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Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har vattenskadekostnaderna ökat avsevärt, vattenskador 
kostar försäkringsbolagen stora pengar varje år, år 2002 uppgick skadekostnaderna till  
5 miljarder kronor. Detta har bidragit till att skapa en konstruktiv dialog mellan 
försäkringsbranschen och byggbranschens inblandade parter. I ett försök att få ner dessa 
kostnader har vår uppdragsgivare Länsförsäkringar Älvsborg implementerat 
kalkylsystemet MEPS, för upphandling vid återställande av byggnadsskador som 
uppstår vid vattenskador. MEPS används i dagsläget endast vid reglering av 
byggskador. Vårt uppdrag var att jämföra deras bolag som har MEPS med ett annat 
liknande Länsförsäkringsbolag som inte använder MEPS. Valet föll på Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän som är snarlikt storleksmässigt och som ännu inte använder sig 
MEPS för reglering av byggskador. Syftet är att se om systemet har bidragit till att 
Länsförsäkringar Älvsborg i genomsnitt har en lägre skadekostnad gällande 
vattenskador och att förse Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän med 
beslutsunderlag om kalkylsystemet MEPS.  
 
Vi valde att undersöka vattenskador i prisklassen 3 000 – 50 000 kronor, så kallade 
medelskador. Cirka 70 procent av alla vattenskador på de länsförsäkringsbolag vi 
undersökte ligger inom detta intervall. Bland samtliga typer av vattenskador har vi valt 
att avgränsa oss till de tre största områdena som är, ledningssystem, våtisolering och 
installationsskador. Den indelningen av typskador gjorde vi för att få en rimlig 
jämförbarhet.  
 
I uppsatsen kommer vi fram till att under 2003 hade Länsförsäkringar Älvsborg genom 
att använda MEPS i genomsnitt 11 procent lägre skadekostnader för vattenskador än 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som inte använder sig av MEPS. Om 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän under 2003 använt sig av MEPS hade det 
inneburit en kostnadsminskning på 11 procent vilket innebär nästan 1,2 miljoner kronor, 
förutsatt att de hade motsvarande nivå på sina avtal med byggare som Länsförsäkringar 
Älvsborg har haft.  
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Abstract 
 
Water damage costs have increased considerably during the last decades. They cost the 
insurance company’s large money every year, in the year 2002 the cost were as much as 
5 billion sek. As an effect of the increasing costs a constructive dialog has been opened 
between the insurance companies and the involved parties from the construction 
business. Our employer Länsförsäkringar Älvsborg has in an attempt to lower these 
costs implemented the calculating application MEPS, for the use in buying restoration 
of damage on property as a result of water claims. MEPS are today only used for 
regulating constructing claims.  Our assignment was to compare a company that has 
implemented MEPS with a similar Länsförsäkrings company that doesn’t use MEPS. 
We found that Länsförsäkringar Göteborg and Bohuslän is a similar company that could 
be used to compare with Länsförsäkringar Älvsborg. The purpose is to investigate if the 
application has contributed to decrease the cost of water damages for Länsförsäkringar 
Älvsborg and supply Länsförsäkringar Göteborg and Bohuslän with basic data to help 
them evaluate the calculating application MEPS.  
 
We choosed only to include water claims in the cost range of 3 000 – 50 000 sek, these 
claims are called medium claims. About 70 percent of all water damages in those 
companies at Länsförsäkringar that we choosed to compare is found in the range of 
3 000 – 50 000 sek. We also choosed to limit our selves to the three largest areas of 
water claims, pluming systems, wet isolations and damages as an effect of bad 
installations. We made these classifications to achieve comparability among the 
damages. 
 
In the report we found that during 2003 Länsförsäkringar Älvsborg had by using MEPS 
in average 11 percent lower cost of water claims than Länsförsäkringar Göteborg and 
Bohuslän. If they had been using MEPS they would have had costs that were 11 percent 
lower this means that they could have saved nearly 1,2 million sek provided that they 
had the similar settlements with the construction business companies as 
Länsförsäkringar Älvsborg. 
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1. Inledning 
 
Länsförsäkringar består av 24 stycken självständiga försäkringsbolag, som samverkar 
genom ett starkt försäkringsbolag – och utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. 
Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsbolag.  
 
Vattenskador kostar försäkringsbolagen stora pengar varje år, kostnaderna för 
vattenskador uppgick år 2002 till 5 miljarder kronor. I ett försök att få ner dessa 
kostnader har Länsförsäkringar Älvsborg implementerat kalkylsystemet MEPS, för 
upphandling vid återställande av byggnadsskador som uppstår vid vattenskador. I 
dagsläget används MEPS endast för reglering av byggskador. I samband med 
vattenskador samverkar försäkringsbolaget med olika byggare som skall åtgärda skadan. 
Detta samarbete går numera mycket enklare tack vare kalkylsystemet MEPS. Systemet 
hjälper till med att säkerställa kvalitén, man kan med andra ord beskriva MEPS som ett 
kvalitetssystem.  
 
Ett kvalitetssystem är ett system av regler och metoder för hur arbetet med 
kvalitetssäkring och kvalitetsledning bedrivs i ett företag. Ett kvalitetssystem är ingen 
försäkran eller ens indikation på att produkterna från ett företag verkligen håller hög 
kvalitet, det är i grund och botten ett kontrollinstrument som hjälper till att spåra 
eventuella fel. Ett väl fungerande kvalitetssystem bidrar således till att kvaliteten i 
produkter och tjänster håller den kvalitet som kunden betalar för.   
 
Länsförsäkringar Älvsborg har sedan installationen för 5 år sedan minskat sina 
kostnader. Nu är Länsförsäkringar Älvsborg intresserade om det är MEPS som har gjort 
att deras kostnader har sjunkit. Vår uppdragsgivare är följaktligen Länsförsäkringar 
Älvsborg, de vill att vi skall jämföra Länsförsäkringar Älvsborg som har MEPS med ett 
annat liknande Länsförsäkringsbolag som inte använder MEPS vid reglering av 
byggskador. Valet föll på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är snarlikt 
storleksmässigt. 
  
 
1.1 Bakgrund 
 
I hela Länsförsäkningsgruppen inrapporterades ca 100 stycken vattenskador varje dag 
under år 2002. Kostnaderna för dessa vattenskador uppgick till 920 miljoner kronor, 
vilket motsvarar ca 2,6 miljoner per dag. Denna kostnad är lika stor som kostnaden för 
brand-, storm, och inbrottsskador tillsammans.  I Länsförsäkringar Älvsborg uppgick 
kostnaden för avslutade vattenskador år 2003 till 27,1 miljoner kronor. I 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän uppgick kostnaden för avslutade vattenskador 
samma år till 32, 1 miljoner kronor.  
 
Under de senaste decennierna har vattenskadekostnaderna ökat avsevärt och till följd av 
detta gjordes en detaljerad undersökning som återkommer varje årtionde. Denna rapport 
har bidragit till att skapa en konstruktiv dialog mellan försäkringsbranschen och 
byggbranschens inblandade parter. Till hjälp med att hålla nere kostnaderna har det 
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utvecklats ett system som använder sig av en normtid när man räknar ut vad ett arbete 
kostar att utföra. Med normtid menas den tid ett specifikt arbete tar att utföra.  
Detta system kallas idag MEPS och använder sig av just denna normtid när man räknar 
ut kostnader för skador. 
 
Länsförsäkringar Älvsborg har sedan fem år tillbaka beslutat att använda sig av MEPS 
för att kunna effektivisera sina rutiner och hålla nere sina kostnader. De är mycket 
positiva till systemets alla användningsområden och den tid det sparar dem.  
 
MEPS har sin grund i en avhandling som Karl Myrsten gjorde 1984 vid Stockholms 
universitet. I avhandlingen undersökte han hur man kunde effektivisera arbetet i 
byggbranschen. Han gjorde det genom praktiska tester med en enskild person och sedan 
gick han vidare till att testa arbetssättet på hela företag. Till en början var det svårt att få 
något företag att ställa upp på detta då många företag menade att deras timdebitering var 
deras enda och främsta konkurrensverktyg. Genom att använda sig av det arbetssätt som 
Karl Myrsten förespråkade skulle deras timdebitering öka avsevärt men de skulle även 
bli mer effektiva. I Karl Myrstens normtid ingick alla kostnader i timkostnaden.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att se om MEPS har bidragit till att Länsförsäkringar 
Älvsborg i genomsnitt har en lägre skadekostnad gällande vattenskador. Vi skall 
undersöka om det finns skillnader mellan Länsförsäkringar Älvsborg som har 
implementerat MEPS mot Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är ett liknande 
Länsförsäkringsbolag som inte använder kalkylsystemet MEPS.  
 
Ett annat delsyfte är att förse Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän med 
beslutsunderlag om kalkyleringssystemet MEPS.  
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2. Företagsbeskrivning 
Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som 
samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 
Tillsammans bildar Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade 
bank- och försäkringsgrupp. Det är på det lokala länsförsäkringsbolaget som i princip 
alla kundkontakter sker och där fattas också de för kunderna viktiga besluten. 
Länsförsäkringar följer ett gammalt framgångsrecept - lokala, självständiga 
länsförsäkringsbolag som samverkar genom ett starkt försäkrings- och 
utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsbolagen har kundansvaret, med 
några få undantag. De sköter all försäljning av gruppens samtliga bank- och 
försäkringstjänster. Länsförsäkringsbolagen finns nära kunderna och kan därmed 
enklare ge en snabb, bra och personlig service, inte bara när kunden vill öppna 
bankkonto, köpa en försäkring eller spara i fonder, utan även när en skada inträffat. 
Länsförsäkringsbolagen är ömsesidiga, det vill säga de ägs av sina kunder, vilket 
innebär att en del av överskottet kan gå tillbaka till kunderna i form av återbäring.  
 
Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster, som 
till exempel bank- och fondsparande, lån, bankkort, liv- och pensionsförsäkringar samt 
hem-, villa-, olycksfalls-, industri-, trafik- och djurförsäkring.  
 
