Ström.

Genom att Jesper Ström och 
Lotta Forss är så närvarande 
besväras inte verkstadschefen 
onödigt mycket av att så många av 
mekanikerna har elever.

Nu hoppas Lotta Forss att 
projektet ska utökas till att omfatta 
fler skolor och fler av deras verk-
städer. 2 me

Rekordmånga praktikanter

Nybygge i Falun
Rolf Ericson Bil i Falun, återförsäljare 
av Volvo, Renault och Dacia, bygger 
en ny fullservice-anläggning på en 
30 000 kvadratmeter stor tomt vid 
E16. Förutom försäljning och service 
blir det även ett skadecenter med 
lackanläggning, en tvättbana, ett 
rekond-center och ett däckcenter 
med -hotell. Byggnationen beräknas 
starta i slutet av 2017. Rolf Ericson 
Bil sålde cirka 2 600 fordon i fjol, har 
en omsättning på 650 miljoner och 
110 anställda. 

Bygger stort i Umeå
Motorcentralen i Umeå, ÅF för 
VW, Audi, Seat, Skoda och VW 
transportbilar, inviger i sommar 
Sveriges största sammanhängande 
VW-anläggning med en yta på hela 
6 000 kvadrat, en fördubbling från 
dagens yta. Förutom försäljningsut-
rymmen ska det nya bilhuset även 
rymma verkstad med 22 platser och 
en rekond-anläggning. Expansionen 
innebär att cirka 15 nya medarbetare 
anställs.

Åkessons Bil i Götene …
… har nyligen byggt ut sin anläggning 
till hela 5 000 kvadratmeter under 
tak, varav 1 700 kvadrat begagnat-
hall och 1600 kvadrat nybilshall 
för Honda och förra årets nytill-
skott Mazda. Övriga ytor upptas av 
verkstad, rekond och lager. Företaget 
blev 2014 Hondas volymmässigt 
största återförsäljare i Sverige. 

Be-Ge bygger för Skoda
Be-Ge Personbilar i Oskarshamn 
bygger en ny hall för Skoda på 300 
kvadrat som ska stå klar i till hösten. 
Även VW-hallen i den existerande 
bilhallen moderniseras. Företaget, 
grundat 1934, säljer och servar VW 
och Skoda och har även en anlägg-
ning i Vetlanda.

Under två veckor varje år blir de anställda på VW-verkstaden i Bromma 
många fler när tio mekaniker blir handledare till lika många elever.

Rita Polus är en av de elever från Yrkesplugget som fått fast anställning på Din Bil. Nu är hon handledare 
och har egna praktikanter. Här samtalar hon med Jesper Ström och Din Bils Lotta Forss.

Bosko Djurasovic tar  hand om 
Krister Ahlund, 16, som går på 
första året på Yrkesplugget.  

                0530 - 133 33
info@boabhjuldelar.se

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

   Spar utrymme och effektivisera er däckhantering

med fasta och rullande däckhyllor samt

         entresolplan från Italienska     

Rullande däckställ anpassade

 efter era lokaler! 

Systemets enda styrskena

läggs på insidan hyllorna!

Entresolplan i robusta
 konstruktioner!
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Folk i branschen

Patricia Mei-
jer, 49, tidigare 
servicemark-
nadschef på 
Atteviks i 
Jönköping, har 
bytt jobb och 

är sedan första maj service-
marknadschef på Börjessons 
Bil i Alingsås. 

Gustav Freij, 
36, är ny 
varumärkes-
direktör för 
Isuzu i Sverige 
med operativt 
ansvar för 
verksamhet. Han var närmast 
från tjänsten som företags-
försäljningschef på Hyundai 
Sverige.

Johan Lagerström, tidigare 
produktchef för Mazda Sverige 
och Norge blir generalagen-
tens nye svenske pr-chef efter 
Per Lidström som har gått i 
pension.

Maria 
 Johnsson 
har utsetts 
till ny chef för 
företagsför-
säljning hos 
Volkswagen 

personbilar, tillika samord-
ningsansvarig för företags-
försäljning för samtliga VGS 
märken. Hon kommer närmast 
från en motsvarande roll hos 
BMW. Företrädaren Evalena 
Falck går till Scania. 

Thomas 
 Johansson 
avtackades 
med guld-
plakett och 
förtjänst-
tecken när han 
lämnade ordförandeposten för 
MRF:s verkstadsstyrelse och 
tjugo år som förtroendevald. 
Han efterträds av Mattias 
Gustafsson från Norrköping.

Om reklam 
i toppklass …
”När vi skickade våra filmidéer till Zlatan Ibrahimovic 
dröjde det inte mer än 33 minuter innan han svarade 

på mejlen. Senare sa han något i stil med ’jag har en 
kompis, Martin, han kan göra musiken’. Martin? ’Alltså, 

Max Martin, han ställer upp.’ 
Helgen då Zlatan-filmen lanserades sålde vi fem gånger fler 

bilar än vanligt. Under resten av kampanjperioden, 200 procent mer än vårt mål. Filmerna i Volvo cars Made by Sweden-
koncept var nischat för Sverige men efter ett tag fick vi förfrågningar från andra marknader. Nu har de visats i hela Europa, i 
Kina och andra delar av Asien, i Sydamerika, Kanada och Mexiko.”
Per Carleö, marknadschef på Volvo car Sverige 

PÅ MÅNGA SIDOR längre fram i det 
här numret redovisas 637 åter-
försäljares svar i årets GA-enkät. 
Innan ni bläddrar fram dit kan det 
vara kul att återge lite om Auto 
Motor Sports färska undersök-
ning som 270 handlare svarade 
på, till största delen auktoriserade 
handlare med flera märken i mel-
lanstora städer.

Inte förvånande lämnar lönsam-
heten mycket att önska, speciellt 
inom nybilsförsäljningen. Bland 
de kommentarer som tidningen 
fick framgår att många mindre 
handlare har det väldigt tufft. Flera 
svar har varit i den här stilen: 
”Branschen är extremt prispres-
sad. Många väljer att sälja med 
noll procents marginal för att nå 
en volymbonus. Det är ett priskrig 
utan dess like ...”

Om garantierna är ett lågbe-
tygområde i GA-enkäten, svarar 
närmare 30 procent av återför-
säljarna i Auto Motor Sports un-
dersökning att generalagenterna 
stöttar dåligt vid garantiärenden 
och är dåliga att informera om 
problem.

DET KANSKE MEST iögonfallande i 
enkäten är vilka märken återför-

säljarna anger att det helst vill byta 
in – och helst inte.

I toppen på listan över märken 
som handlarna inte vill ha som 
inbyten ser det ut så här:

l Alfa Romeo
l VW 
l Audi 
l Cadillac
l Lancia
l Lada
l Citroën
l Chevrolet
l Chrysler
Men uppemot en tredjedel av 

de tillfrågade återförsäljarna angav 

att det inte finns något märke de 
undviker. Vad VW och Audi anbe-
langar märktes en osäkerhet inför 
vad som kan hända i samband med 
kommande programuppdateringar 
och garantifrågor.

DE MÄRKEN SOM de flesta helst vill 
ha som inbyten är dess i nämnd 
ordning:
l Volvo
l BMW
l VW
l Toyota
l Audi
l Skoda
l Saab 
l Mercedes
l Subaru
l Mazda
l Nissan

Tio procent angav att märket på 
inbytena var egalt.

Av undersökningen framgår 
att personalstyrkan hos de flesta 
ligger stilla, dock är det betydligt 
fler företag som utökar än som 
minskar.

Nu gör Auto Motor Sport ett 
upprop bland sina läsare: Nomi-
nera landets bästa bilsäljare och 
motivera varför! Blir kul att se hur 
många förslag de får in. 2 icn

Strax innan resultatet av MRF:s GA-enkät blev officiellt gjorde tidningen 
Auto Motor Sport en mindre enkätundersökning bland bilåterförsäljare till-
sammans med Bilweb. 

Och visst pekar svaren sammantaget på att lönsamheten och garantifrå-
gorna är de överhängande problemen för branschen.

ENKÄT

Vad ÅF dissar 
och haussar

BMW:s laddhyBrider möter nya prius

test

&
NR 9 2016  •  TesT: BMW

 225xe, BMW
 330e, Ford Mondeo HEV & Toyota Prius, Däcktest  •  PROV: Volvo S60 T6 Polestar, Maserati Levante S, Opel Astra Sports Tourer, Audi A4 Allroad, Nissan Juke-R 2.0, Range Rover Evoque Cabriolet  •  REPORTAGE: Bimmers of Sweden  •  BEG: Två generationer Prius

dags för laddhybrid? Vi testar fyra toppmodeller

Sv e r ige S bä Sta bi l m aga Si n

Bilhandlarnas favoriter
Märkena soM handlarna helst köper – och undviker

TIDSAM 0831-09

7 388083 107995

0 9

NR 9 
14 APRiL 2016 • 79,90 KR

8,90 EUR • 89,90 NOK • 89,90 DKK

    Det bästa 
sommardäcket
 till din suv

9 däck i test Prov
� audi a4 allroad
� Maserati levante s
� Mercedes-aMg gt3
� nissan Juke-r 2.0
� opel astra  
sports tourer
� range rover 
evoque cabriolet
� volvo s60 t6 polestar
& polestar perforMance

2 x Polestar
vi kör två versioner av volvo s60 t6 

GenerationskamP
prius gen 2 & 3 gör upp i begduellen

Bimmers of sweden
sveriges största bilklubb?

KOLFiBERKAROSS 
600 HäSTAR 

HyBRiDTEKNiK 

SiKTAR På ASTON MARTiN 

1609_001-001_Omslag2.indd   4 05/04/16   10:45

Auto Motor Sport granskar ÅF.

Zlatan 
Ibrahimovic.

VÄGEN TILL BÄTTRE

DÄCKFÖRVARING 
   OCH 
HJULHANTERING
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BLAND DE YNGRE har körkortsinne-
haven hållit sig på en konstant nivå. 
I åldern 20–24 år finns 431 000 
personer med körkort, ungefär samma 
som för 35 år sedan. Eftersom befolk-
ningsmängden samtidigt har ökat, har 
andelen med körkort i den åldersgrup-
pen procentuellt minskat.

Bland 25–44 åringar är också anta-

let körkortsinnehavare på samma nivå 
som 1980 och har legat ganska stadigt 
där under de senast fem åren. 

Tydligt är att 80- och 90-talets kör-
kortsinnehavare blivit äldre. I åldern 
45–64 år har vi i dag den största grup-
pen som för tjugo år sedan var 25-44 
år. Det har varit en stadig uppgång för 
45plussare. Från knappt 1,3 miljoner 

1980 till närmare 2,2 miljoner nu. 
Men den allra största ökningen ser 

vi bland de äldsta, 65 år och äldre. 
I mitten på 80-talet fanns ungefär 

450 000 körkortsinnehavare bland 
dem. I dag är det över 1,6 miljoner. 

I statistiken ingår alla typer av 
körkort, även för moped. Det gör att 
det finns körkortsinnehavare även 

under 18 år. Här är också ett kraftigt 
hopp i kurvan 2010, en effekt av kravet 
på körkort för ”EU-moppe”. 

Körkortsinnehavarna har ökat både 
bland män och bland kvinnor, men 
mest bland kvinnor. 1985 var andelen 
kvinnor 40 procent. I dag är den 47,3 
procent. Om trenden fortsätter bör 
innehavet vara lika kring år 2030. 2 ac

Kvinnor med körkort också allt fler

Körkorten ökar mest bland 65+
Antalet körkortsinnehavare i Sverige ökar stadigt. I dag har 6,4 miljoner ett körkort, 
nästan lika många kvinnor som män. Det är framför allt äldre körkortsinnehavare som 
blir fler; på 35 år har det blivit fyra gånger fler som är över 65 år. Men antalet inneha-
vare av körkort för traktor minskar kraftigt. I dag har bara 5 000 svenskar i hela landet.

STATISTIK
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Antal körkortsinnehavare efter åldersgrupp

”Svensk vinterhalka kommer första 
generationen Google-bil inte klara av”

BILTILLVERKARNA OCH GOOGLE har helt olika målbilder och ambi-
tioner med självkörande bilar, vilket är avgörande för hur bilhandeln 
påverkas. Om Google vinner får bilbranschen det tufft, men inte om 
biltillverkarna vinner.

Förarstöd förhindrar olyckor och skador på bilen och ökar 
komforten. Nya E-klassen styr själv på motorväg upp till 210 km/h. 
Automatiserad körning är meningsfull om ”föraren” kan sova eller 
läsa en bok, men då är reaktionstiden lång! I Tyskland har Tesla nu 
begränsat möjligheten att köra med autopilot eftersom förarna gör 
annat och tappar koncentrationen på trafiken. Ett sant dilemma!

BÅDE I VISIONERNA och i Mercedes självkörande F015 finns ratten 
kvar. Det gör den inte i Googles och Apples bilar som kommer att 
kräva en långtgående förändring av lagstiftningen och resa många 
etiska frågor. Hur ska bilen programmeras i valet mellan framkom-
lighet, energiåtgång och bekvämlighet? Om olyckan är oundviklig, 
ska bilförarens liv, mötande trafikanter, eller pensionärer som väntar 
på bussen prioriteras? 

I São Paulo, Chicago eller Moskva kan en sådan lösning fungera 
utmärkt och ersätta taxi och föräldrar som skjutsar barn till aktivi-
teter. Färre bilar behövs och trängseln minskar. Men skandinavisk 
vinterhalka kommer första generationen Google-bil inte klara av.

GOOGLE VILL VARA navet i människors vardag. Att koppla ihop 
Google maps med självkörande bilar ger enorma möjligheter till 
effektiv transport, men var säker på att det profitstinna Google kom-
mer att ge rekommendationer av de hotell, flygbussar och tavernor 
som ger högst provision till Google!

Biltillverkarna vill ha bilar som köps/ägs/leasas på traditionellt 
sätt, är säkrare och bekvämare, men också tråkigare. Den utveckling-
en pågår dock hursomhelst genom ett minskat bilintresse. Politiker, 
medborgare och försäkringsbolag har ett gemensamt intresse av att 
trafik regleras.

TEKNIKEN FINNS INOM räckhåll. Politiker och 
stadsplanerare gillar de möjligheter som 
förarlösa bilar ger. Resurser för att investera 
finns. Men självkörande bilar fungerar inte 

riktigt bra förrän alla bilar är självkörande. Då 
kan de kommunicera med varandra, köra tätt 

och parkera smart. Att politiker skulle förbjuda 
vanliga bilar är långsökt, utom i storstadskärnor. 
Då kan inte Berit och Göran ta ut sin välskötta 

Opel Commodore för en söndagstur!

Så kan effekterna bli 
av självkörande bilar

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

 

        Växla upp din däckaffär
 

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

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

Ring 040-672 88 88 
www.compilator.com

COPI-005_annons_92x250.indd   1 2016-03-21   06:15

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

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

VÅRT MÅL ÄR ALLTID ATT SÄTTA  
DIN VERKSTAD I POLE POSITION! 
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Sverige är världsledande på 
plastreparationer och det för-
pliktigar; i höst sjösätts två nya 
utbildningar.

NYA CHANSER ATT förkovra sig 
inom genren plast på skaderepara-
tionssidan kommer i höst i MRF:s 
regi. Jan Olvenmo är pappa till 
utbildningarna.

Ena kursen är en kännedomsut-
bildning, två dagar lång, och öppen 
både för verkstädernas skadebe-
räknare och försäkringsbolagens 
skadetekniker.

– Syftet är att öka förståelsen för 
plastreparationer redan vid skade-
beräkningarna, säger Olvenmo.

Kursinnehållet spänner mellan 

plastsorter, egenskaper och repara-
tionsmetoder. Deltagarna kommer 
också att få bekanta sig med materi-
al och metoder genom att prova på 
att strukturera och svetsa, reparera 
med lim och tidsätta en skada.

DEN ANDRA KURSEN, ”Plastrepa-
ration expert” är en vidareutbild-
ning för bilplastreparatörer som 
har jobbat inom gebitet i minst ett 
år. Under två dagar ges möjlighet 
till fördjupning av större skade-
jobb, värmeriktning, svets- och 
limtekniker med mera.

– En möjlighet för plastrepa-
ratörerna att förkovra sig och ta 
ytterligare ett steg. I och med att 
tekniken är relativt ung finns stora 

utvecklingspotentialer och första 
generationens plastreparatörer är 
mogna att ta nästa steg nu. Det 
ger också Sverige en möjlighet att 
behålla sin tätposition, säger Jan 
Olvenmo.

Båda utbildningarna kommer 
att hållas på Bojo utbildningar i 
Mjölby. Anmälan sker på MRF:s 

webbplats. 2 icn

Plast, plast, mer 
plastutbildning

NU ÄR FORD AVSLUTAT för Rejmes 
del eftersom Linköping tidigare 
sagts upp.

– Vi har olika syn på framtiden. 
För att kunna jobba ihop krävs en 
ömsesidig och gemensam målbild. 
Vi har inte samsyn i de frågorna. 
Vi väljer därför att satsa på de 
varumärken som vi har: Volvo, 
Renault och Dacia, säger Gunnar 
Sanderup, koncernchef och vd för 
Rejmekoncernen.

Vad är ni inte överens om?
– Vi är inte överens om vilka 

marknadsförutsättningar som 
finns för Ford-affären lokalt. Vi 
är aktiva i flera olika städer och vi 
ser skillnader mellan städer i sättet 
att vara, i vilka konkurrenter som 
finns och hur den lokala markna-
den ser ut. Varje varumärke måste 

bära sina egna investeringar och 
ge lönsamhet över tiden. Det är 
jätteviktiga framtidsfrågor. 

Med det följer Rejmekoncernen 
Bilia som i oktober i fjol medde-
lade att de avslutar ÅF-avtalen med 
Ford i Sverige och Norge på grund 
av ”svag lönsamhet”. 

– Vi har försökt att söka ett 
bra samarbete, men vi känner att 
vi måste ta det här beslutet och 
skiljas åt. De får ha sin framtids-
strategi och vi vår. Det ligger inga 
hard feelings i det, men till slut 
tar energin slut, säger Gunnar 
Sanderup.

De medarbetare som varit 
verksamma i Ford-affären på Rej-
mekoncernen kommer att stanna 
kvar och efter avvecklingen få nya 
uppgifter. Uppsägningstiden är 
två år. 

REDAN NU HAR Hyundaihandlaren 
David Burman tagit över försälj-
ningen av Ford i Linköping. Under 
uppsägningstiden fortsätter Rejmes 
fullfölja sitt avtal och ta hand om 
sina kunder.

Erik Lindham, informationschef 
för Ford Sverige:

– Rejmes har valt att säga upp 
avtalet med Ford i Norrköping och 
Örebro. Beslutet påverkar bilför-
säljningen och verkstadsservicen. 
Ford är redan i full gång med att 

hitta ersättare för orterna.
Mikael Lidman, vd på Svenska 

Fordhandlareföreningen, ser också 
att fler ÅF kommer till när andra 
ÅF lämnar.

– Marknaden förändras, vilket 
ger nya förutsättningar. Oavsett vil-
ket vägval våra ÅF gör, tillhanda-
håller föreningen korrekt support 
så länge avtal är gällande. Likväl 
som att nya ÅF erhåller service av 
föreningen då flera nyinvesteringar 
görs i Ford-affären. 2 me

 Rejmes fimpar 
Ford helt
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Rejmekoncernen säger upp avtalet med Ford 
i anläggningarna i Norrköping och Örebro. 

Plastreparationer 2.0.

FAKTA

l Fler än 400 svenska 
verkstäder lagar bilplast, 
tillsammans är det mer än 
300 000 delar varje år.

l Plastreparationerna om-
sätter mer än 500 miljoner 
årligen.

Gunnar Sanderup, koncernchef 
och vd för Rejmekoncernen, 
avslutar ÅF-avtalet med Ford 
Sverige eftersom han inte 
delar Fords framtidsstrategi.

0510-88 490 • info@carpart.se
www.carpart.se

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

Vi utför även kalibrering av:
Avvägning lyftar (4-pelar/körbane) / Balanseringsmaskiner
Hjulinställare / Indikatorklockor / Läcksökare / Mikrometrar
Momentnycklar / Multimetrar Oljepåfyllare / Skjutmått
Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Rikstäckande Service.

10054
ISO/IEC 17025

NYTT I VERKSTADEN!

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

VOLVO VÄXJÖ

Arbetsplatsinrede från DEA. Rent och snyggt. 

BMW TROLLHÄTTAN

ARBETSPLATSINREDNING

Flexibel hydraulisk 2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR 
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 
eller standard 3 delade.
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

2-pelarlyft 5,5
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

2-pelarlyft 5,5 ton OMCN 199WR 
och WRX. För dom större fordonen som även fungerar 
på dom mindre. Finns i två versioner, med svivlande armar 

HYDRAULISK 2-PELARLYFT 5,5 TON

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till 
7 meter. Standard körbanor eller för 3D hjuldiagnos. Integrerat saxlyft 
bord för personbilar eller transportbilar som tillval.

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

MADE IN ITALY

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

Auktoriserad serviceverkstad och reservdelar.

SNABBT – SÄKERT – EFFEKTIVT
Från 3,7 till 18 kW

BOKADEMO!

Maximalt platsutnyttjande. 4.5, 5,5 och 8 ton. I längder ända upp till Maximalt platsutnyttjande. Maximalt platsutnyttjande.  ton. I längder ända upp till  ton. I längder ända upp till 
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SLARV OCH MISSTAG i svenska 
bilverkstäder har debatterats – i 
branschen, i medierna och på 
Konsumentverket. TV-program-
met Kalla Faktas avslöjande 
reportage om bilverkstäder i 
oktober 2014 blev en larmklocka, 
med anklagelser om fusk, felaktiga 
reparationer och bristfälligt kund-
mottagande. Efter ett möte med 
konsumentministern var bud-
skapet krasst: Sanera branschen, 
annars väntar lagar och myndig-
hetskontroll.

Jämfört med övriga EU-länder 
har Sveriges verkstäder länge levt 
i en ovanlig tillvaro utan krav 
på verkstadscertifiering. Men i 
september lanseras alltså Godkänd 
bilverkstad, med branschorganisa-
tionerna MRF och SFVF i ryggen.

– Det handlar i grunden om att 
branschen har fått en chans till att 
rätta till bristerna i kvalitet och ru-
tiner. Myndighetsutövning borde 
vi se till att slippa. Och betalar 
kunden 100 procent ska kunden få 
100 procent, säger Tommy Letzén, 
vd på MRF.

NU VÄNTAR EN tid av inskolning 
och systematisering. Hela 24 
kravkategorier ska uppfyllas och 
prickas av. De är inordnade under 
huvudkategorierna:
1. Kvalitetsledningssystem
2. Organisation
3. Avtal
4. Lagar, förordningar, föreskrifter
5. Skatter
6. Personal
7. Teknik, struktur och rutiner
8. Revision av aktiviteter

MRF:s servicemarknadsansva-
rige Joachim Due-Boje har arbetat 
med utvecklingen av certifiering-
en och missionerat om Godkänd 
bilverkstad på en turné i Sverige. 
Han håller med om att det kan se 
ut som mycket på en gång.

Är det inte risk att verkstäderna 
nu upplever sig stressade av 
sina egna företrädare?

– Nja, jag ser punkterna sna-
rare som minimikrav för att driva 
professionella företag. Och det 
är bättre att börja förhålla sig till 
Godkänd bilverkstad än till myn-
dighetskontroller, för de skulle helt 
säkert vara mycket krångligare.

