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Åren som kommer
gå till historien

Å

ret 2020 kommer gå till
världshistorien som ett av de
värsta på över 100 år och 2021
började som 2020 slutade. De
flesta av oss längtar bara till
den dagen som vi kan återgå
till vardagen som den tedde sig innan pande
min. Nu ser det dock alltmer hoppfullt ut och
snart kommer vaccineringarna leda till att vi så
smått kan börja återgå till ett mer normalt liv.

Människor som älskar ny teknik, nya utma
ningar och nya arbetssätt kan se fram emot en
ljus framtid. Jag ser framför mig massor av kul,
intressanta och spännande händelser i fram
tiden för fordonsbranschen. Verkstäder kom
mer utvecklas och skaffa ny kompetens för att
vara rustade att möta branschens nya framtid.
Att ständigt följa trenderna och utvecklingen,
vara medlem i SFVF och läsa Fordonsproffs är
avgörande för att skaffa viktig information som
gäller vår bransch. Man måste skapa sig en sam
lad bild för att kunna vidta rätt åtgärder för att
lyckas i förändringarnas tecken.
Vi lever i en värld med elektrifiering, digitali
sering, ökat antal metan- och vätgasfordon, ökat
antal självkörande fordon, 5G har startat,
distansreparationer kommer införas när 5G är
utbyggt, SERMI som ska införas senast februari
2023 och så kommer vi få ett nytt Grupp
undantag.
Antalet elfordon på marknaden har vuxit
rejält under 2020 och idag rullar det 200 000
elfordon på våra vägar. Långa serviceintervaller,
förbättrad kvalitet, elbilar, hybrider och olika
drivmedel har medfört att det blir färre serviceoch reparationstimmar totalt sett. I övrigt sjun
ker antalet verkstadstimmar, konkurrensen ökar
och den snabba teknikutvecklingen kräver ökad

kompetens inom nya områden. Detta gör att det
blir alltmer komplicerat att driva en verkstad.
Fordonstillverkare efter fordonstillverkare
inför agentavtal och börjar sälja sina fordon
direkt till slutkunden via nätet. Att den typen
av försäljning kommer att öka är ett faktum.
Återförsäljarna kommer endast få ta hand om
en mindre del av nybilsaffären. Affären med
begagnade bilar är också i farozonen, eftersom
fordonstillverkaren i allt större omfattning
säljer inbytesbilar till auktionsföretag.
En trendrapport visar att 80 procent av befatt
ningshavarna är övertygade om att bil- och
förardata blir de viktigaste komponenterna i
bilindustrins affärsmodell i framtiden. SFVF
arbetar därför för att säkerställa att bilens
genererade data (DNA), som är upp emot
25 gigabit per dygn, blir tillgängligt för alla verk
städer.
Eftersom det ständigt händer något
som berör oss i branschen som är värt
att veta, lägger vi ut digitala nyheter
sex dagar i veckan på www.fordons
proffs.eu.

För att möta den nya tekniken handlar det över
vägande om en sak och det är ny kompetens.
Vi behöver rusta oss med ny kompetens för att
kunna möta den nya tekniken – så härligt att
få vara en del av denna nya resa i vår bransch!
Trevlig läsning – både av vår tidning och vårt
nyhetsflöde.
Bo Ericsson, vd sfvf
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2

fordonsproffs.eu

UTBILDNING

H

ej

Patrik Johansson

ägare av Moaxtek

Rättar till
hjulinställningarna
ute hos kund

Hur började du jobba med mobil hjulinställning
av tunga fordon?
– Jag har jobbat med detta i femton år som an
ställd på ett annat företag, men valde att starta
eget 2018. Avsaknaden av en helt fristående aktör
på marknaden gjorde att jag tog steget. Att kunna
hjälpa vilken gummiverkstad, åkeri eller lastbils
verkstad som helst är en av våra styrkor, men fram
för allt vårt brinnande intresse.
Vilka typer av tunga fordon tar ni er an?
– Alla tunga fordon som buss, lastbilar, släp och
mobilkranar. Men vi brukar säga att det mesta
går att lösa på ett eller annat sätt.
Vad kan en felaktig hjulinställning medföra?
– Det påverkar bränsleåtgång, däckslitage och
även chauffören. Eftersom bilen inte spårar som
den ska, får du ofta sitta och hålla emot fordonet.
De senaste åren har de flesta blivit väldigt med
vetna om hur de kan sänka bränsleåtgången med
rätt hjulinställning. Vi har exempel på åkerier som
har sänkt sin förbrukning med en halvliter per mil.

dig så mycket, utan vi kan vi rätta till hjulinställ
ningarna på obekväma arbetstider eller raster
när fordonet ändå står stilla. Och med vårt breda
nätverk av samarbetspartners finns det lokaler
att tillgå i hela landet.
Hur snabbt går det att få hjälp?
– Vårt mål är att kunden ska få hjälp inom en
vecka, men vi löser även akuta jobb med någon
av våra 3 servicebilar. Just nu arbetar vi för att bli
certifierade enligt ISO när det gäller miljö och
kvalitet så vi försöker effektivisera alla våra trans
porter och planera rutterna väl.
Vad är er uppmaning till åkerierna och verk
städerna?
– Jobba förebyggande! När du fått ett slitage är
det för sent, ta därför tag i skadan innan däcket
slits. Det är då du tjänar mest pengar.

