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 SFVF får förtroendet att utbilda 

certifierade 
däcktekniker 
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3 starka 
skäl

att vara med i SFVF 
som däckverkstad
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VÄLKOMMEN
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Nu laddar vi upp  
för en bättre framtid!

S
verige och övriga världen genom
går den värsta pandemin sedan 
spanska sjukan 1918. I raketfart görs 
nu vetenskapliga framsteg för att ta 
fram säkra vaccin och producera 
tillräckliga mängder för att hela värl

dens befolkning ska kunna vaccineras. Nu när
mar vi oss ljusare tider – både vad gäller till
gången till vaccin och den härliga våren som 
snart är i antågande.

Under det senaste året har mänskligheten lärt 
sig enormt mycket tack vare enskilda männi
skors nyfikenhet, vetgirighet, lärande, ambition 
och målmedvetenhet. I skuggan av pandemin 
har mycket ändrats och många förändringar 
som skett är säkert här för att stanna. Hela sam
hället har fått ställa om och vi har alla tvingats 
ändra våra arbetsrutiner och levnadssätt. Verk
stadsbranschen har klarat sig förhållandevis 
bra, speciellt vad gäller serviceverkstäder jäm
fört med skadeverkstäder som har haft det  
tuffare. Nybilsförsäljningen har tappat en hel 
del volym medan begagnatförsäljningen har 
klarat sig bättre. 

Vårt beteende när det gäller konsumtion har 
påverkats kraftigt av pandemin och många av 
oss har snabbt förändrats när det gäller hur man 
säljer och köper varor och service. Nya lagstift
ningar, nya generalagenter, nya tillverkare, nytt 
synsätt och nya tider  allt detta påverkar vårt 
sätt att köpa och sälja bilar och tjänster bland 
annat. Här måste verkstäderna hänga med och 
förändras i takt med tiden.

Att man på verkstaden vet hur man gör en fack
mässig och korrekt reparation eller service är 
ett krav. Därför är kompetensutveckling av per
sonalen av allra största vikt, så att man hänger 
med i den snabba teknikutvecklingen som sker. 
SFVF jobbar ständigt för att informera och kom
municera viktiga förändringar, riktlinjer och 
regler via artiklar på fordonsproffs.eu. Vi er
bjuder också regelbundet utbildningar online 
via Teams.

Vi på SFVF har under det gångna året fått svara 
på massor av frågor som gäller hur verkstäder 
ska hantera pandemin. Det har gällt allt från 
hur nära man kan stå en kund, om virus kan 
finnas på en ratt och på reglage i fordonet eller 
hur man ska göra när bilen har alkolås. SFVF 
har satt till alla resurser tillsammans med Verk
stadsföretagarna, för att kunna svara på frågor 
och hjälpa våra verkstäder. SFVF:s medvetna 
strategi att starta Verkstadsföretagarna för verk
städernas bästa, när det gäller arbetsgivar frågor 
och arbetsmiljö, har visat sig vara ovärderligt i 
dessa tider. Att hänga med i alla förändringar, 
förslag och krav i skuggan av pandemin är inte 
lätt. 

Vi är optimistiska inför framtiden, även om det 
kommer ta tid innan alla är vaccinerade och vi 
så småningom kan återgå till ett normalt liv.  
Nu fortsätter vi vara rädda om varandra och 
laddar upp för en bättre framtid.

 Bo Ericsson, vd sfvf
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UTBILDNING

           ej Stefan Lust
lärare på YH-utbildningen 
till diagnostekniker!

Ni gick SFVF:s Teamsutbildning i verkstads-
juridik tillsammans med en klass elever. 
Hur fungerade det?
– Fantastiskt. Jag tänkte att det kunde bli lite  
stolpigt på Teams, men det blev riktigt bra diskus-
sioner. Eftersom Bosse har den kunskapen som 
han har inom juridik blev upplägget både skarpt 
och bra. 
Vilka möjligheter ser ni med utbildningen?
– Vi har fått ett uppdrag av branschen att utbilda 
fler diagnostek niker. Juri diken  
är viktig eftersom de behöver veta vilka lagar och 
regler som finns. När de vet vilka rättigheter  
verkstaden och kunden har kan de göra rätt från  
början. De kan också svara på de frågor som  
kunderna ställer. Alla spelar med samma regler 
från början, det tycker jag är viktigt.

Vad har eleverna 
lärt sig?
– Dels vilka lagar 
och regler som 
gäller, men även 
vad man ska 
tänka på vid kundbemötande. De vet vilken hjälp 
som finns tillgänglig när det krånglar till sig och 
man inte är överens.
Kommer det bli ett återkommande inslag i 
utbildningen?
– Det hoppas jag verkligen, det var önskemålet från 
de studerande. Alla var väldigt intresserade och 
ville veta mer. Nu hade vi bara en utbildningsdag 
och planen är att bygga ut den här delen inför 
nästa studiestart.

H

Digital 
verkstadsjuridik 
för hela klassen

Stefan Lust hoppas att digital verkstads-
juridik blir ett återkommande inslag.

FAKTA 
Om YH-utbildningen  
Diagnostekniker

■ Utbildningen startade 2020 
för att vidareutbilda fordons-
tekniker.

■ Studietiden är två år och  
studietakten är halvfart. 

■ Utbildningen sker på distans.

■ YrkesAkademin är huvudman 
medan ProMeister Solutions 
står för utbildningens 
fordons tekniska delar.

