
Dra musen över skärmen för att tända kommando-raden
Stäng av er kamera och er mikrofon

Stängd kamera   Stängd mikrofon   Chat funktion

Välkomna till MRF Webbinarium Lack o Skada .

För att webinariumet ska kunna höras och ses av alla behöver vi vidta ett 
antal åtgärder när vi är så många.

1. Stäng av er kamera, för att minska bandbredden 
(det påverkar datamängden ni nyttjar).

2. Stäng av mikrofonen, för att minska störande ljud.
3. Önskar ni ställa någon fråga under webbinariumet, så vänligen 

använd chattfunktionen, vi bevakar chatten och vi tar frågan vid 
tillfälle. 

Sändning börjar 13.00



Välkommen till MRFs 
Webbinarium Lack och skada

2020-09-25



• Inledning 

• Tidssättning lackering

• Lackeringsmaterial 

• Utbildningar

• Frågestund/Frågor 

Agenda 



• All information baseras på fakta och hur lacktidsstudien 2009-2010 genomfördes. 

• Cabas är ett verktyg som ska hjälpa er att göra en skadeoffert till kund,

• För att skadeofferten ska bli rätt måste ni göra rätt. 

• MRFs mål är att höja kompetensen hos våra medlemmar 

Inledning 



• Ingår alltid i tid

Tidssättning lackering 



• Måste läggas till 

Tidssättning lackering 



• Vissa moment är mer invecklade att tidssätta

• ”Man gör men tidsätter inte” 

Tidssättning lackering 



• Ytterligare kulör 
– Blank och matt klarlack 

Tidssättning lackering 



• Avvikande kulör 

• Många lister, skärmbreddare har en avvikande kulör mot bilen

Tidssättning lackering 



• Lyfttejp 
– Varför använda lyfttejp ?
– Hur tidsätter man ?

Tidssättning lackering 



• Skåpbilar
– Vanligaste modellen uppmätt ”Det finns större och mindre varianter” 
– Mät !  

Tidssättning lackering 



• Skåp och transportbilar invändig lackering lastutrymme 

Tidssättning lackering 



• Skåp och transportbilar invändig lackering lastutrymme 

Tidssättning lackering 



• Gränsdragning ytor 
– Vart går gränserna mellan tröskel - baksskärm, baksskärm - takkant

Tidssättning lackering 

Takkant

Bakskärm

A-stolpe

Tröskel



• Lackskarv
– Utvändig yta klass 1 och klass 2

• Garanti - Ansvarig
– Vem har beordrat ? 

• Provisorisk reparation

• Ingen lackmaterialleverantör har produkter eller metoder där  lackskarven blir 
åldersbeständig (KKL)

Tidssättning lackering 

https://www.mrf.se/wp-
content/uploads/2015/12/Lack
norm-1.0-2013-01-01.pdf



• Meryta 
– När ska jag använda gammal yta/meryta

Tidssättning lackering 



• 1 timme arbetstid = 0 lackmaterial
– Lackmaterial beräknas med egen uträkning 

• Baseras på yta och fast del per objekt
• Systemet räknar mängd, antal 
• Har ingen koppling till arbetstiden   

Lackmaterial  



• Material som åtgår för att kunna lackera objektet ingår i lackmaterialdelen
• Inte bara våta material
• Exempel

– Färg
– Slippapper
– Spackel
– Tejp
– Maskeringspapper
– Osv…

Lackmaterial  



• Övrigt material som åtgår för att kunna lackera objektet och som ingår i 
lackmaterialdelen

• Exempel
– Material för polering
– Filter till masker
– Maskeringsknivar
– Annat förbrukningsmaterial
– Osv …

Lackmaterial  



• Utrustning ingår inte i lackmaterialdelen utan i timdebiteringen  
• Exempel  

– Färgsprutor
– Slipmaskiner
– Filter till boxen
– Osv…

Lackutrustning  



• Vad är reservdel och vad är förbrukningsmaterial.

Förbrukningsmaterial – Reservdel 

Org. reservdelsnummer 



Alla utbildningar bygger på fakta och att vi i branschen ska göra rätt!