Hur märker jag att jag har fel hjulinställning?
– Prova själv att sätta din ratt helt rakt, går fordonet
höger eller vänster så har du felaktig inställning.
Vilka delar av Sverige täcker ni upp?
– Från Ystad till Östersund, även längre norrut om
det behövs. Fördelen med mobila hjulinställningar
är att du slipper åka till verkstaden. Får vi bara
nyckeln löser vi resten. Du behöver inte engagera
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DET BÄSTA ALTERNATIVET
BRETT UTBUD
SNABB LEVERANS
HÖG KVALITET

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

Genom en effektiv logistiklösning erbjuder vi mycket hög
leveranssäkerhet.

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

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

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

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

Sveriges Fordonsverkstäders Förening 1-2 side annonce 186x134.indd 1
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VILL DU LÄGGA MINDRE
PENGAR PÅ BRÄNSLE
OCH DÄCK?
KONTAKTA OSS REDAN
IDAG!

010-5858910
WWW.MOAXTEK.SE
i n fo @ m o a xte k . s e
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VI NOTERAR...

SFVF sänder
webbinarier
SFVF:s första webbinarie ”På
väg mot hållbart, säkert och
seriöst – en verkstadsmodell att
lita på” ägde rum den 18 mars.
Webbinariet var det första i en
serie av webbinarier som SFVF
arrangerar under 2021.
Om webbinariet ”På väg mot

Panel:

hållbart, säkert och seriöst – en
verkstadsmodell att lita på”

• SFVF – verkstäderna: Bo Ericsson, vd
och Ulf Stefansson, jurist
• ARN – konsumentperspektivet:
Marcus Isgren, generaldirektör
och domare
• Skatteverket – samhällsperspek
tivet: Conny Svensson, nationell
samordnare
• Arbetsmiljöverket – personal
perspektivet: Arne Alfredsson,
avdelningschef myndighetsgemen
sam kontroll

Bilen är en av förutsättningarna för ett fung
erande samhälle. Att transporter ska fungera,
vara säkert och allra helst hållbart. Kraven på
nya bilar är stora, men hur är det med verk
städerna? Varför ligger bilreparationer i topp
hos Allmänna Reklamationsnämnden? En
rapport från Arbetsmiljöverket visar på all
varliga brister. En aktuell undersökning visar
att 22% av de som svarade kan tänka sig att
anlita en ”svart” verkstad.
 Se inspelSamtidigt kommer fler
ning
här:
elektrifierade och digita
liserade bilar som kräver
aktuell kompetens och
utrustning. Vart är vi på
väg?

Se inspelningen av webbinariet och även andra
webbinarier på SFVF:s webb www.fordonsverkstader.se under fliken Media, eller använd koden
här.

Röster från
branschen
i podden
Bilverkstadspodden fortsätter
göra succé med ständigt
ökande lyssnarsiffror. Podden
tar upp aktuella ämnen inom
däck, skador och bilverkstäder
och många är intresserade av
att medverka. Håll utkik efter
framtidens spännande sam
talsämnen och gäster! Podden
släpps varje måndag och finns
där poddar finns.

Foto: Victor Jacobsson

Framtida intervjuer i
Bilverkstadspodden:
■ 3 maj Magnus Velen, Meca
■ 10 maj Torbjörn Seger, Würth
■ 17 maj Johan Hilmerson, Bilia
■ 24 maj Jesper Mod, Euro
master

Snabbare leveranser
från Meca
Verkstadskedjan Meca utökar sitt reserv
delslager för både personbilar och tunga for
don. Det gör att bilverkstäderna i Skåne och
närliggande län kan få sina leveranser redan
samma dag. Leveranserna sker via expressbilar
dagtid och reservdelslagret blev invigt den 1
mars.
– Det är ett superlager där vi både till yta och

antalet artiklar är ett av de största i Region Syd.
För att säkerställa att vi också är så effektiva
som möjligt och samtidigt minska den totala
miljöpåverkan samarbetar vi med andra aktö
rer på marknaden för en gemensam logistik,
säger Rickard Johannisson, regional försälj
ningschef.