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en 
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 
10,5 procent och på bankmarknaden uppgår marknadsandelen till 2,9 procent. 
Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om cirka 130 miljarder kronor. Premieinkomsten 
uppgick 2003 till cirka 22 miljarder kronor. (www.lansforsakringar.se) 
 
 
2.1 Länsförsäkringar AB – den sammanhållande länken  
 
Sveriges 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det tidigare nämnda gemensamt 
ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB:s grundläggande 
uppgift är att leda och samordna det gemensamma strategiska arbetet och 
utvecklingsarbetet inom Länsförsäkringar. De har också till uppgift att skapa 
förutsättningar för länsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. 
Länsförsäkringar AB är ett finansiellt starkt nav i länsförsäkringsgruppen. Allt med 
syftet att ge de lokala bolagen förutsättningar för framgång på sina egna marknader. 
Genom dotterbolag bedrivs verksamhet inom liv-, olycksfalls-, industri-, djur- och 
återförsäkring samt bank och fond. Länsförsäkringar AB samordnar också 
Länsförsäkringars IT-utveckling. (www.lansforsakringar.se) 
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2.2 Styrning i koncernen Länsförsäkringar AB  
 
Styrelsen ansvarar för Länsförsäkringar AB:s organisation och förvaltning av bolagets 
angelägenheter. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa en ändamålsenlig 
organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. I egenskap av 
styrelse för koncernen har styrelsen dessutom motsvarande ansvar på koncernnivå. 
Styrelsen ska därvid säkerställa att de mål och strategier, som fastställts av respektive 
dotterbolags styrelse, koordineras och optimalt utnyttjar koncernens resurser samt ger 
ägaren önskad avkastning på insatt kapital. Styrelsen ska fortlöpande bedöma 
Länsförsäkringar AB:s och koncernens verksamhet och ekonomiska situation samt 
ansvara för att meddela anvisningar för när och hur rapportering till styrelsen ska ske. 
Rapporteringen till styrelsen ska även omfatta dotterbolagens förhållanden. Styrelsen 
ska också se till att Länsförsäkringar AB:s organisation är utformad så att bokföring, 
medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. (www.lansforsakringar.se) 
 
 
2.3 Länsförsäkringar Älvsborg  
 
Länsförsäkringar Älvsborg startades 1841 och har idag ca 135 000 försäkringstagare 
som tillsammans äger bolaget. Målsättningen är att ge ägarna sak- och livförsäkringar 
till konkurrenskraftiga premier och snabba besked från ansvariga i bygden. Genom att 
samverka med 23 andra länsförsäkringsbolag kan de erbjuda expertresurser och få en 
riskspridning inom alla försäkringsområden. Deras affärsidé går ut på att förena det 
lokala bolagets smidighet och närhet med det stora bolagets styrka. Länsförsäkringar 
samarbetar med ca 500 företag i bygden. (www.lansforsakringar.se) 
 
 
2.4 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 
 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 24 självständiga 
bolag i Länsförsäkringsgruppen. De ägs av sina kunder som tillsammans betalar 1 728 
mkr i sak- och livförsäkringspremier. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder 
alla typer av person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Bolaget har 280 
anställda samt 15 privatombud, 3 lantbruksombud och 5 franschisebolag.  
(www.lansforsakringar.se) 
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2.5 Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns och 

Länsförsäkringar Älvsborgs tillvägagångssätt vid byggskador 
 
Den största skillnaden mellan Länsförsäkringar Älvsborg och Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän är att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän inte använder 
sig av kalkylsystemet MEPS vid reglering av byggskador. De använder sig av 
upphandlade förtroendebyggare som arbetar på löpande räkning, det vill säga att de får 
betalt per timme istället för att de ”pratar” med varandra via MEPS. Byggarna som 
arbetar för Länsförsäkringar Älvsborg får betalt för ett specifikt utfört jobb oavsett 
tidsåtgång. Båda bolagen gör stickprov för att kontrollera att förtroendebyggarna 
redovisar rätt antal timmar eller rätt antal moment. MEPS finns tillgängligt hos 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän men det används inte dagligen utan de 
använder det som ett kontrollinstrument och ibland för att få en dokumenterad kontroll 
mot kund. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän använder alltså MEPS i syfte att 
kontrollera sig själva. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän använder sig inte av 
något annat kalkylsystem utan arbetar efter sin ”magkänsla” och tidigare erfarenheter 
för att reglera skador gentemot kund.  
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3. Metod 
 
3.1 Vetenskapliga inriktningar  
3.1.1 Positivism 
 
Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Augustus Comte 
är positivismens grundare, han var en fransk sociolog som var verksam i mitten av 
1800-talet. Comte menade att det gick att generera kunskap som var positiv och 
utvecklande för mänskligheten. Den vetenskap som utgör idealet för positivisterna är 
fysiken. Comte ville med fysiken som utgångspunkt skapa en vetenskaplig metodologi 
som var lika för alla vetenskaper. De centrala tankarna hos positivister är att det finns en 
sann verklighet, som man får vetskap om genom att iaktta. Detta gör forskarna med en 
ansats där man söker efter samband mellan orsak och verkan. För att bli positiv skulle 
kunskapen vara nyttig och kunna förbättra samhället, säker genom att den byggde på 
iakttagelser som var logiskt prövbara. Teorins kännetecken är också att helheten av 
problemet studeras genom att det bryts ner i olika delar och studeras var för sig, kallad 
reduktionism. Många forskare inom beteende- och samhällsvetenskap har tillämpat 
kvantitativa metoder och försökt att formulera teorier i form av lagar, till exempel vad 
gäller inlärning, minne och motivation. Positivismen lever kvar än idag i form av ett sätt 
att forska eller förstå praktisk forskningsverksamhet (Patel och Davidson, 2003). 
 
 
3.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken betyder tolkningslära och är positivismens raka motsats. Hermeneutiken 
är en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Hermeneutiken användes under 1600- 
och 1700-talet som en metod där man tolkade bibeltexter. Under 1800-talet strävade 
man efter att utveckla hermeneutiken till en allmän metodologi för humanvetenskapen. 
Nuförtiden tillämpas hermeneutiken inom många olika vetenskapliga discipliner, men 
främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap.  Till skillnad mot positivisterna är 
man inte intresserad av att förklara företeelser. De menar istället att det går att förstå 
andra människor och vår egen livssituation genom att genom att tolka hur mänskligt liv 
kommer till uttryck i det talande och skrivna språket och i människors handlingar (Patel 
och Davidson, 2001). 
 
 
3.1.3 Vår vetenskapliga inriktning 
 
Vi kan dra paralleller med den positivistiska inriktningen med vår studie. Vi har 
studerat problemet genom att analysera små delar för att lättare göra en jämförande 
analys. Enligt positivisterna skall kunskapen vara nyttig och man skall kunna förbättra 
samhället, att den bygger på iakttagelser som var logiskt prövbara. Här kan man se ett 
samband om man jämför vår undersökning med detta påstående. Vår undersökning 
bygger på iakttagelser i form av att skadereglerarna har lagt in en aktivitet om en skada i 
en databas som sedan sparas som ligger till grund för senare statistiska analyser.  
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Vårt uppdrag är att vi skall testa det datamaterial som vi fått av de två olika 
Länsförsäkringsbolagen. Materialet är logiskt prövbart och det är nyttig information för 
de båda bolagen i form av att det i ena fallet blir till beslutsunderlag och i det andra 
fallet får man reda på om det antagande man gjort att MEPS är billigare stämmer eller 
ej. 
 
 
3.2 Metodiska inriktningar  
3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
I början av en studie eller undersökning står man inför ett metodval, mellan kvalitativ 
eller kvantitativ metod. Det är viktigt att välja den metod som passar bäst till den 
frågeställning man arbetar med. Det är aldrig så att den ena eller den andra är rätt 
metod, därför måste man utifrån sin problemformulering och hitta den metod som bäst 
passar de syften man har. Själva begreppet kvantitativ metod understryker det faktum 
att informationen ska kunna kvantifieras. Den information man får kan uttryckas i 
siffror och kan på ett enkelt sätt läggas in i en dator och bli föremål för statistiska 
analyser. I en kvantitativ metod använder man sig av speciella tekniker för urval. Detta 
innebär en förenkling, när man bearbetar informationen. Analys av informationen 
innebär att man vill hitta mönster om de finns. Det gör det också möjligt att med en viss 
grad av sannolikhet säga hur pass representativa resultaten är. Vilket innebär i vilken 
utsträckning resultatet från stickprovet ger en riktig bild av förhållanden i hela den 
grupp från vilken vi gjort urvalen.  
 
Kvantitativa metoder är mycket bra då de kan förklara olika företeelser och genom 
statistiska tekniker kan man göra generaliseringar. Förutsatt att den information som 
införskaffas är representativ även för de enheter som man inte har studerat. Man har 
många enheter i studien, men man inriktar sig och gör ett urval som representerar de 
andra enheterna (Holme & Solvang, 1997). Kvaliteten på en kvantitativ studie står och 
faller med graden av säkerhet i den insamlade informationen. När man samlar in 
information innebär det att man gör en mätning. När man gör en mätning tilldelas de 
objekt som man studerar numeriska värden, det vill säga siffervärden (Patel & 
Davidson, 2003). Ett huvudsakligt problem för den som använder kvantitativ metod är 
den stora tilltro som vi människor har överlag till allt som kan beskrivas med siffror. 
Detta gör det lätt att misstolka och feltolka den information vi har. Bara för att något 
kan beskrivas med siffror blir det inte sannare eller riktigare (Holme & Solvang, 1997). 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är präglad av 
kontroll av forskarens sida. Uppläggning och planering karakteriseras av selektivitet och 
avstånd i förhållande till informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att vi skall 
kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat 
man kommer fram till gäller alla de enheter man önskar att uttala sig om. Statistiska 
mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 
1997 ).  



Högskolan Trollhättan/Uddevalla  VT - 2004  
Effekten av kalkylsystemet  MEPS 
- En jämförelse mellan två försäkringsbolag 
-  

    

Författare: Beatrice Johansson, Johan Nilsson och Lise-Lotte Svensson   10 

3.2.2 Vår metodiska inriktning  
 
Vi kommer i vår uppsats använda oss av den kvantitativa metoden. En kvantitativ 
metod kännetecknas av att den omfattar många undersökningsobjekt men informationen 
om dessa objekt är inte så omfattande. Detta stämmer bra överens med vår studie som är 
ganska bred och som innehåller många undersökningsobjekt. Vårt tillvägagångssätt i 
vår studie baseras helt på statistisk bearbetning av data. Vårt material är mätbart och vi 
ska göra jämförelser på vårt datamaterial. Vårt insamlade material består endast av 
numeriska värden från båda bolagen som vi skall jämföra med varandra. 
 
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validitet handlar om att mäta det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 
avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och 
reliabilitet. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att enkelt 
förstå begreppet validitet kan man jämföra med exempelvis ICA-kort. Det är giltigt på 
vissa ställen men inte på andra ställen. Man kan använda ICA-kortet i ICA butiker men 
inte i andra butiker såsom Konsum. Ibland finns det t.o.m. ett datum då giltigheten 
upphör. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för 
vilken population resultaten är giltiga. 
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet. Kan jag som privatperson lita på att jag får ut rätt 
ersättning vid en vattenskada oavsett vilken skadereglerare som handlägger min skada? 
Hög reliabilitet innebär att jag skulle få ut samma ersättning oavsett vilken handläggare 
jag pratade med. Vilka beslut kan fattas om de baseras på mätningar som man inte kan 
lita på? Antag att man vill mäta graden av övervikt hos människor. Att då mäta 
huvudstorlek hos varje individ gör oss sannolikt inte klokare. Det hjälper inte att hävda 
att man gjorde sina mätningar mycket noggrant. Hög reliabilitet är alltså ingen garanti 
för att man får hög validitet. Mätningen görs då med låg tillförlitlighet vilket innebär låg 
reliabilitet. Även om man då mätte rätt sak så blev den så dåligt mätt att man inte fick 
ett bra mått på övervikt. Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet.  

Validitet Reliabilitet 

Vad Hur 

Figur 3.1 
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Tre tumregler: 
• ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” 
• ”Låg reliabilitet ger låg validitet” 
• ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” 
(Patel & Davidson, 2003) 
 
Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker 
för att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en 
uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. Man använder då begreppen 
validitet och reliabilitet för att beskriva hur väl vår datainsamling har fungerat. God 
validitet och reliabilitet är en förutsättning för att undersökningen skall vara giltig. 
Validitet och reliabilitet är begrepp som i sina ursprungliga definitioner är framtagna för 
studier med kvantitativ ansats men senare har börjat tillämpas även på studier med 
kvalitativ ansats.  
 
