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PRESENTATION

KVDs roll & historia 
I 1990talets Sverige rådde finanskris 
och fyra entreprenörer såg behovet av 
att hjälpa banker och leasingbolag att 
sälja återtagna leasade tjänstebilar. 
Detta gjordes på auktion och med 
detaljerade objektiva beskrivningar, 
dels för att säljaren skulle få så bra 
betalt som möjligt, men också för att 
köparen skulle veta det faktiska skicket 
på den bil de budade på och därmed 
känna sig trygga att betala mer än vid 
ett ovisst köp. Verksamheten växte och 
i början av 2000talet blev det möjligt 
för köpare av bilarna att lägga bud via 
internet. Det visade sig snabbt vara 
framgångsrikt eftersom man nådde 

fler potentiella köpare än i de lokala 
auktionshallarna. På KVD bestämde 
man sig därför för att flytta alla 
auktioner från fysiska lokaler, till 
internet. Idag säljs drygt 26 000 bilar 
genom marknadsplatserna kvd.se och 
kvdauctions.com år ligen. I takt med 
att fler och fler bilar såldes genom 
KVD valde man i början av 2000talet 
att bygga en databas för bilvärdering, 
vilken privatpersoner kan nyttja gratis. 
Genom systemet, som drivs av dotter
bolaget KVD Bilpriser, görs numera 
19 miljoner värderingar av bilar varje år. 

År 2010 förvärvades KVD av privat 
equitybolaget Ratos, som köpte före

taget från grundarna och Sjätte AP
fonden som stått som delägare sedan 
2007. År 2012 utvecklade KVD sin 
försäljningstjänst till att inte bara rikta 
sig mot företag utan också till privat
personer, och intresset för tjänsten 
växer för varje år. KVDs resa började 
runt ett köksbord och viljan att utveck
las, förmågan att tänka nytt och modet 
att utmana, har tagit företaget dit det 
är idag. Resan fortsätter och visionen 
är att KVD ska bli förstahandsvalet för 
alla som köper och säljer bilar, maski
ner och tunga fordon i Norden.

Tidslinje

KVD

KVD grundas som ett 
konsultbolag  och hjälper 
banker och leasingbolag 
att sälja återtagna leasade 
tjänstebilar.

KVD börjar erbjuda sina 
tjänster till företag.

KVD håller offentliga
auktioner varje vecka.
Utbudet på auktionerna
varierar. 

KVD börjar satsa på 
renodlade bilauktioner. 

KVD lanserar sin allra 
första hemsida. 

Köpare kan nu
lägga förhands
bud på nätet inför 
auktionerna. 

KVD börjar med renodlade 
nätauktioner. 

KVD uppdaterar och utvecklar tjänsten som 
ständigt växer och 2006 lanseras bilpriser.se, en 
kostnadsfri värderingstjänst på nätet. Snart är 
KVD uppe i 200 000 unikare besökare i veckan. 
År 2007 köper Sjätte APfonden 60 % av KVD.

KVD lanserar den 
engelskspråkiga sajten 
kvdauctions.com och 
förvärvas av private 
equitybolaget Ratos. 

KVD lanserar mobilsajter för att kunderna 
ska kunna delta i auk tionerna via smart
phone och surfplatta. Även värderings
sajten bil priser.se lanseras i mobilversion. 

Försäljningen från privatpersoner tar rejäl 
fart och varumärkeskänne domen ökar. 

KVDs värderingstjänst 
lanseras i Norge.
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1991

KVD börjar sälja bilar 
åt privatpersoner.

Kvd.se och får nytt 
utseende och ny layout. 

2014 2015

KVD går över till 
att sälja alla bilar 
via hemsidan. 

KVD FÖRMEDLAR & 
FÖRÄDLAR FORDONSAFFÄREN 

OBEROENDE MARKNADSPLATS
ALLA OBJEKT KVD-TESTAS

VÄRDERING OCH UPPSKATTAT SLUTPRIS
OBJEKTIV BESKRIVNING MED BILDER

DET LEDER TILL TRYGGHET FÖR 
BÅDE SÄLJARE OCH KÖPARE 

TRANSPARENS I ALLA LED
SÄLJAREN SÄTTER LÄGSTA FÖRSÄLJNINGSPRIS

KÖPAREN BEHÖVER INTE TA HÖJD FÖR OFÖRUTSEDDA FEL
ALLA AUKTIONSBUD REDOVISAS ÖPPET

SÄLJARE KÖPARE
PRIVATPERSON ELLER FÖRETAG PRIVATPERSON ELLER FÖRETAG

DETTA ÄR KVD

KVD är ett företag som hjälper privat
personer och företag att sälja och köpa 
bilar, maskiner och tunga fordon. For
donen säljs på auktion på nätet genom 
marknadsplatserna kvd.se, kvdpro.com, 
och kvdauctions.com och köps av 
privat personer och professionella 
aktörer över hela världen. Auktions
momentet gör att priserna alltid är 
marknadsmässiga och genom våra 
marknadsplatser nås ett mycket stort 
antal potentiella köpare. Alla fordon 
som säljs genom KVD testas utefter 
ett standardiserat fordonstest och 
värderas genom vår värderingstjänst 
och auktoriserade värderingsmän. 
Resultatet av testet publiceras i sin 
helhet i objektsbeskrivningen på 
marknads platserna och värderingen 

ligger till grund för ett uppskattat 
auktionspris, som hjälper köparen 
att få en rimlig prisbild av fordonet. 

