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En bransch 
med sikte på framtiden!

VÄLKOMMEN
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V
älkommen till ett nytt num
mer av Fordonsproffs, bransch
tidningen som på bara drygt 
ett halvt år blivit en av de vik
tigaste informationskanalerna 
för fordonsbranschen. Vi lever 

i en av de tuffaste perioderna som världen drab
bats av, en period som slår hårt mot både 
människor och företag. Men vi skriver period 
för vi vet att det handlar om något som är över
gående, även om ingen idag vet hur lång tid det 
kan ta. 

Positiva signaler från fordonsbranschen är ändå 
att man kan jobba på, har bra beläggning och 
tar hand om sin personal. För sfvf har det inne
burit att vi får fler frågor om både nutid och 
framtid än någonsin och vi ”står på tårna” för att 
kunna hjälpa alla våra medlemmar och andra i 
branschen.

Satsningen på att ”synas” i media har varit minst 
sagt lyckosam och sfvf är idag väl etablerad och 
erkänd som en viktig informationskanal, både 
genom webbsajten Fordonsproffs.eu med dagliga 
nyheter och viktig information och genom tid
ningen Fordonsproffs. sfvf har också skaffat en 
App för Fordonsproffs.eu som finns att ladda ner 
både i AppStore och GooglePlay.

I detta nummer av tidningen kan du 
bland annat läsa om:

Janne Swärd som är däckentreprenören som 
byggt upp en av få privatägda gummiverkstäder. 
Han berättar om hur han fått Swärds Däckser
vice att växa framgångsrikt i en bransch med tuff 
konkurrens.

Metin Basberber, vd på Veho Bil Sverige AB, 
som berättar hur bolaget står stadigt genom kris
tider och spår hur framtidens fordonsaffärer kan 
se ut efter pandemin.

Vanessa von Zweigbergk, jurist och styrelse
 ledamot inom Verkstadsföretagarna, listar några 
viktiga frågor inom arbetsrätt att hålla koll på 
just nu.

Att Transportstyrelsen har skapat en sam
verkansplattform, där en öppen dialog pågår 
med branschen och övriga fordonsintressenter 
vad gäller frågor som rör besiktning av fordon.
 
Även Kontrollbesiktning av fordon på bil
verkstäder, vilket är en helt annan fråga som 
sfvf blivit inblandade i och som berör Trans
portstyrelsen.  

Från och med nästa nummer av tidningen  
startar vi med temanummer. I det första tema 
numret, som vi släpper i början av december, 
kommer vi ta upp flera viktiga ämnen och fokus 
kommer ligga på två områden som är hög
aktuella, nämligen Däck och Husbilar. Genom 
sfvf:s sektion för Däck med Michael Bergvall 
som frontfigur, har vi dragit igång en Däckskola 
och startat upp en rad intressanta samarbeten 
som du kommer kunna läsa mer om i Fordons
proffs. 

Husbilsmarknaden har vuxit explosionsartat de 
senaste åren och det ökande antalet fordon har 
också satt tryck på service och reparationsverk
städer för den här typen av fordon som ofta  
kräver specialutrustning på verkstäderna, till  
exempel när det gäller lyftar. Du kommer kunna 
läsa mer om husbilar och vad vi branschen gör 
för att hålla dessa fordon rullande.

Välkommen att följa oss in i framtiden!

 Bo Ericsson, sfvf
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PÅ GÅNG

           ej Metin 
Basberber

Hur såg läget ut när du kom till 
Veho Bil Sverige AB för åtta år 
sedan?
– Det var oklart vart vi ville med före-
taget och lönsamheten var inte god. 
Det var då som vi bestämde oss för 
att bli en fullservice-återförsäljare åt 
ett enda varumärke. Nästa steg blev 
att bli riktigt duktiga på just person-
bilar, för att sedan utöka till transport-
bilar och lastbilar. Genom att ta för  
oss och ha engagerade medarbetare 
kunde vi öka lönsamheten och få  
ihop en organisation som håller hela 
vägen.

Vad gör att Veho Bil Sverige AB 
har blivit så framgångsrikt de 
senaste tio åren?
– Det spontana svaret direkt från hjär-
tat är medarbetarna. Vi har fått ihop 
ett fantastiskt team vilket jag är stolt 
över. Vi kan inte vinna några hockey-
matcher utan spelarna, som jag bru-
kar säga. Får vi dem att må bra får vi 
ut det mesta av dem. 

Hur förändrade ni Veho Bil från 
grunden?
– Vi satte mål och visioner som var 
lätta att förstå och mäta. Vi skulle ha 
Sveriges mest engagerade med-
arbetare, för när medarbetarna är  
engagerade får du kunder. När du fått 
kunder vill du få de nöjdaste och gla-
daste kunderna, vilket i sin tur ger lön-
samhet. När företaget blir lönsamt är 
ägarna villiga att fortsatt investera. 
Det går inte att göra av med pengar 
innan vi tjänar dem, därför behövs  
alla dessa steg som en röd tråd rakt 
igenom. 

Hur ser du på framtiden?
– I framtiden kommer vi jobba precis 
som vi gjort hittills, men pandemin 
pushar oss till att bli mer digitala.  
Vår hemsida har ökat antalet besö-
kare upp till 25 procent under pande-
min. Det gäller att tänka om t.ex. inför 
försäljningar, där vi framöver kommer 
kunna demonstrera bilar via telefon 
eller app. Det blir också mer påtagligt 
att teckna order på distans. Dessutom 
blir tiden dyrbarare för kunderna, 
ingen vill vänta i kö.

Vilken är fordonsverkstädernas 
största möjlighet framöver?
– Ett enkelt bilägande. Vi ser att lea-
sing ökar enormt eftersom många 
inte alls är lika bilintresserade. Bilen  
är bara ett enkelt sätt att ta sig från  
A till B. Folk köper nya bilar, betalar 
sina månadskostnader och förväntar 
sig att slippa bekymmer. Det är där 
slaget kommer avgöras vem som får 
kunden. På lastbilssidan tror jag att  
vi kommer sälja lastbilar mer på ett 
traditionellt sätt, men att vi blir mer 
försiktiga med kundens tid och bli 
mer digitala.

