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Han har vært i bilbransjen i hele sin 
 arbeidskarriere – det er førti år. I dag er 
Glenn Haugerud adm. direktør for Toyota 
Oslo. I en bransje med tøff konkurranse, 
store endringer og utfordringer, trengs 
gode verktøy. Haugerud har vært testpilot 
på nye OFV Statistikk. 
 I slutten av august ble det nye verktøy
et OFV Statistikk lansert. Dette er arvtak
eren til den «gamle» registreringsstatis
tikken. Gjennom sommeren har Glenn 
Haugerud vært en av OFVs pilotkunder på 
det nye verktøyet.  
  – Definitivt et godt og spennende verk
tøy med mange nye muligheter, sier han.  
OFV Statistikk inneholder langt mer data 
enn tidligere, og har mange flere og nye 
muligheter for fordypning, analyse og 
 rapportering enn før.  

Mysen på 80-tallet 
For Haugerud startet reisen da han begyn
te å selge Ford ved Bergerkrysset i Mysen 
på 1980tallet. Fortsatt er bilsalg en stor 

Ny digital 
verktøy
kasse 
– og 40 år 
på veien

del av hans hverdag – i en tid med hard 
konkurranse, og i et marked som ikke er 
enkelt å forholde seg til: Nye bilmerker og 
modeller, elbiler og hybrider. Og kampen 
om marginene er alltid en utfordring – 
uansett tiår.

Tøff konkurranse 
Fra Ford tok Haugerud steget inn i Toyota
systemet, og ble daglig leder lokalt i 
 Mysen. Siden ble det Toyota i Kristiansand, 
og så i Østfold – før han i 2015 ble sjef for 
Toyota Oslo, som er en del av Baudakon
sernet.  
 – Jeg kan vel si at jeg kjenner bransjen 
godt, og ser vi ti år eller lenger bakover, 
har det vært en jevn og tøff konkurranse 
med enkelte svingninger. Særlig de siste 
fem årene har gitt bransjen en helt ny tid, 
sier Glenn Haugerud.  
 Med en solid markedsandel og rundt 
70 salgssteder i Norge, er Toyota godt på 
plass i Norge, og har vært det lenge.  
  – Vi er vel tilstede på nær sagt enhver 
tue i landet. Det er vår styrke, og slik vil 
det fortsatt være. Som alle andre, møter 
også vi nye utfordringer.

Utgjør en forskjell 
Glenn Haugerud setter pris på konkur
ranse. Slik har det vært i alle år, og da er 
selvsagt gode verktøy viktig.  
 – OFV Statistikk utgjør en enorm 
forskjell sammenlignet med det gamle 
systemet. Det er utrolig matnyttig. Den 
som evner å utnytte alle mulighetene i det 

nye, har en stor styrke, sier Haugerud.  
 – Alle nedtrekk og dypdykk man kan 
gjøre i statistikkene hvis man har alle mo
dulene, er virkelig bra, sier han, og viser til 
at man kan gå i dybden på kjøretøygrup
per, segmenter, geografi og mye annet. 
Han mener det er spesielt bra i forhold til 
næringsmarkedet. 
 – Man kan gå ned i minste detalj og se 
hvem som bruker hvilke biler, og  hvilke 
næringskategorier som bruker hva. Det 
innebærer at man også kan gå inn i 
systemet og se mulighetene til økt salg, 
sier Haugerud. 
 Han ser at det tar tid å lære alle mulig
hetene OFV Statistikk byr på, men verk
tøyet er intuitivt, og man finner enkelt alt 
man hadde før.  
 – Det nye er ryddigere, mer oversiktlig 
og enkelt å ta seg videre i. Det er flotte 
muligheter til å hente frem oversikter og 
detaljinformasjon som er viktig for videre 
salg og planlegging.  
 
Oppdatert for å se fremover 
Haugerud understreker at det man faktisk 
presterer er viktigst, og da er det avgjør
ende å være oppdatert. Det mener han 
OFV Statistikk bidrar til. 
 – Hvor står jeg og min bedrift, hvor står 
vi i Norge totalt – eller i hovedstaden? Har 
vi prestert i forhold til vår strategi for å nå 
målene? Det er essensielle spørsmål, og 
gjennom OFV Statistikk kan vi se en del 
svar, men ikke minst hva vi må ta tak i, sier 
han.  

– Bilbransjen har hatt tøff konkurranse gjennom årene. Særlig de siste fem årene har gitt 
bransjen en helt ny tid, sier adm. direktør for Toyota Oslo, Glenn Haugerud.

Slik ser startsiden på nye OFV Statistikk ut.
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 – Vi kan bruke rapportene og tallmate
rialet til å se fremover, og det er helt 
sentralt: Hvem skal vi selge biler til i neste 
uke og i tiden fremover? Brukes verktøyet 
riktig, så gir det god innsikt. Nå skal vi ta 
dette videre slik at vi får lagt riktig trykk 
på rett sted, sier Haugerud. 