Enligt Joachim Due-Boje är må-
let att alla medlemsföretag I MRF 
ska vara anslutna till december 
2017. Han rekommenderar också 
verkstäderna att kontakta MRF 
för att få ett hjälpdokument för 
implementering.

– Sedan kan det vara klokt 
att börja med att exempelvis gå 

igenom rutinerna med stickprov, 
inventera vilken utbildning och 
kompetens företaget har. Men allt 
finns i vårt hjälpdokument, som är 
gratis för medlemmarna.

TOMMY LETZÉN FÖRKLARAR att 
Godkänd bilverkstad kan integre-
ras med befintliga certifieringar på 
företagen. 

– Har en verkstad redan stick-
prov på mekaniker via exempelvis 

Kontrollerad bilverkstad kan det 
användas också inom Godkänd 
bilverkstad, och finns redan en 
tredjeparts-revison kan den göras 
av samma firma, samma dag.

Tommy Letzén säger att 
Godkänd bilverkstad-certifiering 
är tänkt att bli en obligatorisk 
grundnivå för medlemskap i MRF. 
Men certifieringen innebär också 
kostnader.

Hur stora kan kostnaderna 
bli?

– Två externa kontroller per me-
kaniker och år ger en summa runt 
10 000 kronor. En revision på en li-
ten verkstad på mellan en halv och 
en dag, mellan 5 000 och 8 000. Då 
landar man på 18 000 kronor. Men 
har man redan stickprov och andra 
revisioner kan den extra direkta 
kostnaden bli så liten som någon 
tusenlapp. Den egna arbetsinsatsen 
tillkommer givetvis. 2 pf

Fotnot: Riktlinjerna finns att hämta 
på mrf.se/bilverkstad

I september rullas branschlicensen God-
känd bilverkstad ut i Sveriges bilverkstäder. 
Tiden för pilotprojekt, remissrundor och 
förberedelser är över – nu ska kvaliteten 
säkras på bred front.

GODKÄND BILVERKSTAD

Avspark för 
verkstads-
certifiering

Här, från informationsmötet i Hässleholm nyligen.

Branschen tar ett kvalitativt 
steg framåt i och med 
Godkänd bilverkstad.

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

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

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

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

hr motor Ljusdal, inflytt dec-15
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Motorplock
5 färska höjdare
Biltypen suv vinner alltmer terräng. På vårens bilsalong i Genéve stod det minst en högbyggd bil 
med tilltagen frigångshöjd i var och varannan monter, i alla storleks- och prisklasser och med 
mer eller mindre fantasifull design. Fler kommer, vilket ett antal konceptbilar vittnade om. Här 
är ett litet axplock av bilsalongens nyheter.

4. Öppen för äventyr
Inte mindre än tre nya suv-modeller med VW-märke i nosen 
ska komma de närmaste åren. Hur den Polo-stora bilen 
kan se ut antyder den tufft designade T-Cross Breeze. Kon-
ceptbilen är en fyrsitsig korsning mellan suv och cabriolet 
med tygtak. Drivkällan är en enliters bensinmotor med 110 
hk. Interiören är nästan helt fri från vanliga knappar och 
reglage. Det mesta är ersatt med interaktiva, digitala instru-
ment som reagerar på beröring eller gester. 

BARRTRÄ
ERSÄTTER PLÅT
HISTORIEN GÅR IGEN. Framtidens bilar kan, 
liksom de första motordrivna vagnarna, 
byggas av trä. Men det handlar inte om 
hyvlade brädor eller limträbalkar. Svenska 
forskare har av träfiber lyckats utveckla ett 
kompositmaterial som kan mäta sig med 
dyr kolfiber och som kan användas i stället 
för plåt. 

Nyligen visade en grupp forskare från 
KTH samt forskningsinstituten Innventia 
och Swerera Sicomp en modellbil med 
vackert rutmönstrat tak (som vi visade en 
bild på i förra numret), gjort av 
kolfiber som framställts av lig-
nin från barrträd. Lignin är en 
biprodukt vid tillverkningen av 
pappersmassa och ett betydligt 
miljövänligare grundmaterial 
i kolfiber än dagens, som är 
oljebaserat. 

KOLFIBER ÄR ETT utmärkt material för 
biltillverkning. Det är urstarkt och lättare 
än plåt, men dyrt. Därför används kolfiber 
i allmänhet bara i tävlingsbilar eller 
exklusiva modeller där priset inte spelar 
så stor roll. Men kolfiber som baseras på 
lignin skulle kunna bli billigare. Det finns 
ju gott om råvara och tillverkning i större 
skala kan göras kostnadseffektiv, anser 
forskarna. 

Träbaserad kolfiber kan i stor utsträck-
ning ersätta plåt, vilket skulle göra bilarna 
betydligt lättare än i dag. Materialet kan 
bana vägen för eldrivna bilar, på mer än 
ett sätt. Lignin går nämligen också att 
använda som elektrodmaterial och på 
KTH pågår intensiv utveckling av en ny 
typ av batterier. I den eldrivna modellbilen 
används lignin som material i batteriet.

Innan bilar kan byggas av träd från 
svenska skogar återstår dock mycket forsk-
ningsarbete. Nästa steg blir tillverkning av 
ligninbaserad kolfiber i lite större skala. 
Forskarna hoppas att materialet ska vara 
färdigt för att börja användas av bilindu-
strin inom en tioårsperiod. 

5. Sticker ut i stan
Få bilar sticker ut med lika iögonfallande design som 
Toyotas kompakta suv med det kryptiska modellnamnet 
C-HR. Den 4,35 m långa bilen ska locka köpare med ”aktiv 
urban livsstil”. Karossen verkar ha bara två dörrar, men 
det finns faktiskt även ett par väl kamouflerade bakdör-
rar. Bilen bygger på Toyotas nya plattform och drivs av 
samma hybridsystem som Prius, vilket ger en effekt på 
122 hk. Försäljningen börjar i Europa efter halvårsskiftet. 

2. Lillebror i Audifamiljen
Lilla Q2 är den fjärde och minsta medlemmen i Audis 
familj av suvar. Med en längd på 419 centimeter är den 
nästan 90 centimeter kortare än stora Q7 men naggande 
god och lika välutrustad som sina större syskon. Ett fast 
simkort i bilen öppnar för de flesta online-tjänster och på 
en touchplatta kan föraren med ett finger skriva in resmål 
i navigeringssystemet. Sex motorer finns att välja på och i 
de starkaste versionerna är fyrhjulsdrift standard. 

2

AV  MARIANNE STERNER

”Om vi ersatte plåt med träbaserad kol
fiber skulle bilarna bli betydligt lättare”

Rutmönstrat tak.
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3. Skogsmulle med stil
Bekvämare och med större elegans än i Maserati 
Levante går det knappt att ta sig ut i svampskogen. 
Den väldiga, fyrhjulsdrivna suven (5003 cm lång) vilar 
på en luftfjädring med fem olika höjdinställningar och 
sex hårdhetsgrader. De åkande sitter på lent skinn och 
silkestyg från Ermengildo Zegna. Bilen är döpt efter en 
varm Medelhavsvind och den kan storma fram när det 
behövs. Med en treliters V6:a på 430 hk gör den 0-100 
km/tim på 5,2 sekunder och toppar 264 km/tim. 

1. Seat surfar på suv-vågen
Seat hakar på trenden med kompakta suvar och pre-
senterar sin första modell. Den 4,36 meter långa Ateca 
är döpt efter en by väster om Zaragoza. Namnet är 
gammalt men den spanska bilen toppmodern och full-
proppad med all den senaste tekniken. En kökörningsas-
sistent kan lotsa bilen i farter upp till 60 km/tim och om 
föraren verkar somna tar ett nödsystem över och stan-
nar bilen vid vägkanten. Tre års gratis service är säkert 
ett lockande köpargument när Ateca lanseras i höst. 

Seat Ateca.

VW T-Cross Breeze.

Audi Q2.

Maserati Levante.

Toyota C-HR.

E-Mail: dealer@carfax.se | Telefon: 010 – 195 95 20 | Hemsida: www.carfax.se

GÖR BÄTTRE BILAFFÄRER.
Din säljframgång bygger på att ha koll på historiken, varje begagnad bil har 

en egen unik historia – och ett unikt värde.

Många ägare

Inkonsekvent mätarställning

Tidagare varit stulen

Taxi/hyrbil

Importerad från t.ex. Litauen

Underkänd besiktning

Få ägare

Låg mätarställning

Aldrig stulen

Inte använd som taxi

Svensksåld

Besiktigad

Lika på ytan. Olika 
värden 

under huven.

Lika på ytan. Olika 

under huven.

Lika på ytan. Olika 

under huven.

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

Dra fördel av de värdefulla och viktiga uppgifterna du får i 

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

 EXKLUSIVT FÖR 
 MRF MEDLEMMAR!

PÅ CARFAX DEALER
ADVANTAGE PROGRAM

20% 
RABATT



Nya coola 
led-lampor
Cat lights kommer med nya 
högkvalitativa arbetslampor av industriklassat ma-
terial. Säljs av Actia Nordic. Handlampan på bilden, 
som heter 2405, kostar 489 kronor exkl moms.

Arbetsstrålkastaren Hella Q90, som KGK säljer 
för 596 kronor exkl moms, är lätt och energieffek-
tiv. Har fullständigt rostskydd, slagtåligt plastglas 
och en specialutvecklad multifacettreflektor som 
ger ett ljus likt dagsljus.  

Dressad stil
Svenska skomärket Eytys har kommit med den 
här snygga ryggsäcken i kollektionen Void. Kraftiga 
sömmar, vattentät funktion och justerbar överdel. 
Kan hittas på nätet till priser runt tusenlappen.

Nytankat2
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Lasta cabben
Toplift har lanserat ett alternativ till lasthållare för 
cabrioleter och roadsters, en rejäl vattentät väska 
som fästs med remmar runt bakluckan. Ser coolt 
ut. Väskan läggs på en glidsäker duk som skyddar 
bilens lack. Finns i två storlekar, en mindre för 
1 745 kronor inkl moms, och en större för 1 998 
kronor.

Två skonyheter
Jobi Footright, som ständigt utökar sitt modellpro-
gram, har i vår kommit med bland annat lättvikta-
ren Brynje, en skyddssko som andas ut fukt inifrån 
med skyddar mot fukt utifrån. Pris 1 295 kronor 
exkl moms. Sandalen Web med rundad sula är Jo-
bis bästsäljande arbetssko som nu också kommit i 
färgen fuchsia. Pris 949 kronor exkl moms.

Ny spolmaskin
för automatlådor
LBM Autoparts har tagit upp det kanadensiska 
märket Motorvac och har tillsammans med de 
andra företagen i STS-group ambitionen att vara ett 
ledande teknikcenter för automatväxellådor. I den 
strävan lanseras nu den här mobila spolmaskinen 
som kan köras på tolv volt och underlättar ett kom-
plett oljebyte.  Priset är 44 900 kronor plus moms.

Bekväm 
ordning.

Give away?
Den här nya mappen i snygg design är specialgjord för bilens alla hand-
lingar. Här finns plats för cirka 200 afyrablad, exempelvis inköps- och 
besiktningsskvitton, bruksanvisningar, servicebok, reparationsfakturor, 
assistansförsäkring etcetera. Hård dubbellimmad papp i skalet med 
fyrfärgstryck och förberett för hål för reservnycklar. Kan köpas från 
 ExxMapps webbutik för 168 kronor inkl moms.

Vinn!
Vi har tio mappar för 
utlottning. 

Delta genom 
att mejla namn 
och postadress till 
redaktionen@motor-
branschen.se senast 
10 juni 2016. Ange 
”utlottning mapp” i 
ämnesfältet.

Ny generation
Alkomätare har det duggat rätt tätt av. Nu har Dräger, som levererar alkotestare till 
polisen, släppt den här professionella Alcotest 3820 på privata marknaden. Nätt fick-
storlek och enkel manövrering. Säljs av KGK, cirkapriset är 2 700 kronor inkl moms.

Universal-
hållare
Den här mobilhållaren 
kan anslutas till en 
extern antenn på 
bilen som fångar upp 
de svagaste signaler. 
Kompatibel med alla mo-
biltelefoner. Priset är 995 
kronor exkl moms.

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

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

Regiontekniker 

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

Luleå l Skellefteå l Stockholm l Örebro l Linköping 
Jönköping l Göteborg l Skåne

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

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

För mer info. 
Välkommen kontakta Johan Hultman på tel.  
010-455 1811 eller läs mer på 
 www.dekra.se
Din ansökan skickar du snarast till:  
DEKRA Quality Management AB,  
Drottninggatan 8,  
632 20 Eskilstuna



Vid millennium-
skiftet tog Carstedts 
Bil initiativ till  miljö-
kvarteret Green zone 
i Umeå och  byggde 
Sveriges, kanske 
världens, miljösmar-
taste bilanläggning 
som fortfarande drivs 
med enbart förnybar 
energi. Nu, femton år 
senare, for vi dit igen 
för att höra hur idéerna 
hållit och förväntning-
arna infriats.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON 
FOTO  JOHAN GUNSÉUS &  ING-CATHRIN NILSSON

T
rogna läsare av Motor-
branschen kanske minns 
de frekventa skriverierna 
om den långsiktigt hållbara 
satsningen som Per Car-
stedt iscensatte i Umeå i 
samverkan med Statoil och 

McDonald’s – ett kretsloppsanpassat kvarter för 
bilismen.

Det ser ut som då, på kullen invid Norr-
lands mest trafikerade väg om man undantar 
Europavägarna. En skillnad är att det är grö-
nare; växterna på bilanläggningens tak är tätare 
och nog har den uråldriga eken som vådligt 
flyttades hundra meter, hunnit växa ytterligare. 

Bilanläggningen som är Carstedts Bil tronar 
tung med sin träfasad, bestruken med ljus 
faluröd slamfärg. Inget slitage märks ännu på 
fönsterbågarna av kärnfura.
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2  I  F R A M K A N T  I  C A R S T E D T S 

Stolt platschef är Pär Wenn-
berg, ”hållbarhetstänket 
fortplantar en självaktning 
hos alla emdarbetare”. 

Hur gick
det sen?
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2  I  F R A M K A N T  I  C A R S T E D T S  B I L

Allt i den här anläggningen byggdes med 
en helhetstanke om hushållning av naturens 
resurser. 

Allt sedan starten har en miljon människor 
passerat här och då menar vi inte kunderna 
utan folk på studiebesök från skolor, univer-
sitet, EU, regeringar och miljöorganisationer. 
Bara under den årliga ”Nyfikna veckan” 
kommer fler än 500 personer. Green zone är 
kanske till och med mer känt utomlands än i 
Sverige. Utmärkelserna är många.

OMTALAT ÄR PROJEKTET i alla händelser. Vi 
har kommit hit för att få en liten utvärdering. 

Vad har det gett? Man kanske kan vara så kon-
kret att direkt fråga: Säljer ni mera bil?

– Alldeles säkert, säger ekonomichefen 
Lars Gustafsson. Både direkt och indirekt.

Ja, Carstedts säljer väldigt bra, och vad 
ledartrojkan vill understryka är att det beror 

på ett helhetstänk som tar avstamp i den 
miljövänliga anläggningen men som alstrar så 
mycket mer.

– Det skapas en stämning av stolthet och 
engagemang hos personalen och det känner 
kunderna. Jag har hört sägas på stan att ”där 
finns en uppriktighet och ett ärligt sälj som 
inte finns på andra ställen”.

– Vi kan ju framhålla miljötänket mer än 
andra i marknadsföringen, säger Pär Wenn-
berg som är platschef i Umeå.

Carstedts uppfattas som miljövänner, och 
är det också. De är övertygade om att det inte 
kommer att köras mindre bil om tjugo år och 
vill därför vara en del av lösningen på miljö-
problemen, inte en del av problemen.

Hos Carstedts säljs och servas bilar till 
kulisser av gediget trä och gröna växtväggar 
som renar luften och tillför syre. Miljötänket 
sitter både bokstavligt och bildlikt i väggarna. 
Och det genomsyrar arbetsmiljön i många 
avseenden.

Alla nya medarbetare trimmas i miljö-
frågor. All personal är med att sätta upp nya 

miljömål varje år. Och de mål som antas 
revideras efter årens slut av en oberoende 
tredjepartskontrollant.

Pågående mål är försäljning av däck med 
lågt rullmotstånd och försäljning av bilar med 
låga koldioxid- samt Nox-utsläpp. Historiskt 
har målen ofta varit kopplade till etanol-
bilsförsäljning, men eftersom det inte finns 
sådana bilar att få tag på nu väntar man i stäl-
let på att det ska komma el- och hybridbilar 
från Ford.

DET VAR FÖRSTÅS dyrare att bygga så här, 
cirka tjugo procent mot konventionella 
metoder (det kostade runt 70 miljoner då för 
femton år sedan).

– Ett av problemen var att byggbranschen 
gärna vill räkna hem ett projekt på några få 
år, säger Lars Gustafsson och inflikar gärna 
att byggandet står för 45 procent av Sveriges 
koldioxidutsläpp.

Carstedts byggde inte till lägsta pris, men 
de byggde långsiktigt och hållbart 
och har sparat massor med energi 
och därmed fått ner driftkostna-
derna oändligt, därtill skapat sig en 
attraktiv image gentemot kunder och 
arbetskraft.

Och visst har investeringarna 
kunnat räknas hem ekonomiskt.

Också i den äldre anläggningen i 
Örnsköldsvik har miljöförbättringar 

och energibesparingar gjorts i samband med 
renoveringar. 

– Uppvärmningskostnaderna halverades 
till exempel när lackeringen övergick från olja 
till gasol för ett tiotal år sedan och dessutom 
förkortades ledtiderna, säger Lars Gustafsson.

NÄR NYA CARSTEDTS i Umeå byggdes var 
en av de stora byggtekniska utmaningarna 
att ersätta spik med skruv och bult för att 
allt material skulle kunna återvinnas om det 
händelsevis skulle behövas.

– Nu sätts det snart på prov när godsmot-
tagningen ska skruvas ner för att ge mer plats 
åt verkstäderna, säger Per Wennberg.

När anläggningen i Umeå byggdes ivrade 
Carstedts mycket för etanolbilar och direkt-
importerade bland annat en modell själva 
med generalagentens goda minne. Nu är de 
på väg att bli femte svenska Ford Store, en 
”Ford sustainable store”.

Då återstår väl bara frågan hur miljö-
vänligt det är att sälja en V8 Mus-
tang …? 2

FOTNOT: Under hela resan i Umeå 
har Esam, en konsultfirma för 
hållbar utveckling, funnits med som 
bollplank. I dag guidar de bland an-
nat vid studiebesök i anläggningen. 
”Vi betraktar dem som en lokalkost-
nad”, säger ekonomichefen.

E T T  K R E T S L O P P

Miljösmarta 
exempel
Anläggningen byggdes med beprövade 
spetslösningar för hållbarhet och 
kretslopp, här är några:
✔ Tolv gröna oaser är levande filter 
inne i lokalerna. Tropiska växter syre-
sätter luften och eliminerar mycket av 
ventilationsbehovet.   
✔ Tre fjärdedelar av byggnadsmate-
rialet är framställt inom en radie av 
tio mil från Umeå. På fönsterbågarna 
av långsamväxande kärnfura är det 35 
års garanti. 
✔ Mycket av byggnadsmaterialet har 
flera funktioner, till exempel är in-
nertakets träullsskivor både värme-
isolerande, ljuddämpande och en del 
både av kylsystemet och bärande i 
konstruktionen.
✔ Huvuddelen av värmen produceras 
av överskottsenergi samt berg- och 
solvärme.
✔ Ventilationsluften värms via en 
solfångare på taket.
✔ Elljus ersätts soliga dagar av dags-
ljus via lanterniner på taket.
✔ Alla elkablar är återvinningsbara.
✔ De anställdas parkeringsplatser har 
temperatur- och tidsstyrda motorvär-
maruttag.
✔ Gröna växter är levande filter som 
renar luften, tillför syre och ökar luft-
fuktigheten.
✔ En del av ventilationen sker genom 
självdrag.
✔ Dammfiltren är tvättbara.
✔ Skyltar och lagerhyllor är av trä.
✔ Hydraullyftarna har vegetabilisk olja.

”PÅGÅENDE MILJÖMÅL ÄR FÖRSÄLJNING 
AV DÄCK MED LÅGT RULLMOTSTÅND OCH 
BILAR MED LÅGA UTSLÄPP”

CARSTEDTS BIL
SÄTE: Umeå och Örnsköldsvik.
GRUNDADES: 1955 av Martin 
Carstedt i Lycksele.
VERKSAMHET: Auktoriserad 
Fordhandlare. Service av Saab. I 
Örnsköldsvik också av Mazda plus 
komplett skadeverkstad inklude-
rat glas som också är lejdverkstad 
för Volvo, Renault, Subaru och 
Honda.
ÄGARE: Per Carstedt.
VD: Ulf Sundberg.
MILJÖCERTIFIKAT: ISO 14001, in-
går också i en nätverkscertifiering 
för småföretagare i Umeå.
OMSÄTTER: Drygt 200 miljoner.
VINST: Cirka tre procent.
ANTAL SÅLDA BILAR: Runt 1 200, 
varav cirka hälften nya.
MER: Carstedts är majoritetsägare 
i ett vindkraftverk i Skagshamn i 
syfte att kunna alstra el i kompen-
sation för den som förbrukas.

5 STARTRÅD:
1. Våga, det kommer att ge 
mycket positivt tillbaka!
2. En bra början kan vara en 
översyn av elförbrukningen!
3. Sätt nåbara mål!
4. Engagera personalen från 
första början!
5. Acceptera att det kan ta 
tid och att alla miljötekniska 
lösningar inte fungerar i 
början!

5 VERKSTADSIDÉER:
✔ Varje gång en bil levere-
ras av Carstedts är köpa-
rens blivande mekaniker 
med, lämnar sitt visitkort 
och lovar att försöka ta hand 
om bilen fortsättningsvis. 
Det är mycket uppskattat 
bland kunderna.
✔  Varken verkmästare 
eller kundmottagare finns 
i verkstäderna, kunderna 
kommunicerar direkt till sin 
tekniker. 

✔  Kunder välkomnas att 
vara med nät deras bilar 
repareras och servas.
✔  Verkstäderna säkerhets-
utrustar alla nya bilar som 
säljs med antiglid, antisladd 
och active city break.
✔ Serviceverkstäderna är 
två, ”Verkstad nord” och 
”Verkstad syd”, mellan dem 
reservdelslagret ”där slaget 
står”.
 

 Skruva upp miljötänket!

Alla byggnader har sedumtak med plantor, en del i klimatsys-
temet och dagvattenhanteringen och även bostad för fåglar och 
insekter.

Pär Wennberg vid en av alla gröna oaser 
som gör luften frisk och är sköna att se på.

Lars Gustafsson under 
globen av Anders Åberg 

som elvererades på 
invigningsdagen.

David Sandén på 
Esam guidar.
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Den virtuella bilhallen
– vill kunderna ha den?
Kommer morgondagens kunder att köpa bilar över nätet? Svaren brukar bli som 
man frågar, tillfrågas generalagenterna är de i allmänhet positiva men självklart inte 
återförsäljarna. Vi frågade tre konsumenter: Kan du tänka dig att köpa en bil online, 
utan att klämma och känna, bara gå in på en sajt, kryssa i motorstyrka, färg och lite 
extrautrustning, mata in kortnumret och vänta på transporten från DHL ...?

