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Inledning

• Föregående protokoll

• Övrigt punkter att addera till agendan?



INFORMATION FRÅN  MOTORBRANSCH OCH FÖRSÄKRING



CORONA RELATERAT FRÅN CAB 



Medlemmar i Samverkansgruppen

• Medlemmar från försäkringsbolag



STATUS FORDONSANALYS



144 fordon levererade direkt
efter analys till CABAS hittills
( CDD sen feb 2020)

Totalt 2020 ytd: 165 CABAS 
modeller

Fordonsanalys
Make Family Body Year CFC Facelift CDD

Volvo V90 Cross Country Kombi 5D 2021- 236 X 20201019

MAN TGX XXL Sovhytt 2016- XX 20201021

Nissan X-Trail Kombi 5D 2018- T32 X 20201021

Volvo V90 R-Design Kombi 5D 2021- 235 X 20201102

Volvo V90 R-Design twin engine Kombi 5D 2021- 235 X 20201102

Volvo S90 R-Design Kombi 5D 2021- 235 X 20201102

Volvo S90 R-Design twin engine Kombi 5D 2021- 235 X 20201102

Mercedes-Benz B-klass Electric Kombi-Sedan 5D 2015- 246.200 20201102

BMW X5 M-Sport pkt plug in hybrid Kombi 5D 2019- G05 20201102

BMW X5 M-Sport pkt Kombi 5D 2019- G05 20201102

Mercedes-Benz EQC Kombi 5D 2019- 293.89# 20201105

VW ID.3 Kombi-Sedan 5D 2020- E1# 20201106

Peugeot 208 Kombi-Sedan 5D 2020- P12E 20201109

Mini Countryman Plug-in hybrid LCI Kombi 5D 2020- F60 X 20201118

Mini Countryman Plug-in hybrid LCI Kombi 5D 2017- F60 20201118

Mini Countryman LCI Kombi 5D 2020- F60 X 20201118

Kia Soul Kombi-Sedan 5D 2017- PS X 20201118

Fiat 500X Kombi-Sedan 5D 2018- 20201125

MAN TGE Kort Skåp 2+2+2D 2017- SY# 20201126

MAN TGE Lång Skåp 2+1+2D 2017- SY# 20201126

MAN TGE Lång Skåp 2+1+2D 2017- SY# 20201126

MAN TGE Kort Skåp 2+1+2D 2017- SY# 20201126

Peugeot e-208 Kombi-Sedan 5D 2020- P12E 20201130

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+1+2D 2014-2018 CHC 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+2+2D 2014-2018 CHC 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+1+1D 2014-2018 CHC 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+2+1D 2014-2018 CHC 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+1+2D 2018- CHC X 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+2+2D 2018- CHC X 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+1+1D 2018- CHC X 20201204

Ford Transit Connect Lång Skåp 2+2+1D 2018- CHC X 20201204



STATUS CABAS



Genomförda programändringar CABAS

Release 20.11 – november

• Enklare att hitta Användarinstruktionerna – direktlänk i CABAS

• CABAS Glas – inkluderar tunga fordon

• VIN-filtrering av reservdelar även för Glaskalkyler (Volvo)

• Synkronisering av dokument mellan CABAS och CAB Plan



Planerade programändringar CABAS

Release 21.2 – februari

• Ny, säkrare inloggning

• Arkivering av gamla kalkyler

➢ Kalkyler äldre än 3 år sparas som PDF

➢ Kalkyler äldre än 10 år tas bort

• Förbättrad automatiskt modellval, avseende årsmodell



Strålkastarrenovering

• Önskemål från Samverkansgruppen 2020-10-19:

➢ Inför separata tider för strålkastarrenovering, en per arbetsmetod

➢ Svamp- respektive spraymetod

• Lösningsförslag i CABAS

➢ Två nya arbetsoperationer införs 2021-01-01

➢ Strålkastarreparation, svampmetod – 85p

➢ Strålkastarreparation, spraymetod – 128p

➢ Befintlig arbetsoperation

➢ Lever kvar under en övergångsperiod (för hantering av påbörjade kalkyler)