Eftersom begreppen validitet och reliabilitet ändå har etsat sig fast inom det 
vetenskapliga paradigmet används de mer eller mindre lyckat även inom forskning med 
kvalitativ ansats. Det finns vissa skillnader, men också likheter i hur begreppen validitet 
och reliabilitet används inom forskning med kvantitativ respektive kvalitativ ansats. I en 
studie med kvantitativ ansats har man i regel före datainsamlingen påbörjas valt en 
datainsamlingsmetod med känd och acceptabel validitet och reliabilitet för det syfte 
man vill nå. I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten 
och reliabiliteten under hela projektet. I en studie med kvantitativ ansats hänför sig 
begreppen validitet och reliabilitet framför allt till datainsamlingen, att rätt sorts data är 
insamlade på ett tillförlitligt sätt. I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen 
validitet och reliabilitet såväl datainsamling som den efterföljande analysen av 
insamlade data. (http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm) 
 
 
3.4.1 Validitet inom forskning med kvantitativ ansats 
 
Om man vill mäta till exempel kroppsvikt är det inte så svårt att veta när det man mäter 
ger ett mått på det man vill mäta. Om man istället vill mäta trivsel, intelligens, 
kunskaper, uppfattningar eller upplevelser blir det svårare. Begreppet validitet används 
lite olika beroende på om studien har kvantitativ eller kvalitativ ansats. Först måste man 
bestämma om datainsamlingstekniken ger information om det fenomen som man är 
intresserad av. Jämför med exemplet om huvudstorlek. Enklast sker denna bedömning 
av "innehållsvaliditeten" genom att be några utomstående, väl insatta i problematiken, 
att uttala sig. Detta görs med fördel i kvantitativa studier (kan även göras i kvalitativa 
studier). För det andra bör man om möjligt säkerställa den samtidiga validiteten, det vill 
säga att det resultat man får fram stämmer överens med resultatet från undersökningar 
gjorda av andra eller samtidiga mätningar med en annan metod/teknik.  
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Är den kunskap man kommer fram till användbar? Utan användbarhet är kunskapen 
begränsad. Detta är en känslig punkt som kan misstolkas som att grundforskning är fel. 
Även inom grundforskning är det dock angeläget att kunskapen förr eller senare på 
något sätt blir användbar. Det är alltså viktigt att man i redovisningen av ett projekt 
försöker peka på betydelsen av de resultat som har kommit fram.  
(http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm) 
 
 
3.4.2 Reliabilitet inom forskning med kvantitativ ansats 
 
Med reliabilitet menar man att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett 
tillförlitligt sätt. Inom kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet, 
något som ofta kan skattas och ges ett siffermått. För att utreda hur väl mätningen i en 
kvantitativ studie kan reproduceras kan man diskutera reliabiliteten från tre olika 
synvinklar. Är mätningen fri från bias av personen som mäter? Detta kallas inter-rater 
reliability och kan testas genom att låta flera personer mäta och sedan jämföra hur de 
olika personernas mätningar stämmer överens. Påverkas mätningen av tiden. Om 
samma person gör flera mätningar, hur väl stämmer de överens? Detta kallas test-retest 
reliability. Finns det en samstämmighet i utfallet mellan olika delar i en enkät som tar 
upp samma fenomen? Detta kallas internal consistency reliability. Inter-rater reliability, 
test-retest reliability och internal consistency reliability är begrepp som bara används i 
studier med kvantitativ inriktning. (http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm) 
 
 
3.5 Relation mellan teori och verklighet  
3.5.1 Deduktion 
 
En forskare som arbetar deduktivt utgår från tidigare teorier och drar slutsatser om 
enskilda företeelser. Man kan även härleda hypoteser som sedan prövas i empirin, detta 
arbetssätt kallas hypotetiskt-deduktiva. Den hypotetiskt-deduktiva metoden är vanlig 
inom positivismen, detta möjliggör för forskaren att använda såväl empiri som logik. 
Forskaren bildar då hypoteser och gör utifrån detta en deduktiv slutledning som jämför 
om hypotesen överensstämmer med verkligheten. (Patel & Davidson, 2003) Enligt 
Wallén (2003) har teorin i den hypotetiskt deduktiva metoden en viktigare och mer 
självständig ställning än vid induktion.  
 
 
3.5.2 Induktion 
 
En forskare som jobbar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Man studerar ett 
forskningsobjekt utan att ha förankrat undersökningen i tidigare teori. Forskaren ska 
upptäcka något som senare skall formuleras i en teori.  En induktiv slutsats ger ofta en 
allmän och generell bild av verkligheten. Slutsatsen kan inte sägas vara en säker bild av 
verkligheten eftersom den är beroende av observatörens tolkning, bilden kan dessutom 
förändras med tiden (Patel & Davidson, 2003). 
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3.5.3 Abduktion 
 
Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och 
innebär en kombination av induktion. Abduktionen innebär att utifrån ett enskilt fall 
formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. I detta första steg är induktivt. 
I nästa steg arbetar forskaren deduktivt det vill säga hypotesen eller teorin prövas på nya 
fall. Det abduktiva arbetssättet är fördelaktigt då det inte låser forskaren, vilket kan 
hända om man arbetar induktivt eller deduktivt (Patel & Davidson, 2003). 
 
 
3.5.4 Vår relation mellan teori och verklighet 
 
Vi har valt ett arbete med en deduktiv ansats. ”Ur den redan befintliga teorin härleds 
hypoteser som sedan empiriskt prövas” (Patel och Davidson, 2003 s. 23). Detta 
påstående går hand i hand med ansatsen i vår studie. Vi har ett empiriskt material från 
båda bolagen som vi ska ”pröva”, detta kommer vi att göra genom en jämförelse för att 
se om det finns någon skillnad i skadekostnader bolagen emellan. 
 
3.6 Typ av undersökningar 
 
3.6.1 Deskriptiva undersökningar 
 
Deskriptiva undersökningar har till syfte att beskriva förhållanden. Vår studie går ut på 
att beskriva förhållandet mellan de båda bolagens kalkylhantering och skadekostnad. 
Denna typ av undersökning utförs ofta på problemområden där det redan finns en viss 
mängd av kunskap.  

Verklighet 

Teori 
Teori Teori 1 Teori 2 

Deduktion Induktion Abduktion 

Från teori dras 
slutsatser om 
enskilda fall  

Från enskilda 
fall formuleras 
en teori 

Från enskilda 
fall formuleras 
en preliminär 
teori 

Denna 
teori 
testas på 
nya fall. 

Teorin 
utvecklas

( Patel & Davidsson, 2003, s. 25) Figur 3.2
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De beskrivningar man åstadkommer kan röra förhållanden som ägt rum, det vill säga 
beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu, det vill 
säga beskrivningar av nutid (Patel & Davidson, 2003). I många fall är deskriptiva 
undersökningar totalundersökningar vilket innebär att man samlar information om 
samtliga individer i en viss grupp. Vårt datamaterial består av faktiska skadekostnader 
från år 2003, vilket innebär att det blir en beskrivning av dåtid. Vi kommer även att göra 
en totalundersökning av vattenskador i medelklassen, det vill säga 3 000-50 000. 
 

Beskrivningsspråk/data Finns Finns ej 

Relevant 
 

Utnyttja tillgängligt material Samla in nya data. 

Irrelevant Utveckla beskrivningsspråk. 
Omsortera tillgängliga data. 

Utveckla beskrivningsspråk. 
Samla in nya data 

 
 
 
3.6.2 Hypotesprövande undersökningar 
 
Dessa undersökningar har till syfte att ta fram kunskap som är förklarande. Utifrån 
teorier och den mängd kunskap som redan har erhållits, framförallt genom deskriptiva 
studier, formulerar forskaren hypoteser som sedan prövas empiriskt. Hypoteserna är 
påståenden om relationer mellan olika fenomen. Påståendena och hypoteserna gör 
uttalanden i betydelsen ”om – så”. Forskaren måste välja bland dessa ”om” och kommer 
att studera en förenklad modell av verkligheten. Den förenklade modellen av 
verkligheten innehåller en uppsättning variabler som representerar de fenomen 
forskaren vill undersöka. Hypotesprövande undersökningar ska göra uttalanden om ”om 
– så” förhållanden och det innebär att alla faktorer måste vara under viss kontroll. En av 
dessa är ovidkommande faktorer eller andra variabler än den undersökta. (Patel & 
Tebelius, 1987) 
 
 
3.7 Vårt tillvägagångssätt 
 
Vi började med att kontakta ett företag att samarbeta med, valet föll på Länsförsäkringar 
Älvsborg. Vår kontaktman på bolaget är Leif Svensson som är gruppchef över 
byggskador i Länsförsäkringar Älvsborg. Efter mötet med honom visade det sig att de 
hade ett problem som de ville ha hjälp med. De ville se om MEPS medfört att 
skadekostnaderna blivit lägre. Vattenskadorna är en av de största kostnadsposterna hos 
alla länsförsäkringsbolag tillsammans. År 2002 kostade enbart vattenskadorna för alla 
länsförsäkringsbolag 920 miljoner kronor. Länsförsäkringar Älvsborg har installerat 
kalkylsystemet MEPS som skall underlätta kontakten med byggnadsföretagen som 
arbetar med samma system. Bolaget installerade MEPS år 1998 och har sedan dess 
märkt synbara skillnader i kostnader. Kostnaderna har sjunkit, detta tror vår 
uppdragsgivare Leif Svensson att detta beror på att Länsförsäkringar Älvsborg har 
installerat MEPS.  

 (Lundahl & Skärvad, 1992)           Figur 3.3
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För att få reda på om hans antagande stämmer kom vi överens med honom om att vi 
skulle jämföra kostnaderna med ett annat länsförsäkringsbolag som var ungefär lika 
stort och som ännu inte använder sig av MEPS. Valet föll på Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohuslän.  
 
Vi träffade åter Länsförsäkringar Älvsborg och formulerade ett problem som alla var 
överens om. Vi kontaktade sedan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för att ta 
reda på om de var intresserade av ett samarbete. De var mycket intresserade av vårt 
förslag och de var mycket samarbetsvilliga. Detta arbete förser även dem med ett 
beslutsunderlag om kalkylsystemet MEPS.  
 
Vi bestämde möte med Lars-Erik Beckung som är gruppchef över byggskador i 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Vi hade ett informativt möte som handlade 
om hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän går tillväga när de handlägger en 
skada. Detta var mycket givande då vi fick en objektiv bild av hur skadereglering 
fungerar. Vi fick reda på att de hade implementerat MEPS men att de inte använde det 
regelbundet, utan endast som ett kontrollinstrument. 
 
Vi valde sedan ut vilken data som behövdes för att kunna göra jämförelsen. Vi behövde 
detaljer såsom vart skadan uppstod och vad som orsakade skadan. En annan viktig 
detalj som skulle underlätta vårt arbete var att vi endast fick fall som var avslutade, 
alltså inte pågående. Detta på grund av att de siffrorna var allt för beroende på vilken 
skadereglerare som hade satt dem. I detta skede gör skaderegleraren endast ett överslag 
på vad de tror att skadan kommer att uppgå till. Vi fick sedan skadestatistiken från de 
båda bolagen och började genomföra vår jämförelse. 
 
 
3.8 Bearbeta information  
 
När man samlat in information i en undersökning behöver man systematisera, 
komprimera och bearbeta det insamlade materialet. Statistiken är den vetenskap inom 
vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta informationen. Statistiken är en 
egen vetenskap men används också inom många empiriska vetenskaper (Patel & 
Davidson, 2003). Bearbetningen görs oftast med hjälp av dataprogram. Man gör på 
detta sätt analyser av det insamlade materialet. Kvaliteten på den obearbetade 
informationen är avgörande för hur bra resultatet blir, då spelar ett dataprogram ingen 
roll. Informationsmaterialet får inte vara för stort, man kan då gå miste om översikten. 
En av de största fördelarna med kvantitativa metoder är att vi till vår hjälp har tekniker 
som gör det enklare att systematisera det insamlade materialet. Systematiseringen och 
strukturen är klar, innan vi samlar in materialet. Vi måste bara hitta vägar att 
sammanställa den insamlade informationen. Idag har datorer och statistikprogram tagit 
över den rent tekniska delen av analysarbetet. Man kan också göra det för hand, men det 
blir mer komplicerat samt mer tidskrävande (Holme & Solvang, 1997).  
 
