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Vi hjälper 
dig gärna!

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

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

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

santanderconsumer.se

Gustav Erixon
Gruppchef innesälj

Santander Sverige
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GLÄDJANDE GÅR fordonsförsäljningen fortsatt 
väldigt bra och även begagnatmarknaden är stark. 
Att det beror på ett underliggande behov av mobilitet 
för att få ihop livspussel vet vi, men det är också rent 
matematiska termer. 

Vår befolkning ökar; tidigare i år passerade vi 
tio-miljoner-vallen och SCB förväntar sig att vi når 
elva miljoner invånare inom sju år. Med en miljon 
fler invånare och ett tal av cirka 0,5 bilar per person 
innebär det upp mot 500 000 fordon ytterligare i 
rullande park 2024.

UNDER DE SENASTE åren har naturligtvis också 
privatleasing, som belyses i det här numret, bidragit 
till den ökade nybilsförsäljningen. Sverige var tidigt 
på bollen med privatleasing och ligger nu stabilt på 
en andel runt 30 procent av privatköpen. Nu börjar 
även våra grannländer få upp hastigheten; Norge har 
snabbt ökat sin andel från 13 till 21 procent och ser 
ut att fortsätta öka.

SOM BRANSCH HAR vi klivit in i en marknadskom-
munikation som innebär att vi fokuserar så hårt på 
det optiska priset per månad att jag med fog kan säga 
att det aldrig tidigare har varit så billigt för kunden 
att ha tillgång till bil.

SAMTIDIGT SER VI, i kölvattnet av Bonus Malus, 
att regeringen har lagt flera förslag som, om de går 
igenom, kommer att beröra bilmarknaden. Vissa 
modeller av bränslealternativ och utsläppsmängder 

kommer att påverka framtida restvärden. 
Förslagen kan också komma att innebära att  

vi får ett race för hela bilmarknaden fram till 1 juli 
2018 för dem som vill vara kvar i gamla systemet.

MED POSITIVA signaler om ökade volymer och ett 
bra flöde av fina begagnade två- och treåringar å ena 
sidan, men många osäkerhetsfaktorer runt framtida 
beskattningar å den andra, tror jag att det är bra för 
varje företag att skapa processer för att ha kontroll  
på sin bilaffär. 

SÄTT UPP REGELBUNDEN avstämning på företaget där 
ni tillsammans tittar på helhetenen – allt från inflöden, 
verkstadskapacitet för leverans, uppställningsytor, 
restvärden, tillgång produktion, likviditet med mera! 
Skillnaderna kommer att vara stora på sista raden för 
dem som kan balansera sina flöden och kalkyler. 

SIST KAN JAG inte låta bli att glädjas åt allt positivt 
kring vår gemensamma satsning Wayke. En satsning 
där vi som bransch tar ett gemensamt steg för att vara 
starka på den digitala scenen, där vi får tillgång till  
relevant data och kan förädla den. Med privatleasing 
har vi också en möjlighet till bättre kontroll av ”råva-
ran”, de fräscha två- och treåringarna, in på marknads-
platsen. Wayke är skapat av branschen för branschen!

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

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

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

Anna Frödell
art director
anna@motorbranschen.se

REDAKTIONEN ANNONSERA & PRENUMERERA 

Medlem i Sveriges tidskrifter  Tryck: Lenanders Grafiska TS-kontrollerad upplaga ISSN 0027-2140      

MIKAEL JÄGERBRAND har gjort guiden 
om vindrutekameror, dash cams, i det här 
numret. Mikael är en fena på att hitta sinnrika 
bilrelaterade nyheter och trender, både hit 
för tidningen och till vår blogg. Mikael är 
journalist och egentligen specialiserad på 
artiklar om teknik, arkeologi och resor. Han 
har tidigare arbetat på Vägverket och som 
reseredaktör på Aftonbladet.

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.
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Björn Olsson
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Att finansiering ökar dina affärer vet du säkert redan.

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

Gör det möjligt

Bilal – din coach 
inom bilfinansiering

Bilal Ayranci  
Partner Support 
Tel: 010-156 14 81
Första bilen: Toyota Corolla -88
Drömbil: Lamborghini Aventador
Arbetat med bilfinansiering: 4 år
Dold talang: Fotboll

Tommy Letzén är vd för 
 Motorbranschens riksförbund.

”För dem som kan 
balansera sina 

flöden och kalkyler 
kommer skillnaden 

på sista raden  
att bli stor”

Aldrig har det varit så billigt!

MER OM VÅRA MEDARBETARE
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Du får choklad och vin, och kun-
der kan inte lämna Carstedts för 
att de skulle mista dig som mek. 

Hur känns sådana eloger?
– Det är inte bara jag. Men vi är 
ju rätt ensamma i Ford-sfären om 
personliga servicetekniker. Vi har 
faktiskt tagit det steget längre till 
att innefatta allt från prissättning 
till fakturering. Kunderna gillar 
det. Många kommer bara för att ta 
en kopp kaffe och surra lite.

Vad tycker du om att vara PT då?
– I början var jag väl lite skraj, när 
datorvanan var skral och så, men 
nu trivs jag.

Men om du måste vabba eller 
blir sjuk …? 
– Vi försöker lösa det, genom att 
koppla om telefonerna till en kol-
lega, eller i värsta fall omboka.

Och kunderna är trogna?
– De fortsätter att köpa Ford; det 
är som med frisörer, man släpper 
inte gärna den man fått förtroende 
för. En gubbe i Vännäs har haft 
minst 30 Fordar, följt mig sedan jag 
slutade skolan 1986 och kom till 
Edströms Bil, vidare till Bilovalen 
och sedan hit.

Vad är ditt yrkesknep?
– Att lyssna på kunden. Fast ibland 
kan det vara svårt att förstå vad 
dom menar.

Knivigaste uppdraget?
– Det var nog på en ett år gammal 
Mondeo, ett ljud som uppstod 
mellan 2 000 och 2 500 varv under 
en stol. Jag var riktigt irriterad. Det 
tog mig två veckor att lista ut att 
bränsleledningen låg för tajt mot 
golvet och gav vibrationer med 
höga tryck i bränslesystemet.

Säljer du någon bil också?
– Jag tror att den personliga 
servicen säljer indirekt. Många 
verkstadskunder säger, typ att ”jag 
går ut och kollar lite i hallen så 
länge” och kommer tillbaka och sä-
ger ”Nu har jag bytt bil, fast jag inte 
tänkt det”. Påfallande ofta är det 
bara en nyare modell av den bil de 
redan har. Många byter vid andra 
servicen. Vi kallar eftermarknaden 
för förmarknad här. Priset gäller för en exempelinstallation med en sug för upp  

till sju samtidiga användare med inverterteknologi, HE901I,  
tio satelliter med spjäll och start- och stoppautomatik,  
P3PS-2 samt rör och böjar för installation av en lokal som  
är cirka 900 m2. Gäller både installation och driftsättning.

*Pris: 195 000 kr.  Första förhöjd leasingavgift om 10 procent samt 
lösenvärde på 10 procent. Leasingen sker i samarbete med  
Nordic Finance.

LEASA DIN  
CENTRALSUG

ENKELT OCH FLEXIBELT! 

2 990 KR/MÅN*

Ett centralt slipsugsystem från RUPES gör din verkstad ännu mer 
effektiv. Samtidigt minskar energiförbrukningen och arbetsmiljön 
blir bättre. I RUPES system finns produkter för sugning av slip-
damm från trä, metall eller Atex-klassade material. Du kan enkelt 
skräddarsy en helt egen systemlösning. 

Vi på WER kan ansvara för hela arbetsgången: från ritbord  
till driftsättning av din nya anläggning.  
Sugen? Ring oss.

WER, Box 434, SE-701 48 Örebro   
Telefon: +46 19 20 73 30 
E-post: info@wer.se
Web: www.wer.se

NU KAN KUNDEN beställa sin nya 
Volvo direkt på webben genom att 
gå in på byggdinvolvo.volvocars.se 
och välja modell, färg och utrust-
ning, samt hos vilken återförsäljare 
han eller hon vill hämta ut bilen 
hos. 

Det är hörnstenarna i Volvo 
Cars nya utvidgade koncept Care 
By Volvo som har lanserats under 
våren. Konceptet startade redan 
under hösten då kunder kunde 
beställa sina bilar från Volvo Studio 
i Stockholm och få dem levererade 
dit de önskade. Nu tar Volvo nästa 
steg och utvidgar konceptet online. 
Vem som helst kan sitta hemma 
med datorn och specificera och 
beställa en ny bil på Volvos sajt, 
under förutsättning att man klarar 
kreditprövningen.

Vad säger Volvohandlarfören-
ingen om det?
– Precis som i de flesta andra 
branscher kommer digitaliseringen 
att påverka vår affär. Om någon 

Volvo Cars öppnar 
för direktför-
säljning via en 
webbsajt.

sitter med en stor nybyggd bilhall 
är det förståeligt om man känner 
en viss osäkerhet kring vad det 
här kan innebära i en förlängning, 
säger Christer Persson, ansvarig för 
Volvo Personbilar på Volvohand-
larföreningen.

– Vi ser det här som ett pilot-
test där vi får göra korrigeringar 
kontinuerligt under resans gång 
och utifrån de erfarenheter vi drar 
av projektet. Om det sedan blir en 
succé eller inte är det ingen som vet 
i dagsläget, men även bilbranschen 
måste utvecklas, säger han.

CHRISTER PERSSON 
medger att det finns 
en skepsis bland 
återförsäljarna kring 
utvecklingen med 
webbförsäljning. 

– För handeln blir 
det än viktigare med 
den personliga kon-
takten och att knyta 
kunden till sig genom 

serviceavtal och andra mjukvaruer-
bjudanden. Det är också viktigt att 
kunderbjudandena är synkronise-
rade mellan de bägge affärsmodel-
lerna, säger han.

– Sedan är frågan om konsum-
tionsmönstret förändras så att de 
stora bilhallarna inte längre behövs. 
Det får vi se framöver. En annan 
fundering är vilka det är som kom-
mer att köpa bilar online, är det 
vanliga konsumenter eller företa-
gen? Det är lätt att specificera en bil 
på ett visst sätt och beställa med ett 
knapptryck, säger Christer Persson.

Han tror också 
att konceptet åt-
minstone till en 
början, precis som 
med privatleasing, 
kommer att vara 
starkare i storstä-
derna än i övriga 
landet där lojalite-
ten med den lokala 
handlaren betyder 
mer. 2  na

Volvo har öppnat för
försäljning på nätet

Johnny  
Alperud, 47
Carstedts Bil, 
Umeå

POPULÄR PST

J Bil …
… har invigt sin nya flaggskepps- 
anläggning vid E4:an i Upplands 
Väsby som inhyser nybilsmärkena 
Peugeot, Mazda och Mitsubishi 
samt begagnat och verkstad. 
Där räknar man med att sälja 
1 300 bilar per år och serva cirka 
10 000 bilar. I verkstaden har tre 
nya lyftar tillkommit och andra är 
uppgraderade för att klara tyngre 
fordon. J Bil finns också i Täby, 
Haninge och Vällingby.

Skifte i Eskilstuna
Subaru har fått en ny återförsäl-
jare och serviceverkstad i Eskil-
stuna i form av Eskilstuna Fordon 
och EF Bilservice. Landrins Bil 
i Eskilstuna slutar därmed som 
Subaru-representant och kon-
centrerar sig nu på Mercedes och 
Nissan samt Saab-service. Eskils-
tunas mångåriga Suzuki-handlare, 
Företagsbilen Eskilstuna, har 
nyligen bytt namn till Thunell Bil 
– Företagsbilen Eskilstuna. 

Borås Bil …
… ska bygga en ny serviceanlägg-
ning för Volvo lastvagnar och bus-
sar med drivmedelsstation och 
automattvätt för tunga fordon. 
Den nya anläggningen på Viareds-
området blir hela 6 000 kvadrat. 
Senare ska det även byggas en ny 
serviceanläggning för personbilar 
i anslutning till den nya last-
vagns- och bussetableringen.

Bilfocus Dalarna …
… invigde nyligen sin nya bilhall i 
Falun, samtidigt som de startade 
försäljning av Hyundai som kom-
plement till Ford. Företaget är 
också auktoriserad verkstad för 
Ford och Hyundai i Falun.

BMW:s nya …
… nordiska centrallager för re-
servdelar till bilar och motorcyk-
lar byggs just nu i skånska Staf-
fanstorp och beräknas stå klart 
under sommaren. Totalt omfattar 
anläggningen hela 27 000 kvadrat.

Söderbergs Bil …
… i Norrköping ska bygga en ny 
separat hall för sitt nya märke 
Seat. Företaget säljer sedan 
tidigare VW, Audi, Skoda samt 
VW trp och bussar och har även 
en anläggning i Nyköping. Den 
nya hallen uppförs i anslutning 
till nuvarande anläggning på 
Risängen-området.

NOTISER

Front
2

HÄNDER I BRANSCHEN

”Automatiseringen 
av bilar är snarare 
en evolution än en 
revolution som kom-
mer att ändra hela 
stadsbilden. Det är 
viktigt att vi politiker snabbar på.”
JESSICA ROSENCRANTZ (M), VICE ORDFÖRANDE I TRAFIKUTSKOTTET

BILHANDEL
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NOTISER

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

PRECIS SOM VI GÖR FÖR DIG!
På samma sätt kan Nordic Wheels skapa nya möjligheter för ett bilföretag. Istället för att själva 

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

räcker till för att göra fl er bra a� ärer istället. Hör av dig till oss så får du ett inlogg för att testa själv. 
Eller börja med att ta en koll på nordicwheels.se. 

Välkommen! 

GLÖDLAMPAN SKAPADE 
NYA MÖJLIGHETER

När Edison 1879 presenterade sin lösning på en fungerande glödlampa hade det 
föregåtts av ett antal andra personers försök att skapa elektriskt ljus redan från 

början av 1800-talet. Men nu fi ck glödlampan sitt stora genombrott och det öppnades 
massor med nya möjligheter när man kunde skapa ljus på ett enkelt sätt. 

Fotograf: Karin Aringer/Tekniska Museet

Front 
2

procent av alla bilar i USA kommer 
att vara självkörande och ägas av 

fleet-företag år 2030.

Citatet, från amerikanska tanke-
smedjan Rethinx, refererades på 
BilSwedens senaste seminarium 

om självkörande bilar.

Där listades många nötter som 
måste knäckas innan fordons-

flottan kan bli helt autonom på våra 
gator och vägar. Men också många 
fördelar såsom minimerad olycks-

risk, minskade koldioxid- 
utsläpp, p-problem och köer, sänkta 
försäkringspremier och tidsvinster.

95

Werksta in i Norge
Skadekedjan Werksta, som i dag 
finns på 14 orter i Sverige och ett 
30-tal i Finland är i ett startskede 
för etablering också i Norge.

– Vi besöker verkstäder och har 
tagit konsulthjälp för att analysera 
den norska marknaden. Vi hoppas 
på förvärv i slutet av året, bekräftar 
Urban Magnusson och berättar att 
ambitionen är ett 30-tal verkstäder 
i det västra grannlandet.

– Den norska marknaden är 
också rätt fragmenterad med 
många små enheter, men skiljer 
sig i annat från den svenska, bland 
annat finns inte vagnskadegaran-
tier. Det finns också återförsäljare 
som har gått samman och byggt 
gemensamma skadecenter. Men 
intresset är stort, även norrmän-
nen har insett att branschen kom-
mer att konsolideras.

I Sverige har precis Bo Hall-
bergs Plåt & Lack i Västberga och 
Pantzars Bilplåt i Älvsjö förvär-
vats. Ytterligare en var i stöpsle-
ven vid pressläggningen. Werksta 
räknar med att vara närmare 25 
verkstäder i Sverige vid årsskiftet. 
Danmark är dock inte aktuellt.

– Det är ett strategiskt val 
eftersom den marknaden är så an-
norlunda, säger Magnusson.

ARBETSPL ATSOLYCKOR

NIO AV TIO arbetsrelaterade döds-
olyckor drabbar män. Högrisk-
miljöerna är platser där människa, 
man och maskin möts. Ofta är 
fordon inblandade. Men anställda 
på bilhallar och på verkstäder job-
bar inte i högriskmiljöer. 

Delvis handlar det om att 
branschen är en del av Sveriges 
framgångsrikaste när det gäller 
förebyggande arbetsmiljöarbete. 

– Historiskt har vi varit duktiga 
på att förebygga olyckor i indu-
strimiljöer och det är inte längre 
så många som dör av robotar och 
större maskiner, säger Bengt Järv-
holm, professor i yrkes och miljö-
medicin vid Umeå universitet. 

EN SAK SOM bidrar till de låga talen 
inom branschen är att arbetsplat-
serna ligger på samma plats över 
tid, till skillnad från inom till 
exempel byggsektorn och skogs-
bruket.

– Det är lättare att förebygga 
olyckor på fasta arbetsställen, 
förklarar Bengt Järvholm som har 

skrivit rapporten ”Dödsolyckor i 
arbetslivet”.

Arbetsmiljöverkets utredare 
Kjell Blom bevakade de fatala 
incidenterna i Sverige. På Motor-
branschens uppdrag tog han fram 
de senaste tio årens dödsolyckor 
i motorbranschen. Fem anställda 
inom kategorin ”arbetsställen som 
reparerar och säljer motorfordon 
”har avlidit mellan 2006 och 2015, 
sju om man räknar in bildemon-
terare.

– Vi har väldigt låga dödstal i 
arbetslivet i Sverige, verkstäder och 
bilhandel tillhör inte de fyra mest 
drabbade branschgrupperna som 
är transport-, bygg- samt jord- och 
skogsbrukssektorn, säger Kjell 
Blom.

ÄNDÅ ÄR SÅ klart varje dödfall 
tragiskt och kännbart. Sedan 2012 
har en fordonsreparatör blivit 
överkörd av en hjullastare när han 
skulle lasta ur sina verktyg ur bilen, 
en anställd vid Autoexperten har 
frontalkrockat med en lastbil och 

en demonterare har krockat med en 
rälsbuss vid en järnvägskorsning. 

Kan man minska dödsolyckorna 
till noll? 

– Eftersom det är sällsynt med 
dödsolyckor på motorbranschens 
arbetsplatser bör man inte satsa på 
att förebygga dem på samma sätt 
som där det är betydligt vanligare 
med arbetsplatsolyckor, svarar 
professor Bengt Järvholm. 

Men han pekar på två riskom-
råden.

– Platser där det finns stora 
energier och där anställda befinner 
sig på höga höjder, sådana ställen 
över huvud taget ska man vara 
uppmärksam på. Ett sätt kan vara 
att utse vissa områden där männ-
iskor inte får gå, säger professor 
Bengt Järvholm. 2� rj

Trots högrisk dör få

2016 dog 37 anställda i det 
svenska arbetslivet. Ingen var 
anställd inom reparation eller 
försäljning av motorfordon. 

Källa Arbetsmiljöverket.

Fem dödsolyckor har 
skett i branschen de 
senaste tio åren.
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Motorbranschen har alla karaktärsdrag som kännetecknar en arbetsmiljö 
med relativt många dödsolyckor. Det är gott om fordon och män som arbe-
tar med maskiner. Ändå är vi jämförelsevis förskonade från dödsolyckor.

Urban Magnusson, affärsutveck-
lingschef på Werksta, och Björn 
Lindberg från riskkapitalbolaget 
Procuritas.
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Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

E-signering tryggt 
med  Mobilt BankID
Vi erbjuder dina privatkunder möjligheten att 
e-signera sina avtal hos oss med Mobilt BankID.

E-signering är ett tryggare och enklare sätt att göra affärer. 

Dessutom minskar det pappershanteringen för både dig 

och kunden. Vi ser gärna dig som framtida partner inom 

bilfinansiering. För nästa steg, ta kontakt med oss för ett 

personligt möte. 

Du når oss på:

Telefon 08-635 38 85
bilinfo@wasakredit.se
www.wasakredit.se

Våra öppettider:

Måndag–fredag 9.00–19.00
Lördag  11.00–16.00
Söndag  11.00–15.00
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Volvo Lastvagnar har lanserat ett 
nytt koncept som kallas Nyckel-
färdig. Det är redan färdiga lastbi-
lar som kunden ska kunna hämta 
ut efter bara ett par dagar. 

I FJOL SÅLDES 200 nyckelfärdiga 
lastbilar, och i år räknar man med 
över 400 fordon. Det innebär 20 
procent av den totala försäljningen. 
På längre sikt räknar man med att 
Nyckelfärdig ska svara för halva 
försäljningen av lastbilar.

– Konceptet har så här långt tagits 
emot positivt från både handlare 
och säljare, säger Axel von Essen, 
ansvarig för lastvagnar på Volvo-
handlarföreningen. 

HELT NY ÄR INTE idén om lastbilar 

som specificeras och byggs i förväg.
– Volvo Lastvagnar hade något 

de kallade för konceptbil tidigare, 
men det lossnade aldrig riktigt. 
Därför satte vi oss med finansbola-
gen och generalagenten och tittade 
på paketeringen, säger Axel von 
Essen.

Det resulterade i ett nytt grepp 
som fick namnet Nyckelfärdig. 
Referensgrupper har jobbat med att 
ta fram ett 40-tal modeller utifrån 
vad som är mest efterfrågat.

– Det här inte en Fattigmans-
volvo, utan en bra lastbil med 
schysta sitsar och strålkastare 
etcetera. Poängen är att kunden ska 
kunna få sin bil på två dagar i stäl-
let för att vänta i flera veckor upp 
till ett halvår innan den kommer.

Nyckelfärdig framgång
NATURLIGTVIS ÄR DESSA bilar 
också något billigare, men någon 
reaprodukt är det inte frågan om 
understryker Axel von Essen.

– Vi vill kunna erbjuda snabbare 
leveranstider.

Det är viktigt då det snabbt kan 
uppstå behov av ytterligare kapacitet 
för till exempel ett åkeri. De färdiga 
lastbilarna är alla i samma vita färg, 
vilket gör dem attraktiva på andra-
handsmarknaden, genom att de är 
lätta att strajpa om.

LASTBILARNA ÄR uppställda på tre 
orter i Sverige: Göteborg, Sundsvall 
och Umeå. De är Volvos Lastvagnars 
egendom tills de säljs, vilket också 
innebär att det är flera handlare som 
kan boka bilen åt en kund. 2� na

HÄNDER  FRAMÖVER
Buenos Aires Motor show
9–20 juni La Rurl, Buenos Aires
Sydamerikas största bilmässa i Argentina.  www.elsalondelautomovil.com.ar

Wayke roadshow
13 juni Stockholm & Falun
14 juni Stockholm & Sundsvall
15 juni Uppsala & Umeå
16 juni Gävle & Luleå
20 juni Arlanda
Informationsturné med demonstration av den nya handelsplatsen på nätet. 
Lunch- och frukostmöten, specifikt mot bilhandlare och deras medarbetare. Möj-
lighet att registrera sig, diskutera och testa Wayke inför lanseringen i september.
Anmälan och mer info på www.wayke.se

Rally på Museihuset 
– 13 augusti, dagligen, Museihuset i Ljung utanför Linköping
18 augusti–24 september, helgöppet
I sommar är bilsamlaren Göran Nexell gästutställare på Museihuset i Ljung. 
Han har tagit dit ett 30-tal racer- och sportmodeller i skala 1:43 plus ett antal 
Opel-modeller. Utställningen fokuserar på de bilar som körts av svenska ral-
lylegender.   www.museihuset.se

Caravan Salon
26 augusti–3 september, Düsseldorf
Gigantisk mässa i tretton hallar för den internationella husbils- och husvagns-
industrin. Här visas 2 100 fritidsfordon parallellt med tillbehör, teknisk utrust-
ning, markiser och en uppsjö av andra tillbehör.  www.caravan-salon.de

Yrkesförarens dag
9 september
En så kallad temadag som uppmärksammar alla som professionellt fraktar 
människor och gods. Firas med evenemang på olika platser i Sverige. Man kan 
alltid vinka till yrkesförare på väg denna dag.

IAA Cars
14–24 september, Frankfurt
IAA fortsätter att fokusera på den nya mobiliteten. Vid seminarier under 
paraplynamnet ”New Mobility world” sätts strålkastarljuset på bland annat 
digitalisering, automatisering och nya mobilitetsbaserade tjänster. Parallellt 
pågår mastodontmässan med cirka 400 utställare från leverantörsledet 
– personbilar, motorcyklar, husvagnar, delar och tillbehör samt telematik, 
produkter för service, reparation, underhåll och mycket mer. www.iaa.de

MRF På väg
20 september Värmland
5 oktober Skaraborg
11 oktober Västernorrland
19 oktober Jämtland
25 oktober Örebro
29 november Skåne
Eftermiddagsmeeting med MRF om aktuella bransch- och omvärldsfrågor. 
Grupperingar för bilhandel, servicemarknad och skadeverkstäder. Anmälan 
på mrf.se

Equip auto
17–21 oktober, Expo Porte de Versailles, Paris
Dags igen för den stora franska vart-annat-års-mässan för eftermarkna-
den som sätter strålkastarljus på innovationer, marknadens utveckling och 
tillväxtmöjligheter. equipauto.com

Begbil-17
9–10 november Clarion hotel Arlanda
En- och en halvdagskonferns om begagnat i MRF:s regi. Belyser bland annat 
lönsamhet, marknadsföring, ledarskap, privatleasingens inverkan, elbilar och 
ger omvärldsperspektiv. Anmälan på www.mrf.se

NOTISER

Stendahls Bil …
… har nyligen inlett bygget av en 
ny bilanläggning i Stenungssund. 
Familjeföretaget, som grundades 
1955, säljer och servar Volvo, 
Renault och Dacia, och har även 
en anläggning i Lilla Edet mellan 
Göteborg och Trollhättan.