• Tidsätt rätt 
– Endagsutbildning 

• Lackmaterial steg 1 (Har vi rätt förbrukning)
– Krav att man gått utbildningen ”Tidsätt rätt”
– 2dagars utbildning och e-learning

• Lackmaterial steg 2 (Beräkna rätt faktor)  
– Krav att man gått utbildningarna ”Tidsätta rätt samt lackmaterial steg 1(förbrukning)
– Endagsutbildning och e-learning

MRF lackutbildningar  



• MRF Kalkyl uppdateras med:
– Materialberäknings verktyg (Förbrukning våta material) 
– Lackmaterialdebiteringssnurra (beräkning materialfaktor)

MRF Nyheter   



Frågor o svar



1. Fråga:
– När vi lackerar bakskärm med angränsande takkant och a- stolpe är det då meryta eller gammal lack på 

angränsade ytor ?
– Svar:
– Om skadan kräver att ni grundar in på takkant så är det gammal yta(lack), behöver ni inte grunda in på angränsande 

yta är det meryta
2. Fråga:

– Färgtillägg exempelvis X 50 gram. specialfärg som kostar extra pengar ?
– Svar:
– När det gäller kostnad för lackeringsmaterial så får man ta det med respektive kund(Försäkringsbolag) 

3. Fråga:
– Lägger man då in på övrig rad vad det kostar
– Svar:
– Om ni har fått ok på att extra debitera lackmaterial lägger ni in det på en övrig rad i Cabas

4. Fråga:
– Det finns inte ett jobb jag har gjort som jag fått betalt för matrialet enligt cabas i sådant fall.... materialet har gått 

upp alldeles för snabbt kontra prisökningen vi får
– Svar:
– Vi vet att det är problem med och få rätt material ersättning, vi diskuterar detta löpande med försäkringsbolagen och 

försöker hitta en lösning. Problemet är att man idag ger en procentuell höjning fast produkterna är utbytta och ersatta 
med en ny dyrare produkt vilket den procentuella höjningen inte tar hänsyn till. 

Frågor och svar



5. Fråga:
– Om man lägger till lyfttejp som övrigt: ska man ta med materialkostnaden separat? 
– Svar:
– Om du använder dig av Cabas färdiga rad för lyfttejp under övrig lack får du med materialkostnaden, gör du egen 

manuell rad måste du även sätta upp materialet. 
6. Fråga:

– Vad är det för skillnad på ytberoende och kulörberoende meryta
– Svar:
– Ytberoende meryta används när det inte finns någon naturlig avgränsning mellan lackytorna tex takkant - bakskärm. 

Kulörberoende meryta andvänds då kulören mot angränsande yta inte stämmer och man man måste anpassa 
kulören på den angränsande lackytan tex bakdörr - bakskärm. 

7. Fråga:
– Hur ska infärgad klarlack tidsättas? Alltså Candy färger.
– Svar:
– Tidslistan gäller bara för 2skikts och 3skikts lackering alla andra typer av lackering tidssätts från fall till fall. 

8. Fråga:
– Hur förändras materialkostnaden vid 2 respektive 3-skikt?
– Svar:
– Man får betalt för ett extra skikt baskulör/effektkulör och ett högre startpaket

Frågor och svar



9. Fråga:
– När får vi fram nytt Vim 2.0 ?
– Svar:
– Inom någon vecka går VIM 2 ut på testpilot till några få verkstäder, sen ska buggar rättas till och systemet testas på 

fler verkstäder. När det är klart kan vi ge ett mer exakt datum på när VIM 2 kommer. 
10. Fråga:

– När kommer VIM 2,0?
– Svar:
– Se ovan

11. Fråga:
– Rimlig kostnad för infärgad klarlack?
– Svar:
– Vi på MRF får inte vägleda till några priser i ett sådant här forum, ta gärna kontakt med mig så ska jag hjälpa dig att 

räkna ut materialkostnaden. 
12. Fråga:

– Om man byter en ny bakskärm men kräver spackling på ställen där ej skarven är. skall man bedöma denna som 
"gammal yta" eller ny. det finns olika svar där märker ja mellan olika lackeringar

– Svar:
– Om du behöver rikta (lagerskador) den nya svetsade reservdelen så ingår det att grunda ev små defekter i tiden , du 

tidssätter den som ny svetsad yta, det är samma tid som gammal yta 1,708perioder/dm2 och samma materialfaktor 
1,000. Om själva plåtarbetet medför en extra kostnad ska det tas upp med reservdelsleverantören. 