KVDs affärsidé är att se till att både 
säljande och köpande part gör en bra, 
rättvis och ärlig affär. Hos våra kon
kurrenter, såsom bilhandlare eller 
privata aktörer finns ofta en ojämn 
kunskapsnivå om en bil inför försälj

ning – där en part (säljaren eller köpa
ren) vet mycket mer om just det fordo
net som säljs och/eller bilar generellt. 
Säljs ett fordon genom KVD görs en 
objektiv bedömningen av fordonet i 
form av KVDtestet, vilken är till för del 
för båda  parter. Säljaren får en obero
ende värdering och kunskap om vad 
han/hon kan förvänta sig vid en för
säljning och köparen vet det faktiska 
skicket på fordonet och slipper därmed 
otrevliga överraskningar i efter hand. 
På så vis tillför KVD värde för båda 
parter vid en försäljning. Alla köp 
som görs av privatpersoner på KVDs 
marknadsplatser görs också enligt 
Konsumentköplagen, vilket medför att 
kunderna har samma säkerheter som 
vid köp av traditionella återförsäljare.

Under 2015 förmedlade 
KVD 29 000 fordon från 
privatpersoner, företag 
och myndigheter till 
köpare över hela världen.    

KVD.SE
KVDAUCTIONS.COM

KVDPRO.COM
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Allt fler privatpersoner väljer KVD

I takt med att allt fler privatpersoner 

väljer KVD för bilförsäljning utvecklas 

tjänsten kontinuerligt för att förenkla 

för våra kunder. Under 2015 utveck

lades exempelvis ett flertal tilläggs

tjänster, såsom att lämna in bilen på 

centralt belägna inlämningsombud 

i storstäderna, istället för KVDs an

läggningar utanför städerna. I vissa 

delar av Stockholm ges numera också 

möjligheten att KVD hämtar bilen som 

ska säljas vid bostaden efter överens

kommen tid.  

Så når KVD köparna

Under 2015 förmedlade KVD 29 000 

fordon, varav 26 000 bilar, från privat

personer, företag och myndigheter 

till köpare i framförallt Sverige, men 

också övriga världen. Detta kräver 

marknadsplatser med köpstarka 

besökare och under året lanserades 

en ny i koncernen: kvdpro.com.

Marknadsplatsen kvdpro.com är helt 

inriktad på försäljning av maskiner, 

tunga fordon och material hantering, 

affärer som nästan uteslutande sker 

businesstobusiness. Förändringen 

innebär bättre förutsättningar för för

säljning av såväl maskiner och tunga 

fordon som för personbilar, eftersom 

kvd.se genom lanseringen nu är en helt 

konsumentinriktad webbplats. 

Under 2015 lades totalt 1,5 miljoner 

bud på KVDs marknadsplatser, vilket 

är 42 procent fler än under 2014. En 

mediemix i marknadsföring, digital 

nätverksannonsering, förstärkt sök

ordsoptimering och riktad epost

marknadsföring var de prioriterade 

marknadsföringsaktiviteterna under 

året, i kombination med ett brett utbud 

av fordon till försäljning, ligger till 

grund för utvecklingen i antal bud. 

Lansering av norsk värderingstjänst

KVDs värderingstjänst Bilpriser 

erbjuder företag och privatpersoner 

dagsaktuella bilvärderingar genom en 

kostnadsfri tjänst för privatpersoner 

samt abonnemangstjänster för företag 

att göra utökade fordonsvärderingar 

och beräkna framtida restvärden på 

olika bilmodeller, i stor eller mindre 

skala. Under 2015 utfördes 19 miljoner 

bilvärderingar genom KVD bilpriser, 

vilket är 1,5 miljoner fler än föregå

ende år. 

I april 2015 lanserades den kost nads

fria värderingstjänsten för konsumen

ter för första gången utomlands, i 

Norge och med stort genomslag och 

positiv respons. Drygt 760 000 bil vär

deringar gjordes i systemet under fjol

året och webbplatserna mekonomen.no, 

dinside.no och smartepengar.no har 

alla valt att lyfta in KVDs värderings

tjänst på sina webbplatser, då de upp

lever denna som ett mervärde för 

sina besökare. 