➢ Kompletteras med texten ”UTGÅTT”



STATUS TIDSSTANDARDER



KONTROLLSTUDIE PERSONBILSLACK



Innehållsförteckning
• Telefonundersökning 

• Verkstadsbesök

• Förändringar 2010-2020

• Användarinstruktionen

• Slutsats och rekommendation



TELEFONUNDERSÖKNING



Telefonundersökning

• 80 tillfrågade verkstäder
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• Insamlingsperiod: maj-juni 2020

• Deltagande: 63 svarande verkstäder från 
verkstadslistan. Svaren kommer från 
verkstadschef, planerare/kalkylerare och 
ibland lackerare. 

• Insamlingsmetod: Telefonintervjuer

• Bortfall: 17 verkstäder deltog inte i 
undersökningen. Partiellt bortfall har 
förkommit. Dessa svarsfrekvenser är 
redovisade per fråga.

Behovsinventering telefonundersökning verkstäder 

Verkstad



LACKBERÄKNING

59%

30%
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Anser du att lackberäkningen behöver uppdateras?

Ja Nej Vet ej Inget svar

Verkstad



LACKBERÄKNING
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Hur upplever du att lackberäkningen i dagens CABAS fungerar?

"Generellt sett ganska bra"

"Saknar bilmodeller"

"Problem att få ihop tiderna"

"Lösa delar är krångligt"

"Skåp-/lastbilar fungerar mindre bra"

"Krävs att man är ganska insatt"

"Mycket manuella hanteringar"

Verkstad



ANVÄNDARINSTRUKTIONEN
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Upplever du att du får stöd av 
Användarinstruktionen vid kalkylering?

Ja Nej Delvis Vet ej + ej relevant Inget svar
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ANVÄNDARINSTRUKTIONEN
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UTVECKLING I BRANSCHEN

22%

68%

9%

2%

Vad anser du är de största förändringarna inom branschen de senaste 5-10 åren?
(Med avseende på arbetssätt och material)

Bättre material/Snabbare torktider Komplexare/Ökade krav Inga större förändringar Vet ej

"Flera skikt"
"UV-grund"

"Högre kvalitetsförväntningar"

"Svårare färgmatchningar"

"Vattenbaserade baser"

Verkstad



Behovsinventering telefonundersökning försäkringsbolag

• Insamlingsperiod: September - november 2020

• Deltagande: 11 personer från 7 olika försäkringsbolag

• Roller: Skadetekniker, intern skadereglerare, specialist tekniker, besiktningsmän

• Insamlingsmetod: Telefonintervjuer

• Bortfall: 7 försäkringsbolag

Försäkringsbolag



LACKBERÄKNING

Ja
55%

Nej
18%

Vet ej
27%

Anser du att lackberäkningen behöver uppdateras?
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LACKBERÄKNING
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Mindre bra

Bra

Mycket bra

Hur tycker du att lackberäkningen i nuvarande CABAS fungerar?

”Komplicerad”

”Namnen på begränsningarna är svåra”

”Det är svårt att vara helt uppdaterad 

när man inte själv räknar längre. ”

”I stort fungerar bra, har inga invändningar mot den”

”Saknar tidsformel för 4-skikts”

”Takkant och A-stolpe”

Försäkringsbolag



Upplever du problem med någon speciell position/lackförfarande?

Nej; 4

Ja; 7

Försäkringsbolag

”I dagslacket väljs skärmbreddare som 

automatisk lack, men i dag är majoritet 

att dessa är olackade”

”Machine Grey (Mazda) 4-skikt”

”Begränsningsytorna. Oftast 

tar de hela ytan.”

”Takkant och A-stolpe”

”Takkant-A-stolpe i samband 

med bakskärm. Också 

tröskel i samband med 

bakskärm.”



ANVÄNDARINSTRUKTIONEN
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Försäkringsbolag



ANVÄNDARINSTRUKTIONEN

Ja
82%

Nej
18%

Upplever du att användarinstruktionen ger dig det stöd du 
behöver vid granskning av ärenden?