En ny tid 
Når han omtaler de siste fem årene som 
en helt ny tid, så kobler han det opp mot 

Hjertebank for 
engelske biler

Gustav Magnus 
Lundberg, ny salgs-

sjef hos OFV, har all-
tid har stor interesse 

for biler. Ikke minst 
engelske. (Foto: OFV)

Han har alltid likt salg – helt fra han som 
liten solgte mors sandaler til en fremmed 
på stranden for å få penger til is. Nå er 
Gustav Magnus Lundberg (37) ny salgssjef 
i OFV, og her skal det handle om kjøretøy, 
tall og statistikker for bilbransjen. 
 Etter ulike jobber, ble det Befalsskolen 
for Sjøforsvaret, så bachelor i Varehandels
ledelse og mastergrad i Innovasjon & 
Entre prenørskap fra Handelshøyskolen 
BI. Siden salg på heltid: isbiter og isskulp
turer for Mr. Iceman, brand manager 
i  HaugenGruppen og Key Account 
 Manager i Philip Morris og BAT.

Genuint bilinteressert 
At han alltid har hatt interesse for biler og 
båter, er et greit utgangspunkt når det er 
kjøretøy det meste handler om i OFV. 
 – Jeg er halvt engelsk, og har en med
født forkjærlighet spesielt for disse bilene. 
For meg er bil mer enn et transportmiddel. 

at politiske avgjørelser har styrt mye av 
bilsalget.  
 – Myndighetene har gjort styringer og 
tatt grep for å fase inn en ønsket teknolo
gi, altså nullutslippsbiler. For å få til dette 
har de brukt sine verktøy, som er kroner 
og øre. 
 Her har ikke bransjen stått likt. Mens 
noen har lidd kraftig, har andre tjent på 
styringen, sier Haugerud.  
 Han mener at myndighetenes grep har 

rokket ved konkurransen, og gitt virknin
ger som ikke nødvendigvis bare har vært 
sunne.  
 – Jeg skal ikke si om det har vært galt 
eller riktig, men konsekvensene av grep
ene har utvilsomt endret konkurranse
situasjonen. Og innfasingen av ny tekno
logi har hatt for stort tempo for deler av 
bilbransjen og evnen til å møte grepene. 
Men uansett er vi klare for å møte frem
tidens konkurranse, sier Glenn Haugerud.

Jeg liker å vaske dem, polere og studere 
designet mens jeg lurer på hvorfor noen er 
stiligere enn andre. 
 – Noe du har vært spesielt opptatt av 
når det gjelder biler? 
 – Utseende, komfort og kraft. Og her 
føler jeg at Jaguars slagord treffer på alle 
punkter: «Grace, space, pace», noe som 
definitivt har påvirket valget av min egen 
XJ8, sier Gustav Magnus Lundberg – eller 
Magnus, som er navnet han bruker. 
 Magnus har også vært innom bilbran
sjen, og for snart 25 år siden jobbet han 
for Økern Bilauksjon. Der var han ansatt 
som «lillegutt» og gjorde alt mulig rart, fra 
vasking og klargjøring av biler til salg, og 
til å holde styr på nøkler under auksjoner.  
 – Spørs om dette kvalifiserer, men det 
er et greit alibi. Ellers har jeg kjøpt og solgt 
en del biler fra inkasso for å tjene penger 
som student, forteller han, nå godt på plass 
i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). 

 Og han er klar på hvorfor han ønsket 
det: – Jeg liker tall og fakta, kjøp og salg. 
At OFV har satt seg ambisiøse mål om 
vekst, gjorde dette til rene kinderegget for 
meg. 

Forstå markedet – se muligheter 
Nå skal han bruke sin erfaring i et marked 
med store utfordringer, for hele den nor
ske kjøretøyparken er i endring.  
 – Mye handler om å forstå kundens 
utgangspunkt eller behov. Om å finne ut 
hvordan våre produkter kan lette hver
dagen deres, og bidra til at de kan se nye 
og uante muligheter som kan skape vekst, 
sier Magnus.  
 Han mener at en tilspisset konkurranse 
i markedet innebærer at de som virkelig 
forstår sitt marked vil komme seirende ut. 
 – Kunnskap er makt, og de som kjenner 
og forstår eget marked og ser mulighet
ene der, vil nok oppleve at OFV Statistikk 
er et viktig verktøy for å ta enda noen steg 
frem.  
 – Hva er det viktigste bilbransjen og 
relaterte bransjer kan bruke dette til?
 – OFV Statistikk produserer og gjengir 
nøytrale og fargefrie data. Dette kan 
hjelpe brukerne til å forstå sitt marked. Vi 
tror også det kan bidra til å treffe riktige 
beslutninger basert på fakta, og dermed 
sette tydelige mål. Og avhengig av hvem 
kunden er, så vil det primært kunne brukes 
som et salgsverktøy, sier Magnus.  
 Han tenker at fremtiden handler mye 
om skreddersydde løsninger. Om nye 
måter å tenke kjøp og salg på, og mulig
hetene for nytenkning og nye nisjer. Enten 
det er hvilken bilpark de skal satse på, eller 
hvordan ettermarkedet kan vokse.  
 – De som bruker OFV Statistikk vil få en 
unik mulighet til å kunne definere dette 
basert på «rene tall og fakta».
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