ÅRET SOM GÅTT

Bil, maskiner och 
tunga fordon

Maskiner och 
tunga fordon

Bil

Under 2015 lades 
totalt 1,5 miljoner 
bud på KVDs 
marknadsplatser

KVD är ett företag som ständigt utvecklas och som alltid strävar efter 

att ha förarsätet i den föränderliga bransch man verkar i.  Under 2015 

förmedlades totalt 29 000 fordon genom KVD och ett flertal föränd-

ringar gjordes för att göra våra tjänster bättre, attrahera fler poten-

tiella säljare och köpare och fortsätta vår internationella satsning. 

Tjänsten att som privatperson sälja bilen genom KVD har funnits 

sedan 2012 och i konceptet ingår att bilen värderas, testas, rekondi

tioneras, visas upp för potentiella köpare och när nätauktionen är 

avslutad, ser KVD till att betalning sker, ägarbyte utförs och leve

rerar också bilen till dess nya ägare. Intresset för tjänsten är stort 

och under 2015 lät drygt 5000 privatpersoner KVD sälja bilen åt 

dem, vilket är 79 procent fler än föregående år. 

Att säljare i allt större utsträckning väljer KVD beror på enkel

heten, transparensen och att de får mer betalt än genom att 

nyttja den traditionella bilhandeln. För att kunna hantera att 

ännu fler privatpersoner väljer KVD vid en bilförsäljning, 

genomfördes ett arbete att digitalisera och förenkla försälj

ningsprocessen under 2015  ett ehandelsflöde utvecklades 

och kopplades samman till ett CRMsystem, vilket effekti

viserar KVDpersonalens arbete. Lanseringen innebar att 

privatpersoner som önskar sälja sin bil, numera direkt vid 

registrering av bilens registreringsnummer på kvd.se, får 

information om och direkt på skärmen kan ta ställning 

till uppskattat auktionspris och minsta försäljningspris 

vid försäljning. Det finns också möjlighet att signera 

avtal om försäljning via bankid och direkt boka tid 

för inlämning av bilen till KVD.
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KVDs affärsidé handlar om att effek-

tivt förmedla begagnade fordon, till 

förmån för både köpare och säljare. 

Ett mer effektivt resurs användande 

leder till ett mer håll bart samhälle. 

Hållbar utveckling, ett uttryck 

som inkluderar frågor inom miljö,  

arbetsmiljö, etik och medarbetare,  

är där för ett priori terat område  

för verksamheten. 

Begagnat är fantastiskt  

– för sam hället och KVD

I Sverige byter i snitt en miljon män

niskor bil varje år. Transportbehovet,  

i ett så geografiskt stort land som  

Sverige är, är enormt. Vi köper eller 

byter bil för att våra behov förändras  

eller för att vi vill ha eller måste inför

skaffa något färdmedel. Begagnat är 

fantastiskt på det vis att det som en har  

tröttnat på, känns nytt och fräscht för  

en annan. Handel med begagnade  

varor är inte bara KVDs affärsidé, det  

är något KVD förespråkar för en håll

bar utveckling i vårt samhälle. Vi vill 

att fler ska välja att köpa begagnade 

fordon och vill att våra köpare är med

vetna om deras bils miljöpåverkan. 

I den objektiva beskrivningen av varje 

bil som finns på våra marknadsplatser 

inför försäljning, framgår det därför 

tydligt hur mycket koldioxidutsläpp 

bilen har per körd kilometer och även 

om det är en miljöbil eller inte. Ibland 

är nya bilmodeller bättre för miljön 

än begagnade, ibland är det inte så. 

För oss på KVD är det viktigt att tydligt 

informera potentiella köpare om  

bilens miljöpåverkan och verka för  

ett effektivt resursutnyttjande i sam

hället generellt. 

Vår miljöpåverkan är vår viktigaste 

hållbarhetsfråga

När ett företag eller privatperson väljer 

att sälja sitt fordon genom KVD testas 

bilen av fordonstekniker och rekondi

tioneras på våra anläggningar, innan 

den läggs ut för försäljning på våra 

marknadsplatser. Båda momenten är 

otroligt viktiga för verksam heten, då 

dessa är en stor anledning till varför 

våra kunder anlitar oss för bilförsälj

ning och också varför man väljer att 

köpa fordon från KVD. Både test och 

rekonditionering har dock en inverkan 

på miljön i form av koldioxid utsläpp 

under testkörningen på cirka 10 km, 

och rekonditioneringen medför vatten

förbrukning och risk för kontanime

ring av mark. De rengöringsmedel  

som används vid rekonditionering  

är sedan 2014 Svanenmärkta ren

göringsprodukter för att motverka 

det sistnämnda. Under 2015 har en 

kartläggning av KVDtestets och  

re konditioneringens miljöpåverkan 

genomförts och arbete för hur vi kan 

minska vår miljöpåverkan utan att  

förkorta momenten i processen  

kommer att genomföras under året. 

