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Mer än bara ett hantverk

Idag handlar det om betydligt mer än att få till en snygg lackering när man ska 
reparera en bil. Som fordonslackerare blirmdina kunder hela tiden större och de 
ställer idag högre krav påmleveranssäkerhet, korta leveranstider och låga priser.

Därför räcker det inte med att bara fokusera på själva hantverket i din 
verksamhet. Om du vill tillmötesgå kundernas krav måste du förutom en hög 
kvalitet också vara säker på att din verkstad drivs på det effektivaste sättet med 
högsta produktivitet och lägsta möjliga kostnader.

Vi på PPG är redo att rusta dig för den här verkligheten. Som partner hos oss 
får du tillgång till vårt MVP-koncept, som ger dig nödvändiga verktyg för att 
säkerställa att din verkstad är förberedd för den nya verkligheten.

Inga överraskningar   

Tanken bakom PPGs MVP-koncept utgår från LEAN-principerna och kombineras 
med våra marknadsledande IT-system för processoptimering, så att du alltid 
får de nyckeltal du behöver för att tillsammans med oss kunna optimera din 
verkstad. 

Samtidigt får du inga överraskningar med PPG: MVP-konceptet är en integrerad 
del av vårt sätt att arbeta – och det kostar inget extra. Vi är nämligen först nöjda 
när vi genom nära samarbete har sett till att ditt företag är redo att vara en av 
framtidens vinnare.

Vi ser fram emot att göra din verkstad redo för framtiden.

Peter Boelsmand
Training Manager Nordic

Förbered dig för framtiden
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Kvalitetsutbildningar

Hos PPG vill vi vara säkra på att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga 
upplevelse när de deltar i våra kurser. Det är därför vi har byggt vårt 
Nordic Training Center. Centret är utrustat med några av de bästa och 
modernaste tekniska faciliteterna, och lackboxen är extra stor så att flera 
kursdeltagare ska kunna jobba samtidigt. I kombination med en trivsam 
och ljus miljö är centret optimalt utrustat för både praktisk och teoretisk 
undervisning. 

Det centrala läget bara 30 minuter från Köpenhamns flygplats gör det 
lättillgängligt för kursdeltagare från hela Norden, och Köpenhamns stora 
urval av restauranger och hotell garanterar en trevlig vistelse, även när 
dagens undervisning har avslutats. 

För att kunna ge dig som kursdeltagare de bästa förutsättningarna för att 
utveckla ditt kunnande har vi utrustat vårt utbildningscenter med ledande 
tekniska lösningar och den modernaste utrustningen:

• Komplett utbud av det senaste inom slipmedel, poleringssystem, 
senaste sprutpistolstekniken osv.

• Toppmodern lackbox.

• MoonWalk automatiserad blandningsanläggning.

• Separata blandnings- och rengöringslokaler.

• UV- och IR-torksystem.

• Alla tillgängliga kulörverktyg och -program.

• Utbildningslokaler med trivsam atmosfär.

• Modern multimedia- och presentationsteknik.

• Arbetsplatser för små reparationer.
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Utbildning och utveckling på alla nivåer

Utveckling – en förutsättning för framgång

Att vara framgångsrik som fordonslackerare kräver att du hela tiden utvecklas 
i samma takt som marknaden omkring dig: Du har säkert märkt att kunderna 
blir allt större och mer krävande. Det innebär en allt större press på att du och 
ditt företag ska kunna leverera korta reparationstider med effektiva processer i 
produktionen – och kvaliteten ska självklart vara på topp, medan priserna är låga.

Två olika spår

För att få alla dessa ändar att mötas är det viktigt att både ledning och 
medarbetare håller en hög kompetensnivå. Därför erbjuder PPG uppgradering 
av kunskaperna för ledare med vårt MVP-koncept, och för medarbetare i 
produktionen, som kan dra fördel av de produkt- och processorienterade 
utbildningarna. På följande sidor kan du se vilka utbildningar vi erbjuder och läsa 
mycket mer om innehållet för varje kurs. 

Tre nivåer

Förutom att alla i företaget ska ha tillgång till relevanta utbildningar är det viktigt 
att vidareutbildning inte uppfattas som något man bara behöver gå då och då. 

Hos PPG vill vi gärna se till att du som partner har tillgång till ständig fortbildning. 
Därför finns tre olika nivåer, så att både ledare och medarbetare har möjlighet att 
hela tiden utveckla sig – och därmed säkerställa att just din verkstad står rustad 
för att bli en av framtidens vinnare.

Förutom de nivåuppdelade utbildningarna finns dessutom en rad specialiserade 
kurser som medarbetarna kan ta efter behov.

Särskilda kurser för VW och Mercedes

Förutom kurserna i översikten till höger erbjuder vi även särskilda kurser för VW 
och Mercedes. För VW handlar det om kursen TK125, som vi har i samarbete 
med VW, och anmälan till kursen sker därför via din lokala VW-organisation i 
Sverige.

Kursen i garantireparationer för Mercedes är en kurs som går på djupet av allt du 
behöver veta för att kunna följa Mercedes officiella rekommendationer. Anmälan 
sker via den lokala Mercedes-organisationen i Sverige.
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MVP: Från verkstad till affärsrörelse 

Nedan har vi samlat ett axplock av de tjänster som vi erbjuder:

Nyckeltalsrapport: Med vår nyckeltalsrapport kan vi på ett överskådligt sätt se 
var det finns förbättringspotential i din verkstad, men också var ni redan presterar 
tillfredställande. 