■ 31 maj Stefan Olsson, Special
wheels
Missade du dessa spännande
avsnitt? Då är det bara att gå
tillbaka i arkivet.
■ Racingsnack med
Tina Thörner, sänt i april 2021.
■ Pehr Oscarsson, vd för
Mekonomen Group berättar
om branschen, sänt septem
ber 2020.
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Din närmsta partner av
reservdelar till tunga fordon.
Vi förstår vikten av att din verksamhet rullar på så smidigt
som möjligt och att du vill använda det bästa för dig eller
dina kunder. Därför erbjuder vi ett brett och konkurrenskraftigt reservdelssortiment till transport- och lastbilar av
alla fabrikat. Dessutom levererar vi till dig inom 24 timmar.
Eller på ännu kortare tid.
Vi förstår bilar. Vi för står dig.

meca.se
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Ny kurs för
energismarta
verkstäder
Hur kan du spara både energi
och pengar i din verkstad?
Det lär Energimyndigheten och
SFVF ut i en ny webbkurs.

D

et finns många
vägar till att bli
en energismart
verkstad. Att
sätta stopp för
läckande
tryckluft är ett exempel, men
även se över belysning och venti
lation. Syftet med kursen i energis
parande är att bli motiverad till att
komma igång och arbeta med energifrå
gor. Möjligheterna och fördelarna är många.
– När vi använder energi på ett klokt sätt får vi
en bättre arbetsmiljö och sparar pengar. Ur ett
större perspektiv bidrar vi också till ett minskat
klimatavtryck, säger Pernilla Rinsell som är hand
läggare på Energimyndigheten.

Pernilla Rinsell ,
handläggare
Energimyndigheten.

Under våren 2021 lanserar Energimyndighe
ten och SFVF en specialkurs för att hjälpa verk
städerna i rätt riktning. Webbutbildningen tar
bara 45 minuter och genomförs via mobil eller
dator. Utbildningen är helt flexibel vilket innebär
att kursen går att avbryta och ta upp igen på nytt
där du avslutade sist.
– Vi går in på vad du behöver
tänka på i just din verkstad. Men
ett generellt tips är att inte vara
för en mer energismart
rädd för att fråga och ta hjälp. Om
verkstad
du inte vet var du ska börja kan
■ Laga läckande trycklufts
du till exempel vända dig till kom
slangar
munens energirådgivning redan
■ Använd elektriska verktyg
nu. Att göra någonting är bättre
istället för tryckluft
än ingenting, avslutar Pernilla
■ Se om du kan återvinna
Rinsell.

3 tips

 Här får
du veta mer

 Här får
du veta mer

ventilationsluft till att värma
upp en annan del av lokalen

I webbkursen får du ta del av
mer skräddarsydda tips för din
verksamhet. Läs mer på www.
energimyndigheten.se/energis
martaforetag (orange QR-kod) eller på SFVF:s
hemsida www.fordonsverkstader.se/utbildning/
(gul QR-kod).
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FRAMTIDEN

Framtiden är här!

Så möter verkstäderna
teknikomställningen
Uppkopplat, elektrifierat, nya bränslen. Den tekniska utvecklingen
för tunga fordon är här för att stanna. Men hur hänger verkstäderna
med i allt det nya? Det får två utvalda verkstäder svara på.

C

hrister Pettersson, efter
marknadsdirektör på MAN,
menar att det är främst två
stora händelser som lett till
den snabba tekniska ut
vecklingen. Dels digitalise
ringen med uppkopplade fordon och dels
bränsleomställningen. De uppkopplade
fordonen har gett stora fördelar för MAN:s
kunder och verkstäder.
– Kunderna får bättre kontroll över service
information, körtider och laster. Från verk
stadens håll kan vi hjälpa våra kunder att
undvika onödiga stopp genom att planera in
service i god tid samt remote kunna arbeta
och få ut viktiga data utan att kunden be
höver komma in på verkstaden. Våra kun
der ska stå så lite som möjligt på verkstaden
och här ser vi en enorm utveckling.

På bränslesidan handlar det mer om att
anpassa sig efter lastbilarnas nya teknik och

» Fundera på: Vad

betyder det här för
oss som verkstad?
Vad behöver vi i
form av utbildning
och kompetens
framåt? «
motorer. Eldrivna fordon är redan ute på
vägarna och det är en tidsfråga innan de

autonoma fordonen också är på ingång.
I skrivande stund pågår testningen för fullt.
Det kommer innebära ett visst kompetens
skifte i verkstäderna.
– Jag tror att mekaniker som vi känner
till idag fortfarande kommer behövas, även
i framtiden. Däremot kommer vi behöva
stärka upp dagens kompetens med kun
skaper från andra yrkeskategorier. När det
gäller elbilar kanske vi behöver specialise
rade starkströmsmekaniker. Vi behöver
också arbeta mer inriktat mot IT, data och
mjukvaror.
– Omställningen har redan startat och
därför behöver verkstäderna vara beredda
att fundera redan nu, menar Christer Pet
tersson. Vad betyder det här för oss som
verkstad? Vad behöver vi i form av utbild
ning och kompetens framåt? En nyckel för
rätt kompetens och att lyckas attrahera nya
medarbetare är att vara extra synlig och
lokalt engagerad på skolor och mässor.
– Var med och engagera dig i de lokala
skolorna på sikt. Om du har möjlighet, på

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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Stefan Klingberg,
vd på STS Trailer Service

Christer Pettersson,
eftermarknadsdirektör på MAN

verka skolutbildningsplanen i takt med att
utvecklingen förändras. Jag hoppas att för
ändringen gör att vi också kan locka fler
ungdomar in i branschen.