■ De studerande är vuxna från  
ca 19 till 55 år.
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Qvalify AB  /  036-336 00 00  /  www.qvalify.se

Regeringen slipper lagstifta – kunderna gillar tryggheten. 
För din del är främsta fördelen med Godkänd Bilverkstad 
ökad effektivitet och säkerhet genom bättre ordning och reda. 

Qvalify har granskat och godkänt små som stora företag sedan 1992. 
Idag är vi landets ledande certifieringsbolag och våra erfarna revisorer 
står redo att utföra Årlig kontroll och Stickprov. 

Med vårt unika, webbaserade rapporteringssystem Quno, blir dialogen 
med revisorn både enkel och trygg. Vi hjälper dig helt enkelt att lyckas 
med Godkänd Bilverkstad. 

Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Qvalify hjälper dig att lyckas 
med Godkänd Bilverkstad.

WWW.MOAXTEK.SE
info@moaxtek.se

 010-5858910

VILL DU LÄGGA MINDRE 
PENGAR PÅ BRÄNSLE 

OCH DÄCK?

KONTAKTA OSS REDAN 
IDAG!
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» Jag gick klart Däckskolan nyligen 
och tyckte den var väldigt bra, 
grundläggande, klar och tydlig. 
Den var bra för folk som arbetar 
med däckfrågor. Även om man inte 
är proffs på det är det bra att få en 
överblick. «
Deltagare som tidigare varit med på Däckskolan.

Däckskolan fortsätter 2021
Nu är det dags att anmäla sig till det nya årets 
utbildningar. Däckskolan är riktad till dig som är 
däcktekniker eller kommer att börja arbeta som 
detta. 

Inga förkunskaper krävs och när du är färdig med kursen 
har du fått nya kunskaper inom däckets historia, uppbygg-
nad, märkning, STRO, arbetsmiljö, lagar, regler och mycket 
mer. Den teoretiska utbildningen sker via Teams medan 
den praktiska delen sker på SFVF-anslutna verkstäder.

– Däckskolan är lättillgänglig, vem som helst som har en 
dator och uppkoppling kan delta. Nu går det även att  
kombinera däckskolan med en kundmottagarutbildning, 
säger Michael Bergvall, utbildningsansvarig.
Hur kommer däckskolan att se ut 2021?
– Vi har kompletterat med nya regler, lagar och krav. Bland 
annat när det kommer till elbilsdäck samt nya märkningen 
kring snö- och isgrepp av däck, som lär 
komma i juni 2021 enligt Energimyndig-
heten. Om du tidigare har gått utbild-
ningen kan det vara lämpligt att anmäla 
sig igen för att få koll på de nya reglerna.

Totalt tar däckskolan (teori) ca 4 timmar. 

 Anmälan  sker på SFVF:s hemsida.

Däcken till elbilar 
ställer andra krav
När elbilarna blir allt vanligare på svenska vägar ökar 
kraven på däcken. Elbilarnas högre vikt och motorns 
höga vridmoment gör att däcken utsätts för mer slitage. 
Därför krävs ett annat sorts däck till dessa bilar som är 
mer förstärkta och har en annan gummiblandning.

Det och mycket mer går att lära sig mer om i  
SFVF:s däckskola som leds av Michael Bergvall.
– Däcktillverkarna har utvecklat optimala däck för de  
här bilarna. Förutom ett bra grepp och bättre slittålighet 
ska gummiblandningen ha ett lägre rullmotstånd.  
Verkstäderna behöver ha koll på detta i framtiden, därför 
rekommenderar vi att man går vår däckskola, säger han.

1.    SFVF för däckverkstädernas röst till bl.a. 
beslutsfattande myndigheter.

2.   SFVF jobbar för att däckverkstäderna 
ska kunna jobba på samma villkor som 
alla andra. En aktuell fråga just nu är  
att arbeta för att säkerställa att de före-
kommande pop up-verkstäderna blir 
tvingade att jobba under samma krav-
ställning som övriga däckverkstäder.

3.   SFVF jobbar för en rättvis konkurrens 
där alla ska jobba under samma förut-
sättningar. 

VI NOTERAR...3 starka 
skäl

att vara med i SFVF 
som däckverkstad

 Nyfiken?
Lyssna här:

DÄCK & FÄLG
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P
rojektet Framtidens For-
donsverkstad startade i  
januari 2020 och pågår 
fram till 30 juni 2021. När 
vi talas vid med projek t 
ledaren Benny Wallin i 

början av det nya året har de precis kart
lagt kompetensbristen i dagens verk
städer. Dessutom har de tagit fram  
modeller där verkstäderna själva kan in
ventera sin kompetens och väcka tankar 
kring vad de behöver för kompetens inom 
fem år. 

– Vi har tre mål med Framtidens  
Fordonsverkstad; att skapa övergripande 
metoder för framtida kompetensutveck
ling, att få fler kvinnor och personer med 
invandrarbakgrund i branschen, men 
även motverka trakasserier som blir allt 
vanligare i samhället, berättar Benny och 
fortsätter:

– De största kunskapsluckorna vi ser 
går att koppla till lagar, förordningar och 
miljötänk. Men vi har också kompetens
brist när det kommer till elektrifierade 
bilar. Idag får du inte ens röra en sådan 
bil om du inte har utbildning för det. 
Innebär det att vi behöver söka ny kom
petens till verkstäderna? Eller ska vi 
special utbilda befintlig personal? Det är 
frågor som hänger i luften just nu.

