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FR2000-standarden rekommenderad att utgöra grund för  
det nya ledningssystemet Godkänd Bilverkstad 

Motorbranschens riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) 
har i samråd med Konsumentverket (KoV) tagit fram Godkänd Bilverkstad ¬– ett nytt 
ledningssystem som ska säkerställa den kvalitet och det konsumentskydd som biläg-
are har rätt att kräva av en fordonsverkstad. 

FR2000 är en av fåtalet standarder som rekommenderas av de bägge branschfören-
ingarna att ligga till grund för det nya ledningssystemet.

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ som tillkommit efter påtryckningar från bland annat regering-

en om att bilägarna verkligen ska få vad de betalar för. I korthet handlar det om ett ledningssystem som 

säkerställer kvalitet och fackmässighet vid service- och reparationer av person- och transportbilar upp till 

3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton. 

– Vår bransch har en stor utvecklingspotential, för att uttrycka det diplomatiskt. Vi behöver rätta till oss! 

säger Bo Ericsson, vd för Sveriges fordonsverkstäders förening. 

ETT KÖRKORT FÖR BILVERKSTÄDER

– Godkänd Bilverkstad ger verkstäderna möjlighet att visa att de bland annat uppfyller alla gällande lag-

krav samt branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor. De som är med har dokumenterat 

ordning och reda på verksamheten, och de utför sina arbeten på ett korrekt sätt. De har helt enkelt tagit 

körkort för att driva bilverkstad, menar Bo Ericsson.
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STANDARD FÖR MINDRE OCH MEDELSTORA

– FR2000 är en svensk standard som användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat 

ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är särskilt 

utvecklad och lämplig för mindre till medelstora företag genom sin pragmatiska, flödesorienterade och 

pedagogiska uppbyggnad.

– Många bilverkstäder använder FR2000 redan idag, och det är därför naturligt att FR2000 rekommen-

deras av MRF och SFVF att utgöra grund för ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt Godkänd 

Bilverkstad, säger Thomas Dahlberg, styrelseordförande i FR2000.

EFFEKTIVARE MED SAMORDNADE REVISIONER

– De fordonsverkstäder som idag är certifierade enligt FR2000 kan fortsätta vara det och komplettera sitt 

nuvarande ledningssystem så att det även täcker in kraven i Godkänd Bilverkstad. De oberoende reviso-

rer som FR2000 anlitar är dessutom godkända att utför revison enligt Godkänd Bilverkstad, vilket skapar 

goda möjligheter till effektivisering och samordningsvinster, avslutar Thomas Dahlberg.

FÖR MER INFORMATION:

Thomas Dahlberg

Styrelsens Ordförande, FR2000

070-962 75 98

thomas.dahlberg@fr2000.se