Verkstadslayout: Har du behov av att bygga om eller bygga nytt har vi särskilda 
experter som är redo att göra ett inredningsförslag i 3D och bistå dig under hela 
byggprocessen.

Ledarskapsseminarium: Utbildningar i att leda och leda förändring är en 
del av vårt kursutbud, men vi hjälper också gärna till att skräddarsy individuella 
utbildningar för just din verkstad.

Med MVP (Most Valued Partner) tar vi samarbetet med dig ett steg vidare, 
från att bara leverera lackprodukter av hög kvalitet till att tillsammans 
utveckla ditt företag. Tillsammans synar vi din verkstad i sömmarna och hittar 
möjligheter till förbättringar i er vardag. Processen är enkel: Vi använder en 
omfattande verktygslåda med analys- och mätredskap och utför tillsammans 
med dig en analys av utmaningarna och identifierar förbättringspotentialen för 
just din verkstad. 

Därefter tar vi fram en rad rekommendationer om hur du kan öka 
produktiviteten och därmed lönsamheten. Allt detta är naturligtvis helt gratis 
för dig som PPG-kund, för vi vet att våra framgångar är beroende av våra 
kunders framgångar.

De nödvändiga ändringarna kan vara små justeringar och anpassningar, 
medan vissa kan vara mer omfattande och kräva att både ledare och 
medarbetare är med på resan. Det är inte alla verktyg som behöver användas 
vid alla tillfällen. Varje analys skräddarsys för respektive verkstad, så att vi 
lägger fokus där effekten blir som störst för dig.  
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LEAN på eftermarknaden: Med en rad enkla verktyg som tar avstamp i LEAN 
identifieras de viktigaste förbättringsmöjligheterna i din verkstad.

Teknisk granskning: Som partner till PPG kan du få en teknisk 
genomgång av din verkstad och sedan få en rapport som ger dig 
konkreta förslag på förbättringar av arbetsprocesserna med fokus på 
hur du använder produkterna och verkstadens utrustning.

IT-lösningar: Vi erbjuder ett lagersystem som besparar dig 
mycket tid vid beställning av varor. Vi har också en av de 
mest omfattande kulördatabaserna, som garanterar perfekt 
kulöranpassning varje gång.

ProcessManager: ProcessManager är branschens ledande 
verktyg för att säkra överblicken över produktionen. Samtidigt 
får du automatiskt en rad nyckeltal som ger dig möjlighet att 
optimera lönsamheten.
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Målet med våra utbildningar är enkelt: Att hjälpa dig att förbättra 
din verksamhet. Oavsett om målet är att förbättra de tekniska eller 
ledarskapsmässiga kompetenserna erbjuder vi utbildningar som 
passar dina individuella behov. 

Kurserna är uppdelade i två huvudprocesser med tre steg i varje – ett 
spår om verkstadsdrift och ledarskap samt en djupgående teknisk 
utbildning i tre steg som är anpassad för erfarna fordonslackerare som 
vill få tekniska kunskaper på expertnivå. Dessutom erbjuds ett brett 
spektrum av specialiserade tekniska kurser.

Här hittar du en komplett översikt över alla kurser som erbjuds under 
2023. Om du önskar en specifik kurs och ni är fler än fem deltagare 
erbjuder vi även kurser på andra tider, som skräddarsys efter era behov.

Kompetensutveckling – Året runt

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Teknisk 
Process Kulör- & Produktprocesser Sidan 11  

Allt om PPGs produkter och tekniska lösningar Längd: 2 dagar T1 24.-25.

Master Applicator 1 Sidan 12 
Expertkunskaper om alla processer fram tills baslacken  Längd: 2 dagar T2  18.-19.

Master Applicator 2 Sidan 13 
Allt man som expert behöver veta om baslack och klarlack Längd: 2 dagar T3 26.-27.

Master Applicator 3 Sidan 14 
Avancerad baslacksuppbyggnad Längd: 3 dagar T4 04.-06.

Framtidens arbetsmetoder med LEAN och MVP Sidan 15 
LEAN till lackverkstaden Längd: 2 dagar T5 23.-24 17.-18.

Ledarskaps- 
Process Framtidens verkstad med LEAN och MVP Sidan 17 

1:a delen av ledarskapsprocessen: Driftsoptimering och ledarskap Längd: 2 dagar L1 28.-29. 29.-30.

Att leda förändring i fordonsbranschen  Sidan 18 
2:a delen av ledarskapsprocessen: Att leda förändring Längd: 2 dagar L2 15.-16.

Snabba förbättringar - LEAN MVP-workshop i din verkstad - TBD Sidan 19 
3:e delen av ledarskapsprocessen: Tillsammans utvecklar vi din verkstad Längd: 3 dagar L3

Specialiserade 
kurser SMART Repair Sidan 21 

Få framgång med SMART Repair Längd: 2 dagar S1 13.-14.

Delfleet®: Effektiv storfordonslackering Sidan 22 
Specialiseringskurs om lastbilar och storfordon Längd: 2 dagar S2 10.-11.