BraBil-koncernen …
… börjar snart bygget av en ny 
anläggning i Vallentuna norr om 
Stockholm. Nysatsningen ersätter 
den nuvarande hallen, där man 
säljer och servar Volvo, Renault och 
Dacia. BraBil har även anläggningar 
i Upplands Väsby, Kungsängen, 
Enköping, Bålsta och Göteborg.

BilMånsson …
… Fordhandlaren i Halmstad, etabl-
erar sig i höst i en tillfällig lokal i Värn-
amo tills företagets nya fullservice-
anläggning öppnas i början av 2019. 

I väntan på det ska BilMånsson 
sälja Fords person- och transport-
bilar, medan servicen överlåts på 
BilEss som är Ford-verkstad i grann-
orten Gislaved.

Landrins Bil …
… har öppnat sin nya Nissan- 
anläggning på Hälla-området i 
Västerås, en komplett fullservice-
anläggning, utformad efter Nissans 
nya koncept. Landrins Bil har sålt 
Nissan i Västerås sedan 2011, då 
man köpte S.G. Boman & Son.

Bildepån i Varberg …
… återförsäljare och serviceverk-
stad för Volvo, Renault, Ford och 
Dacia samt även för Volvo trans-
port- och lastvagnar börjar nästa år 
bygga en helt ny fullserviceanlägg-
ning för personbilar. I dagsläget 
har Bildepån sin personbilsverk-
samhet på två olika adresser i 
Varberg.

TUNGA FORDON

Axel von Essen från Volvohandlar-
föreningen har deltagit i urvalet.

http://www.elsalondelautomovil.com.ar
http://www.wayke.se
http://www.museihuset.se/
http://www.caravan-salon.de
http://www.iaa.de
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I MRF:S GA-ENKÄT är området med 
frågor om it ett av dem som får 
allra sämst betyg. Undantagen är 
Subaru och Volvo Cars där återför-
säljarna är nöjda. Mer än en tredje-
del av varumärkena hamnar under 
betyget tre, vilket i andra ord är 
detsamma som att handlarna är 
missnöjda. Det gäller frågor om 
it-systemens användarvänlighet 
och kostnadseffektivitet, och vilket 
stöd handlarna får för utveckling 
av framtida system.

SVEN BERG ÄR ordförande för 
BMW-handlarna och har också 
varit vd för ett av landets största 
it-företag, Cap Gemini, i början av 
2000-talet.

– Är man någonsin nöjd med 
it-systemen, frågar han retoriskt, 
och gör en tillbakablick:

– Sedan it blev en strategiskt 
viktig fråga har det varit en konti-
nuerlig uppbyggnad, vilket gör att 

Missnöje med general- 
agenternas it-system
Datakrångel irriterar: Systemen är för dyra och krångliga.

man hela tiden upplever det som 
halvfärdigt. För många märken 
står den svenska marknaden inte i 
centrum. För BMW:s del utgör den 
ungefär en procent av den totala 
marknaden i världen. Därför är det 
svårt för oss att bli lyssnad på.

Sven Berg pekar på att det sker 
en kontinuerlig utveckling där 
BMW bytt reservdelslogistik och 
byggt nya system. 

– Men som användare förväntar 
man sig bara att det ska fungera, 
säger han. 

VOLVO LASTVAGNAR HÖR också till 
de varumärken där handlarna är 
mindre nöjda. Axel von Essen på 
Volvohandlarföreningen är inne på 
samma spår som Sven Berg.

– Systemen är globala, vilket gör 
det svårt med svenska anpassningar. 
Det innebär att vi upplever syste-
men som tungrodda och att de ofta 
inte är hopkopplade med andra 

tjänster som exempelvis kreditkort. 
Handlarna är tvingade att använda 
systemen och måste betala höga 
avgifter till general-agenten, säger 
han..

Samtidigt finns tecken på att 
förändringar är på gång.

– Efter flera år av påtryckningar 
har Volvo Lastvagnar äntligen 
börjat lyssna, de har genomfört 
Sverigeanpassningar och tillsatt re-
surser dedikerade för den svenska 
marknaden, säger Axel von Essen.

SUBARUS HANDLARE är däremot 
mer än nöjda med it-området. Ett 
litet märke med en privatägd gene-
ralagent som kan utveckla sitt eget 
system och inte behöver använda 
ett fabriksutvecklat.

– Vårt motto är enkelhet, och vi 
har lyckats integrera våra system, 
vilket våra återförsäljare uppskat-
tar, sa John Hurtig, Sverigechef för 
Subaru, i förra årets enkät. 2�� na

Sorterat och klart på - www.fvu.se

Verkstadschefens favoriter! 

Kontakta oss för snabb leverans.

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

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

Global verkstadsprodukter.

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

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

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

bekvämlighet.

Nu520.000exemplar

Vårt jobb ska ses i perspektivet att vi möter väldigt mycket kunder, 
jag har räknat fram att det handlar om cirka tio miljoner kund- 

möten om året, en ansenlig mängd. Det kräver respekt för kund-
omhändertagandet; våra kunder kan visserligen ge återkoppling 

på vår service, men svårligen på fackmässigheten.
Thomas Engström, vd KBV

IT-OMRÅDET  
I GA-ENKÄTEN …
… består av åtta frågor. Frågan 
med högst betyg är den om 
generalagentens satsning på 
intranät. Medelbetyget på de 
åtta frågorna är 3,1, knappt 
godkänt med andra ord. Sämst 
är betygen på it-systemens 
kostnadseffektivitet och stöd 
till handlarnas hemsidespro-
duktion. Årets betyg är dock 
något bättre än fjolårets (plus1 
procent). Subaru är bäst i 
klassen på sju av åtta frågor. 
Den åttonde toppas av Volvo 
Cars. Fiat och Scania är de två 
varumärken som ligger i botten 
i frågebatteriet.

Generalagenterna 
har mycket att jobba 
på för att förenkla 
sina system.

NOTISER

Möller Bil i Västerås …
… har i vår öppnat en ny outlet-
verksamhet för begagnade bilar 
på det expanderande Erikslunds-
området vid E18. Lokalen på 
1 500 kvadrat blir basen för 
Möllers försäljningschef för be-
gagnat i Västerås, David Stranne, 
och fyra säljare.

I Erikslund öppnar också 
Björkmans Bil en ny anlägg-
ning för Kia i höst. Och även 
BMW-återförsäljaren i Västerås 
har planer på att bygga ett nytt 
bilhus i området.

Skobes Bil …
… startar snart bygget av sin 
nya fullserviceanläggning för 
Volvo, Renault, Ford och Dacia i 
Vetlanda. Nyligen såldes Skobes 
nuvarande fastighet i Vetlanda 
och i maj 2018 hoppas man 
att den nya anläggningen ska 
stå klar. Förutom bilförsälj-
ning blir det även verkstäder, 
skadeverkstad, bilvårdslokal, 
bildelslager, däckverkstad, auto-
matisk tvätthall, miljöstation och 
drivmedels-anläggning.

Kurs i employer  
branding
Rekrytering i ett vidare per-
spektiv, hur företaget uppfattas 
att jobba inom, helt enkelt ett 
arbetsgivarvarumärke. Det är 
employer branding och det hand-
lar mycket om närvaro i sociala 
medier. MRF startar kurser i 
ämnet och en pilotutbildning 
hölls nyligen under ledning 
av Jennifer Erdtman. Det blev 
många matnyttiga tips om att 
synas och kommunicera företa-
get, och risker och fallgropar att 
undvika.

– Förmedla hur häftigt det 
är att jobba i bilbranschen! 
Hellre än att jaga folk, ska de 
vilja komma till er, sa Erdtman 
vars första kursdeltagare på 
MRF till största delen bestod 
av kvinnor. 

Holmgrens-koncernen …
… är nu i gång med bygget av 
sin nya anläggning i Växjö. Det 
nya bilhuset ersätter företagets 
nuvarande två anläggningar i 
Växjö. Under samma tak kom-
mer nu nio bilmärken att 
representeras i form av Fiat/Fiat 
Professional, Alfa Romeo, Jeep, 
BMW, Mini, Hyundai, Mitsubishi, 
Nissan och Peugeot.
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I KONSUMENTRAPPORT 2017 mäts 
hur nöjda hushållen är med köp av 
45 olika varor och tjänster. En rad 
faktorer läggs samman i ett KMI – 
konsumentmarknadsindex. Ett högt 
KMI visar på hög kundnöjdhet. Lägst 
KMI i fordonsbranschen får bilverkstä-
derna med 3,48, något sämre än förra 
årets värde på 3,53.

Försäljning av begagnade bilar 
klarar sig lite bättre med ett KMI på 

Mobilen värre än bilen

Förtroendet för verkstäderna dalar
STATISTIK

Hög tid att boka in Autogloben På Autogloben träffar du verkstadsägare, servicemarknadschefer, 
mekaniker, plåtslagare, lackerare, däck- och reservdelsspecialister. 
Se till att vara där du också.

Boka monter nu! Maila autogloben@svenskamassan.se eller  
ring 031–708 80 92. Se vilka kollegor i branschen som redan  
har bokat: www.autogloben.se

Stockholm och Mälardalens viktigaste mötesplats 
för fordonsverkstadsbranschen

31 jan – 1 feb 2018

Autogloben 2018 arrangeras av Svenska Mässan  
i samarbete med FVU (Fordonsverkstads- 
utrustarna), MRF (Motorbranschens Riksförbund) 
och DRF (Däckspecialisternas Riksförbund).

Trosta Park är en anläggning för fordonsindustrin 
belägen 4 km öster om Arlanda flygplats.
Hit kommer bland annat generalagenter, återför-
säljare och leverantörer till eftermarknaden för 
nylanseringar och tester.  
Till Trosta Park kommer även de som behöver en 
förarutbildning i sitt arbete.
Förutom den egna verksamheten så har vi fyra 
fasta hyresgäster hos oss.

Nu söker vi ytterligare en hyresgäst som tillsam-
mans med oss vill vara med och utveckla Trosta 
Park för framtiden.
Vi har en lokal ledig som idag används för tek-
nisk utbildning av mekaniker. 
Lokalen är på 463 kvm totalt med 2 spegelvända 
separata lokaler om 224 kvm och 239 kvm som 
kan hyras ihop eller var för sig.

Ett unikt tillfälle att etablera sig nära Arlanda med 
tillgång till testbanor utanför fönstret, teknikhallar 
och möteslokaler för upp till 600 personer. 

Kontakta Herman Wistrand
herman@trostapark.se
0708-595 112
www.trostapark.se 

Lokal med unikt läge på 
TROSTA PARK

3,74 och ännu lite bättre gick det för 
försäljningen av nya bilar, 3,77.

BILUTHYRNING LIGGER lite mitt 
emellan med ett KMI på 3,60. 
Konsumentverket uppmärksam-
mar biluthyrning lite extra i år. Det 
gäller framför allt när konsumenter 
hyr bil utomlands. Under 2016 tog 
Konsument Europa emot 6 300 
klagomål från svenskar. 836 av dem 

gällde biluthyrning och bilvärdering (i 
statistiken slås dessa tjänster ihop). 
Bara passagerartrafik med flyg fick 
fler klagomål. 

DET FINNS MYCKET som svenska 
kunder är mer missnöjda med än bil-
branschen. I topp på listan ligger tele-
comtjänster, försäkringar och bank- och 
finanstjänster. Bilverkstäder hamnar på 
sjätte plats i ”värstinglistan”.

I RAPPORTEN LISTAS också de 
tio marknader som har störst 
betydelse vid ett enskilt köp. 
Här toppar köp av ny bil, följt av 
begagnad bil. Bolån kommer på 
tredje plats följt av charterresor. 
Konsumenterna köper bil sällan, 
men när de gör det är det en 
mycket viktig och stor affär för 
hushållet. På tionde plats kom-
mer bilverkstäder. 2�  ac

Bilen är en stor investering för hushållen. Bilköpet är det som svenskarna upplever ha allra 
största ekonomiska betydelse av alla utgifter. I topp ligger nybilsköpet följt av köp av begag-
nad bil. Men de allra mest problematiska köpen gäller mobilabonnemang och andra telekom-
munikationstjänster. Det visar Konsumentverkets Konsumentrapport 2017.

”Här finns intressanta produkter  
ÄVEN för den som inte är bilnörd”

BILBRANSCHEN ÄR en attraktiv arbetsplats med praktiska jobb som är 
mer teoretiska än man kan tro – en bilmekaniker eller plåtslagare gör 
avvägningar mellan kostnad, kvalitet, tidsåtgång, säkerhet och finish 
– medan teoretiska jobb möter fler praktiska utmaningar än man kan 
tro. Oavsett position får man arbeta med intressanta produkter som 
berör, och ibland irriterar. Kundrelationer är centrala. 

PÅ TAL OM branschens påstådda mossighet – den ligger i kulturen och 
bristen på nytänkande. Men även om bilbranschen inte är en innovativ 
framtidsbransch likt Google, så är inte Ikea, H&M och alla de banker 
och revisionsbyråer som är populära arbetsgivare det heller.

I bilbranschen erbjuder produkterna utveckling och stimulans.  
Och allt det som utspelar sig på moderna marknader utmanar även 
här – transparens, krävande kunder, digitalisering och sociala medier.

VARFÖR LYSER DÅ bilbranschen med sin frånvaro i rankningar av 
attraktiva arbetsgivare? I Sverige får endast Volvo Cars och Volvo 
group topplaceringar – det räcker inte. I Tyskland leder Audi, BMW 
och Porsche attraktivitetslistan bland såväl studenter som yrkesverk-
samma. Visst har bilindustrin en starkare ställning där, men det håller 
inte som ursäkt! Bilbranschen ligger alldeles för lågt i att visa vad den 
har att erbjuda. Inte en enda gång under en civilekonomutbildning, 
exempelvis, möter studenter bilföretag medan revisionsbyråer och 
banker organiserar en mängd aktiviteter. Atlas Copco och Scania gör 
motsvarande på ingenjörsutbildningarna.

POTENTIALEN I bilbranschen är stor. Här finns intressanta produkter 
även för den som inte är bilnörd; bilar är i en intressant process med 
integrerade transportsystem och självkörande bilar runt hörnet. Ju 
längre den utvecklingen går, desto mer attraktiv blir bilbranschen  
som arbetsgivare.

När Cloetta skulle anställa en pr-chef häromåret ansågs en lämplig 
kandidat ha för få Google-träffar. Rätt tänkt! En ÅF-medarbetare  

med stort socialt nätverk bidrar till att bygga 
verksamhetens varumärke, säljer produkter och 
tilläggstjänster samt gör sin arbetsgivare, och hela 
branschen, till en mer attraktiv arbetsplats. 

ARBETSGLÄDJE SMITTAR och ger den konkurrens- 
fördel som är så svår att sätta fingret på; 

här trivs man, som kund och som  
medarbetare! Sådant ökar lojaliteten  
i flera dimensioner i en tid då lojalitet 

är en bristvara.

Det borde tyckas häftigare
att jobba i bilbranschen

ANDERS PARMENT är ekonomie 
doktor, forskare och strategikonsult 
med inriktning på bilbranschen.
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KMI för de marknader där det enskilda köpet har störst ekonomisk betydelse.

Ny bil
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OPTIMERA
DIN VERKSTAD.

RELEASE THE FULL POTENTIAL

Anslut dig till ett vinnarteam. CHAMPION handlar 
inte bara om att öka motorns prestanda, utan 
också för att utveckla och göra jobbet enklare i 
din bilverkstad. Ta din bilverkstad till nästa nivå 

och håll konkurrenterna bakom dig. Gör arbetet 
enklare med Champions oljeskåp, ett redskap där 
rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.
Varför inte skaff a ett till din verkstad? 

Ta din verkstad till nästa nivå. 
För mer info: championlubes.com/olielagring
Eller ring Widik Distr. AB på tel. 035-10 10 21

Gör arbetet 
, ett redskap där 

rätt olja för varje motor alltid fi nns nära till hands.

CH_Oil_all_languages_220x285.indd   1 10/05/17   08:34

utökade befogenheter och kom i 
fråga när det gäller det föreslagna 
schablonavdraget på 30 procent för 
hyrkostnaden. Det hade blivit bättre, 
snabbare och billigare för alla.

ENLIGT FÖRSLAGET ökar tillgäng-
ligheten med bilpooler, något 
som i sin tur skulle innebära ett 
minskat behov av nya bilar och 
parkeringsplatser.

Enligt en analys i tidningen Fi-
nancial Times är bildelning något 
som har mest framgång i stor-
städerna, där de som hyr bil inte 
väljer mellan att köpa eller hyra, 
utan mellan att åka kommunalt 
eller hyra via bilpool. När bildels-
användarna blir äldre och bildar 
familj köper de allra flesta en privat 
bil och flyttar utanför storstaden. 

Regeringen har låtit ta fram en 
utredning om innebörden av det 
så populära begreppet cirkulär 
ekonomi, alltså att främja repara-
tion och återanvändning före 
slit och släng. I bilbranschen 
föreslås bilpooler, något som kan 
påverka hyrbilsföretagen.

ANDERS TROLLSÅS, vd på Bilut-
hyrarna:

– Frågan ligger i tiden, men jag 
är förvånad över att man vill skapa 
nya lösningar innan man utrett 
vilka lösningar som redan finns på 
marknaden. Det här med att dela 
bilar är något vi hållit på med jämt, 
säger Anders Trollsås.

– I stället för att andra aktörer 
ska ge sig in i en ny bransch är det 
vettigare om vi biluthyrare fick 

Hyrbilsföretagen känner sig förbisedda

När Rejmes i Örebro fick sin 
verkstad, butik, tvätthall och 
skadeverkstad totalförstörd i en 
brand i början av maj fanns flera 
hjältar bland medarbetarna och 
räddningstjänsten. 

LÖRDAGEN DEN 6 MAJ klockan 6.17 
på morgonen gick larmet på Rej-
mes i Örebro. Vd Peter Andersson 
hade blivit förvarnad av en kollega 
att han skulle förbereda sig på att 
verkstadshuset var i full brand. 
Ändå blev han chockad när han 
kom på plats.

Med hjälp av insatsledare och 
rökdykare gick flera i personalen 
in i delar av byggnaden som brann 
för att få tag på bilnycklar till de 
200 bilar som stod parkerade i och 
utanför anläggningen. Samtidigt 
användes truckar och bärgningsbi-
lar för att dra undan bilar som stod 
farligt nära branden.

UNDER DE KOMMANDE dagarna 
tvättades bilar från sot och damm. 
Eftersom fler än hälften av de 
160 anställda hade förlorat sina 
arbetsplatser inleddes ett intensivt 
arbete med att skapa nya på 
anläggningarna i Lindesberg och 

Hallsberg genom kvällsskift och 
två personer per bil.

– Direkt på måndagsmorgonen 
presenterade vi en handlingsplan 
på ett informationsmöte för alla. 
Vi tillkallade Previas kristeam för 
att ta hand om personalen. Många 
har varit länge hos oss och branden 
blev en skräckfylld upplevelse, 
berättar Peter Andersson

– Personalen har ställt upp till 

110 procent. Från ledningen försö-
ker vi informera så mycket vi kan 
och begränsa tiden som delar av per-
sonalen måste jobba på annan ort.

ETT PAR DAGAR efter att branden 
släckts kunde butiken öppna med 
ingång från Fordentrén. Delar av 
serviceverkstaden flyttades till 
bilvårdsavdelningen. Reparationer 
görs på de andra anläggningarna. 

Rejmes i Örebro eldhärjades

Skadeverkstaden, förutom 
skadebesiktningar och rutbyten, 
flyttades helt till Hallsberg. Peter 
Andersson hoppas att den nya an-
läggningen ska stå klar inom 18 må-
nader, men arbetsplatser i Örebro 
ska försöka återtas fortare än så. 

Brandorsaken är okänd, men 
säkerhetsfrågan kommer att få en 
hög prioritet vid återbyggnaden av 
anläggningen.2�� me

Så här såg det ut efter lågornas härjningar.
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ENLIGT FINANCIAL TIMES 
kommer bildelningen att 
bidra med en minsk-
ning av försäljningen av 
nya bilar med knappt en 
procent år 2021 globalt. 
En av anledningarna till 
att det inte spås bli mer, 
är att bilpools-bilar slits 
mer än privatägda bilar, 
vilket gör att de måste 
bytas oftare.

Är det här med bilpooler en 
lösning på ett Stockholmspro-
blem?
– Ja, definitivt. Jag äger ingen bil 
eftersom det är för svårt att parkera 
i centrala Stockholm. Om det blir 
allt svårare att köra privata bilar i 
innerstaden och vi i stället enbart 

hänvisas till kollektivtrafik, taxi, 
hyrbilar och bilpooler – då pratar 
vi om ett paradigmskifte. Det är vi 
hyrbilsföretag och taxiföretag be-
redda på, men då måste vi få vara 
en del av den tänkta lösningen, 
säger Anders Trollsås. 2�� me

Anders Trollsås.
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I SVERIGE HAR vi några av världens 
hårdaste lagar när det gäller ka-
meror. Fram tills i höstas var alla 
typer av vindrutekameror, ”dash 
cams”, totalförbjudna på svenska 
bilar. Det var dessutom förbjudet 
att filma sin bilresa genom att sätta 
upp en mobil på instrumentbrä-
dan. 

Den galna orsaken till förbudet 

var att kamerorna (och mobi-
lerna) juridiskt sett klassades som 
övervakningskameror. 

MEN EN DOM i Högsta förvaltnings-
domstolen slog fast att den hårda 
kameraövervakningslagen inte 
gäller för mobiler och de flesta 
vindrutekameror. 

Tyvärr var domslutet så vagt 

att myndigheterna 
fortfarande vill ha kvar många 
av förbuden. Den som till exempel 
sätter fast en kamera med skruv 
i stället för gummipropp riskerar 
både 100 000-tals kronor i böter – 
och fängelse.   

För att inte riskera att bryta 
mot lagen ska kameran alltså vara 
”löst” fastsatt, det är också bra 

om den sitter så nära föraren att 
denne till exempel kan sätta på 
och stänga av den. 

Men det är inte en nackdel att 
du lär dig allt även om kamera-
typer som i dag är olagliga.
Inom några år kommer Sverige 
att tvingas EU-anpassa de här 
lagarna, vilket kan göra det helt  
fritt fram. 2  mj

En liten guide till 
dashcam-djungeln

NOTISER

NOTISER

Bästa unga mekanikerna
Efter en tävlingsomgång med 
kunskapsfrågor som slutprov 
har Bilproffs utsett årets bästa 
ungdomsmekaniker inom de fem 
fordonstekniska yrkesgrenarna. 
Här är vinnarna:

Bilmekaniker: Mikael Pers-
son, Klippans Gymnasieskola, 
Klippan. Bilskadereparatör: Filip 
Stridh, Ystad Gymnasium, Ystad. 
Lastbilsmekaniker: Filip Nilsson, 
Nifsarpsskolan, Eksjö. Maskin-
mekaniker: Markus Stenberg, 
Nyköpings Gymnasium, Nyköping. 
Reservdelsspecialist: Elina 
Persson, Presterudsgymnasiet, 
Kristinehamn.

Ministerbesök igen
Det duggar tätt med ministerbe-
sök i branschen. Nyligen besökte 
arbetsmarknadsminister Ylva Jo-
hansson en återförsäljaranlägg-
ning på inbjudan av MRF. Några 
veckor senare dök gymnasie- och 
kunskapslyftsminister Anna 
Ekström upp vid yrkesprovet för 
lackerare på Lugnets gymnasium 
i Falun. Provet, som arrangeras av 
Lackerarnas yrkesnämnd, är ini-
tierat för att tydliggöra bransch-
krav och standarder – och däri-
genom öka anställningsbarheten 
och hantverksskickligheten bland 
lackerare. Ministern fick möjlighet 
att på plats se vad som krävs av 
en modern fordonslackerare. Och 
branschen kunde informera reger-
ingen om det stora kompetensför-
sörjningsbehovet.

Christian 
Norberg 
slutar på 
SC Motors, 
general-
agent för 
Citroën, DS, 
Mitsubishi 
och Hyundai 
Bilar. Som skäl anger koncernen 
att det handlar om en ”gemensam 
överenskommelse att gå skilda 
vägar med anledning av olika sätt 
att se på företagets utveckling”. 
Christian Norberg har arbetat 
inom SC Motors sedan 2003, se-
nast som vice vd i Sverige och vice 
ordförande i SC Motors group.

Nu är det lagligt med vindrutekameror i Sverige – i alla fall näs-
tan. Reglerna är extremt vaga och snåriga, men vi har rett ut vad 
som gäller. Här är en guide för dig som vill sälja in kameror till 
kunderna.  

HÄR ÄR REGLERNA!

TILLÅTET. Det är tillåtet att använda en inbyggd, eller löst monte-
rad, kamera som hjälper dig att se i mörker eller när du backar.  
LAG: Kameraövervakningslagen 2013:460; §10

TILLÅTET. Det är tillåtet att använda en vindrutekamera som sitter 
”löst” monterad på vindrutan eller på instrumentbrädan, till exem-
pel med en sugpropp eller i en hållare.
LAG: Dom 4110-15, Högsta Förvaltningsdomstolen 2016-10-21. 

FAST MONTERAD BACK- ELLER MÖRKERKAMERA 

MOBILTELEFON I HÅLLARE PÅ INSTRUMENT-

BRÄDAN/VINDRUTAN

VINDRUTEKAMERA – FASTSATT MED SUGPROPP VINDRUTEKAMERA – FASTSKRUVAD

✔

TILLÅTET. Det är tillåtet att använda en mobiltelefon som dash 
cam genom att ha den tillfälligt fastsatt i vindrutan eller på instru-
mentbrädan.  
LAG: Dom 4110-15, Högsta Förvaltningsdomstolen 2016-10-21. 

