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Ett virus som slår hårt mot

I

fordonsbranschen

dessa dagar går det naturligtvis inte
att undvika att tala om coronaviruset.
Det som blivit en pandemi som mer
eller mindre förlamar hela världen, inte
minst ekonomiskt. Vi vet att många
människor blir sjuka, men vi vet också
att oro, isolering och restriktioner slår hårt mot
verkstäderna.

En mycket stor andel av landets verkstäder är
småföretag som arbetar med knappa margi
naler. Därför slår det extra hårt när verk
stadskunderna uteblir. Det har vi snabbt
kunnat förutse och SFVF har därför uppvaktat
regeringen och andra myndigheter för att peka
på behovet av stöttande ekonomiska åtgärder
från staten. Att behöva stänga i en eller flera
veckor när kunderna uteblir är ett hårt slag och
vi riskerar att stora delar av verkstadsbranschen
slås ut. Det vill nog ingen utan vi vill ha en livs
kraftig bransch som står beredd att ta hand om
kundernas fordon så fort krisen är över.
Vi på SFVF har i vår fått svara på massor av
frågor som gäller hur verkstäderna ska hantera
coronakrisen. Det har gällt allt från hur nära
man kan stå en kund, om smitta sitter på ratt
och reglage i fordonet eller hur man ska göra
när bilen har alkolås, vem vill blåsa i ett sådant
i dessa dagar? SFVF har satt till alla resurser för

att kunna svara på frågor och hjälpa verk
städerna. Och det kommer vi att fortsätta med
så länge det behövs.
För SFVF gäller 100% verkstad!
Det här är nr 2 av den tryckta tidningen Fordons
proffs. Vi fick ett fantastiskt mottagande av det
första numret som delades ut på Automässan i
Göteborg. Tidningen har haft en strykande åt
gång vilket visar på behovet av rätt och riktig
information till branschen – framtagen av oss
som jobbar i branschen. Även fordonsproffs.eu
på webben har rönt mycket stort intresse och
blivit den viktigaste informationskanalen för
branschen.
Det ligger inte för oss att vara pessimistiska om
framtiden. Alla vet att coronakrisen kommer
att blåsa över även om det tar tid och vi kan
bara uppmana alla att ta del av vår information
och ladda upp för en bättre framtid.
Bo Ericsson, sfvf
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Ny ARN-praxis kring
rostskydd och garanti
Ford får bakläxa av ARN avseende garanti
mot genomrostning samtidigt som
Mekonomen frias.
En kund reklamerade sin Ford till en
auktoriserad återförsäljare då hon upptäckte
rost på bakluckan och innanför vänster bak
dörr. Enligt återförsäljaren berodde skadorna
på att Mekonomens rostskyddskontroll inte
var korrekt utförd hos en auktoriserad verk
stad. Återförsäljaren menade att även om
bilen servats hos dem hade rostskadorna
blivit åtgärdade i enlighet med den tolvåriga
garantin mot genomrostning.

Likvärdig service från alla
Kunden yrkade på att om ARN skulle anse
att Mekonomens underhållsservice inklusive
rostskyddskontroll inte var fackmässigt ut
förd skulle de ersätta henne för kostnaden att
åtgärda rostskadorna hos Ford. Mekonomen
angav i sitt svar till nämnden att det inte är
fackmässigt att hoppa över en rostskydds
inspektion då detta är ett servicemoment som

ska utföras i enlighet med serviceprotokollet.
Något som ARN höll med om.
– ARN:s praxis har även tidigare varit tyd
lig med att service som utförs av en fristående
allbilsverkstad är likvärdig en service utförd
hos en auktoriserad märkesverkstad, säger
Ulf Stefansson jurist på SFVF.
Kan inte lägga till garantier
Denna praxis visar återigen att en fordons
tillverkare inte kan lägga till diverse garan
tier till nybilsgarantin. I synnerhet inte som
servicepunkter i ordinarie serviceschema, för
att sedan hävda att dessa moment måste ut
föras av verkstäder inom det auktoriserade
nätverket, menar Stefansson.
– Det kan aldrig vara okej att försöka runda
EU:s gruppundantag för underhållsservice
med diverse tilläggsgarantier. Sådana tilläggs
garantier med vertikala och konkurrens
begränsande villkor torde således strida mot
EU:s gruppundantag. Som jag ser det och
som Mekonomen även påtalat i sitt svar till
ARN har verkstaden uppfyllt sina skyldig
heter och kunden har gjort en underhålls
service i enlighet med fordonstillverkarens
anvisningar. Verkstaden har uppfyllt sitt
dokumentationskrav för att garantin mot
genomrostning ska vara tillämpbar, avslutar
Ulf Stefansson.
Källa: ARN Ärende nr 2019–08617
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Vad händer när
verkstadens kund
går i konkurs?
Går företagskunden i konkurs
utan att ha betalat fakturan och bi
len lämnats ut, klassas verkstadens
fordran som oprioriterad. Andra
fordringsägare som banker med
flera äger då rätten att få betalt först.
Verkstaden riskerar då att inte få
betalt alls.
Första rådet är att om möjligt
undvika betalning mot faktura för
mindre företagskunder. De här kun
derna har i regel en sämre uppvisad
betalningsförmåga än större före
tag med exempelvis ramavtal även
om båda teoretiskt sett kan gå i kon
kurs.