H

Coronapandemin har påverkat fordonsbranschen enormt. Metin 
Basberber, vd på Veho Bil Sverige AB, berättar hur bolaget står 
stadigt genom kristider och spår hur framtidens fordonsaffärer 
kan se ut efter pandemin.

Digital framtid 
möter fordons-
verkstäderna

» Det gäller att tänka 
om till det digitala 
– kunna demonstrera 
bilar via telefon eller 
app, teckna order på 
distans etc.  « 
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NYHET

Vid första anblicken verkar detta kanske inte 
vara ett problem för eftermarknaden, men allt mer 
hänvisas till uneceförordningarna i det europe
iska godkännandet av fordonstyp och har börjat 
inkludera direkta krav på eftermarknaden.  
Sammanfattningsvis har detta komplicerat lag
stiftningsprocessen och den ökande inverkan som 
lagstiftningen har på eftermarknaden i Europa.

Historiskt sett är gruppundantagsförordningen 
baserad på konkurrenslagstiftningen. Detta täckte 
från början huvudsakligen avtalen mellan fordons
tillverkaren och deras auktoriserade återförsäljar
nätverk, som ursprungligen möjliggjorde ett 
undan tag från det monopolistiska geografiska 
handelsområdet. Förordningen var dock mer vik
tig för eftermarknaden genom principen om 
ickediskriminering som möjliggjorde rättig
heterna för oberoende aktörer att få tillgång till all 
teknisk information, verktyg, reservdelar, utbild
ning med mera på samma nivå som den auktori
serade reparatören. 

Starka tillsammans
Även om gruppundantaget reviderades senast 2010 
ändrade det i praktiken inte det grundläggande 
problemet där det blev svårt för ett litet företag att 
hävda sina rättigheter och även vidta rättsliga  
åtgärder mot en fordonstillverkare om de blev  
diskriminerade. Det är här som sfvf möjliggjort 
”att liten verkstad blivit stor” med över 2 000 med
lemsföretag i bagaget. Vi upplever att fordonstill
verkarna lyssnar alltmer på den mindre verk staden 
när sfvf avger sitt ställningstagande, då vi ser att 
något inte står rätt till säger sfvf:s jurist Ulf  
Stefansson. Det kan röra sig om allt från garanti
frågor, tillgång till reserv delar och teknisk infor
mation.  

Men det finns ytterligare utmaningar fram över 
enligt Bo Ericsson, vd för sfvf. Dagens fordon är 

inte bara mer sofistikerade utan de är anslutna för 
att tillhandahålla fjärrstyrda telematikbaserade 
tjänster och de är i allt högre grad utrustade med 
avancerade förarassistanssystem. Detta leder till 
ökande säkerhetsfrågor där fordonstillverkarna 
vill skydda sig mot sina ansvarskrav. Säkerhets
frågan ihop med ansvarskravet är ett av de största 
argumenten hos fordonstillverkarna som förkla
ring till varför de själva helt vill kunna kontrollera 
åtkomsten till fordonet och dess data.  

Ny lagstiftning
En bra nyhet enligt Ulf Stefansson är att en ny lag
stiftning om typgodkännande av fordon (Reger
ingens Prop. 2019/20:139) träder i kraft för nya 
fordonsmodeller som släpps på marknaden från 
och med 1 september 2020. Detta kommer att 
hjälpa eftermarknaden eftersom lagen direkt hän
visar till både odbanslutningen och dess förmåga 
att stödja åtkomst till fordonets data. Ansvaret 
läggs på fordonstillverkaren som en del av princi
pen om ickediskriminering när de tillhanda håller 
fjärrtjänster.  Vad som dock återstår är de tekniska 
detaljerna kring hur tillgången till fordonets data 
kommer att tillhandahållas och följaktligen vem 
som kommer att ha tillgång till vilka uppgifter. 
Detta är långt ifrån tydligt och föremål för en 
mycket het debatt i Bryssel.  

En risk är att fordonstillverkarna försöker  
utveckla en affärsmodell där de genom fjärrtjäns
ter som enda aktör kan övervaka olika processer 
på distans, som exempelvis framtida reparationer, 
innan bilägaren själv ser vad som behöver utföras 
på fordonet och innan hon eller han besöker verk
staden. Sådana och liknande mobilitetstjänster ris
kerar att slå undan benen på oberoende repara
törer om lagstiftningen inte hänger med.  

På god väg
Det befintliga gruppundantaget ska inte under
skattas och utan detta skulle dagens eftermarknad 
inte vara någonstans i närheten av att kunna arbeta 
med de alltmer komplicerade system som finns i 
moderna fordon. Detta gruppundan tag gäller dock 
bara fram till den 31 maj 2023 och tanken är att 
det då ska ersättas av ett nytt. Hur det kommer att 
se ut är det ingen som vet idag. eu kommissionen 
kommer att se över den gällande konkurrens
regleringen för eftermarknaden. Det är även här 
som Robert Hård från Mekonomen Group med sin 
expertis kommer ha en framträdande roll genom 
att representera figiefa vid framtagandet av ny 
lagstiftning. 

Den grundläggande lagstiftningsfrågan förblir 
än så länge hur man säkerställer tillgång till for
donet och dess data på ett säkert sätt som innebär 
att fri konkurrens förblir möjlig. Vi är inte där än 
men förhoppningsvis på god väg avslutar Bo  
Ericsson. ●

VÄGEN TILL EN 
FORTSATT FRI 
KONKURRENS INOM 
EFTERMARKNADEN 
Bilsektorn i Europa regleras starkt av europeisk lagstift-
ning, särskilt när det gäller fordonssäkerhet och ut-
släpp.  Det finns emellertid också andra aspekter av 
fordonsreglering som är en integrerad del av europe-
isk lagstiftning – särskilt UNECE-förordningarna, som  
är inriktade på Genève och täcker många aspekter av 
det europeiska fordonstypgodkännandet. 

FIGIEFA är den 
europeiska orga
nisationen för 
bilbranschens 
eftermarknader.

UNECE är  
FN:s ekono
miska kommis
sion för Europa 
där Transport
styrelsen deltar.
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SMÅTT & GOTT

Bilverkstadspodden är en nystartad 
podd med närmare ett dussin  
publicerade avsnitt.

Tanken med podden är att föra en 
dialog/intervjua nyckelpersoner inom 
branschen, samt personer som tillför 
en positiv ådra till fordonsbranschen.

