
MRFs plåt- och lacksektion

För dig inom lack-  
& skadeverkstad



MRF har kontakt med myndigheter, diskuterar med försäkringsbolag samt deltar i tidsstudier  
och branschforum.  
 

Vi bevakar och testar nya material och tekniker för att garantera säkra och effektiva reparationer 
även i framtiden. MRF genomför kontinuerligt undersökningar och enkäter där du som MRF-företag 
sätter betyg och ger synpunkter. 

Utbildning och skolfrågor är ett av MRFs fokusområden. Genom att ställa krav och bidra med  
resurser till gymnasie- och vuxenutbildningar vill vi skapa förutsättningar för en attraktiv bransch.  
 

Tillsammans kan vi påverka och som medlem i MRF kan både den lilla och den stora lack- och  
skadeverkstaden påverka utvecklingen i branschfrågor.

Medlemskap i MRF Vad kan vi hjälpa dig med  
inom lack- och skadeverkstad?

Kvalitetssäkrad 
skadeverkstad

MRF VIM - digitala verkstaden MRFs Plast- 
lack- & 
skadekonferens

Kvalitetsledningssystem för skadeverk-
städer inom person- och transport-
bilar. Riktlinjerna bidrar till att säker-
ställa kvaliteten på verkstadens lack- 
och skadereparation. 
 
Detta är ett levande dokument där 
alla punkter ständigt utvecklas och 
förtydligas. Dokumentet är gratis och 
fritt för samtliga att använda, det finns 
att ladda ner på MRFs och BIL Swedens 
hemsidor. 

Ett årligt uppskattat event för alla 
företag i branschen. 

Programmet bjuder på föreläsningar 
inom aktuella ämnen och är ett unikt 
tillfälle för kontaktskapande  som 
samlar över 300 personer från bran-
schen. Konferensen avslutas med 
årets branschfest. 

Branschens bästa premieras och  
flera utmärkelser såsom Årets företag 
och Bästa försäkringsbolag delas ut.

MRF utvecklar och distribuerar MRF VIM, ett kompetent system 
för planering och fakturering i verkstaden. MRF VIM utvecklas 
löpande för att tillgodose branschens ökade krav. 
 
Nya funktioner såsom integrerade reparationsanvisningar, 
effektivare planering och integration med ekonomisystem ligger 
i planeringen.  

MRF brinner för kompetens
Vi arrangerar utbildningar inom allt från ekonomi till arbetsmiljö. 
Stärk ditt företags konkurrenskraft genom kompetenshöjning och 
få en inblick i de aktuella branschfrågorna.

Ekonomiutbildningar med grundläggande bransch- 
inriktad ekonomi, t ex kalkylutbildning. 
 
Tidlisteutbildning - lär dig tidssätta lackeringsarbeten. 
 
Utbildningar inom arbetsmiljö

Plastutbildningar - på olika nivåer.

Verkstadsjuridik - höj kompetensen hos din personal och få 
bättre lönsamhet och nöjdare kunder. 

HR-utbildningar - employer branding, rekrytera rätt samt  
intervjuteknik.

Som medlem i MRF får du kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör din verksamhet. Det kan 
vara tvister med kunder, leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter.

Varje år genomförs MRFs försäkringsbolagsenkät som tar tempen på samarbetet mellan verkstäder 
och försäkringsbolag. 

MRF driver rekryterings- och skolfrågor samt genomför aktiviteter för att populärisera yrkena då 
branschen behöver många nya medarbetare. Vi bidrar i arbetet att kvalitetssäkra fordonsprogram-
met t ex via certifieringen av Motorbranschcollege.

Support i lack- & skadefrågor gällande tidssättning, tekniska frågor och arbetsmiljö.

MRF utvecklar och distribuerar branschanpassade system, t ex MRF VIM och MRF Kalkyl.  Vi är 
branschrepresentant när det gäller tidsstudier, tidsformler och skadeoffertsystem.

Du får alltid specialpriser på utbildningar, event  och branschanpassade system. 

MRF ger dig som medlem möjlighet till ett unikt nätverk där  
du kan prata med kollegor inom branschen.

Idag har vi cirka 750 lack- och skadeverkstäder anslutna till MRF, vilka står för 85 % av 
alla skadereparationer i Sverige.  Är du verksam i vår bransch har du mycket att vinna 
på att gå med du också. Vi bevakar dina intressen, ger dig råd och bra verktyg, samt 
stärker ditt varumärke. Prenumerera på våra nyhetsbrev och läs mer på mrf.se.

”Som medlem i MRF får vi ett försprång eftersom   
MRF engagerar sig i frågor som vi varken har tid eller resurser till.” 

”Till MRF kan jag alltid ringa och diskutera olika lösningar i 
processen samt ställa frågor inom juridik.” 

Göran Risberg,  skadechef Helmia Bil ABMatte Eriksson, vd Bilskadecenter Mittsverige AB



Ta en titt på våra 
medlemsförmåner.

MRF erbjuder rådgivning, lokal närvaro, 
kurser, programvaror och ett flertal 
förmånliga rabattavtal med viktiga leverantörer i 
branschen. Läs mer om alla förmånliga medlems-
erbjudanden på mrf.se

Expertrådgivare. Goda råd är vår viktigaste förmån. 
Vi har hela sex personer som är experter inom det som 
rör bilbranschen och dess företagande. Är du medlem i 
MRF kan du maila eller ringa till dem. Fråga om allt från 
gruppundantaget och allmän biljuridik till praktiska 
verkstads- och bilhandelsfrågor och tekniska föreskrifter.

