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Sammanfattning 
När det handlar om ROT-projekt (renovering, om- och tillbyggnad) är det viktigt för entreprenören 

att uppnå långsiktig lönsamhet. För att säkerhetsställa detta är det av stor vikt att upprätta 

noggranna kalkyler som håller under hela byggprojektet. 

I dagsläget finns små marginaler för eventuella kostnadsökningar därmed ytterst lite utrymme för 

misstag. Eftersom förutsättningarna vid ROT-projekt ständigt varierar beroende på typ av badrum 

och skadeorsakär det därför väldigt svårt att uppskatta och beräkna kostnader utifrån rådande 

förutsättningar. 

Utifrån detta finns det ett behov hos entreprenören att förstå varför kalkylerna avviker och hur man 

kan undvika detta i framtida projekt. 

Examensarbetet innehåller både en analys av kalkylerade kostnader och dess verkliga utfall samt en 

analys av kalkylverktyget Meps.  

Då ROT-sektorn är stor och omfattande har vi valt att avgränsa oss till badrumsrenoveringar som en 

följd utav vattenskador. 

Utifrån analys av kalkyler och kalkylverktyget samt intervjuer med parter både från entreprenör och 

från beställarsidan har vi kommit fram till en rad slutsatser om hur företaget kan ta fram 

noggrannare kalkyler i framtiden. 

Framförallt anser vi att företaget ska föra en tätare dialog med försäkringsbolagen för att vara en del 

i utvecklingen av kalkylverktyget. Vi anser även att man bör avsätta resurser för att utveckla 

erfarenhetsåterföringen inom företaget.  

 

Nyckelord: Meps, kalkyl, avvikelse, utfall, merkostnad, ROT, renovering 

  



  



Abstract 
It is important for the contractor to have an accurate calculation throughout the whole project, 

especially when it comes to ”ROT”-projects (renovation and reconstruction). 

There is very little room for mistakes since the budget is very tight. Since the conditions always differ 

from one project to another it’s very important to take this into account. 

Due to this there is a great need for the contractor to understand why the calculations do not add up 

in the end so they can avoid income losses in the future.  

This report contains both an analysis of the calculated costs and the outcome for five different 

projects and also an analysis of the program used for calculating the costs, Meps.  

Since the ROT-sector is big and comprehensive we have decided only to analyse bathroom 

renovations due to water damages. 

From the analysis of the calculations and Meps together with interviews with contractors and clients 

we have come to the following conclusions: 

First of all we suggest that the entrepreneur should have a closer dialogue with the insurance 

company to be a part of the development of Meps. We also suggest that they should devote more 

resources for feedback in the company.  

Keywords: Meps, calculations, deviation, outcome, ROT, renovation 

  



  



Förord 
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och besvarat de frågor som uppkommit. 

Vi vill även tacka vår handledare på KTH, Thomas Johansson för att han alltid hållit oss på rätt spår 

och kommit med bra tankar och idéer för examensarbetet. 

Tack till vår kontaktperson på försäkringsbolaget, som vi valt att hålla anonym under arbetet. Tack 

även till Anders Melkersson, VD på Meps Sweden AB samt Karl Myrsten, grundaren av Meps. Vi vill 

även tacka Magnus Holmgren på Meps Support, Mikko Toivonen på Byggtech och andra personer 

som bidragit till arbetet. 

Stockholm, maj 2014 

Aleksandar Mladenovic & Thomas Sjöström  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag ett behov hos många entreprenörer verksamma inom ROT-sektorn (renovering, om- 

och tillbyggnad) att få ökade kunskaper kring det marknadsledande kalkylverktyget, Meps. Det är en 

stor konkurrens som råder mellan entreprenörer vilket gör att försäkringsbolagen kan ställa höga 

krav på kalkylerna.  

Något som är viktigt att belysa när det handlar om ROT-projekt är att det aldrig är samma 

förutsättningar från projekt till projekt. Det är också svårt att utifrån den okulära besiktningen få en 

tydlig bild av vilka förutsättningar som råder. Detta är något som i regel alltid måste korrigeras vilket 

ofta genererar i att kalkyler måste revideras.  