– Framöver är det flera ”kända” 
namn som är inbokade för podden 
och i snitt kommer vi att publicera 
ett avsnitt i veckan, säger Michael 
Bergvall på SFVF som ansvarar för 
podden.

– Bilverkstadspodden 
blir nu ytterligare en  
informationskanal till 
www.fordonsproffs.eu 
för Nordens största  
fordonsbranschorgani-
sation. Man kan lyssna 
via en mängd olika  
kanaler däribland  
Spotify, avslutar en  
nöjd Bo Ericsson.

Ökade bilstölder  
och brott leder till  
ny tjänst hos SFVF
I Sverige stjäls årligen ca 10 300 bilar varav 
tusentals nyckelstjäls. Dessutom stjäls årligen 
ca 1 200 lastbilar i Sverige. SFVF får rapporter 
om att inbrott sker alldeles för ofta och att det 
stjäls allt från katalysatorer på husbilar, rattar 
inklusive airbags till kompletta stötfångare med 
xenonljus.

SFVF har därför tagit hjälp av Crister Åström 
f d kriminalkommissarie hos Polisen. Målet är 
att hitta kostnadseffektiva lösningar för att före
bygga brott hos bilhandlare och verkstäder  
genom att:

 ■öka tryggheten för personalen
 ■öka lönsamheten i form av minskade stölder
 ■öka lönsamheten genom minskad skade
görelse

Genom samarbetet med Crister Åström, vars 
bakgrund är 45 år inom Polisen, kommer SFVF 
kunna erbjuda hela branschen en tjänst för att 
minimera risker. Detta är en helt unik tjänst 
avseende stölder, inbrott, skalskydd, kamera 
övervakning, inbrottslarm, passersystem, intern
stölder, ekobrott, lås, larm etcetera. Vi kan 
skräddarsy säkerhetslösningar till stora och 
små företag.

KOLL PÅ  
VILLKOREN!
Via SFVF:s webb  
har du omedelbar 
tillgång till en rad  
dokument som är 
viktiga för att ha koll 
på regler och förut-
sättningar i bran-
schen som t.ex.:

■  SFVF:s Repara-
tionsvillkor

■  Elfordon – Infor-
mation och  
rekommenda-
tioner

■  Fordonsverkstad – 
Allmän vägledning 
för olika arbeten

SFVF erbjuder också 
en rad material som 
du kan beställa  
genom att kontakta  
order@sfvf.eu t.ex;

■  Foldern ”Verk-
stadens Repara-
tionsvillkor”

■  Verkstadshand-
boken – Juridisk 
vägledning för 
fordonsverk städer

 VI NOTERAR...     

 Läs mer:

Välkommen till SFVF 
Crister Åström

 Spotify

Pr
en

um
erera!

Full fart och intresse för

Eller sök på  
Bilverkstads-
podden i  
Spotify.

– Snabb, enkel och smart! – 

En svensktillverkad lagnings- 
utrustning för bilglasreparationer

MegaVac

Kontakta oss för mer info: 
019-225 220 | info@autoglassrestore.se 
www.autoglassrestore.se

Vi har  
återförsäljare 

över hela  
landet!

Före Efter

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

Jobba smartare, inte mer. 

A� ärssystem för fordonsbranschen  08 - 792 64 60    |    infofl ex.se    
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SMÅTT & GOTT

Våga ställa om för elektrifierade 
fordon! Det är  Johan Regefalks  
uppmaning till verkstäderna.

Så kan framtidens 
fordonsbransch se ut

Johan Regefalk, K.G Knutsson AB 

M9294-6_SFVF 3_2020_16sid.indd   6M9294-6_SFVF 3_2020_16sid.indd   6 2020-08-19   10:382020-08-19   10:38



7

FRAMTIDEN

K.G Knutsson AB (KGK) är ett svenskt grossistföre
tag inom fordonsindustrin och marina tillbehör. I alla 
fall om man ska tro Wikipedia. Själv beskriver de sig 
som ett bolag som för människor framåt – oavsett om 
det är på vägen, genom livet, i rusningstrafiken, på  
semestern eller på jobbet. 

– Autoexperten står för en stor del av vår omsättning, 
men vi har många ben att stå på. Bland annat förser vi 
branscher inom personbil, entreprenad, lastbil, buss,  
marin och fritid  med komponenter, tillbehör, verkstads
utrustning och tjänster, säger vd Johan Regefalk.

Bilen viktigare än någonsin
Även om covid19 har haft sin påverkan på miljard
bolaget ser de en positiv utveckling på Autoexperten i år. 
Nu är bilen ett viktigare färdmedel än någonsin i takt 
med att tåg och flygtrafiken minskar. I tider där nybils
köp minskar behöver verkligen den rullande vagn parken 
underhållas.

– Efterfrågan på våra verkstadstjänster har ökat, men 
vi ser också ett förändrat beteende. Färre kunder dyker 
upp på våra verkstäder och ställer frågor, istället beställer 
de offerter och bokar tider online, säger Johan Regefalk.

Tufft mål att nå
I skrivande stund börjar nybilsproduktionen och indu
strierna sakta rulla igång, men efterfrågan på nya bilar har 
minskat, menar Johan. Det utmanar definitivt regering
ens vision om en fossilfri fordonsflotta 2030. Ingen kan 
svara på när marknaden vänder igen men nya, eldrivna 
bilar behövs mer nu än någonsin om det ambitiösa  
politiska löftet ska bli uppfyllt.

– Målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 är en utma
ning. För att klara det behöver vi få till stimulanser för 
att hålla bilförsäljningen igång trots pandemin. Det kan 
vara en form av skrotbil eller utökade elbilspremier,  
säger Johan Regefalk. Men även om vi får fler och fler 
elbilar på våra vägar kommer en betydande del av vår 

fordonspark bestå av bilar som idag går på bensin eller 
diesel. Därför behöver också biobränslen bli en del av 
lösningen för att nå målet på en fossil fri fordonsflotta, 
menar Johan Regefalk.    