FÖRBJUDET. Det är förbjudet att sätta fast en vindrutekamera 
med skruvar eller att montera in den i till exempel fronten. Myndig-
heterna betraktar den i så fall som en övervakningskamera, vilket 
kräver tillstånd från länsstyrelsen.  
LAG: Kameraövervakningslagen 2013:460; §8 / Datainspektionen

KLIPP UR OCH SPARA: 

✔
✔

✘
Volvo Cars ansats med två 
tekniker på samma lyft möter 
både sympati och skepsis från 
verkstäderna.

VOLVO CARS VILL vidareutveckla 
konceptet med personlig servi-
cetekniker genom att verkstaden 
använder två tekniker på samma 
lyft. Många verkstäder som Mo-
torbranschen har varit i kontakt 
med tycker att idén är utmärkt, 
till exempel verkstadschefen på 
Bilbolaget Nord i Umeå, Björn 
Eriksson, är positiv.

– Vi har inte beslutat att gå in 
i det här ännu, men vi tittar på 
möjligheterna och ser flera förde-
lar, exempelvis att det blir mindre 
stressiga dagar för teknikerna. Ur 
kundens perspektiv finns det också 
fördelar. Vi ser en efterfrågan på 
snabbare tider för check in/check 
out, och tror att konceptet leder till 
att verkstadsbesöken går fortare. 
Kunden hinner ta en kopp kaffe, 
kolla arbetsmejlen eller läsa en tid-
ning tills bilen är klar, säger han.

MEN GLÄDJEN står inte lika högt i 
tak överallt. Den största Volvo-
återförsäljaren, Bilia, är mer 
avvaktande. Flera personer som 
Motorbranschen har varit i kon-
takt med säger att man inte riktigt 
ser fördelarna med konceptet. 
Man har ett väl inoljat system som 
fungerar bra och är lönsamt i dag. 
Samtidigt understryker man att 
det inte har prövats i någon av 
Bilias anläggningar ännu och där-
för är svårt att veta hur det skulle 
fungera i realiteten. 

Tanken med två servicetekniker 

Delade meningar om ”parjobb”

per lyft är ett globalt initiativ från 
generalagenten Volvo Cars. Med 
två tekniker på bilen ska den bli 
klar snabbare. Samtidigt kan inte 
alla arbeten göras av två personer, 
men det tror Björn Eriksson inte 
behöver vara ett problem.

– Även om inte alla jobb passar 
för två personer, finns det alltid 
administrativa arbetsuppgifter som 
webbokningar och förberedelser 
för nästkommande bil, säger han.

MED DUBBLA tekniker på varje 
lyft behöver kundgenomström-

ningen också fördubblas för att 
nå samma intjäning. Finns det 
så stor efterfrågan? Många sitter 
med väl tilltagna anläggningar 
redan i dag …

– Vi kommer inte att stänga av 
någon del av anläggningen om vi 
inför systemet, utan i så fall införa 
konceptet på en del av våra arbets-
platser, säger Björn Eriksson.

Upplands Motor har börjat 
med konceptet i liten skala och 
enligt uppgift ska även Bilia starta 
en provverksamhet på en av sina 
anläggningar i Stockholm.  2  na
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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

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 

VERKSTAD

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

 

Vd Joakim Söderström.

F
O

T
O

 A
N

D
R

E
A

S
 S

A
N

D
E

R

I förra årets 
majnummer skrev 

vi om ”dubbel-
teknikerna” när 
fenomenet intro-

ducerades.

Min Bil och Bernats
börjar sälja bil
Min Bil i Sollentuna har nyligen blivit ny 
serviceverkstad för Fiat Professional 
transportbilar. Min Bil har även verkstä-
der i Bandhagen, Haninge och Vallen-
tuna i Stockholms-området och är sedan 
tidigare serviceverkstad för Honda. Man 
säljer och servar även koreanska Ssang-
Yong i en separat anläggning i Täby.

Bernats Bil i Länna i södra Stock-
holm har blivit återförsäljare och 
serviceverkstad för Fiat Professional 
transportbilar. Bernats, som grundades 

Ssang Yong …
… fortsätter sin expansion på den 
svenska marknaden och har i dag 
17 fullservice-anläggningar samt 
ytterligare fem servicepunkter. 
Nytillkomna i år är Lindholms Bil 
i Haninge utanför Stockholm, som 
sedan tidigare även säljer Subaru, 
Södertälje Bil & Verkstad, som 
också säljer Honda, samt Olivensjö 
Bil i Delsbo som tidigare endast sålt 
begagnade bilar.

1969, är serviceverkstad för Mercedes, 
Fiat personbilar, Alfa Romeo, Lancia, 
Chrysler, Dodge, Jeep samt Mitsubishi 
Canter transportbilar

Nya märken till Halmstad
Mitsubishi och Mazda har inte varit 
representerade i Halmstad sedan en tid, 
men i maj öppnade företaget Auto-Mobil 
en ny anläggning i Halmstad som full-
serviceanläggning för de båda japanska 
bilmärkena. Auto-Mobil är sedan tidi-
gare återförsäljare och serviceverkstad 
för Mazda och Mitsubishi i Varberg.
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I rollen som kundrelations- 
ansvarig för hela Bilia 
Stockholm är Louise 
Mattsson proffs på att 
hantera missnöjda kunder.

Vad är den vanligaste orsaken till missnöje?
– Det varierar oerhört, från stort till smått. 
Gemensamma nämnaren är att missnöjda 
kunder vill höra någon annans åsikt när de 
tycker att deras ärende inte blivit rätt hanterat. 

Ge exempel på några missnöjesyttringar!
– Någon tycker inte att kundbemötandet 
varit bra, en annan att det tagit för lång tid att 
lämna in bilen, någon är irriterad över att inte 
ha kommit fram på telefon, att det är dåliga 
öppettider, en kanske ifrågasätter varför saker 
rent tekniskt går sönder gång på gång. Och så 
finns bilköparen som inte alls är nöjd med sin 
nya bil. Kort sagt, här dyker allt mellan him-
mel och jord upp.

Sitter du som spindeln i nätet och stillar 
upprörda känslor?
– Jag är mer som ett internt bollplank via tele-
fon till kollegor ute på anläggningarna. Agerar 
också mellanhand och sköter kontakten om en 
kollega vill ge en missnöjd kund plåster på så-
ret och goodwill från något av våra bilmärken. 

– Mitt ansvar omfattar sexton anläggningar 
från Södertälje till Uppsala; det optimala är om 
en missnöje kund får hjälp direkt på plats. Själv 
får jag inga spontana kundbesök, däremot kan 
jag boka upp ett möte om situationen kräver. 
Kunderna kan också ringa eller mejla mig. All 
info finns på vår hemsida.

Hur är en bra kund?
– En bra kund är den som förstår att det inte 
går att ringa mig för att exempelvis försöka få 
sin växellåda utbytt gratis. Däremot kan en 
missnöjd kund få ventilera sina känslor och 
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I huvudet på en kundrelationsansvarig

LOUISE MATTSSON

ÅLDER: 36.
KARRIÄR: Varit Bilia trogen i 
tio år. Jobbat på macken, i 
butiken, som verkstadscoach, 
nu kundrelationsansvarig.
KÖR: Åker SL-buss.
FRITID: Umgås med vänner, 
familj, lagar mat, dricker vin, 
reser gärna.
MOTTO: Allt händer av en 
anledning.
PÅ GÅNG: Med i realityserien 
Gift vid första ögonkastet 
i SVT.

”Kunden har alltid 
rätt till sin känsla”

Allt för billackering sedan 1992

Non Paint Verktyg LackboxFärg

Tipro AB är en av Sveriges ledande grossister inom 
billackering. Hos oss hittar du allt en lackverkstad 
behöver, 3000 produkter, från förbrukningsmaterial till 
sprutboxar!
Vi har kunskapen genom många års branscherfaren-
het, flexibilitet genom kundanpassade lösningar, hög 
service och snabba leveranser. 

Ett urval av våra partners

 » Finixa
 » DeBeer
 » Roberlo
 » 3M
 » Mirka

 » Rupes
 » Deerfos
 » Sicad
 » Motip
 » U-Pol

 » Iwata
 » Devilbiss
 » Sagola
 » Colad
 » Nova Verta

 » Saima
 » House of Kolor
 » Mach Brush
 » Hedson
 » Indasa

Webbshop: Ansök om 
företagskonto idag! 

www.tipro.se
0554-40070

info@tipro.se

jag förklarar att jag är här för att lyssna. Och 
att vi ska göra om och göra rätt om vi har 
gjort fel. 

Har kunden alltid rätt?
– Kunden har alltid rätt till sin känsla oavsett 
om kunden blivit illa bemött eller inte. Det 
spelar faktiskt ingen roll. Han/hon känner 
så och det försöker jag alltid hålla i minnet. 
Fast, när man kommer in på juridik och de 
praktiska sakerna, så kan kunden ha fel. Säger 
kanske att vi bytt fel del på bilen fast vi inte 
gjort det.

Går missnöjet någon gång över till hot?
– Nej, jag har aldrig råkat ut för det. Däremot 
kan kunden ”hota” med tingsrätt eller ARN, 
men det går aldrig till personhot. Och någon 
kan ju ”hota” med att aldrig köpa Volvo …

Visst kan tonen i ett samtal bli mindre 
trevlig om man haft ett antal diskussioner utan 
att bli överens. Då skiljs man inte som vänner, 
men värre än så blir det inte.

Hur känns det efter en arbetsdag med miss-
nöjda kunder?
– Jag har ett minst sagt omväxlande jobb och 
vet aldrig hur dagen ska arta sig. Ibland snur-
rar det i huvudet efter en tung dag i missnöjd-
hetens tecken. Alla beslut är inte svarta eller 
vita. Har jag haft en dispyt sänks humör och 
energinivå rejält. Men jag försöker lämna det 
när jag går härifrån. 2



Däcken blir  
intelligenta

Framtidens bildäck har formen av 
ett klot, kan förändra sitt mönster 

efter väglaget och själv laga en 
punktering. Det intelligenta däcket 

kallas Eagle 360 Urban och har 
tagits fram av Goodyear. Ytterhöljet 

har ett nätverk av sensorer som 
känner av vägbanan. Under ytan sit-
ter komponenter som kan förändra 

sin form; göra däcket slätare vid 
torrt väglag eller skapa ett vatten-

avledande mönster. Däcket kan 
vidarebefordra sina ”upplevelser” 

till andra fordon eller ta emot 
information. Om ytterhöljet skadas 

aktiveras lagningsmaterial inuti 
däcket, flödar till punkteringen och 

lagar den. 

Skifte i Seattoppen
Lanseringen av nya Ibiza är i full gång 
och Seat vädrar morgonluft. Säljfacit 

ligger på 5,4 miljoner bilar sedan 
Ibiza presenterades 1984 och den 

femte generationen är topprustad med 
säkerhetssystem och uppkopplings-
möjligheter för att locka köpare. Den 
blir första modell på VW-koncernens 
plattform (MQB A0) som är förberedd 
för flera olika drivlinor. Ibiza har inte 
blivit längre, men nära nio centimeter 
bredare och har betydligt större axel-
avstånd än föregångaren. Det märks i 
baksätet och i bagageutrymmet som 

är klassledande med 355 liter. 

Vinner bantartävlingen
Utan att använda dyra material som aluminium och 
kolfiber har Suzuki lyckats banta ner vikten på nya Swift 
med hela 125 kilo. Det är fjärde generationen av den 
japanska lilla bilen och den har, ovanligt nog, inte vuxit. 
Längden har i stället krympt till 384 centimeter men ett 
längre axelavstånd ger ändå plus inuti kupén. Till nyhe-
terna hör en trecylindrig turbomotor på 112 hästkrafter 
som sitter ihop med ett mildhybridsystem. Detta tar 
tillvara bromsenergi som lagras i ett tolvvoltsbatteri och 
används som accelerationshjälp. 
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AV  MARIANNE STERNER

LYX I STORFÖRPACKNING
Inför en stor publik av celebriteter, samlade på London Design museum, har 
Range Rover avtäckt sin fjärde modell. Den kallas Velar, vilket var kodnamnet 
på den första Range Rover-prototypen för 48 år sedan. Det är en stor bil, 480 
centimeter lång, och fullstoppad med lyxig utrustning och modern teknik. 
Karossen är av aluminium och stöttas av en avancerad luftfjädring. Den som 
inte vill sitta på läder kan få säten klädda med ull och mocka som utvecklats 
av återvunna material av danska Kvadrat. Med två stycken tio tum stora 
pekskärmar styr föraren med fingertopparna och handrörelser de flesta 
funktioner. 

Drivs av tre motorer
Klassen för mellanstora suvar får en 
ny konkurrent i Citroën C5 Aircross. 
Det blir den franska tillverkarens 
första bil med plug-in-teknik. Som ren 
elbil får Aircross en räckvidd på cirka 
60 kilometer. I den mest avancerade 
varianten, e-AWD, drivs bilen av en 
200 hästkrafters förbränningsmotor 
i kombination med två elmotorer, en 
fram och en bak. Totala effekten blir 
300 hästkrafter, vilket gör C5 Aircross 
till den starkaste produktionsbilen 
hittills från Citroën. 

Med en 3,5 liters V6:a på 295 hästkraf-
ter, ihopkopplad med en elmotor på 
59 hästar, tar sig Lexus LC500h från 
stillastående till 100 km/tim på fem 
sekunder. Hybridsystemet ger den lyxiga 
sportbilen angenäm förbrukning; 0,64 l/

mil. Den som inte räds bensinåtgång kan 
välja bilen med en femliters V8 på 477 
hästkrafter. Båda versionerna har en 
tiostegad automatlåda och är utrustad 
med det mesta som den som lägger 
minst 99  000 kr på en bil kan önska sig.

Hybrid med humör

Varning för potthål
Med teknologi från Ford kan Europas 
bilförare snart undvika att köra ner i 
potthål. Tanken är, att bilförare genom 
så kallad crowdsourcing via internet, 
ska dela information om var vägskador 
har uppstått. På en virtuell karta läggs 
skadorna in och andra bilister kan se 
vilka dåliga vägar som de bör undvika. 
Redan i dag finns sensorer som kan 
upptäcka potthål och anpassa fjäd-
ringen i flera Fordmodeller men den 
nya tekniken baseras på kameror och 
inbyggda modem som sprider informa-
tionen blixtsnabbt.

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

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

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

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

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

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

Range Rover Velar har designdetaljer 

som verkar gjorda av koppar.

Lexus LC500 har fått pris för 
sin vassa design. 

Skarpa LED-ljus i fronten är ett 
signum för nya Seat Ibiza. 

Det klotrunda framtids-
däcket har en ”hud” av 

sensorer. 

Nya Suzuki Swift är rejält nedban-
tad men ändå lite rymligare.

Hög front och kraftiga sidoskydd är 
familjedrag hos Citroën C5 Aircross.

Ford testar alla sina nya model-
ler på en usel testväg i Belgien.
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Vinn!
Vi har fått 3 laddare för utlottning 

Första pris är en CTEK MXS 25, andra och tredje pris CTEK MXS 
10EC. Vill du vinna, mejla namn och postadress till redaktio-
nen@motorbranschen.se senast 10 september 2017. Skriv 

”Utlottning Batteriladdare” i ämnesfältet. Tidningens medar-
betare och anställda på MRF:s kansli får ej delta. Ev vinstskatt 

betalas av vinnarna.

”DRAGKROK, 
NAVI OCH DET BÄSTA 

LACKSKYDDET!”
Nuförtiden är det ju vanligt att kundens lista över options till nya 
bilen, inte bara innehåller sånt som läderklädsel, navi och 20-tums-
fälgar. För många beställer nu också sin lackytskyddsbehandling 
redan innan leverans. Men medan det är viktigt för kunden att få 
exakt rätt modell på fälgar, däck, takbox, mm, kanske man inte 
tänker på precis vilket lackskydd man vill ha. Lackskydd som lack-
skydd? Men det stämmer faktiskt inte. 

Vi gav Statens Provningsanstalt* i uppdrag att jämföra senaste 
versionen av vår egen produkt FormulaU™ med 13 av marknadens 
mest kända produkter för lackskydd, i ett vetenskapligt laboratorie-
test. Resultatet visade att produkterna från MrCAP helt enkelt 
var överlägsna vinnare. Det framkom också att det skiljer väldigt 
mycket mellan den bäst och den sämst presterande produkten. 

MrCAP kan inte bara leverera marknadens bästa lackbehandling, vi kan 
också vara din partner när det gäller att få själva jobbet gjort. Vi har 
sedan länge fl era olika samarbetsformer med ett antal bilföretag. 

Dom säger att vi är bäst! 

Välkommen att besöka vår hemsida så får du veta mer.

* Senare Statens Tekniska Forskningsinstitut, nyligen namnändrat till RISE Research Institutes of Sweden är ett internationellt företag med 
bl a Svenska Staten som ägare. Verksamheten avser bl a teknisk utvärdering och verifi ering, med omfattande resurser i form av laboratorier 

och testanläggningar. De är även ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och granskas av Swedac.

www.mrcap.com • info@mrcap.com

Nya laddare från CTEK
MXS 25 är en helautomatisk ”anslut-och-glöm-laddning” i åtta 
steg för professionell användning som levererar 25A till tolvvolts-
batterier, patenterad underhållningsladdning för längre batteriliv. 
Lättläst LED-display, säker gnistfri drift och kortslutningssäker. 
Rekommenderat utpris, 2 500 kronor plus moms.      

Även MXS 10EC är en helautomatisk åtta-stegsladdare för 
proffs. Levererar 10A till tolvvoltsbatterier, med samma gnistfria 
drift, skydd mot polaritet och stänk- och dammskyddad som den 
förstnämnda. Cirkapris 1 975 kronor plus moms.

Möt solen
Pilotbågarna går en ny vår till mötes. Vi 
föll för de här tidlösa solglasögonen i 
unisexstil från Ksubi Zahiah som sticker ut 
från mängden med sin mixade stil av klas-
siker/biker/hiphop/sport och sotade glas. 
Ordinarie pris är cirka 2 100 kronor, men vi 
har hittat på nätet för 1 300 kronor.

Demonstration i samband med mässan Techno Classica i Essen.

Lack för klassiker
Billackeringarna stöter oftare på ordet 
”patina” och för att möta det växande 
intresset för entusiastbilar har Glasurit 
utvecklat programmet Classic Car Co-
lors. Parallellt utbildar Glasurit sina sam-
arbetspartner i hur lacken på äldre bilar 
bäst hanteras utan att ytan, lacken eller 
kemin bakom den kvarvarande lacken 
skadas, ”man ska i princip glömma allt 
man lärt sig om lack och lackprocesser 
under de senaste tjugo åren, utmaningen 
ligger i att man använder flera olika red-
skap och förtränga att det ska se nytt ut. 

Fastrostade hjullager
– här finns hjälpen!
Den här nav- och lageravdragaren från Wallmek underlättar  
vid demontering av fastrostade, bultade hjullager när centrum-
hålet på navet är täckt eller drivaxeln är kvar i navet. Arbetet  
görs direkt på bilen utan tidskrävande demontering. Priset är  
1 493 kronor exklusive moms, används med Wallmeks lager-
demonteringsverktyg och hydraulcylindrar.

Satsen, nedan, till vän-
ster i arbete.

Mikro för 
tunga fordon
Dometic utökar sitt mobila sortiment 
med en mikrovågsugn för lastbilar, 
byggd för vägen med robusta och 
praktiska funktioner. Mikron, som heter 
Dometic MWO 24, har tre effektsteg och 
en upptiningsfunktion. Fästplats i botten, 
integrerad 24 Volts strömtillförsel och 
är lätt att rengöra. Cirkapriset exklusive 
moms är 5 612 kronor.

Leveransklara i juni
Wallmek lanserar också en helt ny framhjuls-
lagersats till Iveco Daily 35 modell 2014 och 
senare. Med satsen, i kombination med Wallmeks 
32 tons hydraulcylinder, kan verkstaden byta 
framhjulslagren direkt på bilen på en halvtimme 
per sida utan att hjulspindeln riskerar att skadas 
eller knäckas. Verktyget underlättar också  
demonteringen av låsringen. En sats kostar  
5 816 kronor plus moms. Övriga transportbils-
satser från Wallmek kan enkelt kompletteras 
med delar ur den nya satsen.

Packa med finess
Förpackningsnördiga Avisera har 
många kul saker i sitt sortiment, bland 
annat packtejp i regnbågens alla 
färger och mönster. Kan även fås med 
företagsloggor. Framför allt är rullarna 
voluminösa och häftförmågan hög. 
Produkten är fri från lösningsmedel  
och levereras med längd- och kvalitets-
garanti. Priser mellan 12 och 94 kronor/
rullen exklusive moms. Se fler förpack-
ningsprodukter på avisera.se

Puts för husbilen
Armor All har utvecklat produkter, specifikt för 

att rengöra, skydda och underhålla husbilar, 
husvagnar och förtält. I sortimentet finns 

rengöring både för karosser, fönster, lister och 
förtält som sägs kunna utplåna allt från 

alger, fågelspillning och trafikfilm. Priset 
för samtliga är 85 kronor inklusive 

moms. Säljs via Seab.

mailto:redaktionen@motorbranschen.se
mailto:redaktionen@motorbranschen.se
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Bilarna måste bli lättare och energisnålare, både 
driva och tillverka. Med elbilen i3 går BMW före i 
jakten på kilon. Det är den första seriebyggda bil 
där kolfiber används till karossen och aluminium i 
chassit – två material som egentligen inte går ihop. 
Marianne Sterner har träffat Sveriges enda meka-
niker med utbildning att reparera skador på i3.
TEXT  MARIANNE STERNER  / FOTO THRON ULLBERG

kräver specialkunskap
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D
et hänger tio certifikat på väg-
gen i Bavarias verkstad i Tyresö 
utanför Stockholm. De är alla 
utställda på Lars Liedström. Han 
är den ende svenske mekanikern 

med utbildning att reparera skador på den 
unikt konstruerade BMW i3. Hittills har det 
sålts cirka 1 200 i3 i Sverige (av totalt 31 000 
tillverkade). Det är tillräckligt många för att 
hålla Lars Liedström med fullt jobb.

– Vi reparerar uppåt ett par hundra i3 per 
år, berättar han. 

i3 liknar ingen annan BMW, vare sig utanpå 
eller innanför det höga, knubbiga skalet. Bilen 
är uppbyggd av två moduler. En undre modul 
– huvudsakligen av aluminium – innehåller 
drivpaketet med den bakmonterade motorn 
och batterierna som ligger i ett ”tråg” under 
golvet. Den övre modulen – som kallas ”life 
module”– består av sidoramar, golv, tak och 
torpedvägg och är tillverkat av kolfiber. Utanpå 
karossmodulen monteras ytterpaneler av plast, 
men när dörrarna öppnas syns ramen med det 
karakteristiska kolfibermönstret. 

KOLFIBER ÄR en ”väv” av koltrådar som bakas 
ihop med plast till ett lätt och urstarkt material. 
Det är komplext och tidskrävande att tillverka. 
Komponenter av kolfiber blir ungefär tjugo 
gånger dyrare än motsvarande delar av plåt. 
Sedan 1970-talet har kolfiber främst använts i 
flygindustrin, Formel 1-racing, till cykelramar 
och i sportutrustningar. Inom bilindustrin 
tillverkas mindre designdetaljer av kolfiber för 
att ge en sportig och exklusiv touch till vissa 
modeller. 

MEN DET BEDRIVS intensiv forskning för 
att göra kolfiber billigare. Målet är att sänka 

priset med 90 procent. BMW deltar i ett 
tyskt forskningsprojekt (MAI Carbon Cluster 
Management) och är den första biltillverkare 
som börjat använda kolfiber i större seriepro-
duktion. Men flera konkurrenter, inte minst 
Volvo, undersöker möjligheten att använda 
mer kolfiber, drivna av kraven på att bilarna 
ska bli lättare och snålare. I BMW i3 väger den 
kompletta kupémodulen bara 67 kilo.

– Två man lyfter den hur lätt som helst, 
säger Lars Liedström. 

Med batterier väger en BMW i3 runt 1350 
kilo, vilket är ungefär 250 kilo lättare än om 
bilen skulle bara byggd av plåt. 

Den starka kolfibermodulen behöver sällan 
repareras och de flesta i3:or som rullar in på 
verkstaden i Tyresö har skador på yttre plast-
paneler, stötfångare eller på krockstrukturen av 
aluminium. 

– Men om det blir repor i kolfiberns yta 
måste den bytas ut, säger Lars Liedström. Vi 
har till exempel ersatt några repade tak. 

Skadad kolfiber lagas inte utan ersätts. 
Det är en kinkig procedur att byta ut delar av 
kupémodulen. Det skadade området sågas bort. 
Diskreta skarvar i konstruktionen visar hur 
stora sektioner som ska avlägsnas och bytas ut. 
Någon stor arsenal av specialverktyg behövs 

”OM DET BLIR REPOR I KOLFIBERNS YTA MÅSTE DEN BYTAS UT”

LARS LIEDSTRÖM,  PIONJÄR

”KOLFIBER ÄR EN 
’VÄV’ AV KOL-
TRÅDAR SOM BAKAS 
IHOP MED PLAST”

En liten fräs med utbytbart 
huvud rår på kolfibern. 
Diskreta skarvar i ramen 
visar var de utbytbara 
sektionerna sitter. 

