
 

 

 

Protokoll fört vid Samverkansgruppsmöte 2021-03-22 
 

Plats/datum: Mötet hölls via Teams, 2021-03-22 
 

Närvarande: 
Per Bergholm (PB), if (Justerare av protokoll) 
Fredrik Westerlind (FW), Folksam 
Denis Mulasmajic (DM), Dina Försäkringar 
Ville Semi (VS), Länsförsäkringar 
Peter Afzelius (PA), CAB 
Mats Wästvind (MW), CAB 
Kristian Révay (KR), CAB 
Markus Carlén (MC), CAB 
Anders Lindkvist (AL), CAB (Protokollförare) 
 

Ej närvarande: 
Jan Olvenmo (JO), MRF 
Bengt Öberg (BÖ), MRF 
Michael Bergvall (MB), SFVF 
Anders Karlsson (AK), BIL Sweden 

1. Inledning 

CAB (KR) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 
 
CAB (KR) meddelar att motorbranschorganisationerna (MRF, SFVF och Bil Sweden) i fredags, den 
19/3, tackat nej till att delta på detta möte med Samverkansgruppen. Skälet är att de inte är 
nöjda med de svar som CAB har gett på deras frågor rörande ytriktastudien och man önskar ett 
separat möte med CAB om detta. CAB har svarat motorbranschorganisationerna att diskussioner 
rörande tidsstandarderna sker i Samverkansgruppen, där representanter för samtliga parter kan 
delta. Det görs inte med enskilda aktörer. 
 
CAB (KR) går genom dagordningen för mötet. 

2. Information från motorbransch och försäkring 

Punkten information från motorbranschen utgår. 
 
Närvarande försäkringsbranschrepresentanter konstaterar en viss nedgång i skadevolymerna 
under de senaste månaderna.  

3. Corona-relaterat från CAB 

CAB (KR): 

- Vissa svårigheter att genomföra tidsstudier p.g.a. begränsningar i antalet tillgängliga 
verkstäder.  

4. Medlemmar i Samverkansgruppen 

Folksam (FW): 



 

 

 

- Nytt från och med detta möte är att de vid detta möte deltagande försäkringsbolagen 
(Folksam, If, Länsförsäkringar och Dina) utsetts av Bilförsäkringskommittén (BFK) inom  
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) att under 2021 representera TFF’s medlemmar i 
Samverkansgruppen.  

 
If (PB): 
- Hur ska informationsspridning från Samverkansgruppen ske till övriga försäkringsbolag? 

Önskar att CAB ansvarar för detta. 
 
CAB (KR) 
- Samtliga användare har via länkar i CABAS redan idag tillgång till information om 

Samverkansgruppens arbete, inkl. mötesmaterial och protokoll. 
 

- Bil Sweden har meddelat att de kommer ha en ny representant i Samverkansgruppen. 
Tanken var att han skulle ha presenterats vid detta möte, det får nu ske vi ett senare tillfälle. 

5. Status Fordonsanalys 

CAB (KR) presenterade status för fordonsanalyser. (Bilaga) 

 

CAB har svårt att få tillgång till Mercedesmodeller för analys, vilket påverkar möjligheten att 

införa dem i önskad takt.  

6. Status CABAS 

CAB (AL) presenterade statusen för CABAS-utvecklingen. Visade information om vad som är 

planerat till releasen i april. För mer information se presentation från mötet. (Bilaga) 

7. Status Tidsstandarder 

Ytriktastudien 

CAB (KR) Inleder med att beskriva historiken och den arbetsprocess som har följts under studien.  

 

Studieunderlag 

CAB (KR) går genom underlaget från Ytriktastudien, bl.a. hur stora studievolymerna har varit. CAB 

(KR, MC) informerar om att några av skadorna som studerats inte kommer att ingå i de slutliga 

analyserna. Orsaken till att dessa skador valts bort redovisas. 

 

Ny beräkningsmodell 

CAB (KR, MC) presenterar den nya beräkningsmodellen för tidsättning av Ytrikta.  

Redovisning sker av vilka arbetsmoment som ingår, respektive inte ingår i tiderna. 

Endast verktiden byts ut, fördelningstiden från MYSBY6 kommer att behållas. 

OBS! Inga tider redovisas vid mötet. 

 

En skiss över tänkt användargränssnitt i CABAS visas. Många nya val införs i gränssnittet, t.ex. 

veck och inpassning, detta för att höja precisionen på tidssättningen. 