 



Högskolan Trollhättan/Uddevalla  VT - 2004  
Effekten av kalkylsystemet  MEPS 
- En jämförelse mellan två försäkringsbolag 
-  

    

Författare: Beatrice Johansson, Johan Nilsson och Lise-Lotte Svensson   16 

3.8.1 Granskning av det insamlade materialet 
 
Granskningen av datamaterialet syftar till att komplettera ofullständigheter och rätta till 
felaktigheter, allt för att höja undersökningens kvalitet. Hur omfattande och 
tidskrävande detta arbete blir beror på hur korrekta uppgifter man fått från början. 
Numera granskas datamaterialet ofta med hjälp av datorer för att undersöka om de 
inlämnade uppgifterna innehåller logiska fel. 
 
 
3.8.2 Vår bearbetning av det insamlade materialet 
 
Vi började med att plocka bort skadorna som inte var registrerade med någon adress. 
Detta gjordes på grund av att materialet skulle kunna grupperas geografiskt. Vi tog även 
bort skador som uppstått på orter som inte tillhör bolagens geografiska 
upptagningsområde, exempel på detta är om kunden har sommarhus i annat län. 
Vi har inte tagit med de skador som har belastat hemförsäkringen på grund av att 
hemförsäkringen inte ersätter skador på byggnaden och det är just vid byggskador som 
MEPS används. Vi har också valt att plocka bort alla skador under 3 000 kronor på 
grund av att flera av dessa endast är besiktningsskador och dessa bör ej tas med i 
undersökningen då MEPS inte används vid dessa skador. Besiktningskostnader är 
kostnader för försäkringsbolagen som uppstått när en byggare varit ute och besiktigat en 
anmäld skada för att bedöma storleken på den. Om byggaren gör bedömningen att det 
inte är någon försäkringsbar skada eller att den inte kommer uppgå till självrisken 
uppstår det en kostnad för försäkringsbolaget, en besiktningskostnad. 
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4. Teori 
 
4.1 Bakgrundsteori 
4.1.1 MEPS 
 
Bakgrundsteorin om MEPS är tagen från hjälpavsnittet som finns i MEPS systemet. Vi 
hämtade informationen härifrån på grund av att vi inte hittade någon litteratur om hur 
det fungerar.  
 
MEPS är ett system som ska vara till hjälp med kostnadskalkylering främst inom 
byggnadsbranschen. Systemet används endast till att reglera byggskador inom 
Länsförsäkringar. MEPS är baserat på konceptet EPS, Empiriskt Positionerade 
Standarddata, som gör manuella tjänster gripbara med syfte att skapa utvecklande 
konkurrens. Inom försäkringsbranschen har man gjort som så att både byggaren och 
uppdragsgivaren, i detta fall försäkringsbolaget, har implementerat systemet i sin 
organisation. Bägge parter har samma priser i sina system och kan enkelt i systemet 
fylla i vad det är som ska göras på objektet.  
 
Om försäkringsbolaget har skickat ut en besiktningsman som besiktigar objektet gör han 
en kalkyl i MEPS och skickar sedan alla dessa uppgifter till en byggare som enkelt ser 
var som ska göras samt vad vilken intäkt arbetet kommer att ge honom. Samma sak 
gäller om byggaren gör en besiktning och sedan skickar uppgifterna till 
försäkringsbolaget.  
 
MEPS grundsynpunkt är att reparationstjänster bör ses och hanteras som 
standardprodukter. I MEPS beskriver man vad det är man vill ha eller vad man är 
beredd att leverera i termer av standardiserade produktbegrepp och träffar avtal om vad 
produkterna kostar. Informationen sker i huvudsak via elektroniska kanaler. 
 
 
4.1.2 Konkurrens 
 
Målet med MEPS är att skapa en så sund konkurrens som möjligt när det gäller 
reparation och underhåll. Normtidsdatas mål med MEPS är att skapa en 
marknadssituation så lik perfekt konkurrens som det är möjligt.  
 
När det gäller att nå perfekt konkurrens så uppfyller reparationssektorn kravet på många 
och små aktörer, vilka var för sig inte har möjlighet att påverka marknaden och även 
kravet på enkelhet för företagen att träda in på eller lämna marknaden. Det som saknas 
för att man ska kunna nå perfekt konkurrens är identifierbara produkter samt bra och 
lättillgänglig information om produkterna och deras priser. MEPS lösning på problemet 
med identifierbara produkter är att man systematiskt har strukturerat och kodifierat 
reparationsverksamheten. Lösningen man har kommit fram till när det gäller 
jämförbarhet och lättillgänglig prisinformation är att skjuta in ett antal mellanvariabler 
som kallas mWu, pTu och tWu. Definition på dessa variabler kommer i stycket nedan. 
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4.1.3 Mellanvariabler 
 
Mellanvariablerna ska fånga upp alla variationer som kan finnas på marknaden. Med 
hjälp av mellanvariablerna begränsar man prisdiskussionen till att endast handla om 
priset för manuellt arbete, en mWu eller transportarbete, en pTu eller en tWu.  
 
Definitionen av en mWu lyder: 
”1 mWu är den arbetsmängd som en yrkesarbetare betald med fast lön, i ett företag som 
tar betalt per timme, i genomsnitt utför under en timme.” 
En alternativ definition lyder: 
”1 mWu är den arbetsmängd som en yrkesarbetare betald med prestationslön, i ett 
företag som tar betalt med utgångspunkt i vad som produceras, i genomsnitt utför under 
0,6667 timmar.”  
 
Den första av de två definitionerna har legat till grund för utvecklingen av den databas 
som finns i systemet. Den andra definitionen som ger samma resultat, det är främst av 
framtida intresse då det ger möjlighet att vid behov fastställa arbetsmängder med 
utgångspunkt i data från företag. som arbetar på den motiverande nivån. Ett företag som 
ligger på den motiverande nivån ger sina arbetare prestationslön vilket leder till ökad 
produktivitet och motivation. 
 
Definitionen av en pTu lyder: 
”pTu är en enhet för att mäta bilresursbehovet för persontransporter under arbetstid i 
MEPS. Enheten beräknas som antalet kalkylerade resor per person i uppdraget gånger 
angivet avstånd från entreprenörs utgångspunkt till reparationsarbetsplatsen och är 
således inte direkt kopplat till faktiskt körda kilometer”. 
 
Definitionen av en tWu lyder: 
”tWu är en enhet för att mäta det totala transportarbetet för frakt av det material som 
skall installeras till arbetsplats och transport av det material som rivs från arbetsplats till 
deponeringsplats. Samtliga moment och kostnader ingår från och med eventuell 
utplockning från förråd eller brädgård till avlastning utanför arbetsplatsen samt de 
moment och kostnader som ingår från uppsamling och pålastning av rivnings- och 
returmaterial samt utrustning utanför arbetsplatsen till tömning på tipp alternativt 
avlastning i förråd inkluderade eventuellt erforderligt emballage, transportutrustning 
och deponeringskostnader”. 
 
I mellanvariablerna ingår beräkningar för vad omkringarbeten kostar och på så sätt får 
man en enklare hantering av priset. Vi kommer nu att titta lite närmare på begreppen 
och vad de är bra för. Redan av formlerna för beräkning av omkringarbeten framgår 
förhoppningsvis nyttan av att använda ett begrepp för arbetsmängd.  
 
Av formlerna framgår att omfattningen av omkringarbeten beror på så många faktorer 
att det skulle bli en orimlig prislista om man försökte spegla omfattningen med unika 
priser för varje situation. Med mellanvariabeln mWu kan man begränsa 
prisdiskussionen till att röra endast priset för mWu och får därmed den prismekanism 
som behövs. Om möjligheten att sätta pris på det direkta arbetet studeras så finner man 
att det inte är så mycket lättare att göra det än att sätta pris på arbetet runt omkring.  
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Arbetsmängden för att riva 1 m2 brädgolv varierar med många faktorer. I första hand 
påverkas arbetsmängden av hur stor den totala ytan är som ska rivas i rummet men även 
av till exempel möjligheten till inlärning. Om hänsyn tas endast till dessa två faktorer så 
kan arbetsmängden för rivning av 1m2 brädgolv närmast beskrivas som ett böjt plan. 
Det böjda plan som representerar arbetsmängden för 1m2 rivning kan uttryckas i en 
formel för arbetsmängden. Arbetsmängden = (1.10n – 0.50)a/n mWu där n står för ytan 
som ska rivas i rummet och a är en faktor som beror på hur många lika utrymmen som 
ska åtgärdas. Om det är ett objekt som kräver en insats så är a = 1. mWu är den enhet 
eller sort som arbetsmängden mäts i. Genom att skjuta in en mellanvariabel i form av en 
enhet för arbetsmängden så reduceras problemet med prissättningen till en prissättning 
av arbetsmängden.  
 
Med detta system så blir prissättningen och informationen av reparationsverksamheten 
ganska enkel. Genom att man använder sig av koder för de olika åtgärderna och 
prissättning av åtgärderna via mellanvariabeln (mWu) för arbetsmängd enheten så 
uppnår man identifierbara och jämförbara produkter och även lättillgänglig information. 
Mätenheten mWu är relaterad till den lågstimulerade produktivitetsnivån, den som 
gäller när man debiterar för använd tid och betalar hantverkarna med fast lön.   
 
MEPS mäter transportarbete på motsvarande sätt som man mäter manuellt arbete. 
Transportarbetet har delats upp i en komponent som i första hand är relaterad till 
behovet att transportera hantverkarna till och från arbetsplatsen och en komponent som i 
första hand är relaterad till hur mycket material som fraktas till och från arbetsplatsen. 
Den första komponenten mäts i pTu och den andra komponenten mäts i tWu. 
Hantverkarnas arbetstidskostnader regleras redan i formeln för beräkning av 
omkringarbetet. pTu används endast för att beräkna de bilkostnader som hör samman 
med dessa resor. Mängden pTu för ett uppdrag står i direkt relation till beräknat antal 
resor per person samt avstånd.  
 
MEPS är ett system byggt för rationell upphandling, debitering och kontroll av 
reparationskostnaderna och även underhållstjänster. Systemet tar fasta på vad det är 
byggaren faktiskt har utfört för något jobb, inte enbart hur lång tid det tagit att göra det. 
Man tar alla variabler i beaktning när man sätter ett pris på jobbet. Detta synsätt innebär 
att produktivitet och alla de variabler som hänger samman med produktivitet ges en 
central betydelse.  
 
Några av de variabler som har betydelse är teknisk utrustning, metoder, inlärning, 
organisation, kompetens och intensitet eller ansträngning. Inom området reparation och 
underhåll förändras inte till exempel teknisk utrustning och metoder särskilt snabbt eller 
ofta. De olika företagen har ofta liknande situationer som de befinner sig i vad gäller 
dessa variabler. Men tittar man på variablerna organisation, kompetens och intensitet 
eller ansträngning så är det större skillnader mellan företagen och dessa skillnader beror 
främst på graden av motivation i respektive företag. Variabeln inlärning är i huvudsak 
kopplad till de möjligheter som uppdragen ger till exempel om det är en åtgärd som ska 
utföras en gång eller om samma åtgärd återkommer flera gånger.  
 
Av tradition har reparation och underhåll i stor utsträckning utförts mot debitering av 
använd tid och med fasta löner till hantverkarna.  
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Detta medför att den grad av motivation dessa förhållanden resulterar i utvecklas 
organisationen i företaget på ett visst sätt och intensitet eller ansträngning tenderar även 
den att anta en viss nivå. Detta leder till en ganska likartad nivå i produktivitet mellan 
företag som arbetar under dessa förhållanden. Det är en låg stimulerande nivå. 
Variationen i produktivitet mellan dessa företag inom denna kategori ligger runt 15 
procent.  
 
