


Elektrifisering - viktig med et 
strømlinjet og effektivt servicemarked



El-bil – Påvirkning på 
servicemarkedet 



Bilbestandsutvikling

4



Kundebetalte jobber - Omsetning

Omsetning Servicemarked pr VIN som besøkte våre verksteder i 2020 (Segment 1 – Uten B&P)
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Omsetningspotensial - kundebetalt
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▪ I verste fall vil en BEV-tung bilbestand gi ~60% mindre 
DB fra kundebetalte jobber

▪ Initiativer omkring lojalitet, effektivisering, og 
prisstrategier kan kompensere store deler av antatt 
resultatreduksjon

– Lojalitet kan øke bidraget fra SM, men det 
betinger at tilliten fra kunder forsterkes

– Automatisering og robotisering av oppgaver 
kan bidra til effektivisering av verkstedene

– Pris-strategier, verdibasert prising og 
abonnementsordninger kan gi forhandlerne nye 
muligheter

Kundebetalte jobber - Dekningsbidrag

Årlig DB fra CPB (Customer Paid Business) i en ICE-tung vs. BEV-tung 15 års bilbestand
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Lojalitet

Andel av bilbestanden som har besøkt våre verksteder de siste 12 måneder
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«God Verksteddrift»

strømlinjet og effektivt servicemarked



Mål Service Operations 

80 % 

produktivitet  

CEM score > 4,5 > 20% 

dekningsbidrag 

på verkstedet 



1. Manglende forbedring i produktivitet på verkstedene til tross for stort fokus gjennom lang tid

– Målet har vært 6 timer/dag (80 %), og vi er fremdeles langt unna: 4,6 timer/dag (61 %)

– Flere forhandlere er «fanget i hverdagen» og evner ikke selv å endre atferd og prosesser

– Arenaer/fora for utveksling av beste praksis eksisterer i praksis ikke

2. Utfordringer på garantiområdet

– Negativ utvikling i etterbelastninger etter garantiunderlagskontroller

– Omfanget av nødvendige endringer for å etterleve kravene har vært undervurdert

– Forhandlerne har vært overlatt til seg selv (og er «fanget i hverdagen», ref. pkt. 1)

– Arbeidsmiljøet er preget av usikkerhet og frustrasjon knyttet til garantiprosessen

3. Bedre utnyttelse av mersalgspotensialet knyttet til verkstedgjennomgangene

– For mange kunder forlater våre verksteder med udekkede behov, som vi kunne ivaretatt

– Gevinsten ved å omsette mer når en bil likevel er på verkstedet er åpenbar

Bakgrunn for «prosjektet» God Verksteddrift

Prosjektet har tre overordnede hoveddrivere
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▪ Analysen gjennomføres uten å legge stort beslag på ressurser hos forhandler

▪ Den retter seg mot følgende deler av servicemarkedsorganisasjonen hos forhandlerne
– Verksted/produksjon: Mekanikere og teknikeres arbeidsvaner og -hverdag
– Administrasjon: Booking, kundemottak, serviceledere, garanti
– Delelager: Fokus på grensesnittet mot verksted/produksjon og administrasjonen

▪ Identifiserer forbedringsområder hvor tiltak bør iverksettes
– Konkrete og enkle forbedringer av atferd og arbeidsmetodikk
– Tiltak som krever få eller ingen investeringer, som forhandler kan gjennomføre uten å være 

avhengig av andre
– Forankrer eierskap til forbedringsområder og tiltak hos lokal prosjekteier

▪ Adresserer områder som ikke dekkes av andre prosjekter som implementeres for øyeblikket

Omfang

Gjennomføringsfase: Analyse hos forhandler med tilhørende tiltak og oppfølging
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Omfang

Gjennomføringsfase: Analyse hos forhandler, praktisk gjennomføring
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Egenvurdering av produktivitet

Oppsummering av observasjoner

Det finnes et potensial for å selge flere timer/mekaniker/dag
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▪ 4 av 5 observasjoner var gjentagende 
hos «alle» forhandlere

1. Organisering
– Alle gjør «alt»
– Er ikke tid til å utføre ledelse
– Mye venting for mekaniker

– Mange tidstyver

2. Standardisering
– Arbeidsoppgavene løses på forskjellige 

måter

3. Spesialisering
– Gjør vi mye av lite i stedet for litt av 

mye, blir oppgavene utført raskere og 
med bedre kvalitet

Gjentagende observasjoner
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• Feil stemplingsrutiner - mye dødtid på morgen og ettermiddag som ikke 

synliggjøres  

• Tilfeldig planlegging av høyrisiko/lavrisiko gjennomganger 

• Dårlig teksting av arbeidsordre både hos serviceleder og mekaniker

• Mekaniker informerer ikke serviceleder om mersalg før bilen er ferdig

• Ny time avtales for utbedringer i stedet for at det gjøres ved samme besøk

• Gjennomganger strekkes i stor grad i EVP (bookingsystemet)

