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51
”Ge fem minuter mer ...
... och halvera backjobben – som kostar minst två och en halv gång mer 
än vad man får in på grundjobben”, säger norske verkstadsanalytikern 
Jon Erik Ludvigsen som Motorbranschen träffade i Oslo.

30

MOT FRAMTIDEN

Telematik, självkörande bilar, 
elvägar och snabbussar – vi 
har kokat ner framtidens 
teknik på åtta sidor.

13
Kalle Andersson jobbar  
på ultramodern verkstad

PL ÅT & L ACK

Vi besöker Bilia Jägersros fashionabla anläggning.
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Stämningen
KAN I VÄRSTA fall betyda att någon går till 
domstol med en stämningsansökan – inte så 
trevligt kanske. Men stämning har också en 
positiv betydelse, nämligen att stämningen är 
god. Och det är av stor betydelse i förhandlingar, 
styrelsearbete och inte minst i en förening eller 
på en arbetsplats. 

För MRF är det viktigt att vi gentemot 
våra parter – medlemmar, politiker, GA och 
försäkringsbolag – kan ha en god stämning. Det 
underlättar både samarbete och förhandlingar. 
Vi behöver inte alltid tycka lika, men en god 
stämning leder ofta till bra lösningar. Detsamma 
gäller i våra medlemmars kundkontakter. 

NÄR JAG NU efter nästan 18 år, varav 13 som 
VD, lämnar över till Tommy Letzén, önskar jag 
att stämningen består och blir ännu bättre. Jag 
känner mig trygg och glad över valet av VD. 

Att gamla sanningar blir som nya är något 
man kan konstatera när man blickar tillbaka i 
gamla nummer av Motorbranschen eller proto-
koll. Så kommer det nog alltid att vara, men 
skillnaden är väl att kraven ökar på en alltmer 
transparent och konkurrens-
utsatt marknad.

MRF:S ROLL har alltid varit att 
skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för våra medlemmar, 
både verkstäder och bilhan-
del, så att de kan leva upp till 
kundernas förväntningar 
på kvalitet och service.

Vi ska ju vara den 
bransch kunderna har 
störst förtroende för, 
eller hur!

Tack så mycket 
personal, distrikt, 
medlemmar, styrelser 
och alla andra, för 
dessa fina år!
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Ingrid – din coach 
inom bilfinansiering

Ingrid Malmström
Partner Support 
Tel: 010-156 14 76

Första bilen: Folka 1300
Drömbil: Mini Clubman
Arbetat med bilfinansiering: 28 år
Dold talang: Familjen utmanar mig 
inte i frågesport…

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
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Renault Kadjar
Med Kadjar utvidgar Renault sitt crossover-
program med en modell i C-segmentet som 
hamnar mellan dagens Captur och Koleos. Kadjar 
är byggd på den gemensamma Renault-Nissan 
CMF C/D-plattformen och man drar därmed nytta 
av alliansens samlade expertis inom segmentet 
crossovers. Renault Kadjar kommer i 4x2- eller 
4x4-utförande. CO2-utsläppen är 99g/km.

2  DET HÄNDER I  BRANSCHEN

Sport Coupé Concept GTE från VW
GTE fastback med 380 hk ska ge samma långfärdsegenskaper som en Gran 
Turismo samtidigt som den gör det möjligt att köra med noll utsläpp, tack 
vare två elmotorer och ett batteri, som kan laddas externt. Konceptbilen 
med en topphastighet på 250 km/h har en bränsleförbrukning vid blandad 
körning på 2,0 l/100 km. Motorbranschens yrkesnämnder/”Tempen på motorbranschen 2015”

”Motorbranschens företag 
behöver nyanställa 4 998 
personer på tre års sikt”

”Körkort” för ditt företag
Det har knåpats med i många 
år men nu är MRF och Bil Swe-
den klara med ”Riktlinjer för 
ett ledningssystem” – specifi-
cerade minikrav för kontroller 
som intygar att en skadeverk-
stad jobbar som den ska.

DET SKA BLI lättare för skade-
verkstäder att undvika misstag 
med den nya skriftliga hjälpredan 
som tagits fram. MRF har bifogat 
ytterligare anvisningar till sina 
medlemmar.

– Vår rekommendation är att 
jobba minst efter denna standard, 
riktlinjerna ska ses som en mini-
minivå för jobb med personbilar 
och transportbilar upp till 3,5 ton, 
säger MRF:s servicemarknadschef 
Joachim Due-Boje.

Naturligtvis är branschens 
initiativ påkallat från försäkrings-

SKADEVERKSTAD

Fullt fokus på 
servicemarknad 
och kundnöjdhet 
under 2015 för 
Volkswagen och 
Sten Forsberg.

Följ riktlinjerna om du 
vill vara kvar på banan 
är rådet som Joachim 
Due-Boje ger.

bolag och fordonstillverkare vars 
anvisningar ligger i botten. Mycket 
handlar om att hitta orsakerna till 
fel och kunna undvika dem för att 
öka volymerna, motivera persona-
len och vinna tid.

Allt ska dokumenteras. Det 
ska finnas kvalitetsledningssys-
tem, fungerande organisationer, 
kännedom om lagar, en skadeakt 
för varje objekt, schysta lokaler, 
digitala planeringssystem och 
minst kvartalsredovisning. För att 
bara nämna något. Vissa artiklar i 
ledningssystemet gäller från start, 
som till exempel att följa Allmänna 
reklamationsnämndens beslut.

– Många gör ju allt det här re-
dan med hjälp av kvalitetslednings-
system. Men allt tål att putsas och 
det här är en hjälp till självhjälp för 
att höja kvaliteten, säger Due-Boje.

Riktlinjerna är frivilliga men för 

alla som vill ligga bra till hos försäk-
ringsbolagen kan det vara smart att 
följa dem och förbinda sig en egen 
revision av en självvald tredjeparts-
kontrollant årligen.

Vad händer för dem som får en 
bock i kanten?
– De får ett halvår på sig att upp-
rätta en handlingsplan inför en ny 
revision på nedslagna punkter.

Och de som får underkänt igen?
– De får sitta där med Svarte Petter 
och förmodligen färre uppdrag, 
säger Joachim Due-Boje

Han berättar att ett projekt med 
fyra pilotverkstäder har rullats ut och 
poängterar att riktlinjerna kan kom-
ma att revideras i nya upplagor över 
tid. De nuvarande finns att ladda ner 
kostnadsfritt på både MRF:s och Bil 
Swedens webbplatser. 2  icn

Front 

VW vässar verkstaden
Volkswagen växer och nya anläggningar pop-
par upp här och var. Fortfarande är största ut-
maningen att öka kundnöjdheten i verkstaden.

VOLKSWAGEN ÅNGAR på och har nu 
en bra bit över 16 procents mark-
nadsandel vad gäller nybilsförsälj-
ningen. Inom några år kan Volvos 
tätposition vara hotad. För Sten 
Forsberg, chef för Volkswagen Per-
sonbilar i Sverige, är inte en placering 
hit eller dit något självändamål.

– Men vi har givetvis inget emot 
att vara etta. Vi vill fortsätta växa, 
och det gör inget om det sker lång-
samt, säger han.

Den stadiga tillväxten under 
lång tid har lett till att behovet av 
verkstadstimmar nu växer med 
närmare tio procent per år.

– Det är en utmaning att 
utveckla kapaciteten på både sälj- 
och verkstadssidan. Det är något vi 
arbetar hårt med.

Men någon tendens till växtvärk 
vill Sten Forsberg inte vidgå. 

– Det hade vi möjligen för 15 
år sedan, men inte nu. De senaste 
åren har vi ökat antalet försäljnings-

Hallå där Christopher Lundström, vd Skellefteå Bil
Ni öppnade i höstas VW-försäljning 
i Arvidsjaur, varför?
– Vi har strävat efter ett riktigt ÅF-
avtal i Arvidsjaur med VW och nu 
lyckades vi. Vi är otroligt nöjda och  
ser att det finns en stor efterfrågan  
på våra produkter.
 
Ni har anammat VW:s nya begag-
natkoncept Das weltauto. Vad är 
det?

– Konceptet är ett samarbete med 
generalagenten som ger våra kunder 
bland annat ett års garanti och garan-
terat högre kvalitet på försäljnings-
processen. Hittills har det fungerat 
väldigt bra.  
 
Det har varit en del skriverier om 
produktproblem, upplever du 
några sådana?
– Nej, inte med tanke på de stora  

volymerna. Man blir så klart alltid 
orolig när det skrivs saker, men jag 
upplever inga stora produktproblem.
 
Är det mer lönsamt att sälja bil  
i Norrland?
– Ibland tror jag det. Vi har lättare att 
skapa lojala band till kunderna och 
konkurrensen är mindre, samtidigt 
måste vi ha samma höga nivå på stan-
dards som större anläggningar. 2 

ställen från 70 till 90, och öppnat 
på ställen där vi tidigare inte haft 
representation, som i storstads-
områden som Aröd i Göteborg 
och Smista i Stockholm, men även 
på landsorten som i Vimmerby, 
Mariestad och Arvidsjaur.

UNDER 2015 har Volkswagen fullt 
fokus på servicemarknad och 
kundnöjdhet.

– Vi vill på allvar vara i toppen i 
branschen när det gäller nöjda verk-
stadskunder, säger Sten Forsberg.

Historiskt har just detta varit 
VW:s akilleshäl. Enligt tidningen 
Vi Bilägare brottas märket med 
lacksläpp på nya bilar. En särskild 
arbetsgrupp med representanter 
från både handlare och gene-
ralagent har tillsatts, men Sten 
Forsberg tonar ner problemen.

– Vi jobbar hela tiden med att 
utveckla våra processer och vår 
verksamhet, säger han. 2 ???  ??? na

MRF utarbetar villkor
för privatleasing
MRF är i färd med att ta fram 
villkor för ordertecknandet för 
privat-/konsumentleasing som 
ska stämmas av med Konsu-
mentverket.

– Önskemålen om bransch-
gemensamma villkor är många 
i och med att privatleasingen 
ökar. I princip alla varumärken 
försöker i dag ha rutiner för att 
kunna erbjuda privatleasing, sä-
ger bilhandelsansvarige Johan 
Holmqvist.

Villkoren väntas bli klara 
till hösten. Också riktlinjer för 
återlämningsrutiner och vad 
som till exempel kan anses vara 
”normalt skick” vid återlämnan-
det tas fram.

Initiativet välkomnas av 
finansbolagen som jobbar nära 
bilhandeln. Vid ett möte med 
dem diskuterades också Konsu-
mentverkets tydliga förbudslinje 
mot billån utan kontantinsats.

– En allmän hygienfråga 
som har stor betydelse för 
den seriösa bilhandeln, kom-
menterar förbundsjurist David 
Norrbohm.

Auto 7H hackat av IS
Härförleden fick Auto 7H sin 
webbplats hackad av någon, 
eller några, som utgav sig vara 
terroristorganisationen Isla-
miska staten, IS. Överst visades 
den svartvita flaggan och med-
delandet ”We are everywhere”.

Flera svenska sajter har varit 
utsatta. Auto 7H:s vd Claes-Åke 
Gimmersta tar det med ro.

Kia till anrik firma
Gustaf E Bils anläggning i 
Mariestad har börjat sälja och 
serva Kia som komplement till 
Opel och Peugeot. Företaget är 
även auktoriserad verkstad för 
Saab och Chevrolet. Gustaf E Bil 
har även anläggningar i Skövde, 
Vara och Lidköping. Företaget 
ingår i Midway Holding, omsät-
ter cirka 300 miljoner årligen 
och har cirka 80 anställda.
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Många bilföretag kan förbättra sina affärer om de 
också säljer vinterhjul med alla nya bilar. Bara hälf-
ten av alla nya bilar, köps nämligen med vinterhjul.
Men det är inte alltid enkelt för en säljare att hitta 
och föreslå passande däck och fälg, och att ge 
pris, när kunden sitter och väntar.
Nordic Wheels har löst problemet. Med vårt 
enkla webbverktyg anger du bara modellkod 
eller regnummer, så får du - och din kund - direkt 
ett antal alternativ på skärmen, att välja mellan. 
Och efter ytterligare ett par knapptryckningar är 
hjulen på väg, till rätt plats, på rätt dag.
För att man ska slippa hoppa in och ut ur olika 
program, kan vi också integrera vårt webbverk-
tyg i ditt företags eget datasystem på olika sätt. 
Vi skräddarsyr en lösning där du själv bestämmer 

hur mycket du vill vara ihopkopplad med oss. Vi har 
redan gjort det hos en rad nöjda kunder.

Ta en titt på vår webbplats, så förstår du hur 
vi tänker. Eller slå en signal, så kommer vi 

och visar på plats.

Vi förenklar din däckaffär!

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

VARJE ÅR SÄLJS 

150.000 

NYA BILAR  

UTAN  

VINTERHJUL! 

 VI KAN TA 
   OSS IN I ERT
     DATASYSTEM!

nordicwheels_annons_motorbranschen_april_15.indd   1 2015-03-20   13:41

Ännu mer Holmgrens
Holmgrens Bil kompletterar 
sina anläggningar i Vimmerby, 
Vetlanda och Karlskrona med 
försäljning och service av Nissan. 
Sedan 2014 har Holmgrens även 
Nissan-representationen i Jönkö-
ping, Växjö och Kalmar.

Ny Fordhandlare
i Karlshamn
Hermi Bil, Ford-återförsäljare i 
Växjö, stängde nyligen sin filial i 
Karlshamn i västra Blekinge. Ford-
försäljningen och lokalerna i Karls-
hamn har överlåtits till Carltne Bil.

Hermi Bil fortsätter som tidi-
gare med Ford-representationen 
i Växjö.

Mustang och Vignale
enbart i Ford stores
Nya Ford Mustang, liksom Fords 
likaledes nya prestigemodell 
Vignale, ska i Europa enbart säljas 
som en del i det nya säljkonceptet 
”Ford stores”, separerade från 
andra Ford-modeller.

Än så länge är det endast Ford-
säljarna i Halmstad och Väners-
borg som kvalificerat sig i Sverige, 
men fler är på gång berättar Ford 
Motor companys informationschef 
Ola Norberg.

– Vi hoppas ha en handfull 
”Ford stores” vid årsskiftet och ett 
tiotal spridda över landet fram- 
över. En mer exakt tajming behål-
ler vi för oss själva, säger Ola 
Norberg som heller inte vill uppge 
några mål för den svenska försälj-
ningen av Mustang och Vignale för 
2015 och 2016.

– Vi kan dock konstatera att 
vi kan sälja betydligt fler Ford 
Mustang än vår tilldelning.

Ford har i dag drygt 80 för-
säljningsställen och något över 
100 auktoriserade verkstäder i 
Sverige. PL

Jonny Edström på Öre-
bro Billackering som är 
en av verkstäderna där 
tidsstudier görs.

Reparera bättre än byta
DET BÖRJAR BLI dags att reparera 
strålkastarglas i stället för att byta ut 
dem när de blivit repiga vid skada. 
Reparationsmetoder och material 
finns och just nu pågår en tidsstudie.

– Så länge det bara är en repa 
eller repor i strålkastarglaset är det 
reparabelt och det finns mycket 
att vinna. Verkstäderna får sälja 
fler timmar, försäkringbolagen 
får en lägre skadekostnad och det 
viktigaste, miljöbesparing, säger Jan 
Olvenmo, ansvarig för bilplast-
sektionen på MRF som drivit på 
projektet.

Vanligast är ju att hela strålkas-
taren byts när glaset har repats. I 
dag lagar en del verkstäder strål-
kastarglas, men det florerar många 

SKADEVERKSTAD

bristfälliga metoder och material 
ute på marknaden.

– Det finns många konstiga 
reparationsmetoder, helt förkastligt 
är till exempel att bara slipa bort 
uv-skyddet och sen polera upp 
ytan. Då återkommer förmodligen 
kunderna med ett gulnat glas efter 
några månader.

– Nytt uv-skydd ska läggas på 
när glaset är slipat. Redan nu vill 
vi förespråka att jobben utförs av 
plastreparatörerna på verkstä-
derna. Dels ger det en möjlighet att 
öka antalet plastreparationer, dels 
har vi sett att en skadad strålkas-
tare ofta också har andra skador 
än bara glaset, som exempelvis ett 
trasigt fästöra, säger Jan Olvenmo.

TESTERNA OCH tidsstudierna har 
pågått i ett och halvt år och utförs 
på tre verkstäder.

– De som deltar är positivt 
överraskade och förvånade över 
hur mycket repor som kan slipas 
bort.

– Fortfarande testas olika 
uv-skydd. Leverantörer som vill 
ha sina coatingprodukter testade 
får gärna höra av sig, säger Jan 
Olvenmo.

Till hösten ska tider finnas i 
Cabas.

– Det ska sägas att det också 
går utmärkt att reparera glas som 
tidigare har saknat uv-skydd. 
Resultatet blir nästan bättre än 
nyskick, säger Jan Olvenmo. 2  icn

Före

Efter
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”Regeringens mål är ett 
jämlikt Sverige som håller 
ihop. Här har transport- 
politiken sin givna plats.”

Ny Tucson från Hyundai
Fronten på nya Tucson domineras av Hyundais 
sexkantiga grill som binder samman de två led-
strålkastarna och skapar en karaktäristisk identitet. 
Genom att luta A-stolparna kraftigt bakåt, ger de 
intryck av att vara fristående från den långa motor-
huven och förstärker den profilen. Akterpartiet har 
en ren och enkel design med horisontella linjer.

Front

Infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Nya Audi R8
Vid bilsalongen i Geneve presente-
rade Audi den andra generationen av 
högprestandasportbilen Audi R8. V10 
mittmotorn och nyutvecklat quattro-
system ger imponerande prestanda, 
speciellt i toppversionen med 610 hk 
som gör 0-100 km/h på 3,2 sekunder 
med en topphastighet på 330 km/h. 

DE SENASTE sju åren har antalet 
utländska medborgare i styrelserna 
inom det svenska näringslivet mins-
kat från 6,4 procent till 5,6 procent. 
Det är stor skillnad mot 12 procent 
2001 då frågan hade drivits av bland 
annat ABB-chefen Percy Barnevik. 

MRF-återförsäljarna har få utländ-
ska medborgare i bolagsstyrelserna, 
3,2 procent. Andelen har legat kring 
3 procent senaste åren men en liten 
uppgång skedde i fjol. Bland icke-

Antalet utländska medborgare minskar

Blågult i styrelserna
Vi lät Bisnode undersöka medborgarskapet hos styrelsemedlemmar i fordons-
branschen visavi andra bolagsstyrelser. I vår bransch är skillnaderna stora 
mellan olika typer av företag. Bland MRF-anslutna återförsäljare av bilar är  
andelen utländska medborgare i styrelserna 3,2 procent.

STATISTIK

Plastreparatörsutbildningar 
Bojo utbildningar, Mjölby
13–16 april, 25–28 maj
Grundutbildning plastreparatör i ny utökad tappning. 
Anmälan till MRF:s kansli, senast en månad före kursstart.

The Commercial Vehicle show, Birmingham
14–16 april
Englands största mötesplats för åkare, påbyggare och service- 
marknaden på den tunga sidan. www.cvshow.com

Amsterdam International motor show
16–26 april
Amsterdams motorshow är tillbaka med bland annat modellnyheter, 
en klassikerhall, hastighetsbana och motorbygge för besökarna.
www.autorai.nl

Auto China
20–24 april
Trettonde upplagan av den internationella bilutställningen i Beijing, 
en plattform för innovativ teknik och märkesreklam, stor variation 
av varumärken. Arrangörerna har jobbat hårt med att förbättra 
programmen, tjänsterna och atmosfären. 
http://www.chinaexhibition.com

MRF-stämma   
22 april      
Årsstämma i med Motorbranschens riksförbund, på Radisson Blu 
Arlandia hotel, Stockholm-Arlanda, där avgående vd:n kommer att 
avtackas och den nye vd:n presenteras. Samtidigt håller Motorbran-
schens arbetsgivareförbund stämma.

Young European truck driver + öppet hus på  
Scania, Södertälje
24–25 april  
Utanför chassiverkstaden avgörs Europafinalen i lastbilskörning där 
Sverige representeras av Andreas Söderström från Växjö. Öppet hus  
på Scania.

Automechanika Chicago 
24-26 april
Automechanika-familjen utökas med Automechanika Chicago på 
McCormick Place, den största amerikanska mässan för eftermarkna-
den med fokus på teknikutveckling inom såväl skade- och servicesidan. 
www.messefrankfurt.com

Automotive Dealer day
21–23 april Verona, Italien
Mötesplats för opinionsbildare och beslutsfattare den europeiska 
bilbranschen – återförsäljare, verkstäder, leverantörer och tillverkare. 
Ett 30-tal föreläsningar, varav huvudseminarierna simultantolkas till 
engelska. Sista registreringsdag är 18 april. www.dealerday.it

Händer framöver

Andel utländska medborgare i bolagens styrelser
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medlemmar är andelen 4,6 procent, 
vilket är en nedgång från 2008 då 
andelen var 6,1 procent.

BLAND MRF-ÅTERFÖRSÄLJARE 
av lastbilar och bussar är andelen 
densamma som för hela näringslivet, 
5,6 procent, dock en nedgång från 
toppnivån 2008 på 7,4 procent. 

Styrelsemedlemmar med utländskt 
medborgarskap är däremot betydligt 
större hos de 100-talet lastbils- och 

busshandlare som inte är MRF-
anslutna. 2014 utgjorde de 14,8 
procent. 

INOM BILPLÅT- och lacksreparatio-
ner är andelen utländska med-
borgare i styrelserna mycket låg, 
mellan 0,7 och 1 procent på senare 
år. Inom däcksservice pendlar 
andelen kring 2 procent och inom 
icke-specialiserad bilservice kring 
1 procent.

Däremot är det betydligt fler 
utländska medborgare i företag 
som sysslar med partihandel av 
bilreservdelar – 15,7 procent 2014. 
Fem år tidigare var den uppe i 
18,4 procent. Detaljhandeln med 
bilreservdelar har bara 2–3 procent 
under hela mätperioden. 

Undersökningen gäller åren 
2008-2014 och omfattar företag 
med minst 1 miljon kronor i om-
sättning.  ac

Du måste vara 
drömkunden för 
ditt försäkringsbolag

Du är lojal trots att ni  
betalar mer än ni behöver!

Men lugn, 
det finns ...

http://www.messefrankfurt.com
http://www.dealerday.it
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Juke Nismo RS
Med mer prestanda, ett vassare chassi, starkare 
bromsar och extra utrustning är nya RS en 
extremare version av Nissans kompakta cros-
sover. Nismo RS bygger på Nismo:s omfattande 
erfarenhet inom motorsport och har en 1,6-liters 
DIG-T-motor med 2WD på 218 hk. Nismo RS 
finns även som fyrhjulsdriven version med 
Xtronic-växellåda.

Front

Extravagant lackbox
På Bilia i Jägersro i Malmö lig-
ger förmodligen Europas mo-
dernaste plåt- och lackverk-
stad med tre olika lackboxar 
och en ventilation som de 
flesta bara kan drömma om.

NÄR PLÅT- OCH lackverkstaden 
skulle flyttas från Värnhem till 
anläggningen på Jägersro i somras 
slogs det på stort. Bilia byggde det 
modernaste och nyaste med en 
arbetsmiljö som medarbetarna 
beskriver som lyxig. 

– Det blev stor skillnad jämfört 
med tidigare. Vi ser många fördelar 
både ekonomiskt, miljömässigt och 
kvalitativt, säger Lars Ribbingström 
som är chef för skadeverkstaden.

Lackverkstaden innehåller tre 
boxar. En ”vanlig” för grundfärg. 
En box, där man både kan lacka 
och torka, med fyra meter i tak-
höjd för att få plats med Renaults 
största transportbilar. 