Smörgåsbord med utbildnings-
planer
Det går att se en trend i branschen som 
pekar på att färre väljer att kompetens
utveckla långsiktigt. För att vända denna 
trend tar SFVF och verkstäderna fram 
konkreta verktyg som gör det enklare att 
kompetensutveckla sin verksamhet.  

Resultatet kommer att bli ett smörgås
bord med färdiga utbildningsplaner – för 
såväl kundmottagare, som verkstads
chefer, diagnostekniker, fordonstekniker 
med flera.

–  Just nu arbetar vi för att få ut dessa 
utbildningsplaner och modeller. Vi kom
mer att anpassa modellerna för olika  
typer av företag – för såväl mindre och 
större verkstäder som utbildningsanord
nare och liknande, säger Benny.

Utbildningar saknar röd tråd
Joakim Magnusson är verkstadschef på 
Mekonomen/Magnussons Bil i Karls
krona. De är en bland de 21 utvalda verk
städerna som arbetar aktivt för framti
dens kompetens. Han har märkt av en 
viss kompetensbrist de senaste åren, fram
förallt upplever han att det saknas en röd 
tråd i vissa utbildningar.

– Vuxenutbildningarna är inte alltid 
säkerställda kvalitetsmässigt. Det finns 
sällan papper på vad de nya fordons
teknikerna har lärt sig i skolan till exem
pel. Nu under pandemin har det blivit 
ännu svårare att avgöra vilken kompetens 
de har med sig från skolan eftersom många 
utbildningar sker på distans. Vi vet inte 
hur lång tid de har ägnat i klassrummet.

Rätt kompetens avgörande
På verkstaden står de inför nya utma
ningar varje dag, framförallt är det teknik
utvecklingen som står i fokus. El och 
hybrid bilar samt alternativa bränslen blir 
allt vanligare vilket gör att många verk
städer behöver ställa om. Just nu står 
verkstaden väl rustad kompetensmässigt, 
men framtidens utmaning blir att säkra 
tillgången även i framtiden.

– Vi är en liten verkstad med fyra an
ställda och jag tror kompetensbristen är 
större i storstäderna än på landsbygden. 
Rätt kompetens är helt avgörande för oss. 
Utan rätt kompetens finns vi inte längre, 
säger Joakim Magnusson.

Hur ser ni på bristen av kvinnor i 
branschen?

– Det är en jätteintressant fråga. Halva 
Sveriges befolkning består av kvinnor, 
men bilverkstäderna speglar inte det. Är 
det för att kvinnor inte vill arbeta med 
bilar? Eller har vi en dålig machokultur i 
verkstäderna? Det hade berikat verk
städerna om fler kvinnor hade arbetat 
i branschen. Om vi bryter mönstret 
och anställer fler kvinnor kan
ske det kan locka fler också.

Så kan intresset öka
Enligt ESF är endast sju 
procent av alla anställda i 
motorbranschen kvinnor. 
Därför har SFVF genom 
Framtidens Fordonsverk

Rustar kompetens till

framtidens  verkstäder

När SFVF undersökte hur rustade medelstora verkstäder var inför 
framtiden överraskade resultatet. Sällan finns en långsiktig plan  
för kompetensutveckling utan verkstäderna lär sig efter hand,  
en årgång i taget. Nu tar SFVF ett krafttag tillsammans med  
21 utvalda verkstäder för att möta framtidens utmaningar i  
projektet Framtidens Fordonsverkstad.

» Rätt kompetens 
är helt avgörande 
för oss. Utan den 

finns vi inte  
längre. « 

 Joakim Magnusson ,  
verkstadschef på Mekonomen/

Magnussons Bil i Karlskrona.

 Benny Wallin ,  
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Rustar kompetens till

framtidens  verkstäder

Framtidens Fordons- 
verkstad sker i sam arbete 
med:

 ■ Manpower Matchning  
(leverantör)
 ■ ProMeister (leverantör)
 ■ Magnussons Bil, Mekonomen, 
Karlskrona
 ■ Mekonomen Karlshamn
 ■ Däck & fälgar i Knislinge, 
MECA
 ■ Björkedals Bilverkstad, MECA, 
Kristianstad
 ■ Mekonomen Simrishamn
 ■ Br Jeppsson Bil &  
Traktor, MECA, Borrby
 ■ Ystad Meck & Däck,  
Mekonomen
 ■ Däckcenter i Ystad, MECA
 ■ Bilexperten Syd AB,  
Mekonomen, Malmö
 ■ MMC Malmö, Mitsubishi  
Center
 ■ Speedy Autoservice,  
Limhamn
 ■ Speedy Autoservice, Malmö
 ■ Kent Skoog Bilservice AB, 
MECA, Malmö
 ■ Mekonomen Bulltofta, 
Malmö
 ■ Speedy Autoservice, Lund
 ■ STS Sydhamnens Trailer  
Service, Helsingborg 
 ■ Hultbergs Bilservice
 ■ Mekonomen, Helsingborg
 ■ Speedy Bilservice Gåsebäck, 
Helsingborg 
 ■ Höganäs Bilservice 
 ■ Din Verkstad i Klippan,  
Mekonomen

stad startat ett samarbete med Internationella 
Kvinnoföreningen för att locka fler. I detta 
fall handlar det dels om att få kvinnor från 
tredjeland att lära sig svenska, dels att få en 
anställning. 

