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En ny tid tar form  

Ä
ntligen kommer flera sig-
naler om att pandemin börjar 
släppa sitt starka grepp. Sam-
tidigt har vi lärt oss att det är 
fortsatt viktigt att skydda sig 
själv och sina medmänniskor, 

bland annat genom att hålla avstånd till varan-
dra. Och snart är de flesta av oss vaccinerade. 
Under ca 18 månader har vi befunnit oss i ett 
tillstånd som vår bransch aldrig tidigare har upp-
levt. Förhoppningsvis kommer vi inte tvingas 
uppleva en liknande period igen. 

Det som också är oerhört glädjande är alla  
positiva signaler från fordonsbranschen som 
vittnar om många som inte bara har överlevt 
denna tuffa period, utan även rapporterar fina 
resultat.

För oss på sfvf och Verkstadsföretagarna har 
det inneburit att vi har fått många fler frågor 
än tidigare om både nutid och framtid, och vi 
har vid upprepade tillfällen fått bekräftelse på 
att vi levererar medlemsnytta. 

Idag ser många företag över hur man ska arbeta 
i framtiden, man ser över storleken på kontoret 
och om kontor behövs eller ej. Då kommer allt 
fler bilägare arbeta hemifrån och hur det på-
verkar oss på en verkstad har vi lärt oss under 
pandemin. Om det är positivt eller negativt 
återstår att se.

I vår nya framtid kommer sfvf säkerligen återgå 
till fysiska möten men inte i samma omfattning 
som före pandemin. Det är både kostnads- och 
tidsbesparande att ha digitala möten, vilket är 
bra med tanke på att vårt uppdrag betalas med 
medlemspengar.

Vi står inför många förändringar inom for-
donsvärlden och sfvf arbetar intensivt för att 
påverka och förbereda oss för ny lagstiftning, 
nya gruppundantag, sermi, tillgång till digitala 
plattformar i realtid och andra nationella  
frågor. Allt är avgörande för att verkstäder ska 
kunna konkurrera på lika villkor. 

Även hos sfvf sker det förändringar och i viss 
mån växlar vi upp vår personalstyrka, vilket är 
nödvändigt med hänsyn taget till allt som måste 
göras för medlemmarnas bästa. Pia Ericsson 
som arbetar deltid 60 procent med bland annat 
Fordons proffs, både vårt digitala nyhetsflöde 
och den tryckta tidningen, samt arrangerar  
juridikutbildningar och seminarier, kommer 
att gå i pension och ersättas av en journalist på 
heltid under hösten. 

Jag kommer att överlämna ”stafettpinnen” som 
vd till Claes Åström. Läs mer i artikeln om Claes 
i detta nummer. I min nya roll, som ordförande 
för sfvf och som fortsatt ordförande i Verkstads
företagarna, kommer jag att fokusera på ovan 
nämnda frågor för säkerhet och rättvisa i verk-
stadsbranschen.   

Trevlig läsning – både av vår tidning och vårt 
nyhetsflöde.

 Bo Ericsson, vd sfvf
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PÅ GÅNG

           ej Niklas Svensson!
Sonstorps Bil & Skade center AB  
  i Finspång.

– I grunden är vi ett familjeföretag som vår far  
startade 1965, nuvarande bolagsform är sedan 
1970. Vi är auktoriserad skadeverkstad och tar 
hand om vagnskadegarantiarbeten och försäk-
ringsskador. Vi har kunder från hela Östergötland 
och avtal med i stort sett alla försäkringsbolag, 
samt utför skadereparationer åt bilfirmor, berättar 
Niklas, skadechef Karroseri & Lack.

Hur har företaget utvecklats?
– Vi köpte en stor anläggning 2013 där vi inrymde 
service- och plåtverkstad. 2018 frigjorde vi skade-
verkstaden och kompletterade med egen lacke-
ring i en ny anläggning. Den omfattar 1 100 kva-
dratmeter och har tio medarbetare. Totalt är vi  
18 anställda.

Vilken betydelse fick det att renodla skadeverk
staden?
– Vi har en av Östergötlands modernaste plåtverk-
städer sett till både utrustning och lokaler, vilket 
har stor betydelse för hela verksamheten.

Är det något område ni särskilt prioriterar?
– I hela verksamheten prioriterar vi att hitta bättre 
och mer miljövänliga lösningar. Så fort det kom-
mer nya, godkända produkter, exempelvis nya 
lacker provar och utvärderar vi dessa. Målet är att 
inom kort bli ISO-certifierade.

H
En av Östergötlands 

modernaste  
plåtverkstäder 

Bröderna Niklas och Mikael Svensson driver 
Sonstorps Bil & Skadecenter AB i Finspång.

Vilken typ av skador tar ni hand om?
– Vi är inte främmande för någon typ av skador.  
Utöver personbilar har vi även husbilar, moped-
bilar och mycket specialbilar såsom unika ame ri-
kanare. Genom att vi har en stor riktbänk kan vi 
också ta emot större transportbilar.

– Vi utför allt i egen regi och har inga underleve-
rantörer. Vi har glasmästeri, plastavdelning med 
ut bildade plasttekniker, en hall för kalibrering av 
avancerade förarassistanssystem (ADAS). Vi har 
daglig leverans av reservdelar. På vårt reservdels-
lager packas färdiga burar med alla delar till res-
pektive bil som ska repareras.