Optimala Färgprocesser Sidan 23 
Specialiseringskurs i färg- och färgverktyg Längd: 2 dagar S3 22.-23.
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PPG Tekniska kurser

Fundamentet i varje 
hantverksföretag är medarbetarnas 
tekniska kunskaper. Medarbetarnas 
hantverksmässiga kompetens 
avgör företagets kvalitetsnivå, 
reparationstid och i slutändan även 
resultatet.

Tekniskt starka medarbetare som 
hänger med i utveckling, produkter, 
material och reparationsprocesser 
borde därför vara en hög prioritet 
för alla lackeringsverkstäder för att 
säkra en hög kundnöjdhet och hitta 
nya källor för ytterligare intäkter i 
framtiden. 

Därför erbjuder PPG ett stort utbud 
av tekniska utbildningar som är 
anpassade till de utmaningar 
och möjligheter som ni som 
lackverkstad står inför. Våra tekniska 
kurser sträcker sig över flera 
svårighetsgrader och det finns något 
för alla. Från introduktionskurser för 
nya medarbetare som ska lära känna 
våra produkter och IT-lösningar till 
storfordonslackering och SMART 
Repair.

Introduktion till PPGs Tekniska kurser

Tekniska kurser för alla 
Oavsett hur erfaren du är och din 
nuvarande tekniska nivå, erbjuder vi 
tekniska kurser som passar dig. Från 
introduktionskurser och specialkurser 
till våra tre Master Applicator-kurser 
för erfarna, skickliga lackerare, där 
undervisning ges i uppbyggnad före 
baslack, uppbyggnad efter baslack 
resp. avancerad lackuppbyggnad. 
De tre kurserna tas i tre steg och 
tar deltagarnas kunskaper om 
reparationens faser och produkternas 
användning till expertnivå. Kurserna 
är specifikt inriktade på erfarna 
fordonslackerare som vill bli ännu 
skickligare.

T
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Utbildningens innehåll:
Varje resa börjar med ett första steg. 
PPG Kulör- & Produktprocesser är en 
övergripande introduktion för alla nya 
användare av PPGs produktsortiment, 
kulörverktyg och arbetsmetoder. 

Kursdeltagarna får under två 
dagar intensiv utbildning i hela 
produktsortimentet, allmän kulörlära 
och den praktiska användningen inom 
reparationslackeringen. I utbildningen 
ingår dessutom användning av 
IT-systemet PaintManager XI® och 
spektrofotometern RapidMatch™ GO 
med specifikt fokus på PPGs Prime 
och Variant Colour Match System. 
Därutöver innehåller kursen utbildning 
i optimala arbetsmetoder, så att 
deltagarna kan använda systemen så 
effektivt som möjligt i sin vardag.

Mål:
Kursdeltagarna får en bred förståelse 
för PPGs produkter och kulörverktyg 
och kan snabbt identifiera de 
produkter som bör användas för en 
viss reparation. Deltagarna kan utföra 
reparationer av hög kvalitet på alla 
bilmärken i enlighet med tillverkarens 
reparationsrekommendationer. 

Vem kan delta:
Fordonslackerare som är nya 
användare av PPGs produkter 
eller nuvarande PPG-användare 
som har behov av att fräscha upp 
rekommenderade appliceringstekniker.

Ämnen:
• PPGs kulörverktyg. Vad är det och hur kan det hjälpa dig?

• Hur används spektrofotometern RapidMatch™ GO?

• Tekniker för användning av uppsprutskort.

• Förberedelse av ämnet och korrekt appliceringsteknik av produkterna.

• Insikt i kulörlära och hur ögat uppfattar kulörer.

• Hur används PaintManager XI® och hur anpassas det till dina behov?

• Praktiska övningar som omsätter teori till praktik.

• Introduktion av PPGs viktigaste klarlacker.

• Introduktion till PPGs primers och fillers.

• Korrekt användning av vått i vått-primers.

• Spruttekniker för perfekta övergångar.

• MoonWalks roll i en effektiv verkstad.

Datum
24.-25. januari

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

Kulör- & 
ProduktprocesserT1 Allt om PPGs produkter 

och tekniska lösningar
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Datum
18.-19. april

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

PPG Tekniska kurser

Utbildningens innehåll:
Den här kursen är det första steget 
i PPGs tre Master Applicator-
utbildningar, som ger deltagarna 
expertkunskaper om hela 
reparationsprocessen innan baslacken 
appliceras. Utbildningen ger möjlighet 
att verkligen gå på djupet i hela 
processen fram till dess att baslacken 
skall appliceras samt att prova på den 
teoretiska undervisningen i praktiken. 

Du kommer att lära varför optimal 
bearbetning av underlag, användning 
av korrekt primer och filler samt 
förberedelse innan baslack appliceras 
är grundläggande för en korrekt och 
hållbar reparation av hög kvalitet. 

Mål:
Kursdeltagarna får förmåga att snabbt 
identifiera de primers, fillers och 
tillsatsprodukter som krävs för alla 
typer av reparationer och underlag. 
Den kunskapen kan användas för 
att höja kvaliteten på utmanande 
reparationer med nöjdare kunder och 
fler lackeringar som följd. 