• Grønn resurs benyttes ikke slik det er tenkt. (Ikke bevisst forhold til 

ordreutvidelser og kapasitet)

• Diss opprettes ikke før mekaniker vet at det er garanti

• Mekanikere bruker mye tid på å vente på delelager og serviceleder i stedet for 

å reparere bil

• Mersalg (avdekker ikke mersalgpotensiale pr bil)

• Det lages tilbud for x kroner som ikke følges opp

• Mangelfull spesialisering av mekanikers arbeidsoppgaver

• Svært mange modeller av organisering av verksted og kundemottak

• Der det er observert gode prestasjoner er det ofte personavhengig og ikke 

pga. organisering ol.



Mekaniker skal skru hele tiden
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Produksjons

kontor

LEGGE TIL RETTE 

FOR AT 

MEKANIKER SKAL 

KUNNE

SKRU HELE TIDEN

Booking Delelager

ØKT 

OMSETNING

Mekaniker forlater bukken sin kun ved:

▪ Levere arbeidsordre med mersalg

▪ Levere ferdig arbeidsordre/ hente ny.

▪ Hente verktøy

• Eneste gangen vi har 

verdiskapende omsetning.

• Det er her vi faktisk tjener 

penger



Mersalg prosess for servicemarkedet
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Mekaniker skal stå å skru hele tiden

Mekaniker: Leverer mersalg tidlig 

på produksjonskontor og går 

tilbake til plassen sin for å 

fortsette å skru.

Produksjonsleder: Legger inn 

arbeidsposisjoner og involverer 

delemedarbeider til å legge inn 

deler

Produksjonsleder: Ringer kunde 

å selger mersalg

Produksjonsleder: Gir beskjed til 

deler om mersalg

Deler: Leverer deler til mekaniker 

ved mekanikers arbeidsplass.

Oppfriskning av God Verksteddrift 



Organisering av servicemarkedet med produksjonskontor

Service-

markedssjef

Prinsippskisse

PKK

Delesjef

Kundemottak

Lærlinger

Service Tekniker

20-30% 

mersalgs-

kapasitet

Produktive:

▪ «Produksjonskontor» består av tverrfaglig team med 

produksjonsleder, garanti og deler – med tett link til 

andre administrative

▪ Booking ansvarlig for å fylle kalender ~70-80%, 

Bookes på gruppe og ikke enkeltmekanikere 

produksjonsleder ansvarlig for å fylle opp ledig 

mersalgskapasitet (styre mekanikerne løpende på 

behov), fordeling av jobber til mekaniker og 

samkjøring av administrative opp mot mekanikerne

▪ Delesjef ansvarlig for delelogistikk og 

verkstedmateriell – delelagerets viktigste kunde er 

verkstedet: totalt resultat for servicemarked er 

viktigere enn den enkelte avdeling

▪ 5 minutters-møter hver morgen

Hovedprinsipper

Andre 

spesialister

Dekk

Glass ++

Booking Tett 

samarbeid

Administrative:

Produksjons-

leder

Garanti

Deler

«Produksjonskontor»



Produktivitet 2018

Produktivitetsutvikling 2018-2021
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Produktivitet 2021



Servicemarkedet har vært og er på en kontinuerlig endringsreise for å 
kunne tilpasse seg en bransje i stadig endring

Digitalisering
Hovedfokus og prinsipper: 

• Oppstart: vår 2021

• Fokuserer på fremtidens 
servicemarked 

•

Standardisering
Hovedfokus og prinsipper:

• Oppstart: vinter 2020

• Basert på erfaringer fra God 
Verksteddrift hos > 60 forhandlere 
og pilotering av 
produksjonskontor

• Team Servicemarked – ETT 
servicemarked som jobber sammen 
om å oppnå gode resultater totalt 
(deler og mekanisk verksted)

• Mekanikeren skal “skru hele 
tiden”

God Verkstedsdrift –
Kontinuerlig forbedring
Hovedfokus og prinsipper: 

• Oppstart: sommer 2018

• Økt produktivitet, bedre håndtering 
av garantioppdrag, utnytte 
mersalgspotensial

• Pilotering av ny organisering
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TAKK FOR MEG