Förutsättningarna under projektet kan ofta ändras när det handlar om renoveringsprojekt vilket 

sätter höga krav på entreprenören och dess organisation.  

Denna rapport skrivs i förhoppningar om att kunna leda till en ökad förståelse för kalkylverktyget hos 

entreprenören samt förslag på hur arbetet med kalkyler kring ROT-projekt kan göras mer noggranna.  

1.2 Syfte och målformulering 
Syftet med arbetet är att genomföra en analys av kalkylverktyget samt att identifiera och analysera 

de poster som ofta avviker från kalkylerna. Syftet är även att ta reda på vad som inte beaktas 

tillräckligt inom kalkylverktyget och som på så vis även ger avtryck i verkligheten. 

Målet med arbetet är att komma med förslag på hur företagets kalkyler kan bli mer noggranna samt 

få en bättre förståelse hur kalkylverktyget är uppbyggt och fungerar.  

1.3 Avgränsningar 
För att kunna leverera ett så kvalitativt arbete som möjligt måste naturligtvis avgränsningar göras.  

Vi har valt att avgränsa oss inom: 

 Badrumsrenoveringar mellan 3-7 m2 

 5 olika projekt 

 En analys av kalkylverktyget Meps med fokus på entreprenörens synvinkel 

1.4 Lösningsmetoder 
De metoder som använts inom ramen för examensarbetet är: 

 Litteraturstudier har genomförts där vi studerat litteratur som berör området samt 

examensarbeten skrivna av tidigare studenter 

 Sammanställning och analys av förstahands och slutkalkyler samt sammanställningar av 

korrespondens och skaderapporter för de olika projekten  

 Intervjuer med både arbetsledare hos företaget, ansvarig på försäkringsbolaget, teknisk 

support på Meps samt grundare och VD 

 Analys av kalkylverktyget för att kunna förstå hur det är uppbyggt samt den praktiska 

tillämpningen 
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1.5 Begrepp och förkortningar 
BidCon - Det kalkylverktyg vi använt under vår utbildning på KTH. 

Åldersavdrag - Åldersrelaterad värdeminskning sett till nyvärde av arbete och material. 

Totalentreprenad - En entreprenadform där beställaren enbart anlitar en entreprenör som sköter all 

samordning. Denne entreprenör är den som har ansvaret för projektet samt även ett funktionsansvar 

för den färdiga byggnaden. 

Förfrågningsunderlag (FU)- Det underlag entreprenören grundar sitt anbud på. I vårt fall är dessa 

förfrågningsunderlag skaderapporterna från sanerings/fuktfirmorna. 

ROT- Renovering, om- och tillbyggnad. 

Meps- Det ledande kalkylverktyget när det kommer till försäkringsskador. 

Underentreprenör (UE)- En underentreprenör är den entreprenör huvudentreprenören anlitar för 

olika arbetsmoment t.ex. el, VVS, målning m.m. 

Bostadsrättstillägg - Tilläggsförsäkring för ytskikten i en bostad som tecknas av försäkringstagaren (i 

vissa fall finns ett kollektivt bostadsrättstillägg som fastighetsägaren tecknat). 

Branschförbättrande åtgärder - Nya branschregler för byggande gentemot hur det byggdes förr. 

Kunden har rätt till ”samma lika åter” men i vissa fall görs avsteg från detta då man ska bygga enligt 

nya regler.
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2. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av företaget vi författat detta examensarbete åt, 

Byggtech i Stockholm AB. 

2.1 Byggtech i Stockholm AB 
Byggtech startades 1996 av Jan-Olof Johansson och drivs nu av hans dotter Lotta Bergh med maken 

Fredrik Bergh som vice VD[1](bilaga 1).  

Byggtech är ett medelstort byggföretag som är verksamma inom två grenar, byggentreprenader och 

byggservice. Företaget har 57 medarbetare och har sitt huvudsäte i Västberga med ett lokalt kontor i 

Bålsta samt ett finsnickeri i Västerhaninge[2](bilaga 2). 