Ja Nej

”Den är sämst. Det är omöjligt 

att läsa sig till ett svar

”Det är ju bara läsa innantill”

”Ja, och det är bra att 

fräscha upp minnet.”

”I det stora hela, ja.” 

”För det mesta, undantaget 

det här med utbättring”

Försäkringsbolag



BILDERNA I KALKYLEN

Ja
64%

Nej
36%

Upplever du att bilderna som verkstaden 
bifogar är tillräckliga för att granska ärendet?

Ja Nej

”Ytorna är svåra att se på bilderna”

”Förslag är att kunna koppla upp via 

videolänk.”

”På ljusa/vita bilar extra svårt”

”Vill egentligen ha mer bilder, och det är 

inga proffsfotografer som håller kameran. 

Bild/upplösning är inte ett problem, snarare 

att bilden inte visar rätt sak.

”Ja. Verkstäderna lär sig vad 

som gäller.”

”Bildkvalitet är bra. 99% är riktigt bra. 

Bra att kunna zooma digitalt i datorn.”

”Det fungerar bra, men är det 

något som saknas så hör jag av 

mig och får nya bilder.”

Försäkringsbolag



VERKSTADSBESÖK



Syfte

• Kontrollstudera de ingående arbetsmomenten för respektive yttyp

➢ Kontrollera förekomsten av arbetsmoment, ej tidsåtgång

• Nya material/arbetsmetoder/verktyg

➢ UV-grund

➢ Non-sanding

➢ NitroTherm

• Fånga förändringar från 2010-2020



Den typiska verkstaden och dess layout

• Kombinerad plåt och lack

• 8 personer arbetar på lackverkstaden,

➢ 1 skift

➢ 7:00 – 16:00

• 2st lackboxar

• Lackleverantör Glasurit eller PPG

• Manuell färgblandning

• Ej NitroTherm

• Rangering med Stringo

• Uppställningsplatser i lackverkstaden räcker inte 
till. Fler platser finns i annan lokal alternativt 
utomhus i tält



• Studiebesöken på verkstäderna bekräftar att de arbetsmoment som ingår i den nuvarande 
tidsstandarden fortfarande är aktuella. 

• Uppdelningen på de olika typerna av ytor gäller fortfarande (plåt/plast, gammal/ny). 

• Kopplingen mellan yta, detalj och position är inte 1:1 och skapar idag viss förvirring.

Ingående arbetsmoment



Lackering av ny plåtdetalj

• Rengöring

• Finspackling av porer och repor

• Slipning av finspackel

• Nedmattning av grundfärg

• Maskering

• Waschprimer på genomslipade ytor

• Applicering av slipfyller

• Slipning av slipfyller

• Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2 eller lacktyp 3

• Avmaskering, kontroll

• Efterjustering enligt lacknorm

Lackering av gammal plåtdetalj

• Tvättning/rengöring

• Uppslipning av skadad yta

• Uppslipning av ev. stenskott

• Maskering

• Finspackling av porer och repor

• Slipning av finspackel

• Waschprimer på genomslipade ytor

• Applicering av slipfyller 

• Slipning av slipfyller 

• Nedmattning av oskadade ytor

• Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2 eller lacktyp 3

• Avmaskering, kontroll

• Efterjustering enligt lacknorm

Ingående arbetsmoment plåtdetaljer

Förarbete Förarbete

Efterarbete

Efterarbete

Lackering

Lackering



Lackering av ny plastdetalj

• Rengöring

• Finspackling av porer och mindre hack

• Slipning av finspackel

• Nedmattning

• Plastprimer på genomslipade ytor

• Applicering av slipfyller med mjukgörare

• Slipning av slipfyller

• Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2 eller lacktyp 3 med 
mjukgörare i klarlacken

• Efterjustering enligt lacknorm

Lackering av gammal plastdetalj

• Tvättning/rengöring

• Slipning av repor upp till 1 mm samt stenskott.