Elbilar för massmarknaden
Johan Regefalk är positiv till den kommande utveck
lingen och tror att den kommer att gå ”som en raket”. 
Men trots det kommer det ta tid att fasa ut hela Sveriges 
fordonspark på nästan fem miljoner bilar. Även om ladd
bara bilar skulle vara det enda nybilsalternativet under 
de närmsta tio åren skulle det resultera i totalt cirka tre 
miljoner laddbara svenska bilar. Då har vi fortfarande 
cirka 2 miljoner fossildrivna bilar kvar i fordonsparken. 
Men Regefalk följer elbilsutbudet nyfiket.

– Den dagen när det går att räkna hem en elbil för fler
talet av bilister kommer valet bli ganska enkelt. Men det 
behöver komma fler elbilar för massmarknaden, fler 
praktiska elbilar med bra räckvidd. Elbilen är ett fantas
tiskt alternativ till bensin och dieselbilen som dessutom 
ger en roligare körupplevelse tack vare att motorn är så 
direkt och tyst.  

Framtidens kunder
För att överhuvudtaget kunna köra elbilar i framtiden 
krävs rätt infrastruktur. Just nu pågår flera spännande 
infrastrukturprojekt för att elektrifiera Sverige och fler 
lär följa. Det kommer sysselsätta många transport och 
entreprenadföretag, tror Johan Regefalk. Eldrivna last
bilar behöver dock mycket mer batteri kapacitet än per
sonbilar och därför kommer det att dröja längre innan 
vi ser en förändrad fordonsflotta inom lastbilssegmen
tet. Han hoppas dock att fordonsverkstäderna ser möj
ligheten att utveckla sin kompetens kopplat till elektri
fierade fordon.

– Det finns en fara i att tacka nej till de relativt få ladd
bara bilar som finns idag. Det är lätt att tänka ’nej, 
det där kan jag inte, det får någon annan ta’. Men 

Framtiden blir elektrifierade fordon, men omställningen går inte  
över en natt, spår Johan Regefalk på K.G Knutsson AB. Hur mycket 
påverkar krisen nybilsproduktionen? Kommer vi nå målet om en  
fossilfri fordonsflotta 2030?
   – Omställningen som vi nu ser är bara början, säger han.

» Den dagen när det går att räkna hem en elbil för
flertalet av bilister kommer valet bli ganska enkelt. « 

»
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FRAMTIDEN

www.trainingpartner.se  info@trainingpartner.se  +46 10 456 78 00 

Ta hjälp av Training Partner du också

UTBILDNING = LÖNSAMHET!

vi behöver förstå att det är här våra framtida kunder 
finns. Alla verkstäder behöver våga utbilda sig för att ta 
hand om elbilar och samtidigt se det som en möjlighet 
att få in mer kompetens i sin verksamhet. Bilmekanike
ryrket är fantastiskt men tyvärr har det inte den status 
det för tjänar. Här kan elbilen hjälpa till att skapa en ny 
image kring yrket som förhoppningsvis lockar fler att 
arbeta som bilmekaniker i framtiden.

Vad tror du blir verkstädernas största möjlig-
het framöver?

– Fordonsservice kommer alltid att behövas. Sverige 
är ett avlångt och glesbefolkat land där bilen hjälper 
människor att få ihop livspusslet både på fritiden och på 
arbetet. Det finns därför stora möjligheter för duktiga 
verkstäder att även i framtiden göra bra affärer genom 
att ta hand om våra bilar, oberoende om de är eldrivna, 
drivs av fossilfria bränslen eller är fossildrivna.

» Alla verkstäder behöver våga 
utbilda sig för att ta hand om 
elbilar och samtidigt se det som 
en möjlighet att få in mer kompe-
tens i sin verksamhet. « 

»
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ARBETSRÄTT

Växla upp er 
marknadsföring
Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till 
bilhandlare och verkstäder som skapar fler lojala kunder. 
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra 
tusentals kunder över hela norden. 
formac.se

Arbetsrätt
aktuellt på agendan

Vanessa von 
Zweigbergk  
är jurist och 
styrelseleda-
mot inom 
Verkstads- 
företagarna.  
Här listar hon 
några viktiga 
frågor inom 
arbetsrätt att 
hålla koll på 
just nu.

1. Nya kollektivavtal 
I höst fastställs de nya kollektivavtalen på ett eller tre år.  
I augusti återupptas avtalsförhandlingarna som blivit upp
skjutna på grund av covid19. Eftersom avtalens regler berör 
centrala delar i arbetsrätten och reglerar anställningsförhål
landet i stort bör det intressera många verkstadsföretagare.

2. Permitteringar
Permitteringar fortsätter att vara en central fråga på arbets
marknaden. Hur blir det efter att åtgärdspaketen gjort sitt? 
Vad blir det för verkningar i det långa loppet? Hur snabbt 
kommer återhämtningen ske? Många pratar om att vårt för
hållningssätt till arbete på kontor kanske kommer ändras  
eftersom så många nu jobbat hemifrån och insett att det går 
minst lika bra. Kommer detta inverka på sättet vi arbetar? 
Det återstår att se.

3. Kompetensbristen och LAS
Många företagare vittnar om bristen på kompetent personal 
i många branscher, inte minst inom fordonsbranschen.  
Mindre företag får ofta svårigheter att behålla kompetens mot 
bakgrund av turordningsreglerna i las. Anställningsskyddet 
i las gör att den med längst anställningstid har starkare an
ställningsskydd än en senare anställd. Som det är idag får en 
arbetsgivare med högst tio anställda undanta två arbetstagare 
från turordningen. Just nu utreds bland annat just denna fråga 
i den s.k. lasutredningen – ska det göras möjligt att undanta 
upp till fem medarbetare från turordningen? Det blir spän
nande att se om parterna kan enas om detta.  

Vanessas tre juridiska råd 
till verkstadsföretagare:

 ■ Anställ rätt! Först behöver 
du ordentligt utvärdera 
behovet. På så sätt kan  
du säkerställa att du ska-
par ”rätt tjänst” med rätt 
arbetsuppgifter och an-
ställningsvillkor med mera. 
Ett annat tips är att lita på 
din magkänsla. Det blir  
så mycket enklare om det 
blir rätt från början.

 ■ Fundera kring vilka förut-
sättningar du kan erbjuda, 
det är bra med visstidsan-
ställningar men det kan 
också göra det svårare att 
locka kompetent personal.