Henry Ford grundade Ford Motor Company 1903 och i början tillverkades 
endast ett par bilar om dagen i Ford-fabriken på Mack Avenue i Detroit.  
Men mycket har hänt sedan dess och förra året sålde vi 5 miljoner nya bilar 
världen över och den siffran spås öka kraftigt.

Här i Sverige har Ford Motor Company varit aktivt i över 90 år och under  
2015 lanserar vi 8 nya personbilar utöver det redan starka utbudet av  
transportbilar. Därför söker vi nu fler återförsäljare i Sverige som 
tillsammans med oss vill skriva nästa kapitel i Henry Fords historia.

Intresserad? Hör av dig!

Ford Motor Company AB 
Affärsutvecklingschef 
Jacob Lindblad 
Tel: 031-707 10 30 
Mail: jlindbl9@ford.com

Bli Fords nya återförsäljare.

Go Further

av svenska killar mellan 15 och 24 år följer ett bil/MC-märke 
på Instagram. Motsvarande andel bland tjejerna är 1 %.

Ungdomsbarometern

11 procent ...

Premiärklampning
För en månad sedan, samma dag 
som den nya lagen trädde i kraft, 
klampade Uppsalapolisen första 
lastbilen. Det utlandsregistrerade 
fordonet hade en övervikt på 2,3 
ton och var lastat med en personbil 
som skulle till testområdena i 
Lappland. Bilen lastades omgående 
av och kördes för egen maskin till 
övre Norrland.

För klampningen användes 
ventillås på två av hjulen. Uppsala-
polisen tillhör ett av tre distrikt som 
tester olika typer av metoder.

Fan av Youtube
I förra numret skrev vi om Håkan 
Pohls lyckade rekryteringskampanj 
på Youtube. Härförleden kom ett 
mejl från honom där han i förkortat 
skick skrev så här:

”Jag fascineras av kraften i de 
nya medierna. Snabbheten och 
spridningen är brutal om man träf-
far rätt. Jag rekryterade ju all min 
personal den här vägen och har kan-
didater över för tio anläggningar till.

Ta del av vårt senaste alster i 
mediavärlden. Lite enkelt kanske 
ni tycker, men det är ju det som är 
grejen. Snabbheten från tanke till 
publicerat är väldigt kort.”

Härmed delgett med Håkans 
goda minne! Kolla själva på ”KC-tv”.

Snart lyfter vi!
Svävande bilar som i technicolor-
serien Jetsons. I den lilla kuststa-
den Manhattan Beach i sydvästra 
Los Angeles har företaget Aerofex 
utvecklat den svävande tvåmanna-
motorcykeln Aero X som uppfyller 
alla Jetsons-drömmar. För en 
deposition på nätta 40 000 kronor 
ska hyrestagare med början från 
2017 kunna sväva fyra meter ovan 
mark och på så sätt slippa trista 
begränsningar som vägar.

… i vår utlottning av fem halvtim-
meskörningar i Upplevelsepresents 
F1-simulator blev följande: Joakim 
Noah Amorell, Robert Andersson, 
Joakim Johansson, Kenneth  
Johansson och Daniel Simunovic.

– Den tredje boxen är en kombi-
box med plats för två bilar. Mellan 
arbetsstationerna finns en osynlig 
ventilationsvägg. Alla partiklar sugs 
ner i filter som sitter under golvet 
och en bil kan faktiskt utan problem 
målas vit på ena stationen medan en 
annan målas svart på den andra.

LUFTEN, SOM kommer in i frisk-
luftsmaskerna, kallas ”sjukhusluft” 
eftersom det är samma luft som 
används på sjukhus. 

Boxen har möjlighet att lyfta och 
sänka bilar.

– Det blir enklare eftersom man 
slipper stå i jobbiga ställningar. Ska 
taket målas kan bilen sänkas ner 
helt. Och sprutan kan hållas i samma 
läge, vilket innebär mindre risk för 
luftbubblor och ojämnt flöde.

Torkrummen värms upp med 
naturgas, något som dragit ner 
driftkostnaden.

Jobbmässigt kan Bilia Jägersro 

hantera fler bilar samtidigt än 
tidigare. Hela kedjan kan svälja 
25 bilar inne i verkstaden, jämfört 
med 8-10 tidigare. I källaren finns 
parkering, vilket gör att dörrar inte 
behöver hängas på för natten.

DET FINNS också en arbetsplats 
där småjobb kan tas in.

– Det kan vara parkeringsska-
dor eller andra skavanker som ska 
åtgärdas och behöver prioriteras så 
att kunden slipper vänta, säger Lars 
Ribbingström.

En del i kvalitetssäkringen är att 
alla medarbetare måste godkänna 
de jobb som föregångaren har gjort, 
ett arbete som gett goda resultat.

Bilia i Jägersro står inför ett 
ännu större bygge i vår när det är 
dags för den tredje Bilia-anlägg-
ningen att uppgraderas till ”am-
bassadöranläggning”. Stockholm 
och Sisjön i Göteborg står redan 
klara. 2 me

Boxen med fyra meters takhöjd 
ger möjlighet att ta in Renaults 
högre transportbilar.

Kalle Andersson sprutlackerar delar i 
kombiboxen. I förgrunden en bil som 
delvis är nedsänkt. Lyften förenklar 
arbetet och ger bättre kvalitet.
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Vinnare ...
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Verkstadsmässorna blir fler, senast ut var Easy Fairs ”Fordons-
verkstad 2015” i Kista utanför Stockholm, en mötesplats som 
vuxit och mognat. Mer än 100 företag ställde ut, fler än 3 000  
besökare kom under två dagar. Det var affärsfokus i montrarna 
och bra tryck på den öppna scenen. Där sågs bland annat motor-
stjärnorna Tina Thörner och Kenny Bräck, och där tilldrog sig en 
livfull däckdebatt med rubriken ”Premium visavi billiga”.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Verkstadsvimmel
på expo i Kista

Mjuka värden 
gav rekordvinst
J Bil som gjort sig känt 
med sina värdegrun-
der kärlek, energi och 
dynamik berättar i ett 
pressmeddelande att 
de mjuka värdena har 
visat sig ge resultat i 
hårda siffror. Trots en 
hög expansionstakt för-
dubblades vinsten 2014 
i jämförelse med året innan.

Företaget har under de senaste 
två åren gått från ett till sex varu-
märken och utökat med en fjärde 
anläggning i Stockholmsområdet. 
Personalen har vuxit från 48 till 85 
anställda och omsättningen har ökat 
från 293 miljoner till 464 miljoner. 
Rörelseresultatet 2014 uppgick till 
9,2 miljoner, en ökning med 124 pro-

cent jämfört med föregående år.
– Vi är oerhört stolta. Extra kul 

eftersom vi vet att vår personal 
presterar så bra för att de trivs och 
är engagerade, det borgar för en 
långsiktigt hållbar affär. Det häftiga 
är att vi även har en vinstdelnings-
filosofi, den ökade vinsten innebär 
mer pengar i plånboken för våra 
anställda, säger vd:n John Marnell 
(bilden).

Tak för tungviktare
Det är en mäktig boning som 
AN Bärgning i Uppsala har 
rest åt sin lika mäktiga for-
donspark.

PÅ FEM ÅR har AN Bärgning 
utökat sin flotta från fem till tolv 
fordon. Det blev trångbott. Nu har 
bilarna, varav tre tungbilar, flyttat 
in i ett sprillans nytt stall i Libro-
bäck i Uppsala med tvätthall och 
tre stora verkstadsfack, ett mång-
miljonbygge på 550 kvadratmeter.

Under taket ryms bland annat 
tre tungbilar, inalles alltså tolv for-
don av fem olika märken. Iögonfal-
lande är trucken, lackad av Tonny 
Nilsson i Assistancekårens färger, 
som har använts flitigt under 
kommunens sandupptagning i vår; 
trucken har lyft felparkerade bilar 

medan gatorna under dem sopats.

AN BÄRGNING köptes för sex år 
sedan av Åke Arnell, Jonas Arnell, 
Tony Nilsson och Jimmy Petters-
son. Häromåret såldes stationerna i 
Enköping, Bålsta och Kungsängen 
och verksamheten koncentrerades 
till Uppsala.

Sedan dess har det investerats, 
bland annat i fyra lyftkuddar och 
fyra nedtagningskuddar. Alla sju 
anställda har gått Tyas bärgnings-
kurs och företaget har samtliga 
ISO-certifieringar.

Åke Arnell var tidigare bilhand-
lare med S:t Olof Bil & Motor i 
Uppsala.

– Nu får jag ta hand om efter-
lämningarna i stället, säger han 
med ett bullrande skratt. 2 icn

Ägartrojkan Jimmy Pettersson, Tony Nilsson, Jonas 
Arnell och Åke Arnell vid den nya anläggningen.

Tina Thörner 
(bilden) och 
Kenny Bräck 
var dragplåster 
på den öppna 
seminariescenen 
i mässhallen.

John Quina 
demonstrerade 
quick fix i en 
transparent 
mini-lackbox. 
Bakom showen 
stod Pivab, 
Standox och 
Mirka.

Mikael Arsovski från Würth med 
egenkomponerad fruktsöt doft på 
nya Svanenmärkta vaxschampot 
från A clean partner.

Nederman 
visade det här 
smidiga höj- 
och sänkbara 
avgasmun-
stycket som 
är svensktill-
verkat. Kostar 
runt 10 000 
kronor exkl 
moms.

Car-Part visade de nya finesserna 
på däckmaskinen från HPA med nytt 
inbyggt ergonomiskt däckjärn och 
flyttbar klinchkloss som möjliggör 
arbete i midjehöjd. Jörgen Larsson 
förevisar.

Carsystem demonstrerade sin dispen-
ser som eliminerar luftbubblor och 
lovar porfritt spackel. Priset är 4 500 
kronor exkl moms.

Skolverket var på plats med sin nya webbaserade 
handledarutbildning för yrkesprogram. Fyra timmar 
lång. Den som fullföljer får ett intyg. Projektledaren 
Cecilia Wigerstad berättade att fördjupningsmodulen 
utspelar sig i en bilverkstad.

Öppen huv till en 
Aston Martin Vantage 
N430, inspirerad av 
ikoniska sportbilar.

Korvspad och bulldoft …
… lockade Orio med. Små prisbelönta prinskorvar med mästerkocken Katja 
Palmdahls komponerade senap, här tillsammans med Thomas Sundström. 
Köksmästaren själv gräddade minibullar, bakade på ekologiskt smör, i flygande 
fläng. Orio marknadsförde inte bara originaldelar till Saab utan också reserv-
delar till ett 30-tal andra märken.

I KBV:s 
och MRF:s 
monter hit-
tade vi Conny 
Söderlund, 
Jan Olvenmo 
och Thomas 
Engström.

... plåster på såren!

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

Kontakta Willis specialister 

Willis AB
Telefon, 08-463 89 10  
E-post, aterforsaljarna@willis.com
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FOLK
Per Almefelt är sedan början av 
januari ny på tjänsten som ansvarig 
för återförsäljarföreningen Svensk 
Renaulthandel, en del av Svenska 
Volvohandlarföreningen. Han har ti-
digare varit ÅF-utvecklingsansvarig 
på Renault Nordic och efterträder 
Anders Nilsson och Håkan Sjö-
vall på märkesföreningen.

Jonas Lindow har lämnat tjänsten 
som vd för Honda i Sverige för att bli 
landschef för Jaguar Landrover.

Lars Lieberg, 49, har slutat som vd 
för Bilia group Stockholm och tillträtt 
tjänsten som direktör för Mercedes 
Benz Försäljnings AB Stockholm. 

Fullbordade värv
Teamledaren John Tjörnelund på 
Bilprovningen i Uppsala går i pen-
sion efter 40 år, saknad av mången 
uppsaliensisk bilhandlare som fått 
förtur och magnifik service. Det har 
varit ett samarbete åt båda håll; 
återförsäljare har också lånat ut 
bilar till Bilprovningens utbildningar.

– Tyvärr har det på senare tid dykt 
upp många nya små verkstäder som 
gör undermåliga jobb. Vi har varit 
med om att bromsok varit fästade 
med bara en skruv och att spindel-
leder inte varit fastskruvad alls, 
skandal och trafikfara, säger John.

Han efterträds av Lars Ekman. 
På bilden avtackas han av distrikts-
chef Leif Hersén från Upplands 
Motorbranschförening.

John Tjörnelund och Leif Hersén.

När Per Johansson, 
MRF:s vd sedan tretton 
år, tackades av förvand-
lades Stallmästaregår-
den i Stockholm till en 
tummelplats för den 
skandinaviska motor-
branschen. Här syns 
några av hundratalet 
gratulanter.
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Många uppvaktade

Metin 
Basberber, 
Veho Bil, 
och Jan 
Vestlund, 
Jämtlands 
MBF, 
hjälpte 
fotogra-
fen med 
blixten.

Christian Norberg från Hyun-
dais och Mitsus ägare kom.

Nestorn Anders Carlsson och för-
bundsordförande Tommy Andersson.

Tommy Johansson 
från GJ Bil.

Efterträdaren 
Tommy Letzén.

Kiki Öiangen växlade från koordi-
nator till blomsterbärare.

Scanias märkesförening representerades av 
Staffan Boman, th Lennart Börjesson.

Finske kollegan Pentti Rantala 
välkomnade Per Johansson i 
pensionärsgänget.

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

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

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

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

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

*Räknat på antal invånare 18–80 år och antal sålda nya och begagnade bilar 2014.

Vi har just fått 
300 000 nya kunder.
51 000* av dem ska 
byta bil i år.

Vi har länge varit en av de största inom bilfi nansiering, men i och med köpet av 

GE Money Bank blir vi nu en betydligt större bank. För dig betyder det att fl er kommer 

att känna till Santander redan innan de klivit in i bilhallen, vilket gör det enklare att 

prata fi nansiering – och köp. Det betyder också att vi kan erbjuda våra gemensamma 

kunder ännu fl er produkter, som t ex betal- och kreditkort och säljfi nansiering i butik. 

Läs mer på santanderconsumer.se  
banken för dina idéer

Santander_Motorbranchen_220x285.indd   1 2015-01-26   21:10
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Nytankat
Av renaste kristall
Som en diamant skimrar växelspaksknoppen 
med belysning som ingår i tillvalen till Volvo 
XC90. Konstruktionen och formgivningen, ett 
samarbete mellan Volvos industridesigner 
och Orrefors glaskonstnärer, rymde en hel del 
produktionstekniska utmaningar; det tog två 
år att komma i mål. Känslan i handen är ”tungt 
och luxuöst”. 

Kul grej
Efter sommaren kommer en höst och mörkret med 
den. Då kan det vara bekvämt med en anslutnings-
kabel som belyser bilens minikontakt. När det finns 
spänning lyser kontakten grönt. Ledkabeln från 
Calix är också försedd med ett ergonomiskt grepp 
som vägleder åt vilket håll den ska vara vänd. Tre 
sladdlängder, pris 450–550 kronor exkl moms.

Arbetsstrålkastare
Ännu en av de galet bra ledlamporna, Hella Modul 
90 Led från KGK. Kompakt design, hög ljusstyrka 
och bra värmeavledning. Dessutom låg effektför-
brukning. Kan drivas med både 12 och 24 volt och 
garanterar konstant ljusstyrka. Pris 1 796 kronor 
exkl moms.

Nya kundmottagningen?
Visst är den läcker, disken av gammalt trä som 
pimpats med bilgrillar och blinkersglas. Ingen är 
den andra riktigt lik. Säljs av danska Trademark  
för cirka 11 000 kr exkl moms. Bordet med ett 
gammalt oljefat som underrede kostar cirka  
1 300 kronor exkl moms.

Örongodis
De trådlösa hörlurarna från B&O Play kan kopplas till 
blåtand och mobiltelefonen. Lovar perfekt ljud i 14 
timmar i sträck och är dessutom snygga. Finns i sex 
färger, levereras av Kreafunk. Pris runt tusenlappen 
inkl moms.Praktiskt för verkstaden

Waeco har lanserat två bra hjälpredor. Dels en app 
som AC-reservdelar enkelt kan beställas via med 
teknisk info. Dels en uppdaterad kylteknisk hand-
bok som även upptar nya R1234yf med lågt gwp-
värde. Pedagogiskt beskrivs hur AC-gaser fungerar. 
Kan användas både som undervisningsmaterial 
och verkstadshandbok. Priset är 595 kronor, säljs 
av Dometic. Appen kan laddas ner gratis på www.
waecoparts.se/apps. 

Batteridrift
Kamasa Tools har tagit fram den här lilla starka 
vinkelslipen som levereras med två kraftiga moderna 
batterier, vilka utlovas orka minst lika länge som 
användaren. Skivdiameter 125 mm, cirkapris 3 850 
kronor plus moms.

Tipsa åkarna!
Nya lätta sittdynan AirHawk har fått goda 
recensioner. Utjämnar trycket och skonar 
sittbenen, avlastar ryggslutet och reducerar 
dessutom vibrationer och stötar. Överdraget 
är tvättbart. KGK har tre olika modeller, 
alla med rekommenderat cirkapris på 1 995 
kronor exkl moms. Varianter finns för kontors-
stolar och motorcyklar.

- Vi anpassar och ritar från grunden!
Kontakta Sven Wiklund 016-515 549 / 070-555 19 46

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

En behovsanpassad bilhall 
från 
Temahallen 
Aros Auto AB, Kia Återförsäljare i Västerås
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I huvudet på en designguru
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO  BMW

Ett märkessamarbete gör skillnaden!

Jan Torstensson, 
Märkeschef Mazda Finans 
070-563 62 40 

Bertil Johansson,  
Chef bilfinansiering

DNB:s erfarenhet kopplar finansieringen närmare bilaffären
Med stor säljkår och personligt engagemang kommer vi hjälpa Mazda att sälja fler bilar.

Personliga kontakter och modern teknik, gör kombinationen oslagbar.

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

Lite enklare, mycket bättre...

VÄLKOMMEN MAZDA

MRF-annons 2015 nr04 v05.indd   1 2015-03-23   13:11

”Visst kunde ratten försvinna”
Att framtidens bilar blir mer tekniska vet vi, men hur kommer de att se ut?
När du tänker på framtidens bil – vad ser 
du då?
– Bilindustrin ligger ungefär fyra år före 
marknaden, så 2020 är i princip avklarad. 
X6:an som jag började skissa på i slutet av 
2010 har just kommit ut i handeln.

– Bilen är trots allt efter boendet det objekt 
som folk investerar mest pengar i och jag 
tror nog att funktionaliteten alltid kommer 
vara viktigast. Frågan är bara vad som väger 
in när olika tillverkare erbjuder samma eller 
liknande funktioner.

– Just bilens utformning är speciellt 
intressant eftersom produkten ger en hint om 
rådande ingenjörskonst. Ingen annan produkt 
har tillgång till så mycket resurser för form-
bestämning som just en ny bilmodell, vilket 
gör bilen unik i sig. Ny funktionalitet kräver 
nya designutmaningar och det är en spän-
nande tid framöver för bildesign.

TOMMY FORSGREN
Ålder: 40.
Bor: München.
Gör: Lead designer på Design-
worksUSA som är en del av 
BMW Group. Formgav exteriören 
på BMW X6.
Karriär: Skidlärare i USA, 
utbildning i transportdesign på 
Umeå universitet, designer på 
Porsche och DesignworksUSA
Fritid: Friåkning skidor, vatten-
skidor, klättring, golf.
Gör också: Designar segelbåtar.

Vad försvinner och vad finns kvar?
– Visst skulle ratten kunna försvinna! Dagens 
samhällen är komplexa och självkörande 
fordon skulle kunna fylla olika behov i en allt 
mer centraliserad värld. Generellt verkar det 
som att bilindustrin inte går helt mot själv-
körande bilar, exempelvis Googles konceptbil, 
utan underordnar de autonoma egenskaperna 
som säkerhet, körglädje och förbrukning och 
på så sätt optimerar kärnvärdena. 

– Jag skulle kunna se en bil som endast är 
självkörande när en olycka närmar sig – en 
”okrockbar” bil. En sådan bil skulle kunna 
göras väldigt enkelt och lämna stort utrymme 
för nya designidéer, mycket glas exempelvis.

– Ett intressant koncept hade varit en 
bil med lite högre sittposition, stora tunna 
hjul och stort glasparti, en bil som frångick 
traditionella proportioner och gav ett unikt 
första intryck.

Hur tänker du om uppkopplade bilar, kan 
det bli för mycket teknik?
– Det är en generell trend för alla mass- 
producerade saker att de blir mer uppkopp-
lade. I och med att hårdvaran blir billigare 
kan varje produkt ha inbyggd teknologi för att 
kommunicera sinsemellan och med oss. Det 
medför stor potential för utveckling av nya 
koncept och kommer vara ett område med 
stort fokus inom bilindustrin. 

– Ur designperspektiv är det intressant 
eftersom det inte bara handlar om form utan 
även utveckling av nya användarområden. 
Det är bara en tidsfråga innan marknaden 
infiltrerar det här området och den kommer 
nog göra det på ett sådant sätt att det väcks 
ett behov av servicen hos användarna, om det 
så är ”gratis happy meal om två kilometer”. 
Intrång på integriteten verkar inte avskräcka 
allmänheten om det görs gradvis. 2
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I huvudet på en arbetsmarknadschef
TEXT & FOTO ING-CATHRIN NILSSON

Intresset för fordonsprogrammet består. MYN vill ta över kvalitetskontrollen.

Söktrycket till gymnasiet stabilt
Häromveckan hade ni högtidsdag då söktryck-
et till nästa läsår släpptes, hur ser det ut?
– För tredje året i rad är antalet sökande till 
fordons- och transportprogrammen oföränd-
rat medan yrkesutbildningarna totalt tappar 
en procent. Nu vågar jag nästan säga att den 
positiva utvecklingen är en trend.

En annan sak, är det fel gymnasiala fordons- 
och transportprogram som läggs ner?
– Skolinspektionen har ju regeringens uppdrag 
att kolla lokaler och andra formalia, vi har 
respekt för det. Men vi tycker att innehållet i 
själva undervisningen tappas bort i bedöm-
ningarna.

Vad kan det vara för innehåll?
– För motorbranschen är det viktigt med tek-
nisk tillgång, hur fortbildningen för lärarkåren 
ser ut, mjuka värden och inte bara hårda.

– Skolinspektionen gjorde en drive för våra 
utbildningar för några år sedan, vi uppfat-

CAJ LUOMA
Ålder: 48.
Gör: Vd för Motorbranschens 
yrkesnämnd (MYN).
Karriär: Jurist, ett tiotal år 
inom transportsektorn, sex år på 
Transportgruppen/Motorbran-
schens arbetsgivareförbund.
Kör: Volvo V70.

tade också då att uppdraget lämnade en del att 
önska.

Vad kan ni göra?
– Vi har formulerat vad vi tycker och tagit upp 
frågan i flera forum. Skolinspektionen kommer 
nog inte att tillämpa ett förhållningssätt bara 
för vår bransch, men vi skulle gärna vilja vara 
en side kick. Men det har inte högsta prioritet 
för oss.

Vad är högsta prio?
– Det är klivet mot ett kvalitetssystem riktat 
mot skolorna, ett arbete som pågått under 
längre tid. I det är inte Skolinspektionen bä-
rande utan visionen är att vi från branschen tar 
på oss ägandet och den kontrollerande rollen. 
Ett system med uppföljning där arbetsgivaror-
ganisationerna skulle göra revisionerna.

När har ni ett färdigt förslag till kvalitets-
system?

– Vi tittar på två system parallellt, det ena är ett 
teknikcollege likt industrins, tidtabellerna för 
alternativen skiljer sig åt. 