Hur många fordon passerar genom skadeverk
staden varje år?
– Vi hanterar cirka 1 000 fordon per år.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Elbilar är en stor utmaning, men vi är väl för-
beredda och går utbildningar, bland annat har  
vi en färdigutbildad högvoltstekniker. Genom att 
många bilar har sensorer bakom plasthöljen  
ställer det också särskilda krav vid reparationer.

Vilken nytta har ni av att vara medlem i SFVF?
– Det finns en stor kunskap för att få hjälp, oavsett 
om det gäller juridiska frågor, utbildning eller  
något annat, avslutar Niklas.
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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. 
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
Du kan läsa mer på www.klokkerholm.com

Sveriges Fordonsverkstäders Förening 1-2 side annonce 186x134 v2.indd   1Sveriges Fordonsverkstäders Förening 1-2 side annonce 186x134 v2.indd   1 11-08-2021   14:14:3611-08-2021   14:14:36

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 konkurrens- 
kraftigt 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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VI NOTERAR...

SMÅTT & GOTT

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 konkurrens- 
kraftigt 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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SERMI-
arbetet närmar sig

– Den 10 september bjuder sfvf in 
till ett rundabordssamtal om sermi. 
I och med att eu-reglerna för den 
märkesoberoende verkstaden föränd-
ras och det tar upp till två år att bygga 
upp ett system måste vi börja nu,  
säger Bo Ericsson. 

Inbjudna till rundabordssamtalet är 
bland andra Training Partner, Verk-
stad & Besiktningsteknik (vbteknik), 
M Sverige, Sveriges Bildelsgrossisters 
Förening (SBF), BIL Sweden, mrf, 
Swedac, ID06 och Nexus.

sfvf och sbf, som är afcar repre-
sentanter tillsammans med M Sve-
rige och fvu, tar nu ”taktpinnen” för 
vi kan inte vänta längre.

Enligt olika förordningar skall 
fordons tillverkaren ge tillgång till icke 
säkerhet och säkerhetsrelaterad repa-
ration och underhåll till märkesobe-
roende verkstäder. Motkravet är att 
verkstaden är godkänd enligt sermi.

Om en märkesverkstad vill börja 
arbeta med ett märke som de inte är 
auktoriserade för måste de också vara 
godkända enligt sermi. Att bygga 
system som uppfyller kraven i sermi 
tar tid och Swedac ”står redan i start-
groparna” för att börja sitt arbete. 

– Vi måste snarast föreslå ett fler-
tal företag som kan agera som cab* 
och tc** så att Swedac kan kontroll-
era om dessa företag uppfyller kraven 
enligt ISO 17 020 typ A, säger Bo  
Ericsson.

** TC = Trust 
Center (TC).
Förtroende- 
center (för 
hantering  
av digitala 
cer tifikat och 
auktorisa-
tionsfiler)

* CAB = 
Conformity 
Assessment 
Body. 
Organ för 
bedömning av 
överensstäm-
melse.

 Läs mer

 – Vi startar med tre föreläsnings-
tillfällen på centrala platser men kom-
mer att utöka med fler platser i landet 
om det finns en efterfrågan för att täcka 
lokala och regionala behov, säger Bo 
Ericsson vd för sfvf.

Tommy Carnebo är en av landets 
främsta experter på bland annat for-
donsbränder. 

– För att kunna göra en riskanalys 
av sin verksamhet måste man förstå 
vilka risker som finns och hur de  
skiljer sig från fordonstyp till fordon-
styp. Hur många känner till att el-
fordon måste stå i karantän innan  
reparationsarbete påbörjas? Hur ska 
en verkstad kunna ta ansvar för ett 
krockat/brunnet fordon som levere-
ras av bärgare mitt i natten?  Det finns 
fall där en bil börjat brinna först efter 
tre veckor efter krocken. 

Hur ska vi förvara skadade fordon 
inne och ute? Hur ska vi kunna arbeta 
med ett elfordon när det sitter i en rikt-
bänk? 

– Det uppstår en stor mängd obe-
svarade frågor och dessa kommer vi 
ta upp på kompetenslyftet, säger Bo 
Ericsson.

Kompetenslyftet – var och när:
 ■  Stockholm – våren 2022 -  
datum fastställs i slutet av 2021 
 ■ Malmö – våren 2022 - datum 
fastställs i slutet av 2021
 ■ Göteborg – våren 2022 - datum 
fastställs i slutet av 2021

Kl 16:00 – 21:00, alla tillfällen
Pris 995 kr, ex. moms/deltagare.  
I priset ingår kaffe, te och en  
lättare måltid som serveras från  
kl 16:30.

Max 30 sittande personer (självklart 
tar vi hänsyn till fhm:s rekommen-
dationer).

Läs mer på sfvf:s webb: 
www.fordonsverkstader.se/utbildning/
utbildning-i-sfvfs-regi/ eller qr nedan

Kompetenslyftet,
att driva en säker fordonsverkstad

Ingen ska behöva skadas eller 
omkomma på sin arbetsplats  
i onödan, därför behövs en  
informationsresa om risker med 
elfordon och en branschstandard 
för elfordon.

 Läs mer

 Tommy Carnebo  
är en av landets främsta experter 
på bland annat fordonsbränder.
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CLAES ÅSTRÖM 
Ny VD i förarsätet
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NY VD

A
tt axla rollen som ny bransch-
direktör i sfvf efter Bo  
Ericsson ser Claes som en 
spännande utmaning

– Som personer är vi väl-
digt olika, jag är mer en för-

valtare än den entreprenör som Bo är. Främst 
ser jag mig som en lagspelare och kommer 
att sätta upp post-it-lappar med temat med-
lemsnytta i allt vi gör, säger Claes.