 

Länsförsäkringar (VS): 

- Kommer valet ”Grundning innan spackel” vara tillgängligt för alla bilfabrikat? Önskar att 

det bara blir tillgängligt för de fabrikat som har detta som fabrikskrav. 



 

 

 

CAB (KR): 

- CAB har inte tagit ställning till den frågan än, men önskemålet noteras. 

 

If (PB) 

- Finns det stöd i kalkylfilen för alla de nya informationstyperna, tex. antalet veck? 

 

CAB (KR, AL): 

- Nej, kalkylfilen har idag inte stöd för alla dessa. Vissa anpassningar har redan gjorts, till 

vår release i april, men kompletteringar behöver ske till vår release i november. 

 

Användarinstruktioner 

CAB (KR, MC) presenterar förslaget på nya användarinstruktioner för Ytrikta. Instruktionerna är i 

from av en webbsida istället för ett traditionellt dokument, på så sätt blir de mer dynamiska och 

förhoppningsvis lättare att ta till sig. 

 

Positiv respons från gruppen, upplever detta som en bra förbättring. 

 

Samverkansgruppen kommer att få tillgång till webbsidan. CAB önskar återkoppling på 

instruktionerna, deadline för detta sätts till 30 april. Återkopplingen sker till Markus Carlén. 

 

Kontrollstudier 

CAB (KR) informerar om den kontrollstudie som genomförts av gränsdragningen mellan plåt- och 

lackverkstaden i samband med ytrikta. Kontrollstudien visar att det för några bilar har utförts 

arbetsmoment kopplat till ytrikta på lackverkstaden, men att tidsåtgången för detta har varit 

mycket liten i förhållande till den totala ytriktatiden. 

 

Frågor för diskussion 

CAB (KR, MC) presenterar ett antal frågeställningar där man önskar Samverkansgruppens 

synpunkter. Se lista i presentationen från mötet. (Bilaga).  

 

De närvarande ställde sig överlag positiva till CAB:s rekommenderade åtgärder.  

 

Ett förtydligande görs rörande ”Grundning innan spackel”, det bör tydligt framgå att det är en 

rostskyddande grundfärg som avses, inte en slipgrund. Dessutom önskas att valet bara blir 

tillgängligt för de bilfabrikat som har detta som krav. 

 

Jämförelse tidnivåer 

If (PB) 

- Önskar att så tidigt som möjligt få information om det blir stora skillnader i tidnivåer 

mellan nuvarande tidsättning och den nya. 

 

CAB (KR) 

- Inget som CAB planerat att göra, men återkommer till frågan vid nästa 

Samverkansgruppsmöte. 

Lansering 

CAB avser att presentera tiderna för nya ytrikta vid nästa möte med Samverkansgruppen, den 24 

maj. 



 

 

 

Lanseringen i CABAS planers till releasen den 27 november. 

För mer information om Ytriktastudien, se presentation från mötet. (Bilaga) 

8. Ev. nya marknadsbehov och prioritering 

Länsförsäkringar (VS): 

- Vill att en ny lacktidsstudie ges högre prioritet. 

 

If (PB) och Folksam (FW): 

- Ställer sig bakom önskemålet från Länsförsäkringar. 

 

CAB (KR): 

- Önskar att CAB får chansen att slutföra påbörjade tidstudieaktiviteter innan arbete med lack 

inleds. 

Deltagarna förespråkar att lägga lacktidsstudien på plats fyra i prioriteringslistan, efter de 

aktiviteter som redan pågår hos CAB. 

9. Kommunikation 

CAB saknar återkoppling från motorbranschen rörande föregående protokoll. CAB kommer 

därför kontakta dem på nytt om detta. Deltagarna från försäkringsbranschen godkänner 

föregående protokoll. 

 

När föregående protokoll har blivit godkänt, av alla parter, kommer det att publiceras i CABAS 

enligt ordinarie rutin. 

 

Mötet beslutar att det i framtiden ska utses två justerare av protokollet, en från motorbranschen 

och en från försäkringsbranschen. 

 

Per Bergholm utses som justerare av protokollet från detta möte. 

10. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

11. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas måndagen den 24 maj, kl. 10:00. 

 

 
Mötet avslutas. 

 
Bilaga 1: Samverkansgruppen 2021-03-22.pdf 
Bilaga 2: Presentation Yrikta.pdf 
Bilaga 3: Bruttolista marknadsprioriteringar 