Teknikcollege …?
– Det är ett klassiskt kvalitetssystem, specifi-
kationer av ett antal kriterier som långsiktigt 
skulle kunna mäta branschens krav på teknik 
och kompetens genom uppföljning.

Är det många skolnedläggningar?
– Jag tror inte att siffran är alarmerande. Skolor 
uppstår och skolor läggs ner. I dag har 186 
skolor fordons- och transportprogrammet. Jag 
beklagar om det är fel skolor som har lagts ner, 
skälen till nedläggning kan variera mycket.

Har kvaliteten försämrats?
– Problemet är att vi inget har att mäta mot, 
det finns ingen jämförelse över tid. I vår egen 
undersökning från i höstas gav hälften av före-
tagen underkänt till skolorna. 2

A/C service

R134a

*Avser 36mån leasing med 10% restvärde

Tillverkarvägen 16 
187 66 Täby

Telefon: 08 630 00 77
E-Post: info@autometric.se

Samtliga priser exklusive moms fritt vårt lager 

Från
699:- 

kr/mån*

R1234yf

Helautomatiska, användarvänliga och snabba servicestationer 
för komplett service av mobila A/C system. Servicestationer för 
R134a med eller utan inbyggd spolning. För R1234yf med eller 
utan inbyggd gasidentifiering och kvävgastest. Maskinerna är 
utrustad med ”smart service” vilket innebär att programmet 
anpassar processerna baserat på hur mycket köldmedia som 
finns kvar i systemet. Det medför ett snabbare förlopp. Saknas 
köldmedia vid tömning genomförs en normal service 
automatiskt. Servicestationer för R134a kan även byggas om för 
att passa det nya köldmediet.

Köp till startpaket

Standard
SAE J2788

Standard
SAE J2843

Standard
SAE J2788

För El och
Hybridbilar

För El och
Hybridbilar
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2 I  F R A M K A N T

Höga betyg i kundnöjd-
het och nu årets ÅF 
enligt nätsajten Au-
topedia. Skoglöfs Bil i 
Kristinehamn når bra 
placeringar genom att 
sätta guldkant på ny-
bilsköpen.
TEXT MARIA ERIKSSON  / FOTO  CHRISTEL LINDH

ARTIKELN I  KORTHET
2 På Skoglöfs Bil i Kristinehamn ger tävlingsinstinkten 
framgångar. Nyligen fick företaget pris från nätsajten 
Autopedia som bästa återförsäljare och vinnare av 
Guldknoppen 2014.
2 I Volkswagens egna mätningar om kundnöjdhet fick 
företaget inte lika goda betyg för verkstadsdelen, något 
som nu ska ändras med undervisning och choklad.

Säljartrion som tävlar mot varandra, 
fr v Claes Skoglöf, Daniel Wassberg 
och Anders Sandahl.

På Skoglöfs tävlar
säljarna inbördes

I 
början av året avslöjade nätsajten Auto-
pedia resultatet av hur nöjda alla nybils-
köpare var 2014. Drygt 20 procent, 
68 104 personer, hade svarat. Utifrån 
svaren utsågs vinnare i olika kategorier, 

bland annat Årets återförsäljare.
Motiveringen lät så här: ”Ett extraordi-

närt mottagande och hög kunskapsnivå hos 
säljarna. Möjlighet till provkörning och med 
leveransupplevelse och leveransprecision som 
är 100%-ig, gör Skoglöfs Bil Kristinehamn till 
Årets Återförsäljare 2014.”

– Vi har haft ganska höga resultat på VW:s 
kundnöjdhetsundersökning ett par gånger, 
men då har kunderna ringts upp och fått svara 
på frågor. Autopedia kontaktar inte kunderna 
själva. Det är mer på kundernas villkor, därför 
är det extra roligt, säger Claes Skoglöf, vd, 
säljare och medtävlare.

Det är tävlingsinstinkten hos de tre säljarna 
Claes Skoglöf, Anders Sandahl och Daniel 
Wassberg som har bidragit till det goda 
resultatet och Daniels bakgrund som säljare i 
en sportaffär har hjälpt till att utöka det lokala 
nätverket. 

– Med vår interna tävlingslust har vi drivit 
fram bra resultat. Det började med att VW 
mätte kundnöjdhet internt och vi tre började 
jämföra hur många bilar vi sålt och hur nöjda 
kunderna var varje månad. Det är kul att jäm-
föra, säger Claes Skoglöf.

 24 MOTORBRANSCHEN 4 .2015
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TÄVLINGSIVERN HAR gett bra resultat i antalet 
sålda bilar. Skoglöfs är auktoriserade återför-
säljare för VW och VW Transport och servar 
Skoda. Förra året såldes 140 nya personbilar, 
50 transportbilar och mellan 180 och 190 
begagnade bilar. Bra siffror för en verksamhet 
med en anläggning, tio anställda och 65–70 
miljoner i omsättning. Dessutom med två 
konkurrerande återförsäljare inom ett par mil 
i Karlskoga och Karlstad.

– Volkswagen är en väldigt populär bil här. 
Att vi har bra produkter har gjort det enklare 
att vinna tävlingen i Autopedia, säger Claes 
Skoglöf och hänvisar till märkets stabila mark-
nadsandel på drygt 16 procent.

Säljarnas höga kunskapsnivåer baseras 

framför allt på ett privat bilintresse.
– Visst går vi alla VW-kurser i sälj och pro-

dukter, men vi är framför allt intresserade av bilar 
och då kan man mycket, säger Claes Skoglöf.

Företaget firar 30 år i år och ägs av Claes 
Skoglöf, brodern Fredrik och pappan Billy som 
köpte distriktet av Scania bilar i Örebro 1985. 

Även om Claes Skoglöf började jobba i 
lagret redan under gymnasiet var det inte själv-
klart att han skulle gå i pappas fotspår. 

Han hade gjort en karriär i det militära som 
kapten men rykten om regementsnedläggning-
ar fick honom att fundera över framtiden. 

Claes tillträdde som vd 1999, samtidigt som 
det beslutades att garnisonen i Kristinehamn 
skulle avvecklas. Då var företaget också Scania-

”JAG ÄR GANSKA ÖVERTYGAD OM ATT DET ÄVEN I FRAMTIDEN 
KOMMER ATT FINNAS PLATS FÖR SMÅ ÅTERFÖRSÄLJARE 
MED PERSONLIG TOUCH”

2 I  F R A M K A N T

”Utomordentligt 
nöjd” nöts in
NÄR TRANSPORTBILSÅKARNA hämtar sina bilar 
från service eller reparation på Skoglöfs ligger 
ett paket belgisk choklad i framsätet med en 
förhoppning om att kunden är ”utomordentligt 
nöjd” med jobbet. 

Uttrycket ”utomordentligt nöjd” är medvetet 
och ska få kunderna att ge företaget bättre 
betyg i Volkswagens kundnöjdhetsmätning. Ut-
trycket är starkt förknippat med VW. 

– Vi har inte haft de bästa betygen i kundnöjd-
het för verkstaden och inte riktigt förstått varför. Vi 
har inte fått några klagomål, säger Claes Skoglöf.

NÄR DE började titta på hur undersökningen ge-
nomfördes med tre svarsalternativ på enkäten: 
”nöjd”, ”mycket nöjd” och ”utomordentligt nöjd”, 
började de fundera på vilka kunder som skulle 
svara ”utomordentligt nöjd”, eftersom ”mycket 
nöjd” ändå kunde tänkas räcka om man är riktigt 
nöjd. 

– Vi tänkte att om vi börjar använda uttrycket 
överallt kanske kunderna lär sig det. När de 
hämtar bilen upprepar vi det och sedan får de 
choklad med en hälsning med samma fras.

KUNDNÖJDHETSMÄTNINGAR

lometrar när det springs, åks skidor och cyklas. 
Nästa lopp är redan bokat och det tränas febrilt.

Claes Skoglöf har fortfarande klubbrekordet 
för pojkar i trettonårs-åldern på 1 500 meter, 
men förklarar det med att inga tonåringar 
springer den distansen längre eftersom det inte 
är en officiell tävlingsgren.

NÄR LASTBILSDELEN såldes till Lecab 2011 
lämnade Billy Skoglöf det operativa arbetet. 
Kvar återstod bilförsäljningen i Kristinehamn. 
Tappet av lastbilarna drabbade företaget hårt 
omsättningsmässigt.

Pappa Billy är fortfarande aktiv i företaget 
som styrelseordförande.

– Både pappa och min bror kommer med 
många idéer och fungerar som bollplank. 
Pappa har upplevt allt från försäljningsfram-
gång till motgång, glada och ledsna kunder, 
säger Claes Skoglöf.

– Jag har lärt mig sälja bilar, men jag säljer 
på mitt sätt. Jag vill att kunden ska bli riktigt 
nöjd. Hellre att kunden själv kommer fram till 
att ”den bilen vill jag köpa” än att jag säger att 
”den ska du köpa”. 

Claes Skoglöf

Trots minskade marginaler och tuffare krav 
från GA tror Claes Skoglöf på den lilla lokala 
återförsäljaren.

– Jag är ganska övertygad om att det även i 
framtiden kommer att finnas plats för små åter-
försäljare som har personlig touch på verksam-
heten och som vill göra kunder nöjda.

– Hoten med stordriftsfördelar, stora 
anläggningar och näthandelns utveckling finns 
förstås, men de som vill ha äkta, genuin rådgiv-
ning i bilköpet behöver oss. En bil är en dyr 
investering, mycket pengar sett till att priset på 
en snittvilla i Kristinehamn är en miljon, säger 
Claes Skoglöf. 

Arbetet med kundnöjdhet pågår ständigt. 
Kunder som köper nya bilar ska känna att 
köpet är så stort och viktigt att det är värt att 
fira. Alla nybilskunder hälsas välkomna och 
gratuleras på en bildskärm vid leveranshallen 
och får en stor flaska bubbel med egen logotype 
för att fira sitt bilköp.

– Det är oerhört viktigt att alltid jobba med 
att få våra kunder att känna sig nöjda genom att 
vi visar öppenhet och ärlighet och att vi är genu-
int intresserade av dem, säger Claes Skoglöf. 2

Varje köpare möts av sitt namn på monitiorn 
vid leverans.

En stor flaska bubbel med sådana här etiketter 
ingår i nybilsköp.

återförsäljare med verkstäder i Kristinehamn, 
Arvika och Sunne. 

– De första fem åren var jag inte helt säker 
på om jag ville fortsätta. Jobbet som bilsäljare 
var så väsensskilt från det militära. Jag kände 
mig instängd. Att inte få vara ute. Ledarskapet 
och jobbet som vd var det enkla. Att ta hand 
om kunder var svårare. I dag är det tvärtom, 
säger Claes och skrattar.

HAN SÄGER ATT det tävlingsinriktade säljtea-
met betyder allt för resultaten. Lutade mot 
väggen vid ena garageporten står ett par längd-
åkningsskidor som använts under vintern för 
att hålla formen. Det är inte bara antalet sålda 
bilar som räknas. Det räknas också mil och ki-

Anders Sandahl gör avslut 
med kunderna Kåre Lundh 
och Monica Nilsson. 

Delägaren Claes Skoglöf 
leder det tävlingsinriktade 
säljteamet.
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Framtidens uppkopplade bilar kommer att kunna övervaka allt förarna gör, vilka de är, 
hur, var och när de kör. Frågan är om tekniken håller på att ta över för mycket?

Är du orolig för ny teknik i bilarna?

”Många äldre tycker nog 
att tekniken är fullt
tillräcklig redan i dag”

Ja
”Ja, lite orolig är jag, det kan vara 
krångligt med exempelvis de 
adaptiva farthållarna. Många vill 

fortfarande bara ha en bil som är enkel att köra 
och bryr sig inte om funktioner som handsfree 
och möjligheten att streama musik. 

Å andra sidan är tekniken bra för säkerheten 
med trötthetsvarnare och automatiska broms-
system, men det får inte gå för långt. Kanske 
bör vissa tillbehör vara tillval. Att information 
om bilen lagras kan dock vara bra för att ge en 
större insyn och hålla oseriösa aktörer borta.

Vi får i dag regelbunden information om 
de nya modellerna som Volkswagen kommer 
med. Som återförsäljare med verkstad är det 
en fördel eftersom vi lätt kommer att se när 
bilen ska in på service eller när det är delar 
som måste bytas, men för de äldre förarna som 
redan i dag tycker att tekniken är jobbig är det 
nog en nackdel.”

”Utvecklingen går framåt
i alla branscher, det är 
förväntat och bra”

Nej
”Nej, allt som ökar körsäkerheten 
är bra. Det är väl snarare så att 
det bilföretag i dag som inte 

erbjuder tekniken tappar marknadsandelar. Än 
så länge kan man inte starta våra bilar med en 
app, men det är på gång. Redan i dag kan man 
exempelvis sätta på parkeringsvärmaren. Det 
underlättar och är en förväntad utveckling. 

Sedan läser man så klart om fall där någon 
lyckats hacka en bil och tanken på att någon i 
framtiden ska lyckas ta över en förarlös bil är 
förstås skrämmande, men vi är långt från sådan 
teknik i dag. 

Att tredje part vill komma in med reklam 
i bilföretagens information är inget jag hört 
diskuteras. Då skulle jag snarare tro att portabla 
navigationssystem ligger närmare en sådan 
utveckling. Att vi som premium-märke skulle 
börja förse våra förare under färd med tredje-
parts-reklam verkar knappast troligt.”

PETTER JANCKE
Ålder: 40.
Gör: Försäljare nya bilar 
BMW.
Företaget: Bavaria Stock-
holm, som är en del av 
Bavaria Nordic, har anlägg-
ningar i Norge, Danmark 
och Sverige.

FREDRIK JOHANSSON
Ålder: 36.
Gör: Försäljare.
Företaget: Motor AB  
Halland är auktoriserade 
ÅF av Audi, VW person-
bilar, VW transport och 
Skoda. Företaget har tre 
anläggningar och huvud-
kontor i Halmstad.

2 Fördelarna med uppkopplade bilar är flera, 
framför allt säkerhetsmässigt. Den brännande 
frågan är vem som ska äga informationen.
2 Samtidigt kan de nya kanalerna till förarna 
bli högintressanta för tredje-parts-företag. 
Exempelvis kan försäkringsbolag, när de ska 
bestämma premier, vilja veta hur försäkrings-
tagarna kör. 
2 BMW sade nyligen nej till McDonald’s 
som ville kunna följa bilars positioner för att 
lättare kunna skicka ut reklam om närmaste 
matställe.

Ny teknik – hett stoff

Ja eller nej?
TEXT MARIA ERIKSSON
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POLE  
POSITION
Som leverantör av verkstadsutrustning i 25 år, arbetar vi  
med ledande varumärken och tummar aldrig på kvalitet och service. 

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

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

Närmare affären

08-635 38 85  |  wasakredit.se

Vi har öppet när ni har öppet
Bästa återförsäljare, vi ger dig möjlighet att enkelt göra affärer när du vill och var du vill. 
Du får snabba och kloka beslut och har möjligheten att ringa och få tala med vår personal 
– även på helgen. Vårt mål är att hjälpa dig att sälja mer och öka din lönsamhet, därför är 
våra öppettider anpassade efter dina. 

Du når oss på:
Telefon 08-635 38 85

bilfritidinfo@wasakredit.se

www.wasakredit.se

Våra öppettider:
Måndag–fredag 9.00 – 19.00

Lördag  11.00 – 16.00

Söndag  11.00 – 15.00

Möt framtiden med oss på ett snabbt, enkelt och personligt sätt. Ring, vi är beredda.



 30 MOTORBRANSCHEN 4 .2015   MOTORBRANSCHEN 4 .2015 31

Framtidens teknik finns redan med smarta uppkopp-
lade fordon som faktiskt kommer att öka bilens exis-
tensberättigande hand i hand med miljömålen. På åtta 
sidor ges en glimt av några förestående innovationer 
– och vad de kan innebära för branschen.
TEXT  MARIA ERIKSSON  / FOTO ILLUSTRATION THINKSTOCK

N
är bilen blir en smart-
phone på hjul förses 
den med e-call som 
ger trafikinformation 
i realtid, bokar service 
automatiskt, varnar för 
hjärtattacker, vilda djur i 

vägrenen och signalerar att barnen är hungriga. 
Bilen vet hur, när och var vi kör, vilken musik 
vi lyssnar på, vilka funktioner vi använder, om 
delar är slitna och om vi är bra förare.

Branschen pratar om telematik – teknik-
området med telekommunikation, teknik och 
traditionell industri. Alltså uppkopplade bilar.

Enligt en rapport från OICA (Organisation 
international des constructeurs d´automobil) 

lägger de tio största fordonstillverkarna i 
världen 380 miljarder kronor om året på forsk-
ning samtidigt som de diskuterar körglädje hos 
självkörande bilar. De mest extrema konceptbi-
larna kan till och med flyga.

Biltillverkarna har en grannlaga uppgift när 
kostbara tekniska innovationer och miljökrav 
ska genomföras samtidigt som allt större del av 
bilarna kommer från komponenttillverkarna 
som ser bilar som nätverksbaserade datorer 
byggda på mjukvara och designade applikatio-
ner. 

Efter EU-beslutet att alla bilar från och med  
oktober 2015 ska vara utrustade med e-call-
funktion, en automatisk och positionsgivande 
nödsignal som aktiveras vid en våldsam kol-

lision, har antalet uppkopplade bilar ökat.
Enligt Praveen Narayanan, research mana-

ger på analysföretaget Frost & Sullivan är 25–30 
procent av alla bilar i USA, Europa och Kina 
uppkopplade. 2020 beräknas 75-80 procent av 
Europas bilar vara uppkopplade.

VERKSTÄDER OCH ÅF i Sverige närmar sig en 
föränderlig framtid fylld med utmaningar. 
Enligt Per Johansson, vd på MRF, är utbildning 
den största utmaningen.

– De som ska serva och reparera bilar måste 
öka sin kompetensnivå i takt med att tekniken 
utvecklas och det kommer att kosta pengar. Det 
blir tuffast för de mindre icke märkesanknutna 
verkstäderna, säger Per Johansson. 

Vilken fråga inom telematiken är viktigast?
– Det är vilket styrmedel som biltillverkarna 
kommer ha över var bilarna ska servas och 
repareras, hur öppet systemet ska vara.

Per Johansson säger att det är viktigt att 
oberoende verkstäder får samma information 
som tillverkarnas serviceorganisationer för att 
säkerställa konkurrensen. 

– Med perspektivet att bilarna blir äldre och 
att märkessystemet inte sträcker sig över alla bil-
åldrar krävs det att de fria verkstäderna hänger 
med i den tekniska utvecklingen. Jag tror inte 
telematiken blir ett så stort problem för våra 
medlemmar; servicemarknaden är ändå ganska 
lokal. Frågan är bara om teknikutvecklingen blir 
snabbare än ett regelverk, säger Per Johansson.

De här frågorna bestäms på europeisk nivå 
men Swedish Standards institute (SIS), som är 
en oberoende organisation, har varit med och 
förhandlat fram ramverk. 

– Det ligger ett EU-direktiv i botten som 
säger att vi ska öppna upp reparationsinfor-
mationen så att även oberoende verkstäder får 
ta del av den. Därefter har EU-kommissionen 
gett den europeiska standardiseringen (CEN) 
uppdrag att samla parterna och utarbeta en 
Europastandard, säger Peter Claeson på SIS. 

– Ramverket med standarder för personbi-
lar är färdigt och nu är vi inne i en omfattande 
implementeringsfas. Båda parter har fått göra 
stora kompromisser och ingen är riktigt glad, 
men jag tror ändå att situationen kommer att 

bli bra, även för de oberoende verkstäderna, 
säger Peter Claeson.

De kompromisser som tillverkarna har fått 
göra är relaterade till säkerhetsfrågorna. Verk-
städerna har fått kompromissa med att inte få 
exakt samma förutsättningar som biltillverkar-
nas serviceorganisationer, bland annat tillgång 
till tidsberäkning och kostnad för olika repara-
tionsarbeten som fortfarande diskuteras. 

Ramverket för lastbilssidan är inte färdigt 
ännu.

Men det kommer nya utmaningar på detalj-
nivå, vem som till exempel ska få ta del av infor-
mationen från tillverkarna. Så fort bilen körs från 
bilhallen sätter hundratals sensorer, scanners och 
kameror igång som noterar allt föraren gör.

Informationen om personerna i bilen och 
bilens position kan rent teoretiskt säljas till 
tredje part. Frågan är vem som ska äga infon 
och ha rätt att sälja den. Kanske blir det som 
med mobiltelefoner att kunden själv får välja 
funktioner och appar och därmed ge sitt till-
stånd till att delge informationen.

Försäkringsbolag och telekomföretag är 
några av intressenterna, men här är ett minfält 
beträffande integritet och säkerhet.

Praveen Narayanan tror dock inte att 
biltillverkarna kommer sälja ut information 
om kunderna till exempelvis McDonald’s eller 
bensinstationer. 

– Men försäkringsbranschen är lite an-
norlunda. I exempelvis Italien och England 
finns ”telematik-baserade försäkringar” där 
premierna beräknas på körsätt. 

Svenska bilförare kommer sannolikt bli 
erbjudna samma typer av försäkring. Folksam 
har redan haft försök med projektet ”Grönt 
ljus” där medlemmar betalade premie efter kör-
stil och hastighet, som mättes av en gps i bilen.

DET KOMMER OCKSÅ nya säkerhetsaspekter; 
experter varnar bland annat för hackers som 
skulle kunna slå ut bromsar, öppna dörrar och 
stänga av motorer.

– En volymbil i dag har ungefär 20 mo-
torstyrenheter (ECU) (red anm: en typ av 
elektronisk styrenhet som läser av värden från 
sensorer och tolkar data) och 50–100 miljoner 
rader av programkoder. 2020 kommer en bil ha 
ungefär 70–100 ECU:s och 300-400 miljoner 
rader av programkoder, vilket står för mer 
än 70 procent av bilens värde. Så det finns all 
anledning för tillverkarna att lägga fokus vid 
säkerheten, säger Praveen Narayanan. 2

VI BLICKAR
IN I FRAMTIDEN

2 M O T  F R A M T I D E N

Analytikern Praveen 
Narayanan spår 80 
procent uppkollpade 
bilar om fem år.
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Hur påverkar det 
ÅF och verkstäder?

När är de här?

Var finns de?

I DAG FINNS flera bilar med inbyggda tekniker för steg 2 på  
automatiseringsskalan, och de första steg 3-bilarna finns snart 
att köpa. Enligt Audis utvecklingschef Ulrich Hackenberg ska 
en första självkörande version av A8, som klarar hastigheter 
upp till 60 kilometer i timmen, släppas redan nästa år. Volvo 
ska 2017 låta 100 leasingkunder testa självkörande versioner av 
nya XC90 och till 2020 planeras ett större kunderbjudande. 

2020 talar också flera andra tillverkare om som året då 
självkörande bilar slår igenom. Gemensamt för alla bilarna är 
att de i ett första steg endast avlastar föraren – inte ersätter. För 
de helt automatiserade bilarna som kör dig från dörr till dörr 
får vi dock vänta ett tag.

– Det är en komplex utmaning, för det finns en miljon olika 
saker som kan hända i trafiken och som bilen måste kunna 
hantera. För Mercedes är det här ett viktigt område och vi satsar 
stort på det, men en realistisk bedömning är att det kommer 
dröja till åtminstone 2030 innan vi har sådana bilar, säger Ralf 
Herrtwich, ansvarig för självkörande bilar på Daimlerkoncernen.

Till en början kommer dock självkörande bilar vara ett 
storstadsfenomen eftersom långsam pendlingstrafik helt enkelt 
inte existerar på landsbygden.