» Undvik om möjligt
betalning mot
faktura för mindre
företagskunder «

Om verkstaden utfört ett jobb till
en företagskund för att sedan lämna
ut bilen och ställer ut en faktura på
exempelvis 30 dagar som kunden
betalar, kan även detta medföra pro
blem. Om kunden betalat fakturan
i förskott och sedan går i konkurs
inom 3 månader från det att betal
ningen skett, kan denna betalning
klassas som icke ordinär. Verksta
den riskerar då att få betala tillbaka
inbetalt belopp vid en konkurs, då
betalningen anses vara återvin
ningsbar och ska återgå till kon
kursboet enligt konkurslagen. Ett
sätt att undvika detta vid faktura
betalning är att ha så korta betal
ningsfrister som möjligt.
Verkstaden har alltid en möjlig
het att inte lämna ut ett fordon
innan betalning skett om faktura
alternativ inte erbjudits kunden.
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SFVF:s jurist Ulf Stefansson
svarar på frågor kopplade till
fordonsverkstäder. Han har
tidigare arbetat på Konsumentverket som fordonsspecialist
och har under det senaste
året hanterat flera ärenden
kopplat till konkurser och
innestående fordran.

Denna rätt kallas retentionsrätt. När
en företagskund går i konkurs finns
det dock situationer när en kon
kursförvaltare äger rätten att få
hämta ut ett fordon eller en kunds
hela hjulförvaring.
Viktigt att komma ihåg här är att
verkstaden aldrig behöver lämna ut
något till en konkursförvaltare för
rän en överenskommelse nåtts.
Retentionsrätten är knutet till
objektet som verkstaden utfört en
tjänst på. Denna form av förmåns
rätt innebär att verkstaden har en
säkerhet för sin fordran.
Vid en konkurs äger dock kon
kursförvaltaren rätten att lösa ut
fordonet eller hjulen efter det att en
överenskommelse slutits med verk
staden om att särskild förmånsrätt
föreligger. Konkursförvaltaren kan
efter överenskommelse även utse
verkstaden att sälja fordonet eller
hjulen.
Detta innebär att när samtliga
hjul sålts och verkstaden har en
innestående fordran på exempelvis
20 000 kronor, för skifte, underhåll
och förvaring så ger objektet (hju
len) en säkerhet för denna fordran.
Säljs hjulen för 25 000 kronor går
då 20 000 kronor direkt till verk
staden som en prioriterad fordran,
och resterande 5 000 kronor går in
i konkursboet. Problemet är dock
om försäljningsvärdet understiger
aktuell fordran riskerar verkstaden
att inte få fullt betalt.

VI NOTERAR...
SFVF PÅ TURNÉ
FÖR
KUNSKAPSLYFT
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
(SFVF) rivstartade 2020 med projektet
Framtidens Verkstad. Första mötet var
i Ystad och under året fortsätter resan
till fler städer för att möta verkstäder
och samarbetspartners. Syftet är att
utveckla nya metoder för att kartlägga
behovet av kompetens och att lägga
grunden för kompetensinsatser.
Projektet ska leda till en breddad
rekrytering av framtida medarbetare
och hur det sedan kan ge ökad kon
kurrenskraft för fordonsverkstäderna.
– Vi samverkar med Skolverket,
Kommunförbundet Skåne, Region
Skåne, kommuner och Training Partner
Nordic för ett kunskapslyft i hela
branschen på sikt, berättar Bo Ericsson
vd för SFVF.

KOLL PÅ VILLKOREN!
Via SFVF:s webb har du omedel
bar tillgång till en rad dokument
som är viktiga för att ha koll på
regler och förutsättningar i bran
schen som till exempel;
■ SFVF:s Reparationsvillkor
■E
 lfordon – Information och
Rekommendationer
■F
 ordonsverkstad – Allmän
vägledning för olika arbeten
SFVF erbjuder också en rad mate
rial som du kan beställa genom
att kontakta order@sfvf.eu tex;
■F
 oldern ”Verkstadens Repara
tionsvillkor”
■ Verkstads
handboken
– Juridisk väg
ledning för
fordonsverk
städer

 Läs mer:

fordonsproffs.eu
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H

ej Lina Blomqvist,

Hur blev det så att ni införde tvåskift
i verkstaden?

– Vi hade långa bokningstider och var
tvungna att komma på någon bra lös
ning. Några ville jobba kvällstid vilket
vi kompenserar med att vara lediga på
fredagar.

Hur har det fungerat?