Frågor och svar



13. Fråga:
– Kan man då köra ytterligare kulör när man kör infärgad klarlack då man behöver ta vanlig klarlack när man möter 

nästa detalj för att inte få färgskillnad?
– Svar:
– Det finns ingen tid eller material beräkning för dessa arbeten i tidslistan utan man måste ta det i varje enskilt fall med 

kunden
14. Fråga:

– Fälgar?
– Svar:
– Fälgar tidssätts från fall till fall, viktigt att man inte glömmer och sätta upp lackmaterialet när man gör en egen 

manuell rad. Vi har tagit fram en snurra som vi delade ut för dom som gick utbildningen "Tidssätta rätt" som man kan 
använda som vägledning. 

15. Fråga:
– I perioder?
– Svar:
– Se ovan 

16. Fråga:
– Menade på den befintliga ny bytta bakskärmen
– Svar:
– Förstod det, Se tidigare svar i fråga 12

Frågor och svar



17. Fråga:
– Kommer det bli någon ny tidsstudie i närtid gällande tex mazda machine grey eller mazda soul crystal red med extra klarlack efter att man 

bränt den ?
– Svar:
– Jag tror inte det kommer att ske någon tidsstudie på en enskilt moment för en speciell metod som är ovanlig. CAB har informerat oss om att 

dom har för avsikt att göra en sk kontrollstudie på nuvarande tidsformel, när den är genomförd kommer det att diskuteras om det ska göras 
någon ny tidsstudie. 

18. Fråga:
– Gäller inte bredden vid takkanten som vi har lärt oss förut (6cm )meryte gammal lack
– Svar:
– Eftersom takkantens bredd inte har något och göra med att metoden att göra klarlacksskarven inte är åldersbeständig så har MRF, 

Lackmatrial leverantörerna, SFVF rekommenderat att man inte gör klarlacksskarvar på väl synliga ytor klass 1 och 2 enligt lacknormen. 
19. Fråga:

– Hur går ni vidare med lackmaterial kostnader mot försäkringsbolagen. Har ju varit på tapeten länge. Varför händer det inget?
– Svar:
– Vi diskuterar det så ofta vi kan med försäkringsbolagen. Nu har Bengt Öberg tagit fram en modell som vi vill diskutera med 

försäkringsbolagen men innan vi gör det måste vi se om den fungerar i verkligheten och därför har vi för avsikt att testa den på några 
lackverkstäder under hösten/vintern. 

20. Fråga:
– Varför är det godkänt att göra meryta då stenskott mm är kvar? då är det väl inte en fackmannamässig reparation eller är det undantag 

för att kulören ska matcha.
– Svar:
– I meryta ingår det inte att åtgärda ev stenskott eller andra defekter i tiden, det avser endast att dimma ut baslack på del av ytan och  klarlack 

till nästa avgränsning. Det är däremot ett ypperligt tillfälle att sälja in tiden för och åtgärda ev stenskott/skador som bilägaren är med och 
betalar. 

Frågor och svar



21. Fråga:
– CV fordon (Tunga fordon) finns ej gammal lack? varför inte?
– Svar:
– När det gäller tunga fordon så har det aldrig gjorts en tidsstudie utan den tidsformel som idag ändvänds är  MRFs gamla erfarenhetslista som 

är väldigt gammal. Där har man inte skiljt på dom olika ytorna vid lackering så därför finns det ingen uppdelning av tiden på dom olika 
ytorna. . 