Innan något jobb kan göras med 
BMW i3 måste starkströmssystemet 
stängas av. Ett lås i kontakten säkrar 
att strömmen inte slås på av misstag. 

Dörrarna är uppbyggda i tre delar 
med inre och yttre paneler och en 
mellandel av aluminiumprofiler. 
Skador är lättreparerade; 
plastpanelen byts mot en ny.

En ny dörrpanel passas 
in i sina fästen. Det är 
ett precisionsjobb men 
går fort. 
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Driving the 
power of color 
innovation
COLORVATION är namnet på vår nya 
unika digitala kulörteknologi.  
Ett omfattande och användarvänligt  
verktyg för kulörframtagning för repara- 
tionslackering. Här får Du den mest 
avancerade digitala kulörteknologin som 
baserar sig på våra innovativa verktyg 
Automatchic™ och MIXIT™.  
AkzoNobels digitala plattform  
COLORVATION ger mätbara förbättringar 
för Ditt företag – högre noggrannhet,  
högre effektivitet och i slutändan  
förbättrad lönsamhet!

Är Du redo att ge Din verkstad det 
digitala försprånget med – 
COLORVATION  

Kontakta Din digitala expert på  
Akzo Nobel Car Refinishes AB  
och besök även
www.colorvation.com

inte. En liten luftdriven sticksåg och en fräs 
med huvuden som anpassats för olika tjocka 
paneler samt en rejält dimensionerad limpistol 
är hela utrustningen som krävs för att laga 
karosskador på BMW i3. 

ATT SPACKLA och lacka över smärre skavanker 
i kolfiberstrukturen är inget alternativ. Det 
typiska mönstret hos den exklusiva kolfibern 
bör förstås vara synligt på så många ställen som 
möjligt.

– Så det gäller att vara noga och göra fina 
skarvar, säger Lars Liedström. Man är ju liksom 
sist i kedjan och kan inte dölja något med 
spackel och färg. 

Alla utbytta delar limmas fast. Det går 
inte att borra hål och sätta skruvar i kolfiber. 
Materialet reagerar med både aluminium och 
stål och i fuktig omgivning – där ju bilar ofta 
befinner sig – startar en korrosionsprocess. 
I3-karossen fogas därför ihop med tjocka lim-
strängar som förhindrar att kolfiber och metall 
kommer i kontakt med varandra. 

Utbytta och limmade kolfiberdelar måste 
härda ordentligt, minst 24 timmar och i minst 
20 graders temperatur. 

BMW MÅ VARA först, men snart nog kommer 
Lars Liedström att få kollegor med kompe-
tens att reparera kolfiberkarosser hos andra 
bilmärken. Vilka är förstås okänt. Biltillver-
kare avslöjar inget om sina framtidsmodeller, 
men att kolfiber kommer att bli ett vanligare 
bilbyggnadsmaterial är säkert. 

– Vi har definitivt kommit halvvägs mot 
vårt mål att sänka kostnaderna för till-
lämpbara kolfiberdelar och vi kom-
mer att se mycket mer kolfiber 
i nästa generation bilar, säger 
Klaus Drechsler som leder 
forskningsprojektet MAI 
Carbon Cluster Manage-
ment. BMW är ett av ett 
70-tal företag som finan-
sierar forskningen. Även 
Audi ingår i projektet.  2

BAVARIA BIL

ÄGARE: Bavaria Nordic AS, som byter namn till 
Miklagruppen, med huvudkontor i Stavanger.

SVENSKA ANLÄGGNINGAR: I Solna, Danderyd, 
Vällingby, Tyresö och Uppsala. Den enda 
skadeverkstaden finns i Tyresö. Koncernen har 
totalt 18 anläggningar.

MEDARBETARE I SVERIGE: Totalt 229 anställda 
varav 24 på skadeverkstaden i Tyresö. Totalt 
jobbar cirka 700 personer inom koncernen.

OMSÄTTER: I Sverige 2,5 miljarder kronor. Hela 
koncernen omsätter cirka 6 miljarder kronor. 
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Tyngsta verktyget för reparation av i3-
karossen är limpistolen där två kompo-
nenter blandas och ger en urstark fog.

Kupémodulen är 
en bur av kolfiber 
som fästs ovanpå 
en chassimodul där 
batterierna ligger i 
ett aluminiumtråg. 
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Truckers har inte tid att vänta
När en vanlig Svensson lämnar in familjebilen kan det väl bli lite knöligt, men oftast inte 
värre än att han eller hon får ta bussen en dag. En åkare är som bekant i ett helt annat läge; 
är verkstaden inte på hugget kan det bli riktigt krisläge.

Har ni en bra verkstad för era bilar?
– Ja, det är min farsas verkstad, så det får jag säga. 
Han har lösningar på det mesta.

Ingen märkesverkstad alltså?
– Nej, men det är en del fördelar med det. När mär-
kesverkstaden kanske skulle bytt ut en hel modul 
så lagar farsan den i stället.

Men vad är viktigast?
– Att de är snabba, så att vi inte behöver hyra in en 
bil medan vi väntar på att mekanikern ska bli klar. 
Vi har mycket att göra och det går inte att vara utan 
en bil särskilt länge, det funkar inte. Sedan ska så 
klart priset vara bra också. En annan viktig grej är 
att de inte bara tittar precis på det mest uppenbara 
felet; är det något annat som är risigt vill vi veta 
det, så att det inte händer något dåligt i framtiden.

Är bemötandet viktigt?
– Ja, man måste kunna ha en bra dialog.

3 kunder tycker till
2

TEXT & FOTO THOMAS DRAKENFORS 

Hur ska en bra lastbilsverkstad vara?
– Det ska vara bra och noggrann service, så att inte 
bilen går sönder på grund av att de har missat något. 
Man vill inte riskera att bli stående någonstans på 
vägen. Sedan ska de ha reservdelar och sånt inne,  
så att det går snabbt. 

Är bemötandet viktigt?
– Ja, förbannat viktigt.

Har du erfarenheter av dåliga verkstäder?
– Dålig verkstad? Nej, det kan jag inte säga, de jag 
har haft kontakt med har varit bra.

Något fel på bilen du minns?
– Ja, en gång började en av lamporna på instrument-
panelen lysa, men det visade sig vare en mindre grej. 
Jag hade glömt hälla i Adblue.

Vad är det bästa med jobbet? Är det att man 
slipper ha chefen hängande över axeln?
– Min chef är schyst. Men jag gillar friheten, att jag 
sköter mig själv. 

COSMIN LUPU

BOR: Göteborg.
ÅKERI: Sandahls.
KÖR: Volvo FH 4.

Vad förväntar du dig av en bra verkstad?
– Service 24-7.

Får du det?
– Nja, jag tycker det kan vara lite si och så. Ibland 
har jag ringt in när jag har haft problem, men de 
vill inte direkt ge tips över telefon. Det är synd, för 
enklare grejer skulle jag kanske kunna fixa själv 
med lite vägledning. Men man måste alltid komma 
in med bilen.

Men när du väl är på verkstaden,  
är det bra då?
– Verkstaden är bra och de flesta av teknikerna 
är jätteduktiga, men alla ger inte riktigt lika bra 
service. Det är lite störande. Jag tycker att det 
skulle vara som när jag lämnar in min vanliga bil på 
service, då har de personliga servicetekniker som 
tar hand om mig och jag får alltid träffa samma 
mekaniker. På lastbilsverkstäderna blir det mer 
opersonligt.

VICTOR HEDBERG

BOR: Torslanda.
ÅKERI: Bondeson transport.
KÖR: Volvo FH 4.

KRISTOFFER VIERELÄ

BOR: Kärra.
ÅKERI: GB Framåt.
KÖR: Scania 94 D.

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

Werksta växer. Tag chansen att bli del av ett större sammanhang och utveckla din verksamhet. Upplev 
kraften och glädjen i det större. Sedan starten 2015 har Werkstagruppen förvärvat 27 skadeverkstäder i 
Sverige och Finland och finns nu representerade i bl.a. Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping och  
Helsingborg. Målet är att bli 40 – 50 anläggningar i Sverige.
Om dina tankar liknar våra tankar, eller om du går du i sälj- eller pensionstankar och funderar på karriär 
och framtid, hör av dig till oss. Vi vill gärna diskutera hur du blir en del av Werksta och vad Werksta- 
gruppen kan erbjuda.

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

EN NY FORM AV SKADEGLÄDJE:

ATT BYGGA SVERIGES LEDANDE 
SKADEVERKSTADSKEDJA.

SVERIGES LEDANDE SKADEVERKSTADSKEDJA
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Det kan bli påföljder 
och kanske en  
förlängning.

Däck hos ÅF 
i hela Sverige 
kontrolleras.

Nu kontrolleras
återförsäljarna

TEXT ING-CATHRIN NILSSON  FOTO  ENERGIMYNDIGHETEN, MOSTPHOTOS

Ett omfattande
EU-projekt 
är sjösatt.

”VI ÄR SJU personer från Energimyndigheten som åker land och 
rike runt för att kontrollera att totalt 1 070 personbilsdäck, just nu 
sommardäck och odubbade vinterdäck som ska säljas till konsu-
menter, har korrekt energimärkning. Huvuddelen av kontrollerna 
gör vi hos däckåterförsäljare och återförsäljare av nya personbilar.

Vi lägger in däck-data och bilder på däckens energimärknings-
etiketter i läsplattor. Uppgifterna förs sedan över till en gemensam 
databas. Vi kollar också att det på fakturan från återförsäljare till 
kund finns information om rullmotstånd, våtgrepp och externt 
vägbanebuller. 

Totalt kontrolleras 15 000 däck på europeiska däckmarknader i 
första etappen. Till sist väljs 1 500 europeiska däck, varav drygt 100 
svenska, ut för en så kallad dokumentkontroll som kan styrka att 
energimärkningsetikettens angivna värden på skalan A – G stäm-
mer överens med däckets verkliga prestanda.

Vi väljer också ut elva svenska däck som vi skickar till ett obero-
ende laboratorium som provar rullmotstånd och våtgrepp. Urvalet 
av däck ska motsvara hur marknaden och försäljningskanalerna i 
respektive land ser ut.”

”DÄCK TILL personbilar, lastbilar och bussar ska ha energimärk-
ning som visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och 
buller. Kravet på märkning omfattar så kallade C1-, C2- och C3-
däck som tillverkats från och med 1 juli 2012. Inte bara tillverkare 
och importörer är ansvariga för att märkningen är korrekt, utan 
även återförsäljare och leverantörer har ansvar för att energimärk-
ningsetiketten har fästs på produkten eller i närheten av däcket vid 
försäljningstillfället, enligt förordningens krav.

Kontroller har skett hos däckverkstäder och återförsäljare i 
mindre omfattning redan tidigare. Men EU-kommissionen blev 
varse att de flesta medlemsstater inte hade gjort provningar av däck 
på laboratorier för att säkerställa att deklarerade värden på ener-
gimärkningsetiketten stämde överens med verkligheten. Därför 
uppstod projektet, med fjorton EU-länder plus Turkiet, och hos ett 
laboratorium som inte är knutet till en däcktillverkare. Projektet 
pågår fram till februari 2018.”

Bakgrunden

Vad sker?

Vad händer  
sedan?

ENERGIMÄRKNINGEN AV DÄCK ”VI HAR HITTAT några felmärkta däck hos återförsäljare. Då skriver 
vi till huvudmannen/importören och påtalar det. Åtgärdas det inte 
kan påföljden bli vite och rättegång vid förvaltningsdomstolen. 

Saknas rätt uppgifter på kundkvittot för vi en dialog med 
däckverkstaden eller återförsäljaren. Några nedslag har vi inlett 
ärenden mot; det handlar bland annat om etiketternas utseende 
och skyltningen i butik.

Men resultatet i Sverige är övervägande bra och de flesta har 
varit positiva till våra besök, vi har undvikit att komma i 
däckskiftestider.

I slutänden handlar det om trafiksäkerhet, energian-
vändning och konsumenternas förtroende.

Organisationen ProSafe, som organiserar kontrollpro-
jektet, kommer eventuellt att fortsätta med ett efterföljan-
de projekt då det är tänkt att däck inom grupperna C2 och 
C3 ska kontrolleras. Hittills har inte dubbdäck, regumme-
rade däck, reservdäck för temporärt bruk och begagnade 
däck omfattats.”

Många av er som säljer däck har haft, eller kommer att få, besök av Energi-
myndigheten som kollar att energimärkningen är korrekt. Här berättar pro-
jektledaren Anders Hallberg på Energimyndigheten vad som är i görningen.
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Anders Hallberg på 
Energimyndigheten 

är projektledare.

Elin Fogelström och hennes kollegor på Energimyndigheten besöker 
nu däckverkstäder och återförsäljare i hela landet för att kontrollera att 

nya däck lever upp till kraven på energimärkning.
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Att jämföra modell, specifikation och pris på nätet
är enkelt för kunden. Men att priset är ok är sällan tillräckligt. 

 Våra begagnat garantier hjälper till att skapa trygghet  
som påverkar kundernas beslutsprocess och att driva lojalitet till er 

under hela garantitiden.  

Var, när och hur skapas känslan av 
den tillit som avgör kundens val?     

De senaste årens komet på bilhimlen har tveklöst 
varit privatleasingen, som på åtta år växt med över 

1 500 procent. Samtidigt frågar sig allt fler om kome-
ten är på kollisionskurs – i år syns nämligen en minsk-

ning. Nu lyder frågan: är boomen över?
TEXT  MAGNUS CARLSSON / FOTO  MOSTPHOTOS, ANNA REHNBERG,

VART ÄR VI 
PÅ VÄG? 

P R I VAT L E A S I N G  2

Privatleasing i % av privatregistrerade personbilar
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2  P R I VAT L E A S I N G

U
r en konsuments perspektiv är 
allting glasklart: privatleasingen är 
på många vis ett oslagbart alter-
nativ. Kunden slipper slanta upp 
20 procent i kontantinsats och 

får i stället en fast månadskostnad där allt ingår. 
Som en bonus har månadskostnaderna dessutom 
länge varit låga – ibland kanske orimligt låga – 
vilket gjort att kunden haft allt att vinna. 

Således faller det sig kanske naturligt att 
privatleasingen har haft en lavinartad utveckling 
de senaste åren. 2009 privatleasades 3 140 bilar 
i Sverige, vilket då stod för 3 procent av alla pri-
vatregistrerade bilar och 1,5 procent av alla re-
gistrerade personbilar, enligt statistik från MRF/
Vroom. Det kan jämföras med 2016, då 48 791 
bilar rullades ut på vägarna med privatleasingav-
tal, motsvarande 29 procent av privatmarknaden 
och 13 procent av hela personbilsmarknaden.

SAMTIDIGT KAN MAN fråga sig om den största 
boomen är över för privatleasingen. Under juli-
december förra året stegrade privatleasingen 
sakta men säkert från 30 till 34 procent av pri-
vatmarknaden, men under första tertialet 2017 
har siffrorna legat mellan 26 och 28 procent.

– Kommande månader får visa om det här 
var en tillfällighet eller om det är en ny trend. 
Jag är osäker, säger Johan Holmqvist, bilhan-
delsansvarig på MRF.

– Men känslan i branschen är tydlig: pri-
vatleasingen kommer att fortsätta sin positiva 
ökning, inte minst med tanke på det positiva 
mottagandet från kunderna. Vår prognos är 
att vi under 2017 kommer att leverera ut lika 
många privatleasade bilar som förra året. 

ANDERS PARMENT, forskare, expert på kon-
sumentbeteenden och krönikör i Motorbran-
schen, är inne på samma spår:

– Jag tror helt klart att privatleasingen är 
här för att stanna, och jag tror dessutom att den 
kan bli riktigt stor. Jag ser egentligen inga skäl 
till att den skulle minska, och om vi börjar se 
attraktiva erbjudanden på 
fler typer av bilar tror jag att 
det säkert kan nå upp till 50 
procent av privatmarknaden, 
säger han och fortsätter:

– Förr i tiden fanns 
en idé om att man skulle 
betala av sina skulder och 
leva skuldfritt. I dag reso-
nerar konsumenterna inte 
så, särskilt inte i storstäder 
där alla bara tänker på sina 
månadskostnader. Och sett 
till det konsumentbeteendet 
är privatleasingen en väl 
anpassad produkt.

Men det är inte bara att privatleasingpake-
ten är fördelaktiga för konsumenter som gör att 
privatleasingen slagit på bred front, menar An-
ders Parment. För biltillverkarna är den också 
ett effektivt verktyg i kampen om marknadsan-
delar. De flesta organisationer är inriktade på 
försäljningssiffror, från säljare till vd, där man 
vill få ut så stora volymer som möjligt. Och den 
ständiga tävlingen om vem som säljer flest bilar 
kommer biltillverkarna alltid att förhålla sig till 
av prestigeskäl.

– Om man då också tänker på att de flesta 
bilfabriker har en överkapacitet och att det 
kanske bara kostar 25 000 kronor att tillverka de 

minsta bilarna – då förstår man 
att det är lockande att få ut dem 
på marknaden, även om det 
blir till låga priser, säger Anders 
Parment.

ALLT ÄR DOCK INTE guld och 
gröna skogar med privatlea-
singen som fenomen. Priskrig 
och garanterade restvärden 
– ofta dessutom höga sådana 
– gör att marginalerna är mini-
mala. Samtidigt finns en pro-
blematik här; MRF:s prognos 
säger att närmare 50 000 bilar 
kommer att privatleasas under 

2017, vilket också innebär att 50 000 bilar ska 
returneras 2020, då deras 36-månadersavtal 
löper ut. 

I USA har motsvarande situation lett till 
sjunkande begagnatpriser och bland annat 
har Hertz tvingats skriva ner värdet på sitt 
billager avsevärt. Det här har skapat en hel del 
oro, exempelvis hos finanstidningen Dagens 
Industri som med hänvisning till detta nyligen 
uppmanade läsarna att sälja sina aktier i Bilia, 
då ”risken är stor för pyspunka närmsta åren”.

Bilias vd Per Avander menar dock att läget i 
stort är under kontroll vad gäller privatleasingen.

– Det jag kan konstatera i Sverige är att vi 
fortsatt säljer bra, och att vi än så länge har bra 
resultat på våra begagnataffärer. De privatlea-

singbilar vi har fått in har varit i väldigt bra 
skick och just nu har vi tjänat mer pengar på 
dem än på de bilar som vi byter in, säger han.

Hos Bilia utgör privatleasingen i dag ungefär 
en tredjedel av privatförsäljningen, och Per Av-
ander tror att det är där någonstans som man 
kommer att ligga framöver:

– Jag tror att privatleasingen som produkt 
börjar nå sitt tak nu. Det är rimligt att anta att 
den kommer att stabilisera sig på de här nivå-
erna, och inte öka så mycket mer. Jag tror också 
att priset på småbilar kommer att gå upp hos 
alla fabrikanter framöver, då priserna i många 
fall helt enkelt har varit för låga.

EN SOM FLERA gånger kritiserat privatleasingen 
som fenomen är Ronny Svensson på Ynnor. I 
en intervju i Dagens Industri konstaterade han 
nyligen att privatleasingen kommer att självdö.

– Jag har inget egenintresse i att kritisera 
privatleasingen, men jag tycker att man från 
bilhandlarnas sida inte riktigt har tänkt sig 
för här. När jag läste ekonomi fick man tidigt i 
studierna lära sig fenomenen utbud och efter-
frågan. Här har vi en otrolig mängd bilar som 
ska tillbaka till handlarna ungefär samtidigt, för 
att sedan komma ut på marknaden igen. Och 
då tror jag att priserna kommer sjunka ganska 
snabbt. Så enkelt är det.

En annan som är inne på ett liknande spår 

är Johan Brändström på DNB Finans, som är 
en av de största aktörerna när det kommer till 
finansiering av privatleasing. Han tackar redan 
i dag nej till affärer där handlaren eller gene-
ralagenten sätter allt för höga restvärden för att 
pressa månadskostnaderna.

– Helt klart är det så att många bilhandlare 
och fabrikanter konkurrerar med månadskost-
naderna, och ofta är de kanske onödigt låga. 
Jag tror att restvärdena ofta är satta lite väl 
optimistiskt. Någonstans tror jag att det där 
kommer att sätta sig framöver, och att vi då får 
lite lägre restvärden och lite högre månadskost-
nader, säger han. 

JOHAN BRÄNDSTRÖM menar också att man 
kan jämföra bilens månadskostnad med andra 
kostnader som de flesta konsumenter har, för 
att bli mer klarsynt.

– Man kan ju faktiskt fråga sig om det är rim-
ligt att man ska kunna ha en bil för 1 500 kronor 
i månaden när mobiltelefonen kostar kring en 
tusenlapp. Det finns ingen balans i det där, och 
jag tror att branschen har ett behov av att nyktra 
till där, säger Johan Brändström, och fortsätter:

– Nu har bilbranschen vuxit i många år och 
det har gått bra med både nybilsförsäljning 
och begförsäljning. Men historiskt sett vet vi 
att det någon gång kommer det att komma en 
sättning. 2

Nya Renault CLIOFörälskelse. Igen.

*Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. **Erbjudandet består av 3 års fri 

service, 5 års garanti samt en nybilsrabatt på 23 000 kr. Erbjudandets totala värde 29 000 kr. Gäller vid köp av en ny Renault Clio t.o.m. 30/6 2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Serviceavtal gäller för 15 000 

km/år max 45 000 km eller 36 månader. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: 3,3-5,9 l/km. CO2-utsläpp: 85-135g/km. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig 

för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

renault.se

Nya Renault CLIO Sport Tourer Zen 1.2
Privatleasing Just nu från 1 790 kr/mån*Kampanjpris från 127 900 kr**

Nya Renault CLIO Zen 1.2Privatleasing Just nu från 1 590 kr/mån*Kampanjpris från 120 900 kr**

Upplev en av Europas mest älskade bilar i uppdaterad version – Nya Renault CLIO – med förförande uppdateringar i design, funktion 

och komfort. Just nu har vi a� raktiva privatleasing-erbjudanden på extrautrustade kampanjmodeller. Upptäck på renault.se

SUBARU XV  

fr. 219.900:–

Bränsleförbr. bl. körn. 5,4–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 141–160 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, 
körsträcka 1 500 mil/år, service ingår, uppl.avgift 595 kr, aviavgift 55 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. Erbjudandet gäller t o m 2017-06-30. Det går ej att 
kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  **Eller vid 1500, 3 000 och 4 500 mil. 

JUST NU!PRIVATLEASING  
fr. 2.295:– /mån*

FYRHJULSDRIFT
SUBARU XV MED

SOM STANDARD

3 ÅRS FRI SERVICE**

Standardutrustning Subaru XV
• Alltid fyrhjulsdrift
• Klimatanläggning
• 17-tums aluminiumfälgar
• 7 airbags och whiplashskydd
• Dimljus fram

• Eluppvärmda ytterbackspeglar
• Eluppvärmd framruta i nederkant
• Automatiskt Start/Stopp-system (1.6i och 2.0i)
• VDC (antispinn, antisladd)
• Max. dragvikt 1200–1600 kg

Boxermotor
• 1,6i, 114 hk (150 Nm)
• 2.0i, 150 hk (196 Nm)
• 2.0D Boxerdiesel, 147 hk (350 Nm)

subaru.se

”JAG TROR HELT KLART 
ATT PRIVATLEASINGEN ÄR 
HÄR FÖR ATT STANNA, ATT 
DEN DESSUTOM KAN BLI 
RIKTIGT STOR”

ANDERS PARMENT, FORSKARE

Per Avander 
på Bilia för-
söker tänka 
annorlunda.

Anders 
Parment 
ser flera 
skäl till 
en fortsatt 
ökning.

VÄRLDSLEDANDE INOM 100% ELDRIFT 
SEDAN 2010

NISSAN LEAF PRIVATLEASING
FRÅN 2.999 KR/MÅN
INKL. SERVICE OCH VINTERHJUL

NISSAN.SE

100% ELDRIVNA NISSAN LEAF
VI GÖR VÄRLDEN ELDRIVEN.

Nissan LEAF: Förbrukning blandad körning Wh/km: 150, CO2-utsläpp g/km: 0. Räckvidd 250 km enligt NEDC. Beräknad räckvidd vid verklig körning, 125-200 km med 30 kW/h och 100-160 km med 24 kWh. Olika faktorer påverkar räckvidden så som körstil, vägförhållanden, väderlek och utomhustemperatur, användning av ACC - klimatanläggning mm. Leasingprogrammet erbjuds i samarbete med Nissan Finans. En uppläggningskostnad på 595 och aviavgift på 55 kr/mån tillkommer. Kampanjen pågår tom. 31/3-2017 och kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för ändringar.

DESIGN OCH 
TEKNOLOGI

Nissan QASHQAI: Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,38–0,58. CO2-utsläpp g/km: 99–134. Samtliga summor inkl. moms. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar i 

lager och fram till 30.06.2017. *Leasingprogrammet sker i samarbete med Nissan Finans och avser 36 månader, 4500 mil. En uppläggningskostnad på 595 kr och 55 kr per 

månad i faktureringsavgift tillkommer. Med reservation för eventuella ändringar. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare.

PRIVAT LEASING

FRÅN 2.790 KR*NISSAN QASHQAI 

 
• 3 års service
• NissanConnect nav. & 

backkamera
• Autobroms
• Identifiering av vägskyltar m.m.