• Finspackling

• Slipning av finspackel

• Nedmattning av oskadade ytor

• Plastprimer på genomslipade ytor

• Applicering av slipfyller med mjukgörare

• Slipning av slipfyller

• Uppbyggnad av lackyta enligt lacktyp 2 eller lacktyp 3 med 
mjukgörare i klarlacken

• Efterjustering enligt lacknorm

Ingående arbetsmoment plastdetaljer

Förarbete

Efterarbete

Lackering

Förarbete

Efterarbete

Lackering



Lackering av meryta

• Tvättning/rengöring

• Nedmattning

• Maskering

• Utdimning av baslack (på del av ytan)

• Applicering av klarlack (på hela ytan)

• Avmaskering, kontroll

• Efterjustering

Ingående arbetsmoment meryta

Förarbete

Efterarbete

Lackering



FÖRÄNDRINGAR & SYNPUNKTER 2010-2020



• Enligt samtliga verkstäder har flera fabrikat har börjat med tunnare lacklager från 
fabrik. Detta leder i huvudsak till två problem; det är lätt att slipa igenom lacken och 
det är svårare att göra en bra kulörmatchning.

• En yta som klassas som meryta ska slipas lätt för att ta bort klarlacken och 
möjliggöra omlackering, när dessa ytor slipas skadas ytan i högre utsträckning om 
lacklagret är tunt. När lacklagret slipas igenom behöver detta åtgärdas på samma sätt 
som en skadad yta och lacken ska byggas upp enligt processen för gammal yta.

• Kulörmatchningen påverkas genom att baslacken ibland lyser igenom det tunna 
lacklagret. Det innebär att matchningen av kulör inte bara beror på val av kulör utan 
även applicering av lacken. Det är mycket svårt att återskapa det tunna lacklager som 
läggs av fabrikens robotar och kulören matchar därför ofta sämre än tidigare.

Tunnare lack från fabrik



• Materialberäkningen I CABAS upplevs felaktig när dyrare material/färger används. Det 
upplevs felaktigt när samma debitering används oberoende av färg då vissa pigment är 
mycket dyrare.

➢ Dagens materialberäkning är trubbig

Dyra material



• 4-skiktslackering ingår inte i dagens tidsstandard. Skillnaden är att ett fjärde lager läggs 
i boxen, för/efter-arbete är likvärdigt 2/3-skikt.

• Det 4e skiktet bedöms ta längre tid än de skikt som läggs innan då kombinationen av 
lager ger längre torktider.

➢ Hela torktiden ingår idag inte i tidsstandarden, detta bör inte påverka tidsstandarden då en tekniker på 
verkstaden förväntas göra annat arbete under torktiden.

➢ Lackboxen är upptagen under längre tid (15-30min). Arbetsuppgifter att utföra för lackeraren under avluftningen 
tenderar att ta slut. Det finns inte mer att förbereda.

4-skiktslack



• Inlackad body på i princip alla nyare bilar enligt de tillfrågade verkstäderna. VAG-
body gjordes inte enligt fabrikantens metod (på den enda verkstaden som hade VAG-
märken), verkstaden bedömde att de hade hittat en annan bättre metod med en 
vattenbaserad body.

➢ Metoden som används av VAG för body kommer ofta upp som supportärende hos våra användare då den 
bedöms ta längre tid att utföra.

Body



• De lackleverantörer som de tillfrågade verkstäderna använder sig av rekommenderar 
inte att göra lackskarvar. Ingen garanti kan lämnas på dessa jobb 
enligt lackleverantörerna, denna rekommendation har funnits länge (6-7 år).

➢ Dagens tidsstandard innehåller tid för att polera lackskarvar.

Lackskarvar



• Flera av de nyare modellerna (speciellt Volvo) har en konstruktion som gör 
maskeringen mycket mer krävande då det ibland är omöjligt att demontera vissa 
detaljer, till exempel bakluckan på vissa Volvomodeller.

➢ Ovanstående finns redan hos andra bilmärken sedan länge.

➢ Tid för maskering studerades i studien men utan hänsyn till svårighet. Fördelningen mellan svåra och lätta 
maskeringar kan ha förändrats från 2010 till 2020. 