– Bättre än förväntat – vi får ihop nyckel
talen. Många kunder väljer att lämna
sin bil över natten och vi ser det som
ett bra komplement till våra ordinarie
öppettider. Responsen från kunderna
har varit väldigt bra och de medarbe
tare som jobbar kvällstid trivs med att
inte börja klockan sju på morgonen.

Vad skiljer skiften åt?

– Det är inte lika högt tempo på kvällen.
Verkstaden är inte öppen för kunder
och det finns inga servicerådgivare på
plats. Teknikerna har sina bokade jobb
och utför dem efter hand helt ostört.

Vad vill du säga till de mindre verkstäder som funderar på att starta
tvåskift?

Lämna in bilen på kvällen och få den klar lagom till
nästa morgon? Lina Blomqvist vd på BéOs Bilservice
uppmuntrar fler mindre och medelstora personbils
verkstäder till att våga prova tvåskift.

– Det är ovanligt idag att de mindre
verkstäderna väljer att ha tvåskift. Var
inte rädd för att prova. Det går att
avbryta om det inte fungerar. Om tek
nikerna är positiva till att jobba kvällstid
är det bara att köra, det kortar både
bokningstiderna och gör verkstaden
flexiblare och mer konkurrenskraftig.

Så lyfter du
lönsamheten!
INFOFLEX FORDON utvecklas i närhet till branschen och
våra kunder. Genom effektiva lösningar för verkstaden med
tidsbokning, personaliggare och däckförvaring kan du jobba
enligt Godkänd Bilverkstad med sikte på ökad lönsamhet.
Jobba smartare, inte mer.

Aff ärssystem för fordonsbranschen

08 - 792 64 60 | infofl ex.se
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Hon driver framgångsrik
verkstad i Malmö:

”Ledarskap handlar om

förtroende!”
”Det är lite som
en ny värld”, säger
Jill Andersson
om arbetet i lastbilsverkstaden. Tidigare
har hon jobbat på
personbilsverkstäder.
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Efter många år på personbilsverkstäder längtade Jill Andersson till
ett tyngre uppdrag. Sedan januari 2020 driver hon verkstaden
MAN Truck & Bus i Malmö med ett starkt fokus på medarbetarna.
– Ledarskap för mig handlar om att få alla med sig och visa var vi ska.
Medarbetarna betyder allt, jag håller bara i taktpinnen, säger hon.

Året var 1994 när Jill Andersson tog första klivet in i
bilbranschen. Hennes dåvarande kvinnliga chef inspire
rade Jill Andersson till att utveckla sitt eget ledarskap. På
sikt ville hon bli den ledaren som medarbetare och kunder
hade förtroende för, den person som de kunde gå till när
det uppstod problem.
– Jag har haft turen att träffa verkliga föredömen till led
are. För mig handlar ledarskap om att skapa förtroende,
om att vara lyhörd och samtidigt att våga säga ifrån. Driv
kraften ligger i att få den där särskilda känslan av att nå dit
vi ska. Det gör vi genom att prata, prata, prata och sätta
tydliga mål, säger Jill Andersson.

» Kunskap är viktigast av allt. «
Valde att återvända
Vägen till att bli verkstadschef har inte varit rak. Under
två år i början av karriären valde Jill Andersson att
lämna bilbranschen helt. Av de jobb som hon sökt kom hon
aldrig till intervju. Hon fick sällan ett svar på sin ansökan,
utan alla jobb gick till männen. När hon sedan återkom till
branschen ett par år senare hade både fordonstekniken och
attityden till kvinnorna i branschen förändrats.
– Tekniken hade gått fort framåt, och tjejerna började
bli fler. Vi blev inte ifrågasatta på samma sätt som tidigare.
Det är på tiden att kvinnorna i verkstäderna fortsätter att
bli fler, men jag kommer aldrig att anställa bara på det
kriteriet. Rätt förutsättningar och kunskap är viktigast av
allt, säger Jill.
Tydlig struktur
Jill tar med sig många erfarenheter från personbilsbranschen
in i arbetet som verkstadschef på MAN. Utarbetade rutiner
och tydliga strukturer är exempel på det. All dokumenta
tion behöver vara noggrant samlad och det är viktigt att
lyssna in varje kunds behov.
– Filosofin är att arbetsordern ska vara tydlig redan från
början, då blir det enklare att hitta och åtgärda problemet.
Det är många inblandade från att lastbilen kommer in tills
den kör ut genom grindarna och det behöver bli rätt hela
vägen. Jag tycker vi har kommit långt redan nu, säger Jill.
Vem är viktig att föra arbetet i verkstaden framåt?
– Vår otroligt duktiga verkmästare är en viktig nyckel
person som förmedlar vidare kunskap till alla. Men alla
medarbetare är viktiga i att utveckla verkstaden framåt.