Mindre verkstäder kan försvinna
– Sveriges bilverkstadskarta kommer dock
förmodligen ritas om i takt med att kraven
på kompetensutveckling ökar. Flera hundra
tals märkesoberoende verkstäder kommer
få svårt att hänga med i utvecklingen, tror
Stefan Klingberg.
– Inget kommer gratis ifall du inte är en
auktoriserad verkstad. Mindre oberoende
verkstäder klarar inte av att investera i den
kompetensutveckling som krävs för att ta
hand om nya typer av fordon. Branschen
står inför en hel del utmaningar som riske
rar att mindre verkstäder försvinner.
Men precis som bilarna blir allt mer
elektriska och digitala behöver även utbild
ningarna bli det. Stefan Klingberg menar
att bristen på digitala utbildningar är hög,
och i dagsläget är fysiska utbildningar inget
alternativ.

”Finns inget viktigare”
STS Trailer Service är en av de verkstäderna
som aktivt har satsat på att kompetens
utveckla sin personal. Som en oberoende
märkesverkstad är det svårt att hitta bra ut
bildningar, men trots det har STS Trailer
Service lyckats hitta nya vägar till utökad
kompetens.
– Vi har ett bra upplägg för MAN och
DAF som vi är auktoriserade för, men har
inte tillgång till t.ex. Scania eller Volvos ut
bildningsprogram. Kundmottagarutbild
ningar och juridikutbildningar har vi kun
nat lösa med SFVF och vi har även fått
ledarskapsutbildning från IF Metall. Det
gäller att fortsätta hålla sig uppdaterad, det
finns inget viktigare än kompetensutveck
ling, säger Stefan Klingberg, vd på STS
Trailer Service.
Kylutbildningar-print-186x65.pdf
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– Det nya normala blir säkert en mix av
digitala och fysiska utbildningar. Men här
och nu behöver vi digitala utbildningar för
att fortsätta utvecklas.
Ny framtid väntar
Christer Pettersson och Stefan Klingberg är
överens om att tunga fordon går en spän
nande framtid till mötes. Det är dags för ett
nytt alternativ till dieselbilarna.
– 1892 fick Rudolf Diesel i uppdrag av
MAN att komma på ett nytt alternativ till
ångmaskinerna som kunde möta de nya kra
ven på effektivitet och miljöpåverkan. Han
uppfann då dieselmotorn och sedan dess
har utvecklingen bara baserats på dieselbi
lar under många år. Nu är det dags för nästa
steg, jag tror att utveckling är positivt gene
rellt och den nya framtiden är redan här,
avslutar Christer Pettersson.
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Utbildning och examination
Malmö | Stockholm |
Göteborg | Mjölby

Kategori I

Kategori II

Kategori V

www.kylutbildningar.se | Tel: 010 - 434 88 40

9

JURIDIK

Verkstadsföretagarna

Nya medlemskapsupplägg

Jurist Vanessa voni
Zweigbergki

Verkstadsföretagarna är rätt val för er inom fordonsbranschen
som vill ha ett för era behov anpassat stöd med hanteringen av
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor. Genom ett nytt
upplägg där man väljer medlemskap med olika omfattning
ökas era valmöjligheter.
BRONS, SILVER- ELLER GULDMEDLEMSKAP
Vad ni har för behov vet ni bäst själva. Därför
kan ni nu välja mellan tre olika medlems
nivåer.
Brons ger tillgång till:
• Begränsat antal arbetsrättsliga- och arbets
miljörättsliga mallar och blanketter
• Kortare webbinarier
• Rabatterat pris på juridiska utbildningar
• Personlig kontaktperson
Silver ger tillgång till:
• Mallar och blanketter
• Kortare webbinarier
• Rabatt på utbildningar
• Personlig kontaktperson
• Fri rådgivning via email och telefon
• Rabatt på timarvode
Guld
För er som har ett stort behov av arbetsrättslig
rådgivning och vet med er att ni har ärenden
som ni behöver juridiskt biträde i är detta rätt
medlemskap.
• Mallar och blanketter
• Kortare webbinarier
• Rabatt på utbildningar
• Personlig kontaktperson
• Fri rådgivning via email och telefon
• Rabatt på timarvode
• 10 h biträde per år ingår, tid för t.ex.
	- Arbetsmiljö
	- Genomgång av arbetsrätten
	- Fördjupat stöd i verksamheten
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Jobbar man inom en kedja där koncern
modern har tecknat medlemskap i Verkstads
företagarna har de enskilda verkstäderna
automatiskt Brons-medlemskap.
Oavsett om ni har ett befintligt medlem
skap i en annan arbetsgivarorganisation, en
egen juridisk avdelning eller juridiskt kunnig
HR-person, så kan det finnas behov av att
kunna bolla specifika arbetsrättsliga frågor.
Genom samarbete med CvZ Juridik
får man som medlem i Verkstadsföretagarna tillgång till kvalificerad arbetsrättslig rådgivning till ett otroligt förmånligt pris – oavsett om er fråga
gäller en specifik kollektivavtalsbestämmelse eller allmänt hur exempelvis en uppsägningsprocess går till eller hur en arbetsmiljöpolicy ska se ut.