 ■ Skaffa dig kunskap inom 
arbetsrätt! Vad har du för 
rättigheter och skyldig-
heter som arbetsgivare? 
Vad kan du förvänta dig 
och rentav kräva av dina 
anställda? Det är vanligt 
att många arbetsgivare 
inte förstår sitt eget ansvar 
när en anställd exempelvis 
missköter sig – agerar  
arbetsgivaren inte rätt kan 
en kommande uppsäg-
ningsprocess försvåras 
och försenas helt i onödan. 
Kunskap är, även i detta 
fallet, makt!

 Vanessa von
 Zweigbergk
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SMÅTT & GOTT

Janne Swärd är däckentreprenören som byggt upp 
en privatägd gummiverkstäd. Här berättar han om 
hur han fått Swärds Däckservice att växa fram-
gångsrikt i en bransch med tuff konkurrens.

Det råder ingenDet råder ingen  tvekantvekan om att Swärds däckservice  om att Swärds däckservice 
strax utanför Jönköping är välbesökt bland fordonsägare. strax utanför Jönköping är välbesökt bland fordonsägare. 
Allra tydligast blir det i däckhotellet där det varsamt stapAllra tydligast blir det i däckhotellet där det varsamt stap
lade gummit når flera meter upp i tak. Vid högsäsong tar lade gummit når flera meter upp i tak. Vid högsäsong tar 
däckverkstaden dagligen emot upp till 120 bilar för att däckverkstaden dagligen emot upp till 120 bilar för att 
skifta däck, laga punkteringar eller förvara däcken över skifta däck, laga punkteringar eller förvara däcken över 
vintern eller sommaren.vintern eller sommaren.

– Det gäller att vara på tårna och tänka service, service, – Det gäller att vara på tårna och tänka service, service, 
service. Här står två montörer i varje port och då tar det service. Här står två montörer i varje port och då tar det 
6–7 minuter att byta däck på en bil, berättar Janne när vi 6–7 minuter att byta däck på en bil, berättar Janne när vi 
går in i verkstaden. går in i verkstaden. 

Starten för SwärdsStarten för Swärds
Janne Swärd har hållit på med däck hela livet och har bliJanne Swärd har hållit på med däck hela livet och har bli
vit en sann entreprenör i branschen sedan unga år. Allt vit en sann entreprenör i branschen sedan unga år. Allt 
började med att han tog över sin fars verkstad som han började med att han tog över sin fars verkstad som han 
senare byggde om och utvecklade i femton års tid. Under senare byggde om och utvecklade i femton års tid. Under 
dessa år hann han fördubbla omsättningen, sälja före taget dessa år hann han fördubbla omsättningen, sälja före taget 
och få jobberbjudande om att bli platschef på däckåteroch få jobberbjudande om att bli platschef på däckåter
försäljaren Euromaster. Så småningom klättrade han  försäljaren Euromaster. Så småningom klättrade han  

Janne Swärd på Swärds Däckservice om framgången:

”Det gäller att tänka 
service, service, 
service!”

Eneas erbjuder konkurrenskraftiga elavtal 
med pristak till SFVF:s medlemmar!
I år har vi sett att priserna på elmarknaden har fallit, både på kort och lång sikt. Tiden är den 
rätta för att värdera och följa upp ditt elavtal!  Ta kontakt med mig på telefon 070-306 77 80 
eller e-post: kundservice@eneasservices.se för en oförpliktande genomgång.

Mathias Ström  
Eneas Services AB
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SERVICE

vidare på karriärstegen och blev partneransvarig vidare på karriärstegen och blev partneransvarig 
i Sverige.i Sverige.

– Efter några år på Euromaster ville jag starta – Efter några år på Euromaster ville jag starta 
något eget från grunden. Det blev starten för något eget från grunden. Det blev starten för 
Swärds Däckservice. Jag saknade närheten till kunSwärds Däckservice. Jag saknade närheten till kun
derna och ville samtidigt utveckla och driva något derna och ville samtidigt utveckla och driva något 
på egen hand. Det blev inte samma sak att arbeta på egen hand. Det blev inte samma sak att arbeta 
för en däckkedja, säger han.för en däckkedja, säger han.

Tuff första tidTuff första tid
En nedlagd svetsfirma omvandlade Janne Swärd En nedlagd svetsfirma omvandlade Janne Swärd 
till en fullmodern däckverkstad. Portarna slogs till en fullmodern däckverkstad. Portarna slogs 
upp hösten 2010 och den första tiden var tuff. upp hösten 2010 och den första tiden var tuff. 

– Vi hade tre anställda och inte en krona blev – Vi hade tre anställda och inte en krona blev 
över till mig eller min fru som startade bolaget. Vi över till mig eller min fru som startade bolaget. Vi 
levde av de pengarna som vi fick ut när vi sålde levde av de pengarna som vi fick ut när vi sålde 
förra verkstan. Jag minns hur jag låg i sängen om förra verkstan. Jag minns hur jag låg i sängen om 
kvällarna och tänkte att ”nu har vi pengar i tio måkvällarna och tänkte att ”nu har vi pengar i tio må
nader till, men vad händer sedan?”, berättar Janne.nader till, men vad händer sedan?”, berättar Janne.

Handplockade montörer Handplockade montörer 
En kort tid senare började hjulen snurra. Den maEn kort tid senare började hjulen snurra. Den ma
giska gränsen skedde vid 17 miljoners omsättning, giska gränsen skedde vid 17 miljoners omsättning, 
då kunde de äntligen ta ut sin första lön för det då kunde de äntligen ta ut sin första lön för det 
hårda arbetet. hårda arbetet. 

–  Konkurrensen är fortfarande tuff. Jag har haft –  Konkurrensen är fortfarande tuff. Jag har haft 

nytta av att jag hade ett namn i branschen sedan nytta av att jag hade ett namn i branschen sedan 
tidigare. Marknadsföring är allt, det gäller att synas tidigare. Marknadsföring är allt, det gäller att synas 
och att alltid ställa upp för kunderna oavsett dag och att alltid ställa upp för kunderna oavsett dag 
eller tid på dygnet.eller tid på dygnet.