DIG-T 115 ACENTA 

SAFETY CONNECT

Privatleasing (inkl enskilda firmor)
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Populäraste privatleasade 
modellerna 2016

  
  
  Antal Andel
1. Golf (VW)  5 020 10,4 %
2. Polo (VW) 4 347 9,1 %
3. V40 (Volvo) 3 901 8,1 %
4. Fabia (Skoda) 1 894 3,9 %
5. Leon (Seat) 1 697 3,5 %
6. Clio (Renault) 1 645 3,4 %
7. V60 (Volvo) 1 444 3,0 %
8. Ibiza (Seat) 1 427 3,0 %
9. Captur (Renault) 1 397 2,9 %
10. Yaris (Toyota) 1 209 2,5 %

Erbjudandena om privatlea-
sing överträffar varandra. I 
särklass populärast är Golf.
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D
e senaste åren har varit en för-
säljningssuccé för både nya och 
begagnade bilar. Inledningen av 
året tyder på att vi eventuellt har 
nått toppen. Begagnatmarkna-

den är ner två procent jämfört med förra året, 
vilket man kanske inte ska dra några större 
växlar på – däremot finns det all anledning att 
fråga sig hur begagnatmarknaden ser ut om 
tre år.

– Det går fortfarande bra, men man får för-
vänta sig att det kan bli viss stiltje på begagnat-
marknaden framöver. Man måste vara ödmjuk 

I USA, där privatleasing sedan länge är en populär finan-
sieringsform, har begagnatpriserna sjunkit åtta månader 
i rad. I Sverige går begagnatförsäljningen fortfarande 
bra, men det finns all anledning att fråga sig vad som 
kommer hända om tre år när 50 000 snarlika bilar ska 
lämnas tillbaka.

Vad händer när en  
ny bil är LIKA BILLIG 
som en BEGAGNAD? 

marknaden, med ett högt andrahandsvärde, 
säger Per Avander och fortsätter:

– Våra begagnatchefer jobbar hårt med 
det här, för jag tror att om man bara följer 
kampanjerna rakt av resulterar det i att det 
finns tusentals likadana bilar ute på mark-
naden sen. Hittills har det fungerat jättebra 
och begagnataffären i privatleasingen är än 
så länge kanon för oss.

ETT ANNAT problem med privatleasingen 
är att branschen riskerar att konkurrera ut 
sig själv. Så länge det priskrigas med låga 
månadskostnader ser Jonas Björkman på 
Bilpriser en stor risk i att man tappar affärer 
från begagnathallen till privatleasingen.

– Med tanke på den konkurrens som 
finns i dag är det inte svårt att förstå varför. 
Kunderna behöver ingen kontantinsats, de 
tar ingen risk och allt ingår. Det är klart 
att det är lockande. Men det gör också att 
produkten går från att vara ett alternativ 
för nybilsköpare till att i stället vara en 
produkt som stjäl begagnatkunder. Och det 
har enbart att göra med priset, säger Jonas 
Björkman, och fortsätter:

– Det är bara att räkna på det själv. Köper 
jag en bättre begagnad bil ska den sedan 
amorteras ner på sex sju år. Sedan ska jag 
betala försäkring och skatt. Och servicen blir 
dyrare när jag inte har någon nybilsgaranti. 
Vips är jag uppe i samma månadskostnad 
som en helt ny bil. Och det är inte rimligt.

Skulle privatleasingen få samma genom-
slag på större bilar, som de har fått hos de 
mindre varianterna, kommer branschen för-
modligen få ännu mer att fundera på också.

– Merparten av begbilarna är tjänste-
bilar i dag, säger Jonas Björkman. Det är 
stora kombibilar med fyrhjulsdrift, automat 
och mycket utrustning. Det är klart att 
om privatleasingen blir fördelaktig även i 
det segmentet så kommer det bli en game 
changer för hela eftermarknadsaffären. 2

Volkswagen Golf har varit den mest 
populära bilen på privatleasingmark-
naden de senaste två åren, med 10,4 

procent av marknaden 2017. Även Skoda och 
Seat är populära märken inom segmentet – där 
privatleasingen hos den sistnämnda står för 
hela 78 procent av privatmarknaden. Volkswa-
gengruppen har helt enkelt lyckats bäst av alla 
med privatleasingen. Till en början fungerade 
den som ett sätt att motverka en brist på 
begagnade bilar, berättar Pontus Lövrup på 
Volkswagengruppens återförsäljarförening.

– Framför allt våra mindre bilar är väldigt 
attraktiva på begagnatmarknaden. Tidigare 
sålde vi dem, men sedan såldes de vidare utan 
att vi såg röken av dem. Därför fanns det en 
idé om att privatleasingen kunde bli ett sätt för 
oss att försäkra oss om att vi fick ett bra lager 
av begagnatbilar, och det har uppenbarligen 
varit en framgångssaga. 

Hur stor kan privatleasingen bli?
– Vi har inte längre någon brist på begagnade 
bilar och vi känner att där vi är nu ska vi nog 
inte försöka öka mer, i stället bör vi fokusera 
på att parkera på en nivå där det är hanterligt. 
Nybilar har fördel av vagnskada, servicepaket 
och ofta GA-support, så med dagens prissätt-
ningsstruktur är det svårt att få ihop kalkylen 
på en treåring, så det finns mycket att jobba 
på där.

Hur har det ändå kunnat bli så stort?
– Det har varit väldigt lätt för säljaren att 

argumentera för privatleasingen, det är en 
lättsåld produkt. I början var kunderna ovana, 
men efterhand som säljarna har finslipat sin 
argumentation har det blivit enkelt. Sedan är 
frågan om det har blivit för enkelt, för som det 
är nu har det hänt att vi säljer privatleasing 
även till kunder som egentligen borde köpa 
bilen. Därför försöker vi nu styra försäljningen 
mot fler kundanpassade erbjudanden.

Vad gör ni mer för att lösa situationen?
– Vi har redan gjort prishöjningar, det började 
vi gradvis med under förra sommaren. Framö-
ver kommer det eventuellt behöva höjas ännu 
mer, så att vi kan försäkra oss om att det blir 
en bra affär i nästa steg. Man kan också fråga 
sig om det går att pressa försäkringssidan eller 
serviceomfång på treåringarna, eller om det är 
så att märkena behöver stötta mer i bakkant 
med tanke på vilken volymgenerator som 
privatleasingen faktiskt är.

Kommer ni kunna hantera de stora återflö-
dena av bilar?
– Även om vi inte ser någon jätterisk finns det 
så klart en utmaning i att hålla uppe priserna 
på sikt, särskilt om det gått ut stora volymer 
identiska bilar under kort tid. En fördel för oss 
är att vi sedan länge har en vana av att ha sålt 
mycket till stat och kommun, vilket gjort att vi 
ofta fått stora batcher av små bilar. Sedan är ju 
frågan vad som händer om vi får tillbaka stora 
volymer av sådana bilar och privatleasade bilar 
samtidigt. Då skulle det kunna bli problem. 2

Sex av tio privatlea-
sade bilar kom förra 
året från Volkswa-
gengruppen, med 
Golf i ohotad ledning. 
Nu har man dock 
börjat dra i bromsen, 
med höjda priser och 
ökat fokus på andra 
finansieringsformer.

”För enkelt att
sälja privatleasing”

UTMANINGEN! 

för att något som fungerar i år inte nödvän-
digtvis fungerar när handlarna plötsligt ska 
absorbera dubbel och sedan tredubbel volym, 
säger Jonas Björkman, vd för Bilpriser.se. 

SAMTIDIGT KÄNNER alla inblandade till proble-
matiken, och de stora aktörerna är redan i gång 
med motdrag för att inte sitta med Svarte Petter 
på hand i slutändan:
√ Ett sådant drag är att erbjuda privatleasing 
även på kombi-bilar och stadsjeepar. 
√ Ett annat är att sluta förhålla sig till strikta 
månadsskiften och i stället satsa på rullande 

36-månadersavtal, för att på så vis kan få ett 
jämnare inflöde av bilar. 
✔ En tredje lösning är att proaktivt erbjuda 
kunder att byta sina bilar i förtid, vilket bland 
annat tillämpas av Bilia.

– Affärer är ju alltid förknippade med 
risker, men vi försöker att vara så aktiva vi 
kan för att minska risken, säger Bilias vd Per 
Avander. Och vi vet till exempel att vi behöver 
bilar till sommaren snarare än i november-
december. För att anpassa oss efter det har vi 
erbjudit många kunder att byta ut sina bilar 
efter 25 månader, och det har varit mycket 
framgångsrikt. Ungefär 80 procent av kun-
derna har nappat på det.

BILIA JOBBAR också aktivt med att anpassa 
sina privatleasingerbjudanden för att få tillbaka 
så lättsålda bilar som möjligt tre år senare.

– Vi försöker tänka annorlunda. Om en 
fabrikant kommer med en stor kampanj bygger 
vi alltid om bilarna. Vi vill inte ha så många 
vita och röda bilar som hela Volvohandeln 
har, vi vill ha en egen bil som går att sälja på 

”VI FÖRSÖKER 
TÄNKA ANNOR-
LUNDA, HITTILLS 
HAR BEGAGNAT-
AFFÄREN I PRIVAT- 
LEASINGEN FUNG-
ERAT KANON FÖR 
OSS”

PER AVANDER, VD BILIA

”Vi försöker styra försäljningen mot 
fler kundanpassade erbjudanden”, 
säger Pontus Lövrup på SVÅ.

FOTO VOLVO CARS

Kan privatleasingen bli en 
konkurrent till nybilsför-
säljningen? Här rullar en 
fabriksny Volvo XC60, som 
inte har någon relation till 
artikeln, ut från Torslanda.

Begagnatförsäljning & nybilsförsäljning i Sverige
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AutoConcept Insurance AB  I  0300-56 38 10  I  info@autoconcept.se  I  autoconcept.se 

Ring
0300-56 38 10så berättar vi mer!

Trygghet på resan värderas högt av svenska resenärer, enligt Resebarometern 2017 
– och de flesta semesterresor görs inom Europa.

Vår unika bilnyckelförsäkring ingår alltid till kunden när du tecknar en Garanti. 
Om nyckeln försvinner och inte återkommer ersätter vi kunden för ny bilnyckel 
och omkodning av bilen upp till 5 000 kr, exkl moms. 

KeyProtect gäller vid förlust av bilnyckeln inom EU, EES och Schweiz. 
Helt enkelt ett trevligt sätt att önska

Trygg och trevlig semester!

Hittad på stranden i Cannes

Your Insurance Provider

Peugeothandlarna vill få 
upp leveransersättningen
Var fjärde privatsåld Peugeot förra året var 
privatleasad. Men någon vidare affär för åter-
försäljarna har det sällan varit. I de fall där 
handlarna själva inte vill garantera restvärdet 
garanteras det av det danska finansbolaget 
Jyske, och den leveransersättning som åter-
försäljarna får för arbetet är för låg, menar 
Peugeotrådet.

– Jag har påtalat att leveransersättning-
arna är för låga, och att man måste se över 
det. Och jag ser en möjlighet för att vi kan få 
det på sikt. Som det ser ut nu är leveranser-
sättningen okej på de mindre bilarna, men 
när det gäller de dyrare modellerna upplever 
många ÅF att de är för låga, där står inte 
ersättningen i proportion till priset, säger 
Roland Appelskog på Peugeotrådet.

Ny marknad för nästan nya bilar?
Flera aktörer har börjat med att erbjuda så 
kallad re-leasing av återlämnade eller förtids-
lösta privatleasingbilar, men också av demo-
bilar som är nästan nya och har låga miltal. 
En aktör som erbjuder detta är DNB Finans.

– Än så länge är det ingen stor produkt 
för oss, men på sikt kommer privatleasing-
kontrakten vara enklare att bryta och då kan 
det här vara ett sätt att hantera återlämnade 
bilar för att få ner dem till rätt marknadspris. 
Om man kan sätta ut en återlämnad bil i en 
re-leasing på exempelvis 18-månadersavtal 
tror jag helt klart att det kan fylla en funktion 
på marknaden, säger Johan Brändström på 
DNB Finans.

MRF gör konsumentbroschyr
För den som jobbar i branschen är det förhopp-
ningsvis glasklart vad privatleasing är och 
hur det fungerar. För konsumenter, som inte 
testat produkten, kan det dock råda en del 
frågetecken. Därför producerar MRF nu en 
informationsbroschyr om privatleasing, som 
väntas nå medlemmarna under sommaren.

– Broschyren ska våra medlemmar sedan 
kunna ge till sina slutkunder inför ett privat-
leasingbeslut, säger Johan Holmqvist på MRF. 
Förhoppningsvis ska den kunna tydliggöra för 
slutkunderna vad privatleasing är och vad man 
behöver tänka på inför och under sin leasing-
period. Produkten kommer också att innefatta 
ett stort antal bilder på vad som är normal-
skick och inte, vilket är väldigt efterfrågat av 
våra medlemmar.

Nya riktlinjer för finansbolagen
I höstas presenterade Konsumentverket en 
rapport där finansbolagen fick kritik för sina 
privatleasingvillkor. På Finansbolagens förening 
har man tagit åt sig av kritiken och sedan en tid 
tillbaka finns nya riktlinjer för god sed inom pri-
vatleasing publicerade på föreningens hemsida.

– Vi har omarbetat våra riktlinjer efter 
Konsumentverkets rapport, och framför allt 
betonar vi nu vikten av tydlighet. Det ska vara 
tydligt vad som gäller i avtalen helt enkelt. 
Förhoppningsvis tar våra medlemmar och 
andra aktörer efter riktlinjerna, för tydligheten 
är något som alla vinner på, säger Tommy Wre-
tenlind, ordförande i Finansbolagens förening.

Många aktörer är överens om att 
ett av de största problemen med 
privatleasing är marginalerna, 
där garanterade restvärden och 

små marginaler innebär en hög risk. Samtidigt 
finns i dag flera företag som ser affärsmöjlighe-
ter i just marginalerna, då det helt enkelt finns 
pengar att tjäna på att förmedla privatleasing-
affärer. En sådan aktör är Leaseonline, som 
grundades av två tidigare Toyotaanställda.

– Jag har jobbat i bilbranschen i snart 30 år, 
inom allt från försäljning till analys och mark-
nadsföring. Och jag har länge sett hur man från 
bilbranschens sida inte riktigt haft fokus på att 
folk vill och är beredda att köpa på nätet, säger 
Sverker Andersson, vd för Leaseonline.

Han fortsätter:
– Nästan alla branscher erbjuder sina 

produkter och tjänster på nätet, men bilbran-
schen har varit en av de senare. Samtidigt visar 
undersökningar att viljan att köpa online finns 
där. Det här gjorde att vi såg en bra möjlighet 
att göra en produkt där kunderna kan göra sina 
affärer på nätet. 

LEASEONLINES AFFÄRSIDÉ är i grund och bot-
ten att samla privatleasingalternativ från olika 
aktörer på en och samma webbplats. På sajten 
kan kunden fylla i sina önskemål för att sedan 
få passande alternativ presenterade för sig. 
Kunden väljer var hon eller han vill hämta ut 
sin bil och därifrån är affären inte längre bort 
än ett klick och en personsäkerhetskontroll 
som utförs med bank-id. 

– Det är en lösning som är smidig för alla 
parter, säger Sverker Andersson. Kunden tycker 
att det är bekvämt att kunna beställa via dator 
eller mobil, man klickar bara i hur många mil 
man vill köra och markerar vilka tillval som 
önskas. Sedan skickas en färdig beställning till 

återförsäljaren. ÅF i sin tur får en färdig order 
utan att behöva lägga någon extra energi på det.

Sverker Andersson är inte heller ensam 
om att tro på affärsidén – bolaget genomförde 
nyligen en nyemission där riskkapitalbolaget 
NFT Ventures gick in med sex miljoner kronor. 
Förra året förmedlades 300 privatleasingaffärer, 
men målet är betydligt högre än så: 2020 siktar 
bolaget på att förmedla totalt 3 000 bilaffä-
rer. För förmedlingen tar Leaseonline, enligt 
Sverker Andersson, en avgift på mellan en och 
två procent, vilket har lett till en del upprörda 
känslor då Leaseonline skär emellan på en 
redan pressad affär. Sverker Andersson menar 
dock att deras del av kakan är den som annars 
hade gått till säljarprovisioner och olika former 
av annonsering.

– Visst finns det aktörer som är lite oroliga 
för att vi tar av marginalen, men man ska 
komma ihåg att det har ju alla annonsorgan 
och marknadsföringskanaler gjort i alla tider. 
Vi marknadsför oss brett, vilket kostar mycket 
pengar, så vi måste ta betalt. Samtidigt kostar 
det inget om man inte säljer något via oss, säger 
Sverker Andersson och fortsätter:

– Jag skulle vilja säga att vi är som vilken sälj- 
eller marknadsföringskanal som helst och i stället 
för att lägga pengar på till exempel printannonser 
kan man få en välbesökt säljkanal på nätet. Många 
återförsäljare är annars oroliga över den digitala 
affären som ingen riktigt vet var den är på väg. 2

Leaseonline ser 
affärer i marginalen
Vissa kallar dem profitörer 
som skär emellan på redan 
små marginaler. Själva menar 
de att de erbjuder ett modernt 
och relevant sätt att sälja bilar 
som tillför värde för både kun-
der och återförsäljare. Oavsett 
vilket har Leaseonline hittat ett 
sätt att tjäna pengar i en pris-
pressad affär.

Sverker Andersson på 
Leaseonline som nyli-
gen fick risk-kapital.



Marketing Manager
Johnson Controls är en marknadsledande leverantör 
till fordonsbranschen. Nu söker vi en Marketing Manager 
med det lilla extra till vår nordisk-baltiska verksamhet.

Hos oss hittar du en marknadsposition utöver det vanliga. 
Du får jobba brett och säljnära med uppgifter som bl.a. 
inkluderar marknadsplanering, brand awareness och PR. 

För mer information besök www.autorekrytering.se
eller ring Susanna Haglund 08-409 144 49
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av cheferna i Ledarnas chefs- 
barometer upplever att de inte 

hinner med alla personalrelaterade 
uppgifter, så som medarbetarsamtal, 
lönesättning, kompetensutveckling, 

konflikthantering och att 
kommunicera mål och visioner 

parallellt med styrningen av den 
operativa verksamheten.

Nästan 600 medarbetare på 33 arbetsplatser fick 
minska sin arbetstid med 25 procent i en studie som 
Stressforskningsinstitutet gjort. 

– Vi har kunnat visa att den tid som frigörs genom en 
arbetstidsförkortning kan påverka brist på återhämtning i 
en positiv riktning, säger Helena Schiller, som genomfört 
studien, på Stressforskningsinstitutets hemsida.

Under försöket fick medarbetarna behålla sin 
ordinarie lön. Deltagarna både sov bättre, blev piggare 
och minskade sin stress, även efter 18 månader.

– Visst innebär det här ökade kostnader för 
arbetsgivaren, men den minskade stressen och 
tröttheten för också med sig färre problem och 
skador på arbetsplatsen. Det kan därmed minska 
kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade 
sjukskrivningskostnader, säger Helena Schiller.

Sedan det har visat sig att många av Juseks medlem-
mar är stressade, ger fackförbundet sina bästa tips för 
att motverka jäkt:

1 SATSA PÅ LEDARSKAP OCH STYRNING. Det kan handla 
om att skapa möjligheter till återhämtning efter 

mycket jobb eller att ha bättre kontakt med närmaste 
chef. Chefer måste få möjlighet att vara just chefer.

2OLIKA MÄNNISKOR BLIR STRESSADE AV OLIKA SAKER. 
Ett exempel är tillgänglighet utanför arbetstid, något 

som en del upplever som stressande och andra tycker 
är positivt. Därför behövs överenskommelser med 
enskilda medarbetare.

3SATSA PÅ ATT ÖKA JOBBLYCKAN. Att det inte finns 
stress på arbetsplatsen är inte samma sak som att 

må bra på jobbet, målet måste i stället vara att arbets-
platsen ska öka välbefinnandet. 

Så här kan du minska din stress!

”LEDARSKAP ÄR ATT KOMMUNICERA  
MÄNNISKORS VÄRDE OCH POTENTIAL, SÅ KLART 

OCH TYDLIGT ATT DE SER DET I SIG SJÄLVA” 
Steven R Covey, författare till boken Att leva och verka till 100 % – de 7 goda vanorna”

STRESSFORSKNING

Läge att korta arbetstiden?  

FRÅGA TRE

DAVID SVANBORG,  
vd på Örebro Bilcenter
– Jag kan nog inte neka till att jag 
gärna tar den rollen, det är nog nästan 
oundvikligt. Det är inte så att jag 
bestämmer över folk och går runt och 
pekar med hela handen, men jag är 
nog en initiativtagare, kanske mer i 
umgängeskretsen än i familjen.

JÖRGEN ANDERSSON,  
vd Fagersta Motorcentrum, i Fagersta
– Nej, det vet jag inte om jag är, jag behöver 
väl inte göra det jag gör här på jobbet i hem-
met. Jag är inte engagerad i några idrottsför-
eningar, så jag använder inte mitt ledarskap 
på det sättet heller. Vi delar på ansvaret och 
besluten hemma och bestämmer ungefär 
lika mycket båda två.

MAGNUS LINDMAN,  
Sverigeansvarig för Bilias 
begagnatförsäljning i Skövde
– Till viss del är jag det, men jag har en 
familj som jag förstås anpassar mig till. 
Det är inte så att jag är någon diktator. 
Vi delar på sysslor och beslut, men visst 
vill jag vara med och påverka. Det finns 
tillfällen med bekanta där jag nog styr 
och ställer lite grann, men jag tycker om 
när andra tar beslut också.

Fredrik 2.0 – Året 
då jag återfann mig 
själv
I september kommer Fredrik 
Eklunds nya bok, en bok om 
en kämpig tid i en stjärnmäk-
lares liv. I boken berättar 
han om hur han långsamt 
återfann sig själv. Det genom 
att acceptera det svåra, hitta 
tillbaka till sina svenska rötter och bestämma 
sig för att återigen försöka bli pappa. Pengar och 
framgång är inget recept för ett lyckligt liv. Finn 
frid inom dig själv och harmoni – acceptera och 
förlåt dig själv, lyder hans budskap.

När du leder: Du behöver 
veta vem du är för att 
veta vart du ska, så att du 
kan leda andra
Författaren Josefine Arenius 
börjar sin bok med frågorna: Vem 
är du, vad vill du och vad brottas 
du med? Självförtroendet delar 

hon upp i olika delar – i professionellt, socialt 
och utseendemässigt.

Enligt författaren är det inte så enkelt som 
att man har bra eller dåligt självförtroende, det 
skiljer sig ofta åt beroende område och miljö. 
Josefine Arenius menar att det som är viktigt 
för ledare att ha koll på är sin egen ryggrad: 
Vilka värden är jag inte redo att förhandla bort?

BOK- & APPTIPS

TEXT NELLIE PILSETNEK 

Chef i branschen 2
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40 %

Servicerådgivare, 
Tekniker och Säljare

Till Eskilstuna söker vi nu

Läs mer om tjänsterna på mollerbil.se

Roberts Bil & Lack AB är ett privatägt företag som 
etablerades redan 1981.Vår verksamhet omfattar 
plåtskadereparationer och lackeringsverksamhet med 
huvudinriktning mot motorbranschen.  
Företaget som är lokaliserat i Södertälje har 11  
anställda och omsatte senaste verksamhetsåret 15MKR. 

Billackerare

   – är van att arbeta självständigt och ta egna 
      initiativ
   – har ett inbyggt kvalitetstänkande
   – inser betydelsen av nöjda kunder och en hög 
      servicegrad 

För att lyckas i den här rollen bör Du ha erfarenhet 
av att kunna stå och lackera i boxen. För arbetet 
gäller att Du bör kunna svara ja på nedanstående 
frågor för att lyckas bra.

Du som tycker att det här låter spännande och 
intressant och vill veta mera skall ta kontakt med – 

Robert Johansson på telefon 08-55 03 14 10. 
Din ansökan skickar du till:
robert@robertslack.se

www.robertslack.se

Är du en ledare  
även privat?
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För Maria Valentin, ny 
färgstark vd för Fors-
bergs Fritidscenter, är 
tydliga mål och en klar 
vision viktigast. Hon har 
en modern fängslande 
syn på ledarskap, fokuse-
rar hellre på arbetsglädje 
än prestation och tar 
hänsyn till medarbetar-
nas hela livspussel för 
att nå framgång. Alla ska 
förstå målen och leve-
rera tillsammans. 
TEXT LOUISE MOLANDER

”Jag är inte 
särskilt  
intresserad  
av bilar”

V
i ses på Café Rival på Ma-
riatorget i Stockholm. ”Här 
blandas internationella gäster 
med spännande söderbor”, 
skriver de på sin webbplats. 
Och det sista stämmer. 

Maria Valentin, ny vd på Forsbergs Fri-
tidscenter group, Sveriges största försäljare av 
husbilar och husvagnar. 

Tre år i rad har hon blivit korad till en av 
Sveriges framtida kvinnliga ledare av chefsor-
ganisationen Ledarna – 2010, 2011 och 2012. 

I februari klev hon av tjänsten på Upplands 
Motors anläggning i Kista där hon varit plats-
chef i tre och ett halvt år. Efter sommaren tar 
hon steget in i Forsbergs.

Vad var det som lockade dig att ta jobbet 
som vd?
– Jag fattade tycke för företaget, de har starka 
ägare, en tydlig tillväxtstrategi och är duktiga 
på att förmedla en vision. Att dessutom få ha 
det yttersta ansvaret och sätta sin prägel på 
kultur och värderingar är något speciellt. Sen 
går jag också i gång på traditionella branscher 
med kniviga uppdrag. Forsbergs ska växa och 
det snabbt. Initialt i Sverige men också i Norge 
och Tyskland.

