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■OPTIMIZING THE LINE 

Samarbetsformer Samverkansgruppen 

Bakgrund 
CAB:s reparationstider har sin uppkomst från tre olika delar, Tidsstandarder, Fordonsanalys och 

Kalkylsystem. 

För att säkerställa fortsatt god funktionalitet och kvalitet vill CAB bjuda in motorbransch och 

försäkringsbransch för diskussion och vägledning kring de ingående delarna Tidsstandarder 

Fordonsanalys och Kalkylsystem på den svenska marknaden.  

Tidsstandarder 

CAB har i över 40 år genomfört tidsstudier som idag är grunden till de produkter och tjänster CAB 

levererar. Tidsstudierna sker i form av frekvensstudier där hela skadereparationsförloppet tid studeras 

på verkliga skadereparationer och varje fästelement registreras. Därefter genomförs 

regressionsanalys av insamlat data och som genererar en Tidsstandard innehållande tid för 

fästelement och hanteringar som senare används för produktion av reparationstider. 

Fordonsanalys 

De genererade Tidsstandarderna används vid CAB:s fordonsanalys. Här studeras fordonets 

konstruktion där varje fästelement räknas och tid registreras. Med CAB:s unika metod appliceras 

Tidsstandarden, som är baserad på verkliga skadereparationer, på nya oskadade fordon som 

genererar reparationstider. 

Kalkylsystemet CABAS 

CABAS är kalkylsystemet som används av skadeverkstäder och försäkringsbolag på svenska 

marknaden för att beräkna tid för skadereparation samt administration av skadeärendet.  
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Mål och uppgift 
Samverkans övergripande uppgift är att verka för att möta marknadens behov i samband med 

förvaltning och utveckling av CAB:s ovan nämnda områden. Detta genom att beskriva och prioritera 

marknadsbehov samt bidra med expertis och kompetens. 

Genom att gemensamt träffas och diskutera, prioritera samt bidra till rätt nivå och ansats avseende 

Tidsstudier, Fordonsanalys och CABAS kalkylering. 

Samverkansgrupp ska ej diskutera övriga frågor relaterade till CAB, exempelvis enskilda produkters 

prisnivåer, lösningar i enskilda produkter, debiteringar i CAB system eller andra enskilda företag. 

Samverkansgruppen diskuterar endast den svenska marknaden och kan ej ge råd angående andra 

marknader. 

Process för tidsstandarder 
Samverkansmodellen, enligt bild nedan, beskriver den övergripande processen för att underhålla, 

uppdatera och utveckla tidsstandarder. Samverkansgruppen verkar inom Behov, Beskrivning och 

Leveransgodkännande.  

 

Verkstadsurval 

För att säkerställa effektiva tidsstudier så ska det löpande finnas ett, i Samverkansgruppen, 

överenskommet verkstadsurval vilket CAB har möjlighet att fritt tidsstudera ifrån. Verkstadsurvalet tas 

fram i Samverkansgruppen utifrån en definierad kravspecifikation, som tas fram av 

Samverkansgruppen. 

Behov 

Behovslistan är en ordnad lista innehållandes alla förvaltningsåtgärder som marknaden anser behövs.  

Behovslistan är ett levande dokument som förvaltas av CAB och görs tillgänglig för samtliga CABAS 

användare.  

Samverkansgruppen ansvarar för behovslistan och den inbördes prioriteringen av 

förvaltningsåtgärderna. 

I denna fas hanteras inte: 

• Lösningen, insamlingsmetod av data eller genomförande av tidsstudien eller tidsstandarden. 

• Verksamheter där studien ska bedrivas. 
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• Bemanning och/eller tidsåtgång för utförande 

Beskrivning 

I beskrivningsfasen så ansvarar Samverkansgruppen för att beskriva det utvalda marknadsbehovet i 

detalj.  

Samverkansgruppen kommer överens om det övergripande målet för aktiviteten. 

Beskrivningen innehåller den ingående information till tidsstudierna om var metodanalysens 

informationsinsamling bör starta, t.ex. vilka verkstäder bör besökas, vilka personer bör intervjuas och 

vilka metoder som bör analyseras. 