Juridisk rådgivning. Vår förbundsjurist hjälper 
dig med allmänna och specifika frågor som rör ditt 
företagande. Du kan även få hjälp med rådgivning i 
förhandlingar och när du skriver avtal.

Lokal närvaro. MRF har 23 distrikt från Kiruna i 
norr till Ystad i söder. Distrikten kan ta de lokala 
frågorna och du bygger även ett nätverk med andra 
branschföretag i ditt närområde.

Böcker för bilhandel och servicemarknad. Våra 
böcker har sålt i stora upplagor och används dagligen 
i bilhandelsföretag och på serviceverkstäder. Juridik-
böckerna är vägledande i MRFs juridikutbildningar. 
Nya versioner ute nu.

Mjukvara för branschföretag. MRF erbjuder moln-
baserad mjukvara, som är oumbärlig i vardagen. 
Idag finns MRF Online, MRF Begtest och MRF Kalkyl.
Det senaste tillskottet är MRF VIM, en mjukvara för 
lack- och verkstäder med flera. Utbudet utvecklas 
hela tiden och som medlem erbjuds du specialpris på 
några av de bästa lösningarna i branschen.

Kurser och event Våra branschanpassade  
utbildningar och event är unika och anordnas enbart 
via oss på MRF. Passa på att utöka dina kunskaper 
eller få en inblick i de branschfrågor som är aktuella 
just nu. Specialpris för MRF-medlemmar.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA®. 
Safe Solution AB erbjuder ett nytt unikt och patenterat 
säkerhetsskydd som har utvecklats i USA. SmartDNA® 
är omöjligt för brottslingar att tvätta bort, förstöra 
eller på annat sätt skydda sig emot.

Nyckeltalsinstitutet som erbjuder nyckeltal för 
kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs 
– personalen.

AM Systems molntjänst hjälper dig digitalisera 
och effektivisera alla nödvändiga processer i din 
organisation såsom formulär, underhåll, rapporter, 
policyer, bedömningar.

Fordonsliggare AB har en ackrediterad lösning som 
är väl beprövad sedan 2010. Nytt samarbetsavtal med 
MRF.

Movenium är leverantör av en digital personalliggare, 
Visma Entry, som är en komplett lösning för att 
möta Skatteverkets nya krav för personalliggare inom 
fordonsbranschen.

Carfax är leverantör av fordonshistorik för 
begagnade bilar. Carfax-rapporten hjälper hundratals 
köpare av begagnade bilar att ta bättre köpbeslut 
varje dag. Som medlem i MRF får du ett förmånligt pris 
på Carfax Dealer Program.

Personlig svarsservice erbjuder en rad olika tjänster, 
bland annat telefonpassning, bemannad webchatt och 
servicebokning. 

Scandic Hotels har över 80 hotell i Sverige. Ska du 
resa i tjänsten eller privat och behöver övernattning är 
Scandic ett bra val. 

Skatterättsskydd. Som medlem i MRF kan vi erbjuda 
dig och ditt företag ett juridiskt skydd om du har 
oturen att hamna i en tvist med Skatteverket, något 
som drabbar tiotusentals företag varje år.

Circle K erbjuder alla företag anslutna till MRF ett 
förmånligt erbjudande på företagskort. Förutom 
fina rabatter på drivmedel och trafikprodukter så 
har Circle K Sveriges största nätverk med cirka 800 
tankställen. 

Willis är marknadsledande i Sveriges inom 
försäkringsförmedling och riskrådgivning. 
I samarbete med MRF har Willis tagit fram en företags- 
och flytande försäkring som helt är anpassad efter 
MRF-medlemmars behov. 

Training Partner och MRF erbjuder MRF-
företagen medlemspriser på utbildningar inom 
fordonsbranschen. I samarbete med Training Partner 
har vi ett antal intressanta utbildningserbjudanden. 

Ikaros erbjuder MRF-företagen fri, telefon- 
konsultation och rabatt på Ikaros tjänste- och 
produktutbud. MRF vill genom samarbetet med 
Ikaros göra det enkelt för medlemsföretagen att få rätt 
konsultation i miljöfrågor.

Instagram  www.instagram.com/mrfpavag/

Twitter  twitter.com/MRF_Sverige

Facebook  www.facebook.com/motorbranschensriksforbund
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åRättvisa bilskatter www.facebook.com/bilskatter/
Gilla bilen www.facebook.com/GillaBilen/
Utan bilen stannar Sverige www.utanbilenstannarsverige.se
Östlig förbindelse www.facebook.com/ringleden

Har du frågor eller vill veta mer kontakta oss - www.mrf.se

Vår branschtidning 
ingår för medlemmar 
Vi håller våra läsare uppdaterade om vad 
som händer i vår värld och i omvärlden. 
Vi står på läsarens sida, inspirerar och 
entusiasmerar, vidgar perspektiven, 
ger matnyttiga tips och idéer och 
försöker medverka till att bilbranschen 
blir en bättre bransch att verka i!  

Vi finns också på motorbranschen.mrf.se