Maria Valentin har 
lämnat platschefsjobbet 
på Upplands Motor för 
att bli vd för Forsbergs 
fritidscenter.
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Sporras du av konkurrensen?
– Jag är tävlingsmänniska och kommer  
givetvis att se till att Forsbergs blir det själv-
klara valet av leverantör, men jag drivs mer 
av att lyckas än att vinna. Alla bolag har sin 
unika utmaning och det är den jag går igång att 
leverera mot i lag med andra. Ensam fungerar 
det aldrig. 

MARIAS LEDARSTIL har varit framgångsrik. 
Hon har haft ledande kommersiella roller i 
hotellbranschen, varit affärsområdeschef på 
SOS Alarm och nu senast platschef i fordons-
branschen. Den röda tråden är ledarskap med 
ett distinkt uppdrag och en klar vision.

– Det är otroligt viktigt att målet är tydligt, 
för då vet jag om jag är perfekt för jobbet el-
ler inte. Sen spelar det inte så stor roll vilken 
bransch det är.

Bilbranschen hade hon inte valt om hon  
inte blivit tillfrågad, tror hon.

– Jag har aldrig varit särskilt intresserad  
av bilar och teknik och tänkte nog att man  
behövde vara det. Vid anställningsintervjun 
fick jag frågan om vilken bil jag körde. Ingen 
aning, svarade jag. Den är svart.

– Sen insåg jag att bilbranschen var som 
vilket tjänsteföretag som helst.

Duktiga chefspersoner är attraktiva och  
ryktet sprider sig snabbt när någon gör bra 

ifrån sig. Hösten 2016 försökte ägarna i Fors-
bergs locka över Maria Valentin till dem. Men 
hon var svårflirtad och behövde tid att tänka.

– Uppdraget jag fick för tre år sedan på 
Upplands Motor var klart, så på så sätt var jag 
redo för en ny utmaning. Det finns förstås alltid 
mer att göra, men min specifika uppgift var 
slutförd. Men samtidigt var det svårt att se mig 
själv i någonting annat, när mitt hjärta och pas-
sion var med Upplands Motor. 

För att få distans och se erbjudandet med 
andra ögon valde Maria att sluta på Upplands 
Motor. Några dialoger senare med Forsbergs 
tackade hon ja till vd-tjänsten.

I sitt pressmeddelande, i samband med 
utnämnandet, skriver Forsbergs att din  
personlighet ”matchar företagets image  
och dynamik”. Hur då?
– Vi har en samsyn vad gäller värderingar. Min 
passion är att få alla medarbetare engagerade 
och motiverade till att göra sitt bästa, att känna 
lust och arbetsglädje. Jag är kommunikativ och 
har lätt att få andra människor att förstå sin 
roll, vilka målen är och varför. Samtidigt som 
jag är bra på att delegera ser jag till att vara 
delaktig. På Upplands Motor var jag mer eller 
mindre kontorslös i tre år för att kunna vara 
synlig, närvarande och en bra förebild.

Emotionellt ledarskap är namnet. Chefen 

skapar ett känslomässigt klimat där lojalitet, en-
gagemang och förtroende kan växa. Genom att 
sprida positiva känslor och föra fram personlig 
utveckling hos sina medarbetare blir företaget 
framgångsrikt. Motsatsen är det instrumentella 
chefskapet där det nästan enbart ses till resulta-
ten och instrumenten.  

– Ledarskap som bygger på minutiös excel-
uppföljning är inte min stil. Jag tror mer på den 
egna viljan och lusten som sporre att prestera 
maximalt än ett ständigt matande med uppfölj-
ning av siffror. 

Så nu är det slut med powerpoint- 
presentationer?
– Det är klart att ett företag måste följa upp 
kundnöjdhet, lönsamhet och så vidare, men 
främst som temperaturcheck, att det presteras 
i rätt riktning, inte som drivkraft. I fotboll till 
exempel – spelar man bra för att få en extra 
slant om laget vinner eller för att man älskar 
fotboll? Eller en mekaniker – känner hen mer 
sug att vilja göra det där lilla extra för att bygga 
på sitt ackord eller för att hen verkligen gillar 
sitt jobb?

Resonemanget är signifikant för Marias 
ledarskap. Hon har stor fallenhet för ekonomi 
och siffror – matte var favoritämnet i skolan 
– men den främsta passionen är människans 
psyke. På så sätt är jobbet också ett fritids- 

MARIA VALENTIN

ÅLDER: 39.

FAMILJ: Gift med Jenny, två 
barn, 10 och 12.

BOR: Södermalm i Stockholm.

KARRIÄR: Ekonomisk gym-
nasieutbildning, resele-
dare, studier på hotellskola 
i England och arbete som 
revenue manager inom Nordic 
Choice hotels, Elite hotels och 
Radisson SAS. Kommersiell 
direktör på Rica hotels (nu-
mera Scandic) i sju år, tog en 
Executive MBA på Stockholms 
Universitet 2011, arbetade 
som affärsområdeschef på 
SOS Alarm i två år och har 
varit platschef på Upplands 
Motor i Kista i drygt tre år.

INTRESSEN: Sommarstället i 
Stockholms skärgård, älskar 
trädgårdsarbete; pion är favo-
ritblomman. Gillar champag-
neprovningar, drömmer om 
en vingård i Ungern (hennes 
mamma är ungrare.) Funderar 
på att börja med paddeltennis.

KÖR: En svart Volvo XC 90, 
men suktar efter en Volvo XC 
60 suv.

BÄSTA LÄRDOM: ”Att det inte är 
min prestation som ska vara i 
fokus. I början av min karriär 
ville jag göra bra ifrån mig 
och visa resultat direkt. I dag 
anser jag att framgång handlar 
om att lära känna människor, 
vara lyhörd, intresserad av sina 
medarbetare och ta reda på 
vad var och en går igång på för 
att prestera optimalt.”

AKTUELLT: Ny vd på Forsbergs 
Fritidscenter group. 

”LEDARSKAP SOM BYGGER PÅ MINUTIÖS 
EXCEL-UPPFÖLJNING ÄR INTE MIN STIL”

Sagt om  
Maria Valentin
“Maria är en enormt upp-
skattad ledare som lägger 
mycket tid på att lära känna 
och coacha sitt team och 
bygga det starkt. Under åren 
på Upplands Motor låg både 
medarbetarindex och le-
darindex i hennes organisa-
tion långt över 90, vilket väl 
säger det mesta. Maria har 
en varm och inkluderande 
personlighet, vilket fungerar 
bra tillsammans med hen-
nes tuffa driv mot teamets 
målsättningar.”  
Kent Jonsson, vd på 
Upplands Motor och som 
anställde Maria 2013På Upplands Motor var Maria mer el-

ler mindre kontorslös under tre år för 
att kunna vara synlig och närvarande.
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www.citk.se

CITK Tools Begbil
Full kontroll över begagnatflödet!

Nu som molntjänst!
• Reducerad ledtid för begagnade bilar på

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

För mer information kontakta
Matthias.Fischer@citk.se, alt. 019-611 30 30

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

intresse. Det har blivit en hel del häng i tera-
pisoffan för att nå självinsikt.

– Man måste vara medveten om vad man 
utstrålar. Jag har jobbat mycket för att lära 
känna och förstå mig själv, och är minst lika 
intresserad av att få feedback från mina med-
arbetare så att jag förbättras, som jag är av att 
stötta dem i att utvecklas.

I patoset för personlig utveckling och 
mänskliga relationer ligger också vurmen för 
mångfald, eller ”diversity management” som 
det heter i näringslivet – att strategiskt arbeta 
för att rekrytera, behålla och ge lika möjlighe-
ter till medarbetare med olika bakgrund och 
erfarenheter. 

På Upplands Motor var du engagerad i ett 
mångfaldsprojekt. Är det erfarenheter du 
tar med till Forsbergs?
– Det finns inte något uttalat uppdrag, och jag 
vet inte hur personalsammansättningen ser 
ut, men jag vill betona att mångfald inte är ett 
projekt för mig utan en del i min värdegrund. 
Det är heller inte något man lite pliktskyldigt 
ska ägna sig åt. 

Som exempel berättar hon en episod för ett 
antal år sedan när hon slutade en anställning 
och koncernchefen halvt på skämt halvt på all-
var utbrast ”Åh, nej, nu föll hela vår mångfald! 
Du var ju allt i en och samma person”. 

– Han syftade på att jag är kvinna, lesbisk 
och judinna, ha, ha.

Att diskutera mångfald är känsligt. Vi 
gör det i alla fall. Det finns motsägelser som 
behöver luftas. Mångfald som idé framhåller att 
en mix av olika kön, etnicitet, sexuell läggning 
och så vidare ger mervärde och affärsnytta. 
Olikheter berikar.

Nu till dubbelheten. Å ena sidan avgör 
könet eller hudfärgen inte vilka vi är, man kan 
inte säga att kvinnor är si och män är så, eller 
att svarta och vita har olika egenskaper; där 
har vi varit förut med olycklig utgång. Å andra 
sidan vill man inte att alla ska se likadana ut, 
det är de visuella skillnaderna som berikar och 
det är bra om det kommer in fler kvinnor i 

bilbranschen, så att jargongen och dynamiken 
blir bättre. 

Hur går det ihop?
– Det är komplicerat, jag håller med, men 
syftet är att rekrytera fördomsfritt och vara 
öppen för att alla inte behöver se likadana ut. 
Ingen ska behöva vara stöpt i en viss mall för 
att passa in. Alla är lika mycket värda, varje 
individ ska få vara hela sig själv och man ska 
kunna anpassa en yrkesroll utifrån personens 
förutsättningar. Mångfald är att få ut maxi-
malt av alla och ha ett klimat där det är okej 
att ha olika åsikter och idéer.

Men det är alltid personligheten och kvali-
fikationerna som avgör vem som blir anställd, 
betonar hon.

– Jag vill inte bli anställd för att jag är 
kvinna utan för att jag är bäst och för att mina 

värderingar stämmer överens med företagets 
värdegrund.

Har du någonsin arbetat i en organisation 
som krockat med dina värderingar?
– Nej, då tror jag inte att jag hade jobbat 
där… fast för tio, femton år sedan jobbade jag 
faktiskt på ett företag där ledningen bjöd in 
till ett evenemang där alla fick ta med sig sina 
respektive utom en manlig kollega till mig – 
han fick inte ta med sig sin man.

Du börjar som vd på Forsbergs efter som-
maren, vad ska du göra fram till dess?
– Jag vet inte, det var så länge sen jag inte 
hade en arbetsplats att gå till … vara med min 
familj, läsa böcker och renovera lite på landet. 
Kanske lära mig paddeltennis, säger hon 
optimistiskt. 2

”MÅNGFALD ÄR MIN VÄRDEGRUND, 
INGET PROJEKT SOM MAN LITE 
PLIKTSKYLDIGT SKA ÄGNA SIG ÅT”

Marias 3  
ledarskapsråd!

1 Var dig själv! En ledare 
behöver vara ärlig, empa-

tisk, inspirerande, intresse-
rad av sina medarbetare och 
ha en passion för sitt jobb.

2 Försök bli lite bättre hela 
tiden, varje dag och se 

till att ha kul ihop! Vilja och 
engagemang hos persona-
len göder goda prestationer, 
ständiga förbättringar och 
hög effektivitet. Ackords-
löner ger inte automatiskt 
bättre resultat än fast lön.

3 Fokusera på det som 
är av kött och blod! 

Koncentrera dig på medar-
betarna och kunderna, så 
kommer lönsamheten.

FORSBERGS FRITIDSCENTER

FORSBERGS FRITIDSCENTER GROUP ÄR Sveriges största försäljare av 
husbilar och husvagnar, med en omsättning på cirka 600 miljoner kro-
nor (2016). Bolaget grundades 1991 av bröderna Forsberg och 2011 gick 
Nalka Invest (tidigare Inter Ikea Investments) in som huvudägare. 

FÖRETAGETS HUVUDKONTOR FINNS I västsvenska Hyssna och är 
svensk distributör för: Hobby, Frankia, Concorde och Niesmann samt 
återförsäljare för Bürstner husbilar/husvagnar och Hobby husvagnar. 
På företagets sex center i Sverige arbetar 90 medarbetare och det finns 
alltid minst 500 fordon i lager.
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Det har blivit en hel 
del häng i terapisoffan 
för att nå själv-insikt, 
säger Maria.
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Du använder Wayke-appen och fotar 
dina begagnade bilar med din smart-
phone. Du knappar in registrerings-
numren och data för de enskilda 

bilarna plockas från molnet och läggs in automa-
tiskt. Trycker på ”publicera” och det är klart.

– Det är visionen. Handlarna ska kunna 
sköta både Wayke och sin egen hemsida från 
appen. Det ska inte behövas några systemka-
meror eller datorer och krångel med sladdar, 
det ska räcka med mobilen, säger Pär Bäck, vars 
företag Shopjoy är en del av det teknikkluster 
som bygger Wayke.

Förutom Shopjoy, som står för startup- 
och retailkunnandet, ingår konsultföretaget 
Tripoint, som skapar sajtstrukturen och den 
digitala kommunikationsbyrån Welcom Web.

Kamerorna i de senaste mobilerna, som 
Iphone 7 eller Samsung Galaxy S8, är så bra att 

kvalitetsskillnaden mot större systemkameror blir 
försumbar när bilderna läggs upp på webben. 

– Det är inte kamerorna som gör skillnaden 
på om bilden blir bra eller dålig. Det handlar 
mer om ljussättning, bakgrund och fotovinklar. 
Dessutom finns det finesser för att förbättra bil-
derna. Det går exempelvis att använda samma 
typ av trollspö som när man lägger upp bilder 
på Facebook, säger Pär Bäck.

För privatpersoner som vill sälja sina bilar 
på Wayke blir det motsvarande smidiga gräns-
snitt. Allt ska gå att fixa via mobilen.

GENOM ATT PUBLICERA sina bilar på Wayke 
uppdateras även handlarens egen hemsida 
via en API-länk, Application Programming 
Interface.

Data om de enskilda bilarna som plockas 
ner från molnet kommer delvis från ett så kallat 

partnernätverk där bland annat generalagenter, 
finans- och försäkringsbolag ingår.

När en besökare är inne på Wayke och 
klickar på en bil som finns hos, låt säga Bilia 
group i Stockholm, länkas kunden sömlöst till 
en shop-in-shop-sida hos Bilia, med uppgifter 
om säljaren och företaget. På motsvarande sätt 
som när Nike har en egen monter hos Stadiums 
fysiska butiker. 

Den aktuella hand-
laren kan även lägga 
upp tilläggstjänster 
på sin sida i Wayke. 
Handlaren väljer själv 
vilka samarbetspart-
ners som till exempel 
försäkrings- och 
finansbolag som ska 
synas. Där finns möj-

Du har väl inte missat bilhandelns nya digitala marknadsplats Wayke som ska  
köras i gång i september? Runt om i Sverige pågår just nu en introduktionsturné. 

Här får du också en första orientering om hur du kommer att kunna använda  
Wayke och vilka finesser plattformen får.

TEXT ROLAND WIRSTEDT

lighet till chatt, sända e-post och sms.
– Wayke har funktioner för att dela informa-

tion och interagera på sociala medier. En 
modern marknadsplats verkar alltid i en större 
kontext. Wayke kommer att ha bilar till salu, 
bilrelaterade artiklar och i framtiden förmodli-
gen även andra tjänster.  

Många privatpersoner drar sig för att själv 
skapa en annons och skylta på nätet. För dem 
finns möjlighet att sälja bilen via en handlare 
genom ett så kallat uppdrag. Då blir det ingen 
annons utan de handlare som privatpersonen 
har valt ut – och som är intresserade – tar kon-
takt och lägger ett bud på bilen. Uppdraget kan 
även vara en mer traditionell affär där kunden 
vill bli av med sin gamla bil och har specifika 
önskemål om hur den nya ska se ut.

DEN INTELLIGENTA sökmotorn är en av  
Waykes främsta tillgångar.

”Liten och söt” … det är knappast så bil-
nörden skriver i sökraden, men kanske någon 
som vill ha en liten bil för stadsbruk. Färgen är 
antagligen viktigare än prestandan. Med Wayke 
kan man uttrycka sig så och få relevanta träffar 
på småbilar.

Sökmotorn jobbar med något som på 
fackspråk heter NLP, ”Natural language proces-
sing”, och AI, artificiell intelligens. I praktiken 
betyder det att man kan kommunicera med 
hemsidan på ett mer avspänt och naturligt sätt. 
Dessutom blir Wayke hela tiden lite smartare 
eftersom plattformen är självlärande. Ju fler 
sökningar som görs, ju mer data som lägga upp, 
desto klokare blir sajten. 

– Över huvud taget har vi jobbat mycket 
med språket på hemsidan. Vi vill att det ska 
vara mjukare och mer mänskligt. Du ska inte 
behöva veta cylindervolym och vilket bilmärke 
det är för att hitta bilen som passar dig, säger 
Pär Bäck.

WAYKE SKA ÄVEN ha en redaktion som ska 
skriva bilrelaterade artiklar. Så förutom att per-
sonen i exemplet får träff på ”söta stadsbilar”, 
kan det även dyka upp artiklar med tips om hur 
man pimpar sin Fiat 600 eller Toyota Aygo. Här 
jobbar sökmotorn med taggar, vilket innebär 
att både bilarna och de redaktionella artiklarna 
är märkta på samma sätt: ”söt”, ”liten”. 

Ett annat exempel som Pär Bäck nämner är 
att om någon söker en bil för hundägare, typ 
”hund i bil”, så får besökaren förslag på ett antal 

kombibilar samtidigt som 
det kommer upp artiklar 
om vad man ska tänka på 
när man ska köra långt och 
ska ha jycken med sig. Då bär både bilarna och 
artiklarna taggen ”hund”.

– Wayke har totalt fokus på bilen. Här finns 
inga annonser om vedkapar, friggebodar eller 
trasmattor. Därför går det att skapa trygghet 
och bra användarupplevelser på hemsidan.

FÖR ATT KUNNA SKYFFLA runt och processa 
all data så behövs det ordentligt med datakraft. 
Hade det varit för några år sedan hade Wayke 
krävt en serverhall och ett särskilt team för att 

drifta anläggningen. Men i dag bygger man 
inga hallar utan köper kapaciteten av Google, 
Amazon eller Microsoft.

– Vi bygger hela vår lösning i Microsofts 
Azure. Det går väldigt snabbt att sätta upp en 
server. Sedan betalar vi för den kapacitet som 
vi använder. 

Wayke-teamet har under arbetets gång haft 
en referensgrupp av handlare, stora som små 
från olika bilmärken, som har tyckt till om 
Waykes innehåll och funktioner.

– De är positiva till produkten. De tycker 
att appen är enkel att förstå sig på. Att det blir 
en ren och snygg lösning som bara har bilen i 
blickfånget, säger Pär Bäck.

Även privatpersoner har blivit tillfrågade. 
Det är företaget Augur som skött undersök-
ningen där ett antal personer har fått tycka och 
tänka kring Waykes hemsida. 

– Resultatet var väldigt bra. Folk gillar vår 
sajt, de gillar tjänsten och förstår hur man ska 
använda den, säger Pär Bäck. 2

Så här ska Wayke        fungera!
”PLATT-
FORMEN 
ÄR SJÄLV-
LÄRANDE, 
JU FLER 
SÖKNINGAR 
SOM GÖRS 
OCH JU MER 
DATA SOM 
LÄGGA UPP, 
DESTO KLO-
KARE BLIR 
SAJTEN”

Pär Bäck - mannen 
bakom funktionerna.

Mervärde för hund-ägare vid köp av bil hos Wayke - både artiklar och biltips.



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

 

Jobba smartare, 
inte mer!

Affärssystem för fordonsbranschen  

08 - 792 64 60    |    infoflex.se    

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

◆ Fettutrustning
◆ Vätskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

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

Medlem i

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

INDUKTIONS-
VÄRMARE
- Sveriges billigaste
- 5.2kW 
- Vattenkyld

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

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

KAMPANJPRIS

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

MARKNADS- 
TORGET

Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

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

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

Verkstadschefens  
favoriter!

Sorterat och klart på - www.fvu.se
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Låt oss utrusta 
din verkstad!

I snart 20 år har Spiken Service utrustat fordonsverkstäder, stora som små. Vi servar, 

reparerar, säljer, köper och monterar. Vad kan vi hjälpa dig med? Kontakta oss idag! NYHET!

Götlunda, Sörhaga 1, 549 91 TIDAN
Tel kontor 0500 – 444 555 

www.spikenservice.se • info@spikenservice.se

Skräddarsydd 
verkstadsinredning!
Spiken Service har ensamrätt i Sverige på Awzoms helt 

nya modulära inredningskoncept som lätt kan anpassas 

till just din verkstads unika behov.

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Lackboxar från Termomeccanica

Webshop: www.spikenservice.se

SPIKEN ÄR STOLT LEVERANTÖR AV KVALITETSPRODUKTER FRÅN LEDANDE VARUMÄRKEN:

Kombinera med 
olika färger!

Hjulinställare RAV 3D  
3000 HP 

119.900 kr
• Digital display
•  Tangentbord med fjärrkontrollsfunktion.
• LED-läsare
• Guidade justeringar utan att behöva se  
 bildskärmen.

2-pelarlyft RAV KPX 337LWK

29.900 kr
• 3,2 tons lyftkapacitet.
• Lyfthöjd 2 meter.
• Går att beställa med Flip-up pads, 
ställbara i 4 lägen. 

Saxlyft RAV 518

44.900 kr
• 3 tons lyftkapacitet
• 95 mm hög i nedfällt läge
• Går även att gjuta ner i golv
• Uppkörningsramperna går att låsa
• Galvaniserade bottenramar

Låglyft MR 30

15.900 kr
•  3 tons lyftkapacitet
•  Lyfthöjd: 1 m.
•  Dimensioner: 
 1920x1780x110

Vi är återförsäljare av italienska 
Termomeccanica – en världsledande 
leverantör på lackboxar som också är 
en innovativ tillverkare som jobbar för 
lösningar där man ska minska energi 
åtgången när man lackar.

Svensktillverkad verkstadsinredning!
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL

(Priset gäller t o m 31/7)

440x285 Spiken.indd   1 2017-05-30   08:41
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Är vi helt rökta juridiskt?
JURIDIK

FRÅGA  Vi har sålt en bil till en 
kund och bytt in hans nuva-
rande. Det har nu visat sig att 
vi i avtalet, och även i någon 
tidigare offert, angett ett inby-
tespris som är 100 000 kronor 
för högt.  Till saken hör att vi 
vid mejlkorrespondens med 
kunden tidigare informerat om 
att inbytespriset ligger på det 
korrekta, cirka 230 000 kronor. 
Men när säljaren mejlade över 
offerten och det slutliga avtalet 
hade han skrivit 330 000 
kronor, alltså en ganska rejäl 
felskrivning. Kunden har häm-
tat den nya bilen. Vi upptäckte 
misstaget dagen efter och 
påtalade feldebiteringen om-
gående för kunden. Är vi helt 
rökta juridiskt i och med att det 
finns undertecknat köpeavtal? 

Bekymrad

S VA R  VID ETT SÅ KALLAT 
förklaringsmisstag/felskrivning, 
vilket det uppenbart är fråga om 
i detta fall, gäller inte avtalet 
enligt avtalslagen.

Dessutom kan kunden 
inte anses ha varit i god tro 

eftersom den mejlväxling som 
föregick offerten innehöll ett kor-
rekt pris för inbytesbilen. 100 000 
kronor är även så stor skillnad från 
gängse marknadsvärde att kunden 
inte heller av den anledningen kan 
anses ha varit i god tro. 

Så här står det i 32 paragrafen 
i avtalslagen: ”Den, som avgivit 
en viljeförklaring, vilken i följd av 
felskrivning eller annat misstag 
å hans sida fått annat innehåll än 
åsyftat varit, vare icke bunden av 
viljeförklaringens innehåll, där den, 
till vilken förklaringen är riktad, 
insåg eller bort inse misstaget”.

Så ni kan pusta ut!
David Norrbohm

Kärvande kund och handbroms
VERKSTAD

FRÅGA  En Volvoägare bokade 
tid för att det luktade illa och 
lät konstigt från bakre delen av 
bilen. Veckan därpå anlände 
kunden med sin Volvokombi. 
Efter en snabb felsökning 
konstaterade vi att handbrom-
sen låg på. Just då hade vi 
inte konstaterat om det var 
handbromsvajrarna, backarna 
eller båda två som kärvade. Vi 
ringde i alla fall och frågade om 
vi skulle fortsätta felsökningen. 
Kunden gick med på det, och vi 
meddelade senare att backarna 

var slut och vajrarna kärvade 
något. Mannen som ägde bilen 
ville att vi bara skulle byta back-
arna och smörja resten, vilket 
vi antecknade på arbetsordern 
som ”byte backar och uppsmörj-
ning handbromsvajrar”. 

Bilen hämtades dagen efter av 
mannens fru som verkade nöjd 
och glad. Två månader senare 
kom det ett brev från ägaren 
med bifogad faktura från en 
annan verkstad. I brevet krävde 
bilägaren att vi skulle betala 
arbetskostnaden för byte av 

handbromsvajrar och justering 
handbromsbackar. Vidare påstod 
han att vi inte varit fackmässiga 
när vi enbart smort vajrarna, det 
som han hade bett oss göra! Kan 
kunden kräva oss på detta?