Kan du tänka dig att köpa en ny bil på internet?
– Ja, inga problem.

Allvarligt? Ser du inga nackdelar?
– Jovisst. Det blir ju ingen personlig service, 

men jag skulle ändå kunna tänka mig att göra det.

Även om firman ligger på andra sidan jord-
klotet?

– Nej, jag skulle välja en aktör på nära håll, nå-
gon här i Norge eller kanske möjligtvis i Sverige. Då 
skulle jag inte ha några problem med det. Priset? 
Ja, det förväntar jag mig ska vara lite lägre om jag 
köper på internet. Kanske 20 procent lägre. 

Du litar på internet?
– Ja, i det här fallet. Och jag tror även att själv-

styrande bilar är framtiden. Fördelen? Det blir mer 
komfortabelt eftersom man kan slappna av och 
göra något annat. Dessutom färre olyckor.

Bilköp på internet, vad tror du om det?
– Jag tittar gärna på internet och kollar vad jag 

vill ha, men jag skulle aldrig betala för en ny bil 
via internet. Inte när det handlar om så mycket 
pengar. Aldrig.

Aldrig?
– Alltså om jag visste att det var en helt säker 

sida, om det är via BMW:s eller Volkswagens 
hemsida. Då skulle jag kanske känna mig mer 
säker. Det måste i alla fall finnas en garanti för att 
det fungerar. Priset online? Det borde vara lägre, 
kanske 20 procent under butikspriset? 

Varför det?
– För att det blir billigare för säljarna. Det krävs 

färre människor och det blir lägre omkostnader. I 
vår egen firma kan kunderna beställa värmesys-
tem online, men vi tar betalt via faktura som vi 
lämnar över när installationen är klar.

Köpa ny bil på internet, är det något för dig?
– Ja, om jag kan gå och kolla på bilen någon-

stans innan jag sedan köper så kan jag tänka mig 
att inleda och avsluta affären online. Men jag skulle 
inte vilja göra det helt via internet, liksom bara be-
ställa och så står det plötsligt en bil på parkeringen 
… nej, det skulle jag aldrig göra. 

Varför inte?
– Jag vill se hur bilen ser ut och kunna ställa 

frågor till en säljare. Fast i och för sig bryr jag 
mig inte så mycket om utseendet, bara den är vit, 
fyrkantig och fungerar bra.

Varför inte köpa den av samma säljare som du 
ändå besöker för att ställa frågor?

– Visst, om säljaren är övertygande. Och om 
priset skulle vara lika bra som på internet. Jag hade 
nog förväntat mig ett avdrag på 20 000–30 000 om 
jag handlat den online. Eller typ 20 procent.

MORTEN MJÖLNES

Gör: Förvaltningsrevisor.
Bor: Oslo.
Kör: Volkswagen E-Up.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

NAFISSE HALAWI

Gör: Studerar till röntgen-
sköterska.
Bor: Trollhättan.
Kör: Skoda Fabia 2013.

POURIA ARASTA

Gör: Installerar värmesystem.
Bor: Älvängen.
Kör: ”Har teoriprovet kvar....”

Global åkstol
– originalet!

Kontakta oss för snabb leverans.

Snart500.000sålda!

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

Nu500.000sålda!

För din trygghet. 

Induktor AL 100991
Passar till Alesco 1200 
och Alesco 4000.

Alesco har tagit fram en helt ny och unik kundspecifik Induktor, 
som har varit starkt efterfrågad på marknaden och av våra kunder 
– nu finns den för leverans hos oss på Autoverktyg!

Nyhet!

Kva l itét sproduk ter sedan 1987

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

Först ut med Induktor anpassad för Alesco. Nyhet
unik Induktor!



DIGITAL FINANSIERING

STÄNDIG UTVECKLING FÖR ATT VARA FÖRST I FRAMTIDEN!
Vårt Dealerpadkoncept har nu fyra appar. Ett enastående koncept för att ta nästa steg i din digitalisering 
– nu med fler ännu fler affärsmöjligheter.

Kontakta din lokala DNB representant för mer information.

Lite enklare, mycket bättre...

NYHET
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VÄLKOMMEN FCA

DNB:S ERFARENHET KOPPLAR FINANSIERINGEN NÄRMARE BILAFFÄREN
Med stor säljkår och personligt engagemang kommer vi att hjälpa Fiat, Chrysler och  
Alfa Romeo återförsäljare att sälja fler bilar. Personliga kontakter och modern teknik,  
gör kombinationen oslagbar.

Vi har öppet sju dagar i veckan – helgöppet mellan 11-15 både lördag och söndag.

Ett märkessamarbete gör skillnaden!

Peter Brorson, 
Märkeschef FCA Finans 
070-399 50 01

Bertil Johansson,  
Chef bilfinansiering
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VÄND
och se utfallet!

ÅRETS VINNARE
S I DA N 3 6

ÅRETS RAKET
S I DA N 42

ÅRETS RANKNING
S I DA N 4 3

21 ÅRS UTVECKLING
S I DA N 4 6

Närmare affären

08-635 38 00  |  wasakredit.se

Wasa Kredit är inte som andra
Bilköpare är inte stöpta i samma form. Därför ger dig möjlighet att erbjuda en kundanpassad finansiering 
som möjliggör fler affärer med dina kunder. Vi på Wasa Kredit ger dig en  personlig service alla dagar i 
veckan. Självklart kan du även göra en kredit förfrågan elektroniskt och få svar direkt.

Varmt välkommen att kontakta oss
bil@wasakredit.se, 08-635 38 85

Mårten Larsson, försäljningschef bil
marten.larsson@wasakredit.se
08-635 37 47, 070-681 37 47

Våra öppettider:
Måndag–fredag 09.00–19.00
Lördag 11.00–16.00
Söndag 11.00–15.00



 

  MOTORBRANSCHEN 4 .2016 37 36 MOTORBRANSCHEN 5 .2016

T
rots fjolårets kanonfina resultat 
stiger index i år ytterligare dryga 
två procent. Vinsten är odiskuta-
bel. Och den är än mer impone-
rande om man räknar förstaplat-

ser. På hela 69 frågor av 141 är Mercedes-Benz 
kommersiella fordon bäst i klassen. Det är 
mer än dubbelt så många som den som kom-
mer närmast. Allra flest förstaplaceringar 
staplar man på eftermarknadsområdet, och då 
särskilt på frågor om generalagentens support 
inom service.

– Vi har försökt lyssna på återförsäljarna 
och förstå marknaden. Tidigare har vi be-
handlat försäljning och eftermarknad mer 
som två skilda företeelser, nu försöker vi knyta 
ihop de bägge. Vi har satsat på att stärka efter-
marknaden och fokuserat mer på reservdelar 
och verkstadsbehov.

Ett annat område där förändringar under 
året har resulterat i starkare betyg är frågor 
kopplade till marginalsystemet. 

– Vi hade ett väldigt komplext system som 
vi har förenklat genom att plocka bort en 
del saker, som till exempel CSI (Customer 
satisfaction index) för verkstadsbesök. Det är 
meningslöst när företaget ringer upp kunden 
tre månader efter verkstadsbesöket, säger han.

ÖVERLAG ÄR SITUATIONEN oerhört stabil för 
tillfället. Det gäller förstås inte bara Mercedes-
Benz, men på transportbilssidan levererades 
nästan 5 000 fordon ifjol, vilket var rekord.

– Vi ser att handlarna investerar, vilket 
inte alltid har varit fallet, och det är en viktig 
signal för mig, säger Frank Braband.

Han vill att handlarna ska tjäna så mycket 
pengar som möjligt, det är något som även 
huvudmannen tjänar på.

Sverige, med sina två stora lastbilstillverka-
re, är självfallet en svår marknad att sig in på.

– Vi är bra på storkunder, men har svårare 
att penetrera småkundssegmentet där kun-
derna vuxit upp med Volvo eller Scania, säger 
han och fortsätter:

– Facebook har i det sammanhanget blivit 
en allt viktigare kanal för att kunna kommuni-
cera direkt med våra kunder.

ATT GENERALAGENTEN GÖR en hel del rätt 
visar svaren på frågan om hur nöjda handlarna 
är med företagsledningen beträffande försälj-
ning. Betyget är rätt och slätt maximala 5,0. 

– Min filosofi, för mig som bara är här på 
ett tidsbegränsat förordnande, har varit att 
delegera så mycket som möjligt till mina när-
maste medarbetare för att de ska känna att de 
har mandat att lösa problemen på fältet, säger 
Frank Braband.

It är det enda området där betygen ligger 
kvar på en mer modest nivå.

– It är definitivt en utmaning för oss. Vårt 
extranet har inte varit tillräckligt bra, och här 
finns det potential till förbättring, säger han.

Men it-området är ett undantag. Den 
höga nivån helt enkelt bedövande. På vilket 
annat område man än betraktar hittar man 
Mercedes-Benz kommersiella fordon i den 
absoluta toppen. 2

KOMMENTAR: 
JAN CARLSSON, 
ORDFÖRANDE I 
ÅTERSÄLJARFÖREN-

INGENS LASTBILSGRUPP

Lyhördhet 
vinner 
Lyhördhet är ett visdomsord som passar 
ovanligt väl in för att beskriva relationen 
mellan generalagent och handlare hos 
Mercedes-Benz kommersiella fordon. Jan 
Carlsson är ordförande i återförsäljarför-
eningens lastbilsgrupp.

– Vi har ett bra samarbete, lyssnar 
på varandra för att hitta sätt att komma 
framåt. Vi har en väldigt bra produkt och 
är hungriga på att öka vår marknadsandel 
som nummer tre på den svenska markna-
den, säger han.

Jan Carlsson hyllar flera av generala-
gentens aktiviteter, till exempel de så 
kallade ”fuel duels”, där Mercedes låter 
ett åkeri låna en lastbil under en tid och 
köra den på exakt samma sätt som övriga 
bilar i åkeriet. Sedan jämförs bränslere-
sultatet med åkeriets snålaste modell.

– Det har varit en väldigt populär 
aktivitet som gett en positiv känsla, säger 
Jan Carlsson.

Han håller med Frank Braband att det 
var ett bra drag att förenkla bonussys-
temen.
– Det är jättebra att dessa är relevanta 
och uppnåeliga. Nu ser vi utslaget och 
har ett jättebra system, säger han.

Biltillgång är ett av få områden där 
betygen går tillbaka. 

– Vi har varit bortskämda med korta 
ledtider. Nu har hela Europa exploderat 
och allt går för fullt. Det har lett till att vi 
får vänta. Procentuellt sett får vi relativt 
få bilar till Sverige.

Han håller med om Frank Brabands 
självkritik rörande it-systemen.

– Där är vi inte helt nöjda. Systemen 
borde kunna synka bättre, säger Jan 
Carlsson.

Allt i Frank Brabands utsaga bekräftas 
av Jan Carlsson. Till exempel det delege-
rade ansvaret.

– Vi känner att de regionansvariga har 
mandat att svara och tiden är jätteviktig, 
men man tar tag i det snabbt, säger han.

Jan Carlsson berömmer garantisys-
tem och reservdelsförsörjning, men 
tycker det finns lite mer att göra på 
tillbehörssidan. 

När det gäller kundtillfredsställelse 
upplever han att det är svårare för kom-
mersiella fordon än för personbilar.
– Vem ska man fråga? Ägaren? Driftan-
svarig? Transportbilsansvarig? Frågorna 
kan lätt hamna hos en person som egent-
ligen inte kan svara, vilket gör att det blir 
irrelevant.

Men på det stora hela dominerar oer-
hört positiva grundintrycket. 2

GA-ENKÄTEN

2016

M E R C E D E S  K O M M E R S I E L L A  F O R D O N

Bästa GA i år igen!
Mercedes-Benz kommersiella fordon har gjort det igen. För sjätte året i rad hamnar varumärket i topp 
när handlarna har utvärderat sina huvudmän. Ingen annan generalagent är så bra på att lyssna på 
sina handlare. TEXT NIKLAS ARONSSON / FOTO  JENS NORDSTRÖM

”VI FÖRSÖKER KNYTA IHOP FÖRSÄLJ
NING OCH EFTERMARKNAD TILL EN 
GEMENSAM FÖRETEELSE”

EFTER TRE ÅR är chefen för Mercedes-Benz 
kommersiella fordon i Sverige på väg tillbaka 
till huvudkontoret i Tyskland för att ta ansvar 
för ett stort utvecklingsprojekt.

Det finns ingen dramatik bakom föränd-
ringen. Det är normalt att man som anställd 
av Mercedes-Benz hoppar på en ny utmaning 
efter några års utlandstjänstgöring. 

– Det är faktiskt tredje gången jag får frågan, 
och den här gången kunde jag inte säga nej. 
Jag får ingen sådan chans igen, säger Frank 
Braband.

Det är ganska precis tre år sedan han blev 
försäljningsdirektör för Mercedes-Benz trans-
port och lastbilar i Sverige och Danmark. För 
knappt två år sedan gjordes en organisations-
förändring så att kommersiella fordon och 
personbilar skiljdes åt. Som en följd separera-
des dessa bägge i fjolårets GA-enkät, där Frank 

Braband ansvarade för kommersiella fordon. 
Nu, när detta läses, har han redan slutat 

och flyttat till Stuttgart. Extra kul förstås för 
honom att gå med flaggan i topp.

– Jag är verkligen jättenöjd med resultatet, sä-
ger han, men det är nog bra att jag lämnar över 
nu. Det behövs någon som kan se på frågorna 
med nya fräscha ögon. Det är farligt att slå sig 
till ro och tro att det räcker. Jag ser med respekt 
på de andra varumärkena och hur mycket de 
har förbättrat sig. Där måste vi öka farten och 
springa snabbare i framtiden, säger han.

Mercedes-Benz passar samtidigt på att dela 
upp kommersiella fordon i lastbilar respek-
tive lätta lastbilar. Frank Braband efterträds 
därmed av två personer. För lastbilar kommer 
Martin Hink att ansvara, och för lätta lastbilar 
blir det Martin Lindell som kommer att styra 
verksamheten. 2

Förändringar i organisationen
Snart lämnar chefen Frank Braband Sverige.

Frank Braband jublar 
över förtroendet.

MERCEDES KOMMERSIELL A FORDON GENOM ÅREN
Observera att den tunga sidan och personbilar var sammanräknad före 2015.
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 1 PARTNERSKAP – Att vi lyssnar och synkar våra mål mot återförsäljarna är något 
som båda parter vinner på. Det är viktigt att de känner av vårt engagemang i det 
avseendet.

 2 KUNDFOKUS – Vi har samma fokus 
som handlarna. Det handlar i många fall 
om att göra saker enklare än tidigare. 

Som när vi nu har förenklat vårt bonussystem.

 3 LÖNSAMHET – Det är viktigt att vi 
kan säkerställa att återförsäljarna 
långsiktigt kan tjäna pengar. Vi ser 

inget problem i att handlarna tjänar mycket 
pengar. Det är bra för oss, för då har de råd att 
investera. 

FRANK BRABANDS TRE FRÄMSTA FRAMGÅNGSFAKTORER:
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H
ar Volvo någonsin tidigare 
sett så starkt ut som just nu? 
Succé för nya XC90, som 
tagit alla pris som finns, och 
en rad spännande nya model-

ler på ingång.
– Vi hade ett fantastiskt 2015 där vi ökade 

marknadsandelen, kundlojaliteten, och stärkte 
varumärket, säger Kristian Elvefors, vd för 
Volvo Cars Sverige.

Han känner handlarnas stöd i ryggen.
– De som tvivlade på Geely som ägare har 

haft fel. Förtroendet hos handlarna har aldrig 
varit större. Det kan naturligtvis komma ut-
maningar längre fram som kan göra dialogen 
stressad, men har man en bra grund att stå på, 
så klarar man det, säger han.

PÅ NÄSTAN 30 av 141 frågor i enkäten är Volvo 
Car Sverige bäst i klassen. På ett stort antal an-
dra frågor är de tvåa eller trea. Dessutom ökar 
betygen på över 100 frågor. Imponerande. Det 
gäller till exempel marknadsföring och bonus.

– Vi introducerade ett nytt system 2015. 
Det premierar både beställningar och försälj-
ning, och är inte kopplat till kundnöjdhet. Vi 
har ett separat bonussystem för det. Det ger 
oss bättre styrning för att få ett jämnare flöde 
från fabriken, säger Kristian Elvefors.

Lönsamheten är en av de centrala frågorna. 
Utan lönsamma handlare vet generalagen-
terna att de livsviktiga investeringarna som 
ska attrahera nya kunder uteblir.

– Frågan om lönsamhet har gått från att 
man inte pratade om den alls till att vi har en 
rak och öppen dialog med tydliga mål. Det 
fanns en misstro att GA skulle ta pengarna. 
I dag är klimatet ett annat, säger Kristian 
Elvefors. 

På några få frågor sjunker betygen. Leve-
ransprecision är ett sådant.

– Vi hade en enorm orderingång under 
2015, som gjorde att leveransprecisionen blev 
lidande.

Några andra områden ligger stabila. Det 
gäller utbildning, reservdelar och tillbehör 
där märket parkerat i toppen på i princip alla 
frågor. 

INTRESSANTARE ÄR DET stora viktiga fråge-
batteriet kring generalagentens organisation 
och hur den bedöms. Här presterar Volvo Car 
Sverige klart bättre än i fjol, framför allt på 
säljsidan.

– Vi har haft en stabil och bra succession i 
ledningen. Vi har en väldigt stark företagsav-
delning med delegerat ansvar och full förstå-
else för affären. Hela bilförsäljningsteamet är 
en del av detta. Det är oerhört värdefullt med 
samsyn kring affärsmodellen, säger han.

Kristian Elvefors menar att alla i dag är 
involverade i försäljningen på ett eller annat 

sätt. Det är betydligt mer sammanflätat än 
tidigare.

– När vi bestämmer oss för att göra något, 
gör vi det i gränsöverskridande team.

I fjol underströk Kristian Elvefors vikten 
av kundnöjdhet. Det var den allra viktigaste 
frågan. Den är fortfarande betydelsefull, men 
digitalisering på alla fronter växer snabbt och 
är en avgörande utmaning inför framtiden.

– Vi måste kunna erbjuda lösningar som 
överraskar och skapar mervärde åt kunden. 
Vilka är kundens behov i framtiden, säger 
han. 2

KOMMENTAR: 
CHRISTER PERSSON, 
ANSVARIG FÖR VOLVO 
CAR SVERIGE PÅ 

 VOLVOHANDLARFÖRENINGEN

”Det har 
varit en  
rad bra 
 aktiviteter” 
Hur är dialogen med GA:n?
– Vi har en bra dialog. Man lyssnar på 
våra synpunkter och vi känner att vi har 
fått gehör för dem. I en uppåtgående 
marknad är det förstås alltid enklare att 
ha en bra dialog, men vi är väldigt nöjda.

Vad har generalagenten gjort bra?
– Det har varit en rad bra aktiviteter, 
både kortsiktiga och mer långsiktiga. 
Det har handlat om privatleasing eller 
paketerade produkter mot konsument-
sidan, som följts upp med centrala 
marknadsföringsinsatser och fått stor 
uppmärksamhet.

Finns några orosmoln?
– Egentligen inte. Det ser fortsatt väldigt 
bra ut, även om man kan fråga sig hur 
länge den här starka konjunkturen kan 
hålla i sig. 
– Sedan får vi hålla ögonen på privat-
leasing som gått starkt. Där är det 
restvärdena som kan komma att ställa 
till det framöver om konjunkturen viker. 
Samtidigt har vi ett spännande år fram-
för oss med nya modellintroduktioner 
på gång.

De flesta enkätbetyg går upp, ofta 
från en redan bra position, men le-
veransprecision utgör ett undantag, 
varför är det så?
– Transporterna har inte löpt så smidigt 
som man skulle kunna önska. Det beror 
på att det har varit svårt att få fatt i 
tillräckligt många transportörer. De har 
varit väldigt upptagna eftersom vi har 
sålt så bra.

Volvo briljerar på säljsidan, men 
är kanske lite mer mänskliga på 
eftermarknadssidan ... 
– Det är egentligen inget vi upplever. Det 
är bra på alla fronter, men om jag ska 
anmärka på något så upplever vi långa 
nedladdningstider i vissa system, men 
det är förstås mest bara en randanmärk-
ning. 2

GA-ENKÄTEN

2016

V O L V O  C A R  S V E R I G E

Succéföretaget på Hisingen  
Volvo Car Sverige ökar lika mycket som värsta konkurrenten i GA-enkäten. 
Därmed blir det en ny  andraplats för Hisingsteamet med Kristian Elvefors i spetsen. 
TEXT NIKLAS ARONSSON / FOTO ANNA REHNBERG

”NÄR VI BESTÄMMER OSS FÖR ATT 
GÖRA NÅGOT, GÖR VI DET I GRÄNS
ÖVERSKRIDANDE TEAM” DE SENASTE ÅREN har Volvo Car Sverige arbe-

tat med en kulturförändring. Kristian Elvefors 
bedömer att de är igenom till 50 procent. Men 
vad innebär förändringen i praktiken? 

– Det började med att jag och Anders 
Larsson på Nybergs Bil i Jönköping pratade 
säljkultur för två tre år sedan. Han ville få in 
mer säljkultur i hela kedjan. Därför skapade 
vi kulturresan för svensk Volvohandel och 
började som generalagent med att göra resan 
själva, säger Kristian Elvefors.

Målet har varit att förändra beteenden och 
skapa en positiv attityd.

– Vi har rivit en massa murar under resans 
gång och utvecklats tillsammans. Även om 
jag inte skulle säga att vi hade en dålig kultur 
innan, så är den mycket bättre i dag, säger han.

Målet är att alla ska dela samma grundvär-
deringar. Dåligt beteende, eller dåliga attityder 
ska inte accepteras. Syftet är förstås att öka 
kundnöjdheten och på sikt sälja fler bilar.

– Vi har utbildat oss och handlarna, och har 
jobbat med beteendeförändringar aktivt i flera 
år nu. Vi jobbar i team, öppet och ärligt, med 
omtanke om varandra och kunden. Alla tycker 
det är tufft. Jag är väldigt stolt att vi har kom-
mit så här långt på den resan, säger han.

Volvo Car Sverige har också lagt en hel del 
pengar i processen.

– Genom att ha en bra kultur underlättar 
vi för oss själva. Vi har arbetat med attity-
der i en rad frågor. Det här är också en del 
i arbetet med att skapa landets mest nöjda 
handlare. 2

Kulturförändring som omfattar alla
Viktig för att få nöjda kunder – och handlare.

Kristian Elvefors,
ständig tvåa.

VOLVO PB/CAR GENOM ÅREN
Märket har legat bland topp tre under halva GA-enkätens historia.
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1 VARUMÄRKET – Passionen för varumärket är starkare än någonsin tidigare. Passion 
flyttar berg, och är en oerhört stark känsla därute både hos kunderna och dem som 
arbetar med Volvo.

2 KULTUREN – Utan en bra, öppen och rak kultur i en organisation kan man aldrig bli 
bäst på kundtill-
fredsställelse.

3 DIGITALISERING  
– Det går inte 
att stoppa ut-

vecklingen, och vi måste 
lägga tid på att utveckla 
nya lönsamma affärs-
modeller baserade på 
ny teknik, och det gör vi 
tillsammans.