Det är de som gör det stora jobbet och utan dem är vi ingen
ting. De är helt flexibla för nya rutiner, och det är jätteskönt
att veta för mig som ledare. Ibland händer saker som vi
inte kan förutse, till exempel nu med Corona-viruset. Men
det har inte varit några problem att ställa om.
Flexibla verkstäder högt i kurs
Flexibilitet står högt i kurs generellt. Det händer hela tiden
nya saker i fordonsbranschen, menar Jill Andersson. Ny
teknik ställer höga krav på teknikerna, dessutom ser alla
dagar olika ut. Det är omöjligt att planera fullt ut för rätt
som det är kommer det in akuta biluppdrag.
– Våra medarbetare är fantastiska på det sättet, de är
otroligt flexibla. Om det kommer in något akut släpper de
verktygen som de har i händerna och hjälper till direkt.
Oförutsägbarheten i kombination med den tekniska ut
vecklingen gör det till en väldigt spännande bransch. Jag
ser fram emot att få sätta mig in i elektrifierade lastbilar.
Det kändes långt bort när jag började, men idag har vi
redan några på marknaden.
Fler MAN på svenska vägar
Målet är klart och tydligt – MAN ska fortsätta växa i
Sverige. Jill märker tydligt av ökningen på de svenska väg
arna. Varje gång hon åker de fyra milen till och från job
bet möter hon någon MAN-lastbil längs vägen. I takt med
att MAN växer fortsätter de att rusta verkstaden för att vara
i teknisk framkant för framtidens fordon.
– Det är kul att vara i branschen där vi kan påverka vad
som händer – det är här möjligheterna finns! avslutar hon.
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Moderator Joe White, Global Automotive Industry Editor – Reuters
Jordan Davis, Director, SmartCities Columbus Partnership
William Beaver, Vice President NTT Data
Jeff Marootian, Director, DDOT
William Peduto, Mayor, City of Pittsburgh

MOBILITY
TALKS 2020

i Washington DC
Text och foton: Ulf Wallin
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MobilityTalks International®-konferensen samlar
regerande beslutsfattare från hela världen för att
utbyta idéer om bästa praxis för utveckling och
reglering av anslutna och autonoma fordon.
Temat för MobilityTalks 2020 var ”Smart Cities
and Urban Mobility.” Den femte årliga konferensen,
organiserad och sponsrad av The Washington Auto
Show, ägde rum 22 och 23 januari 2020.

F

ör närvarande finns det ett antal ame
rikanska städer som investerar mycket
i projekt som gäller autonoma fordon
och att bygga smartare städer. Las Vegas
(Nevada), Columbus (Ohio), Pittsburgh
(Pennsylvania) är några av dessa städer.
De drivande när det gäller utvecklingen av dessa
projekt kommer från den privata sektorn i samarbete
med lokala myndigheter, den vetenskapliga och akade
miska världen samt universitet.
De arbetar för att skapa en hållbar teknikutveck
ling när det gäller autonoma transporter, utveckling
av smartare städer, och samtidigt minska miljöpå
verkan. Nyckelord som används är Smart City,
Connectivity, Automation, miljö och jämlik tillgång.
Autonoma fordon är uppdelade
i två kategorier:
■ Robot-taxis och transportfordon som körs i låg
hastighet inom ett väldefinierat stadsområde, in
hägnat av ett virtuellt staket, kallat ”geofenced”.
■ Den andra gruppen är personligt ägda fordon
som kan köras var som helst och under alla för
hållanden.

Medan utvecklingen går framåt på lokal nivå, arbetar
den amerikanska federala regeringen på planer i
samarbete med teknikföretag, biltillverkare och olika
intressegrupper över hela världen. Delning av data
mellan alla grupper, på både nationell och interna
tionell nivå ska förhoppningsvis leda fram till nya
lagar som skapar klarhet i hur den statliga medverkan
ska se ut.
Test av mjukvaror pågår för att analysera mängden
data som samlas in. Det i sin tur ger grund till nya,
statliga förordningar.
“En eftertänksam strategi”
Människor har en inneboende rädsla för risker som
de förknippar med tekniken i autonoma fordon, och
dess utveckling. Många är oroliga för cybersäkerheten
förknippad med utvecklingen och uppkopplingen av
”smarta städer”. Ironiskt nog accepterar konsumenter
samtidigt risken genom att använda sina egna mobil
telefoner och annan kommunikationsteknologi.
Pittsburgh testar
För närvarande anses Pittsburgh vara det ledande
“laboratoriet” i USA för tester av denna teknik. Staden
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har tagit fram ett robust ramverk för hur dessa tester
kommer att genomföras och vad som krävs av alla
enheter som deltar. Nyckeln i detta ramverk är trans
parent delning av data mellan alla intresse-enheter.
Staden har utarbetat en plan, vilken hänvisas till “de
fem Pittsburgh-principerna” – den första i sitt slag!
Detta är en handlingsplan som anger vad som för
väntas och krävs av varje grupp som deltar.
Pittsburgh har skapat smarta trafikkorridorer, syn
kroniserade trafikljus, och implementerat “trottoar
filhantering” för att minska tiden bilarna går på tom
gång och påskynda förflyttningen av fordon, samt
göra det säkrare för människor. Detta samarbete mel
lan staden, privata företag och den vetenskapliga och
akademiska världen samt universitet sysselsätter upp
skattningsvis cirka 1000 personer i staden.