➜ Har ni funderingar kring ett möjligt
medlemskap just för ert företag?
Tveka inte att ta kontakt med
Verkstadsföretagarna eller CvZ Juridik.
Kontaktuppgifter hittar ni på:
www.verkstadsforetagarna.se och
www.cvzjuridik.se.

fordonsproffs.eu
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Saker att tänka på
inför anställning
av minderårig
Nu är sommaren snart här och det kanske är många
som går och funderar på att anställa en skolungdom
för ett sommarjobb. Som de flesta säkert känner till så
gäller specifika arbetsmiljöregler gällande minderårigas
arbete. Vi reder ut vad det är man ska tänka på inför en
sådan anställning.
Arbetsmiljöansvaret för
minderåriga AFS 2012:3
Den centrala föreskriften som avser
just barn och ungdomar heter AFS
2012 :3 och handlar om minderåri
gas arbetsmiljö (dvs. de som inte fyllt
18 år).
Vi fokuserar i denna artikel på
ungdomar, vilka definieras i före
skriften som ”minderårig som full
gjort sin skolplikt och som fyller
minst 16 år under innevarande
kalenderår).
Många verkstäder har ungdomar
i verkstaden ett par dagar i veckan
som del av en gymnasial utbildning
och praktik, och har därigenom en
kontakt med en skolhuvudman. Man

kan då med fördel ha en fortlöpande
dialog med skolan gällande åtgärder
man vidtar osv.
Ni rekommenderas att läsa före
skriftens samtliga 24 paragrafer och
därigenom säkerställa att ni fullgör
era skyldigheter.
Har ni frågor är ni varmt välkomna
att kontakta oss på Verkstadsföreta
garna!

Kortfattat kan sägas att ni bör
genomföra följande punkter när ni
ska anställa en ungdom:
- Undersöka och riskbedöma
Det ska göras utifrån vetskapen att
ungdomar ännu inte är fysiskt och
psykiskt mogna. Man ska särskilt titta
på om arbetsuppgifterna kräver ett
stort ansvarstagande eller är fysiskt
eller psykiskt betungande.
- Medicinsk kontroll
Regelbundna medicinska kontroller
ska genomföras för att bedöma ris
kerna baserat på ungdomens fysiska
och psykiska förutsättningar. Ska
man anställa en ungdom för ett par
månaders arbete med likartade
arbetsuppgifter bör minst en kontroll
göras.
- Vidta åtgärder
Här avses såna åtgärder som är
avsedda att generellt minska risker,
ex. inköp av skyddsutrustning och
framtagande av rutiner.
- Introduktion och information
Arbetsuppgifterna ska beskrivas till
sammans med eventuella risker och
hur dessa ska undvikas. Arbetet ska
ske under ledning av lämplig person
med relevanta kunskaper som fyllt
18 år. Behovet av ledning och tillsyn
ska anpassas till ungdomens ålder,
erfarenhet och utbildning.
- Information till vårdnadshavare
Man ska informera vårdnadshavare
om arbetsuppgifterna och eventuella
risker och åtgärder.
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LASTBILSVERKSTAD

Malte Månsons verkstäder har gjort sig ett namn i branschen
som aldrig står still. 16 timmar om dygnet är deras lastbilsverk
städer tillgängliga för att serva och reparera inkommande fordon.
– Vårt fokus på kvalitet och flexibilitet börjar ge resultat.
Det gäller att förstå vad kunderna har idag och vad de behöver
imorgon, säger Staffan Lindewald, vd.