 – Vi handplockar montörer som håller den  – Vi handplockar montörer som håller den 
service nivå som vi önskar. Det är eftertraktat att service nivå som vi önskar. Det är eftertraktat att 
jobba på en privatägd gummiverkstad eftersom jobba på en privatägd gummiverkstad eftersom 
det inte finns så många. Våra montörer är yrkesdet inte finns så många. Våra montörer är yrkes
skickliga, kan sitt jobb och triggar varandra till skickliga, kan sitt jobb och triggar varandra till 
att bli bäst på vad de gör, säger Janne. att bli bäst på vad de gör, säger Janne. 

All time highAll time high
Det är 2020 och Swärds framgångssaga är ett  Det är 2020 och Swärds framgångssaga är ett  
faktum. För varje år blir kunderna fler och under faktum. För varje år blir kunderna fler och under 
perioden januari till april nådde däckverkstaden perioden januari till april nådde däckverkstaden 
”all time high”. Det möjliggör ett nytt, spännande ”all time high”. Det möjliggör ett nytt, spännande 
projekt för Janne Swärd att ta tag i. Snart stundar projekt för Janne Swärd att ta tag i. Snart stundar 
en utbyggnation på 800 kvm och totalt tre nya en utbyggnation på 800 kvm och totalt tre nya 
verkstadsplatser. verkstadsplatser. 

– Vi växer hela tiden, kanske särskilt nu när det – Vi växer hela tiden, kanske särskilt nu när det 
är lågkonjunktur och nybilsförsäljningen går ner. är lågkonjunktur och nybilsförsäljningen går ner. 
Även om marginalerna kanske bli sämre jobbar vi Även om marginalerna kanske bli sämre jobbar vi 
på och försöker hitta nya lösningar att få ihop vår på och försöker hitta nya lösningar att få ihop vår 
lönsamhet. Hur kan vi behålla våra kunder eller lönsamhet. Hur kan vi behålla våra kunder eller 
till och med öka i dessa tider? Allt börjar och slutar till och med öka i dessa tider? Allt börjar och slutar 
med rätt service, avslutar han. med rätt service, avslutar han. ●●  

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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Annons EcoTech och SFVF 2.0-1.pdf   1   2020-04-14   22:28

OM JANNE  OM JANNE  
OCH SWÄRDS  OCH SWÄRDS  
DÄCKSERVICEDÄCKSERVICE
NamnNamn: Janne Swärd: Janne Swärd

Yrke: Yrke: vd på Swärds  vd på Swärds  
däckservicedäckservice

Verkar i:Verkar i: Jönköping med  Jönköping med 
omnejdomnejd

Finns: Finns: på Betavägen i på Betavägen i 
Torviks industriområdeTorviks industriområde

Erfarenhet i branschen: Erfarenhet i branschen: 
50 år50 år

Affärsidé:Affärsidé: ”Vi byter däck  ”Vi byter däck 
på alla typer av fordon, på alla typer av fordon, 
från den enklaste skott-från den enklaste skott-
kärra till den största hjul-kärra till den största hjul-
lastare”.lastare”.
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Hur 
mycket 

är ett 
liv värt?
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SÄKERHET

– Enligt beräkningar som Trafikverket gör 
kostar varje omkommen person samhället 44 
miljoner årligen*. Samtidigt är den personliga 
tragedin oändligt mycket större, säger Bo Erics
son vd för sfvf.

– Det fick oss att ta ett snabbt beslut när msb 
frågade om vi kunde vara med i ett nytt projekt 
som handlar om metangas och vätgasfordon i 
trånga utrymmen, säger Bo Ericsson. I sfvf har 
vi fria verkstäder, märkes verkstäder och im
portörägda verkstäder, för både tunga och lätta 
sidan.

I Sverige var 53 352 gasfordon i trafik i slutet 
av 2018, varav 2 522 var bussar och 920 var last
bilar. När det gäller bränslecellsfordon (med vät
gas) finns det idag ett fåtal, men de förväntas 
öka när infrastrukturen byggs ut och kostnaden 
för fordonen minskar. Samtliga fordonsbräns
len innebär någon typ av brandrisk. I Sverige 
genomförs årligen ca 5 000 räddningsinsatser 
mot bränder i vägfordon enligt msb. Riskerna 
med bensin och dieselfordon är väl kända, men 
när användningen av andra drivmedel ökar upp
står nya risker som inte är fullt kartlagda.

Omvärldsanalysen visar att olika länder re
kommenderar olika angreppsvägar. Det samma 
gäller för riskavstånd och det existerar heller 
inte enighet när det gäller tankar på gasfordon 
vid en brand och om de ska kylas eller ej. Vid 
eventuella jetflammor är insatsrekommenda

tionerna eniga kring att de inte ska släckas, utan 
tillåtas brinna ut av sig själva tills tanken är tom. 

Några slutsatser av omvärldsanalysen är att 
det i Sverige behöver tas fram en generell väg
ledning och metodik för trafikolyckor. Denna 
bör omfatta alla typer av drivlinor och bränslen 
samt att ett brinnande fordon bör behandlas 
som att det är drivet av alternativa drivmedel 
tills något annat kan konstateras. Vägledningen 
kommer att utgå från det allvarligaste scenariot 
som är olyckor med bränslecellsfordon och måste 
anpassas så att åtminstone de initiala åtgärderna 
är desamma och ger tillräcklig säkerhet. 

Vätgasen används för att ladda batterierna 
som därefter driver fordonet. Det i sin tur leder 
till att litiumbatterier också omfattas av vägled
ningen. sfvf:s arbete med rise:s Vinnova 
projekt ** ger en ”fingervisning” om risker med  
litiumbatterier och dessa kommer också be aktas 
i projektet. 

Det föreligger risker i efterarbetet med ett gas
fordon som varit inblandad i en olycka. Här kan 
särskilda försiktighetsåtgärder behöva vidtas 
under exempelvis transport 
till en verkstad/bildemonte
ring och under arbete på 
verkstad eller dylikt, skriver 
msb i sin projektbeskrivning. 

✱ ✱ RISE-pdf

✱ Trafikverkets 
    beräkningar:

 Läs mer:

Ingen ska behöva skadas eller om-
komma på sin arbetsplats i onödan! 
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SMÅTT & GOTT

Tanken är att en besiktningskommitté, 
bestående av ett flertal olika aktörer, ska vara 
med och ge insikt i vilka regler som kan be
höva ses över. Besiktningskommitténs arbete 
centreras runt de tre EUdirektiven vilka 
styrde regelutvecklingen i det så kallade be
siktningspaketet, som offentliggjordes våren 
2017. 

