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KVALITETSANSVAR 
Vägen till ökad användning av begagnade bildelar 
De nya systemen som idag finns på marknaden har skapat möjligheten för skadeverkstäder att 
enklare få tillgång till begagnade originaldelar. Systemen i all sin ära är dock fortfarande enbart ett 
verktyg. Det viktigaste är istället vad som levereras samt hur och när det levereras. Ett samarbete 
mellan kollegor är elementärt för att kunna tillgodose skadeverkstaden med alla de bildelar som 
efterfrågas. Samarbetet mellan kollegor är nyckeln till ökad användning av begagnade bildelar.  

 
Ansvar internt & mellan kollegor 
LEVERANS TILL FÖRSÄKRINGSSKADA 
• Endast bildelar med kvalitetskod A och A+ får levereras. Bildelarna ska kontrolleras att de lever 

upp till inlagd kvalitetskod.  

• Bildelarna ska ha bild, pris och fraktkostnad angiven. 

• Karosseri-/mekaniska delar ska vara rengjorda och plåtdetaljer renplockade. 

• Leverantören av bildelen ansvarar för sin bildels kvalitet och leverans.  

• Vid reklamationer av karosseridelar sker vanligtvis ingen retur gällande CABAS-skador. 
Leverantören förlorar både bildelen, fraktkostnaden och verkstaden får sitt arbete försenat. Om 
retur ska ske debiteras leverantören för arbetstid, paketering och fraktkostnad.  

• Paketmärkning ska alltid placeras på utsidan av paketet samt angivet sändningsnummer i ordern.  

• Leveransen ska anlända Just In Time inför reparationsstart om inget annat nämns.  

• Undantagsfall vid annan kvalitetskod ska godkännande ske av verkstaden. Kommunikation ska 
ske via meddelande-rutan med beskrivning av brister samt tydliga bilder på skadorna. Bildelen 
läggs enbart till i svarslistan om verkstaden godkänner den.  

• Huvudleverantör* av försäkringsskadan är kontaktansvarig för verkstaden. Underleverantören** 
ska inte kontakta verkstaden, utan istället vid behov kontakta huvudleverantören.  

• Bildelarna ska paketeras på ett omsorgsfullt sätt för att undvika skador vid transporten. 
* Huvudleverantör är en bildemontering som mottagit skadekalkylen och väljer in bildelar från kollegornas lager. 
** Underleverantör är en bildemontering som fått beställning av bildelar från en kollega. 

Bilden ovan föreställer tjänsten 
”Sök i Bildelsbasen” i Dagmar. 
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Grundläggande ansvar 
LEVERANS TILL PRIVATPERSON & VANLIG VERKSTAD 
Att sälja en bildel som inte stämmer överens med bild och information är en förlustaffär. 
Packavdelningen ska därför alltid kontrollera bildelarna kritiskt innan leverans. 

• Stämmer bilden överens med bildelen? 	

• Är alla frågor besvarade? 

• Är det tydligt vad som ingår och inte ingår? 	

• Är eventuella skador med i anmärkningstexten? 	

• Stämmer kvalitén överens med kvalitetskoden? 	

• Är bildelen rensad? (Om detta begärs) 	

• Kontrollera pris- & fraktuppgift  
• Fyll i sändningsnummer (kollinr) så kan kunden spåra 

leveransen. 	

• Kontrollera konversationen på Fraktsedeln. Finns det någon extra överenskommelse där? 

• Signera Fraktsedeln efter genomförd kvalitetskontroll och lägg den i paketet.  

• Finns det några unika villkor gällande denna typ av bildel? Informera kunden extra om detta. 	

• Finns det risk för missnöje? Överväg om du själv skulle bli nöjd. Osäker? Kontakta kunden och 

informera om problemet.  
• Se över att bildelarna är rengjorda innan leverans. En snabb avtorkning är enkelt och förhöjer 

intrycket väsentligt.  
• Bildelarna ska paketeras på ett omsorgsfullt sätt för att undvika skador vid transporten.  

!

”Att sälja en bildel 
som inte lever 
upp till kvalitén är 
en förlustaffär för 
hela branschen.” 

Bestämmelser för Dagmar Kalkyl-användare  
• Utse ansvarig person för skadekalkyl 

• Sälj- & lagerpersonal ska vara väl insatta i kvalitetsansvaret.  

• Hantera skadekalkyler, kvalitetskontroller och besvarande av bokade bildelar till en skadekalkyl 
omgående utan dröjsmål.  

• Använda chattsystemet FMS för ökad tillgänglighet mellan kollegorna.  

• Inneha fraktavtal. 

• Skapa rabatter och övriga inställningar till kollegor i Dagmar - Partners & Kunder.