Man har ett nära samarbete med flera försäkringsbolag bland annat Trygg Hansa och Folksam. 

Skadereparationer p.g.a. vatten, brand och inbrott tillhör Byggtechs vardag.  

År 2013 omsatte Byggtech 167mkr[3:20](bilaga 3).  
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3. Kalkylverktyget Meps 
Här kan ni läsa om företaget bakom Meps, vad Meps är och hur Meps används utav entreprenören.  

3.1 Bakgrund 
CAB Group AB är det företag som äger Meps Sweden AB. CAB Group bildades år 1969 och har idag 

drygt 120 anställda. Huvudkontoret ligger i Örebro där även företaget grundades. Man har även 

verksamhet i städerna Wolfsburg, Köln och Ingolstadt i Tyskland.  

Försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa är ägarna av CAB. 

CAB Group är verksamma inom segmenten fordon och fastighet. Inom fordonssegmentet utvecklar 

CAB system för framtagning av tidsunderlag för skade- och allmänreparationer av fordon.CABs 

kunder är fordonstillverkare över hela världen samt fordonsverkstäder och försäkringsbolag i 

Norden, Baltikum och Ryssland. 

På fastighetssidan bedrivs verksamheten genom Meps Sweden AB som CAB förvärvade vid årsskiftet 

2013/2014.  

Meps grundades 1988 som en utveckling utav doktorsavhandlingen ”Lönsam samverkan” (1984). I 

avhandlingen studerades utvecklingsprocesser inom området fastighetsreparationer och ett koncept 

togs fram i syfte att få aktörerna på marknaden att agera effektivare.  

Grundentanken i Meps koncept var att standardisera byggreparationstjänster för att skapa ett 

incitament för entreprenören att utföra ett effektivt arbete. Detta skulle möjliggöra för beställaren 

att lättare kunna välja den mest effektiva entreprenören.  

Inom Meps system finns 41 000 produkter som utgör Meps databas och kodverk som omfattar 

arbetstider, ställ, materialåtgång, materialpriser samt transportbehov.  

Meps används av drygt 900 företag och används av cirka 2500 personer i Sverige, Finland, Norge och 

Danmark. Meps används främst av försäkringsbolag och dess entreprenörer men även inom den 

offentliga sektorn samt mellan entreprenörer och konsumenter.  

Hur ser då framtidsutsikterna ut för Meps? CABs ambition och mål med Meps är att skapa en nordisk 

standard för hantering och kalkylering av fastighetsreparationer och underhåll. Man vill göra en 

större satsning i Meps för att utveckla och sprida systemet och dess koncept. 

Det pågår just nu en kravstudie om hur Meps nya plattform skall byggas. Mer om denna under 

avsnitt 10.4. 

Informationen är sammanställd från ett mail skrivet av Meps Sweden ABs VD Anders Melkersson och 

finns att läsa i bilaga 4. 
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Meps är stommen i varje ROT-projekt som Byggtech är totalentreprenör i. Därför kommer vi i avsnitt 

7.2 ge läsaren en bild av hur arbetet med Meps kan se ut hos en entreprenör.   

3.2 Begrepp i Meps 
Dessa begrepp och förkortningar stöter man på dagligen i sitt arbete med Meps: 

 mWu (manual work unit) är för prestationsbundna löner definierat som ”den arbetsmängd 

som en yrkesarbetare betald med prestationslön, i ett företag som tar betalt med 

utgångspunkt i vad som produceras, i genomsnitt utför under 0,6667h” 

 

Definitionen ovan och detta stycke med text är hämtat från en utskrift av Meps FAQ, se 

bilaga 5: 

”Mängden visar hur mycket arbete ett visst moment kräver. mWu skall inte förväxlas med tid 

utan är en mängd arbete. Att lägga 20m2 parkettgolv tar olika lång tid beroende på vem som 

lägger det, men i slutändan är det samma arbete som har utförts – nymontering 20 m2 

parkettgolv. Meps mäter det slutliga arbetet inte den nedlagda tiden. Utgångspunkten i 

Meps är medelhantverkarens effektivitet i mitten av 70-talet.Meps lägger till arbetsmängd 

för ställarbeten enligt fasta formler som tar hänsyn till avstånd till arbetsplatsen, typ av läge, 

typ av etablering och arbetets storlek.” 