Han känner sfvf och arbetet för medlems-
företagen väl. Det är också en trygghet att 
Bo kommer att fortsätta som ordförande i 
föreningen.

– Det känns skönt att Bo blir kvar som 
ordförande och kunna ta del av hans stora 
nätverk i branschen och successivt sätta mig 
in i den nya rollen, framhåller Claes.

Målvakt på elitnivå
Tidigt i livet fick Claes lära sig rätt och fel.

– Min mor och far var servitris och polis, 
vilket gör att jag hemifrån har med mig både 
att vara serviceinriktad och kunna lag och rätt.

I unga år engagerade han sig i idrotts-
rörelsen som fick stor betydelse för honom.

– Idrotten är nog det som har präglat mig 
mest. Jag kom in i lagidrott och var aktiv på 
elitnivå i fotboll, handboll och ishockey. Jag 
gillade att vara den som styrde och ställde, 
men var aldrig lagkapten. Jag var målvakt och 
dirigerade spelet från min position.

Claes fick trappa ner sin elitsatsning på 
grund av skador, men fortsatte på lägre nivå 
och för motionens skull.

Major inom försvaret
När det var dags att välja utbildning på gym-
nasiet fick Claes rådet av en gammal hockey-
bekant att gå Fordonstekniska programmet.

– Jag hade ingen direkt tanke på det, men 
det klickade och fungerade bra.

Han gjorde praktik på Bilia. Slutade skolan 
en fredag och började på måndagen arbeta 
och fick en fast anställning som mekaniker.

– Jag jobbade fram till att jag skulle göra 
värnplikten.

Efter värnplikten blev Claes kvar inom 
Försvarsmakten i 18 år!

– Jag hade ingen tanke på det från början, 
men avancerade till majors grad. Jag ham-
nade i Skövde och var i omgångar även i 
Östersund. Den sista tiden var jag vid Liv-
gardet i Stockholm. Det var en härlig och 
lärorik tid.

Eftersom Claes hade gått Fordonspro-
grammet blev han placerad i en mekaniker-
pluton.

– Under mina år inom Försvarsmakten 
var jag teknisk officer och fungerade som 
utbildare. Det var intressant att också få vara 
med redan från ruta ett till framtagning av 
nya fordonsslag inom armén.

Blev teknisk chef
En officerskollega till Claes slutade sin tjänst 
och sadlade helt om genom att starta ett re-
kryteringsföretag. På den vägen fick Claes 
veta att generalagenten för Peugeot i Sverige 
sökte en teknisk chef.

– Jag tyckte det lät spännande, sökte och 
fick jobbet. Det var en helt annan värld än 
vad jag var van vid. När företaget senare flyt-
tade sin servicemarknad till Köpenhamn 
såg jag inte längre det som ett alternativ med 
familj och allt.

I Stockholm blev det i stället en ny ut-
maning för honom.

– Daimler/Mercedes hade fyra anlägg-
ningar där jag fick anställning som service-
marknadschef och arbetade där i några år, 
berättar Claes.

Bilhandlare i tio år
Under sin tid på Peugeot fick Claes lära sig 
att ta hand om garantiärenden och revi-
sioner.

– Jag var mycket ute hos bilhandlare och 
fick kontakt med en kille som ville att jag skulle 
bli delägare i hans fullserviceanläggning.

På den vägen kom Claes till Helins Bil-
centrum i Bålsta och blev ägare och vd. En 
auktoriserad bilåterförsäljare, med märkes- 
och allbilsverkstad inom service, däck, glas, 
plåt och lack, som han har drivit i tio år.

– Min resa har gått från målvakt och För-
svarsmakten till bilhandlare och nu axla en 
ny roll i en fordonsorganisation.

Hur ser du på din nya roll?
– Bo har varit entreprenören som fått 

SFVF att växa. Min roll blir att fortsätta ut-
veckla det och arbeta för att branschföre-
tagen ska kunna konkurrera på lika villkor 
som märkesverkstäder, och hela tiden skapa 
medlemsnytta. 

Utvecklingen i fordonsbranschen
En stor utmaning för branschen är att vara 
förändringsbenägen och följa med i den 
snabba utvecklingen inom fordonsbranschen. 
Det handlar om digitalisering, nya teknik-
lösningar, elbilar, men också miljö.

– Det gäller för vår organisation att på 
bästa sätt ta hand om både nya och befint-
liga fordon och göra det på ett miljömässigt 
bra sätt, säger Claes.

Branschen måste också se över sin verk-
samhet genom att elbilar har mindre service-
behov än fossildrivna fordon och hur det 
påverkar beläggningen på verkstäder.

– Det är en viktig fråga för hela branschen, 
men vi ska vara med och konkurrera på lika 
villkor från dag ett på nya fordon, genom 
att jobba lokalt och centralt.

Prestigelös och båttokig
Claes har inte varit särskilt aktiv i sociala 
medier, men ser här en nytta för branschen.

– Jag har alltid fokuserat på kunden,  
vilket resulterat i att vi haft en hög kund-
lojalitet. Samtidigt har vi nu en marknads-
strategi där vi måste se långsiktigt och bli 
mer synliga i olika medier.
Vad ser du som din främsta styrka 
som person?