–  Det handlar om att våga rekrytera på nya 
sätt. Alla fordonsverkstäder, och då menar 
jag alla, behöver få in ny personal. Det gäller 
att intressera nya människor, profilera sig på 
skolor och skapa samarbeten med föreningar 
och organisationer. Under 2022 hoppas vi att 
kunna utbilda en bredare grupp av människor 
i hela Sverige, och att vi har färdiga utbild
ningsplaner på olika typer av nischade  
arbeten i fordonsverkstäderna. Det tror vi kan 
öka intresset för vår bransch, säger Benny.

Skapat lugn i verk staden
Jim Malmqvist på STS Trailer Service ser 
positivt på fler kvinnor i branschen. När han 
har rekryterat kvinnliga medarbetare har det 
skapat ett lugn i verkstäderna. Jargongen blir 
mer harmonisk. Men generellt sett är det 
svårt att rekrytera till verkstäderna efter  

som just lastbilsverkstäder har en stämpel 
som ett väldigt tungt och smutsigt  

arbete.
– Det är ett tungt arbete 
som kräver handkraft, 

men det kommer ny 
teknik hela tiden. Jag 
tror att de verkstäder 
som kommer klara 
sig bra i framtiden 
lyckas följa med i ut
vecklingen. Men då 

behöver vi kompetent 
personal till att utföra 

arbetet. Rätt kompetens är 
A och O, säger han.

Återkommande kunder 
När arbetet blir rätt utfört blir kunderna 
återkommande, menar Jim. Men genom pan
demin har det blivit svårare att kompetens
utveckla sin personal. Enstaka webbutbild
ningar väger inte upp för att lära sig i 
verklig heten i form av ”learning by doing”. 

– Vi får lära oss i samband med att for
donen kommer in till oss och då är det skarpt 
läge direkt. Det kommer nya grejer hela  
tiden och det gäller att hänga med i utveck
lingen. Just nu ser vi att vi behöver vidare
utveckla oss inom högvolt till exempel. Vi 
har också behov av att hitta nya medarbetare 
som vill arbeta i branschen, men det är inte 
lätt. Vår yngsta anställda är 29 år och de flesta 
är äldre.
Vad kommer att krävas av framtidens 
verkstad?

– Vi tror att verkstäderna behöver kunna 
erbjuda ett helhetskoncept där de klarar alla 
reparationer som krävs på ett transport
fordon. Från bromsbyte till elektriska  
motorer och kylaggregat. Överlevarna i bran
schen kommer att ha en bred kompetens 
och ett brett erbjudande av service och  
reparationer.

FRAMTID
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NYHET

EU har beslutat att göra förändringar i kon
sumenträtten genom att bland annat förlänga 
reglerna för bevisbörda och för vad som anses 
utgöra ursprungliga fel i konsumentköplagen 
från 6 månader till 12 månader. Detta betyder 
att fel som uppkommer på ett begagnat fordon 
inom tolv månader från köptillfället ska ses som 
ursprungliga och att handlaren ansvarar då för 
felet. 

De nya reglerna föreslås även ha en starkare 
bevisbörda för handlaren, vilket innebär att det 
räcker för köparen att visa att felet finns för att 
säljaren ska vara skyldig att vidta åtgärder, un
der förutsättning att säljaren inte kan bevisa att 
felet inte fanns vid leveransen. I praktiken inne
bär detta att alla fel som finns på ett fordon när 
det säljs måste redovisas för köparen där säljaren 

måste visa att köparen skriftligt godtagit felen 
innan leveransen. 

– Ordentliga inbytestest och upprättande av 
varudeklaration kan alltså skydda handlarna på 
ett bättre sätt i och med framtida förändringar 
i Konsumentköplagen, säger Ulf Stefansson som 
är jurist hos SFVF. 

– Av erfarenhet från Allmänna Reklamations
nämnden vet vi att bilköpare sällan får någon 
varudeklaration vid köpet, vilket ofta ställer till 
det när fel upptäcks eller uppkommer på bilen 
de köpt, säger Ulf. 

Och i takt med att allt fler verkstäder breddar 
sin affär och även erbjuder försäljning av begag
nade bilar kommer SFVF efter sommaren  
erbjuda kurser i bilhandelsjuridik med huvud
inriktning mot begagnade fordon. Detta inne
bär att du som företagare får bättre koll på regler 
och praxis och på så sätt stärks verkstadens  
affär och hela branschens rykte. 

Den nya lagen är tänkt att ersätta Konsument
köplagen och föreslås träda i kraft från och med 
den 1 januari 2022.

BILHANDEL 
Hårdare regler 
att vänta vid 
försäljning  
av begagnat 

» Ordentliga inbytestest och 
upprättande av varudeklara-
tion kan alltså skydda hand-

larna på ett bättre sätt. « 

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
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ARBETSRÄTT

Vikten av att ha ett 

arbetsrättsligt stöd 
anpassat efter din verksamhet

Året 2020 var prövande på många sätt. 
   Pandemins verkningar och effekter var långtgående både 

för människor privat och för våra företagare. Privatpersoner 
som bolag har varit nödgade att ändra på sina vanor och 

levnads sätt, och anpassa tillvaron utefter pandemin och dess 
kon sekvenser. Nu är 2021 här, och med det har det också väckts 
framtidshopp genom det vaccin mot covid-19 som vi alla hoppas 
ska kunna verka för att tillvaron ska kunna återgå till det normala.