KRISTIAN ELVEFORS TRE FRÄMSTA FRAMGÅNGSFAKTORER:
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J
ohn Hurtig, varumärkesdirektör på 
Subaru, möter upp med ett varggrin 
i de ljusa lokalerna i Malmös utkant. 
Ryktet har redan nått honom, Sub-
aru är tillbaka på anständiga nivåer 

efter fjolårets kollaps. Med en indexökning 
på drygt 18 procent, till 120,8  är det bara ett 
märke som lyckas öka mer i hela enkäten.

– Det känns förstås bra. Vi hade vårt bästa 
år någonsin i fjol försäljningsmässigt.  Och 
ökar nu rejält i enkäten, säger han.

Nu är siffrorna mer lättolkade. Som att 
frågor som rör lönsamhet och enkelhet i 
bilförsäljning åter är i topp.

– Det är adelsmärken som alltid varit 
viktiga för oss!

Som att biltillgång, leveranstider och 
leveransprecision, som alltid varit akilleshälar, 
vänts till styrkeområden.

– Fabriken går för högtryck och billeveran-
serna är kvoterade, men vi säljer allt mer bil 
och då ökar också tilldelningen. Ett annat skäl 
är att vi startat förförsäljningen av nya model-
ler, men även lyckats med att få handlarna 
att sälja bilar som inte finns i lager. Det har 
medfört att vi alltid har en stor orderbank 
med kundsålda bilar, säger han.

PÅ UTBILDNINGSOMRÅDET imponerar Subaru. 
Särskilt på säljsidan där man är bäst i klassen 
på två av fem frågor, och tvåa på två andra. 
Reservdelsområdet imponerar däremot inte 
lika mycket.

– Vi är inte helt nöjda med vårt order- och 
distributionssystem, men har en väldigt bra 
servicegrad, men här är det något annat som 
ligger bakom, säger John Hurtig.

Ett starkt område är tillbehörssidan.
– Här ligger det hårt arbete bakom av Mats 

Thell, en av våra medarbetare. Han har vida-
reutvecklat tillbehör och plockat fram sådant 
som efterfrågas, säger han.

John Hurtig gläds extra mycket åt hand-
larnas höga betyg på frågan om hur lätt det 
är att få kontakt med generalagenten, liksom 
på frågan om fullföljande av givna löften. På 
bägge dessa går betygen upp ett helt betygs-
steg, från 3,5 till cirka 4,5.

ETT NYTT BONUSSYSTEM infördes för knappt 
två år sedan. Det är ett system som är enkelt 
att förstå och som gör det lätt för handlarna att 
beräkna bonusen.

– Enkelhet är, och ska alltid vara, ett adels-
märke för Subaru, säger han.

Att det är något som handlarna uppskat-
tar syns tydligast på den frågan: Strävan efter 
enkelhet i samarbetet. Där placerar sig Subaru 
som nummer ett av samtliga varumärken i 
enkäten.

På frågan om samarbetet med märkes-

föreningen går betyget upp med ett knappt 
betygssteg till fyra.

– Det är ett gott samarbete tycker jag, det 
bästa någonsin tidigare skulle jag till och 
med våga säga. Det är konstruktivt och det är 
många bra inspel. Till 98 procent handlar det 
om hur vi tjänar mer pengar och säljer fler bi-
lar. Trivs de inte, så ska de säga till, säger han.

Med pallplatsen återtagen är det bara att 
kavla upp ärmarna och spänna blicken i nack-
arna på de två framrusande på placeringarna 
framför. Klarar Subaru den utmaningen? 2

KOMMENTAR: 
PER HANSSON, 
ORDFÖRANDE I 
 SUBARUS ÅTER-

FÖRSÄLJARFÖRENING

Älskar att 
samarbeta 
Ett samarbete av yppersta klass. 
Möten som mer liknar trevliga 
familjemiddagar än hårda förhand-
lingar. Stämmer den bilden? 
– Jag tycker vi har ett väldigt gott sam-
arbete. I princip aldrig några stora job-
biga saker, där vi är oense, att diskutera. 
Vi pratar vanligen om mindre saker. 
– Det kan handla om förbättringar på 
något område, eller en kampanj som är 
på gång. Vi är förstås inte alltid överens 
till en början, men brukar bli det efter 
ett tag.

Hur skulle du vilja sammanfatta 
samarbetet i en mening? 
– GA är lätt att arbeta med och det finns 
ingenting som inte går att reda ut.

Hur ser du på årets resultat jämfört 
med fjolårets?
– I år känns det som om det är mer 
rättvisa siffror än förra året.

Tillbehör är ett område i enkäten 
där Subaru sticker ut lite extra, vad 
beror det på?
– GA är duktiga på att ta fram tillbehör 
som efterfrågas. Det är bra grejer med 
god kvalitet. Sedan underlättar det att vi 
har så få modeller.

Varför sladdar Subaru på reserv-
delsområdet?
– Jag har svårt att förklara varför det 
är så, jag ser i varje fall inte det som ett 
stort problem. 

Tillgången på bilar har varit ett 
problem tidigare, är det fortfarande 
det?
– Så har det varit, men där känns det 
som om situationen är på väg att bli 
bättre.

Att Isuzu kommit in i huset, har det 
påverkat situationen för er på något 
sätt?
– Det blev en del förändringar i organisa-
tionen, de flesta har blivit till det bättre. 
Jag tror det är bra med nya ansikten, 
även om det kan ta ett tag för nya med-
arbetare att bli varma i kläderna. 2

GA-ENKÄTEN

2016

S U B A R U

Trippeltrean står för enkelhet
Subaru står för en formidabel uppryckning och ökar näst mest i hela enkäten. Det förlänar dem en 
pallplats på nytt. Det är för övrigt tredje gången på de senaste fyra åren som Subaru slutar trea. 
TEXT NIKLAS ARONSSON / FOTO  JENS NORDSTRÖM

”ENKELHET ÄR, OCH SKA ALLTID VARA, 
ETT ADELSMÄRKE FÖR SUBARU”

SUBARU KALLADE TILL konferens efter fjolårets 
katastrofsiffror; märket var hela enkätens boj-
sänke. Någon förklaring till det usla resultatet 
hittades inte, men banden mellan generalagent 
och handlare stärktes.

Efter en nedgång med nio procent, tap-
pade man sanslösa tolv placeringar, från en 
3:e till en 15:e plats. John Hurtig var närmast 
chockad. Förstod absolut ingenting. I år har 
Subaru studsat tillbaka likt en guttaperkaboll 
och tronar åter på pallen. 

Vad hände?
– Ärligt talat har jag ingen total förståelse 

för det, säger John Hurtig, varumärkesdirektör 
på Subaru.

Så här, ett knappt år senare, framstår den 
plötsliga djupdykningen som än mer gåtfull. 
Årets siffror är närmast identiska med nivå-
erna för två år sedan.  

Hur som helst tog John Hurtig och Torbjörn 
Lillrud, vd på Subaru Nordic, det usla resulta-
tet på allvar.

– Vi kallade till en ÅF-konferens redan i 
augusti i fjol. Det var inga glada tongångar. 
Vi ville få reda på vad det var som hade hänt. 
Men vi såg ju att även handlarna var arga och 
tyckte resultatet var obegripligt. Vi samtalade 
under två dagar och avslutade i enighet. Vi bad 
handlarna lägga eventuella problem och saker 
som de var missnöjda med oss på bordet. Inga 
större saker dök upp och vi beslöt oss för att 
vända blad, säger John Hurtig.

Per Hansson, ordförande i återförsäljar-
föreningen, håller med om att den var lika 
frågande som generalagenten. 

– Vi förstod verkligen ingenting, men kan-
ske var det någon form av proteströstande från 
några, jag vet inte, säger han. 2

Studsat som guttaperka
Ner som en pannkaka, upp som en sol.

John Hurtig framför märket 
som rycker fram imponerande.

SUBARU GENOM ÅREN
Fjolåret var ett bottennapp för Subaru men de hämtade snabbt upp sig.
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1 ENKELHET – Vi försöker sätta oss in i ÅF:s perspektiv. Det är en process som har pågått 
i tolv år. Enkelhet är ett kärnvärde för oss. Vårt mål är att hålla fabriken så långt bort från 
det operationella som möjligt.

2 LÖNSAMHET – Det handlar om villkor som ÅF alltid förstår och kan räkna ut hur 
mycket de tjänar. Vi vill 
ha de bästa affärsvill-

koren och så små investerings-
krav som möjligt. 

3 FAMILJÄRA 
 RELATIONER – Vi vill 
ha fysisk kontakt. Träffa 

ÅF, och tillbringa tid med dem. 
Det handlar om sunt förnuft …

JOHN HURTIGS TRE FRÄMSTA FRAMGÅNGSFAKTORER:
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PEUGEOT GENOM ÅREN
Det började bra men har fortsatt både ojämnt och trögt för det franska märket.
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P
eugeot ökar med 23,8 procent, 
vilket är mest av alla i årets en-
kät. Subaru är med sin ökning på 
18,2 procent inte långt därifrån. 
Dessa bägge står i en klass för 

sig. För Peugeot är det extra välkommet efter-
som generalagenten har flera riktigt dåliga år 
bakom sig. 

Nu verkar den nya organisationen ha satt 
sig med vd Tobias Pettersson vid rodret. I fjol 
gick flyttlasset från Stockholm till Malmö. 
Många medarbetare valde att inte följa med. 
När enkäten gick ut i fjol var det mitt under 
den organisatoriska turbulensen, vilket kan ha 
påverkat betygen negativt. 

– Det fanns också en osäkerhet kring 
affärsmodellen. Nu verkar de flesta återför-
säljarna ha förstått den. Den verkade nog 
mer skrämmande än den var. Nu ser ÅF att 
modellen lönsamhetsmässigt har varit bra, 
säger Tobias Pettersson som också varit hjälpt 
av en god konjunktur och fler sålda bilar än 
på länge.

Peugeot har tagit flera djärva grepp, som 
att dra in allt lokalt marknadsföringsstöd och 
köra centrala kampanjer med ett enhetligt 
budskap. 

– Ett annat är att vi har lyckats förbättra 
restvärdena genom att sluta trycka ut bilar. 

Tack vare det kan vi hålla uppe priserna 
bättre. 

ROLAND APPELSKOG, vd för Peugeotrådet, 
gläds åt det kraftigt förbättrade resultatet.

– Vi stiger ju inte till några himmelska 
höjder, utan från en väldigt låg nivå. Vi har 
en bra, och väldigt tät, dialog med ledningen. 
Därför tror jag att vi kommer att kunna fort-
sätta att öka i enkäten nästa år om kontakten 
bibehålls, säger han.

Tobias Pettersson håller med om att relatio-

Å R E T S  R A K E T  –  P E U G E O T

Gnistrande uppryckning
Efter att ha tillbringat några år på enkätens verkliga botten, samlar Peugeot ihop sig och tar ett 
rejält språng upp mot toppen. Det räcker inte till en framskjuten placering – inte i år i alla fall, men 
väl till titeln Årets raket. TEXT NIKLAS ARONSSON / FOTO  JENS NORDSTRÖM

nen med återförsäljarföreningen är god.
– Vi har en löpande dialog med Peugeotrå-

det i flera frågor.
I och med den stora förbättringen lämnar 

Peugeot jumboplatsen och kliver förbi såväl 
Nissan som Fiat. Framåt tätnar det och det 
behövs inte några större resultatförbättringar 
för att klättra ytterligare några steg, även om 
indexsiffran på 84,6 inte direkt gör någon 
vettskrämd. 

DET FINNS FÖRSTÅS områden där Peugeot 
inte är så starka, som reservdelar. Här reagerar 
Tobias Pettersson framför allt på att många 
överväger andra leverantörer av reservdelar.

– Det är inte bra, vi är en gemensam nä-
ringskedja, säger han.

Roland Appelskog företräder handlarna:
– Det beror på leveransvillkoren och på 

leveranstätheten. Om återförsäljarna inte 
upplever att Peugeot kan klara av att leverera 
reservdelarna tillräckligt snabbt och säkert, 
ser de sig om. Det handlar inte bara om pris, 
utan mer om att optimera lager, men själv-
klart spelar även priset in, säger han.

Mycket har blivit bättre på Peugeot. Lugnet 
har lägrat sig efter flera turbulenta år. Organi-
sationen har satt sig och försäljningen har satt 
fart. Nu finns alla förutsättningar för en riktigt 
bra fortsättning. Hur många placeringar kan 
Peugeot ta till nästa år? 2

Tobias Pettersson 
vänder skutan.

RANKNING 2016 INDEX 2016 RANKNING 2015 INDEX 2015

Mercedes kommersiella fordon 126,2  (1)          (123,2)

Volvo PV  122,9 (2)          (120,0)

Subaru  120,8 (15)         (102,1)

VW personbilar  112,4 (5)          (113,4)

Mercedes personbilar 112,3 (3)          (114,8)

BMW  109,4 (4)          (114,6)

Kia  109,1 (12)          (102,2)

VW transportbilar  108,0 (6)          (107,1)

Mazda  104,9 (8)          (104,4)

Seat  104,3 (7)          (105,0)

Skoda  102,9 (10)          (103,2)

Mitsubishi  102,5 (13)          (102,2)

Isuzu  100,6 (16)          (101,7)

Audi  100,0 (14)          (102,2)

Medelvärde  100,0   

Hyundai  96,7 (19)          (96,2) 

Toyota  96,6 (9)          (103,8)

Renault  95,2 (18)          (96,5)

Opel  92,9 (11)          (102,3)

Scania  92,8 (22)          (90,2)

Volvo lastvagnar  92,2 (21)          (91,9)

Citroën  91,5 (24)          (87,7)

Ford  90,8 (25)          (84,7)

Suzuki  90,1 (17)          (98,9)

Honda  85,4 (20)          (94,6)

Peugeot  84,6 (27)          (68,3)

Fiat  79,0 (23)          (90,2)

Nissan  77,6 (26)          (80,1)

Här är hela listan
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Pilarna visar förändring av placering.

Så här ser rankningslistan ut 2016. Sexfaldig seger för 
Mercedes-Benz, presterad av kommersiella fordon. Subaru 
gör en stark frammarsch från femtonde till tredje plats och 
kliver upp på pallen. Volvo PB har nära på abonnemang på 
silverplatsen, hack i häl på segraren, och VW närmar sig nu 
tätplaceringarna. Flera märken på den övre planhalvan har 
flyttats ner i rankningen, trots att de har förbättrat sig indivi-
duellt; det beror på att andra förbättrat sig ännu mer.
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Mercedes Actros.

VW person-
bilar närmar 
sig pallen.

Kia tar in fem 
placeringar.

Hyundai på väg 
uppåt igen.

Ford upp tre pinnhål.



 

Bland Nissan- och Peugeot-återförsäljarna finns de flesta som tog upp nya märken i fjol, 
cirka tjugo procent. Ungefär lika många var det bland Fiathandlarna men bland dem verkar 
funderingarna på nya märken ändå ha avtagit.

Lastbilsåterförsäljarna är sina leverantörer trogna, dock verkar en femtedel av Scania-
handlarna ha tankar på nya märken.

Mest disponibla för att ta upp nya märken är Citroën-, Suzuki- och Peugeothandlarna.
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Bättre 
resultat i år
I ÅR GICK GA-enkäten ut tidigare, 
redan i mitten av januari. Resultaten 
för respektive märke sändes ut till GA 
och återförsäljarföreningar i slutet av 
februari, mer än sex månader tidigare 
än förr.

– Det har fått mycket positiv respons, 
färskheten är naturligtvis av stor bety-
delse när parterna arbetar tillsammans 
med materialet, säger enkätgeneralen 
Johan Holmqvist på MRF.

Presentationen av enkäten har också 
skett tidigare, helt nyligen i maj i stället 
för i september.

– De här tidigareläggningarna har ef-
terfrågats länge och vi är glada över att 
ha kunnat genomföra förbättringarna i 
år, säger Johan Holmqvist.

Det är 21:a året med GA-enkäten. 
Betygen är högre i år jämfört med i fjol, 
vilket förstås delvis hänger ihop med 
den rekordstora fjolårsförsäljningen. 

Att den totala nöjaktigheten är högre 
är förstås roligt. Men det kan också få 
konsekvensen att märken som förbätt-
rat sig, ändå får en indexförsämring och 
flyttas ner i rankningen. Det beror på att 
andra märken förbättrat sig ännu mer 
och det betonar vikten av att i första 
hand jämföra sig med sig själv.

NÄR STATISTIKERNA RÄKNAR fram 
den så kallade korrelationskoefficienten 
blir det tydligt vilka områden som åter-
försäljarna tycker är viktigare än andra. 
Sådana, där generalagenterna också 
motsvarar förväntningarna, rör bilar, 
produkter och produktkvalitet, men 
också områden som affärsledarskaps-
förmåga, affärsmässighet och personal. 
Det ges också för handen att svenska 
generalagenter är kreativa, nytänkande 
och bra på varumärkesbyggande.

Viktiga områden för återförsäljarna, 
där de anser att generalagenterna le-
vererar för låg prestanda, är i år liksom 
tidigare plånboksfrågorna; lönsamheten 
måste bli bättre! 

Väldigt angeläget är det också att 
samarbetet flyter smidigt, att GA 
lyssnar på handlarnas behov och syns 
på fältet. 

Ett annat behov som ökar är 
begagnat där återförsäljarna i högre 
utsträckning vill ha stöd och förståelse 
från generalagenten.

Vare sig betygen sedan är höga eller 
låga finns det alltid bakomliggande 
orsaker, den erfarenheten har 21 år med 
GA-enkäten gett. 2 icn

GA-ENKÄTEN

2016

”ALLA HÅLLER NOG med om att trygga, starka 
och lönsamma återförsäljare presterar bättre, 
än när det råder osäkerhet och brist på dialog 
och långsiktighet. Resultaten i GA-enkäten 
vittnar också om att många ansträngningar 
från generalagenter bär frukt och då har vi 
samarbeten som betalar sig flera gånger om. 
Men det finns också de som underligt nog 
ännu inte har fått till en bra dialog med sina 
återförsäljare.

Garantifrågorna är ett område som har 
legat i botten genom åren i GA-enkäten. MRF 
har under de senaste två åren tagit fram en 
egen garantiutredning och tillsammans med 
några återförsäljarföreningar arbetat hårt med 
frågorna. 

I årets GA-enkät ser vi att alla delfrågor 
inom garantiområdet ligger i topp för de betyg 
som har ökat mest. Ett bra bevis på att dialog 
bär frukt, även om det är en bra bit kvar att 
vandra för vissa frågor och för vissa generala-
genter.

Att samarbeten som ger lönsamhet har 
blivit lite bättre ett sådant år som 2015 med 
rekordvolymer är positivt men kanske inte så 
förvånande. Dock är det för många märken 
fortfarande tråkigt långt kvar till att få en nöjd 
återförsäljarkår. 

Resultaten på frågorna för villkoren kring 
utställnings- och demobilar, som i fjol var nya 
frågor, har i år hamnat bland de bättre ökning-
arna, vilket är glädjande. 

Att mäta kundtillfredsställelse på ett för 
återförsäljarna godkänt sätt tycks inte vara lätt. 

Svarspoängen ligger i botten på GA-enkäten 
och hos många – allt för många – generalagen-
ter är återförsäljarna inte alls nöjda. 

Datasystem är en annan i GA-enkätssam-
manhang klassisk nöt som är svårknäckt. 
Några mindre GA och några större lyckas bra, 
men många ligger fortfarande långt efter.

HÖGST BETYG AV alla frågor (förutom att pro-
duktkvaliteten på bilarna är konkurrenskraftig) 
får finansbolagens servicenivå. Här finns något 
att ta efter! 

I GA-enkätens frågor och totalresultat ser vi 
också tydliga samband mellan hur samarbetet 
mellan återförsäljarföreningarna och gene-
ralagenterna fungerar och om det över huvud 
taget finns en stark förening. Här behöver en 
del återförsäljarkårer se till att återförsäljarför-
eningarna blir betydligt starkare, det betalar sig 
alla dagar på året!

Hjälpmedel för att kunna analysera utveck-
lingen hos respektive GA är bland annat de 
märkesdiagram som blev uppskattade när vi 
tog fram dem första gången 2014. I år innehål-
ler de sju års historik per frågeområde. Med-
elvärdet samt det högsta resultatet per fråga i 
GA-enkäten finns också fortsatt med.

I år ökade antalet svar för enkäten med 13 
procent och svarsfrekvensen blev höga 74 pro-
cent. TNS-Sifo undrar hur vi lyckas att få detta 
förnämliga resultat med över 140 delfrågor. 
Uppenbart anser MRF:s medlemmar att GA-
enkäten är ett viktigt underlag för att förbättra 
dialogen med respektive generalagent!” 2

ANALYS

”GA-enkäten ett kvitto på 
att samarbete lönar sig”
Här summerar enkätgeneralen Johan Holmqvist årets resultat; 
det som blottlägger vad som är bra i samarbetet mellan GA och ÅF – och 
vad som kan bli betydligt bättre.

UPPÅT FÖR 
VW-MÄRKEN
Förtroendet för VGS-organisa-
tionen har inte skadats på grund 
av Dieselgate, snarare har det 
stärkts.

VW personbilar, som enligt åter-
försäljarföreningen var den som 
tog kommandot för allas räkning 
när Dieselgate briserade, klättrar i 
rankningen och hänger på dörrlå-
set till pallplatserna.

– Ledningen har kapacitet att 
hantera väldigt, väldigt svåra 
situationer på ett jättebra sätt. Vid 
Dieselgate har det ju också handlat 
om GA och ÅF som två oskyldiga 
parter med ett gemensamt intresse 
att upprätthålla affären, kommen-
terar SVÅ:s vd Pontus Lövrup.

Även om det inte får utfall i 
rankningen för de andra märkena 
i familjen, har faktiskt alla utom 
Audi förbättrat sina betyg jämfört 
med i fjol och ligger över medel på 
frågan om ”nöjdhet totalt sett med 
generalagenten”. 

Alla, utom Seat, anses lönsam-
mare för återförsäljarnas lönsam-
het.

Alla fem märken anses ha alert 
marknadsföring. Betygen för för-
ståelsen för begagnataffären har 
gått upp väsentligt för samtliga 
och det nya reservdelslagret i 
Nykvarn renderar pluspoäng.

När det gäller fjolårets sorge-
barn, finansbolaget, som alla GA-
chefer lovade att ta krafttag med, 
tycks det också ha skett en del 
förbättringar. Inte jättestora, VW-
märkena ligger fortfarande under 
snittet på flertalet frågor som är 
kopplade till finansbolaget, men 
missnöjet är mindre. Framför allt 
VW Transports återförsäljare höjer 
betyget för produkten kraftigt.

Konkurrensen inom finansie-
ring stenskarp och återförsäljare 
som levererar bil vill ha pengarna 
blixtsnabbt. 

Hade det inte varit för de tre stå-
ende svagheterna – garantihante-
ringen, kundnöjdhetsmätningarna 
och finansbolaget – hade flera 
av märkena i VSG-gruppen varit 
starka aspiranter till pallplatserna 
i GA-enkäten.

En liten tävling i tävlingen är vilka märken som 
fått den högsta svarsprocenten. I år är det 
Subaru. Bara en enda av de MRF-anslutna Sub-
aruåterförsäljarna missade att lämna sina svar 
på GA-enkäten. Det innebär en svarsprocent på 
97 procent, vilket ju borgar för en särdeles stor 
trovärdighet.

Näst bästa svarsfrekvensen fick Honda, med 91 
procent följd av Volvo lastvagnar med 86 procent.

