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• Nordiska förutsättningar
• Försäkringsärenden
• Opartiska tider

Tidsstandard för reparationer 
på den nordiska marknaden



Tydligt vad som ingår och inte ingår i tiden för 
både verkstäder och försäkringbolag

Standardiserade arbetsmoment



Objektiva tider – direkt ur verkligheten
Framtagna med statistiska och vetenskapliga metoder
Tål att granskas – auditerbara av 3:e part
Tider som går att planera efter!

Representativ tid?



• 80 verkstäder godkända av motorbransch och försäkringsbransch
• Storstad och landsbygd, fördelade över hela Sverige
• Märkesverkstäder och allbilsverkstäder
• Fristående verkstäder och verkstadskedjor
• Många bilmärken representerade

Dessa verkstäder sätter normen för skadereparationer i Sverige

Tidsstudieverkstäder



• Skadade bilar – godkända försäkringsärenden
• Verkliga reparationer - Ingen laboratoriemiljö
• ”Rostiga skruven” – nordiska förutsättningar
• Tidsstudieteknikern påverkar inte reparationen

Tidsstudier av riktiga reparationer: 
Verklighetsbaserad tidsstandard



INFORMATION TILL VERKSTADEN
• Syftet med studien 

• Vilken typ av observationer vi är intresserade av att fånga 

• Hur det påverkar verksamheten, eftersträva att påverka så lite som möjligt för att inte 
påverka studiematerialet 

• Uppmuntrar att informationen sprids till samtliga på berörda 

• Förväntar oss att verkstäderna bedriver sin verksamhet så naturligt som möjligt 

• Informerar om vikten att följa föreskrivna regler, anvisningar och säkerhetsföreskrifter 

• Informerar studerad tekniker om hur studien går till och vad som är viktigt för studien



Speciellt framtaget tidsstudieprogram
ISO 27001 - 9001

CabTime



Speciellt framtaget tidsstudieprogram
ISO 27001 - 9001

CabTime



• Nytt sätt att tidsstudera:
Moduler, M-Y-S-BY etc

• Riktade studier
• Mindre uppdateringar - oftare

Modulariserade tidsstandarder



Tidigare uppdatering av tidsstandard

Fördelningstid

Verktid

M Y S BY

Fördelningstid

Verktid

M Y S BY



Framtida uppdateringar av tidsstandard

Start tid Stopp tid

Arbetstid

M Y S BY

Y

Verktid + fördelningstid



Tidsstudie – Tidsstandard - Fordonsanalys

Köra in bil Adm. 
skada Demontera Frilägga Slipa 

plåtrent
Hamra/Dra 
ut skadan

Blanda 
spackel Spackla Slipa 

spackel

SPACKLAYTRIKTA

Hantera 
värmare

Demontera 
för lack

Adm. 
skada

Täcks av andra tidsstandarder Täcks av andra 
tidsstandarder

Värma-
Krympa 

plåt

Grunda 
innan 

spackel

Hamra/Dra ut 
skadan

Värma 
plåt



Tidsaktiviteter och variabelhypotes

Standardprocess
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• Material
• Position
• Märke
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• Modellen slår fast vilka variabler som är tidsdrivande

• Opartiska, opåverkade tider tas fram med hjälp av statistiska 
modeller.

• Till grund för modellerna ligger opåverkade, slumpmässiga 
reparationer, tidsstuderade på ett enhetligt och standardiserat 
tillvägagångssätt.

• Mängd och variation

CAB avgör inte om en tid är representativ,
det gör vetenskapliga regelverk!

Statistiska modeller



• Vi tidsstuderar fler aktiviteter än vad tidsstandarden innehåller
• Vi mäter och registrerar skadans egenskaper

• Statistiska modeller – tider och aktiviteter
• Tidsstandarden består av aktiveter som är obligatoriska och icke obligatoriska

• I fordonsanalysen blir arbetsmoment obligatoriska (ex märkesbundna/positionsbundna)

Minimera antalet genomsnittstider

Tidsstudie – Tidsstandard - Fordonsanalys



Urvalsstudie

Kravspec.Tidsstudie

Metodanalys





Urvalsstudie

Kravspec.Tidsstudie

Metodanalys



• Slutanalys
• Användarinstruktion
• Uppdatering av CABAS
• Uppdatering av andra system

Paketering





Vilka krav ligger som grund för studien?
 Krav på verkstäder, kvalitetskrav, utbildning mm

Hur har verkstäderna informerats?
 Har verkstaden fått veta vilka krav som verkstaden måste uppfylla för och bli studerad?

Hur säkerställer ni att studien följer gällande krav mm?
 Hur säkerställer ni att verkstäderna följer gällande krav när ni studerar?

Vem har säkerställt att studietekniker har rätt kompetens? 
 Säkerställt att dom kan mäta skadeyta? 

Vilken tid studeras?
 Enbart verktid?
 All tid?

Hur dokumenteras studien?
 Fotas riktningar med linjaler/inritat skadeyta?
 Arbetsmiljö?
 Fabrikantens reparations anvisningar?
 Kompetens på utförare (studerad person)?

Om studietekniker ser fel hur hanteras detta gentemot studerad personal? 
Vem beslutar om att en studerad objekt ska tas bort?

Övriga punkter 
Generella tider – Fabrikstider

 Tex strålkastarjustering kan ej bli generell pga. för stora variationer 
Varför studera när tiderna redan finns 
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