De tre EUdirektiven är 2014/45/EU  
rörande periodisk kontroll av fordon, 
2014/46/EU rörande registrering av fordon 
och 2014/47/EU rörande vägkantskontroll 
av fordon. Dessa direktiv har på olika sätt 
omhändertagits i svensk lagstiftning och då 
framförallt i Transportstyrelsens föreskrifter.

Till besiktningskommitténs hjälp finns vid 
starten två underliggande arbetsgrupper, ar
betsgruppen för kontrollbesiktningsfrågor 
och arbetsgruppen för registreringsbesikt
ningsfrågor. Arbetsgrupperna själva bestäm
mer hur de organiserar sig och utformar sitt 
arbetssätt.

– sfvf har tagit upp tre frågor som vi kom
mer arbeta med. Dessa rör etanolkonverte
ring som är ”stört omöjlig” att göra idag, att 
alla verkstäder inte får besikta och godkänna 
gastankar och dess kringutrustning, samt 
bristen på kontroll av rost.

– Just nu är jag sammankallande i två  
grupper som berör rost och gastankar, säger 
Bo Ericsson vd på Sveriges Fordonsverk
städers Förening (sfvf). 

Frågor behandlas och bereds i dessa 
arbets grupper och lyfts sedan fram till 
Besikt ningskommittén, som beslutar om 
frågan ska lyftas vidare för översyn hos Trans

portstyrelsen. Besiktningskommittén kan 
också återremittera frågan för utveckling i 
den berörda arbetsgruppen. Alternativt kan 
besiktningskommittén välja att avslå frågan.

Besiktningskommittén ska även: 
 ■Presentera/samråda om vad som sker  
på det internationella planet 
 ■Granska inlämnade förslag till regel
utvecklingsarbeten från arbetsgrupper 
 ■Prioritera vilka förslag som ska skickas 
vidare till Transportstyrelsen 
 ■De förslag som inte skickas vidare ska 
antingen avslås helt eller återremitteras 
till arbetsgruppen

– Jag är glad över att Transportstyrelsen 
ger oss i branschen möjlighet att påverka vår 
egen framtid. Jag tror inte att fordons
branschen någonsin har haft en större på
verkan än vad vi har nu. Därför blir jag  
extra glad eftersom sfvf som bransch
förening har som mål att förbättra alla  
regelverk för våra medlemmar, säger Bo  
Ericsson. 

– Vi kommer också att behandla elektri
fiering, digitalisering, autonoma fordon och 
mycket mer. Även en annan kär gammal 
fråga, som gäller karossbyte på bilar, har förts 
in på agendan. Jag kommer arbeta med den 
frågan med målet att det ska kunna bli verk
lighet. Detta är en fråga som jag, bils, If och 
Mercedes försökte få Transportstyrelsen att 
godkänna, men det var inte genomförbart 
tidigare. Kanske är tiden mer mogen nu,  
säger Bo Ericsson. 

Kontrollbesiktning
– Kontrollbesiktning av fordon på bilverk
städer är en helt annan fråga som sfvf  
blivit inblandade i och som berör Transport
styrelsen. 

TRANSPORTSTYRELSENS 
SAMVERKANSPLATTFORM  
MED BRANSCHEN OCH 
BESIKTNING AV FORDON

Besiktningskommittén består 
av ordförande och sekreterare 
från:

 ■ Transportstyrelsen
 ■ Swedac
 ■ Polisen
 ■ Konsumentverket
 ■ Naturvårdsverket
 ■ Swetic
 ■ Bil Sweden
 ■ Sveriges Fordonsverkstäders 
Förening
 ■ Åkeribranschen, hobbyfordons-
grupper samt ordförande för 
respektive arbetsgrupp.

För att möjliggöra en effektiv dialog med branschen vad gäller  
frågor som rör besiktning av fordon, har Transportstyrelsen  
skapat en samverkansplattform där en öppen dialog pågår med 
branschen och övriga fordonsintressenter.

Besiktnings-
kommittén

Kontroll- 
besiktnings- 

frågor

Regi- 
strerings- 

besiktnings- 
frågor

ARBETS-
GRUPPER 
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Upprinnelsen är att Bilprovningen be
slutat att upphöra med sin mobila besikt
ningsverksamhet i glesbygd vid årsskiftet 
2020 – 2021. Transportstyrelsen startade en 
för studie om konsekvenserna i juni månad. 
SFVF blev kontaktade för att besvara några 
frågor, bland annat ställdes frågan om en 
bilverkstad kan utföra besiktningsupp draget, 
berättar Bo Ericsson. 

– Genom att låta verkstäder utföra kon
trollbesiktningen i glesbygd skulle bilägare 
slippa åka långa sträckor för att få bilen be
siktad, vilket är en klar miljöfördel. Dess
utom skulle man säkra tillgången på arbete 
för verkstäder på orter där det kan var svårt 
att behålla personalen och få lönsamhet. 

– Årligen besiktas ungefär 5,4 miljoner 
bilar i Sverige** av besiktningsföretag. Bil
ägare betalar ungefär 450 kr per besiktning. 
Varje bilägare kör uppskattningsvis i snitt 
minst 3 mil i onödan för att besikta sin bil. 
Om bilägaren tvingas köra 36 mil i onödan 
uppstår frågan hur långt det är rimligt att 
åka för att besikta bilen, säger Bo Ericsson.

Kan skapa nya arbeten
Med hänsyn till miljön, varför ska svenska 
bilägare i Sverige ens åka drygt 16 miljoner 
mil i onödan för att besikta sin bil, till en 
kostnad av 640 miljoner (40 kr/mil x 16 mil
joner mil)? 

– Varför ska vi släppa ut 274 000* ton kol

dioxid i onödan för att köra dessa 16 miljo
ner mil?