Vem kan delta:
Fordonslackerare som är nya 
användare av PPGs produkter 
eller nuvarande PPG-användare 
som har behov av att fräscha upp 
rekommenderade appliceringstekniker.

Ämnen:
• Djub genomgång av olika PPG primers och fillers.

• Undervisning i produkternas kemiska sammansättning och vad det innebär 
för hur de kan användas. 

• Ingående förståelse för olika typer av spackel och för hur de effektivt kan 
användas och bearbetas för felfria reparationer. 

• Val och användning av rätt produkter för olika typer av reparationer beroende 
på underlag och krav på slutresultat. 

• Optimal applicering av primer och filler: Sprutrekommendationer, 
sprutpistolsinställningar och identifiering av korrekt underton.

• Etsande grund vs. epoxi – Fördelar och nackdelar.

• Allt om IR-, UV- och lufttorkning av primers och fillers – och hur du väljer bäst 
lösning vid varje tillfälle.

• Praktiska uppgifter som omsätter teori till praktik.

Master 
Applicator IT2 Expertkunskaper om alla 

processer i reparationen fram 
tills baslacken appliceras. 

12



Utbildningens innehåll:
Utbildningen ger en djupgående 
praktisk och teoretisk förståelse 
för baslack och de modernaste 
klarlackerna på marknaden. Deltagarna 
får således förmåga att välja rätt 
produkter, rätt sprutpistolstyp och 
bemästra alla former av applicering. 
Samtidigt får de en teoretisk förståelse 
för varför klarlacker uppför sig olika 
och hur man kan öka möjligheterna att 
undvika fallgroparna vid applicering.

Mål:
Deltagarna får stor teoretisk förståelse 
för alla relevanta PPG-klarlacker på 

marknaden och genom praktiska 
övningar ökar deltagarnas förmåga 
att applicera klarlack och undvika fel 
handhavande betydligt. Samtidigt 
kommer de alltid att kunna välja exakt 
rätt klarlack för varje uppgift.

Vem kan delta:
Utbildningen är för lackerare som 
vill ha djupgående förståelse för 
användningen av klarlack på en 
avancerad nivå. Alla som gått 
utbildningen ”PPG Master Applicator 
I” kan delta. Utbildningen kräver 
minst 2 års praktisk erfarenhet av 
fordonslackering.

Ämnen:
• Produkttyper: Genomgång av alla premium klarlacker inkl. keramiska och matta 

klarlacker.

• Val av klarlack: Introduktion till hur man väljer rätt klarlack till varje uppgift.

• Praktisk applicering samt jämförelse av resultat vid användning av olika 
klarlacker. 

• Introduktion till rätt användning av skikttjockleksmätare och glansmätare.

• Grundlig introduktion i hur viktigt valet av rätt sprutpistol och rätt inställning är 
för kvaliteten på slutresultatet.   

• IR-torkning av klarlack. Lär dig använda IR-torkning korrekt. 

• Korrekt lufttorkning av klarlacker; hur påverkar luftfuktigheten och temperaturen 
torkningen

• Undervisning i rätt användning av sprutor för applicering av baslack.

• Förstå betydelsen av att välja rätt underton – och se vad som händer om man 
väljer fel.

• Kontrollvarvet: hur det ska göras för bästa slutresultat.

• Praktiska övningar och tips på hur man förbättrar små fel i ytan: Du lär dig hur du 
enklast och bäst tar bort dammkorn, riningar och andra defekter.

Datum
26.-27. september

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

Master 
Applicator IIT3 Allt man som expert behöver veta 

om basfarg och klarlack.
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PPG Tekniska kurser

Utbildningens innehåll:
Master Applicator III är en expertkurs 
i hur man reparerar avancerade 
uppbyggningar som 3 eller 
4-skiktslacker och matta lacker. 
Deltagarna blir redo att kunna utföra 
de svåraste reparationerna snabbt 
och effektivt. Med en avklarad ”Master 
Applicator III”-kurs i bagaget blir du 
verkstadens självklara expert och kan 
ge dina kollegor råd vid utmanande 
lackeringsuppdrag. 

Mål:
Deltagarna ska kunna utföra alla typer 
av reparationer på enklaste och mest 
korrekta sätt. Har man genomfört 
alla tre steg får man en PPG Master 
Applicator-certifiering. Efter att ha 
genomfört alla tre Master Applicator-
kurserna kommer deltagaren med 
sin höga kompetensnivå att kunna 
fungera som verkstadens interna 
PPG-specialist.  

Vem kan delta:
Utbildningen är för erfarna lackerare 
som vill få en djupgående förståelse 
för de mest avancerade lackernas 
uppbyggnad. Alla som gått 
utbildningen ”PPG Master Applicator 
II” kan delta. Utbildningen kräver 
minst 2 års praktisk erfarenhet av 
fordonslackering.

Ämnen:

• Deltagarna får omfattande praktisk erfarenhet med applicering av matta 
klarlacker, matcha glans och säkra perfekta övergångar. 

• Omfattande praktiska övningar i korrekt uppbyggnad av 3-skiktslackeringar.

• Bli expert på utduschningar med infärgad klarlack.

• Lära sig att återskapa matta och strukturerade klarlacksytor för en rad 
specifika OEM-bilmärken.

• Ta del av våra duktiga teknikers mest avancerade appliceringstips.