Karl-Gunnar, verkstad  
i norra Stockholm

SVAR NEJ, NI SKA INTE gå med på 
detta. För det första borde kunden 
ha kontaktat er och berättat om 
problemet i stället för att åka till 
en annan verkstad. Då hade ni 
kunnat påminna kunden om vad 

FRÅGA  För ett litet tag sedan 
ringde en BMW-ägare och ville 
ha en snabb tid för skifte till 
sommarhjul. Kunden skulle till 
Tyskland där det redan var vår. 
April är ju en månad där alla 
verkstäder inte bara kämpar 
med hjulskiften, vanliga jobb är 
ju bokade också, men vi fixade 
en tid klockan sju morgonen 
dagen därpå. Den unge mannen 
kom in, något försenad på två 
hjul med sin fräsiga BMW på 
utsatt tid. Följande dialog utspe-
lades i vår kundmottagning:

– Tjena, jag har bokat tid för 
att byta däck.

– Eh, hej, vi har en bokning 
på ett hjulskifte på en BMW, är 
det din?

– Ja, just det.
– Men har du dina sommar-

hjul med dig?
– Ja, de ligger i bakluckan.
– Men är det lösa däck eller är 

det kompletta hjul?
– ??

SKILLNADEN MELLAN HJUL OCH DÄCK
VERKSTAD

I bakluckan låg naturligtvis 
lösa sommardäck som han 
stolt visade upp, suck. Vi lova-
de att byta däcken på de fälgar 
som satt på bilen med en liten 
prisjustering. Vi frågade om 
bilen var utrustad med hjullås. 
”Ligger på sin plats i bakluck-
an”, sa bilägaren malligt. 

På eftermiddagen började 
vi skruva av hjulen; alla utom 
höger fram lossade snällt. 
Låsbulten med det unika 
mönstret ville inte lossa. Vi tog 
fram storsläggan och värmde, 
bankade och slog. Jag fick inte 
tag i kunden för att berätta att 
vi var tvungna att svetsa på en 
mutter för att få loss låsbulten. 

När bilen skulle hämtas blev 
ägaren förbannad över att vi 
dels hade förstört hans låsbult, 
dels att vi ville ha 475 kro-
nor för besväret, totalt 1 625 
kronor (lovat pris var 1 200 
kronor). Eftersom jag har varit 
med ett tag informerade jag att 

om ingen betalning sker så 
blir det ingen bil. I protest 
betalade mannen. 

Några dagar senare kom 
ett krav på 1 500 kronor för 
en ny låsbultsats inklusive 
arbetet på 475 kronor, och 
naturligtvis ett hot att gå 
vidare om vi inte betalade 
tillbaka. Vad ska jag göra?

Göran, Stockholm

SVAR  NÄR DU RINGDE mig 
var det inte första gången som ett 
telefonsamtal med historier som 
denna dök upp. 

I ”Verkstadens reparationsvill-
kor”, punkt 6 tilläggsarbete, står 
bland annat: ”Om kunden inte kan 
nås är verkstaden ändå skyldig att 
utföra ett tilläggsarbete om arbetet 
inte kan uppskjutas utan fara för 
allvarlig skada för kunden.” Vidare 
i samma stycke står det att verk-
staden har rätt till skälig ersättning 
med hänsyn till arbetes art, dock 
högst 15 procent och max 3 000 

som beställdes vid reparationen 
(beordrat arbete var byte backar 
och på kundens begäran, endast 
uppsmörjning vajrar).

I de bästa av världar skulle ni ha 
antecknat att det var en provisorisk 
reparation eftersom ni inte bytte 
vajrarna. Om kunden väljer att gå till 
ARN är det som jag många gånger 
tidigare uppmanat: Det är väldigt 
viktigt att ni svarar i tid och motsä-
ger er kundens krav med motivering 
om vad som kunden beordrat! Det 
kan ni styrka med er arbetsorder.

Joachim Due-Boje

JURIDIK

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

VERKSTAD

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

BILHANDEL

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

LACK, PLAST 
& SK ADE

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

SK ATTER

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

BILUTHYRNING

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

MOTORBRANSCHENS 
EXPERTPANEL

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

kronor på lovat pris. Naturligtvis 
ska du stå på dig. Med formeln 
ovan skulle det bli 180 kronor (15 
procent x 1 200 kronor). Om bil-
ägaren går till ARN finns det dock 
en risk att de ger konsumenten ett 
bifall på 295 kronor.

Joachim Due-Boje

”VI VAR TVUNGNA ATT SVETSA PÅ EN MUTTER  
FÖR ATT FÅ LOSS LÅSBULTEN, NU KRÄVER KUNDEN 
ATT VI BETALAR EN NY LÅSBULTSATS”

ARBETSRÄTT

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

FOTO RICKARD FORSBERG,  
FREDRIK STEHN, ISTOCK

”LUGN, VID FÖRKLARINGS- 
MISSTAG/FELSKRIVNING  
GÄLLER INTE AVTALET …”

DAVID NORRBOHM

VERKSTADSÄGAREN

VI SNUVADES PÅ NYBILSGARANTIN
FRÅGA VÅRT FÖRETAG KÖPTE 
nyligen en Kia Ceed på ett större 
bilauktionsvaruhus. I bilens be-
skrivning i annonsen stod det att 
nybilsgarantin var giltig till och 
med 2021-09-30. När jag hämtade 
bilen och gick igenom servicebo-
ken visade det sig att det saknades 
en service, vilket ju innebär att 
bilen inte har någon gällande ny-
bilsgaranti, och därför vill vi lämna 
tillbaka den. Vilka rättigheter har vi 
som bilhandlare?

Torbjörn S

FRÅGA Vi har fått ett ska-
deståndsanspråk på vår 
verkstad på grund av lång 
ledtid vid en reparation. Kun-
den, som är en företagare, 
har skickat en faktura på 
drygt 90 000 kronor. Vad har 
vi för skyldigheter i detta? 
Tacksam för ditt råd.

S VA R  ENLIGT MRF:S repa-
rationsvillkor punkt 17 (och 
analogt med konsument-
tjänstlagen) krävs för ansvar 
att förseningen ska ha legat 
inom er kontroll. Hur det är 
med den saken framgår inte 
av din fråga. Skulle det vara så 
att förseningen beror på något 
som legat inom er kontroll (till 
exempel att ni glömt att be-
ställa delar) så är i så fall rätten 
till skadestånd begränsad till 
skälig ersättning för utlägg om 
verkstaden varit vårdslös. 

Av villkoren framgår vidare 
att rätt till förlust i närings-
verksamhet är undantagen. Ni 
har alltså ingen skyldighet att 
betala kunden för kravet på 
90 000 kronor.

David Norrbohm

S VA R  JAG RESERVERAR mig för 
eventuella reservationer som auk-
tionsfirman har mot köpare som är 
näringsidkare (eftersom köplagen 
då gäller och går att avtala bort).

Men liknande fall har prövats 
i ARN (även där nybilsgaran-
tins längd inte ens har utlovats i 
marknadsföringen/VDN) och där 
det alltid har ansetts utgöra ett 
köprättsligt fel om nybilsgarantin 
inte gäller. 

Som fackman har ni visserligen 
en förhållandevis stor undersök-
ningsplikt, men har det, som i 

MÅSTE VI ER-
SÄTTA KUNDEN 
FÖR FÖRDRÖJ-
NINGEN?

detta fall, utlovats att bilen har en 
nybilsgaranti till 2021-03-30 har ni 
inte haft anledning att göra någon 
närmare undersökning av bilens 
servicehistorik (vilket i många 
andra fall kan vara väl så viktigt att 
göra). 

Eftersom frånvaron av garantin 
är ett fel som inte går att avhjälpa, 
har ni rätt till hävning av köpet, 
alternativt ett rimligt prisavdrag 
som svarar mot bilens minskade 
marknadsvärde till följd av den 
förlorade garantin.

David Norrbohm

Många kunder inser inte skillna-
den mellan däck- och hjulskif-
ten.

Säljaren slant på 
tangenterna när 
offert och avtal 
skrevs ...
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BILHANDEL

FRÅGA  För fyra månader sedan 
sålde och levererade vi en två 
år gammal VW Passat som bara 
hade körts 5 500 mil. Nu klagar 
kunden på ett svagt oljud som 
låter från instrumentbrädan då 
och då. Vi har också hört ljudet; 
det är svagt men känns lite be-
svärande. Vi tror att det kan vara 
en parkeringslapp som har glidit 
ner vid vindrutans framkant. 
Dessvärre är det ett stort jobb 
att åtgärda felet, då vi behöver 
montera ner flera delar av instru-
mentbrädan. 

BILHANDEL

”TILLVERKNINGSÅR OCH -MÅNAD ÄR DEN SÄKRASTE  
UPPGIFTEN, MODELLÅR KAN SKAPA PROBLEM, FORDONSÅR  
BÖR INTE ANVÄNDAS AV BILHANDELN.”

FRÅGA  Vi har två frågor om unge-
fär samma sak. Dels undrar vi hur 
länge en ny bil är ny, det vill säga 
efter att den tillverkats? Dels är 
det ju så att många generalagen-
ter tillämpar bonussystem som 
kräver registreringar där bilen 
ska vara påställd (det vill säga 
tagen i trafik). Hos de flesta ge-
neralagenter innebär det att ga-
rantin börjar gälla när bilen ställs 
på, medan det kan finnas någon 
generalagent med ett system där 
nybilsgarantin börjar gälla först 
vid leveransdagen till kund. Vad 
gäller när vi säljer en ny bil som 
sattes i trafik för en tid sedan och 
direkt ställdes av igen?

Johan, Göteborg

SVAR  ALLMÄNNA REKLAMA-

TIONSNÄMNDEN (ARN) har i 
tidigare avgöranden konstaterat att 
en kund alltid har skäl att förutsätta 
ett en nybil säljs med en outnyttjad 
nybilsgaranti (om inte särskilt infor-
merats) och att, om det inte har gått 
oskäligt lång tid från tillverkningen 
till leverans, så gäller följande vid 
nybilsförsäljning:

När är en ny bil ny?
EN NY BIL är en bil som vid säljtill-
fället är av senast marknadsförda 
utförande, (det vill säga det ska inte 
finnas någon nyare version/modell-
beteckning på marknaden), inte är 
tillverkad mer än tolv månader före 
leveransen eller ej är tagen i trafik 
och ej har påbörjade garantitider.

Uppfyller bilen alla dessa villkor 
räcker det att på köpeavtalet ange 
”ny bil”. Om bilen inte uppfyller 
en eller flera av dessa tre villkor 
måste kunden informeras om det 
och en notering ska tydligt ske på 
köpeavtalet.

DET FINNS olika benämningar på 
en bils ålder. Generellt avråder 
MRF från användandet av be-
nämningen ”årsmodell”. Om man 
använder begreppet årsmodell 
är det viktigt att komma ihåg att 
det är Vägverkets definition med 
brytpunkt 1 juli. Är bilen tillver-
kad före 1 juli ska innevarande 
år anges som årsmodell. Är bilen 
tillverkad 1 juli och därefter kan 
nästkommande år anges som 
årsmodell. Denna praxis tillämpas 
även i ARN. 

Detta gäller i 
och för sig för både 
ny och begagnad 
bil, men för ny bil 
rekommenderas 
att årsmodell inte 
används. MRF:s 
varudeklaration innehåller tre 
olika uppgifter; 
✔ Tillverkningsår och månad, 
✔ Årsmodell/modellår
✔ Första registreringsdatum. 
Endast tillverkningsår och månad 
är obligatoriska uppgifter.

MODELLÅR ÄR ett begrepp som, 
till skillnad mot årsmodell, inte 
har någon officiell definition. Det 
är varje biltillverkare som anger 
vilket modellår bilen tillhör. Vid 
användning av modellår är det 
viktigt att man, vid eventuell tvist, 
verkligen kan styrka sitt påstådda 
modellår, till exempel genom intyg 
från tillverkaren/generalagenten. 
Användande av modellår kan skapa 
problem eftersom det inte är ett all-
mänt känt eller vedertaget begrepp 
bland konsumenter (även om det 
används flitigt av vissa bilmärken).

TILLVERKNINGSÅR och -månad 
är den säkraste uppgiften att ange 
eftersom kunden då alltid får 
tillräcklig och exakt information 
om bilens ålder. 

FÖRSTA registreringsdatum kan 
anges som en kompletterande 
uppgift, men kan aldrig stå ensamt 
eftersom den inte anses ge kunden 
tillräcklig information om bilens 
ålder.

FORDONSÅR ÄR ytterligare en be-
nämning som finns i bilregistret. 
Det är ett fordonsskatterättsligt 
begrepp som inte bör användas 
av bilhandeln. Fordonsåret anger 
en bils årsmodell, eller om sådan 
saknas, tillverkningsåret och om 
även denna uppgift saknas, det år 
bilen tas i bruk.

Johan Holmqvist

KAN VI NEKA ÅTGÄRDANDET?

L ACK & SKADE

FRÅGA  Jag har en fundering runt detta med att jobba med er så 
kallade verkstadskalkyl. Det är ju i dag inget försäkringsbolag 
som vill ta hänsyn till den. Vi får höra att vi inte fyllt i den rätt. 

Varför ska man använda sig av ett verktyg som ingen tar  
hänsyn till? Vad är rätt och vad är fel? Var kan man få hjälp att 
fylla i den på ett riktigt sätt? Jag tycker det är ett bra verktyg. 
Det blev några frågor.

Tacksam för svar från rådvill

SVAR  TRÅKIGT ATT DU känner dig rådvill. Först skulle jag vilja säga 
att den ”så kallade verkstadskalkylen” inte är till för försäkringsbola-
gen utan för din egen skull. Därför ska du alltid ange rätt uppgifter i 
kalkylen (annars ljuger du för sig själv). 

Det viktigaste med kalkylen är att du vet när du ska säga nej och 
inte skriva på ett avtal som ligger kanske 100 kronor under kalkylen.

OM SEDAN försäkringsbolaget säger att kalkylen inte är rätt ifylld, 
fråga dig då om de från bolagen som påstår detta är ekonomer, om de 
har koll på ert företags ekonomi?

Det viktiga, och som är andemeningen med vår verkstadskalkyl, 
är att ni själva har kontroll över er ekonomi; det underlättar för alla 
parter. 

VI HAR EN utbildning för kalkylen som heter ”Kalkyl och Ekonomi-
utbildning”. Vi har kört cirka tio utbildningar runt om i landet där 
deltagarna har fått lära sig grundläggande ekonomi och hur man fyl-
ler i kalkylen. Har du inte gått den kan du ta hjälp av din revisor eller 
annan person som har kännedom om ert företags ekonomi. 

JAG HAR SETT allt för många företag som borde sagt nej till ett avtal 
men inte har vågat. Som egna företagare har ni ju visserligen lyxen att 
få jobba övertid utan kompensation – men vem hjälper ni egentligen 
med det? Er själva, försäkringsbolagen, bilägaren? 

Det är något att fundera på!
Jan Olvenmo
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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.
JAN OLVENMO

Volvo XC60 började tillverkas under april. 
Frågan är hur länge den är ny?

Insikt i det 
egna företa-
gets ekonomi  
är en trygghet 
vid förhand-
lingar.

”VAD ÄR DET FÖR VITS  
ATT ANVÄNDA 
VERKSTADSKALKYLEN?”

JOHAN HOLMQVIST

Vi erbjöd kunden att åtgärda 
felet, med reservationen att om 
det skulle visa sig att problemet 
är en parkeringslapp och om 
den är daterad efter att kunden 
har blivit ägare av bilen vill vi 
debitera kunden för arbetet som 
uppskattas till 6 500 kronor. 

Tyvärr vill kunden inte gå med 
på det och vår fråga blir nu om 
vi har rätt att neka åtgärdandet 
av felet om inte kunden står för 
kostnaden om det är hans parke-
ringslapp som är orsaken?
 Erik i Alingsås

SVAR JAG ANSER ATT ni har 
gjort helt rätt och naturligtvis är 
kunden skyldig att stå för kost-
naden om han kräver åtgärdande 
av felet och parkeringslappen är 
”hans”. Ur konsumentköplagens 
synpunkt ska kunden kunna visa 
på ett fel och ni ska visa att det 
inte är ursprungligt om ni ska 
slippa stå för åtgärdandet. Det 
bästa alternativet är att informera 
kunden på ett sådant sätt att ni i 
efterhand kan visa på att han nåtts 
av informationen. Då kan ni, efter 
att ha konstaterat att det var hans 

parkeringslapp, debitera kunden.

ALTERNATIVET ÄR att hävda att 
ni inte anser att kunden har visat 
på ett fel och då blir det kunden 
som får göra en felsökning (som 
för detta problem troligen kostar 
detsamma som åtgärdandet) på 
en annan verkstad. Visar det sig 
där att felet är ursprungligt kom-
mer ni att få stå för notan hos 
den andra verkstaden, eftersom 
ni har avböjt att åtgärda kundens 
reklamation.

Johan Holmqvist
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Nyregistreringar under maj

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
maj 2017

Nyregistrerade miljöbilar maj 2017, nya defi nitionen.

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i maj

 Maj Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 Volvo s/V90n 2 162 13 9 793 13 6,31 0,01
2 Volvo Xc60 2 322 1 106 9 310 4 633 6,00 3,06
3 VW Golf 1 414 2 149 7 587 8 272 4,89 5,47
4 Volvo s/V60 1 356 1 536 7 103 6 073 4,58 4,01
5 VW Passat 1 343 1 676 5 384 6 418 3,47 4,24
6 Volvo V40n 1 031 1 009 4 360 4 917 2,81 3,25
7 VW tiguan 1 035 209 4 204 1 436 2,71 0,95
8 bmW 5-serie 622 472 3 143 2 015 2,03 1,33
9 toyota auris 408 689 2 452 3 249 1,58 2,15
10 nissan Qashqai 454 381 2 373 2 347 1,53 1,55

 Maj Ackumulerat % av miljö (ack)
Modell Typ 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 toyota auris hsD hybrid 281 470 1 842 2 324 7,10 9,08
2 Volvo V40n miljödiesel Diesel 394 491 1 777 2 337 6,85 9,13
3 VW Passat Gte Laddhybrid 342 365 1 742 1 170 6,72 4,57
4 mercedes e-Klass (213)  Diesel 271 186 1 584 471 6,11 1,84
5 Volvo V60n miljödiesel Diesel 187 565 1 427 1 774 5,50 6,93
6 toyota c-hr hybrid hybrid 253 0 1 172 0 4,52 0,00
7 toyota Yaris hybrid hybrid 230 199 1 050 1 148 4,05 4,49
8 Kia niro hybrid 288 0 1 048 0 4,04 0,00
9 mitsubishi outlander Phe Laddhybrid 297 167 982 425 3,79 1,66
10 Volvo s/V90n miljödiesel Diesel 267 0 951 0 3,67 0,00

Diesel 45,3 %

E85 1,3 % 

El/laddhybrid 24,3 %

Elhybrid 24,4 %

Gas 4,7 %

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

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

 Maj Ackumulerat Andel av
Län 2017 2016 2017 2016  landet %
stockholms län             11 155 10 268 49 512 45 151 31,9
Västra Götalands län       5 972 5 932 26 052 26 087 16,8
skåne län                      4 781 4 569 21 134 20 085 13,6
Östergötlands län           1 344 1 427 6 058 5 993 3,9
Jönköpings län               1 299 1 234 5 706 5 761 3,7
hallands län                   1 103 1 142 4 732 5 005 3,0
Uppsala län                    904 1 025 4 106 4 196 2,6
södermanlands län           878 811 3 521 3 632 2,3
Värmlands län                  785 775 3 479 3 515 2,2
Örebro län                     777 766 3 447 3 555 2,2
Gävleborgs län                 829 821 3 425 3 561 2,2
Kalmar län                     746 807 3 260 3 183 2,1
Västmanlands län               754 788 3 165 3 347 2,0
Kronobergs län                 609 615 2 924 2 899 1,9
Dalarnas län                   805 707 2 957 3 099 1,9
Västernorrlands län            688 793 3 015 3 354 1,9
Västerbottens län              584 623 2 981 2 905 1,9
norrbottens län                523 552 2 152 2 429 1,4
blekinge län                   380 380 1 735 1 742 1,1
Jämtlands län                  281 272 1 306 1 193 0,8
Gotlands län                   129 168 539 592 0,3
Landet totalt 35 326 34 475 155 206 151 284 100,0

Nyregistreringar månad för månad
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BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     20 44 110 254 0,07 0,16
  Land rover                 95 92 339 388 0,21 0,25
totalt bc sweden             115 136 449 642 0,28 0,42
BMW Northern Europe                                                                   
  bmW                        2 017 1 971 9 265 9 146 5,96 6,04
  mini                        220 276 1 222 1 078 0,78 0,71
totalt bmW northern europe     2 237 2 247 10 487 10 224 6,75 6,75
Fiat Group Automobiles                                                              
  alfa romeo                 48 8 196 40 0,12 0,02
  Fiat                       1 083 1 157 3 254 3 426 2,09 2,26
  Jeep                       42 151 302 433 0,19 0,28
  Lancia                     0 0 0 26 0,00 0,01
totalt Fiat Group automobiles 1 173 1 316 3 752 3 925 2,41 2,59
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 155 1 294 5 613 5 092 3,61 3,36
totalt Ford motor            1 155 1 294 5 613 5 092 3,61 3,36
Honda Nordic                                                                        
  honda                      286 310 1 480 1 921 0,95 1,26
totalt honda nordic          286 310 1 480 1 921 0,95 1,26
Iveco                                                                 
  Iveco                        5 2 20 18 0,01 0,01
totalt Iveco sweden     5 2 20 18 0,01 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIa                        2 072 2 069 9 040 8 972 5,82 5,93
totalt KIa motors sweden     2 072 2 069 9 040 8 972 5,82 5,93
Mazda Motor Sverige                                                                 
  mazda                      496 742 2 566 3 021 1,65 1,99
totalt mazda motor sverige   496 742 2 566 3 021 1,65 1,99
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  mercedes                   1 856 1 528 8 097 7 002 5,21 4,62
  smart                      21 2 32 13 0,02          
totalt mercedes-benz sverige 1 877 1 530 8 129 7 015 5,23 4,63
Nevs                                                                    
  saab                    0 0 0 2 0,00 0,00
totalt nevs      0 0 0 2 0,00 0,00
Nimag Sverige                                                                    
  suzuki                    292 287 1 046 998 0,67 0,65
totalt nimag sverige      292 287 1 046 998 0,67 0,65
Nissan Nordic                                                                       
  nissan                     908 805 4 485 4 533 2,88 2,99
totalt nissan nordic         908 805 4 485 4 533 2,88 2,99
Opel Sverige                                                                       
  opel                     660 770 2 910 3 150 1,87 2,08
totalt opel sverige         660 770 2 910 3 150 1,87 2,08
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      397 549 1 601 1 953 1,03 1,29
  renault                    1 738 1 155 5 740 5 287 3,69 3,49
totalt renault nordic sverige 2 135 1 704 7 341 7 240 4,72 4,78
SC Motors Sweden AB                                                                 
  citroen                    618 423 2 427 1 914 1,56 1,26
  Ds                    5 11 23 48 0,01 0,03
  hyundai                    456 670 2 567 4 132 1,65 2,73
  mitsubishi                 454 333 1 893 1 462 1,21 0,96
totalt sc motors sweden ab   1 533 1 437 6 910 7 556 4,45 4,99
Ssangyong Motor Sverige                                                                       
  ssangyong                     20 2 92 6 0,05 0,00
totalt ssangyong motor sverige         20 2 92 6 0,05 0,00
Subaru Nordic                                                                       
  subaru                     477 406 1 997 2 188 1,28 1,44
totalt subaru nordic         477 406 1 997 2 188 1,28 1,44
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      148 172 625 730 0,40 0,48
  toyota                     1 865 1 985 9 093 8 822 5,85 5,83
totalt toyota sweden         2 013 2 157 9 718 9 552 6,26 6,31
Volkswagen Group Sverige                                                            
  audi                       1 799 1 968 8 391 9 124 5,40 6,03
  Porsche                    183 176 734 612 0,47 0,40
  skoda                      1 630 1 682 7 127 6 863 4,59 4,53
  seat                       583 426 2 479 2 284 1,59 1,50
  Volkswagen                 4 997 5 296 22 499 21 847 14,49 14,44
totalt Volkswagen Group sverige 9 192 9 548 41 230 40 730 26,56 26,92
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      7 185 6 534 31 875 29 508 20,53 19,50
totalt Volvo Personbilar sverige 7 185 6 534 31 875 29 508 20,53 19,50
Övriga fabrikat                                                                     
totalt Övriga fabrikat       1 495 1 179 6 066 4 991 3,90 3,29
Totalt 35 326 34 475 155 206 151 284 100,00 100,00
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2017 ligger på 382 604

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

PERSONBILSREGISTRERINGARNA nådde den 
bästa majmånaden någonsin och den 40:e 
månaden, av de 41 senaste, med en ökning. 
Ökningen var 2 procent i maj och hitintills i år 
är vi 3 procent över rekordåret 2016.

ÄVEN TRANSPORTBILAR hade sin bästa maj-
månad någonsin och den 37:e månaden, av de 
42 senaste, med en ökning. hitintills i år ligger 
transportbilar 8 procent över rekordåret 2016 
och i maj blev ökningen 11 procent.