ARBETSRÄTT OCH STÖD
Oavsett om ni befinner i er en situation med ett 
lägre inflöde av affärer, eller om ni tillhör skaran 
företag vars verksamheter blomstrat under pan
demin – så kommer det alltid finnas situationer 
när ni behöver stöd. Det är här Verkstadsföre
tagarna kommer in och spelar en avgörande roll.

VERKSTADSFÖRETAGARNA
Verkstadsföretagarna startades av SFVF i syfte 
att skapa en arbetsrättslig stödfunktion som med 
sin branschinsikt kan utgöra en skräddarsydd 
rådgivnings och stödfunktion för fordonsbran
schens aktörer. Verkstadsföretagarna välkomnar 
alla som medlemmar, och det finns inget krav 
på kollektiv eller hängavtal.

SAMARBETE MED CVZ JURIDIK
Genom att knyta till oss CvZ Juridik – en jurist
byrå vars ledstjärna är att leverera juridik på ett 
lättförståeligt och tillgänglig sätt – har vi gjort 
det möjligt för våra medlemmar att snabbt få 
kontakt med en kvalificerad jurist och få hjälp 
med ert ärende. Med ett modernt arbetssätt och 
bred kompetens inom arbetsrätt, kollektiv
avtalsrätt och arbetsmiljö är CvZ Juridik den 
perfekta samarbetspartnern för Verkstadsföre
tagarna.

➜  Telefonrådgivning ingår i medlem-
skapet så ni kan ringa hur ofta ni vill.  
Kanske har ni en fråga ni kan av-
handla redan idag?

 Alexander Cloméni 
 och Vanessa voni 

 Zweigbergki 

Utbildning och examination
Malmö | Stockholm | 
Göteborg  | Mjölby

Kategori I Kategori II Kategori V

www.kylutbildningar.se | Tel: 010 - 434 88 40
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verkstadsforetagarna.se
eller QR-kod nedan

  Här får 
du veta mer
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JURIDIK

Juridiska kunskaper hos  
personalen med kundkontakt skapar

nöjda kunder och 
lägre kostnader
– Under mina år i bilbranschen som servicerådgivare och verkstadschef 
kunde jag ta egna beslut om det uppstod en konflikt. Ledstjärnan var 
att ju närmare kunden beslutet togs, desto billigare blev det. Dessutom 
vill nästan alla lösa en konflikt omgående och det gäller både kunden 
och den anställde, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders 
Förening (SFVF).

10 fordonsproffs.eu

  Bo Ericssoni      
berättar om verkliga 

fall under SFVF:s  
utbildningar i juridik.
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N
är jag började läsa juridik 
på Volvo Affärsskola 
trodde jag inte att det 
skulle vara så kul. Vår  
lärare, som under dagtid 
arbetade på Volvo Cars 

Corporation som jurist, kunde göra lek
tionerna så intressanta att vi som gick ut
bildningen längtade till nästa lektion. När 
jag senare fortsatte mina studier, till mark
nadsekonom på IHM Business School,  
ingick viss juridik och mitt intresse var på 
topp. Att jag en dag skulle sitta som leda
mot i Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN), ledamot i Försäkringsnämnden, 
vara vittne eller sakkunnig i tingsrätt, hov
rätt eller förvaltnings rätten fanns inte i min  
sinnebild, säger Bo.

– När jag idag håller utbildning i juridik 
för verkstäder försöker jag alltid tänka på 
min gamla lärare och hans undervisnings
sätt, som gjorde lektionerna så intressanta. 

– Det finns två saker som då sticker ut 
som extra viktiga; att undvika prata om  
paragrafer och att berätta om fall tagna ur 
verkligheten. När man går en utbildning i 
verkstadsjuridik är det viktigaste att man 
lär sig förstå hur lagen fungerar. Att lära sig 
vilken paragraf som gäller är fullständigt 
ointressant. 

Stort intresse för juridik
Det svåra med juridiken är att den ska 
matchas med det tekniska, i exempelvis  
bilar. En domare har tolkningsföreträde av 
lagen, men kan sannolikt inte så mycket om 
bilar och teknik. Det är här SFVF:s roll som 
ledamot kommer in. I ARN får konsumen
ter en teknisk och juridisk prövning helt 
kostnadsfritt och opartiskt. På ett nämnd
möte är det en ordförande (som är domare 
eller har arbetat som domare), två bransch
representanter och två konsumentföre
trädare som gemensamt tar ett beslut. På så 
sätt får vi som ledamöter lära oss tolka lagen 
tillsammans med domare och jurister. 

– SFVF får höga betyg för sina juridik
utbildningar när vi gör kundenkäter och det 
är viktigt för oss. I utbildningarna läggs  
extra krut på branschens överenskommelse 
med Konsumentverket ”Verkstadens Repa
rationsvillkor”. Vi gör en djupdykning i vill
koren för att det ska bli lättare att förstå inne
börden av dem. Det gör att både verkstäder 
och konsumentvägledare känner sig mer 
trygga med att tolka och tillämpa de rättig
heter och skyldigheter som villkoren inne
bär för både verkstäder och konsumenter, 
säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

– Intresset för juridikutbildningar är all
tid lika stort, säger Bo som oftast leder ut
bildningarna för verkstäder. 

– Behovet att utbilda sig har ökat drama
tiskt och det är sannolikt att Kalla Fakta och 
medietrycket har haft en viss inverkan.  
Förfrågningar om juridikutbildningar från 
kedjor, generalagenter, däckkedjor, rost
skyddsföretag och enskilda företag är stort. 