I företag som erbjuder sina tjänster till ett i förväg bestämt pris och ger sina hantverkare 
prestationslön resulterar i en högre grad av motivation vilket leder till en ökad 
produktivitet än i det företaget som debiterar per timme och ger sina hantverkare en fast 
lön. Detta är i motsats till den låg stimulerande nivån en hög stimulerande nivå. Även i 
denna kategori av företag finner man variation mellan företagen i produktivitet runt 15 
procent. Jämför man dessa två nivåer av stimulans finner man att de företag som 
befinner sig på den hög stimulerande nivån producerar cirka 50 procent mer per 
arbetstimme än de företag som befinner sig på den låg stimulerande nivån.  
 
Det är en lång process att ställa om ett företag från låg stimulerande nivå till den hög 
stimulerande nivån och det är anledningen till att MEPS måttstock baseras på de 
prestationer som redovisat på den låg stimulerande nivån. Ett företag som befinner sig i 
den hög stimulerande nivån kan förväntas underskrida den normala tid för att utföra ett 
arbete som MEPS måttstock anger med i genomsnitt 33 procent. Ur en ekonomisk 
synvinkel för beställaren har detta ingen som helst betydelse, det enda som har 
betydelse är att MEPS måttstock är konsekvent. De värden som finns i måttstocken är 
baserade på stora datainsamlingar från företag i hela landet. Värden är objektiva 
resultat, statistiska medelvärden av faktiska noteringar från verksamheter arbetande på 
den låg stimulerande nivå och utgör inte någon form av förhandlingsresultat mellan 
parter. Värdena har inte utsatts för några korrigeringar baserade på subjektiva 
bedömningar om vad som är bra eller dåligt. Utgångspunkten för revideringar av 
måttstocken är att de helt och hållet ska utgå från faktiska observationer och därmed ska 
kunna spegla verkligheten.  
 
Via en öppen dialog på normtiddatas hemsida kan alla intressenter diskutera och 
medverka i den fortlöpande utvecklingen av MEPS. Inga ändringar sker utan att först ha 
ventilerats under en längre tid i diskussionsforumet på MEPS hemsida. 
 
 
4.1.4 Hur räknar man fram ett arbete i MEPS? 
 
Till att börja med är det lämpligt att man strukturerar upp arbetet i sin helhet i grova 
drag. Arbetet före kan vara diskussioner med beställaren och kanske ett besök för att 
bilda sig en uppfattning om vad arbetet handlar om. Denna del av arbetet ingår inte 
direkt i MEPS, den har inget pris. När man har bildat sig en uppfattning om uppdraget 
kan det mätbara reparationsarbetet starta. Först bör man dela in detta i omkring arbete, 
åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra det egentliga reparationsarbetet.  
Omkring arbetet delas in i två grupper, det är arbeten av ofta återkommande karaktär 
och som samtidigt är av påverkbar natur och det är arbeten av mer skiftande slag och 
vars omfattning och tidsbehov är svåra att påverka.  
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De typer av arbete som är av återkommande karaktär kan man beräkna dess kostnad 
med hjälp av formler. Arbete av detta slag är persontransport, etablera/avsluta, 
materialanskaffning och hämta nyckel.  
 
I etablera/avsluta ligger aktiviteter som till exempel: 

• vänta på kund 
• överblicka arbetsplatsen och besluta vad som ska göras 
• flytta undan en begränsad mängd möbler 
• bära in nödvändigt material 
• grovstäda arbetsplats och bära ut verktyg och överbliven material 
• fylla i service rapporten fullständigt samt anmäla sig till ordermottagaren 

 
Dessa omkringarbeten påverkas till sin omfattning av arbetets storlek, arbetsplatsens 
geografiska läge, arbetsplatsens läge i byggnaden samt processens förlopp. 
Arbetsmängden i omkringarbetet beräknas i två led enligt följande: 
 
Hänsyn till typ av byggnad och läge i byggnad samt uppdragets storlek  
 
Uppdrag i villor o dy    0,5mWu/uppdrag + 2% av Sa mWu direkt 
arbete 
Uppdrag i flerb.hus < 6 tr. upp   0,6mWu/uppdrag + 4% av Sa mWu direkt 
arbete 
Uppdrag i flerb.hus > 5 tr. upp   0,7mWu/uppdrag + 6% av Sa mWu direkt 
arbete 
Uppdrag i lokal m påg.verksamh.   0,8mWu/uppdrag + 8% av Sa mWu direkt 
arbete 
 
Hänsyn till geografiskt läge, typ av etablering, avstånd och antal resor 
 
Vid bodetablering eller arbete inom område   0,0mWu 
Rep.resa i villaomr./mind.samh./storstads y.omr.  0,5mWu + 0,03mWu/km >10  
Reparationsresa i storstads centrumbebyggelse  0,7mWu + 0.03mWu/km >10  
Serviceresa      0,6mWu + 0.03mWu/km >10 
 
För varje (av arbetsprocessen motiverad) resa/besök på arbetsplatsen utges  
således 0,5 respektive 0,7 mWu per person om arbetsplatsen är belägen inom  
en radie av 10 km från företagets utgångspunkt. Om avståndet till arbetsplatsen  
är mer än 10 km så ökas värdet 0,5 respektive 0,7 med 0,03 mWu per km avstånd  
utanför 10 km gränsen. Resor för till exempel lunch och kaffepauser beaktas ej i 
formeln. 
 
Exempel: 
 
Ett arbete vars direkta del mäter omfattningen 5 mWu utförs i en lägenhet 6 trappor upp 
i en storstads ytterområde 17 km från entreprenad företaget. Arbetsprocessen gör att det 
krävs 3 resor/besök.  
Omkringarbete: 0,7+0,06*5,0+(0,5+7*0,03)*3 = 3,13 mWu 
I formlerna ovan antas att man vet hur många resor som krävs för ett arbete.  
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I en kalkylsituation vet man inte detta och i en affärsöverenskommelse vill man i förväg 
veta vad arbetsmängden kommer att bli. För att lösa detta problem utgår MEPS från 
erfarenhets data för att beräkna antalet erforderliga resor. Man använder sig av olika 
formler för att beräkna kostnaden beroende på etableringsläge och bransch. Om man till 
exempel i MEPS har valt etableringsläget ”Ej centrum storstad” så startar ett 
bygguppdrag respektive röruppdrag med två resor oavsett hur litet uppdraget än är och 
sedan ökar antalet resor med en resa för varje ytterligare 8 mWu. Ett golvuppdrag med 
samma förutsättningar startar med tre resor och ett måleriuppdrag med fyra resor bland 
annat beroende på torktider. Många mindre uppdrag är dock av karaktären att det endast 
krävs en resa och då väljer man etableringsläget ”service”. 
 
 
4.2 Konkurrerande system 
 
Det finns idag ett antal konkurrerande system som används av andra försäkringsbolag, 
men vi kommer inte gå in djupare på dessa system utan vi har valt att endast undersöka 
MEPS. 
 
 
4.3 Deskriptiv statistik 
 
Deskriptiv statistik, beskrivande statistik, har som syfte att ordna och sortera och 
bearbeta siffrorna i datan så att de blir lättare att ta del av. Den deskriptiva statistiken 
använder sig av tabeller och olika former av grafisk framställning såsom diagram, 
histogram och liknande. Till den beskrivande statistiken brukar också räknas mått på 
central tendens och variabilitet, normalkurvan, regression och korrelation. Mycket av 
den beskrivande statistiken är grunder som används i den infererande statistiken.  
 
När man har samlat in resultaten vill man först beskriva det som samlats in. Först 
beskriver man vilka grupper som ingick, en eller flera, och därefter resultatet i de olika 
grupperna. Vad blev mätvärdena i behandlingsgruppen och i kontrollgruppen? För en 
kvalitativ variabel exempelvis kön, skulle du redovisa den procentuella 
könsfördelningen. Om variabeln var kvantitativ skulle du ange ett centralmått till 
exempel medelvärde, och ett spridningsmått vanligen standardavvikelse Detta kallas 
beskrivande statistik (Körner, Ek & Berg, 1984). 
 
 
4.3.1 Medelvärdet 
 
Medelvärdet är det vanligaste och viktigaste genomsnittsmåttet. För att räkna 
medelvärde förutsätts att det är meningsfullt att summera mätvärdena. Det är 
datamaterialets datanivå som avgör när det är lämpligt att beräkna medelvärde. För att 
räkna på medelvärde krävs det att datamaterialet har minst datanivån intervallskala. 
Medelvärde beräknas med följande formel (Körner, Ek & Berg, 1984): 
 

n
x

x i∑=
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4.3.2 Median 
 
Medianen är det värde som ligger i mitten av datamaterialet om det finns ett ojämnt 
antal observationer. Om antalet observationer är jämt är medianen medelvärdet av de 
två observationer som tillsammans bildar datamaterialets mitt. Median är ett bra 
genomsnittsmått om datamaterialet innehåller extremvärden, vilket innebär att det finns 
observationer med extremt höga eller extremt låga värden. Om detta är fallet är inte 
medelvärdet ett lämpligt genomsnittsmått på grund av att det inkluderar dessa 
extremvärden. (Körner, Ek & Berg, 1984). 
 
 
4.3.3 Standardavvikelse 
 
När man i en studie har stora datamaterial är det besvärligt att beräkna de 
genomsnittliga avvikelsen. Detta mått saknar intresse vid en statistisk analys, beräknas 
det i praktiken väldigt sällan. Det mest användbara och rationella spridningsmåttet är 
istället standardavvikelsen. Standardavvikelse är ett sammanfattande mått på de 
enskilda observationernas spridning kring sitt gemensamma medelvärde. Man beräknar 
standardavvikelsen på följande sätt. Man kvadrerar den enskilda observationernas 
avvikelser från medelvärdet och beräknar ett slags genomsnitt av dessa kvadrater. 
Standardavvikelsen är den positiva kvadratroten ur detta genomsnitt. Formeln för 
standardavvikelsen kan skrivas (Körner, Ek & Berg, 1984): 

 
 
 
4.3.4 Korstabeller 
 
Samband mellan kvantitativa variabler kan ofta analyseras med hjälp av 
regressionsanalys. För kvalitativa variabler får man oftast använda andra metoder, varav 
de vanligaste är korstabeller och stapeldiagram. 
 
När används korstabeller? När vi vill se om det finns samband mellan två egenskaper 
(eller fler) i ett stickprov eller om de är oberoende. Detta kallas oberoendetest. Till 
exempel för att se om det finns det något samband mellan kön och inkomst? När vi vill 
se om två stickprov (eller fler) skiljer sig åt med avseende på en egenskap, detta kallas 
homogenitetstest. Till exempel för att se om det är det en signifikant skillnad mellan 
partisympatierna i opinionsmätningarna i mars respektive augusti? Korstabeller görs 
alltid på frekvenser, det vill säga, antal personer, antal observationer och så vidare. 
 
Antag att man har två variabler X och Y som bara antar enstaka värden eller att 
variablerna har klassindelats i ett fåtal klasser. Då kan ett spridningsdiagram inte 
användas för att visa eventuella sambandet mellan variablerna, utan man måste i stället 
använda sig av en korstabell. Korstabeller är lämpligt oavsett datanivån på variablerna.  