KVDs energiförbrukning för 2015  

var 8,3 MWh per anställd. Om alla 

26 000 bilar som såldes genom KVD 

under 2015 skulle stått inomhus i en 

bilhall likt hos traditionell bilhandlare 

och inte utomhus på inhägnade grus

planer som de gör på KVDs anlägg

ningar, hade antalet megawattimmar 

varit betydligt högre. På KVD har vi en 

am bition om att minska energianvänd

ningen och under 2016 kommer work

shops att genomföras internt för att 

kartlägga möjliga åtgärder och sätta 

långsiktiga mål.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE  

Våra medarbetare är vår  

viktigaste resurs

KVDs marknadsplats finns på internet 

men det är företagets medarbetare 

som varje dag levererar företagets 

tjänst. De träffar befintliga och poten

tiella kunder, ger service och bygger 

varumärke. KVD är ett företag i ständig 

förändring och det är medarbetarna 

som för verksamheten framåt. Därför 

är medarbetare och arbetsmiljö en av 

KVDs prioriterade hållbarhetsfrågor. 

 På KVD genomförs skyddsronder 

varje kvartal, där huvudskyddsombud, 

fastighetsansvarig och regionchefer 

ser över lokalerna. I testhallarna finns 

minst en billyft per anläggning, vilken 

endast utbildade fordonstekniker med 

utbildning att använda denna, nyttjar. 

Under 2015 har också arbete med att se 

över samtliga kontorsmiljöer påbörjats 

och utformningen av vissa förändrats, 

för att se till att medarbetare inte har 

för hög ljudvolym omkring sig samt har 

möjlighet att både stå och sitta vid sina 

skrivbord. Översynen av kontorsmiljö

erna kommer att fortsätta under 2016.  

En medarbetarundersökning genom  

förs av ett externt företag varje år och 

resultatet leder till ett antal fokus

områden för förbättring. Vid 2015 års 

medarbetarundersökning var med

arbetarindex 3,99 av maximalt 5,0. 

Utifrån undersökningen prioriterades 

kompetensutveckling som ett område 

att arbeta med och under året har 

samtliga fordonstekniker genomgått 

en kompetenshöjande utbildning om 

fordonsteknik. Medarbetarundersök

ningen ledde också fram till att en 

stress utredning genomfördes i delar  

av verksamheten och åtgärder för  

att komma till rätta med problemet  

antogs. Under 2016 kommer bland 

annat KVDs friskvårdsprogram utökas 

och all personal kommer genomgå 

en hälsoundersökning för att fortsatt 

värna om medarbetarnas välmående. 

Ansvarsfulla affärer ger bra affärer

KVDs roll är att sammanföra seriösa 

säljare och köpare på ett transparant 

sätt. Med vår tjänst bygger vi värde 

i form av test, säkra transaktioner, 

tidsbesparing och inte minst hjälper 

vi båda parter att göra en bra affär. 

Vi äger inga fordon, utan förmedlar 

andras och detta ställer krav på att 

hantera andras egendom på respekt

fullt och korrekt vis. Affärsetik är 

därför naturligt en prioriterad hållbar

hetsfråga för KVD. 

Sedan 2013 har en uppförandekod 

upprättats, i vilken KVDmedarbetares 

arbete med uppdragsgivares egendom  

förtydligas och kravet att arbeta med 

god affärsetik konkretiseras. Ett internt  

whisleblowersystem finns, där när

maste chef eller HRansvarig är mot  

tagare av anmälan. KVDs under leve

ran törer signerar sedan 2014 upp

förandekoden vid ingående av avtal. 

Vår miljöpåverkan, 
arbetsmiljö och 
affärsetik är 
KVDs prioriterade 
hållbarhetsfrågor. 

1286  
MwH

Total energi- 
förbrukning

Sjukfrånvaro

3,38 %3,99 av 5
Nöjd Medarbetar Index283 ton CO2E

Totalt bruttoutsläpp
av växthusgaser

Bruttoutsläpp från  
testade bilar

47 ton CO2E

2015



KVD ägs av Ratos och är Nordens största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling  

av begagnade bilar. Företaget grundades 1991 och driver marknadsplatserna kvd.se och 

kvdauctions.com, där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker genom 

nätauktioner. Varje år säljs över 26 000 personbilar och 3 500 maskiner och tunga fordon via 

företagets marknadsplatser. I KVD-koncernen ingår också värderingsföretaget KVD Bilpriser,  

som är ledande i Sverige på bilvärderingar.

KVD Kvarndammen
Ellesbovägen 150 

442 90 Kungälv
0303-37 31 00

kvd.se