Tagit fram riktlinjer
I samband med juridikutbildningen disku
teras ofta också rättigheter och skyldigheter 
som handlar om konkurrenslagstiftning. 
SFVF har tagit fram och skickat ut rikt linjer 
som gäller för både märkesauktoriserade 
och allbilsverkstäder när det gäller bil

underhåll, service och reparation. Det är en 
tolkning av hur Kommissionens förordning 
(EU) nr 461/2010 ska tillämpas.

Antalet ARN-ärenden ökar
Under Covid19 pandemin har vi inte haft 
några fysiska juridikutbildningar utan pro
vade att ha detta online via Teams. Det slog 
så väl ut att vi nu kommer fortsätta utbilda 
i första hand via Teams. När alla är vacci
nerade kommer vi återigen kunna utbilda 
under fysiska möten. 

– Det ökande antalet inkomna ARNären
den är ett av skälen till att SFVF har plane
rat att hålla fler juridikutbildningar än tidi
gare. Samtidigt ska man veta att verkstäder 
oftare än tidigare rekommenderar kunden 
att anmäla verkstaden, säger Bo. 

– Skälet till det är ofta att man inte är  
säker på vem som har rätt, då är det bättre 
att rekommendera kunden att göra en an
mälan. Jag tycker det är bra, är man osäker 
är det bättre att Allmänna reklamations
nämnden (ARN) gör sin bedömning kost
nadsfritt för kunden. Att låta personalen gå 
på en juridikutbildning är en av de bättre 
investeringar man kan göra, fortsätter Bo.

Så fungerar utbildningen
Idag finns det en grundläggande utbildning 
som är på fyra timmar. Nästa steg är också 
på fyra timmar. Det är en repetition av de 
största misstag vi gör i branschen och där
efter delas klassen upp i grupper och får 
”skarpa” ARNärenden att lösa. Avslutnings
vis lyssnar vi av gruppernas beslut och dis
kuterar hur de kom fram till besluten, innan 
jag berättar om ARNnämndens beslut. Det 
är en mycket omtyckt övning, avslutar Bo. 

Juridiska kunskaper hos  
personalen med kundkontakt skapar

nöjda kunder och 
lägre kostnader

UTBILDNING

SFVF:s jurist   Ulf Stefanssonı
menar att utbildningen gör både 
verkstäder och konsument- 
vägledare mer trygga.
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SFVF STARTAR

Certifierad 
Däcktekniker 

för seriösare verkstäder 
och däckverkstäder 

NYHET

  Halil Küçüki ansvarar för Bileko Tires och 
leder hela utvecklingsarbetet inom Mekonomen Group. 

Här tillsammans med SFVF:s  Michael Bergvall..  
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E
n av de viktigaste säkerhets
utrustningar som ett fordon 
har är däcken. Det är viktigt 
för en säker färd att vi i bran
schen rekommenderar däck 
som är anpassade till fordons

ägarens fordon. Samtidigt vill SFVF ta upp 
kampen mot olagliga och oseriösa däck
företag i Sverige. Dessutom vill vi under
lätta för bilägarna vid val av verkstad när de 
ska köpa nya däck och fälgar, säger Michael 
Bergvall som är ansvarig för Däck och 
Skade sektion SFVF.

– I vår utbildning finns även inslag som  
gäller Sveriges Konsumentlagstiftning, kon
sumentköplag och konsumenttjänstlag,  
säger Michael Bergvall. Vi har tagit hjälp av 
SFVF:s jurist Ulf Stefansson för att få kun
skap om vilka krav och förbättringsområden 
det finns när det gäller försäljning och arbete 
med däck. 

– I Norge har man med bravur tagit tag i 
problemet med olaglig verksamhet. Nu  
anser vi att det dags att Sverige motverkar 
illegal arbetskraft och lönedumpning och 

gör något åt dem som inte betalar skatter 
och avgifter. Och det är även dags att däck
branschen vägleder våra kunder till att köpa 
rätt däck och fälg. Att vi kommer få en se
riösare däckbransch med högre kunskap 
kommer gynna hela branschen, säger  
Michael.

Utbildar Mekonomens koncept-
verkstäder
Utbildningen till Certifierad Däcktekniker 
baseras på handboken från STRO (The  
Scandinavian Tire & Rim Organization). 
De normer som utarbetats av STRO är  
baserade på tillämpliga internationella  
normer med anpassning till speciella nord
iska behov. Efter utbildningen avges ett prov 
som vid godkännande leder till Certifierad 
Däcktekniker. Utbildningsledare är Michael 
Bergvall från SFVF som har lång erfarenhet 
av däck och fälg.

– Vi är stolta över att vi gemensamt med 
Bileko Tires (Mekonomen Group) kommer 
utbilda Mekonomen Groups konceptverk
städer, säger Michael. 

– Utbildningssatsningen kommer leda 
fram till Certi fierad Däcktekniker för drygt 
1 000 verkstäder inom Mekonomen Group 
och ännu fler med arbetare på dessa verk
städer. Däckutbildningssatsningen är den 
enskilt största någon sin i Sverige och för
modligen i hela Norden, säger Michael. 

Ökade däckkunskaper
För Bileko Tires ansvarar Halil Küçük som 
också leder hela utvecklingsarbetet med 
däck inom Mekonomen Group. 