( ) 2
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Denna tabell skall hjälpa till att finna samband i materialet. Ibland när man gör en 
korstabell på ett material så visar det sig att det inte finns något samband, då har man ett 
så kallat nollsamband (oberoende) mellan variablerna i materialet. Den motsatta 
situationen, ett perfekt samband mellan variablerna, innebär i analogi med 
spridningsdiagrammet, givet att till exempel personer av ett visst kön, det vill säga ett 
visst X-värde, kan man till exempel förutse exakt vilken åsikt som dessa har, det vill 
säga ett visst Y-värde. Det finns alltså ingen variation bland Y-värderna för ett visst X-
värde. I verkligheten är det inte så att man kan vänta sig ett samband som är helt perfekt 
eller uppvisar ett noll- samband. Med hjälp till exempel av hur mycket observationerna 
avviker från huvuddiagonalen kan man istället börja bedöma om sambandet är starkt 
eller svagt (Dahmström, 1991). 
 
 
4.4 Kalkyler 
 
Kalkyler är modeller som avspeglar en förenklad syn av verkligheten. De ska avspegla 
en verklig syn och en verklig kostnadsstruktur. Med kalkyler avses i regel beräkningar 
och sammanställningar av kostnader och intäkter för ett visst objekt, kalkylobjekt. 
Förenklingar och antaganden är nödvändiga dels för att kunna generera underlag för 
beslut rörande framtiden samt för att kunna presentera en överskådlig kalkyl utan allt 
för mycket detaljer. Vid val av kalkylmodell måste man alltid först avgöra vilken 
verklighet kalkylen skall avspegla. Kalkyler kan även vara underlag för att fastställa ett 
pris eller en kostnad. Möjligheten att genomföra en kalkyl styrs av tillgången till 
kalkylunderlag. Med kalkylunderlag menar man den grunddata som sätt in i kalkylen 
vid beräkningarna. Dessa grunddata finns ofta tillgängliga i företagens 
informationssystem (Andersson, 2001). 
 
 
4.5 Kvalitetssystem 
 
På Länsförsäkringar Älvsborg har man antagit den internationella standarden för 
kvalitetssystem, ISO 9001. I det kvalitetssystemet har man lagt till kalkylsystemet 
MEPS. ISO 9000 är den samlade beteckningen för ISO 9001, ISO 9002 och ISO 9003 
som är ett antal standarder för kvalitetssystem som den internationella standardiserings 
organisationen ISO, dessa gavs ut första gången 1987. Dessa standarder fick snabbt en 
stor utbredning internationellt och blev även en nationell standard i många länder, 
däribland Sverige. Dessa standarder genomgick efter några år en omarbetning och de 
nya reviderade standarderna gavs ut 1994. Sedan standarderna ursprungligen 
utarbetades har synen på kvalitet och kvalitetsarbete genomgått en omfattande 
utveckling. Detta har bland annat skett genom att begreppet TQM (total quality 
management) introducerades. ISO 9000 blev därmed förlegad och behovet av en 
omfattande omarbetning allt större. Resultatet av detta behovet blev en ny serie av 
standarder som publicerades i slutet av år 2000 och de innehåller en betydligt mera 
modern syn på kvalitet (Sandholm, 2001). 
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4.6 Försäkringsvillkor för vattenskada/läckageskada 
 
Informationen nedan är tagen ur försäkringsvillkoret för villahem från Länsförsäkringar 
Älvsborg och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. För att försäkringen skall gälla 
vid vattenskada ska skadan orsakats av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut 
från:  

• ledningssystemet för vatten, värme eller avlopp.  
• från anordning till ovan angivna system till exempel diskmaskin, tvättmaskin, 

tvättställ, värmepanna, oljetank eller simbassäng 
• från invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställts på avloppsledning 
• från badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har 

golvbrunn och är försett med våtisolering 
• från kyl/frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen 
• från akvarium eller vattensäng 
• från oljefylld radiator eller brandsläckare 

 
Försäkringen gäller inte för: 

• Den våtisolering som läckt och orsakat skadan 
• Skada genom utströmning från rökkanal, ventilationskanal, dränering, 

dagvattensystem, tak eller takränna. 
 
Skada som orsakats av vatten som kommit ur avloppsbrunn eller avloppsledning vid 
regn, snösmältning eller högvatten är ingen läckageskada utan en översvämningsskada. 
 
Den enda skillnaden i villkoren för de två bolag vi skall jämföra är att Länsförsäkringar 
Älvsborg har idag en självrisk på 4 000 kronor och Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohusläns självrisk ligger på 2 000 kronor vid de två första skadorna men vid den tredje 
skadan inom 5 år får man dubbel självrisk alltså 4 000 kronor. 
 
 
4.7 Geografiska prisskillnader 
 
För att kunna jämföra kostnaderna för vattenskador hos Länsförsäkringar Älvsborg med 
samma kostnader hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän var vi tvungna att ta 
hänsyn till att Göteborg är en storstad och att det eventuellt kan innebära att det är 
dyrare att anlita byggare samt att byggmaterialet är dyrare.  
 
För att ta reda på detta valde vi att undersöka om byggnadsindex och lönestatistiken för 
byggnadsarbetare låg på samma nivå. Vi insåg tidigt att det skulle bli svårt att finna 
aktuella prisskillnader då både Älvsborgs län och Göteborg- och Bohuslän sedan 1998 
ingår i Västra Götalands län.   
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(http://www.kkv.se/bestall/pdf/KKN1_02.pdf)   Figur 4.1

4.7.1 Byggprisindex 
 
I en undersökning gjorts i samarbete med SCB har man sett att det finns en skillnad i 
pris på byggvaror beroende på vart i Sverige konsumenten bor. Priserna har samlats in i 
detaljistledet och motsvarar därför priset som den enskilde konsumenten möter. För att 
se skillnader i byggvarupriser har man illustrerat vad det skulle kosta att bygga upp en 
mindre ekonomibyggnad av trä på 16 m2 , med inrett gästrum. 
Sydsverige som innefattar Skåne och Blekinge är drygt 5 procent enheter dyrare än 
övriga landet. Billigast var Östra Mellansverige och där ingår Uppsala, Södermanland, 
Östergötland, Örebro och Västmanlands län. Det går inte i dagsläget att hitta någon 
skillnad på byggpriser i de två områden vi skall titta på då bägge ingår i gruppen 
Västsverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2 Löner till byggarbetare 
 
För att ta reda på om det är dyrare att anlita byggare i Göteborg än i övriga kommuner i 
vårt undersökningsområde gick vi in på byggnads hemsida (www.byggnads.se) för att 
se lönestatistik från 2003. Vi fann att det fanns 3 avdelningar som har lönestatistik om 
vårt område.  
Dessa 3 var: 
 

• Bygg 6:an väst som har ett verksamhetsområde som omfattar kommunerna: 
Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Lilla-Edet, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg, Åmål, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, 
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara, Essunga.  
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• Bygg 12:an Göteborg har ett verksamhetsområde som omfattar kommunerna:  
Stenungsund, Kungälv, Ale, Göteborg, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, 
Kungsbacka. 

 
• Byggnads 13 Borås har ett verksamhetsområde som omfattar kommunerna:  

Alingsås, Borås, Vårgårda, Herrljunga Ulricehamn, Tranemo, Mark, Svenljunga. 
 
Nedan följer lönestatistik för de 3 valda avdelningarna,  samtliga TBM redovisar tidlön 
och då för alla som arbetar under Byggavtalet: 
 
 Samtliga TBM 
Göteborg 123,19 kr/h
Borås 121,21 kr/h
Väst 115,32 kr/h
 
Skillnad Borås – Göteborg - 1,98 kr/h
Skillnad Väst – Göteborg -7,87 kr/h
Skillnad Väst – Borås -4,58 kr/h
 
Procentuell skillnad 
Borås – Göteborg -1,6 %
Väst – Göteborg -6,8 %
Väst – Borås -3,5 %
 
 
 
 
4.7.3 Gruppering 
 
Vi valde att dela in datamaterialet efter lönestatistiken då det inte gick att hitta några 
regionala skillnader i byggvarupriser. Vi valde att dela in datamaterialet i två grupper. 
En storstadsgrupp där kommunerna från ”byggnads” Göteborg och Borås ingår, vi valde 
dessa då löneskillnaderna mellan dessa var små. Den andra gruppen som vi kallar 
småstadsgruppen består av kommuner som ingår i byggnads Väst, då dessa har betydligt 
lägre timpeng.  

(www.byggnads.se)                     Figur 4.2 
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Tabell 5.1 

5. Tidigare forskning 
 
Det har av en extern konsult på uppdrag av Länsförsäkringar Jönköping gjorts en 
tidigare undersökning om huruvida MEPS är ett mer effektivt system att använda sig av 
vid upphandling inför återställande av byggskador. Undersökningen gjordes under 
perioden 1 december, 2002 till 31 juli, 2003 och då har man med hjälp av MEPS 
kalkylerat cirka 70 stycken skador som har blivit reglerade genom en så kallad löpande 
räkning. Dessa skador som blivit granskade valdes ut av Länsförsäkringar 
Jönköpingslän besiktningsmän och deras innetekniker.  
 
Alla skador i projektet har besiktigats av den externa konsulten som direkt har upprättat 
en MEPS kalkyl.   
 
Av de cirka 70 stycken skadorna som granskats har man gjort en grundligare och mer 
noggrann uppföljning av 28 stycken av de ursprungliga 70. När man har granskat dessa 
28 skador har man så långt det varit möjligt anpassat kalkylen till det arbete som utförts 
och en jämförelse har gjorts beträffande såväl arbete som materialkostnad och samtliga 
underentreprenörer.  
 
Alla de skador som ingått i projektet, cirka 70 stycken, pekar åt samma håll som de 28 
stycken som man gjorde en grundligare granskning av.  
 
Några av konsultens slutsatser: 
 
• Antalet fakturerade timmar för byggentreprenörer överstiger i de flesta fall antalet 

mWu enligt MEPS kalkylen  
• Golvkostnaden är i de flesta fall lägre än kalkylerad kostnad i MEPS  
• Omfattningen av VVS arbeten är ofta större på fakturan än den bedömning 

besiktningsmannen gjort vid kalkylering i MEPS  
• Kostnaden för målning överstiger ofta MEPS kalkylen 
• Små arbeten kräver noggrann planering då arbetsmomenten ska utföras vid olika 

tillfällen 
• Det är viktigt att försäkringstagaren i ett tidigt skede får besked om prisnivån på allt 

ytskikt  
• När det inte sätts någon övre gräns väljer företaget ofta ett dyrare alternativ än vad 

som funnits tidigare 
• Kostnaden för fuktspärr kan skilja mycket per m2 
• Arbetet blir vid löpande räkning blir ofta mer omfattande än minsta möjliga åtgärd 
 
Total kostnad för de 28 grundligt granskade skadorna: 
Brutto 
kostnad 

 Brutto 
kostnad 

Försäkringstagarens Prisskillnad Prisskillnad 

MEPS  löpande 
räkning 

kostnad kronor % 

      
11 985 999   1 482 127  131 295  -283 528  -24% 
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År 2003 hade LF Jönköping en totalskadekostnad på ca 56 000 000. Konsulten 
uppskattar att 30 procent av det beloppet är byggskador där man kan använda sig av 
MEPS för reglering. Han antar sedan att MEPS medför en 15 procent lägre 
skadekostnad, vilket innebär att skadekostnaderna skulle minska med 2 500 000 kronor 
per år.  
 

 

56 000 000 x 0,3   = 16 800 000 
16 800 000 x 0,15 =   2 500 000 kronor/år 
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6. Resultat 
 
6.1 Bakgrundsvariabler 
 
Vi har bearbetat materialet för att undersökningen skall få så hög validitet som möjligt. 
Med detta menar vi att vi verkligen undersöker det som vi ska undersöka det vill säga 
att vi endast undersökt skador som går att reglera med MEPS. Vi har tagit bort alla 
skador där hemförsäkringen blivit belastad, detta har vi gjort på grund av att det endast 
är lösöre som blivit ersatt och lösöre regleras ej med hjälp av MEPS. Vi har också valt 
att plocka bort alla skador under 3 000 kronor på grund av att flera av dessa endast är 
besiktningsskador och dessa bör ej tas med i undersökningen då inte MEPS systemet 
används vid dessa skador.  
 