– Min styrka är ledarskap och att utveckla 
människor. Jag är väldigt prestigelös, opoli-
tisk och talar med alla.
Du har också ett stort båtintresse, 
berätta.

– Jag är lite båttokig, säger Claes och  
skrattar. Jag har samlat på båtar i 15-20 år. 
Jag har sju båtar, bland annat segelbåt, mo-
torbåt, en hydrokopter och en transportbåt. 
Just nu är jag väldigt mycket ute i skär gården 
eftersom jag bygger ett hus på en ö, avslutar 
Claes. ●

Han tar nu plats i förarsätet och rattar ledarrollen i Sveriges Fordonsverk-
städers Förening, SFVF.
   – Jag har alltid trivts bra i föreningar och uppskattar laganda, säger den  
forne elitmålvakten, majoren och bilhandlaren Claes Åström, 54.
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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

Tillgång till teknikneutral  telematikplattform
– en överlevnadsfaktor

AFCAR består även 
av M Sverige och 
Fordonsverkstads-
utrustarna (FVU).
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S
veriges Fordonsverkstäders För-
ening (sfvf) & Sveriges Bildels-
grossisters Förening (sbf) har 
haft ett möte med Transport-
styrelsen.

Att få tillgång till en teknik-
neutral telematikplattform kan vara en över-
levnadsfaktor för en verkstad. Därför upp-
vaktades Transportstyrelsen av afcar 
med l emmarna sfvf och sbf tillsammans 
med kollegor från Bryssel. 

afcar representerar europeiska bransch- 
och intresseorganisationer för bilhandel,  
eftermarknad och bilägare. 

– s-otp (Secure On-Board Telematics 
Platform) är den enda lösningen som garan-
terar bilägares valfrihet, fungerande kon-
kurrens och fritt företagande på ett säkert 
och teknikneutralt sätt, förklarar Bo Erics-
son, som företräder 2 000 verkstäder för lätta 
och tunga fordon. 

Det framlagda förslaget är en viktig del i 
det pågående arbetet inom motorfordons-
sektorn som rör framtida konkurrensregle-
ring och grupp undantag inom eu. Det hand-
lar om bilens dna och det är avgörande för 
en verkstad att ha säker tillgång till fordons-
data, funktioner och resurser, säger Bo.

Syftet med s-otp är att se till att bilägare 
fortfarande kan välja och förlita sig på 
tjänste leverantörer, många av dessa är små 
och medelstora företag. Annars uteblir inno-
vativa, konkurrenskraftiga och prisvärda 
tjänster och produkter, vilket leder till för-
sämrad mobilitet, säkerhet och hållbarhet.

s-otp bygger på viktiga egen
skaper, såsom:

 ■   Konsumenten har full kontroll över 
tillgången till fordonsdata.

 ■   En tydlig åtskillnad mellan upp-
gifter och fri hantering av åtkomst-
kontroll för alla tjänsteleverantörer 
inklusive fordonstillverkare.

 ■   Oövervakad och oskadad kommu-
nikation mellan fordonstjänster och 
deras respektive avsändare.

 ■   Oberoende kundkontrakt / direkt 
samtyckehantering och tjänsteer-
bjudande utan inblandning av 
fordons tillverkare.

 ■   Standardiserad åtkomst till 
fordons nätverk via säkerställda och 
säkra programvarugränssnitt som 
möjliggör dubbelriktad kommuni-
kation med fordonet.

Genom att möjliggöra konkurrens, 
enligt EU:s intentioner, på fordons
marknaden skulle SOTP gynna 
konsumenter och samhället i stort 
genom att:

 ■ Stärka konsumenternas ställning 
genom att säkerställa deras rättig-
heter till integritet och bredda deras 
val av tjänsteleverantörer. 

 ■ Bidra till Europeiska unionens väg 
för att bli en ledare i ansluten och 
autonom mobilitet och relaterade 
tjänster.

Bransch- och intresseorganisationerna 
bakom s-otp-konceptet har tillfört det till 
den studie som transport- och utrednings-
institutet trl genomför på eu-kommissio-
nens uppdrag. Parallellt med det uppmanar 
de europeiska lagstiftarna att ta hänsyn till 
denna detaljerade och fullständiga lösning 
(som gör det möjligt för konsumenter,  
fordon och fria företagare att bli smartare, 
säkrare och grönare) när man bedömer lag-
stiftningsalternativ. ●

Tillgång till teknikneutral  telematikplattform
– en överlevnadsfaktor
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JURIDIK

EU-kommissionens  
rapport med fokus på 
gruppundantag
EU -kommissionen har i en färsk rapport granskat hur fordons-
branschen utifrån ett konkurrensperspektiv fungerar i dagsläget. 
Rapporten har sitt samband med ett förnyande av gruppundan-
taget (Block Exemption Regulation) som föreslås träda i kraft i  
maj 2023.

R
edan 2009 uppmärksam-
mades kommissionen på att 
oberoende verkstäder kunde 
förse bilägarna med ett alter-
nativ till en auktoriserad 
verkstad som innebar fri 

konkurrens och bättre priser genom att de 
olika aktörerna på marknaden hade helt 
olika affärsmodeller. För att kunna kon-
kurrera behövde dock de oberoende verk-
städerna tillgång till viktiga ingångar så som 
reservdelar och teknisk information. 
eu-kommissionen såg det därför som nöd-
vändigt att skydda denna åtkomst, samt att 
förhindra att andra faktorer kunde påverka 
konkurrensen som till exempel missbruk av 
garantier från fordonstillverkare och/eller 
deras auktoriserade verkstäder. 