• Som avslutning ska de uppnådda färdigheterna demonstreras i praktiken för 
att få avslutande certifiering.

Master 
Applicator III

Expertkurs om hur man 

bygger upp komplicerade 

Datum
04.-06. december

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

T4
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Utbildningens innehåll:
I denna workshop får du stifta 
bekantskap med LEAN, som är en av 
de mest välrenommerade metoderna 
för att optimera verksamheter som 
arbetar med produktionsprocesser. 
I denna LEAN-kurs har alla metoder 
anpassats till lackverkstäder och de 
utmaningar det innebär att optimera 
dem. 
 
Kursen är för medarbetare vars 
närmaste ledare har tagit eller vill 
ta motsvarande ledareutbildning 
”Framtidens verkstad med MVP”.

Mål:
Som deltagare får du en rad enkla 
redskap för att hinna med mer inom 
samma mängd tid. Detta uppnås 
genom en ökad överblick över 
flaskhalsar på verkstaden, optimalare 
inredning av verkstaden, finjustering 
av arbetsprocesser samt bättre 
fördelning av arbetsuppgifterna på 
verkstaden. 

Vem kan delta:
Deltagarna är medarbetare som 
arbetar med lackering och/eller 
skadereparation på lackverkstäder 
eller nyckelmedarbetare med ansvar 
för delar av driften i produktionen. 
Deltagare kan också vara förmannen 
på verkstaden.

Ämnen:
• Få förståelse för paradigmskiften: Vad är ett paradigmskifte och vad innebär 

det när en paradigm skiftar? Och vad betyder det för dig som medarbetare 
på en lackverkstad?

• Grundläggande principer för LEAN för eftermarknaden: Lär dig hur du lätt 
kan mäta din verkstads produktivitet och hur du enkelt hittar områden som 
kan förbättras så att ni kan producera fler bilar på samma tid.  

• Grundläggande LEAN-redskap: Här presenteras du för en rad enkla redskap 
för att hitta flaskhalsar i produktionen som du kan ta med dig hem och 
använda för att underlätta din vardag.

• Processdesign & planering av arbetet: Med enkla metoder får du här 
möjlighet att synliggöra hur du kan identifiera irrelevanta arbetsprocesser i 
din verkstad. Därmed kommer du att hjälpa dig själv och dina kollegor till att 
arbeta smartare och hinna mer med samma arbetsinsats. 

• Organisering av verkstaden enligt 5S-principerna: Här får du upp ögonen för 
vad du har att tjäna på att rätt saker ligger på rätt plats vid rätt tidpunkt    

• Implementering av förändringar: Lär dig hur du på bästa sätt inför de 
nödvändiga förändringarna på verkstaden och ser till att de nya metoderna 
blir en integrerad del av arbetsprocesserna.

Framtidens arbetsmetoder 
med LEAN och MVP

Teknisk LEAN-utbildning för 
kortare reparationstider

Datum
23.-24. maj & 17.-18. oktober

Antal deltagare: 
14 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

T5
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Att vara ledare på en lackverkstad 
idag kräver helt andra kompetenser 
än för bara 5–10 år sedan. 
Kunderna har blivit mycket större 
och de kommer i ännu högre 
grad än tidigare att utmana dig 
för att få lägre priser och kortare 
reparationstider. 

Dessa nya utmaningar påverkar 
också ledarrollen. För att kunna 
möta de nya kraven från kunderna är 
det viktigt att du har en rad verktyg 
som ser till att din verksamhet drivs 
med högsta möjliga produktivitet 
och lägsta möjliga kostnader. Det 
är bara så du kan säkerställa att din 
verkstad kan fortsätta tjäna pengar i 
en ökande konkurrens.

Samtidigt ska du som ledare kunna 
hjälpa dina medarbetare tryggt genom 
de förändringar som är nödvändiga 
att införa för att uppnå önskade 
produktivitetsförbättringar i verkstaden. 

Den centrala motivationen
En annan central kompetens på den 
nuvarande ombytliga eftermarknaden 
är att se till att du kan motivera dina 
medarbetare så att de alltid gör sitt 
bästa. Därmed blir det också din 
verkstad som sitter på branschens 
duktigaste medarbetare – och drar till 
sig fler av samma sort.

På kommande sidor kan du läsa 
om vilka utbildningar vi på PPG har 
skräddarsytt till dig, så att du får rejält 
på fötterna för att just din verkstad ska 
vara bland dem som vinner kunderna i 
framtiden.

PPG Ledarskapskurser

Introduktion till PPGs LedarskapskurserL
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Utbildningens innehåll:
I denna workshop får du stifta 
bekantskap med LEAN, en av de 
mest välrenommerade analys- och 
arbetsmetoderna för att optimera 
verksamheter som arbetar med 
produktionsprocesser. Den här 
LEAN-utbildningen är noga anpassad 
efter de krav och utmaningar 
lackverkstäder står inför och därmed 
får du allt det kursinnehåll som är 
relevant för dig och lätt kan överföras 
till din vardag. 
För att få fullt utbyte av de redskap 
som introduceras ska verkstadens 
medarbetare gå utbildningen 
”Framtidens arbetsmetoder med 
LEAN & MVP”.