För fasta löner eller för löpande räkning lyder definitionen: ”Enhet på måttstocken är mWu, 

en enhet definierad som den mängd ett företag tillämpande fast lön och löpande räkning i 

genomsnitt utför under en timme. Med vetskap om vilken effektivitet definitionen motsvarar 

kan en utförare bedöma hur många mWu han själv utför per timme med sin effektivitet och 

därmed fastställa sitt behov av pris på enheten mWu.Hög effektivitet möjliggör lågt pris per 

mWu.”[8] 

 tWu (transport work unit) är definierat som ”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 inkluderande eventuellt erforderlig emballage, 

transportutrustning och deponeringskostnader” (bilaga 5). 

 

 pTu (person transport unit) är definierat som ”enheten för att mäta bilresursbehovet för 

persontransporter under arbetstid i Meps. Enheten beräknas som antalet kalkylerade 

manresor i uppdraget gånger angivet avstånd från entreprenörs utgångspunkt till 

reparationsplatsen och är således inte direkt kopplat till faktiskt körda kilometer.”(bilaga 5). 
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4. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet går vi igenom den teoretiska bakgrunden för arbetet.  

Vi har läst och studerat två böcker, Byggprocessen [4] samt Byggstyrning [5] samt två 

examensarbeten för att få en bred teoretisk grund att stå på inför den praktiska delen av arbetet. 

Böckerna syftar främst på nyproduktion av byggnadsverk men det finns mycket gemensamt med 

ROT-projekt. De kapitel som främst har avhandlats från boken Byggprocessen är kapitel 1 samt 3-

6och även kapitel 1,2 och 5 från Byggstyrningsboken. 

De examensarbeten vi läst och analyserat är: 

 ”Skillnader mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader” [6] 

 ”Analys av avvikelser vid ROT-projekt” [7] 

Byggprocessen i sig är uppdelad i fem delar: 

 Programskedet 

 Projekteringsskedet 

 Upphandling och anbud 

 Produktion 

 Förvaltning 

Det är framförallt de fyra första delarna som berör vårt examensarbete. Det är inte alltid så att 

kalkylen avviker p.g.a. Någon av de tre första delarna utan även fel under produktionsskedet kan ha 

stor inverkan på projekten.  

När det handlar om ROT-projekt beror det oftast på akuta skador t.ex. en vattenläcka och därför är 

program och projekteringsskedet något som avhandlas relativt fort för att inte de boende ska behöva 

störas mer än nödvändigt.  

Entreprenadformen som berörs i detta examensarbete är s.k. Totalentreprenad vilket innebär att 

beställaren anlitar en entreprenör som i sin tur står för projektering och samordning med 

underentreprenörerna. Denna totalentreprenör har även att s.k. funktionsansvar vilket innebär att 

”det färdiga byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. Byggnaden ska ha de egenskaper 

som är nödvändiga för användbarheten” [5:12] 
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Figur 1, Bild av totalentreprenad (Byggprocessen s.142) 

Gällande upphandling och anbud är i vårt fall entreprenören redan under avtal med olika 

försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar m.m. för att snabbt kunna skrida till verket och återställa 

byggnadens funktion.  

Det generella förfrågningsunderlag (FU) entreprenören jobbar efter är skaderapporten som man 

erhåller från fukt/saneringsfirma men i slutändan är de underlag som entreprenören utgår ifrån de 

handlingar de själva tagit fram/beställt.  

  



 11 

4.1 Programskedet 
Resultaten av alla utredningar som utförts under detta skede sammanställs i ett så kallat 

byggnadsprogram. Enligt boken[4] är dessa punkter ofta förekommande i ett sådant program: 

 Byggnadsbeskrivning 

 Verksamhetsanalys 

 Lokal och tekniskt program 

 Miljöprogram 

 Ekonomi 

 Tidsplan 

 Kvalitetsprogram 

 Tomtutredning och geoteknisk undersökning 

 Programkalkyl 

Detta skede handlar i stort sett om att skapa sig en uppfattning om projektets omfattning och 

förutsättningar.  