Konstruktioner



Lacknorm

• En av verkstäderna poängterade att lacknormen som var styrande gällande kvalitén 
på godkända lackeringsjobb i förra studien inte håller måttet för Porsche. Varken 
kunden, verkstaden (plåtverkstaden som köper tjänsten) eller GA tillåter de defekter 
som är godkända enligt lacknormen. 

• Lacknormen behöver ses över för att bättre spegla skillnaden mellan olika 
biltillverkares kvalitetskrav.



• UV-grund är en form av grund som härdar med hjälp av ultraviolett ljus. Denna process är 
mycket tidseffektiv, UV-grunden härdar på 2-3 minuter. Detta ska jämföras med 
konventionell grund som behöver 30-60 minuter för att härda, i varmt utrymme (ugn).

• Många verkstäder har utrustning för att lägga UV-grund på mindre ytor. Härdning sker med 
handhållen UV-lampa.

• Få verkstäder har utrustning för att lägga UV-grund på hela objekt (bilar), UV-lampor sitter 
på stora armar som kan placeras runt bilen efter behov.

Materialförändring: UV-grund



• Nitrotherm omvandlar vanlig tryckluft till kvävgas och styr sedan temperatur och 
tryck/flöde på gasen till konstanta värden.

• Lägre tryck ska ge lägre materialåtgång då mindre lack sprutas ut i luften.

• Konstant tryck och temperatur ska ge samma förutsättningar vid varje lackering och 
på sätt ge lackeraren mer kontroll över processen.

• Detta är en produkt som ska ge besparingar när det gäller materialåtgång men inte 
tidsåtgång.

NitroTherm



ANVÄNDARINSTRUKTION 



Förändringar

• Behov av en ny enklare mer renodlad instruktion

• Inbyggd i CABAS, rätt information ska finnas vid kalkylering i användargränssnittet

• För att minimera risken att tider blandas på ett felaktigt sätt, bör inga tider 
presenteras i instruktionen. 

• Föreslagen uppdatering för att uppnå användarvänlighet och renodla instruktionen. I 
dagsläget innehåller den användarinstruktion och delar av slutrapport för 
tidsstudien:

➢ Grön = Stycket kan behållas i stort sett

➢ Gul = Text och/eller instruktion bör omarbetas men momenten förväntas ingå i tidsstandarden på liknande 
sätt

➢ Blå = Text och/eller instruktion bör omarbetas men momenten förväntas inte ingå på liknande sätt 

➢ Röd = Detta förväntas inte ingå i tidsstandarden



SLUTSATS OCH REKOMMENDATION



Slutsats och rekommendation
• Nuvarande tidsstandard har en bra modell för att förklara tidsåtgång med ytfaktorer

➢ Ny/gammal, plåt/plast

➢ Lös detalj, bil i box

• Modularisering av arbetsmoment för att möjliggöra stegvisa förändringar

➢ Ex: Spackling, grundning, maskering, lackering, efterjustering. Se bild 23-25

➢ Möjliggör den nya tidsstudiemetoden med reparationstid istället för verk- och fördelningstid

➢ Marknadsanpassningar

➢ Möjliggör förändringar av arbetsmetoder, exempelvis lackskarvar. Se bild 31

• Användarinstruktionen bör skrivas om

➢ Användarvänlig

➢ Utgå från kalkylering

➢ Bygg in i CABAS-gränssnitt

• Materialberäkning bör inte ingå i tidsstandarden

• CAB anser att en ny tidsstandard bör utvecklas



NYA MARKNADSBEHOV OCH PRIORITERING



Länk till lista

https://cabnet.sharepoint.com/cabsverige/arbetsrum/time-studies/Delade%20dokument/50%20-%20Samverkansgruppen/Kravinsamling/Bruttolista%20krav%20EXTERN.xlsx?web=1


KOMMUNIKATION



Kommunikation

• Förra mötets protokoll till CABAS



ÖVRIGT



Nästa årsmöten

• Föregående år: februari, mars, maj, augusti, oktober, december

• 6 tillfällen


