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1. Inledning 
KR öppnade detta extra möte vilket sammankallats på önskemål från motorbranschen som innan 
semestrarna önskade få mer information om den pågående ytrikta-studien.  
 
KR frågade deltagarna om godkännande till att MRF vid detta möte deltog med ytterligare 
en representant, d.v.s. totalt 5 representanter från motorbranschen. Samtliga närvarande 
godkände detta. 

2. Status ytrikta-studien 
KR redogjorde för status och resultat i ytrikta-studien enligt bilaga 1. Studiemetoden har bytts 
från GTT (Group Time Technique) till aktivitetsbaserad metod vilket ger ett mer detaljerat 
resultat. Nackdelen är att man inte kan studera flera objekt parallellt. En modularisering av 
tidsstandarderna övervägs vilket skulle innebära att t.ex. MYSBY delas upp i flera mindre 
standarder samt en ny uppbyggnad av fördelningstid. CAB återkommer med mer information om 
detta vid en senare tidpunkt. PB underströk att historisk fördelningstid har stor påverkan på 
befintliga överenskommelser för vagnskadegarantin och måste övervägas noga innan införande.   

Frågan om retroaktiva fördelningstider togs upp men bordlades till ett senare möte. Fråga 
ställdes även om hur det säkerställs att man inte får dubbel tid, alternativ ingen tid vid 
fastställande av fördelningstiden. KR svarade att det i dagsläget finns någon enkel lösning, men 
att man behöver analysera de moment som ligger före och efter det tidsstuderade objektet för 
att minimera denna typ av risk.  
 
JO ställde frågan om vilken tid som studeras: enbart verktid eller all tid? KR beskrev att all tid 
studeras men enbart verktiden för ytrikta kommer användas för uppdatering av ytrikta-
tidstandarden. KR informerar även om att det inte finns ett 1:1 förhållande mellan det som 
studeras och det som kommer användas i tidsstandarden.  
 
2.1. Inför mötet hade MRF, BIL Sweden och SFVF per mail inkommit med ett antal frågor vilka 

diskuterades och besvarades. 



 

 

2.1.1. Fråga: Gruppens sammansättning, representation, roller och mandat? 
KR informerade om att den sedan början av året utökade representationen i 
Samverkansgruppen innebär att motor- och försäkringsbranscherna har fyra 
representanter vardera. Därutöver deltar BIL Sweden med en representant. Då TFF inte 
längre utser representanterna för försäkringsbranschen kommer en ny urvalsmetod att 
tillämpas fr.o.m. nästa möte, vilken skall säkerställa representationen från 
försäkringsbolag.  

2.1.2. Fråga: Tidsstudier ytrikta - Vilka krav ligger som grund för studien?  
JO beskrev att MRF, i samtal med verkstäder, upplevt osäkerhet omkring vilka 
kvalitetskrav som gäller för studieverkstäder t.ex. ifråga om utbildning.                           
KR redogjorde kortfattat för de krav ifråga om efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och 
att arbeta efter tillverkarnas metodanvisningar som ställs och konstaterade att samtliga 
studieverkstäder är föreslagna och godkända av Samverkansgruppen. De flesta 
studieverkstäder har dessutom kvalitetsledningssystem med en eller flera 
certifieringar, t.ex. Quality Check eller av enskilda biltillverkare. KR noterade också att 
avsikten är att studien skall ge en representativ bild av reparationstider på marknaden. 
En diskussion fördes omkring CAB’s roll ifråga om kontroll av efterlevnad av 
kvalitetskrav där mötets slutsats blev att det åligger branschen att aktivt arbeta för höja 
kvaliteten och att det inte är CAB:s uppgift att agera kvalitetskontrollant.  

 
JO frågade vidare hur studieverkstäderna informerats inför studien. KR redogjorde för 
att samtliga verkstäder informeras enligt beskrivning i bilaga 1, men frågade även hur 
MRF och SFVF kommunicerat till sina medlemsföretag vilket överenskommits.               
JO informerade om att MRF beslutat att inte skicka ut någon information till sina 
medlemmar då de fanns farhågor att det skulle leda till fler frågor än svar. SFVF hade 
heller inte informerat sina medlemmar, men skulle följa upp detta.  
Motorbranschen föreslog att man tillsammans med försäkringsbranschen tar fram ett 
gemensamt informationspaket till studieverkstäder av vilket det framgår vilka metoder, 
föreskrifter och kvalitetskrav som skall följas.  
 
Både deltagande motorbranschföreträdare liksom försäkringsbolagsrepresentanter 
uttryckte sitt stöd för den nya tidstudiemodellen med löpande studier och frekventare 
uppdateringar av tidsstandarderna.  

2.1.3. Fråga: Tidsstudier ytrikta - Verkstäders synpunkter? 
KR beskrev att tidsstudieteknikerna generellt möts av både intresse och engagemang 
från både verkstadsledningar och tekniker. 

2.1.4. Fråga: Tidsstudier ytrikta - Vilken kravspec följs? 
Frågan diskuterades under 2.1.2.  

2.1.5. Fråga: Tidsstudier ytrikta - Hur säkerställer man att studien följer kravspecen? 
KR återkom till urvalsprocessen av studieverkstäder samt de kvalitetsledningssystem 
som de flesta studieverkstäder har och vilka ställer krav på att både säkerhets- och 
miljökrav efterlevs, att tillverkares metodanvisningar följs samt att kompetensen 
upprätthålls.  
 
Vidare togs frågan om hur studien dokumenteras upp. MC förklarade att skadorna 
dokumenteras i tidsstudiesystemet inkl. bilder och inritade ytor direkt på fordonet eller 
digitalt. Det föreslogs att skadorna framöver alltid skall dokumenteras på bilen och KR 
bekräftade att denna uppdatering av instruktionerna görs omgående.    
 



 

 

JO ställde frågan om hur eventuella fel ifråga om reparationsmetod eller annat som 
noteras av tidsstudieteknikern hanteras. KR informerade om att tidsstudieteknikern 
inte coachar eller ger råd till personalen under studier för att inte påverka 
studiematerialet.  

Fråga ställdes om vem som beslutar om att ett studerat objekt ska tas bort? I dagsläget 
så beslutar CAB detta om det visar sig att objektet inte uppfyller gällande krav på data i 
tidsstudierna, t.ex. att bilder saknas.  

3. Övrigt  
Frågan ställdes om studier skall genomföras om det redan finns tillverkartider tillgängliga. KR 
kommenterade att prioriteringar av tidsstudier diskuteras i Samverkansgruppen och om det av 
detta skäl finns anledning att ändra prioriteringar så kan frågan tas upp vid kommande 
samverkansgruppsmöte. 
 
Frågan om hur CAB säkerställer att studieteknikerna har rätt kompetens togs upp och KR 
kommenterade att man kontinuerligt arbetar för att säkerställa tidsstudie-teknikernas 
kompetens. KR välkomnade även förslag på relevant fortbildning från Samverkansgruppens sida.  
 
JO frågade om en ny lacktidsstudie planerats. KR svarade att en kontrollstudie kommer att 
genomföras på de nordiska marknaderna under andra halvåret. CAB återkommer.  

  
Mötet avslutas. 
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