Staffan Lindewald,i
vd Malte Månson i

Nästan alltid öppet
hos Malte Månson

M

otorer och teknik har alltid gått att
förknippa med Malte Månson, men
just lastbilar har inte alltid varit
företagets främsta fokus. Faktiskt
var det flygintresset som gjorde att
grundaren Malte Månson startade
sin första verkstad redan 1918. Malte Månson störtade
med ett flygplan mitt i en potatisåker i Malmslätt utan
för Linköping och det blev i sin tur staden där Malte
Månsons verkstäder skulle etableras. Trots flygintresset
blev bilmotorer verksamhetens kärna och Malte Mån
son blev därför en av de första att renovera motorer i
Sverige.
– Malte Månsons verkstäder var även internationellt
väldigt tidiga med sin tekniska kompetens. De utveck
lade hela tiden nya lösningar och ny teknik. Nu när kon
kurrensen har hårdnat har vi valt att fokusera mer på
lastbilar och transportfordon och det har varit en del i att
det gått så pass bra för oss idag, säger Staffan Lindewald.
E-handel kräver flexibilitet
Faktum är att Malte Månsons verkstäder går bättre än
någonsin. Med sitt verkstadskoncept driver de 15 an
läggningar på 14 orter spridda i Sverige. Den senaste i
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raden är Malte City, en Uppsalabaserad verkstad speci
aliserad på lätta distributionsfordon inom e-handel.
Eftersom e-handeln snurrar dygnet runt har de valt att
nästan alltid ha öppet.
– Malte City har öppet mellan 7 och 23 varje dag. Vi
ser många möjligheter med e-handeln, hemkonsumtio
nen har ökat ännu mer bara det senaste året. Vi försöker
hela tiden vara med i utvecklingen av de förändrade
behov som vi ser i samhället. Hemleveranser av mat blir
till exempel vanligare. Om leveransbilen får ett oplane
rat stopp behöver de snabbt få hjälp innan maten går
förlorad och där hjälper vi till, oavsett tidig morgon
eller sen kväll.
Tar hand om hela ekipaget
Malte Månsons verkstäder är auktoriserade för MAN,
Iveco, DAF och Mercedes, men de tar emot alla bil
märken. Det är en naturlig del i deras företagskultur
– att vara flexibel.
– Vi tar hand om hela lastbilen och påbyggnationer
som kylaggregat och liknande. Vi kalibrerar färdskriv
are, släcker tvåor och försöker lösa så mycket som möj
ligt åt våra kunder. Oavsett bilmärke, säger Staffan
Lindewald.
fordonsproffs.eu

LASTBILSVERKSTAD

Kvalitet och tillgänglighet
Men Malte Månsons historia har inte alltid
varit en framgångssaga. När Staffan Lindewald
kom in i bolaget 2017 stod de inför stora utma
ningar. Personalomsättningen var hög och före
taget tappade värdefull kompetens. Kunderna
kände sig svikna och ekonomin var i gungning.
– Vi valde då helt att fokusera på kvalitet och
tillgänglighet. Det första vi gjorde var att kom
petensutveckla så att vi kunde laga allt på last
bilarna så att de snabbt kunde komma ut på
vägen igen. Det finns inga genvägar till bra
kvalitet och man måste vara beredd att inves
tera i medarbetarna och deras utbildning.
Finns alltid mer att göra
Redan ett år senare märkte Malte Månsons verk
städer skillnad. Reparationerna gick snabbare,
reservdelsleveranserna gick fortare och den
positiva återkopplingen var tydlig.
– Det har varit ett stort jobb att nå våra mål,
men idag har vi fått ihop helheten. Kunderna
känner att de kan lita på oss i alla de här frå
gorna. Det gäller att ständigt utvecklas, man blir
aldrig klar utan det finns alltid mer att göra. Det
roliga med den här branschen är att alla dagar
ser väldigt olika ut, ena timmen kan det vara
tomt på lastbilar, några timmar senare är det
proppfullt. Det är spännande, säger han.
Vad är det viktigaste som ni lärt er
de senaste åren?

» Det finns inga genvägar
till bra kvalitet och man
måste vara beredd att
investera i medarbetarna
och deras utbildning. «
– Att se till att flödet fungerar är både utma
ningen och den stora möjligheten i vår bransch.
Eftersom behoven ser olika ut från dag till dag
är det svårt att dimensionera personalstyrkan.
Hur många ska vi vara på verkstaden idag? Ibland
är det omöjligt att svara på.
Jakten på nya verkstäder
De senaste åren har Malte Månson förvärvat
många verkstäder. Bara det senaste året har de
utökat med två verkstäder i Stockholm och en
i Örebro. Men jakten på nya verkstäder har bara
börjat.
– Jag är väldigt stolt och glad över att Malte
Månsons ägare vill satsa på oss och vår affär.
De vågar investera även om tiderna är osäkra.
Vi har inte påverkats särskilt negativt av covid-19,
men det är en väldigt tråkig situation där många
av våra kunder blivit hårt utsatta. I det längre
loppet ser framtiden ljus ut, vi har en god orga
nisk tillväxt och ser stora möjligheter till att
etablera oss på nya orter.