Fördelningen av antalet vattenskador i datamaterialet visas i figur 6.1. 

57%
43%

Länsförsäkringar Älvsborg 

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän 

 
 
6.2 Typskador  
För att kunna göra en 
jämförelse mellan de två 
bolagen var vi tvungna att 
hitta några typskador, 
detta för att jämföra 
liknande skador med 
varandra. Vi fann att de 
bägge bolagen 
registrerade liknande 
skador på olika 
skadeorsaker. Vi valde då 
att slå ihop 
ledningssystem bristfällig 
installation med 
ledningssystem övrigt, 
dessa bildade grupp 1. 
Grupp 2 består av 
bristfällig installation och installation övrigt. Den sista gruppen vi kommer 
att använda oss av, grupp 3, består av våtisolering bristfällig och våtisolering 
övrigt. Dessa grupper har vi förtydligat i tabell 6.1 genom att markera dem med fet stil.  
  

Figur 6.1

Tabell 6.1 

1 0 1
82 52 134

8 146 154
409 221 630

4 5 9
8 46 54

95 38 133
3 3 6
5 13 18

81 13 94
58 106 164

129 7 136
0 1 1
0 2 2

20 15 35
903 668 1571

Sprinklersyst-övrigt
Ledn.system-frysning
1. Ledn.syst-bristf ins
1. Ledn.system-övrigt
Ansl inst-frysning
2. Ansl inst-bristf ins
2. Ansl install-övrigt
Vattenb värme-frysn
Vattenb värme bristf
Vattenb värme-övrigt
3. Våtisolering-bristf
3. Våtisolering-övrigt
Övrigt/frysning
Övrigt/bristf instal
Övrigt-övrigt
Total

Länsförsäkringar
Älvsborg

Länsförsäkringar
Göteborg och

Bohuslän Total
Skadeorsak 
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Tabell 6.2 

Skadeorsakerna fick följande grupper och vi kommer endast att använda oss av 
grupperna 1, 2 och 3 i studien när vi gör jämförelserna. I grupp 4 som vi har döpt till 
övriga skador har vi placerat alla skadeorsaker där det är för få skador eller en skev 
fördelning mellan bolagen. I tabellen nedan visas fördelningen mellan grupperna efter 
grupperingen.  
 

417 367 784
46,2% 54,9% 49,9%

187 113 300
20,7% 16,9% 19,1%

103 84 187
11,4% 12,6% 11,9%

196 104 300
21,7% 15,6% 19,1%

903 668 1571
100,0% 100,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%

Ledningssystem Övrigt/bristfälligt

Våtisolering bristfälligt/övrigt

Ansl inst-bristfällig inst/övrigt

Övriga skador

Total

Länsförsäkringar
Älvsborg

Länsförsäkringar
Göteborg och

Bohuslän Total

 
 
 
 
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan bolagen valde vi ut två brevobjekt som 
var jämt fördelade mellan bolagen. Brevobjekt är försäkringsbolagens benämning på 
deras försäkringsklasser. Vi valde ut de två brevobjekt som hade den lägsta procentuella 
differensen och där det fanns tillräckligt antal observationer för att jämförelsen ska bli 
rättvis. På resterande brevobjekt var differensen för hög eller antalet observationer för få 
för att vi skulle ta med dem i vår jämförelse då resultatet troligtvis blivit missvisande.   
 

545 424 969
60,4% 63,5% 61,7%

39 58 97
4,3% 8,7% 6,2%

903 668 1571
100,0% 100,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

Villa Hem

Fritidshus

Total

Länsförsäkringar
Älvsborg

Länsförsäkringar
Göteborg och

Bohuslän Total

 
 
  
6.3 Självrisker 

 
På grund av att Länsförsäkringar Älvsborg och Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän har olika självrisker har vi bearbetat materialet. Detta gjordes för att 
självrisken redan var avdragen på skadekostnaderna i datamaterialet, och för att 

Tabell 6.3 
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kostnaderna mellan bolagen skulle bli jämförbara. År 2003 hade Länsförsäkringar 
Älvsborg två olika självrisker, en på 2 000 kronor och en på 4 000 kronor. Vilken 
självrisk kunden hade berodde på när försäkringen tecknades, om den tecknades före 1 
april hade kunden 2 000 kr i självrisk. Tecknades försäkringen efter 1 april innebar det 
att självrisken blev 4 000 kronor. Vi har efter samtal med Leif Svensson, gruppchef på 
byggskadeavdelningen i Länsförsäkringar Älvsborg, fick vi reda på att antalet 
självrisker är jämt fördelade. Detta innebär att de i genomsnitt hade en självrisk på 
3 000 kronor. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har två självrisker, en på 2000 
kronor och en på 4 000 kronor. Självrisken på 4 000 kronor uppstår endast vid en tredje 
skada inom fem år, då denna självrisk uppkommer väldigt sällan har vi valt att inte ta 
hänsyn till den. Detta innebär att vi har arbetat utifrån att Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohusläns självrisk är 2 000 kronor. Vi har därför ökat skadekostnaderna för 
Länsförsäkringar Älvsborg med 1 000 kronor då de i genomsnitt hade en självrisk på  
1 000 kronor mer än Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 
 
 
6.4 Undersökningens tillvägagångssätt 
På Länsförsäkringar är försäkringsutbudet brett. Vi har valt att endast undersöka 
vattenskador i prisklassen 3 000 – 50 000 kronor, så kallade medelskador. Cirka 70 
procent av alla vattenskador på de Länsförsäkringsbolag vi valde att undersöka ligger 
inom detta intervall. Vi valde att undersöka vattenskador då arbetet vid en vattenskada 
innefattar många moment som återkommer i andra byggskador såsom brand, storm och 
natur skador. Dessa moment kan vara målning, golvläggning, rivning och 
återuppbyggnad av skadade utrymmen. Bland alla vattenskador har vi valt att avgränsa 
oss till de tre största områdena som är, ledningssystem, våtisolering och 
installationsskador. Vi kommer endast att använda oss av skador som är färdigreglerade. 
Detta på grund av att kostnaden för ej färdigreglerade skador endast uppskattats av den 
enskilde skaderegleraren.  
 
Vi har i undersökningen inte tagit hänsyn till skadereglerarnas individuella kompetens, 
inte heller till kulturella och strukturella skillnader mellan bolagen. Vi har endast 
genomfört undersökningen ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Vi har jämfört skadekostnadens medelvärde, median och standardavvikelse. Vi har delat 
in materialet i två grupper, en storstadsgrupp och en småstadsgrupp, detta gjorde vi för 
att utesluta att de skillnader vi fann skulle ha påverkats av så kallade ”storstadspriser”. 
Med ”storstadspriser” menar vi att det är högre pris för samma varor och tjänster. Vi 
kommer att jämföra skador från samma orsaksgrupp, samma brevobjekt och samma 
stadsstorlek för att se om det finns några skillnader i skadekostnader beroende på om 
man använder sig av MEPS eller ej vid reglering av skadorna.  



Högskolan Trollhättan/Uddevalla  VT - 2004  
Effekten av kalkylsystemet  MEPS 
- En jämförelse mellan två försäkringsbolag 
-  

    

Författare: Beatrice Johansson, Johan Nilsson och Lise-Lotte Svensson   33 

Figur 6.2 visar hur stor andel av skadorna som inträffat i stor respektive småstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 Hela undersökningen 
 
Nedanstående tabell visar medelvärdet och standardavvikelsen på skadekostnaderna för 
hela undersökningen i vårt valda intervall som är 3 000 - 50 000. 
 

      
  

Länsförsäkringar 
Älvsborg (med MEPS)   

Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän 
(utan MEPS) 

Skillnad i 
kronor 

Skillnad i 
procent 

x 16 632 x 18 425 -1 793 -11% 
md 13 168 md 15 209     

S 11 329 S 12 467     

Medel 
skadekostnad hela 
undersökningen 

n 903 n 668     

x 16 994 x 19 817 -2 823 -17% 

md 13 790 md 16 954     
S 11 170 S 12 860     

Medel 
skadekostnad 
storstad 

n 564 n 457     

x 16 030 x 15 411 620 4% 
md 12 163 md 12 370     
S 11 579 S 11 008     

Medel 
skadekostnad 
småstad 

n 339 n 211     
x  Medelvärde  
md Median 
S  Standardavvikelse 
n  Antal skador  

Länsförsäkringar Älvsborg

62%

38%

Storstad

Småstad

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

68%

32%

Storstad

Småstad

Tabell 6.4

Figur 6.2
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6.4.2 Villahem försäkring 
 
En villahem försäkring är en kombinerad försäkring för både lösöre och byggnader.  
 

  

Villahem försäkring 

  

Länsförsäkringar 
Älvsborg (med MEPS) 

  

Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän 
(utan MEPS) 

Skillnad i 
kronor 

Skillnad i 
procent 

x 16 158 x 18 897 -2 739  -17% 

md 12 478 md 14 523     

S 10 803 S 12 551     
Storstad/ 
Ledningssystem 

n 166 n 158     

x 17 265 x 18 427 -1 162  -7% 

md 14 887 md 13 770     

S 11 536 S 13 303     

Storstad/ 
Våtisolering 

n 74 n 75     

x 16 676 x 19 097 -2 420  -15% 

md 14 544 md 18 851     

S 11 840 S 11 593     
Storstad/ 
installationsskada 

N 49 n 42     

x  13 436 x 15 122 -1 686  -13% 

md 8 722 md 13 390     

S 10 590 S 10 392     
Småstad/ 
Ledningssystem 

n 82 n 63     

x 14 520 x 11 466 3 053  21 % 

md 11 270 md 9 433     

S 10 590 S 10 392     

Småstad/          
Våtisolering 

n 46 n 22     

x 10 809 x  12 314 -1 505  -14 % 

md 7 351 md 10 111     

S 10 832 S 7 053     
Småstad/             
Installationsskada 

n 25 n 16     

x 16 073 x 17 720 -1 647  -10 % 

md 12 305 md 14 114     

S 11 323 S 12 211     
Totalt alla skador 
villahem försäkring 

n 545 n 424     
x  Medelvärde 
md  Median 
S  Standardavvikelse 
n  Antal skador  
 

Tabell 6.5
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Genomsnittskostnad fördelat på stor- och småstad 
 

x 17 064 x 19 055 -1 991   -12% Totalt alla skador 
villahem försäkring 
Storstad n 358 n 311     

x 14 177 x 14 047 130 1% Totalt alla skador 
villahem försäkring 
Småstad n 187 n 113     

 
 
 
6.4.3 Fritidshus försäkring 
 
En fritidshusförsäkring innebär att det är hemförsäkring i ett fritidshus, vilket innebär att 
både lösöret och fritidshuset är försäkrat 
 

  
Fritidshus 
försäkring  

  

Länsförsäkringar 
Älvsborg (med MEPS) 

  

Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän 
(utan MEPS) 