Det specifika gruppundantaget för for-
donsbranschen i den granskning som 
eu-kommissionen återigen har låtit göra har 
nu särskilt tagit sikte på ny teknik såväl som 
rättigheter till fordonsdata.

Granskningen har baserats på varje lands 
synpunkter om hur konkurrenssituationen 
upplevs och här har sfvf bland annat hjälpt 
till att samla in verkliga fall till de synpunk-
ter som lämnats in av vår europeiska syster-
organisation figiefa. I stort sett visar det 
sammanlagda resultatet på att marknaden 
inte har förändrats nämnvärt sedan eu- 
kommissionen senast utvärderade mark-
naden 2009, men att branschen är hårt  
pressad att anpassa sig till ny teknik i en helt 
ny digital värld. 

Resultat av granskning
Granskningen tog sig an distribution av  
fordon, försäljning av reservdelar samt repa-
ration och underhåll av fordon. I utvärde-
ringen lades ett extra frågetecken till, kring 
just reparation och underhåll av fordon. 

Huvudproblemen för de oberoende verk-
städerna visar enligt rapporten följande;

 ■ svårigheter att komma åt oem-märkta 
reservdelar, särskilt från oberoende 
distributörer  
 ■begränsningar i tillgången till fullstän-
dig och aktuell teknisk information
 ■begränsningar för åtkomst till fordons-
data och säkerhetsrelaterade funktioner

Från vissa länder rapporterades att den obe-
roende verkstaden tvingades främst foku-
sera på enkla mekaniska reparationer medan 
mer komplicerade reparationer och diag-
nostik utfördes av auktoriserade verkstäder 
och granskningen pekade på att övergången 
till el- och hybridfordon förstärkte denna 
trend. Missbruk av garantier vilket får till 
följd att leda bilägarna mer mot auktorise-
rade verkstäder togs även upp av gransk-
ningen.  

För auktoriserade verkstäders del så visade 
rapporten att många verkstäder är styrda 
och att konkurrensen inom varumärket 
inom de nätverken verkar begränsas av 
strikta och detaljerade kvalitetskriterier samt 
i vissa fall inskränkande avtal. Granskningen 
visade även på att auktoriserade verkstäder 
som har en dålig relation till fordonstill-
verkaren ofta missgynnades. 

Som slutsats konstaterade rapporten att 
oberoende verkstäder endast kommer att 
kunna fortsätta att utöva konkurrens på 
marknaden om de ges tillgång till viktiga 
ingångar som reservdelar, verktyg, utbild-
ning, teknisk information och fordons-
genererade data. I stort sett kom rapporten 
fram till att nuvarande gruppundantag är 
tillämpbart för oberoende reparatörer men 
att det kan kräva viss uppdatering för att ta 
hänsyn till fordonsgenererade data. Vad som 
även behöver beaktas enligt rapporten är 
många fordonstillverkares komplicerade  
affärsmodeller som gör det tufft att kon-
kurrera med, samt de stora investeringar 
som verkar krävas över lag för att reparera 
alltmer tekniskt avancerade fordon. Detta 
är svåra frågor utifrån ett konkurrens-
perspektiv men här påtalar kommissionen 
särskilt att bilägaren måste skyddas.  ●

Vad ser SFVF för problem relaterat 
till resultatet av rapporten?

Bo Ericsson, vd lyfter fram ett antal para-
 metrar som är viktiga att ta hänsyn till:

 ■   Ständigt bevakning för att verkstäder 
ska ha samma möjligheter att reparera 
bilar på ett konkurrensneutralt sätt. 

 ■   Full tillgång av teknisk information  
i realtid är ett krav.

 ■    Tillgång till verktyg och utrustning 
utan begränsningar.

 ■   Full access till utbildningar, det får inte 
finnas några begränsningar.
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JURIDIK

Högre krav 
vid försäljning av  
begagnade bilar

Praktisk  
bilhandels juridik 

Ett nytt och mer moderniserat konsument-
skydd föreslås träda i kraft den 1 januari 
2022, och ställer bland annat hårdare krav 
vid försäljning av begag nade bilar.

Tomas Ulander har mångårig erfarenhet 
från bilbranschen, inom bland annat bil-
handel, branschförbund och återförsäljar-
förening, samt tio års erfarenhet som  
ledamot inom ARN, Allmänna reklama-
tions nämnden.

– Den nya konsumentskyddslagstift-
ningen ersätter nuvarande konsu ment-
köplag, säger Ulf Stefansson, jurist sfvf.

Syftet är att stärka skyddet för kon-
sumenter genom en gemensam regle-
ring av vissa krav på avtal mellan näring-
sidkare och konsumenter. Idag är det 
möjligt att exempelvis sälja begagnade varor 
med förbehållet ”i befintligt skick”. Lagförslaget ställer högre 
krav på tydlig information från säljare och ett godkännande 
från konsumentens sida.
Vad gäller vid försäljning av begagnade fordon?