Samverkansgrupp kan i denna fas utse utskott som ansvarar för att samla in information till 

beskrivningen.  

I denna fas hanteras inte 

• Lösningen, insamlingsmetod av data eller genomförande av tidsstudien eller tidsstandarden. 

• Verksamheter ur verksamhetsurvalet där studien ska bedrivas. 

• Kravspecifikation för tidsstudien sin helhet. 

Tidsstudie 

Metodanalys utförs av CAB enligt: 

• Insamling av information för att bygga kunskap om vad, hur och när aktiviteten utförs. 

• Bruttolista på kvalitativa och representativa verkstäder för tidsstudien. 

• Etablering av dokumentation och förberedelse för kommunikation 

• Val av lämplig standardiserad tidsstudiemetod 

Urvalsstudie utförs av CAB enligt: 

• Genomförande av mindre tidsstudie för att verifiera val av tidsstudiemetod och dess ingående 

parametrar 

• Utförs på ett få tal verksamheter från bruttolistan framtagen i metodanalysen 

Kravspecifikationen upprättas av CAB innehållandes: 

• val av verksamheter att tidsstudera 

• metoder att studera 

• antal observationer som krävs för att uppnå rätt kvalitet 

• Detaljplan för genomförande och dokumentation färdigställs. 

Tidsstudie genomförs av CAB enligt: 

• Skapande/ändring av instruktioner för tidsstandarden 

• Tidsstudie genomförs fysiskt på plats hos verkstäder som godkänt sitt deltagande 

• Insamlade data analyseras och tidsstandard byggs upp. 
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Respektive medlem i Samverkansgruppen har rätt att besöka verkstäder i samband med tidsstudier.  

Leveransgodkännande 

Samverkansgruppen godkänner utförandet av tidsstudien genom att säkerställa att: 

• Dokumentationen förklarar vad som ingår i tidsstandarden och hur den är utförd 

• Kommunikationsverktyg för att nå marknaden med information om ändringen är tillräcklig 

• Utförandet är genomfört på sådant sätt att det går att revidera av tredje part 

• Beställa eventuell revision från tredje part 

Besluta om hur lång förberedelsetid som marknaden behöver från kommunikationsstart till att 

lösningen släpps till marknaden. 

Godkännande av följande ingår inte: 

• Godkännande av tiderna, analysen eller tidsstudieteknisk uppbyggnad 

• Val av enskild verksamhet som ingått i tidsstudien inom verkstadsurvalet. 

• Kravspecifikationens innehåll 

Lansering 

CAB ansvarar för lanseringen enlligt: 

• Presentation av resultatet till Samverkansgruppen och Branschgruppen 

• Kommunikation till marknaden om mål, syfte och resultat 

• Kommunikation av instruktioner (motsvarande förord och/eller användarinstruktioner) 

• Utbildning och information till CAB support 

• Lansering av lösningen efter ev.  förberedelsetid 

  



Issued by Date Version Document id Page 

 

Kristian Révay 2019-04-02 1.3 CABNET-155-1276 5 of 7 
 
Document name 

    

Samarbetsformer Samverkansgruppen   
 
 

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 (0)19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

Medlemmar 
Samverkansgruppen består av totalt sex (6) representanter för de tre intressegrupper som existerar på 

svenska marknaden för kalkylering av fordonsreparationer. Det tre intressegrupperna är: 

• Skadereparationsverkstäder 

• Försäkring 

• Leverantör av tider och kalkylsystem 

Representanterna fördelas jämnt mellan intressegrupperna, vilket ger att skadereparationsverkstäder 

har två (2) medlemmar, försäkring två (2) medlemmar och leverantören har tre (3) medlemmar. För de 

tre intressegrupperna så ska organisationerna utses för att i så stor utsträckning som möjligt 

representera sin intressegrupp. 

Deltagande representanter för följande intressegrupperna är: 

• Svensk motorbransch, 2 representanter 

• Svensk försäkring, 2 representanter 

• CAB Group, 3 representanter 

Samverkansgruppens medlemmar utses av den egna organisationen och gällande period för dess 

medlem. Organisationerna ska verka för kontinuitet för gruppens medlemmar. 