» Autonom fordonsteknologi

har potential att dramatiskt
förbättra säkerheten på våra
stadsgator. «

– Autonom fordonsteknologi har potential att dra
matiskt förbättra säkerheten på våra stadsgator och
skapa förbättringar och kunskap vad gäller rättvis och
jämlik tillgång samt livskvalitet för alla i vår stad. Detta
kan bara hända när industrin, stadens styrande poli
tiker och invånarna förstår varandra och arbetar till
sammans. Mitt hopp är att denna verkställande lag
stiftning inte bara kommer att tillhandahålla den
nödvändiga plattformen och processen för att utveckla
vår stad, utan också fungera som en modell för stä
der och platser över hela världen, sade borgmästare
Peduto.
Självkörande företaget Argo Ai, grundat i Pittsburgh
2018, som nu samarbetar med Ford har kartlagt hela
Washington DC. För närvarande kör de tre autonoma
fordon i DC (District Of Columbia/Washington DC),
med två chaufförer som backup i varje fordon. Argo Ai
har uppgivit som mål att under 2021 lansera kom
mersiell service i DC. Ride-Hailing Uber börjar inom
kort med att kartlägga staden DC, som förberedelse
inför tester av självkörande Ride-Hailing tjänstbilar i
november 2020.
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För närvarande stöder Tyskland tester av autonoma
fordon för Mercedes, BMW, Audi och VW, vilka sker
på Autobahn varje dag. Man tillåter också vissa tes
ter vad gäller personlig integritet och personlig data
säkerhet i olika städer i Tyskland.
Sekretesspolicy och integritetspolicy
Datainsamlingen har ökat exponentiellt, och ökar med
en hastighet som är svindlande! För 20 år sedan fanns
det bara data över koldioxidutsläpp, idag har vi i
genomsnitt över 450 sensorer, i en bil som samlar in
mängder av data varje sekund. Fordonskritiska data,
biometrisk information, körvanor, GPS-spårning (var
du kört och stannat), till och med röst- och kamera
inspelning av passagerare i bilen. Vem vet vad som
ytterligare kommer i framtiden, med all den nya tek
niken som utvecklas!
Som ett delvis svar på detta har den amerikanska
bilindustrin skapat ett ”Privacy Code of Conduct”–
dokument (Uppförandekod för integritet), vilket 99%
av tillverkarna undertecknade.
Tyvärr är tredjepartsleverantörer för närvarande
inte reglerade, och inte bundna av detta avtal. Denna
grupp kan därför använda all data som samlas in
genom deras utrustning för alla möjliga ändamål.
– Helst borde data kategoriseras i någon typ av grup
per. Dessa skulle då bestämma vad som skulle anses
nödvändigt att dela, och vad som ej ska delas, säger
Ulf Wallin, CEO Ulf Wallin Photography, Rockville,
Maryland, för SFVF.
Tillåta personlig data?
Fordonsdata som är specifik för bilarnas mekaniska
status och säkerhet är nödvändigt att delas, för att
hjälpa till att lösa tekniska funktioner och säkerheten
hos fordon. Personliga uppgifter som hur du kör, vart
du har varit, eller information som samlats in från din
anslutna personliga tekniska kommunikationsenhet,
bör inte göras tillgänglig för någon. Egentligen borde
denna typ av personlig datainsamling vara något som
konsumenten kan välja bort eller tillåta – på ett enkelt
sätt!
Om man tittar på insamling av data så finns
det tre distinkta steg:

1) Insamling av denna data
2) Datalagringen
3) Dataanvändning

fordonsproffs.eu
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Självkörande testfordon – utvecklad i samarbete mellan Argo Ai & Ford

De två första stegen är helt lagliga i dagens läge.
Den största frågan rörande de två första kategorierna
är; har OEM (original equipment manufacturer) vid
tagit robusta säkerhetsåtgärder för att säkerställa cyber
säkerhet? OEM har ett väldigt stort intresse av att
skydda all deras insamlade data, man uppdaterar stän
digt säkerhetssystemen till de bästa tillgängliga. Man
utvecklar konstant nya skyddsåtgärder för att upprätt
hålla datasäkerhet och minimera risken för ett intrång.
Det betyder dock inte att det ej kan hända i framtiden
– kedjan är inte starkare än den svagaste länken.
Den tredje aspekten, data-användning
Användning av uppgifterna är den problematiska
gruppen och kan vara olaglig! OEM har mycket strikta
regler att följa som gäller hur de kan använda sin in
samlade data. Man kan t.ex. inte annonsera en pro
dukt eller tjänst till din telefon eller Ipad, baserat på
information som samlats in från dina personliga data
från fordonet.
Tredjepartsföretag har inte samma regler att följa.
Här råder samförstånd bland de amerikanska panel
deltagarna att en stark nationell lagstiftning om an

vändning och delning skulle vara det enda säkra sättet
att motverka användandet av personliga uppgifter,
och tydliggöra vad som kan eller inte kan användas.
En omfattande nationell lag som rör konsument
uppgifter behövs. För närvarande finns det ett lapp