Två märken ligger runt 50 procent, de övriga 25 
har över 60 procent i svarsfrekvens. 

2014 var första året då de bästa svarsmäng-

derna redovisades och alla tre år 
har Volvo lastvagnars återförsäl-
jare funnits bland topp tre bland 
de pålitligaste enkät-svararna. De 
svarade allra mest frekvent för två 
år sedan, då faktiskt hundra pro-
cent, varenda en av MRF-medlem-
marna som säljer Volvolastbilar, levererade ifyllda 
enkäter. I fjol var Hondahandlarna bäst att svara.

I medeltal i år har svar kommit från 74 procent, 
vilket är 13 procent bättre än förra året då den 
totala svarsprocenten således var 67 procent.

SUBARUHANDLARNA BÄST ATT SVARA

Som ett led i att lyfta servicemarknadsfrågorna ska Nissan anlita konsulter som mäter kun-
skapen bland återförsäljarnas personal.

 – Vi kartlägger var kunskapshålen finns och pekar ut utbildningsbehoven. När vi gjorde 
en liknande satsning på försäljningssidan blev det efter en inledande skepsis till slut en 
mycket bra respons, säger Sverigechefen Stefan Andström.

Återförsäljarföreningens vd Mats Gustafsson säger att han inte känner till planerna, men 
att föreningen i princip är positiv till all hjälp Nissanhandlarna kan få.

NISSANKONSULTER SKA MÄTA ÅF-KUNSKAPER

Trots att GA-enkäten har genomförts 21 
år har bara fyra märken klarat av att föra 
hem segerbucklan. Premiäråret 1995 vann 
Hyundai. Året därpå gjorde enkäten ett 
uppehåll. Sedan 1997 har enkäten genom-
förts varje år. Åren kring millennieskiftet 
tillhörde Mitsubishi som vann sex raka år 
från 1997 till 2002. Därefter hade Volvo 
personbilar en bra period när de vann 2003, 2005 
och 2006.

Under slutet av 00-talet hade premi-
ärsegraren Hyundai sin storhetstid då de 
vann 2004 samt åren 2007–2010.

Under 2010-talet har Mercedes tagit 
över stafettpinnen med sina sex segrar 
2011–2016.

Det innebär att Hyundai, Mitsubishi 
och Mercedes har sex inteckningar 

vardera i segerpokalen medan Volvo personbilar 
har tre.

FYRA MÄRKEN HAR VUNNIT GA-ENKÄTEN

De tre märkena i täten lägger beslag på de allra 
flesta toppbetyg. Men det finns frågor där de 
bli omseglade, inte överraskande av fyran VW 
personbilar här och var. VW får högsta betyget av 
alla på sex frågor – bland annat marknadsstödet 
för bilförsäljningen och marknadsanpassad pris-
sättning på bilarna.

– Det senare värdesätter vi mycket. Vår ambition 
är att återförsäljarna inte ska behöva ta av sina 
marginaler för att kompensera en eventuell felaktig 
prissättning, säger Sverigechefen Sten Forsberg.

Mercedes-Benz personbilar är lyhördast av alla 
för framtida produkter och toppar också betygs-
ligan för produktkvalitet. Deras återförsäljare är 
också de som är nöjdast av alla för de stöd de får 
från Generalagenten med sina hemsidesproduk-
tioner. 

Scania hamnar först på 19:onde plats i rank-
ningen, får ändå högst betyg av alla för leveransti-
der och leveransprecision. 

Kia-handlarna ger bästa betyget till sin gene-
ralagent för servicen från finansbolaget.

TOPPBETYGENS FÖRDELNING

DE ÄR OTROGNAST

På mrf.se finns intervjuer med alla 27 generalagenter och återförsäljarföreningar där före-
trädarna kommenterar sina resultat och ger orsaker till betygsförändringar. Där kan du se 
vad generalagenterna lovar att vässa och förbättra till nästa år.

LÄS MER PÅ WEBBEN!

Sten Forsbegr, glad i år.

Mitsubishi, sex-
faldig segrare.
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30

25

20

15

10

1

5

-95 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

13 13

20 19

22

17

22

8 7

11

14

21

11

21 21

10

17

22

12
14

CITROËN GENOM ÅREN

30

25

20

15

10

1

5

-95 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

14

24

19

16

21

9

5

8

14 15

21

28

24

27 26
24

22
23

18

24
21

FORD GENOM ÅREN
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30

25

20

15

10

1

5

-95 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16

1

14

17

4

15

5
4

5

1
2 2

1 1 1 1

6
5

11
10

19

15

KIA GENOM ÅREN
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SUZUKI  GENOM ÅREN
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VOLVO LV GENOM ÅREN
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SCANIA GENOM ÅREN
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Bättre 
 index…

Siffrorna anger hur 
mycket de förbättrat 

sina index procent-
uellt sedan I fjol.

Peugeot  +23,8
Subaru  +18,2
Ford  +7,3
Kia  +6,8
Citroën  +4,4
Scania  +2,8
Volvo PV  +2,5

Mercedes-Benz KF +2,4
VW TRP  +0,8
Hyundai  +0,6
Mazda  +0,5
Mitsubishi  +0,3
Volvo LV  +0,3

...och 
sämre

De här märkena 
har försämrat 

sitt index.

Skoda  -0,3
Seat  -0,7
VW  -0,9
Isuzu  -1,1
Renault  -1,4
Audi  -2,1
Mercedes-Benz PB -2,2
Nissan  -3,2

BMW  -4,5
Toyota  -7,0
Suzuki  -8,9
Opel  -9,1
Honda  -9,8
Fiat  -12,5

21 års omdömen
Så här har det svängt genom åren i återförsäljarnas 
 betyg på sina generalagenter.  
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GA-ENKÄTEN

2016

MYSTERY 
 SHOPPING HAR 
SKAPAT GNISSEL 
I  OPEL-LEDEN
Samtidigt som Opel har haft 
problem med billeveranser, 
vakanta tjänster och system-
stöd, har bolaget använt sig 
av personer som inkognito 
undersökt hur återförsäljarna 
beter sig mot kunderna. 

Resultatet har sedan påver-
kat bonusen.

– Man kommer med mystery 
shopping och pekpinnar utan 
att ha städat innanför egen 
dörr. Jag tycker inte att det är 
principiellt fel med mystery 
shopping, men man kan inte 
ha det som en piska samtidigt 
som GA inte har kunnat leva 
upp till vad de ska göra, säger 
Peter Hallberg, vd för Opels 
återförsäljarförening.

Generalagenten slår ifrån 
sig: det är en liten del av bonu-
sen som påverkas av metoden 
och den går ut på att premiera 
de duktiga. 

– Ingen förlorar någonting, 
säger Opels försäljningschef 
Gustaf Friberg.

Sett till Opels totala resultat, 
med sänkta betyg och en ned-
flyttning från elfte till artonde 
plats, säger Peter Hallberg:

– Jag ser mycket allvarligt 
på resultatet, men jag räknar 
med att GA kommer att lyssna 
på signalerna från återförsäl-
jarkåren. Vi har fantastiska 
produkter och det är synd om 
det inte utnyttjas optimalt.

En av de positiva förändring-
arna i enkäten är marknadsfö-
ringen av finansiella tjänster. 
Det är ett kvitto på att det var 
rätt att ta beslut om att dra i 
gång privatleasing under hös-
ten, enligt Peter Hallberg.

Hyundaihandlarna har länge varit missnöjda med 
generalagentens prispolitik. Märket hamnade sist i 
årets GA-enkät gällande frågan om hur marknads-
anpassade bilpriserna ansågs vara. Men nu är en 
ändring på gång.

– Jag vet att det kommer en aggressiv prispolitik. Vi 
har länge skrikit om en marknadsanpassad prispolitik 
och nu har personalförändringarna öppnat för det, 
säger återförsäljarföreningens kassör Mikael Johnson.

Hyundai Sveriges nye vd Jörgen Wedefelt håller 
med om att prispolitiken kan bli bättre gällande flera 
modeller. 

– Vi tittar noggrant på hur vi kan få till det bättre 
och ska fortsätta göra det, säger han. 

HYUNDAI FÖRBEREDER NY PRISPOLITIK

Under våren har generalagenten för Ford flyttat från kontoret i Göteborg till Frösundavik i 
Stockholm. Ledningen och delar av personalen följde med.

– Det har varit en turbulent tid som nu löst sig för merparten av de anställda. Vi har bett 
om förståelse från återförsäljarna och att indexet i många områden i enkäten har förbätt-
rats under samma tid är därför extra glädjande, säger Fords vd Bogdan Glod.

Teknisk support och kundtjänst, där ett tiotal personer arbetar, stannar kvar i Göteborg 
eftersom de servar hela Norden.

FLYTT I

Franska Citroën och nya premiummärket DS har 
flyttat in till nya ägarna ST Motors i Infracity i 
Upplands Väsby för att dela kontor med Hyundai 
och Mitsubishi. 

Kontoret är digitalt och öppet, eller så kallat 
”situationsanpassat”. Det betyder att ingen har 

någon fast arbetsplats.
– Vi hoppas att flytten ska ge en del sam-

arbete som kan rendera i positiva effekter för 
återförsäljarna, bland annat inom garantiom-
rådet, säger Johan Westin, tillförordnad vd på 
Citroën och DS.

FLYTT II

De allra flesta återförsäljare nyttjar generalagentens finanserbjudanden. Och väldigt 
många är nöjda med dem. På finansområdet finns bara några få missnöjesbetyg; Sca-
niahandlarna är inte riktigt nöjda med finansbolagets konkurrensförmåga, Fordhand-
larna gillar inte deras administrativa system (även om det tycks ha blivit lite bättre) och 
Fiathandlarna verkar ha en del att önska både av produkten och servicen. När det gäller 
lönsamheten i finansieringsprodukten är det bara Volvo Lastvagnars och Scanias återför-
säljare som ger underbetyg.

FINANSPRODUKTEN ÄR OKEJ ÖVERLAG

VW personbilars ÅF betygssätter samarbetet 
med återförsäljarföreningen högst med ett betyg 
på 4,5. Sedan kommer i nämnd ordning Volvo 
personbilar, Mercedes kommersiella fordon, VW 
Transport och Mercedes personbilar följda av 

BMW, Skoda och Renault.
Sämsta samarbetet mellan generalagent och 

återförsäljarförening tycks Honda. Fiat, Peugeot, 
Opel och Nissan ha om man ska döma efter 
betygen.

BÄSTA MÄRKESFÖRENINGEN?

Jörgen Wedefelt.

Av alla 141 frågor i GA-enkäten är återförsäljarna mest tillfreds med en och det är pro-
duktkvaliteten på bilarna som överlag anses konkurrenskraftig. Totalbetyget för den 
frågan är 4,3 på en femgradig skala.

Bottenbetygen hamnar på garantihanteringen, i synnerhet för ersättningsnivåerna, men 
det ska sägas att det är något högre betyg på garantifrågorna i år jämfört med i fjol.

HÖGSTA TOTALBETYGET   

Peter Hallberg.
Får vi ge dig 
en personligare 
upplevelse?  

Stefan Bergström
Regionchef

Det börjar med kunskap 
Genom att känna branschen vet vi mer om din vardag och dina behov. 
Vi förstår hur du gör affärer och hur vår gemensamma kund tänker. 

Det fortsätter med relationen
Genom att lära känna dig ökar förståelsen och möjligheten att göra 
ännu bättre affärer tillsammans. Och det är dina utmaningar som blir 
vår drivkraft. Där ligger förutsättningen för ett lönsamt samarbete.

Det slutar med bekräftelse 
Våra partner gillar oss. Det visar resultatet i vår senaste handlar
undersökning. Och vi är glada att vår personliga service och 
kompetens uppskattas. 

Prata med oss för en personligare upplevelse. 

santanderconsumer.se
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FRÅGA TRE

”Uppgiften för ledaren är 
att få sitt folk från där de är, 
till dit, där de inte har varit” 

av chefsmedlemmarna 
i Visions testpanel tycker 
att det svåraste med att 
sätta lön på sina med
arbetare är att det finns 
för lite pengar att fördela.

Griniga medarbetare 
har dåligt inflytande
Trist jargong och ohövlighet på jobbet, skapar 
så klart tråkig stämning och det sprider sig 
snabbt, enlig en studie från Lunds universitet. 
Den visar också att det vanligaste skälet till att 
anställda uppträder otrevligt är att de har sett 
sina kolleger agera på liknande sätt, skriver 
tidningen Chefen i Fokus. 

Tråkig jargong riskerar att bli en ond cirkel 
bland personalen eftersom att den tas efter. 
När kollegan har en vass tunga kan behovet att 
svara rappt tillbaka öka. Resultatet riskerar bli 
att företagsklimatet blir dåligt och spänt med 
försämrade prestationer och hög personalom-
sättning som följd. En forskare bakom studien, 
som gjordes bland 6 000 personer, tror att 
lösningen stavas chefsutbildningar.

Att överlista Djävulen 
– hemligheten till 
 frihet och framgång 
Den här boken är skriven 1938 
och har legat gömd i mer än 
70 år. Anledningen är att den 
länge ansågs för kontroversiell 
för att ges ut. Kanske för att 
den amerikanske bästsäljande 
författaren Napoleon Hill ger 
både kyrka, skola och regeringar hård kritik. 

Boken går ut på att hitta den innersta poten-
tialen och är uppdaterad och redigerad av Sharon 
Lechter.

Appen ”Quizclash 
 enterprise”
Gillade du att spela quizkam-
pen? Då är det här appen för 
dig. Feo media vill genom en 
specialanpassad variant av 
Quizkampen hjälpa hr-chefer 
att få engagerade medarbetare. 
Den nya varianten heter Quiz-
clash enterprise, och tanken är 
att folk ska uppmuntras att lära 

sig och att lära varandra. 
Innehåll och frågekategorier är upp till företa-

gen själva att skapa.  

Rekryterar du 
 nytänkare?

ERIK 
EDBERG, 
 försälj nings - 
chef på 
 Bilinvest 
i Umeå
– Det låter bra, 
det tror jag kan 
vara en fördel 
i en bransch 
som vår som 
har varit ganska 
traditionell. Vi 
kan nog behöva 
en liten uppfräschning för att kunna sälja 
fler bilar. Det funkar på ett annat sätt i 
dag, kunderna är mer upplysta än tidigare. 
Det bästa för oss är att vara behjälpliga 
och ärliga och lösa kundernas behov – 
och vi hittar nog kunder med hjälp av 
nytänkare.

HANS-ERIC 
ALMEBÄCK, 
vd på 
 Europeiska 
motor i 
 Stockholm
– I en traditio-
nell bransch är 
det viktigt att 
gå utanför de 
gamla ramarna, 
vi tar in nytt folk 
som har mer än 
branscherfaren-
het. Som inte går i traditionella fotspår, 
det blir förstås jobbigare för oss, för de 
utmanar oss och kräver ändringar snab-
bare. Men det lönar sig i längden.

LARS 
 KARLBOM, 
vd på Bilhuset 
på Gotland  
– Ja, det är klart 
att jag rekryte-
rar nytänkare, 
lite yngre folk 
utan bilerfaren-
het. Det har 
resulterat i nya 
affärer, som 
man annars inte 
skulle ha hittat. 
Just nu vill jag inte avslöja vad det är för 
affärer, men det är helt klart spännande.

ÄR DU AMBIVERT?
Professor Adam Grant vid The University of Pennsylvania 
Wharton school visar i en studie att, till skillnad från vad många 
antar, är extroverta personer inte alls de bästa säljarna (även 
om de är bättre än introverta säljare). 

Personer som identifierats som ambiverta genom ett per-
sonlighetstest, sålde för 24 procent mer i timmen än de som 
hamnade på den extroverta delen av skalan, skriver Veckans 
Affärer.

Tester av effektiva ledare visar att de flesta av dem är 
ambiverta. Studiens resultat, visar att extroverta chefer lätt går 
miste om väsentlig information medan introverta chefer inte är 
lika handlingskraftiga. 

Hur är då en ambivert chef? Jo, självmedveten, har lätt att 
anpassa sig till olika sammanhang och ta till sig konstruktiv 
kritik. 

BOKTIPS

HENRY KISSINGER, F D UTRIKESMINISTER I USA

52 %

Lagom 
är bäst.

SERVICE INSIDE  UTBILDAR OCH INSPIRERAR  ERA MEDARBETARE SÅ  ATT NI I ALLA LÄGEN FÅR BEHÅLLA ERA KUNDER
Att behålla kunder genom ett  

proffsigt och vänligt bemötande  
skapar lönsamhet på kort- och långsikt 

Kontakta Calle Söderberg, vår  
kundservice expert, på 070-936 91 22  

så berättar han mer hur vi kan hjälpa er  att förbättra era kundrelationer WWW. S E RV I C E I N S I D E . S E

Si annons.indd   1 2015-09-21   08:58

Vi på Bilbolaget gör en spännande resa. Vi har viljan och ambitionen att bli bäst på att serva våra kunder och deras bilar. Vi tror på att skapa det bästa 
för våra kunder i form av tjänster som verkligen underlättar och medverkar till att det blir kul att äga bilar från oss. Din roll som verkstadschef är av-
görande för att vi ska lyckas. 

Vi söker dig som ska driva den dagliga verksamheten på vår verkstad i Gävle. Till din hjälp har du coacher och personliga servicetekniker. I arbetet ingår 
avdelningsansvar, personal- och resultatansvar. Du blir en viktig del i utvecklingen av framtidens moderna verkstad med kunden i fokus. För att vara 
den som driver vår verkstad söker vi dig som är genuint intresserad av människor och som vill vara med och driva affären på ett professionellt och 
lönsamt sätt. Du har stort kundfokus och ambitionen att ha den bästa bilverkstaden. Du kan omvandla tankar till verklighet. Du har branscherfarenhet 
sen tidigare och gärna också ledarerfarenhet. Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson: Ove Hedlund, Servicemarknadschef verkstad
026-65 57 54, ove.hedlund@bilbolaget.nu

Läs mer om tjänsten på www.bilbolaget.nu

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

 TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG  / FOTO  PETTER COHEN

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

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

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

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

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

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

Hon erkänner utan omsvep att det varit 

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

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

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

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

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

– Alla kunder är unika med olika profi-

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

”Restaurang
och bilar

– samma sak”

SABINE CICEK
ÅLDER: 31.

GÖR: Säljledare på Audi 
Center Smista.

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

FAMILJ: Singel.

BOR: Stockholm.

KÖR: Röd Audi TT.

FRITID: Familj, joggning, 
tränar bootcamp, resor.

MOTTO: Att utveckla verk-
samheten och att ständigt 
själv utvecklas.
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ler. Min uppgift är att fånga upp önskemål 
och leverera. Jag håller i taktpinnen, har en 
genomtänkt plan, fast kunderna upplever att 
det är dom som styr.

Efter tre månader på Upplands Motor var 
Sabine beredd att kasta in handduken, men 
bestämde sig för att inte ge upp utan satsa 
åtminstone ett år. Något som lönade sig. En 
dag fick hon en bukett med vidhängande kort: 
Vi ses i Dubai! 

Hon hade valts in i Volvos Executive club 
där hon kvalade in genom att sälja bäst och ha 
hög kundnöjdhet. Sabine var en av tio utvalda 
säljare i Sverige. 

MEN NYA UTMANINGAR lockade. Sabine Cicek 
tackade ja till ett jobb på Eniro där hon trots 
bra lön, schysta arbetstider, många utma-
ningar valde att kliva av efter fyra månader. 
Hon sökte andra typer av utmaningar och 
ville tillbaka till bilbranschen och fick många 
förfrågningar. 

Efter noggrann research om hur olika kon-
cerner arbetar, med bland annat volym och 
kvalitet, föll valet på Audi Center Smista och 
en chef som lovade henne utvecklingsmöjlig-
heter om hon först visade att hon sålde bra.

– Mina chefer, både här på Audi och på 
Upplands Motor, är värda en eloge som har 
vågat satsa på en ung kvinna från bank-
världen. Jag uppskattar verkligen att jag fått 
chansen.

Sabine kunde noll om bilmärket Audi, fick 
gå på kurs och genomgick också ett test som 
visade att hon har en ledarskapsprofil. Och i 
dag är hon säljledare sedan ett halvår tillbaka.

Vad är framgångsreceptet?
– Jag är otroligt strukturerad, har gott om 

tålamod, är bra på att läsa av mina kunder, 
att bygga relationer och att alltid hålla vad jag 
lovar, säger hon och tillägger att hon så snart 
hon kom till Audi började bygga nätverk och 
lära känna organisationen från mekaniker, 
säljare till högsta chefer. 

Varje morgon snörar Sabine träningsskorna 
för en timslång joggingtur innan hon drar 
till jobbet. Hon kallar det sin reflektionstid. 
Då går hon igenom gårdagens händelser och 
funderar på vad som kan göras bättre den 
arbetsdag som väntar. 

– Tempot på Audi är högt, dagarna rinner 

snabbt i väg, så för att utvecklas är det ett 
måste att stanna upp och reflektera. Jag har 
gått på massor av nitar men ger inte upp utan 
börjar envist om.

Hon värdesätter att sälja helhetslösningar 
till kunden för att skapa lojalitet. 

– Med helhet menar jag finansiering, 
försäkring, serviceavtal samt tillbehör som 
takbox, dragkrok och lastbågar.

I ROLLEN SOM säljledare ansvarar Sabine för 
det operativa, löpande, dagliga arbetet med 
bland annat info till säljarna om kampanjer, 
priser och förenklar kalkyler, räknar ut kun-
dernas nettokostnader. Hon ska säkerställa 
att säljarna känner sig trygga och minimera 
otydligheter.

På hennes lott faller också att allt ser bra 
ut i den spatiösa bilhallen i glas och stål 
som välkomnar Audis premiumkunder. De 
splitternya bilarna är parkerade på kolsvarta 
golvplattor, säljarnas skrivbord på klart vita. 
Alla bilar måste vara försedda med prislapp 
plus information om vad respektive bil kostar 
att leasa per månad. Infon om månadskostnad 
för privatleasing är en idé som Sabine väckt 
och fått gehör för. Och som resulterat i ökad 
försäljning.

SABINE HAR KOLL på att det finns läsk, vat-
ten med mera i kylskåpet som står i kund-
loungen. 

– En nöjd kund är en trevlig kund. När 
barnen skriker, blodsockret sjunker och stres-
sen ökar är det bra att locka och uppmuntra 
med något.

Hon har även infört rutinen att alla demo-
bilar tankas varje onsdag så att ingen kund 
ska riskera att mötas av tom tank inför en 
provkörning. Och hon ser till att samspelet 
med företagets gigantiska leveransverkstad i 
Södertälje löper smidigt.

Inte så sällan tas Sabine för receptionist och 
ibland är det en hög tröskel att ta sig över för 
att bli sedd som den säljledare hon är. 

– Här hamnar vi nära kundens egen 
plånbok. Kunderna är ofta framgångsrika och 
förväntar sig att få något för att de väljer en 
Audi. Att få kunden att värdesätta relationen 
med sin säljare är jätteviktigt.

Något hon kan få bevis på i form av 
blommor, choklad eller till och med en 
kram.

Sabine Ciceks liv har inte gått på räls, det 
har varit turbulent, hon har mist nära och 
kära. Och att hon ändå är så fulladdad med 
energi säger hon beror på tre stöttepelare som 
hon vaknar till varje dag och som bär henne 
framåt.