– Varför ska bilägare behöva betala upp
skattningsvis 2,4 miljarder i onödan för att 
köpa denna besiktningstjänst? Och då har 
vi endast räknat med att bilägare kör 3 mil 
i onödan, säger Bo Ericsson. På en bilverk
stad är alla utbildade till mekaniker och tek
niker (minst tre års utbildning). På ett be
siktningsföretag är endast en bråkdel av 
personalen utbildade mekaniker. Besikt
ningsteknikerna är som regel utbildade i det 
som besiktningsföretaget får och ska kont

rollera. Därför är utbildningarnas längd till 
besiktningstekniker endast 3 till 15 veckor. 
Hur lång tid tar det att skola om några meka
niker för de ska kunna bedöma glapp i en 
kulled? Detta frågar sig Bo Ericsson och 
fortsätter;

– De positiva miljömässiga effekterna som 
blir resultatet om bilägare slipper åka upp 
emot 36 mil för att besikta sin bil talar för 
oss, säger Bo Ericsson. Kostnaden och tiden 
som det tar för bilägaren ska vi heller inte 
bortse ifrån. Om förslaget antas kommer 
det också stärka glesbygden eftersom vi då 
troligtvis skapar nya arbetstillfällen, sam
tidigt som det ökar förutsättningarna för 
verkstäder att överleva.

– Vi rekommenderar att det ställs krav 
enligt Branschstandarden Godkänd Bilverk
stad (www.godkandbilverkstad.se) som har 
initierats av Per Bolund, Miljöpartiet. Även 

Tomas Eneroth, infrastrukturminister och 
SvenErik Bucht, landsbygdsminister borde 
glädjas över denna positiva utveckling,  
säger Bo Ericsson. 

Långt i onödan
Transportstyrelsens förstudie har inletts för 
att hitta alternativa lösningar. Aktuella orter 
som i första hand nu berörs är Gäddede, 
Tärnaby, Karesuando, Kiruna, Särna, Funäs
dalen och Överkalix.

– Det skulle spara både tid och pengar för 
bilägarna, möjliggöra att verkstaden finns 

kvar på orten samt göra en bra insats för 
miljön, om lokala verkstäder tilläts besikta 
bilar. Om allt faller väl ut bör antalet orter 
utökas snarast av miljöskäl.  

– Frågan är, hur långt är det rimligt att 
fordons ägare ska åka i onödan? Bättre win 
win situation har jag aldrig sett. Norska,  
finska, holländska och brittiska verkstäder 
får besikta fordon. Jag gissar att det är till
låtet av miljö och kostnadsskäl för fordons
ägare, avslutar Bo Ericsson.

 SFVFs tre frågor: 
1.  Etanolkonvertering som är 

”stört omöjlig” att göra idag
2.  Att alla verkstäder inte får be-

sikta och godkänna gastankar 
och dess kringutrustning

3. Bristen på kontroll av rost 

» Om förslaget antas kommer det också stärka 
glesbygden eftersom vi då troligtvis skapar nya 
arbetstillfällen, samtidigt som det ökar förut-
sättningarna för verkstäder att överleva. « 

SAMVERKAN

✱ Läs mer: ✱ ✱ Läs mer:

25% av infästningsytan för 
bältet har rostat bort
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OM SFVF

Läs mer på  fordonsproffs.eu 
och håll dig uppdaterad om nyheterna i branschen. 

Ordförande:
Mats Rosengren har en bakgrund 
på SaabANA Stockholm/Svenska Bil 
som biltekniker, servicerådgivare, 
verkstadschef till platschef. Mats har 
också arbetat på Mekonomen i åtta 
år där han var operativ servicemark
nadschef för Mekonomen BilLivet 
med 22 verkstäder. Idag arbetar 
Mats som regionchef på Orio AB, 
tidigare Saab Automobile AB, 
där hans ansvarsområde är Saab eftermarknad 
i Sverige och Finland. I Mats nuvarande posi
tion träffar han många auktoriserade verk
städer och fria verkstäder.
 
Ledamöter:
Maria Bergqvist har 25 
års erfarenhet från ledande 
befattningar inom tillverk
ningsindustrin. De senaste 
sju åren har hon arbetat 
inom fordonsindustrin på 
Upplands motor samt inom 
nuvarande tjänst som platschef för 
Forsbergs Fritidscenter i Stockholm. 
 
Fredrik Andersson har varit med 
sedan starten av SFVF och fokuserar 
på frågor rörande skadesidan. Driver 
även MagnoGöteborgs Bilskade
center tillsammans med sin far och bror. 

Staffan Thorsén är expert 
på bilglasrelaterade frågor 
inom SFVF. Han arbetar som 
vd på Glaskedjan, Sveriges 
största glasmästerikedja.
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Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening  |  Alströmergatan 18  |  112 47 Stockholm  |  Tel: 08-519 475 10  |  info@sfvf.eu  |  www.sfvf.eu

Vilka sitter i SFVF:s styrelse  
och vad har de för bakgrund?  
Här presenterar vi våra styrelse-
medlemmar.

Pia Ahlberg är vd och ägare för Br. Zack
risson Bil & Däckverkstad AB och har  
suttit i SFVF:s styrelse sedan starten. Här 
representerar hon däck och verkstads
branschen. Med en bakgrund som diplo
merad affärsekonom har hon även flera 
kommunala styrelseuppdrag.

Ferenc Safian har mångårig  
erfarenhet i last och transport
bilsbranschen. Han har jobbat 
inom MAN, DAF, MercedesBenz, 
IVECO och den märkesobero
ende fordons eftermarknaden. Idag 
jobbar Ferenc som marknads och  
affärs utvecklingschef hos Malte 
Månson Verkstäder.

Jörgen Svarén representerar däckavdel
ningen inom SFVF efter att ha jobbat i däck
branschen i 27 år. Nu är han marknadschef 
för First Stop i Sverige, ett rikstäckande nät
verk av 67 oberoende däckverkstäder. 

Jan Ankarstrand har mångårig erfaren 
het i ledande verksamhets och 
styrelse befattningar inom den 
märkes oberoende fordonsefter
marknaden.

Kent Johansson började i  
motorbranschen 1974 på Volvo 
Bilia efter en tvåårig fordonstek
nisk utbildning som mekaniker. 
Senare har han arbetat som kund

verkmästare och prissättare. 1984 
blev han egen företagare med JSK 
Autoservice AB i Täby som är auk
toriserade för Peugeot, Citroën och 
Eurorepair.

 Maria Bergqvist 

 Ferenc Safian 

 Jan Ankarstrand   

 Fredrik  
 Andersson 

 Jörgen Svarén  

 Mats Rosengren 

 Staffan Thorsén 

 Pia Ahlberg 

 Kent Johansson 
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