PROTOTYPER KAN ses lite överallt i världen eftersom så 
gott som alla stora märken satsar på självkörande bilar, 
men även andra aktörer har gett sig in i leken. Elek-
tronikjätten Googles prototyper saknar både ratt och 
pedaler och har redan gått 100 000 mil i Kalifornien. 
Om och när bilen kan finnas till försäljning är dock 
oklart. Motorbranschen har sökt Google för en intervju 
men har fått avslag.

På hemmaplan har vi också kommit långt. Volvo 
storsatsar och skickar ut sina första bilar i vanlig trafik 
2017.

ÄN SÅ LÄNGE finns bara lösa kalkyler på vad självkörning kom-
mer att kosta – men runt 40 000 kronor för självkörningsfunk-
tionen är rimligt att anta enligt de tillverkare vi har talat med. En 
fördyring alltså, men kostnadsökningen blir enkel att motivera. 

– Det här kommer delvis förändra körsättet. Bilen blir inte 
bara ett transportmedel utan också något som kan frigöra tid. 
Och för många skapas helt nya möjligheter när uppemot en 
timme vinns per dag, säger Marcus Rothoff på Volvo.

Att sälja självkörande bilar kan dock komma att kräva lite 
extra specialkunskaper.

– Eftersom tekniken är så avancerad är det inte helt enkelt 
att förklara systemens möjligheter och begränsningar. Det 
kommer förmodligen krävas lite utbildning. Sedan måste man 
få kunderna att testa systemet för att uppleva och uppskatta det, 
säger Ralf Herrtwich. 

Teknologin hos självkörande bilar har mycket gemensamt 
med den teknik som finns i moderna bilar i dag, vilket gör  
att omställningen bör kunna ske utan större problem för verk-
städerna.

 Dock tyder mycket på att de smarta bilarna på sikt kommer 
leda till färre reparations- och lackeringsarbeten, eftersom 
antalet småolyckor och incidenter minimeras. Å andra sidan 
kommer självkörande bilar kunna användas effektivt i bilpoo-
ler, vilket gör att de används fler timmar och går fler mil varje 
år – och därmed kommer kräva extra service. 

Färre olyckor och 
frigjord tid. Framti-
dens bilar kan köra 
på egen hand och 
fördelarna är tydliga. 
De första versio-
nerna finns snart på 
marknaden – men 
det fullskaliga robot-
samhället är fortfa-
rande avlägset. 
TEXT  MAGNUS CARLSSON /  
ILLUSTRATION  GOOGLE

Stötestenar?

Vad är det?

DEN STORA stötestenen för självkörande bilar har hittills varit 
juridiken; vem bär ansvaret om en självkörande bil orsakar en 
olycka? Det är inte självklart att det ska vara förarna när bilarna 
kör sig själva. Transportstyrelsen anser att detta behöver utre-
das vidare.

En vanlig invändning är att självkörning eliminerar kör-
glädjen – men det är ett icke-problem.

– Det vi fokuserar på först är att frigöra den tråkigaste delen 
av bilkörning, de långsamma köerna. Där de flesta tycker att 
det är tråkigt att köra, säger Marcus Rothoff, ansvarig för själv-
körande bilar på Volvo. 

IBLAND ÄR DET lite oklart vad som menas med själv- 
körande bilar. En vanlig missuppfattning är att förarna  
ska kopplas bort helt, den stämmer inte. I ett första steg 
handlar det snarare om att avlasta föraren under vissa  
situationer, som vid köer och pendlingsvägar. 

Transportstyrelsen delar in automatiserad körning i 
en fyragradig skala. I steg 1 och 2, bilar som redan finns 
på marknaden. Hit räknas bilar med exempelvis adap-
tiva farthållare, automatisk inbromsning och körfälts-
centrering – funktioner där körningen blir enklare men 
föraren ändå måste hålla fokus på vägen. Steg 3 omfattar 
det som snart kommer ut på marknaden: fordon där 
föraren inte behöver vara uppmärksam på vad som sker 
på vägen. Bilen klarar att köra själv på pendlingsstråk 
och föraren behöver endast agera vid vägarbeten och 
andra avvikelser. Steg 4 ligger längre fram i tiden och 
hit räknas helt automatiserade fordon. Dessa fordon 
innebär i princip att föraren anger vart man vill åka och 
sedan kör bilen dit. 

Förarlösa fordon

2020 kan bli genombrottsår 
för självkörande bilar.
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GANSKA SNART kan elvägar finnas på begränsade sträckor, 
typ hållplatsslussar för moderna bussar eller skytteltrafik vid 
industrier.

El efter Efyran och andra större stråk är heller ingen utopi.
– Det kan absolut bli verklighet i relativ närtid, säger Lisa 

Silvemark.
Närmare ligger svenska demonstrationsanläggningar och av-

slutet för Trafikverkets projekt runt 2018. På elvägen i Rosersberg 
kan en eldriven lastbil komma att frakta flyggods på en demo-
sträcka mellan ett logistikområde och flygplatsen i mitten av 2016. 

– Spåren är 15 millimeter breda och utgör inga hinder för 
andra fordon. De skulle storskaligt gå att bygga för fem miljoner 
per kilometer i båda riktningarna med en tidsåtgång på en kilo-
meter i timmen, säger Gunnar Asplund. 

Jan Nylander med luftledningarna säger:
– Tekniken är beprövad och driftskostnaderna låga, vi är på 

gång och hoppas få bygga en testanläggning som demonstrerar 
teknik och nytta.

I SYDKOREA lär det finnas en induktiv elväg. Testanläggningar 
finns bland annat i Tyskland, Los Angeles och Sverige.

Inom Trafikverkets, Vinnovas och Energimyndighetens 
elvägsprojekt detaljprojekterar just nu Ruab för en teststräcka i 
Rosersberg utanför Stockholm, Gävleborg på E16 utanför Gävle, 
Scania i Södertälje och Volvo i Göteborg.

Utanför projektet bedriver Volvo egna tester på Hällered. 
Scania testar bland annat på Bombardiers anläggning i tyska 
Manheim och planerar demonstration av induktiv teknik för 
stadsbuss på öppen gata i Södertälje nästa år.

JU MER ENERGIEFFEKTIV och miljövänlig den tunga trafiken 
kan bli, desto större chans för fortsatt efterfrågan. 

Rent mekaniskt säger Håkan Sundelin på Scania att det byg-
ger på redan introducerad hybridteknik, att batterierna sannolikt 
kommer att bli mindre och elmaskinen större. ”Påbyggnaderna 
blir inte mer komplicerade än andra.”

När det gäller elöverföring från skenor i vägbanor säger  
Gunnar Asplund:

– Det fordras ett tämligen enkelt fäste under fordonen för en 
arm som automatiskt fälls ut och hittar spåren. En liten tillbyggnad 
som inte skulle kräva annorlunda servicebehov än vanliga elbilar.

– Dieselmotorn och -tanken blir mindre, slitagedelar de 
samma, men delar kopplade till dieselmotorn kommer att slitas 
mindre. Strömnedtagaren kommer att behöva servas ibland och 
självklart kommer kompetensutveckling inom el att krävas av 
verkstäderna. säger Jan Nylander på Region Gävleborg.

Vi måste återge möjligheten till affärsutveckling som han ser 
för verkstäder:

– De blir ju proffs på allt som går på elmotorer och centrala 
spelare i det framtida transportsystemet där också elmopeder 
och -cyklar ingår. Ordna serviceavtal med Ikeas eldrivna trans-
portcyklar till exempel! Se till att bli de självklara serviceställena 
för skötsel och uppdatering!

Elvägar kan bli de 
tunga fordonens 
svar på elbilar och 
laddas när de körs. 
Sverige ligger långt 
fram. Trafikverket 
har kastat bollen 
till fyra innovativa 
projekt.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  /  
FOTO  ERIK MÅRTENSSON, JAN NYLANDER

SVÅRIGHETERNA ÄR inte bara tekniska utan rör också lagar, 
förordningar, patent, material, underhåll och ekonomi.

– Viktigt i upphandlingen är just att ringa in stötestenarna 
och hitta åtgärder, säger Lisa Silvemark.

– Vårt klimat har varit den högsta tröskeln men vi har löst 
problemen, säger Gunnar Asplund, vd på Elways som tillsam-
mans med NCC har testat elöverföring via skenor i vägen under 
tre år. Båda företagen ingår också i Ruab.

Jan Nylander, Region Gävleborg, där elöverföring planeras 
via ledningar säger:

– Den tekniska utvecklingen går bra. Nu hoppas vi på ett 
tydligt politiskt engagemang för att förverkliga elektrifiering.

Forskningskoordinator Håkan Sundelin på Scania:
– Det kommer in fler aktörer. Kärnfrågorna handlar om vem 

som ska äga vägarna, vara ansvarig om något händer etcetera.
Volvokoncernen pekar på vikten att rätt aktörer samverkar i 

ett tidigt skede.

HÄR AVSES inte laddstationer för stillastående fordon utan vägar 
som kontinuerligt tillför fordonen el. Det handlar främst om el 
till tunga fordon i det stora transportarbetet som svårligen kan 
bli helt batteridrivna. Möjligheterna med elvägar är att befintliga 
välinvesterade vägar skulle kunna nyttjas.

I Sverige pågår ett projekt, iscensatt av Trafikverket, Vinnova 
och Energimyndigheten, med syfte att få kunskapsunderlag för 
framtida beslut.

– Vi vill skynda på mognadsprocessen och utmanar industrin 
att ta ett steg till utvecklingen, säger Lisa Silvemark som håller i 
den förkommersiella upphandlingen.

I den finns fyra deltagare – Volvo i samarbete med Bombar-
dier, Scania i samarbete med Bombardier, konsortiet Rosersbergs 
Utvecklings AB (Ruab) och Region Gävleborg i samarbete med 
Siemens och Scania.

Teknikerna som testas är:
✔ Konduktiv överföring– elen förs via hängande ledning eller 

skena i vägbanan till ett kontaktdon på fordonen.
✔ Induktiv överföring – elen förs utan fysiskt kontakt via en 

nedgrävd spole till en mottagare på fordonet.
Scania och Volvokoncernen bedriver också andra fristående 

initiativ.

Hur påverkar det 
ÅF och verkstäder?

När är de här?

Var finns de?

Stötestenar?

Vad är det?

Elvägar

EXTERN ELDRIFT
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Lisa Silvemark håller i 
Trafikverkets upphandling.
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FORSKNING VISAR att fler åker kollektivt när systemen införs. 
BRT påverkar miljön också genom att bussförare som får 
företräde kan köra jämnare med färre inbromsningar. Om 
bussen sätts i centrum för trafikplaneringen kan trafikstock-
ningarna minska och bränsleförbrukningen med den, menar 
vissa bedömare. 

Malmö stads Malmöexpressen har extra långa bussar 
som kör på delvis fredade körfält, vilket gör transporterna 
effektivare. En teori är att BRT-satsningar kan påskynda en 
övergång till renodlade elbussar, eftersom det är lättare att 
planera och bygga laddstationer om bussarna har egna stråk 
och gator. 

Med dagens busspark är visserligen spårvagn mer mil-
jövänligt, men med det snara genombrottet för laddhybrid-
bussar faller det argumentet. Malmöexpressens bussar drivs 
redan i dag av gas/elhybridmotorer.

I EUROPA FINNS inget system som lever upp till ”riktig 
BRT”. Men Frankrike och England har kommit långt. Där 
är de BRT-liknande linjerna åtskilda från övrig trafik, och 
det finns till och med speciella bussvägar. 

I Sverige har vi ett par embryon till liknande lösningar, 
som Malmöexpressen och Karlstadsbuss. Även om Karlstad 
ännu inte har gjort några stora investeringar i infrastruk-
tur har bussresandet ökat med 67 procent på tio år genom 
smartare trafikplanering samt bättre informationssystem 
och kommunikation om busserbjudandet. 

Karlstadspolitikerna har gett klartecken till ett fortsatt 
arbete mot BRT. Ett BRT-stråk finns med i kommunens 
översikts- och trafikplan.

Volvo uppger att de kan leverera den mest effektiva 
formen av BRT inom ett halvår efter beställning.

KOLLEKTIVTRAFIKEN kommer att öka vid ett eventuellt genom-
brott i Sverige, förmodligen på bekostnad av både privatbilism 
och spårtrafik. Samtidigt är det en jättemöjlighet för motor-
branschen att ta marknadsandelar från spårtrafiken. Volvo och 
Scania kan sälja fler bussar och kringtjänster. Servicen måste 
byggas ut. 

Tekniskt sett är det inte någon större skillnad jämfört med 
konventionella bussar, men en påskyndad övergång till elbussar 
kan ställa ökade krav på branschen, där det gäller att ha god 
tillgång till personal med elkompetens. 

Även verkstadsägarna kan påverkas eftersom nya stora in-
fartsparkeringar ofta byggs intill BRT-terminaler, i vars närhet 
det kan vara attraktivt med verkstadsetableringar. 

POLITIKERNAS MÅL är att fördubbla kollektivtrafiken, men 
än så länge velar de om det ska betyda en storsatsning på 
buss enligt BRT-principer. Frånvaron av beslutsamhet 
förvånar forskare och bussbranschrepresentanter efter-
som BRT-liknande lösningar är mycket billigare och mer 
flexibla än spårinvesteringar. Teorierna går i sär om det är 
vanetänkandet att spårtrafik är överlägset, eller om politi-
kerna ”viker ner sig” till förmån för andra politiska mål. Det 
kan handla om att politikerna inte kan eller vill lägga om 
befintliga vägar, att tåglobbyn är stark eller att för få politiker 
är mogna att inse att ett bussystem kan nå spårvagnskapa-
citet till väsentligt lägre kostnader än vad spårbunden trafik 
kostar att införa. 

Malmöexpressens system, som lanserades 2014, är det 
närmaste Sverige har kommit riktig BRT. Men om glaset är 
halvtomt eller halvfullt är en värderingsfråga. Å ena sidan 
kan malmöborna gå på och av överallt på de tätt ankom-
mande bussarna. Biljettsystemet sköter resenärerna. Men 
trots satsningen, som tog fyra år att avsluta, har bara delvis 
fredade busstråk lyckats skapas och alltså inte på hela buss-
linjen som den internationella standarden kräver.

Å andra sidan är det mest tillverkarna som talar om den 
internationella BRT-definitionen som något önskvärt i Sve-
rige. Andra påpekar att vi redan har tunnelbana i Stockholm, 
och att de mindre svenska städerna inte har samma behov 
som världens metropoler. Kritikerna till ”fullständig BRT”. 
menar att fokus i Sverige i stället bör vara att göra bussen 
mer attraktiv och effektiv.

FÖREBILDERNA I Latinamerika kan mäta sig med tunnel-
banan när det gäller turtäthet, punktlighet och kapacitet, 
och systemen uppfyller en internationell standard för BRT, 
som kan översättas ”snabb buss transport”.

I Sverige och Europa siktar tjänstemän och forskare på 
en lättversion. Man vill öka bussresandet i storstäderna 
genom ett radikalt förbättrat busskoncept. Bussarna ska 
vara lätta att hitta för passagerarna, lätta att gå på och av 
och leverera snabba restider. Avgångarna ska vara fler än 
i dag. Mycket av effektiviteten ska uppnås genom fredade 
bussfiler utan rödljus och ett trafiksystem som prioriterar 
bussar vid korsningar.

Dörrarna ska vara stora. Ytorna ska vara stora med upp-
fällbara stolar och avstånden mellan hållplatserna korta. 
Biljettsystemet ska inte kunna skapa köer i bussens front.

SNABB BUSSTRANSPORT

Politikens mål är 
fördubblad kollektiv-
trafik. Kanske blir det 
bussarna, i stället för 
spårtrafiken, som tar 
täten. Allt fler pratar 
nämligen om BRT 
– Buss rapid transit. 
Systemet är lika  
effektivt som spår-
vagn, men billigare. 
TEXT  RICKARD JAKBO / FOTO  THINKSTOCK, 
KARL-JOHAN HJERTSTRÖM

BRT

Hur påverkar det 
ÅF och verkstäder?

Vad betyder BRT 
för miljön?

Hur långt har Sverige 
och Europa kommit?

Vad hindrar ett 
genombrott?

Vad är det?

2 M O T  F R A M T I D E N
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2 M O T  F R A M T I D E N

Med hjälp av kraftfull elektronik, kameror, radar, GPS och annan teknik som för några 
år sedan bara fanns i experimentlabben har dagens bilar blivit intelligentare, miljö-
vänligare och säkrare. Men den tekniska accelerationen har bara startat. Här är en 
del av det som framtidens bilar klarar!
TEXT  MARIANNE STERNER

ALLT KLYFTIGARE BILAR

Bromsar för djur   
I dag finns bilar som, med hjälp av kameror och 
radar, kan ”se” och bromsa för både fotgängare 
och cyklister. Nu kommer också system som kan 
upptäcka fotgängare i mörker. Volvo lanserar snart 
”Animal detection”, vilket slår till bromsarna om ett 
större djur kommer upp på vägen.  

Styr undan
Flera tillverkare erbjuder system där ett lätt drag 
i ratten hjälper föraren att inte korsa körfältslinjer. 
Den kamerabaserade tekniken kan också användas 
för att hindra bilen att köra av vägen. Nya Volvo XC90 
kan själv styra tillbaka om den kommer för nära ett 
vägräcke eller är på väg ut över asfaltkanten. 

Kör utan förare
Alla stora tillverkare jobbar hårt med autonom kör-
ning. Audi och Mercedes har redan förarlösa bilar i 
trafik och en obefolkad Audi RS7 (bilden) körde i fjol 
varvet på tyska racerbanan Hockenheim under två 
minuter, med en toppfart på 240 km/tim. Nya Mer-
cedes S-klass kan köra sig själv i långsamma bilköer 
eller bakom en annan bil i upp till 70 km/tim. 

Laddar utan sladd
Trasslet med sladden till elbilen kan snart vara över. 
I stället parkeras bilen på en laddplatta och får ny 
kraft induktivt. Bilen tar förstås själv reda på var det 
finns lediga laddställen.

Parkerar sig själv   
Framtidens bilförare kan slippa stressa 

runt och leta parkering. Den smarta mobilen 
ger bilen order att leta upp närmaste tomma ruta, 
parkera där och vänta tills föraren kallar den till sig. 
Volvo har redan visat en självparkerande bil, men det 
dröjer nog några år innan tekniken är helt pålitlig. 

Går på vätgas
Efter decennier av utveckling har bränslecellerna 
blivit så kompakta, effektiva och driftsäkra att de kan 
konkurrera med andra bilmotorer. Toyota har börjat 
sälja sin bränslecellsdrivna Mirai i Japan och i Sverige 
går det nu att köpa en Hyundai iX 35 som drivs med 
vätgas. Den kan bara tankas i Malmö än så länge, men 
en utbyggnad av svenska vätgasmackar planeras. 

Varnar för faror
Bilarna blir allt mer uppkopplade till datormolnet 
och kan därigenom hålla kontakt med varandra. Det 
gör det möjligt att skapa effektiva varningssystem. 
En bil som till exempel måste stanna för ett hinder 
på vägen, eller slirar till på en isfläck skickar auto-
matiskt en varning till andra bilar. Inom ett par år 
finns troligen molnbaserade system i bruk. 

Stoppar tjuven
En stulen bil kan i dag spåras om den är utrustad 
med GPS-system. I framtiden kan dessutom 
uppkopplade bilar lätt stoppas genom fjärrstyr-
ning av motorn. Om styrsystemet får order att 
exempelvis begränsa toppfarten till 20 km/tim 
lär polisen hinna ikapp tjuven. 

Lyser allt starkare
Med led-lampor har bilarna fått personliga roliga ljus-
former i både front och akter. Nu kommer lysdioderna 
också i huvudstrålkastarna och det kommer säkert 
att synas i fantasifulla designlösningar. I Mercedes 
nya S-klass (bilden) används enbart led-lampor, 
56 stycken. Helljuset kan alltid vara på. Vid möte 
bländas ljuset av bara precis där den mötande bilen 
befinner sig. Led är dock inte sista steget mot bättre 
billjus. Audi har introducerat laserljus (i sportbilen R8 
LMX) med en enastående räckvidd.

Blir mer digital
Analoga instrumentpaneler ersätts allt mer av 
digitalskärmar med knivskarp grafik och pekskärmar 
som i Teslan på bilden. Snart behöver man inte ens 
peta på skärmen. Det räcker med en handrörelse på 
avstånd (som registreras av en kamera). Bilarnas 
infotainmentsystem kopplas helt ihop med ägarnas 
smarta telefoner, internet och infrastruktur.  

BRA NÄR NYA KLARLACKER ÄR SNABBARE, 
MER BRILJANTA OCH EFFEKTIVA. 
ÄNNU BÄTTRE, NÄR VERKSTADEN  
DESSUTOM KAN GÖRA INBE SPARNINGAR.
Med den nya generationen klarlacker erbjuds verkstäderna inte  
bara optimala lösningar för alla utmaningar, utan även den kortaste 
bearbetningstiden på marknaden, som med säkerhet leder till ett  
fantastiskt resultat. Denna kombination av kvalitet och effektivitet  
är Glasurits varumärke sedan mer än hundra år tillbaka och ger  
verkstäderna största möjliga lönsamhet. Med säkerhet!

ProFit with Glasurit.

Glasurit Billacker, BASF Coatings Services AB, Tel, Gbg 031-57 87 30, www.glasurit.com

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

INGEN ANNAN MOtOrOlJA rENGör MOtOrN BättrE*.

Shell helix Ultra  
Med PUrePlUS technology

Upptäck fördelarna med naturgas på www.valoratradefordon.se

PreSterar Under
extreMa förhållanden3,4

Mindre 
Påfyllning2

Bättre 
BränSleekonoMi1

dESIGNAd FRÅN NATURGAS

eN ReVOLUTION I mOTOROLJA
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ansvarig. En av de få konflikter jag har haft 
med kunder har handlat om just det här, 
en äldre man som köpt en fin bil men inte 
räknat med kostnaderna.

– Det värsta misstag jag har varit med om 
var för nästan tjugo år sedan när en före-
tagskund med flera pickuper upptäckte 
att hjulmuttrarna inte var tillräckligt hårt 
åtdragna. Sedan hände det en gång till 
med samma kund och vi såg dem aldrig 
mer. 

– Efter det sätter vi alltid en lapp på 
backspegeln om att muttrarna ska kollas ef-
ter femtio mil, för det är inte säkert att det 
är vårt fel. Ibland kan det bero på körstilen, 
att bilen är tungt lastad och det hoppar och 
skuttar så. Men det var ändå fruktansvärt 
pinsamt.

– Nu för tiden köper många kunder själva 
sina däck på nätet. Om de då beställer från 
exempelvis Däck Online kan de också välja en 
verkstad som monterar. En hel del jobb kom-
mer till oss den vägen, och det är bra. Men 
det nätkunderna inte alltid känner till är att vi 
inte har något ansvar för reklamationer om det 
skulle bli något problem med själva däcken. 
Det har vi bara om de köpt däcken genom oss. 
När jobben bokas måste vi vara noga med att 
berätta det för att inte hamna i en konstig sits.

– Ytterligare en sak som är bra att kommuni-
cera till kunderna om de köper däcken själva 
är att samma produkt kan finnas i lite olika 
utföranden i olika delar av världen. Att gum-
miblandningarna är olika för olika klimat trots 
att däcken ändå kan ha exakt samma specifi-
kationer.