Foto: Ferenc Safian

– Det gäller att verkligen lyssna på kundernas
behov. Idag har vi en kunddriven strategi där vi
inte sitter och spånar idéer i ett styrelserum utan
kundens närvaro. Då blir det svårt att pricka
kundbehoven och nå framgång. Det gäller att
förstå vad kunderna har idag och vad de behöver
imorgon. När du står där med en last full av kyld
oxfilé är goda råd dyra. Då behöver vi finnas där.

Skillnaden mot personbilsverkstäder
Staffan Lindewald har ett förflutet inom efter
marknaden på personbilar. Han menar att den
största skillnaden mellan personbils- och last
bilsverkstäder är att lånebilar sällan kan lösa ett
oplanerat, tillfälligt stopp på lastbilssidan. Last
bilarnas unika påbyggnationer gör att varje åkare
behöver sin särskilda bil för att kunna köra
vidare. Allt behöver rulla på och ju färre opla
nerade stopp desto bättre.
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Hunter HD
KRÖNIKA
Elite

BÄST

BÄTTR
E

BÄST

Giuliano S557

BRA

Heavy Duty Däckmaskin för Fälgstorlek
13–27”. Hydraulisk manövrerade rörelser och låsning av hjulet. Dubbelsidigt
demonteringsverktyg
(rulle/ﬁnger).

Hunter HD Elite balanseringsmaskin, är marknadens främsta diagnostiska för tunga fordon
balansering. Med tryckrulle för ovalitetsmätning
av hjulet löser du vibrationsproblem från hjulen
som ingen vanlig balanseringsmaskin klarar. Viktförbrukningen och tiden kommer
att minska med minst 30%
tack vare Hunters unika
SmartWeight programvara.
Hjullyft ingår.

BÄTTR
E

Allt styrs via enkelt
ﬂyttbar kontrollpelare.
Art.nr:
2168-0702181

Art.nr: 2052-44800009
Hunter HD Elite Paket
Tillval:

Hammerhead Laser:
Viktplaceringsindikator
Art.nr: 2123-2034951

BM 18200 Bromsprovare och
BM65 Bromsprovargrop
AutopStenhoj Maxi 160-240
Elektromekanisk 4-pelar lyft för LV med kapacitet mellan 16 till 24 ton.
Körbanelängder upp till 9000 mm. En motor och lyftspindel per pelare ger
säkra lyft – inga vajrar som lyfter. Automatisk smörjning av spindlar och bär/
säkerhetsmuttrar. Elektronisk
BÄST
synkronisering.

BÄTTR
E

BRA

BÄST

B

BM 18200 bromsprovare för lätta och tunga fordon har en unik
hydraulisk lyft för simulering av last för axlar upp till 20.000 kg. Beställs enligt eget
önskemål och konﬁguration.
Går även kompletteras med nya BM 65 Komplett bromsprovargrop med lucka.
BM’s bromsprovargrop är helt varmgalvaniserad för bästa livslängd. Lätt att installera – Självbärande konstruktion som inte kräver ingjutning. Levereras som färdig
modul, komplett med förmonterad bromsprovare och kraftplattor som tillval. T.ex.
BM18200 och BM53000 som visas på bilden.

NYH

ET!

Takarbetsplattformar för buss
Fler och ﬂer komponenter placeras på bussens tak, dessa kräver underhåll och
reparation.
Den utskjutbara busstakplattform är specialutvecklad för att säkert, snabbt och
enkelt kunna serva en modern buss som har allt mer av sin utrustning på taket,
men även sänkas ner lägre för exempelvis fönsterbyten.

Vi erbjuder BM’s kompletta produktportfölj.
Allt från PV-bromsprovare och test-lines eller LV-bromsprovare
och kraftplattor till kompletta bromsprovargropar.

AC Hydraulic B25-2

BÄST

Bärbar luftdomkraft - idealisk för servicefordon m.m.
Kapacitet: 25 / 10 t, Låg min. höjd
160 mm, lyfthöjd 235/320mm
(25/10T) och vikt endast 28 kg.
Praktisk design med allt integrerat.
Väggfäste ﬁnns som tillbehör.