– Nu kommer verkstäderna få den kom
petens och kunskap som krävs för att sälja 
däck och fälg, fysiskt arbeta med däck och 
insikten om varför man bör jobba med däck, 
säger Halil.

– Första utbildningarna under pågående 
Coronatider  kommer vara teoretiska via 
Teams och de praktiska momenten kom
mer ske efter pande min. Kostnaden för ut
bildningen är kraftigt rabatterad för SFVF:s 
medlemmar, avslutar Michael.

» Det är även dags att 
däckbranschen vägleder 
våra kunder till att köpa 
rätt däck och fälg. « 

13
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KRÖNIKA

» Standarden kommer gälla  
som rekommenderad minimi-

förordning för säker skötsel  
av elfordon och säkert arbete  

på eller nära ett elfordon. « 

N
är man läser eller lyssnar till olika  
media förstår man snart att elektri
fieringen går allt snabbare, säger Bo  
Ericsson vd för SFVF. 

Förra året utökade Västtrafik sin 
bussflotta med ett stort antal elbussar 

och har nu en av Europas största elbussflottor med totalt 
145 elbussar. Omställningen har pågått i drygt ett år och 
teknikskiftet påverkar verkstäderna som servar bussarna 
och hur man planerar och optimerar batterikapaciteten. 
Erfarenhet av elbussar och även av en elhybridfärja i  
Göteborg finns sedan tidigare. 

Behovet av en branschstandard för elfordon ökar där
med snabbt. 

– Jag har gjort olika undersökningar i alla EUländer 
för att ta reda på vilka länder som har eller håller på att 
ta fram en branschstandard för elfordon, berättar Bo. 

Detta fick till följd att SFVF, MRF och BILS startade 
ett samarbete för att ta fram en branschstandard. Delar 
av denna branschstandard är i grunden baserad på Svensk 
Elstandard (SEK) SSEN 501101:2013, som är den 
svenska versionen av europastandarden EN 501101:2013 
utarbetad av CENELEC BT och fastställd 20130315. 
Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket har varit del
aktiga i arbetet med branschstandarden. 

Standarden kommer gälla som rekommenderad 
minimi förordning i Sverige för säker skötsel av elfordon 

och säkert arbete på eller nära ett elfordon. Om lagar, 
regler eller andra föreskrifter ställer högre eller andra 
krav än i denna standard har dessa företräde. 

Mycket handlar om kartläggning och hur man kan 
an passa befintliga standarder och riktlinjer till elfor donet. 
Viktiga områden är säkerhet och ansvar, de olika rollerna 
och ansvarsområdena på verkstaden vid arbete med el
fordon.

Ett komplement till tillverkarnas krav
Vidare är branschstandarden framtagen för att fungera 
som ett komplement till tillverkarens krav och anvis
ningar. En fordonstillverkares anvisningar gäller för  
specifikt fordon och ska följas med hänvisning till fack
mässighet och säkerhet. Med säkerhet menas till exem
pel; säkerhet vid utförande av reparation, bärgning,  
demontering samt även säkerhet vid själva användandet 
av fordonet. Vidare förutsätter standarden fackmässig
het och följsamhet av lagar och regler i alla typer av 
fordons reparationer.

Standarden avgränsas till att gälla arbeten på eller nära 
ett elfordons högvoltssystem samt all hantering av elfor
don där det kan föreligga elektrisk fara. Standarden om
fattar även alla typer av arbeten på ett elfordon om hög
voltssystemet har blivit utsatt för yttre åverkan, alter nativt 
varningssystemet indikerar att det uppstått ett fel. 

Gäller även tyngre fordon
Extra viktigt blir det vid arbete med krockade fordon, 
där ställs det krav både på elsäkerhets och brandskydds
arbete på verkstaden och även när arbete ska ske ”på väg”.

Det är ett omfattande arbete att ta fram en bransch
standard för elfordon. Standarden kommer gälla för bilar, 
bussar, lastbilar och grävmaskiner. Den kommer också 
omfatta personer som ska ha ny kunskap och nya ansvars
områden. Så fort vi är klara med standarden kommer 
den skickas ut på remiss till Elsäkerhetsverket, SFVF:s 
jurist, RISE och andra kunniga personer i ämnet, säger Bo.

BEHOVET AV 
STANDARD 
FÖR ELFORDON 
ALLT VIKTIGARE
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Finnes och sökes
Finnes: En stor och stabil familjekonstellation med en trygg moder (Bridgestone) som är 
utspridd från Svedala i söder till Kiruna i norr. Medlemmarna intresserar sig för allt från 
små skottkärror till stora entreprenadmaskiner. Att ställa upp för varandra i alla väder för att 
utvecklas till vårt allra bästa jag är en självklarhet för oss. Vartannat år brukar vi åka på en 
gemensam utlandssemester och anordnar däremellan regelbundna släktträffar. 
Sökes: Fler familjemedlemmar som berikar vårt nätverk och delar våra värderingar. Du är 
öppen för utveckling och vill ta nästa steg inom däckbranschen tillsammans med oss.

Vill du bli en del av vår växande familj? 
Boka in en träff för ett förutsättningslöst möte!
Jörgen Svarén 070-588 58 29, jorgen.svaren@firststop.se
Conny Karlsson 070-319 31 81, conny.karlsson@firststop.se
Peter Sager 070-669 94 14, peter.sager@firststop.se.