BRANSCH
I FÖRÄNDRING

Att ha däck som en del av verksamheten har blivit svårare. ”Internet- 
handeln har ibland satt oss i en jobbig mellansits”, säger Peter Nybom som 
lämnar Nyboms Däck och Bilservice i Nynäshamn efter 41 år i branschen 

med de här råden ur sin erfarenhet! 
TEXT THOMAS DRAKENFORS  / FOTO RICKARD FORSBERG

Nästa sida. Så tycker Peters kunder 

Peter Nybom har sett däckhandeln utvecklas till en

Upplys om vem 
som har ansvaret!1

Upplys ännu mer!2

2 S Å  G Ö R  J A G  K U N D E N  G L A D

Vägled kunden!3

4 Var beredd 
att förklara! PETER NYBOM

Ålder: 55.
Gör: Fastighetsägare, tidigare vd för 
Nyboms Däck- och Bilservice som 
firar tjugo år 2015.
Bor: Nynäshamn.
Familj: Fru och barn.
Intressen: Bilar. Mekar just nu med 
en Ford Galaxy 500 fastback 1967, 
har plockat isär allt. 
Lyssnar på: Rockabilly och country.
Läser: Fackböcker om mekanik och 
bilar.
Kör: BMW 525 från 2002.

– I dag är det ingen lätt match att välja däck. 
På 70-talet fanns det ett par olika varianter 
för exempelvis en Volvo 240. I dag finns en 
uppsjö, det är omöjligt att ha allt i lager. Och 
svårt för kunden att välja rätt. Vår kompetens 
behövs verkligen.

– Att bilar är registrerade för vissa typer av 
däck kan vara svårt att förstå för en kund. 
Exempelvis någon som har tagit sig råd med 
en dyr premiumbil. Låt säga att bilen går 
att pressa upp i 240 kilometer i timmen och 
kan vara registrerad för högfartsdäck som är 
ganska dyra. 

– Även om kunderna hävdar att de aldrig 
kör fortare än 120 kan vi inte sätta på däck 
med enklare prestanda, det skulle vara olag-
ligt. Skulle det inträffa en olycka kan jag bli 

Dubbelkolla alltid!6
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Tjänstvillighet på verkstan är så klart helt rätt. Efter att ha hört 
de här kundrösterna är det värt att påminna: Glöm inte heller att 
förankra grejerna med kunden.

Kunder
tycker till!3

När började du åka till Nyboms?
– Bra fråga. Det kan ha varit för tjugo år sedan, 
jag tror att det var mina svärföräldrar som tip-
sade mig. Jag har gillat den personliga servicen, 
man har kunnat ringa och snacka med dem och 
de har aldrig försökt göra extrasaker som inte 
behövts. Det har varit raka puckar. En gång var 
det fel på ett däck och då var det inga problem 
att byta.

Har du något riktigt dåligt verkstadsminne?
– Ja, förr när jag hade ett annat märke gjorde en 
märkesverkstad ett stort jobb. Lite onödigt stort 
och dyrt tyckte jag. Jag kände mig blåst.

Varför valde du den Nyboms?
– En tillfällighet. Jag skulle till en annan 
verkstad, men så hade de fullt när jag behövde 
lämna in bilen. Då åkte jag ner till Nyboms och 
blev imponerad av deras kundmottagande och 
flexibilitet.

Något annat som skulle få dig att byta 
verkstad?
– Om en firma gör något utan min vetskap, om 
de hittade saker och åtgärdade utan att fråga 
mig. Det har hänt flera gånger på andra ställen. 
Ibland har det väl i och för sig varit bra, men jag 
tycker att det borde vara ganska lätt att ta upp 
telefonen och fråga först.

Hur hamnade du hos Nyboms?
– Det var när jag köpte Hyundai 2006, jag 
letade efter en Hyundaiverkstad och hittade 
dem.

Har du varit nöjd nöjd?
– Absolut, det är lätt att få tid och de är snab-
ba. Något som har gjort mig förbannad? Ja, 
det mest irriterande jag vet är när verkstäder 
säger att de ska ordna saker. Sen åker man 
därifrån och upptäcker att det krånglar ändå. 
Så får man åka tillbaka. Men det har aldrig 
hänt hos Nyboms.

LEIF BLOM
Ålder: 61.
Gör: Ekonomiassistent.
Bor: Nynäshamn.
Kör: Audi A4.

LARS GRÖNROOS
Ålder: 62.
Gör: Chef för service-
partner som jobba med 
arbetsrehabilitering.
Bor: Sorunda.
Kör: Hyundai IX35.

ROLF ÖSTBERG
Ålder: 63. 
Gör: Jag jobbar som 
brevlådetekniker på 
Posten, jag åker runt och 
lagar både brevlådor och 
så kallade buntlådor.
Bor: Ösmo.
Kör: Hyundai Accent 
2004.

2 L Ä R  K Ä N N A  K U N D E N

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.

KÖPARE AV BEGAGNADE BILAR 
VILL SE CARFAX-RAPPORTER! 
ERBJUDER DU CARFAX-RAPPORTER TILL DINA KUNDER?

ANTALET CARFAX-RAPPORTER VISADE FÖR KÖPARE 
PER BILMÄRKE I SVERIGE UNDER ÅR 2014:

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Dodge

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Lamborghini

Land Rover

4.740

1.039

80.345

1.184

102.237

3.120

16.817

7.885

25.575

5.474

3.561

9.828

42.179

13.910

15.581

7.235

5.125

15.373

792

7.304

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

MINI

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Saab

Seat

Skoda

Ssangyong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

7.731

1.543

10.578

74.956

4.281

12.085

18.725

26.443

33.965

20.651

33.271

41.136

12.149

19.170

2.142

12.091

4.880

28.269

88.215

124.509

Lyssna på köpare av begagnade bilar och använd CARFAX Advantage-programmet!
Inkludera CARFAX-rapporter på hemsidor där dina bilar � nns listade till försäljning, 

exempelvis på Bytbil, Blocket och på din egen hemsida, för att locka � er köpare online.

Ring 010 195 95 20 eller maila dealer@carfax.se för mer information!

www.dealer.carfax.se
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Bert Karlsson, under ett tal i Arboga 1985

”Efter 35 års oavbruten  
framgång kan jag kosta på mig 

att vara ödmjuk.”

5
Så lång tid lägger cheferna på att titta på 
en arbetsansökan, max. Hela 40 procent 
behöver bara två minuter för att avgöra om 
en kandidat kan vara aktuell för en tjänst, 
skriver Upsala Nya Tidning.

Att arbetsglädjen på jobbet har ökat, tycker 
många chefer på småföretag samtidigt som 
40 procent av de anställda tycker att arbets-
glädjen har minskat. Det visar en undersök-
ning som Länsförsäkringar har gjort bland 
Sveriges småföretag. Cheferna tror att det är 
mest privata problem som ligger till grund för 
att det presteras sämre, medan de anställda 
upplever att det är stress.

– Chefer har ansvar för arbetsmiljön, det 
är ganska naturligt att de inte erkänner att 
det är för mycket stress på arbetsplatsen, 
säger Annika Härenstam, professor i arbets-
vetenskap vid Göteborgs universitet.

Hjärnsmart
Behöver du konkreta råd om hur du kan 
använda din hjärna bättre och 
jobba smartare? Då kanske 
Hjärnsmart är boken för dig. 
Författaren Boel Swartlings 
mål är att läsaren ska kunna 
gå från jobbet och vara nöjd 
med sina insatser varenda 
dag. Trots högt tempo och 
höga krav. Swartlings 
förhoppning är också att vi 
läsare ska få mer tid till att 
göra annat, efter jobbet.

Agil projektledning – Övningsbok
Agil projektledning är en av de senaste 
trenderna inom ledarskap och 
organisation och syftar till ökad 
effektivitet genom mindre plane-
ring och mer avstämning. Tomas 
Gustavsson, som undervisar 
i projektledning vid Karlstads 
universitet, har tidigare skrivit 
böcker i ämnet. Nu kommer 
han med den här övningsboken. 
”Det handlar om att förändra en 
kultur”, säger han. 

BOKTIPS

ARBETSGLÄDJE

Roligare för chefer
på små företag

Har du någon före-
bild i branschen?

F R Å GA  T R E

Stefan Högelin, platschef på VW i Södertälje    
– Eh, kanske inte i branschen men Ingvar Kamprad 
är en förebild, grundaren till Ikea. På det sättet som 
han har byggt upp allting på, det är helt fantastiskt. 
Till exempel att våga satsa och att lita på sin personal. 
Jag känner att jag tagit fasta på det, att jag siktar 
högt och har förtroende för min personal.

Wille Forsman, platschef Burlin Motor i Piteå   
– Nej, inte inom branschen om jag ska vara ärlig. 
Däremot så är Anders Borg en förebild, han är skärpt 
och vet till synes vad han gör. Han styrde landets 
ekonomi åt rätt håll under några år. Det har känts 
bra, vi fick ju bättre och bättre ekonomi.

Christer Sjöholm, servicemarknadsansvarig  
på Börjessons Lastbilar
– Vår delägare Lennart Borg är ju en person som 
jag känner samförstånd och respekt för. Kanske inte 
direkt som förebild men vi har ett tyst samförstånd 
där jag känner frihet under ansvar. För 17 år sedan 
var han min chef och är fortfarande en person som 
jag har mycket respekt för.

Den digitala omställning som pågår 
i stort sett i alla branscher och verk-
samheter innebär ett paradigmskifte, 
enligt konsultföretaget Hammer & 
Hanborg. De hävdar att rätt inställning 
krävs för att lyckas i digitaliseringen. 

Konsultföretaget har gjort en under- 
sökning och frågat mer än 1 000 ledare 
med framskridna digitala strategier. 
Cheferna i undersökningen svarade 
att de är nyfikna, öppna och vill lära 
sig nya saker. Men också att de har en 
tydlig bild av när de kan använda sig  
av sociala medier.

Tomas Gustavsson

Agil
projektledning

Övningsbok

Chef i branschen

Nyfikna chefer lyckas digitalt
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AV NELLIE PILSETNEK

Vi hittar din nya säljare!
Under de senaste åren har vi framgångsrikt rekryterat ut ett stort antal bilsäljare.
Vi har en enkel och snabb process - anställ inom en vecka. 

Ring på 08-409 144 42 så berättar vi mer!

•	 Du får löpande träffa kandidater med rätt 
attityd och goda säljegenskaper

•	 Du betalar först vid signerat kontrakt med 
kandidaten, ingen startfaktura

The Castrol Professional brand mark that has been embedded is a high resolution 
image (57cm wide, 300dpi)
We recommend that the file format remain as an .ai file. This will ensure automatic 
trap of the background colour with the shadow, resulting in the shadow printing 
over the top of the background.
Should the file be saved as any other format then care and attention must be taken 
to ensure the Professional typestyle shadow correctly overprints on top of the 
background colour. If the shadow appears grey on the proof, then this is a clear 
indication that the shadow has not been correctly trapped.

DEVELOPED 
BY, WITH AND FOR 
EXPERTS

TITANIUM STRONG
MAXIMUM  PERFORMANCE
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”Almebäck 
laddar om!”

HANS-ERIC ALMEBÄCK
Ålder: 60.
Bor: Bromma.
Familj: Gift med Mona, har två egna barn, två bonusbarn och 
fem barnbarn.
Gör: Vd Europeiska Motor.
Karriär: Arbetade 15 år inom hemelektronikbranschen som 
ansvarig för Sony, var vd för Swedish Motors i Hongkong, har 
arbetat som återförsäljare på Svenska Motor, vd för Toyota 
Sweden under tio år, vd för Toyota Motor Asia Pacific´s region-
kontor i Singapore och vd för Toyota Nordic i Köpenhamn.
Fritid: Tar en golfrunda, åker skidor, spelar gitarr och fiol.

Toyotas tidigare GA-chef Hans Eric Almebäck är till-
baka i Sverige som ny vd på Europeiska Motor i Rissne. 
Från Asien till Sverige, från fabriksledet till ÅF. Så här 
pumpar han in återförsäljarblodet i sina ådror igen!
TEXT LOUISE MOLANDER  / FOTO THRON ULLBERG
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2 P O R T R ÄT T E T

H
ur man kommer så nära 
en kund som möjligt, utan 
att upplevas som en stalker 
är ett finlir. Hans-Eric 
Almebäck, ny vd för Toyota-
återförsäljaren Europeiska 

Motor, är säker på att lyckas. 
Han är bra på att lyssna och se behov, har haft 

ledande positioner inom generalagenten Toyota i 
drygt 20 år, bland annat i Singapore och har träf-
fat tusentals handlare runt om i världen. 

– Asiaterna är extremt duktiga på kundfokus 
och service. Den erfarenheten tänker jag ta med 
mig i min nya roll som återförsäljare. Bilbran-
schen lider av dålig kontroll på system och sälj-
processer, vi måste göra dem smartare så att vi 
servar kunden. Kan vi erbjuda en transportlös-
ning för kundens alla behov har vi gjort Kaizen 
på den processen, säger Hans-Eric Almebäck.

Kaizen …?
– Det är ett japanskt uttryck för ständiga 
förbättringar. Vi behöver arbeta mer proaktivt 
gentemot kunden, alla som är involverade måste 
förstå sin roll. Vi ska kunna förutsäga kundens 
beteende, ha kontakt med lojala kunder, ta reda 
på och bearbeta dem som är köpmogna och när 
det är dags att serva bilen ringer vi in kunden. 
Kunden ska inte behöva ta kontakt med oss.

På Europeiska Motor sitter ett antal medar-
betare med headset från morgon till kväll och 
bara ringer kunder. Har en potentiell kund till 
exempel ställt en fråga på företagets facebook- 
eller hemsida, ska de få svar omedelbart.

– Den gamla medievärlden där man har en 
helsida i dagstidningen har inte samma effekt 
längre. Det krävs en helt annan närhet till kun-
den i dag, säger Almebäck.

Hur nära kan man komma?
– Ja, det kräver förstås fingertoppskänsla. Kun-
den får inte känna sig pressad. Men de flesta 
kunder uppskattar genuint bemötande, att vi 
bryr oss och att det känns familjärt.

Hans-Eric Almebäck går alltså från fabriksle-
det till en återförsäljare. Han förklarar manö-
vern med en stark lust att vilja göra skillnad 
här hemma – med tanke på sin internationella 
erfarenhet – längtan efter något nytt att sätta 
tänderna i och ett stänk av nostalgi.

Saken är den att han faktiskt började sin 

yrkeskarriär som återförsäljare i just den an-
läggning han nu är vd för. Då ägdes företaget av 
Svenska Motor och var en del av Kinnevik.

HANS-ERIC ÄR övertygad om att bilbranschen 
i Sverige har något att lära sig av asiaternas 
servicekultur.

– De är duktiga på att skapa relationer som 
känns personliga, raka, ärliga och pålitliga. Vi 
har tvingats ta in mycket nytt folk här för att 
få rätt attityd och har inte anställt säljare från 
bilbranschen. Branschen är så stereotyp och 
vi vill inte ha ett säljkoncept som något annat 
bilmärke har.

– För att få kunden att känna sig sedd och 
trygg måste man vara lyhörd och inte för 
påstridig. Dagens säljare behöver ha mindre av 
Janne Josefsson och mer av doktor Phil, skulle 
man kunna säga. Det är kunden som ska vara i 
fokus – inte personalen, menar Hans-Eric. 

En duktig säljare vet att lyssna noga och 
ta reda på vilka behov kunden har och sedan 
komma med en rekommendation.

– Jag tror att det i stor utsträckning är en 
begåvning, sedan kan man lära sig tekniken 
och metodiken. Det är förvisso en utmaning att 
anställa säljare som inte har erfarenhet av det 
sista momentet i säljprocessen – själva bilaf-
fären. Men vi är beredda att ta den omvägen.

HOS MÅNGA ANDRA bilhandlare sköter säljaren 
ensam hela affären, så görs det inte på Europe-
iska Motor. 

– Vi har delat ansvar. Värdinnor tar emot 
kunden, någon annan hjälper till med provkör-
ning, en tredje tar hand om själva bilaffären.

De tänker sig också att kunden inte bara 
droppar in utan har bokat en tid.

– Då kan vi ha allt förberett. Vill kunden 
göra ett inbyte står testaren beredd att kolla 
bilen under tiden som kunden provkör. 

Effektivitet är viktig. Lönsamhetsmålet över 
tid för en återförsäljare bör ligga på tre procent, 
enligt Hans-Eric Almebäck. Toyota i Sverige 
ligger under den siffran men Europeiska Motor 
ligger över.

I Asien är arbetskraften billig, många kan dela 
på arbetsbördan och på så sätt bli lönsamma. 

– I Sverige ser det annorlunda ut. Vi är mer 
sårbara. De högre lönerna måste kompenseras 
med ökad effektivitet där alla arbetsmoment 

har ett syfte. Vi är otroligt processtyrda, vilket 
är en global trend. Men vi är nog rätt ensamma 
om det i Sverige.

EUROPEISKA MOTOR HAR också en egen e-
learning-utbildning som ska hjälpa personalen 
att komma upp till de nivåer som behövs för 
att företaget ska fortsätta vara lönsamt. På nätet 
har de en egen portal för anställda där viktig 
information om det dagliga arbetet finns. Ingen 
ska behöva vara osäker över sin roll.

– Ju större ett företag är, desto viktigare att 
säkerställa att alla led fungerar. Men det hand-
lar inte bara om att se till att alla rutiner och 
processerer sitter som en smäck. Man måste 
också vässa hammaren, städet och stigbygeln så 
att man direkt hör när en ny trendvåg är på väg. 

Bilarna blir till exempel mer krocksäkra, 
vilket innebär färre reparationer och en hotad 
servicemarknad som följd. Allt fler yngre väljer 
att inte äga sin bil utan vill hellre prenumererra, 
hyra eller ingå i ett bilkollektiv.

– Då måste vi vara beredda att ge kunden 
det hon vill ha. Inte i dag eller i morgon, utan 
helst i går.

När marknaden svänger hastigt måste också 
servicegraden hos generalagenten öka, poäng-
terar Hans-Eric Almebäck. 

– Vi har krav på oss att vara absolut bäst vad 
gäller nöjda kunder. Det innebär att vi ibland 
behöver ett omgående svar eller beslut från gene-
ralagenten. Men då har dom kanske bara telefon-
tid mellan nio och tolv! Det skapar ju en enorm 
frustration. Vi kan ju inte säga till kunden att ”Nä, 
du får tyvärr vänta till i morgon på besked ...”

Bilhandlaren hamnar i kläm och måste 
försöka humma sig ur besvärligheten.

– Vi kan ju inte skylla på generalagenten! 
Nä, de måste också stå på tå när vi behöver 
det. Hade jag kunnat backa min tid som chef i 
fabriksledet, hade jag lagt mer resurser på att 
förbättra dialogen till återförsäljarna. 

Ett bra samspel ger också bättre förutsätt-
ningar för att de idéer som ser bra ut i teorin 
(läs: generalagentens) också fungerar i verklig-
heten, hos återförsäljaren. 

Hans-Eric Almebäck har en gedigen ”att- 
göra-lista” framför sig men tänker börja med 
att lära känna branschen igen.

– Just nu ägnar jag mest tid åt att pumpa in 
återförsäljarblodet i mina ådror igen. 2

”MAN MÅSTE VÄSSA HAMMAREN, STÄDET OCH STIGBYGELN SÅ 
ATT MAN DIREKT HÖR NÄR EN NY TRENDVÅG ÄR PÅ VÄG”

Hans-Eric Almebäck 
har dragit lansen.

UTMANINGAR ENLIGT 
HANS-ERIC ALMEBÄCK:
Bilägandet – Ha koll på köpbe-
teenden och vara flexibel! Yngre 
kunder ser med helt andra 
ögon på ett bilköp än vad min 
generation gjorde. De kanske 
hellre vill prenumerera på en bil 
via internet, leasa eller kanske 
bara äga den ett år. Kan vi driva 
sådana lösningar själva kan vi 
tjäna lite mer på varje kund.
Servicemarknaden – Bilarna 
blir allt mer krocksäkra och krä-
ver färre reparationer. Kunderna 
skippar våra verkstäder och 
lämnar in bilarna till konkurren-
ter med lägre priser. Vi behöver 
därför differentiera prissätt-
ningen efter ålder på bilen och 
eventuellt ha fler serviceverk-
städer närmare kunden.
Lojala kunder – Vi måste 
paketera våra produkter, så att 
kunden blir lojal. 
Nya säljare – Vi vill ta in nya 
duktiga säljare men inte från 
bilbranschen. Att få dessa 
kunniga i den mest kritiska 
punkten i säljprocessen, affä-
ren, är en utmaning men jag är 
övertygad om att det kommer 
att löna sig på sikt.
Tillgänglighet – Jag tror att 
det blir viktigare att ha en 
bra hemsida, där kunden kan 
förbereda sitt köp, än att ha en 
återförsäljare i varje förort. I 
dag är kunden beredd att åka 
lite längre för att handla bil.
Ta hem mer – Ta tillbaka sånt 
som vi tidigare lejt ut, rekond, 
hyrbil och så vidare. Vi måste 
tjäna mer per kund.

I  MITT HUVUD JUST NU 

50 % Jag har fullt upp med 
att lära mig återförsäljarverk-
samheten.
25 % Planerar en resa till Ja-
pan hösten 2015 för personal 
som klarar vissa mål.
25 % Hur vi ska öka vår före-
tagsbilsförsäljning.

LITE KORT . . .
Uppvuxen: I Blackeberg och 
Spånga utanför Stockholm.
Tonårsdröm: Att få jobba med 
något inom musik och ljud. 
Avskyr: Att bli lurad eller 
förlora i spel.
Älskar: Att jobba så mycket 
som möjligt i perioder för att 
sedan kunna vara ledig och äta 
god mat.
Styrka: Litar på folk.
Svaghet: Har lite för mycket 
tillit till människor ibland.
Talang: Kan lite om mycket, 
bra på att anlita experter.



NÄR RESULTATEN SVIKTAR hos norska verk-
städer kan Jon Erik Ludvigsen tillkallas. Hans 
kunder är små och stora verkstäder, återför-
säljarknutna och fria. Genom att lyssna, titta, 
följa telefonsamtal och kundmöten har han 
oftast redan efter en dag skaffat sig en hygglig 
genomlysning.

Vilka är de svagaste länkarna?
– Rutinerna, bristande ekonomisk medveten-
het och kundbemötandet, svarar han tveklöst.

Vilka rutiner brister?
– Varuflödet exempelvis. Slarvig beställning av 
delar, planläggning av jobben och glömda an-
teckningar på arbetsordern som ger bristande 
faktureringsunderlag. 

– Det kan handla om ledarskapet också, då 
må man vara ärlig mot uppdragsgivaren.

Det ekonomiska sinnelaget då?
– Medvetenheten om totalekonomin brister ofta. 
Det gäller att ha koll på vad alla kostnader blir 
utslagna på varje anställd. Och att fem minuter 
mer tid på varje bil resulterar i en halvering av 
backjobben – som kostar minst två och en halv 
gång mer än vad man får in på grundjobbet!

Och så sa du kundmottagandet …?
– Det kan vara nyckeln till succé, det avgör 
ju om kunden ska komma tillbaka eller inte. 
Serviceprocessen är viktig från första telefon-
samtalet tills kunden betalar. Och det är inte så 
dumt att ta med kunden ut på verkstaden och 
visa vilket arbete som är utfört.

Hur många av dina kunder följer dina råd?
– Halvparten. De flesta minns sista delarna i 
flödet men missar helheten. Jag brukar alltid 
ta medarbetarna i hand på de förändringar vi 
kommer överens om i avtalsplanen; ett hand-
slag brukar förpliktiga mer än ord.

Tror du att servicetimmarna kommer att 
minska mer?
– Det är komplicerat att sia om. De har ju 

fallit drastiskt de senaste tjugo åren och borde 
ha nått minimigränsen. Å en sida kan ju inte 
bilägare meka själv längre, men å en annan 
ökar internethandeln med reservdelar som kan 
innebära svartjobb.