TUNGA LASTBILAR ångar på och ökade med 
hela 23 procent i maj och är nu ackumulerat 
7 procent över fjolåret. Det var den 18:e av de 
senaste 20 månaderna med en ökning. I maj 
skrev mrF upp prognosen för tunga lastbilar 
2017 till 6 000 enheter.

bästa maj någonsin!
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

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Maj  Ackumulerat  2017  2016
chevrolet  0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0
citroen  217 253 1 423 1 167 -14,2 21,9 6,4 5,6
Dacia  68 68 256 376 0,0 -31,9 1,1 1,8
hyundai  2 3 23 35 -33,3 -34,3 0,1 0,2
Fiat  161 142 643 499 13,4 28,9 2,9 2,4
Ford  689 742 3 061 3 437 -7,1 -10,9 13,7 16,5
Gm  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  55 59 247 254 -6,8 -2,8 1,1 1,2
Isuzu  73 53 189 183 37,7 3,3 0,8 0,9
mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
mercedes-benz  440 414 1 938 1 836 6,3 5,6 8,7 8,8
mitsubishi  82 77 405 375 6,5 8,0 1,8 1,8
nissan  286 234 1 349 1 169 22,2 15,4 6,0 5,6
opel  160 139 597 597 15,1 0,0 2,7 2,9
renault  504 424 1 937 2 091 18,9 -7,4 8,7 10,1
seat 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
skoda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ssangyong  4 0 16 5 0,0 220,0 0,1 0,0
suzuki  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
toyota  222 32 985 624 593,8 57,9 4,4 3,0
Volkswagen  1 492 1 330 7 329 6 467 12,2 13,3 32,8 31,1
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  407 393 1 956 1 676 3,6 16,7 8,7 8,1
Totalt  4 862 4 363 22 355 20 792 11,4 7,5 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Maj  Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2017  2016  2017  2016  Maj  Ackumulerat  2017  2016
DaF  17 12 65 59 41,7 10,2 2,6 2,5
Iveco  0 1 1 4 -100,0 -75,0 0,0 0,2
man  31 22 96 84 40,9 14,3 3,8 3,6
mercedes-benz  52 51 284 194 2,0 46,4 11,3 8,2
scania  234 200 1 033 1 021 17,0 1,2 41,0 43,3
Volvo  267 201 1 030 985 32,8 4,6 40,9 41,8
Övriga  4 4 11 10 0,0 10,0 0,4 0,4
Totalt  605 491 2 520 2 357 23,2 6,9  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Maj Förändring Ackumulerat Förändring
 2017 2016 Antal % 2017 2016 Antal %
< 3,5 ton 4 862 4 363 499 11,4 22 355 20 792 1 563 7,5
andel i % 88,4 87,7   89,1 87,7
3,5–10 ton 16 30 -14 -46,7 120 134 -14 -10,4
andel i %  0,3 0,7   0,5 0,7
10–16 ton  18 24 -6 -25,0 97 110 -13 -11,8
andel i %  0,3 0,3   0,4 0,3
>16 ton  605 491 114 23,2 2 520 2 357 163 6,9
andel i %  11,0 11,3   10,0 11,3
Totalt  5 501 4 908 593 12,1 25 092 23 393 1 699 7,3

Registrering av bussar Över 10 ton

 Maj Ackumulerat Förändring %  Markn.andel %  Ackumulerat  
 2017  2016  2017  2016  Maj  Ackumulerat   2017  2016
Kässbohrer-setra  14 12 56 32 16,7 75,0 25,2 12,0
man  5 1 46 12 400,0 283,3 20,7 4,5
mercedes-benz  11 13 34 38 -15,4 -10,5 15,3 14,3
neoplan  1 0 1 5 0,0 -80,0 0,5 1,9
scania  7 2 29 23 250,0 26,1 13,1 8,6
VDL  1 0 10 0 0,0 0,0 4,5 0,0
Volvo  0 97 21 139 -100,0 -84,9 9,5 52,3
Övriga  17 3 25 17 466,7 47,1 11,3 6,4
Totalt  56 128 222 266 -56,3 -16,5  100,0  100,0

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2017  2016 2017  2016  2017  2016  2017 2016 2017
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 April  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2017 2016   2017 2016   2017 2016
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 

 April   Ackumulerat  April Ackumulerat  Förändring
 2017 2017 2016 2016 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  antal  (%)  antal (%)

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

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

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

Stockholm • Göteborg

experter på 
statistik, analys & 
målgruppsurval
inom svensk 
fordonsmarknad
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1 Volvo 3 243 19,96 3 811 13 737 20,45 14 643 7 341 18,96 7 413 5,4 6,3 5,6
2 Volkswagen 2 296 14,13 2 275 9 847 14,66 8 568 4 854 12,54 4 608 5,7 5,6 5,7
3 Toyota 1 317 8,11 1 627 5 763 8,58 6 025 2 707 6,99 2 666 6,0 7,4 6,3
4 BMW 996 6,13 1 104 3 837 5,71 3 968 2 032 5,25 1 668 6,0 7,5 5,8
5 Audi 892 5,49 1 162 3 788 5,64 4 241 2 431 6,28 2 324 4,5 6,0 4,7
6 Ford 813 5,00 998 3 150 4,69 3 668 2 472 6,39 2 483 4,1 5,2 4,0
7 Kia 674 4,15 788 2 819 4,20 2 812 1 488 3,84 1 343 5,5 7,1 5,9
8 Renault 628 3,87 741 2 501 3,72 2 557 1 479 3,82 1 543 5,0 5,9 4,9
9 Skoda 608 3,74 667 2 390 3,56 2 544 1 570 4,06 1 278 4,8 6,0 4,9

10 Hyundai 572 3,52 765 2 296 3,42 2 695 1 431 3,70 1 619 4,9 6,0 4,8
11 Mercedes-Benz 539 3,32 650 2 331 3,47 2 322 1 459 3,77 1 376 4,5 5,7 4,9
12 Peugeot 536 3,30 580 2 090 3,11 2 264 1 299 3,36 1 359 4,9 5,3 4,7
13 Opel 424 2,61 533 1 728 2,57 1 819 1 247 3,22 1 265 4,2 5,1 4,2
14 Nissan 390 2,40 456 1 488 2,21 1 494 624 1,61 511 7,6 10,4 7,5
15 Citroen 290 1,79 365 1 227 1,83 1 321 912 2,36 890 3,8 4,8 4,1
16 Honda 270 1,66 355 1 045 1,56 1 385 712 1,84 765 4,7 5,9 4,6
17 Subaru 247 1,52 314 1 073 1,60 1 174 663 1,71 659 4,6 5,9 5,0
18 Saab 219 1,35 346 927 1,38 1 384 663 1,71 870 4,0 5,3 4,1
19 Mazda 194 1,19 229 778 1,16 789 491 1,27 500 4,8 5,9 4,9
20 Seat 167 1,03 180 712 1,06 647 402 1,04 438 5,1 5,1 5,3
21 Mitsubishi 153 0,94 187 709 1,06 726 447 1,15 436 4,2 5,0 4,7
22 Mini 121 0,74 144 404 0,60 421 221 0,57 180 6,8 9,3 5,8
23 Suzuki 110 0,68 108 481 0,72 422 271 0,70 269 4,9 4,8 5,0
24 Fiat 105 0,65 113 354 0,53 384 239 0,62 238 5,4 5,9 4,5
25 Dacia 94 0,58 86 354 0,53 264 193 0,50 79 6,4 10,7 6,9
Övriga                                            347 2,14 414 1 358 2,02 1 451 1 062 2,74 966 4,0 5,0 3,9

Totalt/Genomsnitt 16 245 100,0 18 998 67 187 100,0 69 988 38 710 100,0 37 746 5,1 6,1 5,2

01 - stocKhoLm                           9 618 10 755 -1 137 -10,57 38 019 39 566 -1 547 -3,91 21,03 21,56
03 - UPPsaLa                             1 589 1 939 -350 -18,05 6 320 6 659 -339 -5,09 3,50 3,63
04 - sÖDermanLanD                        1 486 1 596 -110 -6,89 5 651 5 849 -198 -3,39 3,13 3,19
05 - ÖsterGÖtLanD                        1 938 2 248 -310 -13,79 8 021 8 123 -102 -1,26 4,44 4,43
06 - JÖnKÖPInG                           1 778 2 040 -262 -12,84 7 146 7 085 61 0,86 3,95 3,86
07 - KronoberG                           993 1 091 -98 -8,98 3 892 3 880 12 0,31 2,15 2,11
08 - KaLmar                              1 171 1 221 -50 -4,10 4 739 4 463 276 6,18 2,62 2,43
09 - GotLanD                             208 232 -24 -10,34 846 867 -21 -2,42 0,47 0,47
10 - bLeKInGe                            730 768 -38 -4,95 2 924 2 776 148 5,33 1,62 1,51
12 - sKÅne LÄn                           5 726 6 636 -910 -13,71 24 263 23 732 531 2,24 13,42 12,93
13 - haLLanD                             1 572 1 744 -172 -9,86 6 303 6 528 -225 -3,45 3,49 3,56
14 - VÄstra GÖtaLanDs LÄn                7 563 8 755 -1 192 -13,62 30 838 31 208 -370 -1,19 17,05 17,01
17 - VÄrmLanD                            1 340 1 516 -176 -11,61 5 204 5 272 -68 -1,29 2,88 2,87
18 - Örebro                              1 432 1 710 -278 -16,26 5 705 5 903 -198 -3,35 3,16 3,22
19 - VÄstmanLanD                         1 353 1 674 -321 -19,18 5 863 5 888 -25 -0,42 3,24 3,21
20 - DaLarnas LÄn                        1 368 1 561 -193 -12,36 5 306 5 383 -77 -1,43 2,93 2,93
21 - GÄVLeborG                           1 289 1 450 -161 -11,10 5 084 4 899 185 3,78 2,81 2,67
22 - VÄsternorrLanD                      1 171 1 309 -138 -10,54 4 448 4 524 -76 -1,68 2,46 2,47
23 - JÄmtLanD                            488 620 -132 -21,29 1 933 2 232 -299 -13,40 1,07 1,22
24 - VÄsterbotten                        1 007 1 141 -134 -11,74 4 018 4 112 -94 -2,29 2,22 2,24
25 - norrbotten                          1 038 1 262 -224 -17,75 4 254 4 489 -235 -5,24 2,35 2,45
Övrigt 12 19 -7 -36,84 46 58 -12 -20,69 0,03 0,03

hela landet 44 870 51 287 -6 417 -12,51 180 823 183 496 -2 673 -1,46 100,0 100,00

mrF 14 727 32,82 60 969 33,72 17 115 33,38 63 010 34,34 -2 388 -13,95 -2 041 -3,24
Övrig bilhandel (jur.pers) 12 825 28,59 50 217 27,78 12 989 25,33 46 557 25,38 -164 -1,26 3 660 7,86
Bilhandel total 27 552 61,41 111 186 61,50 30 104 58,71 109 567 59,72 -2 552 -8,48 1 619 1,48
Privat bilhandel(fysisk person) 1 426 3,18 5 946 3,29 1 624 3,17 6 441 3,51 -198 -12,19 -495 -7,69
Juridisk person 4 166 9,29 19 337 10,70 5 588 10,90 20 082 10,95 -1 422 -25,45 -745 -3,71
Privat 11 365 25,33 43 179 23,88 13 483 26,29 45 929 25,03 -2 118 -15,71 -2 750 -5,99
Direktimport 357 0,80 1 141 0,63 478 0,93 1 454 0,79 -121 -25,31 -313 -21,53

Totalt 44 866 180 789 51 277 183 473 -6 411 -12,50 -2 684 -1,46
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Värdtrion på Upplands Motor i Kista som trycker ut 8 000 

bilar per år, Filippa och Anders Lindström från ägarfamiljen, 

och vd:n Kent Jonsson. 

Gladast var förstås Volvofolket. Här, Volvohand-

larföreningens Per Almefelt och Johan Kempas 

tillsammans med GA-chefen Kristian Elvefors.

Motorbran-
schens chef-
redaktör Ing-
Cathrin Nilsson 
och ad Anna 
Frödell som 
mestadels stod 
bakom kameran 
på GA-dagen.

Joachim Due-Boje från MRF, Staffan Boman från Scania ÅFF och 
MRF-ordföranden Lennart Börjesspn.

Martin Hink, Mercedes, 
och Berndt Schmidt 
från Subaru.

Anders Karlander träffade Jan-Åke Görans-
son och Andreas Hall-Frederiksen.

SOLIGT 
enkät-mingel!

Här tas den traditionella gruppbilden av fotograf Rickard Forsberg.

Tomas Ulander, vd för Toyotas 
återförsäljarförening deppade över 
placeringen, ”inte helt oväntat, men 
kraften i försämring var större än 
jag hade räknat med”.

Seatchefen Per Brinkenberg som 
fick hundra procents röster av 
återförsäljarna.

Citroëns generalagent representerades av vd:n Magnus Monié och informa-

tionschefen Fanny Lindquist.

Mingel
2

Här är bilder från offentliggörandet av resulta-
tet i årets GA-enkät som tilldrog sig i ljusa rym-
liga lokaler på Upplands Motor i Kista, norr om 
Stockholm; i leveranshallen skedde prisutdel-
ningen, minglandet tog rum i en av bilhallarna. 
Det var 22:a året som GA-enkäten genomför-
des. Och av någon outgrundlig tur är väder-
gudarna alltid med när resultatet celebreras, 
solen sken i år också!

”Dialogen med handlarföreningen är jättebra och viktigare än någonsin med 

tanke på framtidens extrema förändringar”, sa vinnaren Kristian Elvefors, 

här flankerad av tvåan John Hurtig och trean Sten Forsberg.

Karin Karlsson och Thomas Holm 
gladdes åt Renaults klättring på rank-
ninglistan.

SVÅ:s Pontus Lövrup skakar hand 
med nye MRF-ordföranden Lennart 
Börjesson.

Martin Lindell från Mercedes kommersiella 
fordon trodde inte att märkets pallplats 
skulle hålla i år … och det fick han rätt i. 
Men fjärde platsen var nog så hedrande.

Johan Karlsson kom från Scania.

Lars Engvall, som håller i ÅF-
utvecklingen för BMW, sa att han 
pratat mycket med handlarförening-
en sedan han sett att märket tappat 
förtroende, ”trots att vi tycker att vi 
gör ett bra jobb”.

Nätverkschefen 
Karin Pettersson 
från Volvo Cars, 
servicemark-
nadsansvariga 
Louise Westman, 
Kia, och Roland 
Jönsson från Kias 
handlarförening.
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Avgaser innanför 
pärmarna

Romaner och noveller handlar ingalunda 
enbart om tunga relationer, intellektuellt 

navelskådande eller billig verklighetsflykt. 
Det finns även en del böcker där bilen  

spelar rätt stor roll. Motorbranschen vände 
blicken mot redaktionens bokhylla och 

plockade ner några exempel. 
God sommarläsning!

AV  THOMAS DRAKENFORS

PÅ VÄG (ON THE ROAD) 
av Jack Kerouac.  
Förlag: Bakhåll, 165 kronor.
När On the road gavs ut 1957 blev 
den snabbt en bibel för unga som 
ledsnat på den amerikanska dröm-
men, kids som hellre än att skaffa 
sig hus, hund och herrgårdsvagn 
experimenterade med droger och 
sexualitet, lyssnade på be bop-jazz 
och tog sig fram genom att lifta på 
motorvägarna som några decennier 
in på 1900-talet knöt ihop landet 
från kust till kust. På väg är den 
ultimata liftarbibeln, en kultbok som 
upptäcks av varje ny generation. 
Kerouac och hans beatnik-polare – 
biltjuven och poeten Neal Cassady, 
poeten Alan Ginsberg och ett gäng 
andra – levde det här livet – och de 
har sina alter egon inskrivna i boken.

SKRÄCK OCH AVSKY I LAS 
VEGAS – EN VILD TRIPP TILL 
HJÄRTAT  
av The American Dream  
(Fear and Loathing in Las Vegas), 
av Hunter S Thompson.  
Förlag: Reverb, 186 kronor.
Journalisten Hunter S Thompson 
uppfann en helt egen genre, Gonzo-
journalistik, som i princip handlade 
om att han kastade sig rakt in i det 
han skrev om. I den här boken får 
han i uppdrag att skildra motortäv-
lingen Mint 400 i öknen utanför Las 
Vegas. Men det blir mer än så, inte 
minst en road trip som börjar med att 
han och hans advokatkompis hyr en 
stor röd Chevrolet Convertible och 
fyller bagaget med alla möjliga dro-
ger. Sen ger de sig av mot ”Sin City”. 
Väl där, och hög som ett hus, får han 
även i uppdrag att skriva om en kon-
ferens för narkotikapoliser! Ja, allt 
blir galet på ett sätt som bara Hunter 
Thompson skulle kunna hitta på.

TRUCK STOP 
av David Ericsson.  
Förlag: En bok för alla, 33 kronor.
Vem hade trott att asfalts- och die-
selöknar som Stigs Center i Göteborg 
skulle kunna bli poesi? Eller att en 
långkörning med lastbil skulle gå att 
skildra som en mystisk roadtrip där 
motorvägens artificiella belysning 
och grejer som pallyftare, spännband 
och risigt fett käk förgyller texten 
med estetiska kvaliteter? Truck stop 
är lite av en okänd klassiker. Kul 
också att David Ericsson inte är en 
typisk akademiker som torskat dit på 
chaffisromantik. Han är trucker på 
riktigt och skriver bland annat även 
krönikor i Transportarbetaren.

OM EN BUICK 8  
av Stephen King.  
Förlag: Bra Böcker, 81 kronor.
Mer bil och bok i skön kombination 
än så här kan det väl knappast bli. I 
Stephen Kings roman spelar en Buick 
huvudrollen. En otäck blå jänkare 
som rullar in på bensinmacken i en 
liten stad, med en mystisk svartklädd 
förare bakom ratten. Föraren går upp 
i rök, det gör inte Buicken som visar 
sig vara mer än ett vanligt oktanos-
ande raggaråk. Människor försvinner, 
andra blir bara skrämda från vettet. 
Skräplitteratur? Nja, Stephen King 
har fått lite upprättelse på senare 
år. Den som fortfarande är tveksam 
kanske ändå har sett den mästerliga 
filmen Stand by me, med bland andra 
River Phoenix och John Cusack i roll-
listan. Bygger på en novell av King.

Fotnot: Prisuppgifterna är hämtade 
från Adlibris. Tillfälligt slutsålt?  
Kolla då på begagnatmarknaden  
www.antikvariat.net 

När det gäller de amerikanska 
författarna är de relativt lättlästa på 
originalspråket och i USA finns oftast 
förlag som kontinuerligt trycker nya 
upplagor.

ökar fartenökar farten

Välkommen till en ny framtid!

DEKRA AG i Stuttgart är världsledande inom kvalitetstjänster för fordonsbranschen. 

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

Vi välkomnar därför förstärkningar till följande regioner!

Regiontekniker
• Stockholm • Göteborg • Malmö 

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

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

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

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

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

http://www.antikvariat.net
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Den text som kom in allra sist till Cafés aprilnummer blev någonting 
helt annat än jag hade förväntat mig; roadtripen runt Åre dröjer sig 
kvar i tanken.

UTLÄGGET VAR ENKELT:

En svensk nationalikon lanserade ny prestigebil och erbjöd redaktionen 
en provtur. En typ av pressjippo vi sällan tackar ja till, men med Jonas 
Cramby bakom ratten kunde vi göra det på ett nytt sätt. Vi skulle skicka 
iväg honom att provköra bilen, men strunta i allt vad hästkrafter och 
utrustningsnivåer heter och i stället ställa oss frågan: Vem behöver en bil 
2017?

TESEN VAR ATT för stadsbor, med yrkes- och privatliv placerat längs 
med kollektivtrafikens stamträd, finns inget behov av bil. Jag tror att 
delningsekonomin och miljömedvetenheten är på väg att förändra vårt 
förhållningssätt till bilen. Det är ett skifte som är större än vi anar, i stil 
med mobiltelefonen och internet.

Men naivt nog glömde jag bort skribentens grundinställning till bilen. 
Hans, milt uttryckt, gränslösa kärlek till roadtripen. Vi pratar trots allt 
om mannen som skrivit milvis av matlagnings-texter, men fortfarande 
får flest läsarmejl om en roadtrip i USA.

SÅ HAN KOM naturligtvis inte tillbaka från Åre med en ifrågasättande 
syn på bilen som transportmedel. Han kom i stället hem med en 
hyllning till just roadtripen. Och dessutom en historisk förklaring till 
varför vi människor älskar just denna typ av långsamma (?), tidsödande 
och miljöförstörande transportsätt.

Det brukar ju sägas att dofter är det som starkast väcker minnen till 
liv, men jag är redo att bestrida vetenskapsmännen kring detta, för bilen 
kan inte vara långt därifrån.

MITT STARKASTE roadtripminne började i Sydney och slutade mitt ute 
på den australiska landsbygden. På väg ut i Australiens outback gick 

Krönika

allting fine and dandy, tills motorn började brinna. Helgen som följde, 
strandad i påskstängda småstaden Yass, innehöll ingenting (om de lokala 
ölkonnässörerna tillåter mig beskriva dem så), men är ändå anmärknings-
värt minnesvärd. Just för att den var så innehållslös.

DETSAMMA GÄLLER andra roadtrips. Längs med Portugals röda lerklippor, 
på grusvägarna bortom surfbyn Baleal. Eller omvägarna genom Blekinges 
bokskogar varje sommar. Eller för många år sedan, längs med Hudson-
floden i lånad bil, på jakt efter ett Woodstock-fält som var just bara ett 
fält. Eller den senaste förälskelsen, upp till lantstället i Stockholms norra 
skärgård. När man kommer bort från motorvägen och slingrar sig fram 
genom Roslagen på vägar som vare sig tillåter hög fart eller omkörningar.

NÄR VI PÅBÖRJADE produktionen av Cafés aprilnummer blev jag och 
familjen påkörda i en bilkö. Allting slutade lyckligt, förutom att bilen 
blev skrotad och jag personligen fick en skadad front. Men nu har vi 
varit utan bil i snart en månad, och även fast vårt dagliga behov är rätt 
begränsat saknar jag den mer än någonsin.

Inte så mycket för att jag behöver en bil. Det gör jag inte, egentligen. 
Men mer för att jag vill ha en. Och bara sitta där.

Och göra ingenting.

”JONAS TERNING, 36, ÄR CHEFREDAKTÖR PÅ CAFÉ. HANS FÖRSTA BIL VAR EN LANCIA 
Y10 FIRE, INKÖPT FÖR 3 000 KRONOR DÄR SÄLJARENS STARKASTE ARGUMENT VAR 
JUST MODELLNAMNET FIRE. 18 ÅR SENARE HAR HAN KÖPT EN NY BIL DÅ HANS BARN 
DENNA GÅNG BLEV FÖRTJUSTA I MODELLNAMNET: NISSE QASHQAI.”

AV JONAS TERNING

FRÅN ENSTAKA OBJEKT 
TILL TOTALLÖSNINGAR

RIKSTÄCKANDE SERVICE

ACKREDITERAD 
KALIBRERING Helautomatisk kalibrering  

av momentnycklar.
Nu förstärker vi helhetsgreppet gällande kalibrering, service  
och verkstadsutrustning för fordonsverkstäder och har  
investerat i helautomatisk kalibreringsutrustning. 

Från och med vecka 10 2017 klarar vi även att kalibrera elektroniska 
moment- och vinkelnycklar typ 714R, 713R och 730D från  
Stahlwille och liknande momentnycklar.

Mönsterdjups 
scanner.

För snabb och enkel 3D diagnos av mönsterdjup och förslitningsstatus 
på däck. Mäter med en upplösning av över 20 000 punkter och ger 
mycket förklarande 3D bild av däckets kondition. 
Efter mätning kan man skriva ut eller maila en utförlig statusrapport 
direkt till kund.  
Kommunicerar med Wi-Fi.  
Levereras tillsammans med läsplatta i verkstadståligt skydd samt  
förvaringsväska med laddare.

AUTMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

Ackred. nr 10054
Kalibrering

ISO/IEC 17025
0510-88 490 • info@carpart.se • www.carpart.se

Mycket motorväsen  
för ingenting

”Vi har varit 
utan bil i snart 
en månad, jag 
saknar den mer 
än någonsin”

E14 MELLAN DUVED 
OCH ÅRE.
Sveriges längd lämpar sig 
synnerligen väl för roadtrips. 

Jonas Cramby hämtade ut en bil 

på Östersunds flygplats och gav 

sig iväg.

C A F É      103

Rulla ut på de svenska vägarna i vår. Cafés Jonas Cramby 

utforskar – via Ulf Lundell, buddism och ett par bensin-

macksstövlar – den magiska roadtripromantiken.  

Text och foto Jonas Cramby

Motor

VÄGEN ÄR M ÅLET

102     C A F É

Artikeln som 
krönikören 
refererar till.



 

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

NU FINNS ETT STORT UTBUD FRÅN 
CORGHI HOS CONTINOVA
Corghi Jolly är utrustad med Corghis patenterade demonterings/monteringshuvud 
som gör demonteringen mycket enkel utan kontakt med fälgen! Däckjärn behövs 
ej, inga skador på däck eller fälg. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Automatisk positionering av verktygsarmen 
i förhållande till hjulet, väljs enkelt på touchpanelen via inställning av fälgens 
tumstorlek. Hjulet monteras på maskinen snabbt och säkert med en manuell 
låsning via fälgens centrumhål. Den dubbla clinchpressen kan användas vid 
demontering och montering av däcket. Steglös hastighet på monteringbordet med 
bibehållet vridmoment oberoende av varvtal. Standardutrustad med hjullyft och 
monteringshjälp.

• Corghis patenterade demontering/monteringingshuvud
• 220V inverter motor med 2 hastigheter, kraftigt vridmoment
• Övre och undre clinchlossarrullar
• Inställning av monteringshuvudet med ett knapptryck
• Extra kraftig konstruktion
• Inklusive hjullyft
• Inklusive monteringshjälp
• Fälglåsning via centrumhålet
• Ingen kontakt med fälgen
• Ergonomisk kontrollpanel
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