Skillnad i 
kronor 

Skillnad i 
procent 

x 18 581 x 18754 -173  -1 % 

md 15 156 md 17 802     

S 10 932 S 9 947     
Storstad/ 
Ledningssystem 

n 5 n 5     

x 11 585 x  11 585  100% 

md 10 785 md      

S 4 044 S      

Storstad/ 
Våtisolering 

n 3 n 0     

x 7 536 x 33 828 -26 292  -349 % 

md 7 536 md 33 828     

S - S 7 773     
Storstad/ 
installationsskada 

n 1 n 2     

x 19 183 x 15 121 4 062  21 % 

md 15 572 md 14 727     

S 14 657 S 8 495     
Småstad/ 
Ledningssystem 

n 10 n 20     

x 13 444 x 22 734 -9 291 -69 % 

md 13 444 md 19 214     

S 5 904 S 13 111     

Småstad/          
Våtisolering 

n 2 n 4     

x 8 734 x 14 297 -5 563  -64 % 

md 8 734 md 12 892     

S - S 7 308     
Småstad/             
Installationsskada 

n 1 n 4     

Tabell 6.6
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x 15 060 x 16 362 -1 302  -9 % 

md 11 350 md 14 339     

S 11 033 S 11 699     

Totalt alla skador 
fritidshus 
försäkring 

n 39 n 58     

x 12 266 x 20 724 -8457 -69% 

md 11 068 md 22 700     

S 7 276 S 12 171     

Totalt alla skador 
storstad fritidshus 
försäkring 

n 20 n 10     

x 18 000 x 15 453 2547 14% 

md 13 036 md 12 892     

S 13 540 S 11 521     

Totalt alla skador  
småstad fritidshus 
försäkring 

n 19 n 48     
x  Medelvärde 
md  Median 
S  Standardavvikelse 
n  Antal skador  
 

Tabell 6.7
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7. Analys 
Idag använder Länsförsäkringar Älvsborgs byggskadeavdelning sig av kalkylsystemet 
MEPS för kostnadsberäkningar när skador uppstår. Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän använder inte MEPS eller något annat liknande system vid reglering av 
skador, utan använder endast MEPS som ett kontrollinstrument. De använder sig istället 
av löpande räkning, vilket innebär att de anlitar byggare med upphandlade timpriser, så 
kallade förtroendebyggare. Vi valde att avgränsa oss till att endast undersöka 
vattenskador i de båda bolagen eftersom kostnaden för dessa skador är en stor del av 
den totala skadekostnaden. För att utesluta att prisskillnaden påverkats av att Göteborg 
är en storstad och har så kallade ”storstadspriser” har vi delat in datamaterialet i små 
och stora städer. Vid en jämförelse av bolagens vattenskador i kostnadsklassen 3 000- 
50 000 kom vi fram till följande resultat; 
 
I tabell 6.4 ser man att det bolaget som använder sig av MEPS har i genomsnitt ca 11 
procent lägre kostnader än det bolaget som använder sig av löpande räkning. 
Indelningen som gjordes mellan stora och små städer hade en inverkan på vilket 
arbetssätt som har lägst kostnad. I figur 7.1 ser man medelkostnaden för vattenskador 
för hela undersökningen, man kan även se hur stor denna kostnaden är i en storstad och 
i en småstad. I tabell 6.4 kan man utläsa att skadekostnaden i Länsförsäkringar Älvsborg 
är i genomsnitt 964 kronor dyrare i stora städer än i små städer. I Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän var skadekostnaden i stora städer i genomsnitt 4406 kronor 
dyrare än i små städer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår jämförelse visar att det i en storstad blir 17 procent billigare att använda sig av 
MEPS, medan det i en småstad blir 4 procent dyrare att använda sig av MEPS.  
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0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Länsförsäkringar
Älvsborg (med

MEPS)

Länsförsäkringar
Göteborg och

Bohuslän (utan
MEPS)

K
ro

no
r

Medel skadekostnad
hela undersökningen
Medel skadekostnad
storstad
Medel skadekostnad
småstad

Figur 7.1 



Högskolan Trollhättan/Uddevalla  VT - 2004  
Effekten av kalkylsystemet  MEPS 
- En jämförelse mellan två försäkringsbolag 
-  

    

Författare: Beatrice Johansson, Johan Nilsson och Lise-Lotte Svensson   38 

I figur 7.2 ser man att medelvärdet 
och medianen ligger ganska långt 
ifrån varandra. Detta diagram visar 
att i Länsförsäkringar Älvsborg är 
differensen 3464 kronor vilket 
innebär att medianen är 20 procent 
lägre än medelvärdet. I 
Länsförsäkringar Göteborg och  
Bohuslän är skillnaden 3216 
kronor, detta medför att medianen 
är 17,5 procent lägre än 
medelvärdet. Detta betyder att det 
finns en snedhet i datamaterialet som uppkommit på grund av extremvärden. 
Spridningen i datamaterialet illustreras i boxplotdiagrammet i figur 7.3. Det visar också 
om det finns observationer som avviker extremt från genomsnittet. Det svarta strecket i 
den röda boxen illustrerar medianen. Översidan och undersidan på boxen visar vad den 
nya medianen blir i det datamaterial som hamnat över respektive under den första 
medianen. Vilket resulterar i att 50 procent av observationerna hamnar inom den röda 
boxen. Vi ser då att spridningen är större i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän på 
grund av att den boxen är längre, 50 
procent av skadorna hamnar inom 
intervallet 8 000 – 27 000. I 
Länsförsäkringar Älvsborgs fall ligger 
skadorna inom intervallet 8 000 – 
23 000. Man kan även se att det finns 
utliggare, det vill säga extremvärden, 
detta beror på att finns så många fler 
låga värden än höga värden. 
Utliggarna är den svarta pricken som 
går att beskåda överst i den vänstra 
boxen.  
 
 
 
 
 
 
 
I tabell 6.5 har vi jämfört vattenskadekostnaderna hos de två bolagen för villahem 
försäkringen. Denna försäkringstyp utgör drygt 60 procent av alla vattenskador i vår 
undersökning vilket åskådliggörs i tabell 6.3 Vi har gjort jämförelsen uppdelat på 
storstad, småstad samt de tre typskadegrupperna, som består av ledningssystem, 
våtisolering och installationsskada. I tabell 6.5 ser man att om skadan uppstod i en 
storstad så har det bolag med MEPS en billigare genomsnittskostnad i alla de 
skadeorsakerna vi undersökt. I tabell 6.6 ser man att genomsnittskostnaden totalt sett på 
skador där villahem försäkringen utnyttjats i en storstad blev 12 procent lägre för 
bolaget med MEPS. Man ser också att det blir 1 procent dyrare om skadan uppstod i en 
småstad. 
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I de tre typskadegrupperna som jämförelsen baserats på hade Länsförsäkringar Älvsborg 
allt från 7 till 17 procent lägre kostnader. Endast ett undantag förekom och det var om 
skadan uppstod i en småstad och orsakats av våtisolering, då hade Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän som inte har MEPS 21 procent billigare skadekostnad.  
 
I tabell 6.6 som visar fritidshus försäkringen ser man att det bolaget som använder sig 
av MEPS i genomsnitt har ca 9 procent lägre kostnader än det bolaget som använder sig 
av löpande räkning. Vi ser ingen större anledning med att använda oss av den typskade 
gruppering då detta blir missvisande på grund av att det är få antal skador i varje grupp. 
Vi har därför valt att endast titta på om det finns några skillnader i medelskadekostnad 
beroende på om det är en storstad eller en småstad. Det finns stora skillnader beroende 
på vart skadan uppstår. Uppstår skadan i en storstad får bolaget en skadekostnad som i 
genomsnitt är 69 procent lägre för bolaget som har MEPS. Uppstår skadan däremot i en 
småstad är det i genomsnitt 14 procent dyrare för Länsförsäkringar Älvsborg som 
använder sig av MEPS.   
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8. Slutsats 
Vi har kommit fram till att under 2003 har Länsförsäkringar Älvsborg genom att 
använda MEPS i genomsnitt haft 11 procent lägre skadekostnader för vattenskador än 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som inte använder sig av MEPS. Om 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän under 2003 använt sig av MEPS hade det 
inneburit en kostnadsminskning på 11 procent vilket innebär nästan 1,2 miljoner kronor, 
förutsatt att de hade samma avtal med byggare som Länsförsäkringar Älvsborg.  
 
Vi har även sett att det är stora skillnader mellan bolagens genomsnittskostnader 
beroende på vart skadan uppstod, det vill säga om den uppstod i en storstad eller en 
småstad. I Länsförsäkringar Älvsborg finns det inga betydande skillnader i 
skadekostnader om skadan uppstår i stor- eller småstad. Det är endast 6 procent dyrare 
genomsnittskostnad i en storstad. Däremot är skillnaden större i Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän, där är det i genomsnitt 22 procent dyrare i en storstad än i en 
småstad. Jämför man alla vattenskador som uppstått i en storstad mellan 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Älvsborg är kostnaden 
17 procent högre i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som inte använt sig av 
MEPS. Gör man samma jämförelse i en småstad blir däremot kostnaden för bolaget 
utan MEPS 4 procent lägre. Om man räknar med den 17 procentiga 
kostnadsminskningen på 2003 års skador i storstaden, skulle det innebära en 
kostnadsminskning för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän på närmare 1,3 
miljoner kronor. Gör man samma beräkning för skadorna som uppkommit i en småstad 
hade det om de använt sig av MEPS inneburit en ökning av kostnaderna med drygt 
130 000 kronor.   
 
De indelningar av typskador vi gjorde för att få jämförbarhet, det vill säga att jämföra 
liknande skador med varandra, visade samma resultat som den totala undersökningen. 
MEPS medförde en minskning av skadekostnaderna i en storstad men innebar en ökad 
kostnad i en småstad. På grund av att ca 2/3 av alla skador inträffat i en storstad där 
MEPS är billigare ser resultatet ut som det gör. 
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9. Diskussion 
 
Resultatet vi fick fram kan avspegla alla byggskador då det i en vattenskada ingår 
många moment som återkommer i andra byggskador såsom brand, storm och natur 
skador. Dessa moment kan vara målning, golvläggning, rivning och återuppbyggnad av 
skadade utrymmen. Därför anser vi att vårt resultat är tillämpbart på alla typer av 
byggskador.  
 
På mötet med Leif Svensson på Länsförsäkringar Älvsborg gav han oss en positiv bild 
av MEPS och dess användningsområden. Han ansåg att det bästa med systemet var att 
byggarna får betalt för ett specifikt utfört jobb oavsett tidsåtgång. En annan stor fördel 
med MEPS ur kundernas synvinkel är att de får en fullständig specifikation av vad det 
är som blivit åtgärdat i skadan. Lars-Erik Beckung på Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän säger att de tillfällen då de använder sig av MEPS är när kunderna vill ha en 
specificerad räkning men även som ett kontrollinstrument för kostnader.  
 
I Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän uppgick kostnaden för avslutade 
vattenskador år 2003 till 32, 1 miljoner kronor. Låt oss anta om Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän hade implementerat MEPS i början av år 2003, hade de kunnat 
sänka dessa kostnader med 11 procent som vår undersökning visar. Det hade inneburit 
en besparing på 3 531 000 kronor. Det kostar 30 000 kronor att implementera MEPS 
och månadsavgiften är 400 – 600 kronor. Vi anser att det är en bra investering då vår 
undersökning visar att man kan sänka kostnaderna med 11 procent genom att använda 
MEPS.  
 
Indelningen av stor- och småstad som gjordes var svår att göra så att den skulle vara 
rättvisande. Vi försökte hitta byggprisindex för de olika regionerna som vi skulle 
jämföra men hade svårigheter med detta på grund av att båda bolagen numera ingår i 
Västra Götalands län. Det kan vara så att det löneindex vi valde att gruppera efter inte 
visar rätt bild av lönerna då alla byggare inte är anslutna till facket som anlitas av 
Länsförsäkringar. För att få en klarare bild över löneindexet skulle vi varit tvungna att 
granska förtroendebyggarnas avtal med Länsförsäkringar. Detta gjorde vi inte på grund 
av tidsbrist.    
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