First Stop är en franchisekedja med medlemmar över hela Sverige. 
Vi ger dig chansen att utveckla din egen verksamhet med vår hjälp 
inom centrala inköp, marknadsföring och branschspecifikt stöd.

www.firststop.se  info@firststop.se   First Stop Sverige  First Stop Sverige  firststopsv

Får vi chans på dig?

JA NEJ

Klokkerholm är en av Europas ledande leverantörer av 
karosseri- och bildelar till fordonsbranschens eftermarknad.

Vi erbjuder ett av marknadens mest kompletta sortiment i 
en kombination av egenproduktion och handelsvaror. 

Du hittar hela sortimentet på www.klokkerholm.com, där du 
också kan söka på OE-nummer eller registreringsnummer.

Genom en effektiv logistiklösning erbjuder vi mycket hög 
leveranssäkerhet.

Vi tar kvalitet och garanti på allvar! Vi erbjuder ett stort 
program av A1®-kvalitet – utvecklat i samarbete med 
försäkringsbolagen.

DET BÄSTA ALTERNATIVET

BRETT UTBUD
SNABB LEVERANS
HÖG KVALITET

Klokkerholm Karosseridele · Kløvervej 6 · DK-9320 Hjallerup Tlf. +45 9828 4444 · www.klokkerholm.com
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FRAMTID

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

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

Framtidens 
Fordonsverkstad 2.0 
– ett viktigt steg mot framtiden 

– Nyligen fick SFVF klartecken från  
Europeiska Social fonden för kompetens
utvecklingsprojektet Framtidens Fordons - 
verkstad 2.0. Detta projekt riktar sig till verk
städer i Skåne och Blekinge. Med cirka 700 
medarbetare i uppemot 140 involverade fö
retag och en total omsättning motsvarande 
15 miljoner kronor, torde det vara en av de 
största regionala kompetensutvecklings
insatserna som genomförts i fordons
branschen, säger Bo Lindman som är projekt
ledare för Framtidens Fordonsverkstad 2.0.

– Branschen står inför stora utmaningar 
när det gäller att behålla och stärka kompe
tensen hos verkstäderna. Inte minst mot 
bakgrund av de omfattande omställnings
behov som finns hos fordonsverkstäderna.

 – Allt fler elfordon, hybridfordon, ökad 
digitalisering, ständig uppkoppling, själv
körande system och andra pågående utveck
lingsförändringar ställer nya krav på både 
medarbetare och företagsledning. Dessutom 
har förändringstakten aldrig varit så snabb 
som nu, vilket i sig ställer höga krav på 
möjlig heterna att tillägna sig ny kunskap, 
fortsätter Bo.

– Med Framtidens Fordonsverkstad 2.0, 
som rivstartar direkt efter årsskiftet, kom
mer SFVF att aktivt kunna stödja verk
städerna i deras viktiga, för att inte säga  
avgörande arbete med att säkerställa sin 

kompetensutveckling, 
säger Bo.

Högre krav på 
IT-kompetens
– Redan det föregå
ende projektet Fram
tidens Fordonsverk
stad, som bland annat 
fokuserat på att ut

veckla en metodik för kompetenskartlägg
ning, har gett oss viktiga svar som vi nu ge
nom detta nya projekt får möjlighet att 
använda i praktiken. Genom praktiskt stöd
jande av verkstäderna och genom vidare
utbildning av medarbetare och chefer inom 
flera avgörande kompetens områden. Det 
regionala och lokala närhetsperspektivet på 
dessa kompetensutvecklingsinsatser under
lättar för verkstäderna i Skåne och Blekinge 
att verkligen kunna medverka i utbild
ningsinsatserna. Upplevda hinder i tid och 
kostnader för resor till mer centralt anord
nade utbildningar har varit en återkom
mande synpunkt vid de dialoger som förts 
med företagen i Skåne och Blekinge, berättar 
Bo Lindman.

Den under 2020 gjorda kartläggningen 
som genomförts hos ett antal pilotverk städer 
pekar på att det kommer ställas markant 

högre krav på kompetens inom inte minst 
de ITrelaterade teknikområdena. 

Ett kunskapsglapp
Den snabba utvecklingen som sker just nu 
har skapat ett glapp mellan den kunskap 
som medarbetarna i fordonsverkstäderna 
besitter och vad som kommer att efterfrågas. 
Under de närmaste åren kommer detta glapp 
att öka ytterligare i takt med att allt fler äldre 
bilar ersätts med nya bilar, med nytt teknik
innehåll. 

Framtidens Fordonsverkstad 2.0 ger SFVF 
tillsammans med verkstäderna, anslutna till 
bland andra STS Trailerservice, Speedy  
Autoservice, Mekonomen, Autoexperten, 
BDSAtoy, Mekopartner och Meca, möjlig
het att gå till 100 % verkstad när det kom
mer till att tillskansa sig ny och viktig  
kunskap. 

– En viktig detalj för de SFVFanslutna 
verkstäderna är att utbildningsinsatserna 
genom stödet från Europeiska Socialfonden 
kan erbjudas kostnadsfritt. Verkstäderna 
behöver normalt endast investera sin egen 
tid i utbildningarna. Nog så viktigt för att 
även de mindre verkstäderna ska ha råd att 
hänga med i kompetensracet, avslutar Bo.

Med Framtidens Fordonsverkstad 2.0 tar Sveriges Fordonsverk städers  
Förening (SFVF) ledartröjan för en samlad kompetensutvecklingsinsats  
för verkstäder. 

 Bo Lindman i
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