Det behövs en omfattande
nationell lag som rör
konsumentuppgifter.
verk av olika statliga regler i hela USA. Överväg att
man hyr en bil i en delstat, kör bilen genom några olika
stater, för att slutligen återlämna hyrbilen i en helt an
nan stat. Var och en av dessa stater har olika lagar om
datainsamling, delning och användning av data. Vare
sig det är din personliga data, data tillhörande dem
som hyrde bilen före, eller de som hyrde bilen efter
dig, vems uppgifter är det, vem äger dem, och vilken
stat har jurisdiktion för all data? Vem kan dela den,
och var?

»
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MOBILITY
TALKS 2020

i Washington DC

»

USAs version av GDPR
År 2018 lagstiftade Kalifornien CCPA (California
Consumer Privacy Act) den mest omfattande
statliga lagen som rör personlig integritet (Pri
vacy Law). CCPA trädde i kraft första januari i år
och den anses vara det USA har som närmast lik
nar GDPR i Europa. Det har rapporterats att
denna lagstiftning skapades och antogs på mycket
kort tid!
En del av paneldeltagarna tyckte att med många
lagar, som rör ett för brett spektrum (en storlek
passar alla) eller om de inte är tillräckligt speci
fika, kan dessa få oavsiktliga konsekvenser.
En sådan konsekvens är att ett hyrbilsföretag i
Kalifornien inte får pinga en GPS tidigare än
72 timmar, efter att en hyrbil skall ha återlämnats.
Fordonet skulle då kunna vara halvvägs till Kina,
eller någonstans långt söder om mexikanska
gränsen.
Man uppskattar att det kommer att ta mer än
6 månader innan lagen implementeras fullt ut
och att lagbrytare kommer att känna av följderna.
En viktig del av lagen kräver att företag måste
meddela konsumenten om de har som avsikt att
sälja deras uppgifter. Företaget måste tillhanda
hålla en enkel lösning för att ge konsumenten
möjlighet att välja bort sådan försäljning.

och tillsynsmyndigheter har förstått hur man ska
tolka lagen. De branscher som uppenbarligen
kommer bli påverkade har redan drabbats av
panik.
Att anpassa sig till CCPA kommer att vara svårt
men som införandet av GDPR i Europa har
visat är det långt ifrån omöjligt. I vilket fall som
helst är CCPA-kraven betydligt mindre stränga.
En sex månaders tidsfrist följer den officiella
aktiveringen av CCPA. Detta är en normal och
nödvändig del i implementeringen av en sådan
lag, där ärliga misstag kan passera utan straff och
man kan åtgärda fel i systemet som uppdagas på
ett tidigt stadie. Men från och med juni kommer
brott att straffas med böter i storleksordningen
tusentals dollar per överträdelse, något som snabbt
växer till stora belopp med åtanke på företag i
Googles och Facebooks storleksnivå. ●

HÄR FÖLJER EN ÖVERSIKT AV NÅGRA AV
LAGENS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:
■ Företag

måste upplysa vilken information de
samlar in, i vilket affärssyfte de gör det, och
med vilka samtliga tredjepartsföretag de
delar dessa uppgifter.
■ Företag kommer att vara skyldiga att följa
konsumentens begäran om att ta bort denna
information.
■ Konsumenterna kan välja bort att deras data
säljs, och företag kan inte vedergälla genom
att ändra pris eller servicenivå.
■ Företag kan dock erbjuda ”ekonomiska incita
ment” för att få tillåtelse att samla in data.
■ Kaliforniens myndigheter har befogenhet att
bötfälla företag för brott mot dessa lagar.

Riskerar böter från juni
Sanningen är att det antagligen kommer att ta år
innan konsekvenser för företag kan verkställas,
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Bilar som sticker ut
lite extra
Washington Auto Show®, en händelse i världsklass
och utsedd till en av landets fem bästa bilshower av
International Organization of Motor Vehicle Manu
facturers, fortsätter att locka publik med sina ban
brytande utställningar, senaste modellbilar och
visningar av historiska fordon. Som ”Public Policy
Show” föregås den 10-dagars offentliga mässan av
två Public Policy Preview-dagar med specialevene
mang och tillkännagivanden för tjänstemän i rege
ringen, industrin och media.

Text och foton: Ulf Wallin
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Friställd säljare lanserar

nytt säljsätt av bilar!
Säljaren Brian Caroll har startat en helt ny trend – att leverera bilar enligt kundens önske
mål med hemleverans.