Så den nedåtgående lönsamhets- 
trenden fortsätter?
– Nej, jag tror att botten är nådd. Även 
om servicetimmarna är få kräver ny 
teknologi oftare mer komplicerade 
jobb.

Kan alla verkstäder bli  
lönsamma?
– De flesta. Men det kan 
hända att marknaden blivit 
för liten för några.

Vilka blir kvar?
– De som är bäst på 
helheten, mekaniskt och 
gentemot kunderna.

Hur ser du på styrkan hos de 
fria verkstäderna?
– Deras konkurrenskraft kommer 
att tillta. Allt fler märkesverkstäder 
i Norge, som har varit så beroende av 
eftermarknaden, står med outnyttjad 
tid och ansluter sig till fria verkstads-
kedjor. Den tidigare ”Berlinmuren” 
mellan fria och märkesverkstäder 
börjar rivas. 2

Jon Erik Ludvigsen är norsk verkstadsanalytiker. Redan  
efter en dag på ett företag med dåligt resultat brukar han 
upptäcka var skon klämmer; det är nästan alltid bristande 
rutiner och kostnadsmedvetenhet som skaver mest.
TEXT ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO ANNA FRÖDELL

”Kundmottagandet kan 
vara nyckeln till succé!”

JON ERIK LUDVIGSEN
Ålder: 58.
Gör: ”Daglig leder”, verkstadsanalytiker.
Bakgrund: Tekniker och ekonom, 
började i bilbranschen för 28 år sedan på 
norska Nissan, var vd för återförsäljaren 
Ljosland Bil (Audi och VW), gick därifrån 
till GA:n för Honda, drev en verkstadsut-
rustningsfirma i sju år.
Bor: Drammen, Norge.
Kör: Audi A4 allroad.
Fritid: ”Går på ski og hytten min”.
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Analytikern
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– Vi driver affär på vårt sätt, bygger på 
individer och är stolta över att kundnöjdheten 
ökar, inte minst på servicemarknadssidan i 
Sverige där progressionen är fantastisk efter 
att ha legat på en låg nivå. Kundnöjdhet är ett 
kall, men engagemanget för att nå topp är som 
sanden i Sahara, outsinligt.

I NORGE HAR Møllergruppen 41 egna VW-
återförsäljare av 107 totalt och det är kanske 
inte så konstigt att de toppar GA-enkäten 
där medan VW-märkena rasar i den svenska 
rankningen. Men inte heller i egenskap som 
både GA- och ÅF-bas vill Pål Syversen göra sig 
maktfullkomlig.

– Vi snackar inte så mycket om det, men 
vår vision är ödmjuk, vårt existensberättigan-
de som generalagent är att återförsäljarna ska 
ha anständiga betingelser. 

Informa-
tionsdirek-
tören Paul 
Hegna tilläg-
ger att de är 
priviligierade 
som privata 
importörer, 
de är inte så 
många inom 
VW group.

Hur som 
helst är Møl-
lergruppen 
en mäktig koncern som …

… startade eget finansbolag 1997 som i 
dag har 51 procent av märkesfamiljens norska 
finansieringstjänster och ett resultat på 227 
miljoner före skatt.

… som mött rekryteringsutmaningarna 
med egen lärlingsutbildning (det kan de tänka 
sig att göra i Sverige också).

… som sålde 54 000 nya bilar, varav 8 282 i 
Sverige 2014.

… som sålde 590 00 verkstadstimmar och 
omsatte totalt 2,59 miljarder på servicemar-
kanden 2014.

… som 1997 etablerade sig i Baltikum
… som har närmare 4 000 medarbetare 

och 750 000 kunder i fem länder.

BALTIKUM VAR ett högriskprojekt men en affär 
som sakta har växt efter finanskrisen. Där 
har Møllergruppen VW-kontraktet i alla tre 
länderna samt för Audi i Lettland och Litauen. 
Det var Pål Syversen som ledde intåget. Är 
han månne orolig för Vladimir Putins intåg 
i dag.

– Det präglar ju medarbetarna och är klart en 
politisk risk, men hittills har Baltikum varit över-
raskande lite beroende av den ryska ekonomin. 2

Fotnot: De summor som nämns i artikeln är omräk-
nade till svenska kronor.

Tom-Egil Wennerberg, teknisk 
ledare på Bergs Automatservice.

U T B L I C K  N O R G E

DET ÄR ETT anrikt företag som vi besöker på 
Løren i Oslos utkant. Grundat 1987 av Arne 
Berg, en erkänd ”doktor” på Mercedes-Benz 
automatlådor. Den naturlige arvtagaren för 
femton år sedan var medarbetaren Kenneth 
Lauritzen som utökade med vanliga service- 
och reparationsjobb.

– Det kan bli så att vi måste satsa ännu mer 
på vanliga jobb i framtiden när alla automatlå-
dor blir så solida att det blir billigare att byta än 
att reparera dem, säger han.

Genom alla år har dock verkstaden tagit 
hand om sina kunder. Men det hände något när 
Tom-Egil Wennerberg, 36, blev verkstadschef. 
En extra avcheckning varje gång en bil ska 
lämnas ut har ökat merförsäljningen.

– Hittar jag slitage säger jag inte att det håller 
tre månader till utan anbefaller byte. Vi vill inte 
att ett haveri ska solka vårt rykte.

KOSTNADSFRI drop-in-diagnostisering erbjuds 
i samband med reparationer. Det finns en in-
byggd flexibiliteten i strukturen. En stamkund 
kan bjudas på en liter olja och en faktura kan 
delas i två om det kärvar för kunden.

Verkstaden har också medvetet gått in för att 
slipa kundbemötandet.

– Våra taxikunder har prio ett, men vi försö-
ker verkligen prioritera alla och se till att varje 
bil är färdig på utsatt tid. 

– Antingen är man naturligt bra på kund-
bemötande eller så får man lära sig. Man får öva 

sig i att se bilen ur kundens ögon och inte som en 
förtjänst. Jag försöker vara så hygglig som möjligt 
och det är ju roligare att jobba på en firma som 
går bra än på en som inte gör det, säger Tom-Egil.

AUTOMATLÅDORNA utgör i dag ungefär hälften 
av verksamheten med många Mercedesåter-
försäljare som kunder. Det är huvudsakligen 
Mercedesbilar som repareras och servas också, 
merparten av kundbilarna är tre till tio år gamla. 
Verkstaden har ingen auktorisering hos importör 
och därmed inga garantijobb.

– Det hade känts som att bli flådd levande, 
hittills kan vi köpa reservdelar till halva priset 
och program från engelska Autologic. Men upp-
dateringarna av stöldlåsen kommer vi inte över 
längre och växellådorna på nya 7G-Tronic får 
vi inte röra, de är programmerade till bilen och 
skickas till Tyskland. Klutarna kan komma att 
dras åt för allbilsverkstäderna, säger Tom-Egil. 2

Allbilsverkstaden Bergs Automatservice i Oslo har på egen hand 
styrt upp verksamheten och förbättrat resultatet genom ganska 
självklara saker. Mycket är verkstadschefens förtjänst.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON  / FOTO  ANNA FRÖDELL

BERGS AUTOMATSERVICE
Säte: Løren, Oslo.
Ägare: Kenneth Lauritzen.
Kundmottagare och verkstadschef: Tom-Egil 
Wennerberg.
Inriktning: Allbilsverkstad specialiserad på 
automatlådor till Mercedes-Benz, service och 
reparation av företrädesvis Mercedes och Audi.
Omsätter: Närmare 11 miljoner SEK.
Vinstmarginal: Cirka 5 procent.
Antal årsarbetare: 5.

Ger kunderna mer tid
och minskar backjobben

I NORGE OCH Baltikum är de både importörer 
och återförsäljare för flera VW-märken, en av 
Nordeuropas ledande bilkoncerner, Nordens 
största som omsatte nästan 23 miljarder förra 
året. ”Norges mest professionella bilhandlare”, 
sägs det.

Specifikt vilka komponenter som skapar 
professionalismen är inte så lätt att mejsla fram 
under en intervju. Koncernchefen Pål Syversen 
vill hänföra varje framgång till familjeföretagets 
värdegrunder.

– Det har resulterat i stor tillit medarbetarna 
emellan, säger han diskret.

Efter att tidigare ha varit finansdirektör i 
företaget och anförare av både finansbolaget och 
etableringen i Baltikum har han förstås på fötter.

Koncernchefen är inte ensam om att ha 
jobbat länge i Møllergruppen; bolaget har delat 
ut 600 guldklockor, vilket lär vara rekord för 
ett privat bolag i Norge. Det kan ju vara bevis 
på tillit. 

VI MÅSTE ta dem, de etiska normerna som står 
upptryckta överallt och inleder varje möte. 
De sammanfattas under rubrikerna ”Öppen 
och ärlig, Initiativrik, Omtänksam, Tydlig”. En 
ganska grundläggande sensmoral, ofta lättare 
att bekänna än att efterleva.

Inom Møllergruppen präglar den hela kultu-
ren, inte minst ledarskapet.

– Våra värdegrunder är den etiska kompas-
sen för våra medarbetare och våra chefer är 
kulturbärare, säger Pål Syversen.

Ledningen bidrar med tydlighet om att plats-
cheferna har hundraprocentigt ansvar, ansvar 
och förtroende. Och de får coachning.

– Förtroendet får vi tillbaka i form av goda 
resultat, säger Syversen.

– Det kan låta som en enkel filosofi och 
den är inpräntad i våra norska bolag men har 
inte varit lika självklar när vi har etablerat oss i 
grannländerna.

Därför har det åter blivit norskt ledarskap för 
Möller Bil i Sverige.

– Än så länge måste det vara en norrman 
men vid nästa skifte, när vår kultur riktigt har 
fått fäste, då kan det gärna bli en svensk, säger 
Syversen.

DET ÄR ÅTTA ÅR sedan Möller Bil kom till Sve-
rige. I fjol omsatte de mer än tre miljarder och 
har cirka 600 medarbetare här.

– Tillräckligt stort för att låta en svensk cen-
tral ledning utveckla ÅF-affären, säger Syversen.

Vid tolv svenska anläggningar står Möller för 
tio procent inom VW Groups ÅF-nät. Sakta men 
säkert har de gjort uppköp runt Mälardalen.

Hur stora vill ni bli i Sverige?
– Vi är stora nog men öppnar sig möjligheter 
kan vi vara intresserade, svarar Pål Syversen.

Vad är lönsamhetsmålet i Sverige?
– Vi bör snart passera två procent.

I fjol blev det 1,3 procent på sista raden. 
I Norge är det två procent. I Baltikum är det 
fortfarande en bit kvar innan vi når en tillfreds-
ställande nivå.

Är det stora skillnader att driva bilhandel i 
Sverige jämfört med Norge? 
– Inga alls förutom att beskattningen är annorlun-
da och norska politiker kortsiktigare än svenska.

I SVERIGE ÄR Möller Bil en återförsäljare bland 
andra. I Norge är Møllergruppen hemmastadd 
med att vara både importör och återförsäljare. 
Det blir familjärare då. Precis som koncernen, 
ett utpräglat familjeföretag som styrs av ägarfa-
miljen Møller där en fjärde generation i nedsti-
gande led från grundaren i dag är verksam.

Alla familjehövdingar har haft sina etiska 
valspråk, grundaren Harald Aars: ”Det gäller att 
hålla sitt spår rent”. 

Nuvarande styrelseordföranden Harald Møller 
säger: ”Störst på bil är viktigt, men det är förnöjda 
kunder som är den långsiktiga investeringen.”

Kundnöjdhet, ja, som inte har varit det lät-
taste att uppnå i VW group. 

Hur går norsk humanitet att förena med 
tyskt industriellt tänk?

– Förr var det kanske svårare, men det har 
skett en stor förändring i Tyskland och i hela 
VW groups värld har kundtillfredsställelsen 
ökat, säger Pål Syversen.

De gjorde inte bara nya land-
vinningar i Sverige i fjol, det 
var också ett ekonomiskt 
rekordår i alla avseenden 
för norska Møllergruppen. Vi 
träffade vd:n Pål Syversen 
och pratade värdegrunder, 
strategier och ledarskap på 
huvudkontoret i Oslo.
TEXT  ING-CATHRIN NILSSON / FOTO  ANNA FRÖDELL

Møller nådde 
toppresultat i fjol

PÅL SYVERSEN
Gör: Koncernchef för Møller bil sedan 2003.
Ålder: 58.
Bor: Lägenhet i Oslo.
Familj: Fru, tre barn och en gordonsetter.
Fritid: Fågeljakt, skidåkning, vandring, är mycket 
i skogen med barn och hund. 
Bakgrund: Civilekonom, 30 år i Møllergrup-
pen som ekonomichef, försäljningsdirektör, ÅF, 
finansdirektör, ansvarig för starten av finansbo-
laget och etableringen i Sverige och Baltikum.
Styrkor: ”Jag är flink att delegera ansvar och 
följer tydligt företagets värderingar.”
Kör privat: Audi R8 och Volkswagen Passat.

Om den ökande konkurrensen från fria verkstäder säger Pål Syver-
sen att den är mindre i Norge än i Sverige där allbilsverkstäderna 
har bättre renommé och fokus, men att generalagenter generellt 
måste koncentrera sig mer på eftermarknaden.

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

Planeringstavlor & Nyckelskåp

Beställ gratis katalog!

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

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

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

”Ett verktyg du inte kan vara utan”

Winassist System AB
Sjöängsvägen 17, 192 72 Sollentuna
Tel. 08-745 10 40, Fax. 08-626 70 25

Motorbranschens affärssystem 

• Fordonsadministration
• Verkstadsadministration
• Butiksfunktioner 
• Ekonomi/Bokföring 

Ger dig kontroll över bilaffären!

Hedson Technologies AB
info@hedson.se
www.hedson.se 

Kundkontakt Sverige, Magnus Lojander 
Mobil: 0709-20 66 09
E-post: magnus.lojander@hedson.se

Hexacomb Turbo
För utsug av slipdamm

• kraftfull och tyst turbin
• låg energiåtgång 1,3 kW/230 V
• lång livslängd (~25 000 h)
• en eller två användare samtidigt
• stor filteryta
• minimal dammexponering vid  
 tömning av dammpåse

HLS 1200 Duo
2 lyftsystem i genial kombination

Lyft bilen som du vill;
• stående på hjulen
• med frihängande hjul

Två separata lyftar tar mer plats och 
kostar mer pengar.  
Varför välja när du kan få ”två i en”?

Drester BoXer
Den nya standarden för  
sprutpistoltvättar

• unik, magnetisk pistolhållare
• 3-års pumpgaranti
• för både vatten- och  
 lösningsmedelsbaserade lacker

IRT Hyperion
Superior Curing Technology

• större torkyta
• enastående värmebild
• energieffektiv torkning
• större räckvidd
• lättanvänd

MARKNADS-
TORGET
2�För annonsering under Marknadstorget, kontakta 

Henric Widén på 08-701 63 17 eller 0703-450 682.

MODERN KVALITETSLACKERING 

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

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

Affärssystem för fordonsbranschen  Infofl ex Data AB    |   08-792 64 60 

Lyft lönsamheten!  

Försäljning

Butik
Verkstad

INFOFLEX FORDON – ett lyft för lönsamheten 
Med funktionen  Fordons försäljning täcker vi in hela din verksamhets 
behov från försäljning, butik till verkstad. Kontakta oss på 08-792 64 60 
eller gå in på www.infofl ex.se för mer information. 

Jobba smartare, inte mer.
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Motorbranschens största certifieringsprogram

Nu över 1500 certifierade skadeverkstäder 

www.autoteknik.info

Sprut & torkboxar     Kombiboxar    Lastbilsboxar 

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

www.lackeringsanlaggningar.se 

Vi har mångårig erfarenhet av målningsanläggningar. 

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

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

◆ Fettutrustning
◆ Väteskeutrustning

◆ Övervakningssystem

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

Motorbranschen 6-7/1024

Besök oss på www.laga.se

När det gäller bildelar

Transport av bilar inom 

Sverige & Europa!

Medlemmar inom:

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

• Vi transporterar bilar till/från Europa 
varje vecka

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

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

www.eurotransport.se
mail@eurotransport.se

��������������������
����� ������ �������������

��� ��� ����������� �������� ���
������� ��� �������� �� ����
������� ������ ��� ������� ����
���� ��� ���������� ��� ��� ��
���������� ����� ����� ����
��������������������� ��������������

���������������������������������� ���� ��� �� ��� ��
��������������� ������������� ��������������������������������
�� ������� ����� ��� �� ���������������������������
������������������������������ ����������� ��������������
�� ����� ����� ���� ������� �� �������������������������������
������������������������������

��������������� ��������

�� ����� �� �� �������� ���� ���� ���� ������������
�������������� ��� � ��� �������� ����� ��� �����
������������� ������ �� ��� ������� �� ����������
������������� ��� ������� ����������� ����
�������������������������� �� �������� � ����������
��� ��� �� ��������������������

54 laga,eurotr,malte månsson  06-01-26  13.38  Sida 2

Verkstadschefens favoriter! 

Allt du behöver - www.fvu.se

En läderklädsel ökar komforten i bilen på många
sätt. Till våra klädslar använder vi ett
högkvalitativt läder som klarar extra tuffa miljöer
som t ex i taxi och transportbilar. Klädslarna är
testade av TÛV och har godkända airbagsömmar.
Finns i över 30 färger och med möjlighet att
designa sin egen klädsel.

Läs mer på standardleather.se eller kontakta oss
på 08-830102 så berättar vi mer!

Standard Leather      Fräsarvägen 7B 142 50 Skogås 08-830102

Läderklädslar för hamn-
och eftermontering



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

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

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

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

BEAD BAZOOKA
2.490 kr

- vår soliditet, 
din trygghet!

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

Vardagar  0800 - 2000

Helger      1000 - 1700

Med upp häng a re och  
spi ral sladd. Tänds 
au to ma tiskt. 24 volt/21W 
lampa.

ASB hand lam pa 

995 kr
Ev. 24 volts trafo: 410 kr

Fylls med 
bromsolja och 
tryckluft. Leve-
reras komplett 
med locksats.

Bromsluftare 

3.190 kr

Mjuka "limpor" istället för vanliga gummiblock är 
mycket bekvämt och praktiskt, fi nns i två tjocklekar.

- Snabb pumpautomat med sättrycks-
funktion. 

Lyftgummiblock 
- Titan - 1,8 kg

2.690 kr
IR 2235QTi Maxx

 

Flera olika storlekar, även 
Twin-block.

3.450 kr

AIRMATE PUMPNINGSAUTOMAT

geodyna 960
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

Breddäcksmaskin kom-
plett utrustad med easy-
mont PRO hjälparmar 
10-24 tums fälgdiametrar
Upp till 14" breda fälgar
Integrerat chockluftsys-
tem
Två hastigheter

monty 3300 RACING GP 

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

 47.950 kr

geodyna 3900
Kompakt, 
och enkel att 
använda, med 
bildskärm

TiREX 260
• Rejäl däckmonteringsmaskin för 

lastbilshjul upp till 26" fälgdiameter

TiREX 560
• Klarar även EM/Trak-

torhjul upp till 44"

leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

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

av klis ter -
vik ter med 
mätarmen  

39.900 kr
geodyna 4500p

geodyna 4500-2p

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

32.500 kr
leasing fr. 658kr/mån.

geodyna 3900

Från tyska

duolift MTF 3000
2600 mm

2970 mm* 5200 mm*
Modell 526C
5 tons fyrpelarlyft med låg uppkörningshöjd och 
långa körbanor. Allroundlyft som även klarar 
större fordon. Hög lyfthöjd, au to ma tis ka säker-
hetsspärrar och snabb lyf tan de hydraulpump är 
andra fi nesser som är särskilt värda att nämna. 

leasing fr. 789kr/mån.
(modell 524)

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

DUBBLA 
MANÖVERPANELER 
SOM STANDARD.

UTRUSTAD 
MED 220V- & 
TRYCKLUFTS-
UTTAG.

SPO 45E

2915 mm

SPOA3.5T

Prisexempel SPOA3T-EH1:

 27.900 kr

Prisexempel SPO45E-EH1:

 36.900 kr

3,5 ton
- Hydraulisk

Nu 3,5 ton, 
- med samma pris som 
tidigare!

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

Fundamentsfri tvåpelarlyft 
med  tre tons kapacitet.

3 ton
4,5 ton
- Hydraulisk

5200 mm

2970 mm

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

3 ton
14.500 kr

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

Modell 533RC - lågprofi ls 
körbanesaxlyft
Nu har OMA tagit fram en körbanesaxlyft som 
är avsedd att monteras ovanpå befi ntligt golv. 
Tack vare endast 180 mm lägsta höjd är den 
direkt jämförbar med fyrpelarlyftarna att köra 
upp på, samtidigt som man sparar utrymme. 
- Inbyggda saxlyftbord med 3,5 tons kapacitet

- Förberedd för hjulinställning, med inbyggda glid-
plattor bak och urtag för vridplattor fram.

- Hela 2180 mm lyfthöjd (+ 510 mm för lyftborden)

533RC

18.000 kr

Modell 524  4 ton 37.900 kr
Modell 526C*    5 ton 46.900 kr
Modell 526L5    5 ton 45.900 kr
Modell 526LT  5 ton 76.900 kr
Modell 528C   8 ton 74.900 kr

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

HJULTVÄTTMASKINER

leasing fr. 566kr/mån.

 2-speed, 11-22 tums 
alufälgar m.m

26.900 kr

GEODHeX 922
• Motordriven balansmaskin 

med hjulsskydd

leasing fr. 269kr/mån.
11.500 kr

Däckmaskinpaket 1:

Geodhex 922/Smonther 700+642: 

 34.000 kr!
SMONTHER 700 + 
HELPER 642

-Nu ingår även 
snabbfästessats och 
komposithuvud med 
Smonther 700!

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

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

24.900 kr
leasing fr. 523kr/mån.

GEODHeX 966

Däckmaskinpaket 3:

Geodhex 966/Smonther 700+642: 

 40.900 kr!

Fyrhjulsmätare:
- geoliner 580 PRISM Elite

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

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

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

92.900 kr

Däckmaskinpaket 2:

Geodyna 960/Smonther 700+642: 

 39.900 kr!

geodyna 960
En motoriserad 
låg varvs ma skin 
som även har 
viktsplitprogram, 2-D 
automatisk inläsning 
av fälgmått m.m. Tar 
liten plats

18.000 kr
leasing fr. 392kr/mån.

geodyna 960

leasing fr. 694 kr/mån.
33.900 kr

3.850 krLV: TM150

PV: TM100

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

1.800 kr/sats

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

Modell 532LP3.5
3,5 ton 

leasing fr. 517kr/mån.
23.500 kr

leasing fr. 559kr/mån.

26.800 kr

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

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

geodyna
7850p
Nu kommer balanserings- 
maskinen från Hofmann som 
alla väntat på - med inbyggd 
automatiserad hjullyft! 
Utrustad med Hofmanns smidiga 
automatnav naturligtvis och den 
senaste tekniken.
• Touch-screen program som är 

superenkelt att använda
• Laserscanning av fälgdata 

och automatisk inställning av 
program för viktplaceringen

 

Kampanj!

21.900 kr

varmgalvansierade 
bottenramar

43.200 kr 

- universialramper ingår!

+

leasing fr. 808kr/mån.

39.900 kr!
leasing fr. 808 kr/mån.
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2 JURIDIK
DAVID NORRBOHM

är MRF:s jurist. Han sit-
ter i Allmänna rekla-
mationsnämnden och 

har lång bransch-
erfarenhet. 
08-701 63 28.