22. Fråga:
– Hur många sprutprov på kulör bör man göra innan det är solklart fall av kulörberoende meryta? olika svar från försäkringsbolag där.
– Svar:
– Bara nya kulörer som inte finns med på likare eller egna sprutprov ska det göras sprutprov på. Om man har gjort kulörkontroll med 

färgtillverkarens likare samt sina egna sprutprover och använt fotospectrometer och man hittar en ny variant som kanske stämmer så ska 
den sprutas upp, finns det ingen ny variant och ingen av dom man har stämmer överens så målade man meryta i studien (varför måla upp 
redan befintliga kulörer som inte stämmer) 

23. Fråga:
– Ingår kittning i falsnignen på ny dörr?
– Svar:
– Nej, det tidssätts enligt en tidsformel som CAB har. 

24. Fråga:
– Om man har har en skada i bakkant på ex en dörr och det finns stenskott i framkant på dörren. ska man fixa stenskottet då? och om det är 

en svår färg och det krävs meryta då vem betalar för merytan då?
– Svar:
– I gammal yta ingår det att åtgärda stenskott. Om det krävs meryta pga stenskottens placering borde rimligtvis bilägaren stå för den 

kostnaden, här är det bra att ha en dialog med bilägare och försäkringsbolag. 

Frågor och svar



25. Fråga 
– Hur kan det vara så stor skillnad på material ersättning mellan Sverige och Norge som också använder cabas. Jag 

har hört att Norge har ca 700 i ersättning medans vi i Sverige har ca 280 är material så mycket dyrare i Norge?
– Svar:
– Två olika länder med helt olika skillnad, går inte att jämföra. 

26. Fråga:
– Hur räknar/hittar man fasta delen och rörliga vid tätning?
– Svar:
– Kontakta CAB

27. Fråga:
– Hur debiterar man invändig lack på svetspunkter vid bakskärmsbyte
– Svar:
– Att lacka/måla på svetspunkter på baksidan vid en ny svetsade detalj ingår i tiden, det är inget krav på ytfinisch bara 

att det ska vara komplett lackuppbyggnad (grund - bas - klarlack), att pensla är tillåtet. Väl synliga ytor inne i kupen
tidsätts separat. 

28. Fråga:
– Vid köp av ny stötfångare som kommer grundad. om kulör på grunden på den nya stötfångaren ej är den som 

färgkoden kräver , får man ta grudning då
– Svar:
– Om man måste grunda om en ny grundad stötfångare för att få kulören och stämma ska man lägga till tid för ny 

grundning. Att grunda om hela stötfångaren pga att den har fel kulör på grunden ingår inte i tiden. 

Frågor och svar



29. Fråga 
– Ni är mkt proffsiga och ger bra och korrekta svar ! Känns tryggt att ha er som bollplank !
– Svar:
– Tackar vi finns här för er 

30. Fråga:
– När kommer ny tidsstudie på lastbil?
– Svar:
– Vet ej, vi är inte säkra på att det kommer en tidsstudie på lastbilar. Dagens tider på lastbilar kommer från MRFs gamla 

erfarenhetslista och det är ej studerade tider. 
31. Fråga:

– Hur långt kan man dra en färgskillnad på 3-skiktslack, vem tar kostnad för ganska stora merytor på dom fallen?
– Svar:
– Svårt att svara på eftersom det är en bedömning från fall till fall. 

32. Fråga:
– vart går gränsen för justera ställtiden i storlek på bil.
– Svar:
– Generellt gäller att om fordonet går in i personbils-lackboxen tidssätts den med personbilslistan om inte tidssätts den 

med listan för lack tunga fordon. 

Frågor och svar



33. Påstående 
– Bengt är ju lackbranschens Leif GW Persson, han och ett par andra börjar ju tyvärr bli 

till åren, har vi några i den yngre generationen som brinner för detta med tidsstudier 
mm som kommer ta vid när ni tröttnat? Eller kommer kompetensen försvinna med 
tiden?

– Svar:
– Vi försöker tanka ur honom så mycket information som möjligt men han har lovat och 

stanna kvar ett tag till :) 

Frågor och svar



Nästa webbinarium 
23 oktober kl 1300-1400

Ekonomi 
Gäst: Marja Skåninger (Ekonomichef MRF)