– Låter som en klyscha men för mig är de 
familjen, hälsa och lycka. 2
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9 handfasta tips 
från Sabine

l Bjud på dina erfarenheter. Går det bra för 
dig går det bra för andra.

l Jobba i team. Alla kunder är allas kunder 
även om ni jobbar individuellt.

l Lyssna efter köpsignal, den finns alltid.

l Skapa relation med kunden.

l Tänk att kunden är du själv som ska köpa 
din första drömbil.

l Se till att eventuell fru, sambo, partner, 
barn följer med. (Finns det en kvinna i hushål-
let är det hon som beslutar.)

l Var ärlig.

l Underlova och överleverera.

l Nätverka.

”UNDER MORGONENS JOGGINGTUR  
GÅR HON IGENOM GÅRDAGEN OCH 
VAD SOM KAN GÖRAS BÄTTRE DEN 
 ARBETSDAG SOM VÄNTAR”

Sabines 8 steg
i säljprocessen

l Ta i hand, se kunden i ögonen.

l Kolla behoven. Ställ frågor, också 
personliga. Anteckna.

l Presentera bilen i hallen. Bygg upp en 
känsla. Förebygg missförstånd.

l Följ med kunden fram till bilen inför 
provkörning. Räta ut frågetecken.

l Presentera offert.

l Följ upp offert. Förhandla. Ta bort 
hinder.

l Se till att leveransen fungerar smidigt.

l Följ upp leveransen.

När Sabine kom till Audi började hon 
med att lära känna organisationen från 
mekaniker, säljare till högsta chefer.

I dag är Sabine 
säljledare på Audi 
Center i Smista.
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M A N IP U L Ö R ER

Lär dig se 
signalerna! 
Bedragare på arbetsplatsen kan kosta 
både pengar och hälsa. Det vet Jan-Erik 
Davidson och Joachim Due-Boje som 
båda råkat illa ut. Tydliga etiska regler och 
rutiner försvårar brott men att skydda sig 
helt från en samvetslös person är svårt.
TE X T  LOUISE MOL ANDER 
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Medarbetare med ska-
dade personlighetsdrag  
kan ställa till elände på 
arbetsplatser.

J
an-Erik Davidson satt gömd 
i mörkret bakom en bil på 
parkeringen för tredje kvällen i 
rad och spanade ut över den öde 
bilanläggningen. Han visste att 
någon stal material från företaget 
men inte vem. Plötsligt ser han 

en silhuett av en människa komma ut genom 
en dörr i huvudbyggnaden och med snabba 
steg röra sig mot parkeringen, försedd med två 
reservhjul, ett under vardera arm. 

Samtidigt som personen öppnar bagageluck-
an på en bil rusar Jan-Erik fram ur sitt göm-
ställe. Han tar den anställde på bar gärning.

Med ett skriftligt erkännande i handen, an-
dades Jan-Erik ut. Nu var det slut på stölderna, 
tänkte han och kände sig nöjd över sin list. Vad 
han inte visste då var att en betydligt större 
skurk befann sig på arbetsplatsen – sedan tjugo 
år tillbaka.

DET KAN FINNAS olika anledningar till att 
en människa begår brottsliga handlingar på 
jobbet, till exempel ekonomiska bekymmer, 
spelmissbruk, påtryckningar hemifrån, hämnd 
eller kärlek. 

Men det finns också människor som är 
ansvarslösa till sin natur och brister i både om-

DE BEER  
900+
High quality 
waterbased 
car refinishes

Har du ett företag inom lackeringbranschen?
Ansök om ett konto hos oss. Vi anser oss vara en av Sveriges med kom-
pletta leverantörer i branschen, med snabba leveranser & 900m2 lager 
bäddar vi för att vara en bra leverantör för dig!

E-HANDEL
www.tipro.se

NOVA VERTA
High quality spraybooth’s

FINIXA
Non paint products

Vattenbaserade 900+ serien har varit 
ett framgångsrikt baslacksystem sedan 
introduktionen 1999. Under årens lopp har 
tusentals billackerare världen över upptäckt 
fördelarna som De Beer Refinish erbjuder 
med vattenbaserade 900+ Series systemet.

Finixa Paint System

FPS, det enklaste och smidigaste systemet på 
marknaden. Locken passar på finixa’s 400ml & 
600ml blandkoppar, de sätts fast på en adapter 
som skruvas direkt på sprutan.
I locket finns filter och ventil för luftinsläpp.

Tillgänglig i 125my (grön) & 190my (vit) 

Finixa Rengöringsduk

Dukar för rengöring med silicontvätt, kan 
användas till både vattenbaserade och lösnings-
medelsbaserade lacker. Luddfria.

Förpackade i kartong, 200st dukar.

Finixa Blandningsstickor

Engångsblandstickor i plast. S-formad rörsticka 
som gör att lacken blandas ordentligt och 
snabbt.

Låda med smidig öppning. 500 st.

Kontakta oss
Webbshop: 

www.tipro.se
Tel: 0554-40070

E-mail: info@tipro.se 

Vi glömmer inte perso-
nen, handla även privat
Här får du tillgång till 
lojalitetsprogrammet, det 
innebär utdelning av poäng 
för varje handlad krona. 
Dessa kan senare bytas ut 
mot värdecheckar.

+ Obegränsade möjligheter

+ Energi & miljöbesparande 

+ Kostnad och tidsbesparing per lackjobb

+ Över 120 lackeringsanläggningar i Sverige

+ Världsledande teknik, kvalitetsförsäkran

+ Fordon, tåg, båt & Industri

Allt för billackering sedan 1992
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tanke och medkänsla. De kan därför 
manipulera, bedra och lura vem som 
helst när som helst, vänner, kolleger 
och partners utan att blinka. 

De kallas för energitjuvar, mani-
pulatörer, narcissister eller sol- och 
vårare och handlar om personer med 
psykopatiska drag. Var de än befinner 
sig, ställer de till med oväder och känner ingen 
som helst skam, skuld eller ånger. Det gör 
däremot offren i sådan grad att det kan leda 
till ohälsa. 

Att bli lurad under en längre tid sätter djupa 
spår i själen. Det är så ofattbart att ta in att 
någon man litat på inte haft något gott uppsåt, 
att man börjar tvivla på sin egen förmåga. 
Därför är det av största vikt att vi lär oss mer 
om hur skojare fungerar och hur vi kan skapa 
förutsättningar för tidig upptäckt.

Vi vill alla så gärna tro att vi är speciella, att 
sådant som händer andra aldrig kommer att 
drabba oss själva. Men myten att det bara är 
lättlurade, lite mindre begåvade människor 
som utsätts, gör oss sårbara 

– Det värsta var att jag skämdes så över att 
ha blivit lurad. Jag tog på mig skulden och 
undrade vad jag hade gjort för fel som hade 
låtit det gå så långt, säger Jan-Erik Davidson.

När han och hans kusin tog över Davidson 

Bil efter sin far och farbror följde 
också personalen med, bland annat 
lönehanteraren som arbetat i företa-
get sedan han var 16 år. 

– Det var en sympatisk man som 
hade ordnade förhållanden och 
som jag litade på. Men av någon 
anledning, efter tjugo år i företaget, 

började han föra över femtiotusen kronor 
varje månad på sig själv. 

I tio år lyckades lönehanteraren undgå upp-
täckt. Han fixade till och med in sin dotters 
kontonummer i lönelistan.

– Han visste precis hur han skulle dölja 
det hela och kunde motivera siffror som inte 
stämde. ”Det berodde på variationer i se-
mesterersättningarna”, var en förklaring. Han 
stack inte ut på något sätt men jag vet att vi var 
några stycken som undrade hur han hade råd 
att byta bil så ofta och att någon svarade att det 
fanns generösa svärföräldrar.

ALLT UPPDAGADES NÄR en lönekonsult skulle 
uppgradera lönesystemet. Då visade det sig att 
lönehanteraren hade blåst företaget på nästan 
fem miljoner kronor. Revisorerna hade aldrig 
upptäckt det och inte ledningsgruppen heller. 

Efter en långdragen rättegång i både tings-
rätt och hovrätt fick Davidson Bil till slut till-
baka hälften av pengarna, de första fem årens 
bedrägeri var nämligen preskriberat. 

– Fast då var företaget sålt. Det var den nye 
ägaren som fick pengarna, berättar Jan-Erik 
uppgivet.

Lönehandläggaren fick tre års fängelse för 
bland annat grov förskingring. Jan-Erik mådde 
dåligt men bestämde sig för att göra det bästa 
av situationen. Han började åka runt till olika 
MRF-distriktsföreningar i sitt företag Vinn 
Svinn Konsult för att föreläsa om hur man 
skyddar sig mot bedragare.

– Det handlar om att skaffa sig kunskap, 
rutiner och etiska regler som försvårar brott. 

Man kan nämligen aldrig förutse vem som 
kommer att lura en. Och det är svårt att ha full 
koll när man som jag hade 140 anställda och 
omsatte 500 miljoner kronor, säger Jan-Erik.

OFTA ÄR BEDRAGARE också både charmiga 
och effektiva, vilket gör det svårt att vara på sin 
vakt. Det blev Joachim Due-Boje, servicemark-
nadschef på MRF, varse när han som delägare 
i en serviceverkstad anställde en trevlig och 
kompetent platschef. 

– Jag fick tips om honom av en äldre kollega 
i branschen och fick ett bra intryck när jag 
träffade honom. Han hade två referenser som 
jag ringde och allt verkade frid och fröjd. Han 
gjorde bra ifrån sig under provanställningen 
och fick jobbet, säger Joachim.

Så här i efterhand minns han visserligen ett 
rykte om att personen inte var riktigt ärlig men 
det fick liksom inte fäste.

– Det var så mycket som hände privat då, 
vi sålde vårt radhus, köpte ett sommarställe 
och flyttade till lägenhet. Jag hade bråttom att 
tillsätta tjänsten.

Den nye chefen gjorde sig snabbt populär 
bland medarbetarna. Han bjöd på överdrivna 
frukostar varje dag, gav bort bonusar och köpte 
presenter. Det var ett sätt att köpa lojalitet och 
dölja sitt egentliga syfte; att skaffa sig makt och 
kontroll över andra. För en dold agenda fanns 
förstås, det gör det alltid för manipulativa 
människor.

En dag presenterade platschefen en idé om 
att hyra grannfastigheten och starta rekond.

– Jag sa till honom att han inte fick skriva på 
något avtal eftersom han inte var firmateck-
nare.

Men rätt som det var bedrevs det rekond i 
byggnaden i alla fall. Platschefen hade skrivit 
under i sitt eget namn och ingen hade kontrol-
lerat om han var firmatecknare eller inte.

– När jag skulle prata allvar med honom 
visade han mig snabbt bokningstavlan med alla 
nya rekondjobb han skapat och vilken vinst 
detta skulle bli för företaget. Han förpackade 
lögnen så bra att jag tänkte att det kanske ändå 
inte var så dumt. Dessutom chansade han på 
att jag inte skulle titta närmare på beställning-
arna, hade jag gjort det skulle jag upptäckt att 
det var femtio procent rabatt på alla jobb, säger 
Joachim och skrattar torrt.

Bedrägerierna följde på varandra, det var 
fejkade anställningsavtal, obetalda arbetsgivar-
avgifter, oredovisad moms och garantiavveck-
lingar som inte var rättade. När skatteverket 
hörde av sig skyllde han på felräknad moms till 
styrelsen.

– Man vill ju tro andra människor om gott 
och lita på sin personal, annars går det inte att 
driva företag. 

I ETT OCH ett halvt år kunde platschefen härja 
fritt och då var företaget illa ute. Skatteverket 
hade hört av sig igen och nu handlade det om 
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Gira för psykopatens fällor! 
Psykopat är en personlighetsstörning som inte finns i någon diagnosmanual men som ändå används 
som begrepp, framför allt inom kriminalvården. Men människor med psykopatiska drag kan finnas 
överallt. Varför de är som de är, vet man inte. Förmodligen har de en medfödd eller förvärvad empa-
tibrist som gör att de ser på saker och ting annorlunda.

PSYKOPATISKA DRAG:
l Är mästare på ”snabb personkemi”.
l Dålig impulskontroll, rastlöshet.
l Får lätt vredesutbrott, kan bli ursinniga för bagateller.
l Förstår hur andra känner men saknar medkänsla.
l Brister i ansvar, ”kör sitt eget race”.
l Undviker normer, principer och överenskommelser för hur ett samarbete ska utvecklas.
l Lägger skulden på andra – det är alltid någon annans fel.
l Kan vara inställsamma och oerhört trevliga när det passar deras behov.
l Älskar ja-sägare, deras dröm är när någon annan gör deras jobb. Sedan tar de åt sig äran.
l Skapar förvirring genom desinformation och spelar ut folk mot varandra.
l För att få makt ser de till att andra känner sig mindre.
l Ljuger obehindrat och blir inte särskilt generade av att bli ertappad.
l Imiterar andras argument. Ofta kan man efter en tids umgänge få höra sina egna resonemang.
l Förhöjd självuppfattning.

SÅ UNDVIKER DU PROBLEM:
l Meddela alla dina leverantörer att det är firmatecknarens underskrift som gäller.
l Prata om värdegrunder på arbetsplatsen, det minskar manipulatörens möjligheter att operera.
l Ett öppet och transparent företagsklimat skyddar mot bedragare.
l Håll arbetsplatsen ”frisk”, inga interna hemligheter.
l Ha mod att polisanmäla oegentligheter och brott.
l Utmana inte en person på egen hand; då vinner du inte.
l Dokumentera allt du ser som verkar vara ett osunt beteende.
l Känns det fel eller för bra för att vara sant, var på din vakt.

L ÄSTIPS:
l Psykopater i arbetslivet,av L Duvringe och M Florette, MF Prod.
l Psykopatiska chefer, av Lars-Olof Tunbrå, Liber.
l Vardagspsykopater, av Sigvard Lingh, Recito förlag.
l Psykopatens värld, av Robert Hare, Studentlitteratur.
l Energitjuvar, av Ingalill Roos, Forum.

”JAG SKÄMDES ÖVER ATT HA BLIVIT LURAD, 
OCH UNDRADE VAD JAG HADE GJORT FÖR 
FEL SOM HADE LÅTIT DET GÅ SÅ LÅNGT”

Lite nu och lite då. 
Efter tio år hade 
lönehanteraren tankat 
hem flera miljoner
till egna konton.

JAN-ERIK DAVIDSON, DAVIDSON BIL

Jan-Erik David-
s on bedrogs av 
en trotjänare 
och blev av med 
fem miljoner.

en stor summa obetalda arbetsgivaravgifter. 
Efter en överenskommelse fick platschefen 

gå. Precis som Jan-Erik skämdes Joachim för 
att han blivit lurad och mådde fruktansvärt 
dåligt.

– Man känner sig inte så smart direkt. Året 
därpå lyckades jag dock vända förlusten till 1,4 
miljoner i vinst, vilket var en lättnad. 

Att den som blivit förd bakom ljuset känner 
sig oduglig och tänker att ”hur kunde jag vara 
så dum” är mer regel än undantag. Bedragaren 
däremot visslar obekymrat vidare till nästa 
arbetsplats och nya offer. Han för ingen inre 
dialog med sig själv om vad han kunde ha gjort 
annorlunda.  

Men, och det här är viktigt, om vi inte litade 

på varandra skulle inget samhälle, arbetsorga-
nisation eller äktenskap fungera. Tillit är helt 
enkelt en överlevnadsmekanism som manipu-
latören utnyttjar. Så är det bara. 

Om det är till någon tröst -– alla som blivit 
bedragna i Motorbranschen är i gott sällskap. 
En ny undersökning om ekonomiska brott 
från revisorsjätten PWC visar att 27 procent 
av över 6 000 tillfrågade företag och organisa-
tioner har drabbats av ekonomisk brottslighet.

Högst upp på listan ligger förskingring och 
trolöshetsbrott, och begås oftast internt. PWC 
har också tagit fram en typisk profil på en 
intern förövare: manlig chef på låg eller mel-
lannivå som har universitetsexamen och har 
arbetat i organisationen i minst tre år. 2



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

Nästa grundkurs Steg 1: 24-26 maj

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

Mer info & anmälan på hemsidan! 

 

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

Ett komplett Gluepulling system 
gör att många bucklor kan riktas 
från utsidan. Bra på ställen där 
det är svårt att komma åt inifrån.

Reguljära PDR-verktyg som 
trycker ut bucklan från insidan är 
det mest mångsidiga alterna-
tivet. En utbildad PDR-tekniker 
klarar de �esta bucklor.

Pris 6900:- ex. moms per deltagare

Vi säljer även verktyg och
utrustning utan utbildning.

10 % rabatt
på alla verktyg

efter genomförd
utbildning!

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

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

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

● Klädseln är testad av TÛV och har godkända
airbagsömmar.

● För hamn- eller eftermontering.

 Frågar din kund efter en mer personlig läderklädsel?

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

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

2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta Henric Widén 
på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MARKNADS- 
TORGET

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

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

Proffsverkstadsutrustning

www.toolstrading.se

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

  www.toolstrading.se

tel 08 500 236 09

WWW.TOOLSTRADING.SE



Cowab AB  
Tel. 08-544 403 70, Fax 08-630 11 69, 

www.cowab.se, info@cowab.se

Ny katalog ute nu!

Beställ vår 
372-sidiga katalog!

Din leverantör av industri & kontorsprodukter

Motorbranschen_190x122_mm_rod.indd   1 2016-03-17   10:43:59

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

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

Kontakta oss för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.  |  www.infoflex.se

Verkstad Butik

Försäljning

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

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

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

www.winassist.se

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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%)  



TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

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

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*

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

leasing fr. 741kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr
Prisexempel SPO45E-EH1:

 37.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.500 kr

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

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

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 497kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

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

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

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

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 7100/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

leasing fr. 659 kr/mån.
33.900 kr

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

geodyna
7850p

varmgalvansierade 
bottenramar

44.900 kr!
leasing fr. 859 kr/mån.

geodyna 7200
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

leasing fr. 551kr/mån.

geodyna 7200

27.900 kr

44.200 kr 

leasing fr. 461kr/mån.

22.900 kr

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

BEAD BAZOOKA

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

KAMPANJ!
88.600 kr
Ordinarie pris: 92,500 kr

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 960

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

18.000 kr
leasing fr. 373kr/mån.

geodyna 7100

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

klis ter vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
leasing fr. 766kr/mån.

geodyna 7500p

geodyna 7500p

leasing fr. 490kr/mån.
24.500 kr

leasing fr. 549kr/mån.

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

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

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

monty 3300 RACING GP 

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

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

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

1.800 kr/sats

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

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

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

2.850 kr

Nu kommer balanserings- 
maskinen från Hofmann alla 
väntat på - med inbyggd 
automatiserad och elektriskt 
driven hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns smi-
diga automatnav naturligtvis 
och den senaste tekniken.
• Touch-screenprogram som 

är superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

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
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”Okej med 
engelsk 
manual?”

JURIDIK

FRÅGA Vi har sålt en ny moped-
bil till en kund men leverantören 
kan inte få fram en instruk-
tionsbok på svenska, endast på 
engelska. Kan kunden kräva en 
instruktionsbok på svenska?

Krille

SVAR I konsumentköplagen (KKL) 
står det att en vara ”skall vara åt-
följd av de anvisningar som behövs 
för dess installation, montering, 
användning, förvaring och skötsel” 
och att det utgör ett köprättsligt fel 
om inte dessa anvisningar med-
följer. Samtidigt finns avgöranden 
i rättspraxis som fråntar säljaren 
ansvar att skicka med anvisningar 
när det är fråga om en vara för en 
begränsad kundgrupp med speci-
ella kunskaper. 

Min bedömning är att en mo-

pedbil inte faller in under denna 
kategori. Men samtidigt står det 
inte uttryckligen i KKL att instruk-
tionsbok måste vara på svenska. I 
takt med en ökad internationali-
sering och internet har det också 
blivit allt vanligare att fullständiga 
anvisningar finns på nätet och allt 
oftare på engelska. Man kan nog 
förutsätta att genomsnittskunden 
i Sverige behärskar engelska på åt-
minstone en grundläggande nivå. 

Men min bedömning är ändå att 
om engelskan inte är för svår, om 
enheter som längdmått, vikt och 
temperatur följer ”vårt” system bör 
det inte vara något problem.

David Norrbohm

Kunden hotar anmäla till ARN
VERKSTAD

FRÅGA Vad ska jag göra? Vi 
hade otur med en Saab som det 
hände en massa saker med i 
samband med ett verkstads-
besök för en tid sedan. Nu vill 
kunden anmäla min verkstad till 
Allmänna reklamationsnämn-
den och där vill jag inte hamna. 

Bakgrunden är den att Saab-
ägaren ringde för att hans bil 
hade fått en tvåa på bilprovning-
en, kärvande bromsar bak. Det 
var bråttom för bilägaren var ute 
i sista sekunden. Vi fixade en tid 
inom en vecka. Mannen lämnade 
sin bil för byte av skivor och 
klossar bak. Allt gick planenligt 
den dagen, bilen ställdes ut och 

markerades klar efter broms-
fixet och kunden skulle hämta 
bilen före fem.

Efter betalningen gick bilä-
garen ut på parkeringen för att 
åka hem med sin bil, men strax 
efter kom han in igen, högröd 
i ansiktet, och vrålade ”Kopp-
lingen är stum, vad har ni gjort 
med min bil?” 

Vi blev nästan chockade och 
jag sprang ut för att kolla vad 
det var, jorå, kopplingspedalen 
var stum halvvägs ner. Nu är jag 
gammal Saabmek och vet att 
kopplingsslangen kan utfälla 
gummirester och korka igen 
hydrauliken, vilket jag försökte 

förklara för farbrorn. 
Han lugnade sig så smånin-

g om, vi behöll bilen och bytte 
slangen dagen efter. Vad tror du 
hände när bilen skulle betalas 
samma eftermiddag? Han häv-
dade att det var vi som hade för-
stört kopplingen! Vi stod på oss 
och fick så småningom kunden 
att betala för bromsjobbet och 
kopplingsslangen. Farbrorn sa 
dock att han skulle vända sig till 
Allmänna reklamationsnämn-
den. Vad händer nu?

Mats, verkstad Stockholm

SVAR Om din kund gör en anmä-
lan till Allmänna reklamations-

FRÅGA Jag handlar mina 
reservdelar från några av de 
större kedjorna. Min verkstad 
har inget samarbetsavtal, vi 
är fristående allbil och vill inte 
vara beroende av någon kedja. 
Största delen av verksamheten 
ligger i en auktorisation. I bör-
jan av december 2015 bytte vi 
en på en Ford Mondeo 2,5 turbo i 
samband med en service. 

Fyra dagar och femtio mil 
senare efter bytet återkom en 
ledsen kund med bilen på en 
bärgare, ac-remmen hade gått 
av och trasslat in sig i kamrem-
men med ventilhaveri som 
följd. Bilen blev snabbt fixad, 
med topprenovering och ventil-
byte (kolvarna var inte skada-
de). Under tiden kontaktade vi 
butiken som hade sålt remmen 
till oss. Butiken var tillmötes-
gående och sa att vi måste 
skicka resterna av remmen till 
dem för vidarebefordran till 
leverantören. Vid renoveringen 
vågade vi inte välja en rem 

LITEN TUVA STJÄLPER OFTA STORA LASS
VERKSTAD

av samma fabrikat igen, utan 
köpte en ny hos en Fordhand-
lare. Totalt gick reparationen på 
35 000 kronor. 