Mål:
Utbildningen gör dig som ledare 
redo att optimera produktiviteten i 
din verkstad genom eliminering av 
flaskhalsar, ökad förståelse för LEAN-
metodens centrala nyckeltal samt 
via större insikt identifiera alternativa 
möjligheter för uppdelning av 
arbetsprocesserna i verkstaden. 

Vem kan delta:
Utbildningen är för ledare och förmän 
som vill säkerställa att just deras 
verkstad står rustad för att leverera 
maximal lönsamhet i en ombytlig 
bransch.

Ämnen:
• Få förståelse för paradigmskiften: Vad är ett paradigmskifte och hur är de 

relevanta för din verksamhet? Vad har de för betydelse för dig som ledare och 
vad händer när de förändras?

• Grundläggande principer för LEAN för eftermarknaden: Lär dig hur du kan mäta 
din verkstads produktivitet och hur du enkelt hittar de lägst hängande frukterna 
i jakten på en mer effektiv reparationsprocess.  

• De grundläggande LEAN-redskapen och -nyckeltalen: Här presenteras du för 
en rad enkla redskap för att hitta flaskhalsarna i din verkstad, som du kan ta 
med dig hem och använda för att genomföra optimeringar i din egen verkstad.

• Processdesign & resursplanering: Här synliggörs hur du kan identifiera 
överflödiga eller irrelevanta delprocesser i din verkstad. Därefter kommer du att 
kunna utarbeta nya, bättre och mer relevanta arbetsprocesser. 

• Organisera verkstaden enligt 5S-principerna: En alltför stor del av de flesta 
verkstäders vardag läggs på att gå långt för att hämta redskap. Med 5S lärd du 
dig vad din verkstad tjänar på att rätt saker ligger på rätt plats.    

• Implementering & ledarskap i förändring: Förändringar i medarbetarnas 
arbetsdag kan vara svåra att vänja sig vid. Lär dig hur du inför förändringar i 
verkstaden och säkerställer att medarbetarna arbetar med dig och vad de får 
ut av förändringarna.

Framtidens verkstad 
med LEAN och MVPL1 Första delen av PPGs 

ledarskapskurser

Datum
28.-29. mars & 29.-30. augusti

Antal deltagare: 
14 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.
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Utbildningens innehåll:
”Att leda förändringar i 
fordonsbranschen” är steg två för alla 
som gått utbildningen ”Framtidens 
verkstad med LEAN & MVP”. Syftet är 
att du som ledare ska kunna anpassa 
din verksamhet till en värld i konstant 
förändring. 

Du kommer att få insikter som gör det 
enklare att få personalen att anpassa 
sig och följa dig som ledare, och du får 
hjälp att leda dina medarbetare genom 
de förändringar som är nödvändiga för 
att säkerställa att din verksamhet är en 
av dem som vinner kunder i framtiden.

Mål:
Kursen kommer att stärka din 
förmåga att både leda förändringar 
och förstå de olika faserna i ett 
förändringsprojekt. Därmed kommer du 
att bli bättre på att framgångsrikt leda 
förändringar och öka sannolikheten 
för att få dina medarbetare med dig 
i förändringen. Utbildningen utgår 
från både de ledarskapsmässiga 
och mänskliga aspekter som ingår i 
förändringsprocesser.

Vem kan delta:
Utbildningen är steg två för alla som 
gått ”Framtidens verkstad med LEAN 
& MVP”. Deltagarna kan vara förmän, er 
eller ägare i företaget. 

Ämnen:
• Världen runt omkring dig förändras - men gör du?

• Ledarens nya roll på eftermarknaden – är du tillräckligt förberedd för att 
hantera dina kunder och medarbetare i framtiden?

• Vad är ledarskap – och vad är bra ledarskap?

• Arbetar du och dina medarbetare åt samma håll och mot samma mål?

• En ”burning platform” som förutsättning för förändring.

• De olika faserna i varje förändringsprocess och lär dig mer om vilka saker 
som är en nödvändig förutsättning för att framgångsrikt implementera 
förändringar.

• Så får du dina medarbetare tryggt över till den andra sidan.

• Hur mäter du om du lyckats med förändringen?

Datum  
15 - 16 november

Antal deltagare: 
12 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

PPG Ledarskapskurser

Att leda förändringar 
i fordonsbranschenL2 Vänd svåra förändringar 

till företagets styrka
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Kursens längd: 
2 - 3 dagar.

Datum: 
Bestäms för varje kurs.

Antal deltagare: 
Bestäms för varje kurs.

Pris: 

Gratis.

Utbildningens innehåll:
LEAN MVP-workshopen handlar om 
att skapa snabba förändringar på 
din verkstad. Det gäller att identifiera 
avgränsade områden där avgörande 
förbättringar ska genomföras på kort 
tid.  
 
Därför genomförs workshopen ute 
på din egen verkstad och drivs av en 
kompetent LEAN-konsult från PPG 
eller en av våra återförsäljare.

Mål:
Utbildningen är tänkt att skapa 
omedelbara förbättringar på din 
verkstad inom ett närmare definierat 
område som är bestämt specifikt 
för din verkstad. Samtidigt fastställs 
en kontrollplan som säkerställer att 
förbättringen också upprätthålls i 
framtiden. 