– Idag har säljaren ansvar för ett ursprungligt eller känt fel 
som visar sig upp till sex månader efter försäljning. Den tiden 
förlängs till 12 månader från leveransdatum. Enligt lagför-
slaget innebär det att fel som visar sig på ett fordon inom ett 
år kommer att anses ha funnits redan vid överlämnandet. Det 
ställer krav på att inbytestest är genomfört och att det finns 
en tydlig varudeklaration som kunden godkänner och skriver 
under vid köp.
Hur kan jag som säljare säkerställa detta?

– Som bilhandlare kan man ta hjälp av en fackman och 
verkstäder som noggrant går igenom bilen och fastställer for-
donets skick. 
Vad händer om en säljare inte uppfyller dessa krav?

– Det nya regelverket innebär att företag riskerar att få be-
tala sanktionsavgifter på upp till 4 % av företagets omsättning 
vid brott mot vissa konsumentskyddsregler.
Påverkar den nya konsumentköplagen även verk
stadstjänster?

– Nej, den omfattar inte verkstadstjänster. ●

Under hösten startar sfvf på flera platser i landet en  
serie med sju utbildningstillfällen inom praktisk bilhandels-
juridik. Förutom verkstäder har sfvf även anslutna bilhandels-
företag. 

– Behoven av ökade praktiska kunskaper inom grund-
läggande bilhandelsjuridik är stora. Ny personal anställs och 
även mer erfarna medarbetare kan behöva en uppdatering. 
Du behöver naturligtvis inte vara fullfjädrad jurist för att göra 
ett bra jobb som bilsäljare, säger Tomas Ulander, som kom-
mer att hålla i utbildningarna. Det handlar om att kunna han-
tera vanligt förekommande situationer på ett bra och korrekt 
sätt. Att göra rätt från början sparar tid och pengar för både 
bilföretaget och kunden.

Höstens kurser
Höstens kursupplägg följer det normala flödet för hur en bil-
affär går till, från inledande diskussioner fram till leverans av 
bilen, inklusive vad som kan hända under tiden och efter  
leverans. 

– Grunden i utbildningen är en genomgång av viktiga punk-
ter inom konsumentköplagen och hur den griper in i de olika 
momenten vid ett bilköp. Praktikfall från arn, Allmänna  
reklamationsnämnden, kommer även att gås igenom, säger 
Tomas. Jag ser från mitt arbete som ledamot inom arn, att 
det ibland finns en del brister i hur företagen hanterar vissa 
ärenden. Det räcker till exempel inte att skriva ”säljes i  
befintligt skick” eller hänvisa till att man inte lämnat garanti 
eller att garantin löpt ut. Som säljare har man alltid ett ansvar 
enligt konsumentköplagen och måste göra en prövning uti-
från det, säger Tomas. ●

 Ulf Stefanssoni

 Tomas Ulanderi
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PLÅT OCH LACK

Om någon för tio år sedan hade sagt att Tim idag skulle ha  
en nybyggd verkstad med 13 medarbetare så hade han bara 
skakat på huvudet.

– Det trodde jag aldrig, men nu är det så och det känns väl-
digt bra, säger Tim Larsson som driver TL-Motor AB i Västervik.

Drömmen att starta
en ny modern 
fullserviceverkstad
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TL MOTOR

13

Tim Larsson

T
L Motor startade 2010 och är en fri stående 
verkstad, auktoriserad för Fiat Profes-
sional (transportbilar) och ingår i MECA 
Bilservice.

– Vi gör ingen skillnad på vilket bil-
märke kunden kör. Vi tar oss an alla  

fabrikat och har kompetensen för att klara även moderna 
bilars teknik och system. Till vår hjälp har vi felsök-
ningsinstrument, diagnosverktyg och tillverkarnas  
reparationsanvisningar, vilket gör att såväl utrustning 
som personal uppfyller höga kompetenskrav, säger Tim 
Larsson.

Vågade satsa på ny anläggning
Den nya verkstaden invigdes i juni i somras och har  
reparations- och serviceverkstad, skadeverkstad, tvätt-
hall och kundmottagning. Lokalytan är totalt 2 000 kvadrat-
meter.

I serviceverkstaden arbetar åtta killar.
– Vi reparerar och servar 25 – 30 bilar varje dag. Det van-
ligaste är fordonsservice, men också byte av bromsar och 
slitagedelar. Vi är certifierade för AC-anläggningar,  
likaså för elbilar och gasbilar. Killarna i verkstaden är 
specialiserade på olika områden. Vi har den senaste tek-
niken för hjulinställningar och har även däckservice.

– Att driva en liten verkstad idag är svårt eftersom det 
kräver så mycket. Att investera i en ny modern anlägg-
ning såg jag därför som viktigt för att vara med i matchen, 
säger Tim.

Fullutrustad skadeverkstad
Nybyggnationen gav skadeverkstaden där två man  
jobbar bättre förutsättningar.

– Oftast är det mindre skador, parkeringsskador eller 
skador i samband med viltolyckor som vi får in, men det 
kan också vara skador som kräver mer omfattande  
reparationer, säger Tim.

Skadeverkstaden utför främst reparationer åt försäk-
ringsbolag. 

– Vi utför arbeten åt de flesta försäkringsbolagen. Det 
är betydelsefullt att vi har bra kontakt med bilbärgare på 
orten, säger Tim.

Verkstaden har all utrustning som krävs för exempel-
vis riktning av chassin, plåtskador, glasskador och byte 
av vindrutor. 

– Vi är cer-
tifierade och 
go d känd a 
för att även 
utföra plast-
reparationer. 
Vi har också 
ett bra sam-
arbete med ett 
lokalt lackerings-
företag.