2 BILUTHYRNING
ROGER EKDAHL
är vd på bransch-
organisationen Bil-
uthyrarna Sverige.

2 ARBETSRÄTT
JAN BERGMAN
är chefsjurist på Transport-
gruppen och Motorbran-
schens Arbetsgivareförbund 
och ansvarig för arbets-
rättsliga tvister i domstol. 

2 VERKSTAD
JOACHIM DUE-BOJE

är ansvarig för service-
marknadsfrågor på 
MRF. Sitter i Allmänna 
reklamationsnämnden 
08-701 63 38. 

MOTORBANSCHENS 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

2 SKATTER
HELENE ENGMAN
Helene Engman har bl a arbe-
tat på Skatteverket och som 
chefsjurist inom en organisa-
tion. I dag är hon skattekonsult 
på PwC:s kontor i Gävleborg. 

2 SKADEREPARATION
ÅKE WESTIN

är ansvarig för plåt- och 
lackfrågor på MRF. Sitter i 

Allmänna reklamations-
nämnden.
08-701 63 29.

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

Dessa svårfångade ”fel”
JURIDIK

JURIDIK

FRÅGA Vi har en kund som allt 
sedan bilköpet vid flera tillfäl-
len reklamerat att farthållaren 
inte fungerar. Vi har haft bilen 
inne vid två tillfällen. Första 

gången kunde vi inte konsta-
tera något fel, men bytte 

trots det reglaget på GA:s 
inrådan. Andra gången 
hittade vi inte heller något 
fel, trots kontroll med 
diagnosinstrument och 
provkörning, men rekom-

menderades av GA att 
”skjuta” in ny mjukvara. 

Efter att nyligen ha hämtat 
bilen framhärdar kunden att 
farthållaren inte fungerar. Vi 
har erbjudit oss att felsöka 
bilen, men kunden kräver en ny 
”felfri” bil och anser att vi har 
förbrukat vår rätt att reparera 
bilen. Vad gäller?

”Vi är förvirrade”

SVAR  FÖRST, det är kunden som 
ska visa att det över huvud taget 
finns ett fel.

Tyvärr är det inte helt ovanligt 
att fel inte hittas vid felsökning. 
Det kanske inte finns något 
egentligt fel utan är fråga om en 
produktegenskap. Det kan också 
handla om ett engångsfel eller ett 
intermittent fel som inte visas i 
diagnosinstrumenten (och det ska 
man givetvis visa förståelse för).

I sådana lägen är det mycket 
viktigt att dokumentera i arbets-
ordern att ”fel ej konstaterats efter 
felsökning och provkörning”. 
Inte helt sällan kan det – trots 
att fel inte konstaterats – lämnas 
anvisningar från GA om att vissa 
åtgärder ska utföras. Ibland kanske 
även verkstaden på eget bevåg 
utför en åtgärd för att minimera 
en risk eller ”göra en kund nöjd”. 
Det är lika viktigt då att i arbets-

”REPARERA (INTE) BILAR SOM (INTE) HAR FEL!”
DAVID NORRBOHM 

FRÅGA Vi sålde för ett tag sedan 
ett inbyte där AC:n någon dag 
efter köpet visade sig vara tra-
sig. Till saken hör att vi hade fått 
in bilen samma dag och egentli-
gen hade för avsikt att sälja den 
vidare till en uppköpare. 

Motvilligt sålde vi den till 
den något påstridiga kunden 
men informerade samtidigt 

att bilen inte var genom-

Skillnad på att avtala bort och avtala om
gången. Vi uppmanade kunden 
att undersöka bilen noga och 
gav samtidigt ett pris på minst 
10 000 kronor lägre än planerat. 
Nu kräver kunden, med stöd av 
Konsumentköplagen, att vi ska 
reparera AC:n. Vad tycker du?

Ville

SVAR  I AVSAKNAD av dokumenta-
tion i köpeavtalet kan det mycket 
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2 BILHANDEL
JOHAN HOLMQVIST
är chef för bilhandelsfrågor 

och -statistik på MRF.  
Sitter även i Allmänna 
reklamationsnämnden.
08-701 63 22.

ordern tydligt ange att inga fel 
är hittade och att alla eventuella 
reparationsåtgärder är utförda 
som en goodwill-åtgärd.

RISKEN ÄR annars stor att kunden 
i stället påstår att alla besök på 
verkstaden är misslyckade repa-
rationsförsök. Kunderna känner 
ju oftast till att säljaren inte har 
mer än tre reparationsförsök på 
sig. Utebliven dokumentation 
i arbetsordern att ”fel ej kon-
staterats” eller att ”ev åtgärd är 
utförd på goodwill”, kan också bli 
särskilt försvårande i Allmänna 
reklamationsnämnden eftersom 
en prövning där är rent skriftlig. 

I ert fall är ni inte skyldiga 
att ta tillbaka bilen, dels för att 
kunden inte visat att det finns 
något fel, dels för att ni hitintills 
inte har utfört några reparations-
åtgärder. 2

ç

väl bli så att ni måste stå för repa-
rationen av AC:n (dock inte om 
det är normalt slitage). Men hade 
ni i köpeavtalet skrivit vilka kända 
och tänkbara defekter rabatten 
avsåg, att bilen var ett reparations-
objekt och såld i befintligt skick, 
hade det varit ett annat läge; det 
finns inget hinder i konsument-
köplagen att avtala om en varas 
skick. 2

FRÅGA Vi sålde en ny bil per 
telefon. Kunden hade varit inne 
tidigare och då hade jag också 
kört en sväng med hans inbyte. 
Vid telefonförsäljningen kom vi 
överens om att kunden skulle 
komma in nästa dag för att 
skriva på ordersedlarna, med 
villkor, vilket också skedde. 

Inbytestestet gjordes några 
dagar senare när kunden hade 
tid. Leveransen skulle ske efter 
två månader, men redan efter en 
månad ringde kunden och berät-

Klokt att hålla koll på villkoren!
BILHANDEL

Missa inte dold rost!
BILHANDEL

FRÅGA Efter att ha bytt in en fin 
VW Touareg 2010 på 11 000 mil, 
sålde vi den till en privatperson. 
Vi testade bilen ordentligt. Men 
efter ett år, när bilen hade varit 
på kontrollbesiktning, kom 
kunden tillbaka. Det hade hittats 
svåra rostskador vid fästpunk-
terna för fotstegen. 

Vi hade missat det eftersom 
kraftiga plastunderreden var 
monterade på ett sätt som 
gjorde rosten svårupptäckt. Nu 
har vi tagit reda på att fotstegen 
hade eftermonterats, kort efter 
att bilen levererats som ny. Re-
parationskostnaden är 75 000 
kronor. Är detta något som vi 

JOHAN HOLMQVIST

tade att motorlampan lyste vid 
större gaspådrag.

Jag bad honom att låta 
VW-handlaren på orten felsöka 
och efter att det gjorts återkom 
kunden med besked om att 
toppen var slut och det kostar 
45 000 kronor att reparera bilen. 
Kunden menar nu att vi ska stå 
för kostnaden eftersom vi inte 
angett ”med reservation för test” 
på ordersedeln. Stämmer det 
verkligen?

Ludvig i Falun

måste stå för när vi lämnat tre 
månaders trafiksäkerhets-
garanti?

David, Uppsala

SVAR TYVÄRR HAR inte om-
fattningen på garantin någon 
betydelse i detta fall, det är 
konsumentköplagen som gäller. 
Skadan ses som ett ursprungligt fel 
och kunden har rätt att reklamera 
sådana fel i tre år, dock alltid så 
snart som de upptäcks. 

EFTER DE FÖRSTA sex månaderna 
har visserligen kunden bevisbör-
dan, men här är det uppenbart 
att rostskadan uppstått på grund 

av ett undermåligt monterings-
arbete. Alltså fanns felet när 
kunden hämtade den begagnade 
bilen hos er. 

Dess värre kräver arbetet vid 
inbytestesterna på bilar, där 
det finns dolda ytor bakom 
plastlister, betydligt mer 
tid om sådana här missar 
ska undvikas. Ni skulle 
kunna få ersättning från 
kunden ni köpte in bi-
len från om ni kan visa 
att han kände till felet, 
vilket ju knappast är 
troligt. 

Tyvärr en mycket 
dyrköpt läxa. 2

”DOLDA YTOR BAKOM PLASTLISTER  
KRÄVER BETYDLIGT LÄNGRE TEST-TID”

SVAR TACK OCH LOV har du 
lämnat över en ordersedel där 
MRF:s villkor finns med. Under 
punkt 5B anges det att om bilens 
skick förändras fram till leverans 
så har bilföretaget rätt till omvär-
dering. Ni behöver alltså inte stå 
för kostnaden.

Skulle du däremot inte ha tes-
tat bilen innan ordern skrevs ut 
skulle du ha angett ”med reserva-
tion för test”, för att eliminera 
missförstånd.2



VERKSTAD

APROPÅ FRÅGAN  ovan och vik-
ten av att vara återhållsam med 
stämplar i serviceboken återger 
jag den här händelsen som drab-
bade mig för en del år sedan: 

Vi fick frågan om vi kunde 
hjälpa en kvinna som inte fick 
igång sin lilla japanska bil. Bilen 
hämtades och efter felsökning 
konstaterade vi att generatorn 
inte gick att rädda och offere-
rade byte för cirka 4 200 kronor. 
Kvinnan ville att vi skulle byta 
olja och filter när vi ändå höll på. 
Några dagar senare, när biläga-
ren stod framför mig i kund-
mottagningen och skulle betala 
kalaset, bad hon om en stämpel i 

VERKSTAD

”VAR TYDLIG MED ATT DU INTE KAN VARA  
FACKMÄSSIG OM KUNDEN TAR MED EGEN OLJA”

2 F R Å G A  E X P E R T E R N A

FRÅGA Hej, vad ska jag göra? Nu 
händer det lite för ofta; kunder 
dyker upp med egen olja som 
de vill ha bytt i samband med 
regelbunden service. Oljan har 
de köpt på nätet. En del fabrikat 
är kända, andra har jag inte sett 
förut. Hittills har jag sagt att vi 
använder vår egen olja och att 
min verkstad inte kan stämpla 
serviceboken och stå för garan-
tin om vi använder någon annan 
olja än vår egen. Ska vi accep-
tera det här?

Kjelle, ”fri” verkstad i Dalarna

SVAR  HEJ KJELLE, jag har väntat 
på att den här frågan ska komma 
och nu har den gjort det. 

Hittills har du gjort rätt, argu-
menterat varför din verkstad inte 

Skillnad på olja och olja
vill hälla i en kunds egen olja. De 
argumenten ska vara tydliga. 

Vi börjar med ditt oljeavtal 
som antagligen innefattar hante-
ring av spillolja och oljefilter. Tar 
du hand om spilloljan kommer 
din oljeleverantör så småningom 
att upptäcka att volymen spill-
olja är större än försäljningen av 
färskolja och inte acceptera det. 
Du måste informera bilägaren att 
han eller hon själv får ta hand om 
spilloljan och filtret – och även ta 
med en dunk eller behållare som 
du kan tappa upp den gamla oljan 
i. Det kan inte hjälpas om kunden 
tycker att det är jobbigt att åka till 
återbruket med den geggan. 

Naturligtvis måste du också ta 
extra betalt för den manuella han-
teringen. Du har redan nämnt att 

ni inte kan stämpla serviceboken 
(se i nedanstående artikel vad som 
hände mig för en del år sedan). 

Vidare måste du vara noga med 
att anteckna på arbetsordern och 
fakturan att kunden haft med sig 
egen olja. 

EN DEL KUNDER är hyggligt på-
lästa om vilken kvalitet motoroljan 
ska innehålla, en del inte. Låt mig 
nämna några viktiga detaljer: 
✔ Tillsatsbeteckningen är viktigast. 
✔ Viskositeten är mer en geografisk 
norm, en 0W-30-olja passar där det 
är kallt, 5W-40 där det är varmare. 

OCH FÖR att bli lite nördig, håll 
koll på detta: 
✔ TTiD-bilar (twin turbo) klarar 
inte alltid av en Dexos 2-tillsats 

Förbered er inför avtals-
förhandlingen, här är tips!

L ACK & SKADE

JOACHIM DUE-BOJE

FRÅGA Våra avtal med flera 
försäkringsbolag går ut och nu 
ska vi förhandla om debitering-
en. Kan du ge oss några tips 
och knep att tänka på innan vi 
startar förhandlingarna?

Johan

SVAR  DEN HÄR FRÅGAN får MRF 
varje år i samband med att bola-
gen kör en ny avtalsrunda. Knep 
ger vi inte, men här är några tips 
att checka av mot för att förhand-
lingarna ska gå smidigare och ge 
chans till rätt ersättning. 
1. Vad är ert mål? Specifikt, mät-
bart (ekonomiskt), engagerande, 

realistiskt och tidsbegränsat.
2. Hur ser motpartens mål ut? 
Budget, begränsningar, kon-
kurrens, relationer …
3. Vilka fler berörs av avtalet? 
Anställda, underleverantörer, 
kunder. Vilka är deras behov?
4. Eftergifter kan lika gärna 
handla om ledtider, kvalitet el-
ler samverkan som om pengar.
5. Motparten tittar på begräns-
ningar eller fördelar i avtalet 
i fråga om allt mellan avtals-
längd och leveransvillkor. Tänk 
till och se vad ni kan göra för 
er kund.
6. Vilken taktik har bolaget och 
vilken har ni själva?
7. Ert underlag måste ha ut-
rymme till förhandling.
8. Dödläge. Vad ska ni göra 
om det uppstår? Att känna sig 
tvingad att säga ja till ett avtal, 
där kalkylen inte går ihop, är 
inte bra för någon. Att säga nej 
till ett orimligt avtal är inte fel.
9. Sträva efter att båda parter 
ska vara nöjda. Finns det skäl 
för er att förändra något? 
10. Basera förhandlingen på 
fakta, lägg undan tidigare 
diskussioner.
11. Börja i tid och låt det ta tid.

Tills sist, det kanske allra 
viktigaste, gör en verkstadskal-
kyl för er verksamhet! Att gå 
till förhandling, utan att veta 
kostnaden, slutar aldrig väl. 2
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serviceboken, i 10 000-mila- 
rutan. ”Njae, det vet jag inte”, 
blev mitt svar, men efter lite tjat 
så vek jag ner mig och stämp-
lade. Som tur var lade jag till  
den lilla noteringen ”oljebyte  
och oljefilterbyte”.

NÅGRA ÅR SENARE blev jag upp-
ringd av en ung man och frågade 
om vi hade utfört 10 000-mila-
service på en liten japansk bil för 
cirka två år sedan. Sökningen i 
Winassist gav mig underlag för 
svaret ”Nej, det har vi inte. Vi har 
bytt generator, olja och filter.” 

Nu hade kamremmen gått av 
med motorras som följd. Mannen 

hävdade att tidigare ägare sagt att vi 
hade utfört service inklusive kam-
remsbyte och att det dessutom 
fanns en stämpel i boken att 
servicen var utförd. 

Nu blev det allvarli-
gare. Ärendet hamnade så 
småningom i Allmänna 
reklamationsnämnden. Som 
tur var drog jag mig till minnes 
att vi gjort en liten anteckning om 
att bara en oljeservice var utförd. 

Det blev så småningom avslag i 
ARN och vår verkstad klarade sig. 
Men det var en obehaglig erfaren-
het som lärde mig vad en stämpel i 
boken kan leda till. 

Joachim Due-Boje

(gamla GM-LL-A 025 och GM-
LL-B-025). 
✔ API S = bensinmotor.
✔ API C = dieselmotor. 
✔ Högsta kvalitetklassen på 
bensinmotorer är SM, högsta på 
dieselmotorer är CF. 

SAMMANFATTNINGSVIS Kjelle, var 
tydlig med att du inte kan vara 
fackmässig om kunden tar med 
sig egen olja som din verkstad inte 
har satt en kvalitetsstämpel på! I 
bilägarens garanti- och servicebok 
står det att regelbunden service 
ska utföras fackmässigt. 2

Smörjservice blev ärende i ARN

ÅKE WESTIN

”DET KANSKE 
ALLRA VIKTI-
GASTE, GÖR  
EN KALKYL 
INNAN!”

Välkommen till Orio 
– ett bredare erbjudande
Vare sig du behöver reservdelar av högsta kvalitet, 
förstklassiga logistiklösningar eller ingenjörstjänster och 
teknisk support kan du alltid vända dig till oss på Orio.

Vi vet vad som får verkstäder att fungera problemfritt. 
Under 70 år har vi försett fordonsbranschen med Saab 
Originaldelar, och vårt beprövade arv och bultande Saab-
hjärta har gett oss den nödvändiga kunskapen för att 
kunna se till att just din arbetsdag flyter på enkelt och 
problemfritt.

Tack vare hög tillgänglighet, fördelaktiga marginaler, fri 
returrätt och ett brett utbud från några av branschens 
bästa producenter kan vi alltid anpassa vårt erbjudande 
efter just dina behov. Hos oss är din affär och din verksamhet 
alltid i fokus. Kontakta oss gärna för att få reda på hur vi  
kan hjälpa just dig.

Välkommen till Orio  
– ett nytt och bättre sätt att göra affärer. På dina villkor.

Telefon: 0155 24 40 00  /  E-post: info@orio.com  /  orio.com

Exklusiv  
leverantör av
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NÄST HÖGSTA mars och näst högsta Q1 
någonsin – dessutom 15:e månaden i rad med 
en ökning för personbilsregistreringarna. Bara 
rekordåret 1988 slår 2015 så här långt!

För lätta lastbilar har vi i mars den bästa måna-
den någonsin och den 15:e ökningsmånaden av 
de 16 senaste.

SOM EN FÖLJD av de starka sifforna höjdes 
2015 års prognos för personbilar till 310 000. 
Det är en höjning med sju procent från den tidi-
gare, men bara med två procent från fjolårets 
304 000. För lätta lastbilar höjdes prognosen 
till 44 000.

FÖR TUNGA lastbilar har vi hitintills i år en 
minskning med fem procent, vilket ligger i linje 
med MRF:s prognos på 4 500.

Rekordstark mars!
KO M M E N TA R

4 6 16 15
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0 0 0 0
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606 656 2321 1812

33 31 14 7
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Nyregistreringar under mars 

Modelltoppen

Miljötoppen Nyregistrerade miljöbilar per typ 
mars 2015, nya defi nitionen

Nyregistrerade miljöbilar mars 2015, nya defi nitionen.

 Mars Ackumulerat Andel av
Län 2015 2014 2015 2014  landet %
Stockholms län             9 463 8 040 22 410 19 325 29,6
Västra Götalands län    5 421 5 204 12 954 12 305 17,1
Skåne län                      4 335 3 709 10 395 9 081 13,7
Jönköpings län             1 297 1 019 3 063 2 496 4,0
Östergötlands län         1 244 1 056 2 871 2 865 3,8
Hallands län                   1 056 880 2 587 2 350 3,4
Uppsala län                    924 814 2 382 2 057 3,1
Örebro län                     779 729 1 841 1 828 2,4
Södermanlands län              763 638 1 725 1 565 2,3
Västmanlands län               629 689 1 683 1 546 2,2
Kalmar län                     656 524 1 593 1 179 2,1
Värmlands län                  639 621 1 606 1 487 2,1
Gävleborgs län                 658 529 1 596 1 417 2,1
Västerbottens län              675 455 1 568 1 232 2,1
Västernorrlands län         660 565 1 535 1 512 2,0
Kronobergs län                 595 536 1 449 1 326 1,9
Dalarnas län                   583 496 1 431 1 310 1,9
Norrbottens län                526 477 1 310 1 315 1,7
Blekinge län                   336 323 824 749 1,1
Jämtlands län                  237 202 642 604 0,8
Gotlands län                   108 99 262 254 0,3
Landet totalt 31 584 27 605 75 727 67 803 100,0

Nyregistreringar personbilar 
länsvis i mars 

 Mars  Ackumulerat Andel i %
Märke / modell 2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 Volvo V70II  2 662 2 007 6 504 4 929 8,59 7,27
2 VW Passat 1 594 1 059 4 394 2 990 5,80 4,41
3 VW Golf 1 831 1 514 4 350 3 243 5,74 4,78
4 Volvo S/V60 1 265 1 223 3 219 3 019 4,25 4,45
5 Volvo XC60 1 239 949 2 987 2 507 3,94 3,70
6 Volvo V40N 967 696 2 203 1 984 2,91 2,93
7 Toyota Auris 1 076 645 1 774 1 479 2,34 2,18
8 Skoda Octavia 471 287 1 328 926 1,75 1,37
9 KIA Cee´d 534 619 1 299 1 507 1,72 2,22
10 BMW 3-serie 497 569 1 249 1 564 1,65 2,31

  Mars  % av miljö, ack.
Modell Typ 2015 2015
1 Volvo V60N Miljödiesel Diesel 727 12,65
2 Volvo V70II Drive Diesel 645 11,23
3 Toyota Auris HSD Hybrid 581 7,63
4 Volvo V40N Miljödiesel Diesel 436 6,86
5 VW Golf TGI Bluemotion Gas 289 4,99
6 Toyota Yaris Hybrid Hybrid 155 4,15
7 Mitsubishi Outlander PHE Laddhybrid 190 3,33
8 Peugeot 308 HDI Diesel 165 3,10
9 Nissan Qashqai Diesel 234 2,70
10 Volvo XC60 Drive-E Diesel 153 2,64

Diesel 63,4 %

E85 2,6 % 
El/laddhybrid 

 9,4 %

Elhybrid 14,3 % 

Nyregistreringar månad för månad
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Årstakten för nybilsregistreringarna 2015 ligger på 338 007

 2014      2015
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 Mars   Ackumulerat   Andel i procent, ack. Fysiska, ack.  Juridiska, ack.
Generalagent 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