Vem kan delta:
Utbildningen är steg tre för alla som 
gått ”Framtidens verkstad med LEAN 
& MVP” samt utbildningen ”Att leda 
förändringar i fordonsbranschen”. 
Deltagarna kan vara förmän, ledare 
eller ägare i företaget. 

Ämnen:
• Identifiering av området eller processen som är den som workshopen ska 

handla om. 

• Etablering av en gemensam förståelse för de mest optimala redskapen för 
planering av en skadereparation.

• ”Lär dig se förbättringspotentialen” genom att använda relevanta LEAN-
metoder.

• Definiering av den optimala framtida processen på verkstaden.

• Definiering av vem som har vilken roll i den framtida optimala 
reparationsprocessen.

• Genomgång av handlingsplaner, så att alla vet vem som gör vad för att 
uppnå önskade förbättringar.

• Etablering av en kontrollplan så att förbättringarna upprätthålls i framtiden.

Snabba förbättringar - 
LEAN MVP-workshop 
på din verkstad

L3 Testa principerna med oss 

på din egen verkstad
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Vet du vart ert företag är på väg och 
vilka utmaningar ni kommer att stå 
inför i framtiden? Stå i frontlinjen med 
ditt företags utmaningar och skaffa 
de nödvändiga kunskaperna redan 
innan behovet uppstår.

Fordonslackeringsbranschen 
förändras ständigt och kräver att man 
tar till sig nya tekniska kunskaper. 
Oavsett om behovet uppstår löpande 
eller kommer plötsligt genom en ny 
kund, är det viktigt att snabbt kunna 
ta till sig de kunskaper som krävs 
för att kunna utföra nya, utmanande 
reparationer.

Därför erbjuder PPG 
förutom inledande och 
fortsättningsutbildningar steg för 
steg också ett brett spektrum av 
specialiserade tekniska utbildningar 
som täcker alla typer av reparationer. 
Oavsett om företaget behöver 
större kunskaper om SMART 
Repair, storfordonslackering eller 
färgverktyg,hittar du en utbildning hos 
PPG som matchar era behov. 

S

På följande sidor hittar du en komplett 
översikt över alla specialiserade 
tekniska kurser som PPG erbjuder. 
Om du önskar en specifik utbildning 
och ni är över fem deltagare kan 
vi även erbjuda skräddarsydda 
utbildningar till just din verkstad. 

PPG Specialiserade kurser

Introduktion till Specialiserade kurser
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Datum
13.-14. juni

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

Utbildningens innehåll:
SMART Repair är en effektiv 
reparationsmetod för småskador och 
repor och erbjuder goda möjligheter 
att utföra snabba och effektiva 
skadereparationer. Kursdeltagarna 
lär sig hur man effektivt utför 
SMART Repair-reparationer till 
fördel för verkstadens effektivitet, 
materialförbrukning och lönsamhet. 

Dessutom går man igenom hur 
SMART Repair på bästa sätt kan 
integreras i verkstadens dagliga 
arbetsprocesser samt hur metoden 
kan användas för att skapa 
merförsäljning

Mål:
Metoden lär kursdeltagarna att 
minska tids- och materialåtgång 
vid mindre reparationer. Verkstaden 
kommer dessutom att uppleva högre 
kundnöjdhet tack vare den kortare 
reparationstiden samt eventuellt en 
ökad omsättning från merförsäljning. 

Vem kan delta:
Fordonslackerare och förmän som 
är intresserade av att lära sig mer 
om reparationsmetoden och hur den 
kan vara en källa till merförsäljning i 
verkstaden. 

Ämnen:
• Vad är SMART Repair och hur används den på bästa sätt i verkstaden?

• Vad kan metoden göra för din verkstad i förhållande till försäljning, kundnöjdhet, 
kvalitet och ekonomi?

• Vilken utrustning ska användas och hur används den på bästa sätt för olika 
slags reparationer?

• Undervisning i korrekt SMART Repair appliceringsteknik och 
sprutpistolsinställningar.

• Bearbetning av underlag och förberedelse av ämnet innan sprutning.

• Korrekt användning av UV-produkter.

• Poleringsteknik för en felfri övergång och perfekt kulörmatchning. 

• Hur SMART Repair kan användas som ett starkt redskap för att skapa 
merförsäljning. 

• Hur SMART Repair på bästa sätt kan integreras i din verkstads vardag och 
effektivisera produktionsflödet.

SMART RepairS1 Snabbare reparationstider 
med högre vinstmarginal
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Utbildningens innehåll:
Denna specialiserade kurs täcker 
lackering av stora yrkesfordon som 
bussar och lastbilar och gäller både 
reparationer och nylackeringar. 
Kursen har därmed ett mycket brett 
användningsspektrum. Deltagarna 
i kursen lär sig att använda Delfleet 
lackeringssystem samt välja vilka 
produkter som bör användas för en 
viss uppgift. I slutändan är målet 
att lära deltagarna att använda 
produkterna på ett sätt så att 
bestämmelserna i VOC-direktivet 
följs.

Mål:
Metoden lär kursdeltagarna att 
minska tids- och materialåtgång 
vid mindre reparationer. Verkstaden 
kommer dessutom att uppleva högre 
kundnöjdhet tack vare den kortare 
reparationstiden samt eventuellt en 
ökad omsättning från merförsäljning. 