Att dagens fordon 
är utrustade med avan-
cerade tekniska system 
ökar kraven på verkstäderna.

– Vid krockskador är det mycket 
att tänka på eftersom nya bilar har mycket elek-
troniska komponenter och system inbyggda i fronten. 
Bland annat är det säkerhetssystem som vi inte får han-
tera hur som helst, utan måste följa särskilda repara-
tionsanvisningar. 

– För att kunna ta hand om alla bilmärken, även el-
bilar samt olika typer av skador har vi kontinuerlig fort-
bildning, det är ett måste idag, säger Tim.

Flera ben att stå på
Kundregistret är brett och omfattar såväl privatpersoner 
som lokala företag i Västerviks kommun och angräns-
ande kommuner.

– Den vanligaste kunden hos oss har en bil som är 
3 – 5 år gammal och har tidigare servat den hos en märkes-
verkstad. 
Vad ser du som er främsta styrka?

– I första hand är det medarbetarna och deras kun-
skap, men också att vi har flera ben att stå på. Husbilar 
är också en viktig del för oss. Vi utför garantirepara-
tioner, reparerar chassin, gör gasolkontroller och fukt-
tester. Genom att Västervik är en populär sommarstad 
har vi återkommande kunder som semestrar här.

Startade eget som 23åring
Att Tim skulle stå där han gör idag fanns inte på kartan 
när han gick ut Fordonsprogrammet för 15 år sedan och 
inte hade något jobb. Efter några dagars sommarjobb, 
inom ett helt annat område, kontaktades han av en 
märkes verkstad. Där blev han sedan anställd. »
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KRÖNIKA

– Efter 4,5 år sökte jag en ny utmaning och be-
stämde mig för att starta eget, jag var då 23 år. Det 
blev en mindre verkstad med en anställd, berättar 
Tim.

Redan efter ett år växte de ur lokalen, flyttade till 
större lokaler och personalstyrkan ökade till 13 med-
arbetare.

– Vi var i dessa lokaler i tio år. Jag köpte sedan en 
tomt i ett nytt industriområde och började projek-
tera för en helt ny anläggning. Jag hade kontakter 
med min bank och så påbörjades byggnationen 2020. 

I somras invigde vi anläggningen och det var en  
underbar känsla, säger Tim. Vi har idag ett mycket 
bra läge, det är viktigt, tillägger han.
Vad är nyckeln till att ni haft en så stark 
utveckling?

– Medarbetarnas kompetens gör att vi kan utföra 
ett bra arbete. Västervik är ju inte en så stor ort, men 
vi har ett bra kundunderlag och ett gott rykte har 
bidragit till vår framgång.
Vad ser du som främsta kundnyttan med 
att vara medlem i SFVF?

– Den är tryggheten att ha SFVF i ryggen och 
kunna bolla olika frågor. Juridisk rådgivning och ut-
bildning är också viktiga områden. Vi har gått ut-
bildningar i bland annat verkstadsjuridik och däck-
skolan, avslutar Tim.  ●

» För att kunna ta hand om 
alla bilmärken, även elbilar 
samt olika typer av skador  
har vi kontinuerlig fortbild-
ning, det är ett måste idag. « 

»
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PÅ GÅNG
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Inte lätt att 
investera 
inför framtiden

Etanol, gas, diesel, hybrid, el och kan-
ske vätgas? Vad som är en miljöbil ändras 
med jämna mellanrum. Bilbranschen är nu-
mera förvirrande för både bilägare, bilhand-
lare, bränslestationer, bildemonterare och 
verkstäder. Det känns inte som att några ti-
digare regler gäller längre. 

Hur ska man som konsument kunna välja 
vilken bil man ska ha? Hur ska en bilhand-
lare veta vad som gäller i morgon eller i över-

morgon, när kunden efterfrågar råd vid ett 
bilköp? Hur ska en verkstad kunna göra in-
vesteringar i kompetens, verktyg och utrust-
ning när spelreglerna ändras hela tiden.

Vi behöver långsiktighet, annars kan bil-
köpare, bilhandlare, bränslestationer, bilde-
monterare och verkstäder känna sig lurade. 
För närvarande har EU-politiker lagt för-
slag om att 2035 förbjuda försäljningen av 
nya bensinbilar och det är senaste förslaget 
i listan över miljöbilsåtgärder. Hur länge 
gäller det förslaget?

– Det ena efter andra förslaget läggs fram 
såsom miljöbilspremie, supermiljöbils-
premie och bonus-malus, men varaktig heten 
varierar och det är bekymmersamt för vår 
bransch, säger Bo Ericsson. 

För länge sedan var det populärt att köra 
med gasbilar som drevs av propan och 

många (speciellt taxi) investerade stort för 
att vara miljövänliga. Dieselbilar sågs som 
miljöbilar (idag miljöskurkar) sedan fram-
hölls etanol som ett bra miljöval. Bilägare, 
bränslestationer och verkstäder investerade 
för att kunna möta upp mot alla krav, men 
många av dessa investeringar är i princip 
bortkastade idag.  

Vår marknad kommer att fyllas med helt 
nya, idag kanske okända tillverkare och nya 
miljövänliga bränslen kommer också de när-
maste åren. Nya, billigare och bättre elbilar 
kommer men vid horisonten skymtar vät-

gasbilarna som bara släpper ut vatten och 
tankas i stället för att laddas.