Tiden gick och vi väntade på 
besked om det var fabrikations-
fel på remmen, eller inte. Jag 

fick påminna flera gånger i ären-
det. Häromveckan, alltså tre må-
nader efter insänd reklamation, 
kom beskedet: ”Ingen ersätt-
ning, det var ett monteringsfel.” 
Detta hade leverantören kunnat 
konstatera på de smulor, trådar 

nämnden (ARN) kommer du att 
få ett brev från dem där anmälaren 
(kunden) i detalj ska ha beskrivit 
händelseförloppet och även ha 
uppgett vilka krav han ställer på 
din verkstad. 

Det är några detaljer du måste 
vara uppmärksam på: 
l Det ena är att ge din verkstads 
beskrivning av uppdraget och 
invändning mot anmälan så tydligt 
och korrekt som möjligt.
l Det andra är att du inte får 
glömma att bestrida alla krav som 
kunden ställer, annars kommer 
nämnden att läsa det som ”ett tyst 
medgivande” från dig.

Joachim Due-Boje

SAKKUNNIG PÅ MRF

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

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

SK ADEREPARATION

Åke Westin
är ansvarig för  
plåt- och lackfrågor 
på MRF. Sitter i 
 Allmänna reklama-
tionsnämnden.
08-701 63 29

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

Roger Ekdahl 
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
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och gummibitar som var kvar av 
remmen!

Nu undrar jag, ska vi godta 
detta? Ska jag behöva vänta i tre 
månader på utfallet? Hur kan 
de se på resterna att det är ett 
monteringsfel?

Stefan, Bröderna Karlssons 
Bilverkstad, Hässleholm

SVAR Tråkigt att det tog så lång 
tid innan du fick svar, jag har 
ingen förklaring till det, dom kan-
ske har mycket att göra. Vi har ti-
digare gjort studier om garantier-
sättningen både på allbilsverkstad 
och auktoriserad. I båda fallen var 
resultaten nedslående, det som 
stack ut mest var allbilskedjorna 
som endast ersatte drygt hälften 
av fordringarna. Dessutom tog 
hanteringen väldigt lång tid. 

Jag tycker att du ska ta diskus-
sionen med butiken som har 
sålt remmen till dig, fråga vad 
de tycker om utfallet. Oftast är 
de väldigt måna om sina kunder 
och ser långsiktigt på en sund af-
färsrelation och lägger detta i rätt 
vågskål.

På din fråga hur tillverkaren kan 
se att det var ett monteringsfel är 
jag lika förundrad som du.

Joachim Due-Boje

FRÅGA Vi har lyckats 
med konstycket att sälja 
samma bil till två olika 
kunder. Helgen efter att 
den första kunden köpt 
den, beställde den andra 
kunden den. Bilen är ännu 
inte levererad. Tyvärr är 
det fråga om en specialbil 
som Sverige i nuläget en-
dast har tilldelats ett fåtal 
av, varav en bil till oss. Vem 
av kunderna har rätt till 
bilen och vad gäller i övrigt 
juridiskt?

Arne K.

SVAR Den här problemati-
ken kallas tvesala och finns 
reglerad i 1 kap 5 § handels-
balken (en av de få lagbe-
stämmelser som finns kvar 
från 1736 års ursprungliga 
lagbok). Lagtexten gäller 
alltjämt och har följande 
formulering:

”Säljer man tvem ett; 
gälde skadan åter, (och böte 
tio daler,) och den behålle 
godset, som först köpte.”

Det betyder att förste 
köparen har större rätt till 
bilen och att ni därför måste 
leverera den till honom eller 
henne. Köpare nummer 
två kan eventuellt ha rätt 
att kräva ett skadestånd 
men möjligheterna är rätt 
begränsade. 

Är köparen konsument 
skulle han eller hon kunna 
yrka skadestånd för ett så 
kallat täckningsköp, det vill 
säga den merkostnad som 
uppstår om och när kunden 
tvingas köpa en bil till ett 
högre pris. Men skadestån-
det måste kunna styrkas 
och det är ju inte säkert att 
någon merkostnad uppstår 
i takt med att tillverkaren 
levererar fler bilar.

David Norrbohm

JURIDIK

”VI HAR 
DUBBEL-
SÅLT 
EN BIL”

”LAGTEXTEN FRÅN 1736 
 GÄLLER: ’DEN BEHÅLLE 
GODSET, SOM FÖRST KÖPTE’”

”BESKED EFTER 3 MÅNADER: ’INGEN 
 ERSÄTTNING’, DET HADE GÅTT PÅ 35 000 …”

ERSÄTT KUNDENS RESA!
JURIDIK

FRÅGAVi har en kund som krä-
ver ersättning för milkostnad 
till och från vår verkstad för ett 
reklamationsärende. Vad kan 
kunden egentligen kräva?

Egon

SVAR En kund har, enlig kon-
sumenttjänstlagen, rätt att få 
ersättning för styrkta, skäliga och 
nödvändiga merkostnader till 
följd av ett fel eller bristande fack-
mässighet. Principiellt har kunden 
rätt till samtliga driftskostnader 
och kostnader avseende rörlig 
värdeminskning.

Skatteverket har ju schablon-

mässigt bestämt att den faktiska 
(skattefria) kostnaden inte över-
stiger 18:50 kronor per mil. Det 
kan vara en lämplig milersättning, 
om kunden inte kan visa att det 
finns andra omständigheter, som 
exempelvis en ny bil och av dyrare 
modell.Skatteverket har ju scha-
blonmässigt bestämt att den fak-
tiska (skattefria) kostnaden inte 
överstiger 18:50 kronor per mil. 
Det kan vara en lämplig milersätt-
ning, om kunden inte kan visa att 
det finns andra omständigheter, 
som exempelvis en ny bil och av 
dyrare modell.

David Norrbohm

Felande rem.

Okay in English?
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BILHANDEL

FRÅGA En av våra före-
tagskunder låter ibland sina 
anställda köpa en leasingbil 
som ska avslutas. Vi löser då 
bilen mot leasingbolaget och 
säljer den vidare för samma 
belopp till den anställde. Det 
brukar bli några bilar per år. 
En kund har nu reklamerat 
ett fel som fanns på bilen vid 
köpet och som kunden då 
kände till visar det sig; det 
var hans tidigare leasingbil! 
Vi har inte haft några rekla-

mationer vid denna typ av för-
säljning/överlåtning tidigare. 
Det är inget stort belopp men 
jag undrar hur vi ska slippa 
sådana här reklamationer i 
framtiden?

Daniel, Stockholm

SVAR På pappret ser det här 
ut som en vanlig bilförsäljning 
och därför är risken stor att ni 
anses ha samma köprättsliga 
ansvar gentemot köparen som 
om det hade varit frågan om 

just en vanlig bilaffär. 
Mitt råd är att utöver 

ordersedeln upprätta två avtal 
i all enkelhet. Det första gäller 
med köparen där han eller hon 
förklarar sig införstådd i att ni 
inte har något köprättsligt an-
svar för den aktuella bilaffären 
och varför. 

Det andra avtalet upprättar 
ni med företagskunden där de 
ikläder sig er skyldighet att ta 
det köprättsliga ansvaret, om 
det ändå skulle bli en tvist med 

köparen. Eftersom köparen 
arbetar hos dem lär det då inte 
heller bli några frågor som 
hamnar hos er.

Jag vill också göra dig upp-
märksam på att det är viktigt 
att bilen inte säljs för billigt, då 
en hårt nedskriven bil troligen 
blir en dold löneförmån. Gör 
alltid en bedömning från fall 
till fall, det är viktigt att ni som 
branschföretag även tar det 
ansvaret.

Johan Holmqvist

BILHANDEL

”MITT TIPS ÄR ATT ALLTID KOLLA AC:N 
OCH VÄRMAREN VID INBYTESTESTEN OCH 
VISA VID LEVERANSEN ATT DE FUNGERAR”

FRÅGA Jag sålde en tre år 
gammal Passat på 5 600 mil 
till en kund i Gävle i januari. 
Kunden hämtade bilen i slutet 
av månaden hos oss och när 
jag ringde efter ett par veckor 
och följde upp, berättade han 
att allt var bra. 

Men i början av april ringde 
han och sa att bränslevärma-
ren inte fungerade när han 
skulle använda den första 
gången och att han har varit 
hos den lokala VW-verksta-
den. Beskedet från den är dels 
att värmaren behöver repare-
ras för 7 000 kronor, dels att 
kundens försäkringsbolag har 
meddelat dem att de inte tar 
det på maskinskadan utan att 
sexmånadersregeln gäller. 

Jag vill hävda att bilens 
begagnatgaranti har pas-
serats, då kunden har kört 
fler mil än vad som garantin 

Reklamationsrätt 
på en begagnad bil

täcker. Dessutom besiktigade 
kunden bilen i mars och då 
måste ju allt ha varit bra, för 
besiktningen ser ju alla bilens 
felkoder. 

Vi hade inte testat värma-
ren separat vid inköpet av 
bilen och inte heller angett på 
bilens VDN att värmaren inte 
fungerade.

Magnus, Kungsbacka

SVAR Tack för frågan och jag 
börjar med begagnatgarantin. 
Eftersom kunden har kört bilen 
längre än vad begagnatgarantin 
tillåter, faller ju den. Annars går 
alltid garantin före konsument-
köplagen. Kunden reklamerar 
därför bilen utifrån konsument-
köplagen och har tre års reklama-
tionsrätt för ursprungliga fel. 

Vid en reklamation för 
ursprungligt fel har du som 
näringsidkare ansvaret de första 

sex månaderna att visa att det 
inte är ett ursprungligt fel. Här 
behöver du antingen kunna visa 
att bränslevärmaren fungerade 
vid leveransen eller att den har 
fungerat efter leveransen. En 
hjälp här är varudeklarationen, 
men det faller ju på denna bil.

En fråga som alltid ska ställas 
är också om bilen är i det skick 
som kunden kan förvänta sig 
med hänsyn till pris, ålder och 
körsträcka. Att värmaren inte 
skulle fungera på det här objektet 
är inte rimligt att anta. 

En annan fråga är om kunden 
har reklamerat felet inom rimlig 
tid, normalt två månader efter 

upptäckt? Ja, så är fallet här. 
Kan kundens besök hos bil-

provningen vara dig till hjälp? Ja, 
så är ibland fallet, men det ingår 
inte i bilprovningens rutiner att 
kontrollera om bränslevärmaren 
fungerar, så det faller också.

Hade du vid leveransen visat 
hur värmaren fungerar hade 
denna fråga inte funnits. Mitt tips 
är att alltid kontrollera AC och 
värmare vid inbytestesten så att 
kostnaden för en eventuell repa-
ration hamnar på den kund som 
sålde bilen. Samt att alltid visa att 
AC:n och värmaren fungerar vid 
utleveransen!

För er del blir det nu till att be-
tala reparationen hos verkstaden 
i Gävle, eller bekosta transport 
hem och göra det lokalt.

Tänk på att kunden ska vara 
med och dela på reparationen om 
bilen blir i ett klart bättre skick än 
före. Överväg alltså begagnade 
delar om möjligt.

Johan Holmqvist

HJÄLPA FÖRETAGSKUND KAN BLI DYRT

MITT EMELLAN PLÅT 
OCH LACK – VEM SKA 
GÖRA KITTNINGARNA?

L ACK & SKADE

FRÅGA  Jag har hamnat i skottgluggen mellan plåtav-
delningen och lackavdelningen. Problemet kretsar 
runt kittningen, som vi kallar det som också benämns 
som falsförsegling och tätning. Den ska ju utföras 
efter grundning för att rostskyddet ska bli riktigt och 
eftersom bilen då är på lackavdelningen vill plåtavdel-
ningen att lacken ska utföra det. Men dom vägrar där, 
säger att det är plåtnissarnas jobb och ingår i tiden för 
bakskärmsbytet.

Så nu mina frågor: Vem är det egentligen som ska 
utföra dem? Var ligger tiden för kittningarna på ett 
bakskärmsbyte? Hur kan vi lösa problemet på bästa 
sätt? 

En som inte orkar huka sig längre

SVAR  Ja, det är inte roligt och hamna i skottgluggen mellan 
plåt och lack. Historisk sett så har det ju nästan jämt varit 
osämja mellan plåt och lack, vet inte varför men det har bara 
varit så. Lackerarna kallar plåtkillarna för det ena och andra 
och plåtkillarna kallat lackerarna för det ena och det andra – 
fast dom borde vara bästa vänner. Dom jobbar ju för samma 
kund, för att resultatet ska bli bra och arbetet hålla hög kvali-
tet och borde inte motarbeta varandra. 

Jag tycker det är kul att ni är seriösa och låter lackeringen 
grunda ordentligt innan ni kittar, det gör rostskyddet mycket 
bättre. Många använder sprejburk på plåtavdelningen och 
sprejburk är sprejburk, kanske inte lika lätt att få samma 
materialuppbyggnad (materialtjocklek) med en sådan. 

När det gäller dina funderingar/frågor så är det som så här: 
Nästan alla (det finns undantag) arbets operationer är kom-
pletta arbeten, det vill säga allt som krävs för exempelvis ett 
bakskärmsbyte ingår i tiden för bytet, alltså även kittningen. 
Och eftersom det utförs på plåtavdelningen så är det där tiden 
hamnar, plåtisen får betalt för det.

Vore jag i din situation skulle jag ha ett möte med med-
arbetarna och försöka få alla att inse att både företaget och 
bilägaren/kunden skulle tjäna på att ni hittade en bra lösning. 
Det kan ju vara så att lackerarna är bättre på kittningar än 
plåtkillarna och då borde göra det kan man tycka. Har de 
ackordslön får man flytta lite tid från plåtavdelningen till 
lackavdelningen (inte många minuter) så att inte lackerna 
utför jobbet utan att få tiden för det (sådant skapar osämja). 

Så mitt förslag är: Låt personalen hjälpa till och lösa pro-
blemet! Är det dom som löser det får du acceptans. Och det 
är ju ofta svårt att klaga för dem som själv har kommit med 
en lösning.

Jan Olvenmo

JOHAN HOLMQVIST
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JAN OLVENMO

Knivig begagnataffär.

I dag är tredjepartskontroller ett måste för 
flertalet auktoriserade serviceverkstäder. 
Imorgon är det  ett måste även för skade- 
och allbilverkstäder. Det är försäkrings-
bolagen och verkstadskedjorna som 
kommer att ställa dessa krav. Det är svårt 
att stå utan dokumenterad kvalitetskontroll.

Kontrollerad Bilverkstad är branschens 
eget kvalitetskoncept – det är även det 
enda rikstäckande, mest effektiva och har 
en bra prisbild för inspektioner, mystery 
shopping samt rådgivning kring kvalitets-
säkring av hela reparationsprocessen.

Vill du veta mer?  www.kbv.nu

Låt KBV 
kolla kvaliteten!

www.kbv.nuHenrik Johansson är en av KBV:s inspektörer.
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Nyregistreringar under april

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
april 2016

Nyregistrerade miljöbilar april 2016, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i april

 April Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V70II, s/V90n 2 824 2 482 9 627 8 986 8,24 8,46
2 VW Golf  1 717 2 023 6 123 6 373 5,24 6,00
3 VW Passat  1 249 1 298 4 742 5 692 4,06 5,36
4 Volvo s/V60 1 499 1 089 4 537 4 308 3,88 4,05
5 Volvo V40n 1 097 894 3 908 3 097 3,35 2,91
6 Volvo Xc60 1 017 1 361 3 527 4 348 3,02 4,09
7 toyota auris  604 380 2 560 2 154 2,19 2,03
8 Kia cee´d 692 536 2 269 1 835 1,94 1,73
9 nissan Qashqai 463 342 1 966 1 578 1,68 1,48
10 VW Polo 409 280 1 922 1 165 1,65 1,10

 April Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Volvo V7oII Drive Diesel  551 584 1 890 2 212 9,50 11,88
2 toyota auris hsD hybrid 439 168 1 854 1 152 9,32 6,19
3 Volvo V40n miljödiesel Diesel  559 457 1 846 1 360 9,27 7,30
4 Volvo V60n miljödiesel Diesel 445 536 1 209 2 167 6,07 11,64
5 toyota Yaris hybrid hybrid 233 136 949 671 4,77 3,60
6 VW Passat Gte Laddhybrid  297 0 805 0 4,04 0,00
7 Volvo V40n cc miljödiesel Diesel 224 64 792 269 3,98 1,44
8 VW Golf tGI bluemotion Gas  104 342 521 986 2,62 5,30
9 nissan Qashqai DcI Diesel  63 0 453 0 2,28 0,00
10 Volvo Xc60 Drive-e Diesel 112 139 430 479 2,16 2,57

Diesel 58,3 %

E85 1,1 % 

Elhybrid 18,3 %

El/laddhybrid 
15,5 %

Gas 6,8 %

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

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

 April Ackumulerat Andel av
Län 2016 2015 2016 2015  landet %
stockholms län                 10 220 8 666 34 883 31 082 29,9
Västra Götalands län           5 841 5 185 20 155 18 139 17,3
skåne län                      4 165 4 221 15 516 14 616 13,3
Östergötlands län              1 337 1 224 4 566 4 095 3,9
Jönköpings län                 1 287 1 236 4 527 4 299 3,9
hallands län                   1 027 1 100 3 863 3 687 3,3
Uppsala län                    1 005 850 3 171 3 232 2,7
södermanlands län              772 763 2 821 2 488 2,4
Örebro län                     846 704 2 789 2 545 2,4
Värmlands län                  817 748 2 740 2 354 2,3
Gävleborgs län                 811 760 2 740 2 356 2,3
Västmanlands län               744 613 2 559 2 296 2,2
Västernorrlands län            777 662 2 561 2 197 2,2
Kronobergs län                 598 604 2 284 2 053 2,0
Kalmar län                     712 651 2 376 2 244 2,0
Dalarnas län                   651 663 2 392 2 094 2,0
Västerbottens län              692 622 2 282 2 190 2,0
norrbottens län                488 476 1 877 1 786 1,6
blekinge län                   383 399 1 362 1 223 1,2
Jämtlands län                  272 258 921 900 0,8
Gotlands län                   135 131 424 393 0,4
Landet totalt 33 580 30 536 116 809 106 269 100,0

Nyregistreringar månad för månad

36 000

30 000

24 000

18 000

12 000

6 000

0
Jan   Feb   mar   aPr   maJ   JUn   JUL  aUG   seP   oKt   noV   Dec

Årstakten för nybilsregistreringarna 2016 ligger på 372 930
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     30 25 210 70 0,17 0,06
  Land rover                 72 91 296 309 0,25 0,29
totalt bc sweden             102 116 506 379 0,43 0,35
BMW Group Sverige                                                                   
  bmW                        2 077 1 864 7 175 6 532 6,14 6,14
  mini                       267 243 802 673 0,68 0,63
totalt bmW Group sverige     2 344 2 107 7 977 7 205 6,82 6,77
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 8 20 32 44 0,02 0,04
  Fiat                       1 184 878 2 269 2 073 1,94 1,95
  Jeep                       55 72 282 340 0,24 0,31
  Lancia                     1 27 26 87 0,02 0,08
totalt Fiat Group automobiles 1 248 997 2 609 2 544 2,23 2,39
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 001 1 104 3 798 3 706 3,25 3,48
totalt Ford motor            1 001 1 104 3 798 3 706 3,25 3,48
GM Sverige                                                                           
  cadillac 1 10 19 39 0,01 0,03
  chevrolet                  17 14 36 16 0,03 0,01
  opel                       674 588 2 380 1 969 2,03 1,85
totalt Gm sverige             692 612 2 435 2 024 2,08 1,90
Honda Nordic                                                                        
  honda                      206 313 1 611 1 309 1,37 1,23
totalt honda nordic          206 313 1 611 1 309 1,37 1,23
Iveco                                                                 
  Iveco                        7 6 16 11 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     7 6 16 11 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 033 1 670 6 903 5 301 5,90 4,98
totalt KIa motors sweden     2 033 1 670 6 903 5 301 5,90 4,98
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    1 006 748 3 429 2 974 2,93 2,79
totalt KW bruun autoimport   1 006 748 3 429 2 974 2,93 2,79
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      648 330 2 279 1 492 1,95 1,40
totalt mazda motor sverige   648 330 2 279 1 492 1,95 1,40
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 531 1 248 5 474 4 424 4,68 4,16
  smart                      2 25 11 181 0,00 0,17
totalt mercedes-benz sverige 1 533 1 273 5 485 4 605 4,69 4,33
Nevs                                                                    
  saab                   0 69 2 111 0,00 0,10
totalt nevs      0 69 2 111 0,00 0,10
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    254 251 711 755 0,60 0,71
totalt nimag sverige      254 251 711 755 0,60 0,71
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     966 861 3 728 3 943 3,19 3,71
totalt nissan nordic         966 861 3 728 3 943 3,19 3,71
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      414 439 1 404 1 407 1,20 1,32
  renault                    1 318 1 116 4 132 3 391 3,53 3,19
totalt renault nordic sverige 1 732 1 555 5 536 4 798 4,73 4,51
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    418 480 1 491 1 633 1,27 1,53
  Ds                    10 0 37 0 0,03 0,00
  hyundai                    764 734 3 462 2 855 2,96 2,68
  mitsubishi                 375 390 1 129 1 504 0,96 1,41
totalt sc motors sweden ab   1 567 1 604 6 119 5 992 5,23 5,63
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     487 526 1782 1642 1,52 1,54
totalt subaru nordic         487 526 1782 1642 1,52 1,54
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      162 141 558 473 0,47 0,44
  toyota                     1 677 1 441 6 837 6 672 5,85 6,27
totalt toyota sweden         1 839 1 582 7 395 7 145 6,33 6,72
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       2 099 1 850 7 156 5 976 6,12 5,62
  Porsche                    187 234 436 479 0,37 0,45
  skoda                      1 561 1 528 5 181 4 779 4,43 4,49
  seat                       558 317 1 858 1 186 1,59 1,11
  Volkswagen                 4 638 4 717 16 551 16 519 14,16 15,54
totalt Volkswagen Group sverige 9 043 8 646 31 182 28 939 26,69 27,23
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 779 6 042 22 974 21 077 19,66 19,83
totalt Volvo Personbilar sverige 6 779 6 042 22 974 21 077 19,66 19,83
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       93 124 332 317 0,28 0,29
Totalt 33 580 30 536 116 809 106 269 100,00 100,00
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Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.

REKORDEN FORTSÄTTER att rada upp sig! De 
bästa registreringarna för april och för första terti-
alet någonsin både för person- och transportbilar! 
April ökade med 10 procent för personbilar, vilket 
var 28:e månaden i rad med en ökning. Hitintills i 
år är ökningen 10 procent.

TRANSPORTBILAR ökade med 8 procent för 
månaden. Det var 27:e månaden av de senaste 29 
som hade en ökning mot året före och h itintills i år 
är ökningen 14 procent.

ÄVEN FÖR TUNGA LASTBILAR fortsätter det 
mycket starkt, då mars ökade med 29 procent. 
Det var sjunde månaden i rad med en ökning. 
Hitintills i år är ökningen 23 procent.

bästa första tertialet 
någonsin tidigare!