Medlemmen ansvarar för att delge gruppen tre (3) månader innan utträde och dess organisation bör 

presentera ersättare en (1) månad innan tidigare medlems utträde.  

Varje enskild medlem förväntas föra sin intressegrupps talan och förväntas därmed också förestå sin 

organisation och dess intressegrupp. 

Vid händelse av att ordinarie medlem inte har möjlighet att delta så kan en suppleant delta. Suppleant 

till ordinarie medlem utses av representative intressegrupp. Suppleanten förväntas komma väl 

förberedd och insatt i gruppens mål, uppgift och sakfrågorna som diskuteras. 

Varje medlem förväntas komma väl förberedd inför möten och delta aktivt under möten. Medlemmen 

förväntas också att färdigställa eventuella uppgifter mellan möten som överenskommit i gruppen samt 

att kommunicera med sin respektive organisation. 

Vid händelse av att en eller flera medlemmar missköter sin uppgift genom att t.ex. motverka 

samarbetet, inte svara på förfrågningar, delta på möten, etc. så har gruppen rätt att utesluta 

medlemmen genom att meddela medlemmens organisation om beslutet. Organisationen utser därefter 

en ersättare. Gruppen har rätt att bedriva möten under tiden ny ersättare utses. 

I samverkansgruppen ska gruppmedlemmarna verka för en god och professionell ton samt för ett gott 

samarbete mellan parter, både i och utanför denna gruppering. 
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Mötesformer 
Möten hålls minst 6 gånger per år, på tid och plats som medlemmarna bestämmer på årets första möte. Möten 

kan genomföras genom Skype eller motsvarande när gruppen anser det lämpligt.  Kallelse till mötet skall av 

CAB senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via mail och/eller Outlook-bokning. 

Eventuellt extra möten bokas efter överenskommelse i gruppen.  

Mötesvärden står för möteslokal och ev. lättare förtäring. 

Ordförandeposten och protokollförande innehas av CAB. 

Gruppen enas om en fast stående agenda som revideras löpande. 

Utskott 
Samverkansgruppen kan utse externa utskott i det fall där frågor behöver beredas eller utredas. 

Utskottens medlemmar bestäms av gruppen tillsammans och vilka former som gäller för utskottet. 

Ekonomi 
Inget arvode utgår 

Medlemmarna bekostar sina kostnader 

Efter upplösningen av samverkansgruppen kvarstår inga, varken ekonomiska eller arbetsrelaterade 

åtaganden. 

Kommunikation 
CAB är ansvarig för framtagande av internt och externt kommunikationsmaterial. 

  

Med intern kommunikation (inom gruppen) avses, exempelvis: 

• Sammankallande till möten (frekvens se ovan) 

• CAB protokollför alla möten samt distribuerar dessa protokoll till alla medlemmar i god tid 

innan nästföljande möte. 

• Prioriteringslogg 

• Beslutsunderlag 

• All övrig dokumentation kring gruppens åtagande. 

Med extern kommunikation (utanför gruppen) avses, exempelvis: 

• Ta fram externa kommunikationspaket vid en lansering 

För full transparens tillämpas full insyn i och utanför denna grupp vad gäller gruppens medlemmar, 

pågående arbete samt överenskommelser 

Ändringar av samarbetsformer 
För ändring av samarbetsformer krävs bifall av minst 4/6 av röster, fördelning av röster: 

• Motorbransch, 2 röster 

• Försäkring, 2 röster 
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• CAB, 2 röster 

Förslag till ändring får ges av alla medlemmar. 

Tolkning och tvist 
Vad gäller när tolkningar sker av samarbetsformerna har: Ordförande tolkningsföreträde framför 

medlem.  

Upplösning  
Upplösning av denna samverkansgrupp sker efter beslut av CAB. 

Ändringslogg 

Version Datum Ändring Utfärdare 

1.0 2019-04-02 Dokumentet skapat Kristian Revay 

 