– Det kan bli dyrt att hänga med för bil-
köparen som gör en investering som kanske 
plötsligt visar sig bli ”osäljbar” p g a ett nytt 
politiskt beslut. För branschen är risken stor 
att man har gjort investeringar i kompetens, 
verktyg, utrustning och andra anpassningar 
som inte kommer till användning. Den 
största förloraren är konsumenten som i 
slutänden får betala för allt, och alla är vi 
konsumenter, säger Bo Ericsson. ●

  Här får du veta 
mer om Verkstads- 

före tagarna

Läs och lyssna till  
vår nya broschyr från Verkstads- 
företagarna.

» Svårt när spel-
reglerna ändras 
hela tiden. « 

Som medlem i sfvf får man hjälp med 
så kallad civilrätt.

Om man hamnar i konflikt med en kund 
om priset, reparationens utförande, leverans-
försening eller dylikt kan man ringa till sfvf 
hur många gånger som helst för rådgivning 
och hjälp. Om verkstaden blir anmäld till 
arn får man hjälp att bemöta kundens an-
mälan om man så önskar. Allt detta ingår i 
medlemsavgiften.

Det som inte ingår i medlemsavgiften och 
som är juridik av en helt annan karaktär är 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Den typen av ju-
ridik behöver man som företag allt oftare 
hjälp med vid exempelvis anställning, av-

skedande av personal eller om en anställd 
har missbruksproblem. 

Är man medlem i Verkstadsföretagarna har 
företaget tillgång till jurister som är specia-
lister på arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Verkstadsföretagarna är en modern 
organi sation för verkstadsföretagare och 
startades av sfvf under 2017, eftersom man 
såg ett stort behov hos många verkstäder av 
ett obyråkratiskt arbetsgivarstöd. Verkstads-
företagarna samarbetar med CvZ Juridik för 
en modern och professionell arbetsgivar- 
service. 

CvZ Juridik är en modern juristbyrå med 
bred kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö 

 

och kollektivavtalsrätt. CvZ Juridik ut märker 
sig genom sin förmåga att förklara komplex 
juridik på ett lättförståeligt och tillgängligt 
sätt. ●

Det är skillnad på  
juridik och juridik
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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

Bo hänger av sig kavajen
och intar en ny roll i SFVF

A
ha samma jobb för länge 
kan hämma utvecklingen 
och det vill jag inte riskera, 
säger Bo Ericsson som slu-
tar som vd för sfvf. 

– Jag brukar säga lite 
skämtsamt att det finns ett skäl varför en 
president endast får vara president under  
åtta år. För att sfvf ska utvecklas och inte 
ska ”köra i samma hjulspår” år ut och år in 
är det bra med ett ledarbyte. Jag har nu va-
rit vd i åtta år och arbetat alla dagar i veckan 
året runt, de flesta timmarna med 100 pro-
cent fokus på branschfrågor. 

– Jag kommer fortsätta arbeta med vissa 
pågående projekt och övergripande frågor 
som påverkar branschen, och som jag är 
djupt involverad i sedan lång tid tillbaka. 
Operativa beslut samt det dagliga stora  
flödet av mail och telefonsamtal kommer 
jag att överlämna till min efterträdare. 

Vår bransch är mitt uppe i en enorm om-
strukturering som kommer att fortsätta  
under de närmaste 5–10 åren. Förutom  
digitaliseringen sker en teknikförändring, 
nya affärsmodeller introduceras, nya digi-
tala lösningar utvecklas och arbetsprocess-
erna förändras. Vårt sätt att hanterar kun-
den i olika möten förändras. 

Vi ser nya aktörer på bilmarknaden nu 
när bilar från Kina kommer på bredare front, 
när tillverkarna förändrar en 120-årig dist-

ributionsmodell, allt fler elbilar rullar på 
våra vägar med mindre servicebehov än 
fossil drivna bilar, och nya metoder införs 
för att handha bilunderhåll och mobilitet. 
Detta är exempel på vad som kräver föränd-
ringar. 

Pandemin möjliggör att digitalisering  
accelererar, den digitala mognaden har 
stärkts avsevärt på kort tid, vilket öppnar 
upp för nya möjligheter. Ingen kan luta sig 
tillbaka i tron att man inte kommer på verkas, 
frågan handlar om hur mycket.

Dessutom arbetar sfvf allt intensivare 
med att påverka och förbereda branschen 
för ny lagstiftning, nya gruppundantag, 
sermi, tillgång till digitala plattformar i real-
tid och andra nationella frågor. Alla är av-
görande för att verkstäder ska kunna kon-
kurrera på lika villkor.

Därför känns det naturligt att Pia Erics-
sons deltidstjänst på 60 procent ersätts med 
en heltidstjänst. Claes Åström som har bred  
er farenhet från försäljning, lastbilar, aukto-
 riserad bilhandlare, märkesverkstad,   
märkes  oberoende verkstad och husbilar 
ersätter mig. Och att jag, i min nya roll som 
ordförande och konsult, arbetar för att stödja 
sfvf, hålla juridikutbildningar, vara leda-
mot i arn och Försäkringsnämnden. Detta 
kommer gynna våra medlemmar och bran-
schen. ●

» Jag kommer  
fortsätta arbeta  
med vissa pågående 
projekt som jag är 
djupt involverad  
i sedan lång tid  
tillbaka. « 
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