N

är Brian Carroll blev friställd
efter åtta år som säljare valde
han en helt ny väg. Istället för
att jobba traditionellt blev han
en en ”concierge” som skulle
arbeta på provisionsbasis. Han
tänkte att färre människor har tid att besöka åter
försäljare och många gillar tanken med förbättrad
och personlig service. Det blev starten på ett nytt
säljsätt inom bilindustrin.
– När jag håller föreläsningar brukar jag fråga,
har du gott om tid? Jag brukar också fråga, tror du
att din kund har gott om tid? På bägge frågorna
får jag svaret nej. Ingen har gott om tid, säger Bo
Ericsson vd för SFVF.
Bilköp blir upplevelse
Brian Carroll försöker hitta exakt vad kunderna
letar efter hos ett fordon, utan att de behöver
handla på egen hand, skriver USA Today. Carroll
säljer 30 till 35 bilar i månaden och har förvand
lat bilköpen till en upplevelse. När Carroll iden
tifierat kundens behov och hittat rätt bil ordnar
han med hemleverans för att kunderna ska slippa
spendera timmar hos en återförsäljare. I en kund
recension online lovordar kunden Andrew Brehe
sin ”concierge”.
– Jag har fyra barn, driver tre olika företag och
har inte tid att besöka återförsäljare och där till

100% Bilverkstad sedan 1979

– vi är din Auktoriserade Kia & Subaru Verkstad i Uppsala

BéOs Bilservice AB | Svederusgatan 5 | 754 50 Uppsala
Telefon: 018-69 30 30 | E-post: bokning@beosbil.se | www.beos.se
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bringa en hel kväll. Jag berättade för Carroll vad
jag ville ha och han uppfyllde mitt önskemål.
Carroll kom till mitt hus, hämtade min bil – en
Lincoln Navigator – körde sedan min nya bil till
mitt kontor. Jag ville ha en GMC Yukon från 2019.
Han tog hand om den gamla bilen och levererade
den nya bilen under samma dag, så fantastiskt
tidsbesparande!
Nätverk av återförsäljare
I flera år sålde Carroll bara nya fordon från
General Motors. I sitt nya jobb säljer han nu dess
utom Ford, Jeep, Chrysler, Honda, Toyota, Sub
aru, Kia, Hyundai, Mercedes, BMW och Mazda.
Skeptiker kanske undrar hur man kan lita på en
”bilconcierge” och spekulerar i att han måste få
stora provisioner eller att han blåser upp priserna.
Faktum är att Carroll arbetar med ett nätverk av
återförsäljare, så att han kan hitta det bästa priset
och erbjuda alternativ.
– Undrar hur långt tid det tar innan någon
börjar med samma säljsätt i Sverige, säger Bo
Ericsson. Kostnaden är i princip noll kronor i
startkostnad och även över tid blir kostnaden låg.
Det här handlar förstås om förtroende och det
kan ju ta tid att bygga upp, innan bilägare säljer
in dig med ”mun mot mun” metoden, avslutar Bo
Ericsson.
Källa: USA Today

fordonsproffs.eu
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Lyckad satsning

för fler yrkeslärare

Verkstadsföretagarna och Skolverket har samarbetat för att hitta fler yrkes
lärare inom fordonsteknik. Snart kommer drygt 20 nya lärare ut i skolorna
för att utbilda morgondagens fordonstekniker.

Benny Wallin

I förra numret av Fordonsproffs kunde
du läsa om den rekryteringskris som på
sikt kan drabba hela branschen. Sedan
dess har Verkstadsföretagarna och Skol
verket letat landet runt efter validerade
tekniker som kan tänka sig att ta klivet in
i skolvärlden och bli yrkeslärare. Först när
antalet lärare ökar kan vi säkra framtidens
stora behov av tekniker.
– Teknikerna kan göra stor samhällsnytta ge
nom att utbilda sig till pedagoger. Först då kan vi
få fler behöriga lärare som brinner för teknik att
föra kunskapen vidare till våra gymnasieungdomar,
säger Benny Wallin på Verkstadsföretagarna.

Gör skillnad!
Skolverkets och Verkstadsföretagarnas satsning har
gett resultat. Under 2019 började 28 nya tekniker
att skola om sig till lärare inom specialistområden
som fordonsteknik, karosseriteknik, lackerings
teknik och maskin- och lastbilsteknik. Det kom
mer ge ringar på vattnet redan inom några år, menar
Benny Wallin. Men behovet är fortsatt stort av yrkes
lärare till gymnasieskolorna.
– Vi vill uppmana alla verkstäder att uppmuntra
sina tekniker till att bli yrkeslärare. Det är bra med
en stunds eftertanke för att fundera kring hur vi
ska säkra kompetensen i verkstäderna framöver.
Det här är ett sätt att göra skillnad, säger han.