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

Källa: Vroom

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

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Apr  Ackumulerat  2016  2015
chevrolet  1 7 1 11 -85,7 -90,9 0,0 0,1
chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  221 284 914 906 -22,2 0,9 5,6 6,3
Dacia  76 66 308 193 15,2 59,6 1,9 1,3
hyundai  11 3 32 14 266,7 128,6 0,2 0,1
Fiat  104 153 357 353 -32,0 1,1 2,2 2,4
Ford  828 712 2 695 2 360 16,3 14,2 16,4 16,3
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  48 35 195 116 37,1 68,1 1,2 0,8
Isuzu  48 59 130 150 -18,6 -13,3 0,8 1,0
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  437 344 1 422 1 074 27,0 32,4 8,7 7,4
mitsubishi  97 65 298 279 49,2 6,8 1,8 1,9
nissan  306 198 935 803 54,5 16,4 5,7 5,6
Peugeot  373 249 1 262 975 49,8 29,4 7,7 6,7
opel  130 121 458 376 7,4 21,8 2,8 2,6
renault  483 419 1 667 1 514 15,3 10,1 10,1 10,5
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 14 0 34 -100,0 -100,0 0,0 0,2
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  62 118 592 411 -47,5 44,0 3,6 2,8
Volkswagen  1 487 1 481 5 137 4 721 0,4 8,8 31,3 32,7
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  12 47 26 166 -74,5 -84,3 0,2 1,1
Totalt  4 724 4 375 16 429 14 456 8,0 13,6  100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 April  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2016  2015  2016  2015  Apr  Ackumulerat  2016  2015
DaF  16 14 47 40 14,3 17,5 2,5 2,6
Iveco  0 1 3 2 -100,0 50,0 0,2 0,1
man  22 22 62 68 0,0 -8,8 3,3 4,5
mercedes-benz  41 40 143 105 2,5 36,2 7,7 6,9
scania  303 219 821 702 38,4 17,0 44,0 46,1
Volvo  252 197 784 606 27,9 29,4 42,0 39,8
Övriga  4 0 6 0 0,0 0,0 0,3 0,0
Totalt  638 493 1 866 1 523 29,4 22,5  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass April Förändring Ackumulerat Förändring
 2016 2015 Antal % 2016 2015 Antal %
< 3,5 ton 4 724 4 375 349 8,0 16 429 14 456 1 973 13,6
andel i % 87,3 87,7   88,9 87,7
3,5–10 ton 24 36 -12 -33,3 104 100 4 4,0
andel i %  0,4 0,7   0,6 0,7
10–16 ton  28 27 1 3,7 86 90 -4 -4,4
andel i %  0,5 0,3   0,5 0,3
>16 ton  638 493 145 29,4 1 866 1 523 343 22,5
andel i %  11,8 11,3   10,1 11,3
Totalt  5 414 4 931 483 9,8 18 485 16 169 2 316 14,3

Registrering av bussar Över 10 ton

 April Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2016  2015  2016  2015  Apr  Ackumulerat   2016  2015
Kässbohrer-setra  13 0 20 17 0,0 17,6 14,5 8,9
man  0 1 11 18 -100,0 38,9 8,0 9,4
mercedes-benz  14 10 25 30 40,0 -16,7 18,1 15,7
neoplan  1 2 5 3 -50,0 66,7 3,6 1,6
scania  3 5 21 28 -40,0 -25,0 15,2 14,7
Volvo  11 15 42 47 -26,7 -10,6 30,4 24,6
Övriga  4 11 14 48 -63,6 -70,8 10,1 25,1
Totalt  46 44 138 191 4,5 -27,7  100,0  100,0

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

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

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

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

Hela landet 

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

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

1 Volvo 3 686 20,68 4 075 10 840 21,25 11 232 7 474 20,09 6 921 5,9 6,8 5,7
2 Volkswagen 2 181 12,24 2 496 6 295 12,34 6 531 4 439 11,93 3 831 6,0 7,5 5,7
3 Toyota 1 490 8,36 1 587 4 399 8,62 4 297 2 576 6,92 2 589 6,9 7,1 6,4
4 Audi 1 099 6,17 1 137 3 080 6,04 3 126 2 188 5,88 1 803 6,1 7,0 5,4
5 BMW 1 055 5,92 1 050 2 864 5,61 2 862 1 721 4,63 1 669 7,3 7,5 6,6
6 Ford 954 5,35 1 046 2 673 5,24 2 741 2 377 6,39 2 213 4,8 5,8 4,6
7 Hyundai 701 3,93 671 1 930 3,78 1 783 1 666 4,48 1 281 5,1 5,6 4,7
8 KIA 701 3,93 638 2 023 3,97 1 747 1 286 3,46 1 010 6,6 7,2 6,2
9 Renault 661 3,71 650 1 822 3,57 1 830 1 593 4,28 1 233 5,1 5,8 4,6

10 Skoda 641 3,60 740 1 877 3,68 1 917 1 275 3,43 1 135 6,0 7,2 5,5
11 Peugeot 611 3,43 762 1 683 3,30 1 965 1 322 3,55 1 545 5,5 6,3 5,1
12 Mercedes Benz 610 3,42 619 1 667 3,27 1 595 1 354 3,64 1 283 5,5 5,8 5,0
13 Opel 453 2,54 521 1 288 2,53 1 479 1 243 3,34 1 313 4,4 5,0 4,2
14 Nissan 379 2,13 356 1 036 2,03 975 512 1,38 514 9,1 8,6 8,3
15 Citroen 343 1,92 410 956 1,87 1 090 892 2,40 953 4,6 5,3 4,2
16 Honda 337 1,89 318 1 029 2,02 933 729 1,96 638 5,6 5,9 5,8
17 SAAB 330 1,85 472 1 042 2,04 1 259 847 2,28 1 036 4,7 5,6 4,5
18 Subaru 288 1,62 250 860 1,69 724 661 1,78 530 5,3 4,8 4,9
19 Mazda 192 1,08 199 559 1,10 549 501 1,35 522 4,6 4,5 4,4
20 Mitsubishi 174 0,98 232 540 1,06 686 410 1,10 457 5,3 6,3 5,1
21 Seat 157 0,88 172 468 0,92 462 397 1,07 402 4,9 5,4 4,6
22 Fiat 115 0,65 101 271 0,53 237 238 0,64 242 5,8 4,9 4,5
23 Mini 109 0,61 85 276 0,54 210 189 0,51 135 6,9 6,7 6,1
24 Suzuki 99 0,56 131 314 0,62 343 248 0,67 249 4,9 6,4 5,1
25 Chevrolet 92 0,52 89 239 0,47 258 243 0,65 278 4,5 4,1 3,9
Övriga                                            363 2,04 369 976 1,91 988 828 2,23 841 5,4 5,2 4,8

Totalt/Genomsnitt 17 821 100,0 19 176 51 007 100,0 51 819 37 209 100,0 34 623 5,8 6,5 5,4

01 - stocKhoLm                           9 823 10 491 -668 -6,37 28 602 29 314 -712 -2,43 21,78 21,98
03 - UPPsaLa                             1 596 1 751 -155 -8,85 4 684 4 672 12 0,26 3,57 3,50
04 - sÖDermanLanD                        1 443 1 501 -58 -3,86 4 224 4 061 163 4,01 3,22 3,04
05 - ÖsterGÖtLanD                        2 023 2 225 -202 -9,08 5 841 5 983 -142 -2,37 4,45 4,49
06 - JÖnKÖPInG                           1 769 1 990 -221 -11,11 5 011 5 196 -185 -3,56 3,82 3,90
07 - KronoberG                           973 1 011 -38 -3,76 2 780 2 765 15 0,54 2,12 2,07
08 - KaLmar                              1 172 1 326 -154 -11,61 3 220 3 535 -315 -8,91 2,45 2,65
09 - GotLanD                             224 236 -12 -5,08 632 638 -6 -0,94 0,48 0,48
10 - bLeKInGe                            649 748 -99 -13,24 1 993 2 121 -128 -6,03 1,52 1,59
12 - sKÅne LÄn                           6 016 6 163 -147 -2,39 16 982 17 452 -470 -2,69 12,93 13,08
13 - haLLanD                             1 699 1 690 9 0,53 4 780 4 532 248 5,47 3,64 3,40
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 793 8 352 -559 -6,69 22 278 22 405 -127 -0,57 16,97 16,80
17 - VÄrmLanD                            1 286 1 486 -200 -13,46 3 725 3 922 -197 -5,02 2,84 2,94
18 - Örebro                              1 485 1 552 -67 -4,32 4 149 4 124 25 0,61 3,16 3,09
19 - VÄstmanLanD                         1 389 1 613 -224 -13,89 4 192 4 284 -92 -2,15 3,19 3,21
20 - DaLarnas LÄn                        1 302 1 381 -79 -5,72 3 792 3 763 29 0,77 2,89 2,82
21 - GÄVLeborG                           1 185 1 334 -149 -11,17 3 421 3 520 -99 -2,81 2,61 2,64
22 - VÄsternorrLanD                      1 066 1 188 -122 -10,27 3 194 3 225 -31 -0,96 2,43 2,42
23 - JÄmtLanD                            547 566 -19 -3,36 1 605 1 534 71 4,63 1,22 1,15
24 - VÄsterbotten                        1 014 1 116 -102 -9,14 2 947 3 011 -64 -2,13 2,24 2,26
25 - norrbotten                          1 081 1 177 -96 -8,16 3 214 3 306 -92 -2,78 2,45 2,48
Övrigt 13 12 1 8,33 37 31 6 19,35 0,03 0,02

hela landet 45 548 48 909 -3 361 -6,87 131 303 133 394 -2 091 -1,57 100,0 100,00

mrF 16 078 35,30 45 897 34,96 17 179 35,12 46 274 34,69 -1 101 -6,41 -377 -0,81
Övrig bilhandel (jur.pers) 11 848 26,01 33 549 25,55 11 514 23,54 31 293 23,46 334 2,90 2 256 7,21
Bilhandel total 27 926 61,31 79 446 60,51 28 693 58,67 77 567 58,15 -767 -2,67 1 879 2,42
Privat bilhandel(fysisk person) 1 599 3,51 4 764 3,63 1 742 3,56 4 986 3,74 -143 -8,21 -222 -4,45
Juridisk person 4 605 10,11 14 372 10,95 5 206 10,64 15 553 11,66 -601 -11,54 -1 181 -7,59
Privat 11 034 24,22 31 745 24,18 12 815 26,20 34 158 25,61 -1 781 -13,90 -2 413 -7,06
Direktimport 384 0,84 976 0,74 453 0,93 1 130 0,85 -69 -15,23 -154 -13,63

Totalt 45 548 131 303 48 909 133 394 -3 361 -6,87 -2 091 -1,57

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

Nyfiken på vad
vi kan göra för dig?

Vi hjälper dig.
Hela vägen.

vroom
.nu

info@
vroom

.nu
08-55 60 35 90
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Känner du igen namnet på den brittiske uppfinnaren John McAdam? Från honom kommer 
ordet makadam. År 1816 revolutionerade han vägbyggandet i världen genom att skapa den 
perfekta grusvägen. Den första, konstruerade han utanför Bristol i sydvästra England. Först 
lade han ett tjockt lager med sju centimeter stora stenar som täcktes med ett tunnare lager 
med max två centimeter stora stenar. För att vara säker på att de mindre stenarna höll 
måtten stoppade förmannen dem i munnen. Mixen av stenar var extremt bra på att släppa 
igenom vatten och metoden spred sig mycket snabbt över världen. Den var också mycket 
billig eftersom krossandet av stenar oftast gjordes av straffångar.  

MIKAEL JÄGERBRAND

Nu fyller grusvägen 200 år  

Passa på att  
hurra lite för dig 
själv i bilen nästa 
gång du kör på 
en grusväg.

 

1823, en av de första grusvägarna 
mellan Hagerstown och Boonsboro.

Välkommen till  
www.mrf.se

MRF-medlem? Registrera dig och få tillgång till exklusivt material.
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Framtidstro
på MRF-
stämma
MRF:s stämma hölls på Arlanda med 
ny teknik, nya branschstrukturer och 
stora rekryteringsbehov i utsiktsfältet. 
Forskaren Anders Parment tecknade 
positiva framtidsbilder. Caj Luoma 
från MYN/MAF drog riktlinjerna för 
efterlängtade motorbranschcollege. 
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON
 

MRF-ordföranden 
Tommy Andersson 
med Årets distrikts-
företrädarna Lars G 
Carlsson och  Martin 
Edberg från Övre 
Norrland.

Jan Carlsson, Västmanland, i samspråk med 
Jan Johnsson från Skaraborg.

Välbesökt var som synes 
årets bilmässa i Västerås.

Renault Transportbilar-säljaren Peter 
Stoltz från Bilia visade en lång rad 
transportbilar och större minibussar, 
och även volymskåp i år.  

MRF:s vd Tommy Letzén höll ett brännande 
tal ”för bilbranschens bästa” och betonade 
bland annat styrkan av att vara ett obero-
ende förbund.

Clas O Månsson berättade om en Mustang-leve-
rans som hamnade på FB innan den var framme.

Lars G Carlsson fick ta emot pris för Årets 
MBF-distrikt. Rune Adolfsson fick förtjänst-
tecken för sina fjorton år i Sörmlands MBF 
(har faktiskt varit förtroendevald i 35 år).

Motorbranschens 
krönikör Anders 
Parment pratade 
som vanligt 
effektivt.

Färskaste bilden på Maria Adolfsson, th, från 
Skåne och Åsa Midbeck från MRF:s kansli.

Två upplänningar på plats, Kent Eriksson från 
Enköping och Leif Hersén från Uppsala.

Östgötarna Magnus Himrell, Kjell Askling Bil, 
och PO Larsson, Rejmes i Linköping.

MÄSTERLIG MÄSSA
I VÄSTRA AROS
Tre tunga fordon och cirka 120 person- och transportbilar samlades under 
bandyarenans stora tak i Västerås när Västmanlands Motorbranschfören-
ing arrangerade årets stora bilmässa, den sjunde i raden. Mässgeneralen 
Börje Hultin rapporterar om bra drag, 6 000 besökare, flera skrivna kon-
trakt, show, musikquiz och idrottsaktiviteter. ”Besökarna tyckte framför 
allt att det var kanon att kunna provsitta och jämföra så många bilar 
samtidigt”, säger han.
TEXT & FOTO BO LUNDVANG

Edströmska skolan lät besökarna 
provköra en gräv- och en lastbils-
simulator. Mattias Thorén märker ett 
sug på förarutbildningssidan. 

Tunga fordon bjöds in i år som ett 
dragplåster, och ett av de utställande 
företagen var Arver Lastbilar med 
Thomas Lindback och försäljnings-
chefen Jan-Erik Eriksson.  

Distriktschef Börje Hultin i Västman-
lands MBF var mycket nöjd efter 
mässdagen. Fler besökare än tidigare 
år, stor bredd på innehållet och med 
ett flertal Sverigepremiärer dessutom. 

Stephan Ellefors, vd på Björkmans Bil 
kunde presentera en Sverigepremiär i 
form av Fiat Tipo som gör comeback.  

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

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

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

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

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

För verkstaden:
1. Fler servicekunder.
2. Tätare servicebesök.
3. Ökad vinst.
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JAG SER NÅGOT som gör mig väldigt orolig; först att försäkringsbolagen 
backar hem i eget hus.

”Vad menar du med det”, frågar en del. Jo, att man sparar in personal, 
att färre är ute på fältet och fler inne på kontoret. Att man helt enkelt 
backar in i eget hus. 

Det är ingen hemlighet att en skadebesiktningsman på fältet ”gör” färre 
skador än en som sitter bakom skrivbordet. Flera besiktningsmän på fältet 
kan ersättas med färre innetekniker. 

Några av dem kommer fortfarande från branschen men dom blir 
färre; en del ersätts med inköpare/upphandlare som ofta har akademisk 
bakgrund. 

SEDAN ÄR DET försäkringsbolagens så kallade ”medelskada”, snittkostnaden 
av alla skador inklusive reservdelar, lackering och plåtarbete. I princip är 
det den tillsammans med skadeutfallet som bestämmer vad premien blir 
för ett bilmärke/bilmodell på en ort. 

Medelskadan är en ack så viktig faktor, som vi har kunnat och kan 
påverka i branschen, men då ska det beaktas hur vi jobbade förr jämfört i 
dag. Förr förstod vi att reparera i stället för att byta ut en del och sparade 
därmed några kronor. Det var win-win för alla parter; den stora vinnaren 
var faktiskt bilägaren. 

I dag tittar bolagen i stället mer och mer på timpriset; kan de spara en 
krona där så är de nöjda. 

Vem är vinnare och förlorare då när plåtisen inte längre har 15 timmar 
i snitt på varje skada hon eller han ska reparera utan snarare 6 timmar och 
hur påverkar då timpriset besparingen? 

Det har faktiskt blivit så att en bra verkstad som följer alla regler, skaffar 
utrustning och utbildar sin personal straffas. Verkstäderna i dag brottas 
med allt mer komplicerade bilar som kräver allt större investeringar och 
fortbildning som kostar tid och pengar. 

När försäkringsbolagen förhandlar jämför de verkstäder med olika am-
bitioner. ”Nä, så mycket kan ni inte få, inom det här området ligger priset 
mycket lägre, du har redan i dag en bra nivå”, brukar verkstäderna få höra. 

Har försäkringsbolagen då varit affärsmässiga? Inte direkt, för dom 
jämför ju inte alltid Standard A-verkstaden med en annan Standard 
A-verkstad utan ofta en Standard A-verkstad med verkstäder av både stan-
dard C och D och F, alltså med mycket lägre krav och standard.

Hur ska det gå om nu det nya löneavtalet hamnar på tre procent och 
bara lönekostnaden slår med cirka en procent på timpriset men försäk-
ringsbolagets upphandlare bara erbjuder max en procent i höjning?

JAG BLIR BEKYMRAD när jag ser att en verkstad i ”top of the line-skiktet” 
bara har några tior mer än en verkstad med långt lägre standard. 

Försäkringsbolagen tycks ha glömt att dom indirekt bestämmer över 
svensk skadereparationsmarknad och köper den branschstandard dom vill 
ha. Dom vill nog ha standard A men betalar bara för standard B.

De som med näbbar och klor försöker att klara av och uppnå standard 
A, har svårt med dagens låga ersättningsnivåer. Det kan trigga verkstäder 
att ta genvägar genom bristande kvalitet och fusk. 

Visst finns det lönsamhet i branschen, men den är inte hög. Hur låg den 

ska vara verkar försäkringsbolagen vilja bestämma genom att hålla nere 
timpriset. 

Det är dags för branschen att upplysa bolagen om vilken lönsamhet de 
behöver ha. Försvinner lönsamheten, vart ska då bilägarna/försäkringsbo-
lagen vända sig? 

Det som påverkar den totala reparationskostnaden mest i dag är nog 
inte arbetskostnaden på plåt- och lackeringstid utan de allt dyrare reserv-
delarna – när två strålkastare kostar mer än en liten ny bil undrar man vart 
vi är på väg. Varför inte repearera mer, det tjänar vi alla på och inte minst 
miljön. 

Försöker försäkringsbolagen att påverka biltillverkarna i prissättningen 
av reservdelarna eller att kanske ändra placeringen av utrustningen. Eller 
tänker sig försäkringsbolagen att de ska lösa in morgondagens bilar för 
minsta lilla skada? 

Allt detta sammantaget aktualiserar frågan inom skadesektorn: Vart är 
vi egentligen på väg? Vi är alla beroende av varandra –skadeverkstäder, 
billackeringsföretag, bilhandlare, försäkringsbolag, serviceverkstäder och 
så vidare. Men samarbetar vi bra? Nja skullle jag vilja säga.

Krönika
Så urkramas
skadesektorn

AV JAN OLVENMO

”Dagens låga ersättningsnivåer kan  
trigga verkstäder att ta genvägar 

genom bristande kvalitet och fusk.”

Jan Olvenmo hittar 
många gruskorn 
från försäkringsbo-
lagen som skaver 
skadeverkstäderna.

JAN OLVENMO, 51, HAR I HELA SITT YRKESVERKSAMMA LIV JOBBAT INOM 
BILSKADEBRANSCHEN – FRÅN ATT ”BANKA IHOP” TILL ATT REGLERA SKADOR PÅ 
FÖRSÄKRINGSBOLAG. I DAG ÄR HAN ANSVARIG FÖR LACK-, SKADE- OCH PLASTSEK-
TIONEN PÅ MRF. 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. 

Medlem av

www.facebook.com/sunmaskin

24 900:-
exkl. moms

Pris från:

AC-station HFO
SUN ECK 3900 Premium
Avancerad och lättskött maskin som automatiskt tömmer, läck-
söker via vakuum, återvinner och fyller systemet med R1234, olja 
och spårmedel. 

Uppfyller Volvo, PSA, Toyotas och flera andra biltillverkares 
krav.
• 5” skärm  
• Förberedd för gasanalys
• Tydliga analoga manometrar
• Hybridfunktion för elektriska kompressorer  

(hybrid/elfordon) 
• Skrivare för servicerapporter

• Svenska menyer

AC-station SUN ECK 1890
Helautomatisk AC-servicestation utrustad med tydliga lättlästa 
tryckmanometrar och digital våg. För kylmedia R134a.

• SUN ECK 1890 utför tömning och fyllning av AC-system utan 
att slangar och nipplar etc. flyttas

• Tydlig manöverpanel, placerad i bekväm arbetshöjd
• Uppvärmd tank gör fyllning av AC-systemet mycket snabbt
• Skrivare för servicerapporter

• Svenska menyer

exkl. moms

Pris från:

34 900:-

(Ord. pris 52 500:- exkl. moms)

V Å R K A M PA N J !

(Ord. pris 29 900:- exkl. moms)

Kampanj gäller t.o.m. 30/5-16

(Ord. pris 40 500:- exkl. moms)

Kampanj gäller t.o.m. 30/5-16

Kampanj gäller t.o.m. 30/5-16

45 900:-
exkl. moms

• Ekonomisk vinst,  
2 maskiner i 1.

• 7” pekskärm

• Tar mindre plats jämfört med två 
separata AC-stationer

• Hybridfunktion för elektriska kom-
pressorer  
(hybrid/elfordon)

• Förberedd för gasanalys
• Skrivare för servicerapporter

• Svenska menyer

AC-station
SUN ECK TWIN Pro
Utrustad för framtiden!

Pris från:

SUN ECK TWIN Pro klarar både R134a och 
den nya gasen HFO1234YF. Den har 2 sepa-
rata pumpenheter, alltså undviker du risk för 
blandning av de olika gaserna.  
Automatiskt läcktest under processen.

Godkänd av 
Volvo

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



 

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

HJULTVÄTT ,
NU MED HJULLYFT 
DRESTER HJULTVÄTT SILVERSTONE
Drester Grand Prix hjultvättar - oöverträffat tvättresultat på kortast tid!
Med Drester Grand Prix-serien kan vi stolt presentera den nya, moderna 
standarden för hjultvättar. 
Ni får ett enastående tvättresultat för alla typer av fälgar, den 
snabbaste och mest effektiva rengöring i kombination med en attraktiv
design och sofistikerad lättanvänd programvara.
Dessutom ihop med den unika hjullyften Drester Quick Lift ger dig detta 
den snabbaste, enklaste och mest ergonomiska hantering av hjulen.

SILVERSTONE HJULTVÄTT

Leasing fr. 1.605 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)

• Endast hjultvätt

Leasing fr. 1.805 SEK/MÅN  exkl. moms 
(60 månader)

• Hjultvätt inkl. hjullyft 

Kontakta Continova för mer information.

Posttidning B Returadress: Box 5611  
S-114 86   Stockholm

Posttidning B Returadress: Box 5611
S-114 86  Stockholm
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