BÄTTR
E

Art.nr: 2040-4480000 Domkraft
portabel 25 / 10 ton

Vi marknadsför AC Hydraulic’s kompletta utbud
av utrustning - från domkrafter till ingroundlyftar.
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www.preqas.se
info@preqas.se
031-788 42 00

Vi säljer, underhåller och kalibrerar verkstadsutrustning!

www.jbmaskin.se
info@jbmaskinteknik.se
031-788
30 00
fordonsproffs.eu

BRA

PÅ GÅNG

Arbetet med
att skapa

BÄTTR
E

plattform
för SERMI
BRA
har
startat

 Här får
du veta mer

BRA

Nyligen hade SFVF och Swedac första
mötet för att skapa en svensk variant av
SERMI. EU-reglerna för den märkesobero
ende verkstaden är klara och Swedac är klara
med sitt arbete, nu börjar vårt, säger Bo
Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders
Förening (SFVF).
Om en märkesoberoende eller märkes
verkstad vill börja arbeta med ett märke som
de inte är auktoriserade för måste de vara
godkända enligt SERMI. För den verkstad
som inte är godkänd enligt SERMI gäller att
de endast kan utföra arbeten som inte
kräver att mekanikern/teknikern är upp
kopplad i bilen.

För att bli godkänd enligt SERMI
ser förutsättningarna för verk
staden i korthet ut som följer:
Kontroll av:
• den juridiska personen, dokumenterad
ägarstruktur, namn på vd och/eller före
trädare.
•lista med anställda som är behöriga och
som innehar rätt kompetens.
• befintliga försäkringsavtal inkl. ansvars
försäkring för anställda och egendom.
• att verksamheten inte är föremål för
tidigare anmärkningar (skattebrott
exempelvis).

• kontroll av bevis på aktivitet inom bil
industrin (t.ex. ett medlemskap i en fören
ing, där en bekräftelse kan ske av natio
nella branschorganisationer).
- I SERMI:s dokumentation (nedladd
ningsbar pdf-fil), som återfinns längst
ner på deras hemsida, står detta att
läsa vid 6.3.3 under punkt 6. QR-kod
nedan alt. www.vehiclesermi.eu/#about
• att den fria verkstaden passerar obligatorisk
kontroll som ska ske vart 3 år.
Den fria verkstadens anställde
ska kontrolleras också bl a inom
följande:
Kontroll av:
• den anställde så att hon eller han inte är
föremål för ”missbruk”.
• adress hos den anställde.
• den anställdes namn mot kriminal
registret (vandelsprövning).
• att bekräftelse på anställning finns hos
respektive anställd.
• att den anställde passerar obligatorisk
kontroll som ska ske vart 3 år.
De verkstäder som är Godkänd Bilverk
stad har nu en klar fördel jämfört med de
som inte är det.

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.

ns på dig?
Får vi cha
JA NEJ

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
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FRAMTID

På gång:

Behövs det en branschstandard för elfordon?

S

varet är tveklöst ja och en
branschstandard för säker han
tering av högvoltssystem i el
fordon släpps inom kort, berät
tar Bo Ericsson vd för SFVF.
Med branschstandarden vill
vi (SFVF, MRF och BILS) förebygga alla
risker. Vårt ansvar som branschföreningar
är att tillvarata våra medlemmars intressen
och säkerställa att ingen skadas eller dödas
i onödan. Exempelvis måste man som verk
stad ta sitt ansvar för sina anställda, kunder,
PRAO-elever, PRYO-elever med flera.
Efter att våra jurister, referensgrupper,
generalagenter, myndigheter med flera har
läst och godkänt branschstandarden kom
mer den publiceras i juni.
– Nästa steg som vi kommer att vidta är
att utarbeta riktlinjer för hantering av ska
dade elfordon och tydliggöra vilka risker
som finns med dessa. Vi kommer då kunna
dra nytta av SFVF:s tidigare samarbete med
Volvo, Scania, RISE med flera, säger Bo
Ericsson.
– Vi är i lärofasen nu, men den kan snabbt
övergå till en rädsla eftersom för få känner
till riskerna med gas och elfordon. Elbilar
är säkra men vad händer efter en trafik
olycka? Fungerar säkerhetssystemet efter en

kollision? Vi vet att om en PU (exempelvis
en airbag) löser ut, är utgångspunkten att
batteriet är skadat. Det kan leda till kort
slutning men det är inte många som känner
till det, säger Bo Ericsson.
Delaktiga i branschstandard är också
Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket.
Vidare baseras branschstandarden på krav
och rekommendationer från fordonstill
verkare, importörer och andra aktörer verk
samma i fordonsbranschen.
Delar av branschstandarden är i grun
den baserad på Svensk Elstandards (SEK)
SS-EN 50110-1:2013, som är den svenska

versionen av europastandarden EN 501101:2013 utarbetad av CENELEC BT och fastställd 2013-03-15. SS-EN 50110-1:2013 är
avsedd för fasta elinstallationer, medan
branschstandarden för elfordon har anpas
sats och avser personsäkerhet avseende hög
voltssystem vid arbete med elfordon.
Branschstandarden gäller som re
kommenderad minimiförordning i Sverige.
Om lagar, regler, tillverkarens anvisningar
eller andra föreskrifter ställer högre krav än
i denna branschstandard har dessa företräde.
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Läs mer på
i branschen.
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och håll dig uppda
Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.
16

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