Följer tekniken på nära håll
De blivande yrkeslärarna kan välja mellan att
studera heltid under 1,5 år eller jobba deltid och
samtidigt läsa in kompetensen på tre år. Som yrkes
lärare är möjligheterna stora att få sitta i framsätet
och följa den tekniska utbildningen på nära håll. I
dagsläget är bara en handfull yrkeslärare utbildade
i elektrifierade fordon, något som Benny Wallin
tror kommer att påverka verkstäderna framöver.
– Branschen behöver yrkeslärare med denna
kompetens nu. Vi kan inte vänta utan måste hänga
med i teknikutvecklingen. Det gör vi genom att ut
bilda fler yrkeslärare med spetskompetens inom
ämnet, säger han.
Annons EcoTech och SFVF 2.0-1.pdf
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Vi inför Godkänd Bilverkstad
och genomför kontroller
Vill du veta mer?
Kontakta: Per-Erik Steen
E-post: per-erik.steen@ecotech.se
Tel: 070-601 60 69
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OM SFVF

Bo Ericsson, vd SFVF

Pia Ericsson, verk
samhetsutvecklare
SFVF och redaktör
för Fordonsproffs

Christer Liljenberg,
ordförande SBF

Sandra Norman,
administrativ chef
SFVF

Michael Bergvall,
ansvarig däck- och
skadesektion SFVF

Ulf Stefansson,
jurist SFVF

Därför startades SFVF:

”VI VILLE GÖRA MER
FÖR BRANSCHEN!”
SFVF växte fram ur behovet av en renodlad verkstadsförening.
Nu har SFVF funnits som ett stöd till fordonsverkstäderna i över
sex år och Bo Ericsson blickar tillbaka på åren som gått.
I samband med mässan Fordonsverk
stad i Malmö den 17 januari 2013 bildades
en ny förening för fordonsverkstäder.
Initiativtagare till föreningen var SBF,
Sveriges Bildelsgrossisters Förening. Avsik
ten var att skapa en plattform för Sveriges
fordonsverkstäder i syfte att påverka be
slutsfattare som politiker, fordonstillverkare,
verktygs- och diagnostiktillverkare samt
distributörer av reservdelar och tillbehör.
– Att få starta en ny branschförening från
noll kändes väldigt utmanande och kul.
Uppdraget var att skapa bästa framtida
affärsförutsättningar för verkstäder inom
plåt, lack, service och reparationer – såväl
fria som auktoriserade, säger Bo Ericsson
vd för SFVF.

Tuff första tid
Den första tiden fanns det inte så mycket
pengar tillgängliga. Därför fick Bo Ericsson
arbeta hårt för att SFVF skulle synas och
höras. Samtidigt är SFVF:s devis att ”man

måste göra något för att det ska hända
något”. Inget löser sig av sig själv!
– De första två åren var extremt slitsamma
och jag arbetade sju dagar i veckan. När jag
slet som värst, samtidigt som det kändes som
jag jobbade i motvind, sa mina bekanta;
”vänta det kommer en ketchupeffekt”,
berättar Bo Ericsson.
Större behov än väntat
När ketchupeffekten kom visade den på ett
större behov av en renodlad verkstadsför
ening än vad någon hade kunnat ana. Nu
har SFVF funnits i sex år och gång på gång
blir behovet av en renodlad verkstadsför
ening bekräftat. Juridiken är SFVF:s styrka,
menar Bo Ericsson.
– Vi har ett antal vägledande ärenden som
vi har drivit i ARN vilket visar behovet av vårt
arbete. SFVF har idag 11 ledamöter i ARN
och därmed flest ledamöter inom avdel
ningen Motor. SFVF har även drivit ett fler
tal ärenden i tingsrätter runt om i Sverige.

Kunniga medarbetare
De senaste åren har medlemsantalet ökat
stadigt. Det har gjort att SFVF kunde an
ställa Sandra Norman för att ta hand om
medlemsärenden, ekonomi och kontors
administration. Därefter anställdes Ulf
Stefansson som SFVF:s jurist. Ulf kommer
närmast från Konsumentverket där han var
fordonsspecialist och miljöansvarig. Där
efter började Michael Bergvall som däck
och skadeansvarig. Michaels bakgrund är
som vd och ägare av en däck- och bilverk
stad. Avslutningsvis anställdes Pia Ericsson
som verksamhetsutvecklare och nu även
redaktör för Fordonsproffs. Pia har arbetat
på Texas Instruments, Cedar, Altera och
Intel under 25 år. Pia har stor insyn och för
ståelse för den teknik som vi kommer att
få se mer av under kommande år.
– Nu när vi har vår egen tidning Fordons
proffs, och kunniga medarbetare i arbets
grupperna för våra sektioner, kommer vi
kunna göra mer för branschen än någon
sin tidigare. Prognosen för 2020 ser väldigt
gynnsam ut, avslutar Bo Ericsson. 
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Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.
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