1

4

3

BC Sweden                                                                           
  Jaguar                     18 39 45 63 0,05 0,09
  Land Rover                 86 154 218 347 0,28 0,51
Totalt BC Sweden             104 193 263 410 0,34 0,60
BMW Group Sverige                                                                   
  BMW                        1 845 1 695 4 668 4 418 6,16 6,51
  Mini                       183 134 430 342 0,56 0,50
Totalt BMW Group Sverige     2 028 1 829 5 098 4 760 6,73 7,02
Citroen Sverige AB                                                                  
  Citroen                    461 487 1 153 1 331 1,52 1,96
Totalt Citroen Sverige AB    461 487 1 153 1 331 1,52 1,96
Fiat Group Automobiles                                                              
  Alfa Romeo                 3 22 24 43 0,03 0,06
  Fiat                       730 582 1 195 1 040 1,57 1,53
  Jeep                       77 64 268 143 0,35 0,21
  Lancia                     21 30 60 98 0,07 0,14
Totalt Fiat Group Automobiles 831 698 1 547 1 324 2,04 1,95
Ford Motor                                                                          
  Ford                       1 040 1 391 2 602 2 927 3,43 4,31
Totalt Ford Motor            1 040 1 391 2 602 2 927 3,43 4,31
GM Norden                                                                           
  Chevrolet                  2 336 2 822 0,00 1,21
  Opel                       591 499 1 381 1 219 1,82 1,79
Totalt GM Norden             593 835 1 383 2 041 1,82 3,01
Honda Nordic                                                                        
  Honda                      403 356 996 863 1,31 1,27
Totalt Honda Nordic          403 356 996 863 1,31 1,27
Iveco                                                                 
  Iveco                        5 3 5 7 0,00 0,01
Totalt Iveco Sweden     5 3 5 7 0,00 0,01
KIA Motors Sweden                                                                   
  KIA                        1 465 1 431 3 631 3 440 4,79 5,07
Totalt KIA Motors Sweden     1 465 1 431 3 631 3 440 4,79 5,07
KW Bruun Autoimport                                                                 
  Peugeot                    819 508 2 226 1 679 2,93 2,47
Totalt KW Bruun Autoimport   819 508 2 226 1 679 2,93 2,47
Mazda Motor Sverige                                                                 
  Mazda                      576 560 1 162 1 244 1,53 1,83
Totalt Mazda Motor Sverige   576 560 1 162 1 244 1,53 1,83
Mercedes-Benz Sverige                                                               
  Mercedes                   1 175 1 143 3 176 2 655 4,19 3,91
  Smart                      0 0 156 4 0,20 0,00
Totalt Mercedes-Benz Sverige 1 175 1 143 3 332 2 659 4,39 3,92
Nevs                                                                     
  SAAB                     42 6 42 26 0,05 0,03
Totalt Nevs       42 6 42 26 0,05 0,03
Nimag Sverige                                                                    
  Suzuki                    229 233 504 617 0,66 0,90
Totalt Nimag Sverige      229 233 504 617 0,66 0,90
Nissan Nordic                                                                       
  Nissan                     1 678 714 3 082 1 616 4,06 2,38
Totalt Nissan Nordic         1 678 714 3 082 1 616 4,06 2,38
Renault Nordic Sverige                                                              
  Dacia                      440 365 968 1 098 1,27 1,61
  Renault                    1 043 859 2 275 1 919 3,00 2,83
Totalt Renault Nordic Sverige 1 483 1 224 3 243 3 017 4,28 4,44
SC Motors Sweden AB                                                                 
  Hyundai                    1 059 1 106 2 121 2 501 2,80 3,68
  Mitsubishi                 455 404 1 114 766 1,47 1,12
Totalt SC Motors Sweden AB   1 514 1 510 3 235 3 267 4,27 4,81
Subaru Nordic                                                                       
  Subaru                     476 431 1 116 1 158 1,47 1,70
Totalt Subaru Nordic         476 431 1 116 1 158 1,47 1,70
Toyota Sweden                                                                       
  Lexus                      143 122 332 246 0,43 0,36
  Toyota                     2 312 2 068 5 231 4 676 6,90 6,89
Totalt Toyota Sweden         2 455 2 190 5 563 4 922 7,34 7,25
Volkswagen Group Sverige                                                            
  Audi                       1 550 1 414 4 126 3 801 5,44 5,60
  Porsche                    108 72 245 148 0,32 0,21
  Skoda                      1 237 1 076 3 251 2 834 4,29 4,17
  Seat                       342 287 869 668 1,14 0,98
  Volkswagen                 4 638 3 912 11 802 10 141 15,58 14,95
Totalt Volkswagen Group Sverige 7 875 6 761 20 293 17 592 26,79 25,94
Volvo Personbilar Sverige                                                           
  Volvo                      6 200 5 040 15 035 12 805 19,85 18,88
Totalt Volvo Personbilar Sverige 6 200 5 040 15 035 12 805 19,85 18,88
Övriga fabrikat                                                                     
Totalt Övriga fabrikat       138 62 222 98 0,29 0,14
Totalt 31 590 27 605 75 733 67 803 100,00 100,00
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1 091 877 1 030 1 624
436 309 678 457

1 527 1 186 1 708 2 081

536 596 580 562
536 596 580 562

58 37 274 209
2 014 1 856 3 217 2 820
2 072 1 893 3 491 3 029

818 693 3 308 3 108
114 62 131 86

1 258 1 171 1 993 1 663
526 266 343 402

3 162 3 018 8 640 7 123
5 878 5 210 14 415 12 382

3 828 2 848 11 201 9 957
3 828 2 848 11 201 9 957

59 54 164 49
26 521 23 168 49 206 44 635

Gas 10,3 %

Johan Holmqvist, bilhandels-
ansvarig på MRF, om de senaste 
registreringssiffrorna.
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Registrering av lätta lastbilar  Upp till 3,5 ton

Källa: Vroom

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

Begagnatförsäljning – länsfördelning* Bilar upp till 10 år gamla

Begagnatförsäljning – säljställefördelning* Bilar upp till 10 år gamla

 2015  2014 2015  2014  2015  2014  2015 2014 2015
Bilmärke  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  Antal  Andel %  Antal  ggr  ggr   ggr

 Februari  Förändring  Ackumulerat  Förändring  Andel %
 2015 2014   2015 2014   2015 2014
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 

 Februari   Ackumulerat  Februari Ackumulerat  Förändring
 2015 2015 2014 2014 Aktuell period  Ackumulerat
Säljställe  Antal  Andel  Antal Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  (%)  Antal (%)

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

 Mars   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Mar  Ackumulerat  2015  2014
Chevrolet  4 7 4 11 -42,9 -63,6 0,0 0,1
Chrysler  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Citroen  228 251 622 645 -9,2 -3,6 6,2 6,5
Dacia  56 48 127 209 16,7 -39,2 1,3 2,1
Hyundai  0 3 11 13 -100,0 -15,4 0,1 0,1
Fiat  73 232 200 443 -68,5 -54,9 2,0 4,4
Ford  686 439 1 648 1 086 56,3 51,7 16,3 10,9
GM  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iveco  42 19 81 63 121,1 28,6 0,8 0,6
Isuzu  41 30 91 92 36,7 -1,1 0,9 0,9
Mazda  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mercedes-Benz  330 299 730 722 10,4 1,1 7,2 7,2
Mitsubishi  107 69 214 165 55,1 29,7 2,1 1,7
Nissan  300 305 605 763 -1,6 -20,7 6,0 7,6
Peugeot  304 268 726 649 13,4 11,9 7,2 6,5
Opel  101 116 255 261 -12,9 -2,3 2,5 2,6
Renault  469 414 1 095 1 154 13,3 -5,1 10,9 11,6
Seat  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skoda  5 8 20 17 -37,5 17,6 0,2 0,2
Suzuki  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toyota  123 223 293 376 -44,8 -22,1 2,9 3,8
Volkswagen  1 331 1 238 3 240 3 177 7,5 2,0 32,1 31,8
Volvo  0  0  0  0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga  45 47 119 132 -4,3 -9,8 1,2 1,3
Totalt  4 245 4 016 10 081 9 978 5,7 1,0 100,0  100,0

Registrering av tunga lastbilar  16 ton och över

 Mars   Ackumulerat  Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat
Märke 2015  2014  2015  2014  Mar  Ackumulerat  2015  2014
DAF  16 7 26 19 128,6 36,8 2,5 1,7
Iveco  1 1 1 2 0,0 -50,0 0,1 0,2
MAN  17 6 46 33 183,3 39,4 4,5 3,0
Mercedes-Benz  32 44 65 80 -27,3 -18,8 6,3 7,4
Scania  180 193 483 432 -6,7 11,8 46,9 39,7
Volvo  142 183 409 522 -22,4 -21,6 39,7 48,0
Övriga  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt  388 434 1 030 1 088 -10,6 -5,3  100,0  100,0

Nyregistrerade lastbilar efter viktklass

Viktklass Mars  Förändring Ackumulerat Förändring
 2015 2014 Antal % 2015 2014 Antal %
< 3,5 ton 4 245 4 016 229 5,7 10 081 9 978 103 1,0
andel i % 90,6 89,2   89,7 89,0
3,5 - 10 ton 21 31 -10 -32,3 64 70 -6 -8,6
andel i % 0,4 0,7   0,6 0,6
10 - 16 ton 34 22 12 54,5 63 73 -10 -13,7
andel i % 0,7 0,5   0,6 0,7
>16 ton 388 434 -46 -10,6 1 030 1 088 -58 -5,3
andel i % 8,3 9,6   9,2 9,7
Totalt 4 688 4 503 185 4,1 11 238 11 209 29 0,3

Registrering av bussar Över 10 ton

 Mars  Ackumulerat Förändring %  Markn.andel % Ackumulerat  
 2015  2014  2015  2014  Mar  Ackumulerat   2015  2014
Kässbohrer-Setra  6 0 17 3 0,0 466,7 11,6 6,5
MAN  3 8 17 8 -62,5 112,5 11,6 17,4
Mercedes-Benz  9 0 20 12 0,0 66,7 13,6 26,1
Neoplan  0 0 1 0 0,0 0,0 0,7 0,0
Scania  10 1 23 8 900,0 187,5 15,6 17,4
Volvo  11 10 32 15 10,0 113,3 21,8 32,6
Övriga  4 0 37 0 0,0 0,0 25,2 0,0
Totalt  43 19 147 46 126,3 219,6 100,0  100,0

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

2 S TAT I S T I K  B E G A G N AT 2 S TAT I S T I K  L A S T B I L A R

1 Volvo 3 561 21,79 3 205 6 941 21,69 6 646 6 899 20,44 6 917 6,1 5,6 5,9
2 Volkswagen 2 008 12,28 1 648 3 933 12,29 3 303 3 705 10,97 3 230 6,4 5,8 6,1
3 Toyota 1 452 8,88 1 503 2 768 8,65 2 983 2 573 7,62 3 353 6,6 6,0 6,1
4 Audi 994 6,08 821 1 928 6,03 1 699 1 809 5,36 1 829 6,4 5,4 6,0
5 BMW 930 5,69 787 1 774 5,54 1 621 1 605 4,75 1 803 6,9 5,5 6,6
6 Ford 808 4,94 838 1 670 5,22 1 661 2 032 6,02 2 101 4,8 5,0 4,9
7 Skoda 597 3,65 524 1 146 3,58 1 056 1 187 3,52 1 104 5,8 5,3 5,4
8 Hyundai 578 3,54 522 1 110 3,47 1 053 1 307 3,87 1 172 5,4 4,9 5,1
9 Renault 569 3,48 528 1 167 3,65 1 160 1 229 3,64 1 258 5,4 5,1 5,5

10 KIA 555 3,40 454 1 083 3,38 1 028 928 2,75 870 7,0 6,1 6,8
11 Peugeot 525 3,21 606 1 107 3,46 1 230 1 401 4,15 1 602 4,4 4,7 4,6
12 Mercedes Benz 501 3,06 481 955 2,98 963 1 281 3,79 1 438 4,7 4,2 4,5
13 Opel 490 3,00 488 967 3,02 966 1 262 3,74 1 544 4,5 3,8 4,2
14 SAAB 387 2,37 493 780 2,44 1 033 1 068 3,16 1 367 4,4 4,7 4,4
15 Citroen 355 2,17 299 681 2,13 635 951 2,82 1 048 4,4 3,5 4,1
16 Nissan 319 1,95 255 608 1,90 531 478 1,42 461 7,8 6,7 7,6
17 Honda 278 1,70 254 593 1,85 515 584 1,73 590 5,6 5,2 5,9
18 Mitsubishi 244 1,49 199 445 1,39 439 438 1,30 483 6,2 4,9 5,6
19 Subaru 231 1,41 229 468 1,46 485 479 1,42 590 5,6 4,6 5,4
20 Mazda 165 1,01 189 341 1,07 368 495 1,47 537 4,0 4,2 4,0
21 Seat 139 0,85 134 264 0,83 261 314 0,93 274 5,3 5,5 5,1
22 Suzuki 104 0,64 99 213 0,67 232 242 0,72 233 5,2 4,9 5,2
23 Lexus 86 0,53 71 149 0,47 134 152 0,45 123 6,5 6,7 6,0
24 Chevrolet 82 0,50 100 166 0,52 188 269 0,80 313 3,7 4,0 3,6
25 Fiat 69 0,42 54 128 0,40 96 230 0,68 196 3,7 3,1 3,4
Övriga                                            319 1,95 275 612 1,91 580 842 2,49 957 4,5 3,6 4,3

Totalt/Genomsnitt 16 346 100,0 15 056 31 997 100,0 30 866 33 760 100,0 35 393 5,7 5,2 5,5

01 - STOCKHOLM                           9 023 9 043 -20 -0,22 18 760 17 691 1 069 6,04 22,33 22,14
03 - UPPSALA                             1 524 1 361 163 11,98 3 088 2 749 339 12,33 3,68 3,44
04 - SÖDERMANLAND                        1 288 1 153 135 11,71 2 534 2 343 191 8,15 3,02 2,93
05 - ÖSTERGÖTLAND                        1 861 1 739 122 7,02 3 677 3 538 139 3,93 4,38 4,43
06 - JÖNKÖPING                           1 530 1 570 -40 -2,55 3 194 3 246 -52 -1,60 3,80 4,06
07 - KRONOBERG                           900 882 18 2,04 1 746 1 811 -65 -3,59 2,08 2,27
08 - KALMAR                              1 109 927 182 19,63 2 197 1 948 249 12,78 2,61 2,44
09 - GOTLAND                             216 199 17 8,54 413 401 12 2,99 0,49 0,50
10 - BLEKINGE                            673 573 100 17,45 1 361 1 173 188 16,03 1,62 1,47
12 - SKÅNE LÄN                           5 466 5 235 231 4,41 11 195 10 491 704 6,71 13,32 13,13
13 - HALLAND                             1 386 1 348 38 2,82 2 820 2 743 77 2,81 3,36 3,43
14 - VÄSTRA GÖTALANDS LÄN                6 966 6 468 498 7,70 13 866 13 126 740 5,64 16,50 16,43
17 - VÄRMLAND                            1 266 1 090 176 16,15 2 434 2 243 191 8,52 2,90 2,81
18 - ÖREBRO                              1 253 1 250 3 0,24 2 566 2 496 70 2,80 3,05 3,12
19 - VÄSTMANLAND                         1 387 1 162 225 19,36 2 658 2 364 294 12,44 3,16 2,96
20 - DALARNAS LÄN                        1 150 1 090 60 5,50 2 354 2 382 -28 -1,18 2,80 2,98
21 - GÄVLEBORG                           1 101 1 071 30 2,80 2 173 2 090 83 3,97 2,59 2,62
22 - VÄSTERNORRLAND                      1 031 1 006 25 2,49 2 029 2 105 -76 -3,61 2,41 2,63
23 - JÄMTLAND                            489 488 1 0,20 960 932 28 3,00 1,14 1,17
24 - VÄSTERBOTTEN                        995 927 68 7,34 1 867 1 871 -4 -0,21 2,22 2,34
25 - NORRBOTTEN                          1 057 1 043 14 1,34 2 102 2 046 56 2,74 2,50 2,56
Övrigt 8 51 -43 -84,31 23 106 -83 -78,30 0,03 0,13

Hela landet 41 679 39 676 2 003 5,05 84 017 79 895 4 122 5,16 100,0 100,00

MRF 14 620 35,08 28 541 33,97 13 446 33,89 27 599 34,54 1 174 8,73 942 3,41
Övrig bilhandel (jur.pers) 10 298 24,71 20 390 24,27 8 769 22,10 17 332 21,69 1 529 17,44 3 058 17,64
Bilhandel total 24 918 59,79 48 931 58,24 22 215 55,99 44 931 56,24 2 703 12,17 4 000 8,90
Privat bilhandel(fysisk person) 1 582 3,80 3 228 3,84 1 531 3,86 2 992 3,74 51 3,33 236 7,89
Juridisk person 4 610 11,06 10 304 12,26 5 100 12,85 10 525 13,17 -490 -9,61 -221 -2,10
Privat 10 193 24,46 20 878 24,85 10 360 26,11 20 507 25,67 -167 -1,61 371 1,81
Direktimport 376 0,90 676 0,80 470 1,18 940 1,18 -94 -20,00 -264 -28,09

Totalt 41 679 84 017 39 676 79 895 2 003 5,05 4 122 5,16

 Vi hjälper dig.
 Hela vägen.
   Vi är experter på:

• Målgruppsurval

• Analys

• Prospektering

• Statistik

• Print/DR

• Telemarketing

• Rapporter

• API-lösningar

• Utbildning

• Föreläsningar

• vroom Webtjänst

     och mycket mer...

Statistiken här bredvid
 är bara en del av det
 vi håller på med…

experter på statistik, analys & 
målgruppsurval inom svensk 
bilmarknad.

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

Ring oss!Nyfiken?
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Perspektiv
TEXT & FOTO ANDREAS BJØRNSON

Allmopedverkstad i Vietnam
I 23 år har Bo drivit verkstad i en myllrande korsning i Vietnams största stad Ho 
Chi Minh som fortfarande kallas Saigon. Han vill inte uppge sitt fullständiga namn, 
men han har ett älskvärt kundbemötande och det kan behövas. För affärskvinnan 
Thui Thi har just återkommit en andra gång med ett platt bakdäck på sin tvåhju-
ling och har inte tid med stillestånd. Men det har Bo. 

”Vi måste kolla om det är punktering”, säger han, hämtar en hink med vatten 
och kontrollerar ventilen en andra gång.

”Det ser bra ut det här, så du har förmodligen inte punktering. Jag rekommen-
derar dig att pumpa eller vill du att jag ska byta slangen ändå?”

”Nej, nej, säger affärskvinnan nästan desperat för att få komma vidare.”

Wheelsystem360 är ett koncept, som förändrar, förnyar och förbättrar det sätt 
som branschen hanterar och förvarar däck och hjul på. WS360s målsättning är 
att vara marknadsledande och skapa Europas bästa ställage och lyfthjälpmedel 
för däck- och bilbranschen.

Nu erbjuder vi ett nytt koncept för att vara den ledande leverantören på marknaden 
inom hantering och förvaring av däck och hjul - Wheelsystem360.

SVENSKA LAGER HAR TAGIT 
FRAM ETT HELT NYTT KONCEPT 
- WHEELSYSTEM360

E K O N O M I  /  E R G O N O M I  /  L O G I S T I K 

ST
M
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G

R
O

U
P.

SE

Svenska Lager AB Tel: +46(0)46-540 70 01
Fredsgatan 25 email: offi ce@ws360.se
SE-331 52 Värnamo  www.ws360.se

DÄCKFÖRVARING OCH HJULHANTERING



Om bilar man minns 
– och elen som kommer

”Robert Aschberg, 62, är 
teve- och radioman med 
ett utpräglat intresse för 
entreprenadmaskiner.”

M
in första bil var en vit folkabubbla 
från 1950-talet som ägts av en  
ensamstående mor. Den kostade 
150 kronor, och affären gjordes upp 

via en verkstad där jag jobbat extra med under-
redsbehandlingar.

Folkan hade tygtak som man kunde öppna 
om sommaren, men var så rostig att domkraften 
gick rakt upp genom karossen. Det osade olja i 
kupén, den var trång, bullrig och överstyrd. Vär-
mesystemet var alltid iskallt, vindrutetorkarna 
veka och de slitna sommardäcken lika blanka 
som flinten på Hyland.

Men den knallade på. Även i snömodd och 
slask.

Man glömmer aldrig den första bilen.
Min andra bil var en Opel Rekord 1700 

från början av 1960-talet. Matt brun, fast ena 
framflygeln var ljusblå. Tre växlar, rattspak. Och 
en värmefläkt som funkade. Rena lyxen, jämfört 
med Folkan.

Den tidigare ägaren hade döpt bilen till Lothar, 
efter medhjälparen till seriefiguren Mandrake. 
Köpeskillingen blev en tjeckisk förstoringsapparat 
och Albert Engströms samlade verk.

Lothar var en trotjänare som höll i flera år. 
En gång körde jag till fjällen med sprucken 
topplockspackning. Vi kom ända hem på tre 
cylindrar.

När startmotorn lade av parkerade jag i ned-
försbackar. Var det plan mark kunde man rulla i 
gång henne utan hjälp av andra människor. Lite 
fart bara, snabbt in i bilen, i med tvåan och upp 
med kopplingen. Lothar startade alltid på första 
kolvslaget.

Vi körde stora möbler med Lothar också. Vi 

lade dem på taket bara. Lothar tålde stryk.
Man glömmer kanske inte den andra bilen 

heller.
Sedan blir det mer dimmigt. En BMC 1800 

med drivknutar som förbrukningsvara.
En Opel Commodore, så understyrd att den 

alltid gick rakt fram på vintern. En gammal 
Volvotaxi med galoninredning och mekanisk 
taxameter. En Volvo 164 med rost och sprucken 
läderklädsel. En Cheva Bel  Air stationsvagn som 
inte var regntät.

Bilar är frihetsmaskiner. De ska vara stora 
och fungera. I övrigt är de inte så intressanta.

Jag har vuxna vänner som är perverst intres-
serade av bilar. Men det är tråkigt att prata om 
vägfordon. De borde skaffa sig mera sunda 
maskinintressen.

Min granne i garaget har en elbil med tjock 
kabel till ett trefasuttag i väggen. Han är helsåld 
på vagnen, som kostar en mindre förmögenhet.

Den är blixtsnabb, kostar en dryg krona milen 
i ”bränsle” och går 50 mil på en laddning. Den är 
tyst och säker, eftersom batterierna ligger i golvet 
har den bagageutrymme både bak och fram.

Tiden för snåldieslar, etanol, hybrider och 
andra underliga experiment kan snart vara över. 
Nu tror experterna att det bara blir elbilar. Som 
kommer att köra själva; säkrare än mänskliga 
förare.

Vad ska man då göra när man åker bil?
Ladda ner en veteranbilsapp?

Krönika
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Ni som har läst den här krönikan tidigare i Afton-
bladet får nöjet att läsa den igen! Vi kunde inte 
låta bli att återpublicera den i det här numret av 
Motorbranschen som har besläktat tema.

”Bilar är frihets-
maskiner. De 

ska vara stora 
och fungera.”

TM

Balansering/Diagnos
John Bean BFH 2000 plus
• Den mest avancerade balanseringsmaskinen på 

marknaden.
• Speciellt anpassad för däckverkstäder med stora 

däckvolymer och högt ställda krav. 
• Har avancerad diagnostisk med laserteknik som 

identifierar eventuella brister på däck och fälg. 
• Högsta prioritet har lagts på enkelt och smidigt 

handhavande.

Montering
John Bean Quadriga 1000
• Precision, kontroll och styrka är ledord för däck-

monteringsmaskinen Quadriga 1000. 
• Enkel hantering av varje typ av hjul, konventio-

nella, UHP och run-flat. 
• Klarar hjul med fälgdiameter upp till 30”  

och 47” hjuldiameter.
• Automatisk centrumlåsning och nära nog hel- 

automatisk i alla moment, ergonomiskt utformad 
med operatörens arbetsmiljö i centrum.

Leasingkostnad:

1 812  kr/mån.*  
(60 mån)

159 900:-
exklusive moms

Pris från:
135 000:-

exklusive moms

Pris från:

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

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

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

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

DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV 
VERKSTADSUTRUSTNING

Finns även en i märkesgodkänt utförande

Leasingkostnad:  

2 146  kr/mån.*  
(60 mån)

Medlem av

* 1:a förhöjd, restvärde. Alla priser exklusive moms.



BEHÅLL KYLAN UNDER SOMMAREN 
MED HELLA HUSKY 150

Teknisk data:
Vacuum pump: 70l/min
Kompressor:  400g/min
Intern tank:  10 kg
SAE:  J2788

HELLA HUSKY 150

Leasing fr. 458 SEK/MÅN  exkl. moms 

Kompatibel med hybrid och elfordon, HELLAS Husky 150 överraskar med ovanliga funktioner i 
kompaktsegmentet, såsom färgskärm och ett integrerat USB-gränssnitt. Uppdatera program-
varan och fordonsdatabasen, samt importera och exportera kunddata. Allt utförs lätt i enkla 
menyer. Mercedesgodkänd enligt SAEJ2788

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

Med vår Tysktillverkade HELLA Husky 150 får ni en kompakt AC-service enhet för R134yf köldmedium.
Den automatiska luftningen av icke-kondenserbara gaser (NCG) är lika viktig som tidssparande. 
Multi-pass återvinning, ”push-pull utrensning” och sist men inte minst användarvänliga 3-stegs-koncept: 
Välj ett fordon, koppla och öppna ventiler - och allt går automatiskt.

3-370-607
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