Vem kan delta:
Fordonslackerare och förmän som 
är intresserade av att lära sig mer 
om reparationsmetoden och hur den 
kan vara en källa till merförsäljning i 
verkstaden. 

Ämnen: 
• Vad är storfordonslackering och vad kan den göra för din verkstad?

• Grundlig genomgång av alla Delfleets produkter.

• Vilka användningsmöjligheter har produkterna?

• Fördelar för brukare vid användning av Delfleet-systemet.

• Skillnaden mellan olika underlag på yrkesfordon.

• Optimal användning av slipsystem och hjälpmedel vid förberedelserna 
innan sprutning.

• Förberedelse av underlaget.

• Användningsmöjligheter för olika primers, baslacker samt direct gloss-
produkter i Delfleets lackeringssystem.

• Genomgång av relevanta klarlacker för storfordonslackering.

• Introduktion till lackeringsförberedelser som följer VOC-bestämmelserna.

• Rekommendationer av sprutpistoler och korrekt inställning.

• Praktiska övningar som omsätter teori till praktik. 

Datum
10.-11. oktober

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

PPG Specialiserade kurser

Delfleet©: Effektiv 
StorfordonslackeringS2 Specialiseringskurs om 

lastbilar och storfordon
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Datum
22.-23. augusti

Antal deltagare: 
8 deltagara

Pris: 
Kursen är gratis. 

Avgift för sen avbokning.

Utbildningens innehåll:
En av de viktigaste detaljerna när det 
gäller lackering av bilar är naturligtvis 
att man hittar den rätta kulören. 
Optimala Färgprocesser-kursen 
omfattar färglära och färgfysik och 
hur detta i praktiken används inom 
lackering och för bedömning av 
kulörvarianter. Härutöver undervisas 
i PaintManager-systemet och 
RapidMatch spektrofotometern. Fokus 
kommer även att ligga på PPG:s Prime 
och Variant Colour Match System. 
Dessutom får deltagarna utbildning 
i olika arbetsmetoder så att man ska 
kunna använda systemen så effektivt 
som möjligt.

Mål:

Deltagarna får en stor förståelse för 
färgfysik och hur variation i ljus kan 
påverka valet av variant. Deltagarna 
kommer att kunna använda denna 
förståelse för att kunna kompensera för 
variation i ljus samt utföra anpassningar 
av den enskilda variantkoden så 
att den exakt matchar den enskilda 
reparationen och därmed minimerar 
risken för fel. 

Vem kan delta:

Kursen riktar sig till alla lackerare som 
vill skaffa sig större förståelse för 
färgfysik, bedömning och val av variant, 
anpassningar av kulören samt korrekt 
sprutteknik vid 3-skiktslackeringar.

Ämnen: 

• Grundläggande personlig säkerhet.

• Grundläggande och avancerad färglära.

• Kulöruppfattning och hur den påverkar valet av den korrekta varianten.

• Vad är metameri och hur undviker du det genom kulörjustering? 

• PPG:s kulörsystem. Vad är det och hur kan det hjälpa dig?

• PPG EasyColor – hur kan det hjälpa dig och när bör du använda det?

• Kulörverktyg – hur ska de användas för att uppnå bästa resultat?

• Så används PaintManager.

• Så justerar man i PaintManager och PaintManager® XI. Så används 
RapidMatch ™ Go spektrofotometer.

• De bästa teknikerna när man gör provsprayningskort.

• Praktiska övningar med 3-skiktslackering.

Optimala FärgprocesserS3 Specialiseringskurs i 

färg- och färgverktyg 
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Frågor och anmälan:
Om du har frågor om innehållet i 
en kurs eller om du vill veta vad de 
angivna villkoren i kursbeskrivningen 
innebär för dig eller dina 
medarbetare är du välkommen att 
kontakta oss. 

Våra experter erbjuder gärna 
individuell rådgivning om val av kurs.

Inför varje kurs kommer det att vara 
sista anmälningsdag 1 månad innan 
kursstart, därför är det viktigt att 
kursen bokas i god tid. Dessutom 
har vi som krav att det ska vara minst 
fem anmälda kunder till respektive 
kurs för att vi ska kunna hålla den.

Anmälan till kurser ska göras via mejl 
eller telefon på:

Mejl: scantraining@ppg.com

eller

Tel. +45 278 703 52

Ankomst och hotellbokning:
När du har anmält dig till en av våra 
kurser kommer du att tillsammans med 
kursinbjudan få detaljerad information 
om ankomst och hotell.

Vi har förhandsbokat ett antal hotellrum 
i samband med varje kurs. Kontakta 
oss för att få ett bokningsnummer.

PPG Scandinavia betalar för själva 
kursen, men står inte för resekostnader 
och hotell. Lunch och middag 
första kursdagen samt lunch andra 
kursdagen ingår i kursen.

Praktisk information
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PPG Sweden AB
Transformatorgatan 6
721 37 Västerås
Tel.: 21 81 61 88 
Kundservice@ppg.com
www.ppgrefinish.se

PPG Sweden AB
Vävlagargatan 9
507 30 Brämhult
Tel.: 033 16 96 30

PPG-logon, Envirobase, Delfleet, Greymatic och CeramiClear är registrerade varumärken som tillhör PPG Industries Ohio, Inc.
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