När det kommer till ROT-projekt är programskedet inte lika omfattande som när det handlar om 

nybyggnation. Kortfattat berörs endast dessa punkter: 

 Omfattningen av projektet, vad ska renoveras? 

 Hur ser den befintliga byggnaden ut, finns det speciella förutsättningar? 

 Kostnads och tidskalkyl 
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Författarna betonar vikten av en god planeringsteknik [5] för att på ett så effektivt och smidigt sätt 

som möjligt styra projektet. Detta anser vi är särskilt viktigt när det handlar om ROT-projekt då dessa 

ofta är mer tids och prispressade än vid nybyggnation.  

Författarna är extra tydliga med att poängtera att olika planer (tid, resurs och arbetsplaner) skall 

upprättas för att kunna styra projektet. Detta underlättar mycket i kommande skeden så att man 

snabbt och enkelt kan se hur man ligger i fas för att kunna undvika merkostnader.  

Figuren nedan visar tydligt vikten av en god planering ur kostnadssynpunkt. 

 

Figur 2, Bild av projektkostnader under byggprocessen (Byggprocessen s.112)  
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4.2 Projektering 
I boken beskrivs projekteringsskedet som ”projektering innebär att skapa ett byggnadsverk som 

uppfyller byggherrens alla önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet...”[4:77] 

Projekteringen delas in i: 

 Gestaltning 

 Systemutformning 

 Detaljutformning 

Resultatet av projekteringen är färdiga bygghandlingar som sedan används när man påbörjar 

produktionen.  

I projekteringsskedet tas alla kalkyler för projektet fram. Byggtech arbetar med kalkylverktyget Meps 

som är inriktat på just ROT. Kalkylverktyget kommer att beskrivas ytterligare i kapitel 4.  

Bra handlingar underlättar arbetsgången vid ROT-projekt då man snabbt kan skapa sig en bild av hur 

förutsättningarna är för varje enskilt projekt.  

I boken finns det ett specifikt avsnitt som beskriver planeringen av ombyggnadsprojekt. Eftersom 

böckerna främst beskriver processen vid nybyggnation har författarna poängterat att 

planeringsbehovet är minst lika stort vid ROT-projekt [5].  

Listat nedan är speciella aspekter som måste beaktas vid planeringen: 

 I projekteringsstadiet är det svårt att få en bild av omfattningen av projektet gällande 

arbetsinsatser 

 Svårheter att bedöma enhetstider för olika moment p.g.a. Varierande förutsättningar 

 Transporter till och från arbetsplatsen kan vara väldigt tidskrävande beroende på var 

projektet är beläget 

 Eftersom många av objekten är från miljonprogrammet är risken stor att man stöter på 

hälsofarliga ämnen som framförallt asbest. Detta är inte alltid beskrivet på befintliga 

handlingar och kan komma som en överraskning för arbetarna. 

 Förberedelsetiden inför ett projekt är oftast mycket kort då ROT-projekt ofta berör 

vattenskador och dylikt som har stor påverkan på de boende.  

 Problem kan uppstå vid långa leveranstider då bygget i princip står still.  
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4.3 Upphandling och anbud 
Vid upphandling av en entreprenör används ett förfrågningsunderlag (FU) som grund till vad 

entreprenören ska grunda sin anbudskalkyl och anbud på. Förfrågningsunderlaget innehåller dels en 

teknisk del med ritningar och beskrivningar och en administrativ del innehållandes administrativa 

föreskrifter. 

En viktig aspekt med ett FU är att det ska vara entydigt och inte kunna tolkas på olika sätt samt att FU 

ska vara utformat på ett sätt som underlättar för företagets kalkylatorer. Ett väl utformat 

förfrågningsunderlag leder oftast till en bra anbudskalkyl som stämmer överens med verkligt utfall.  

4.4 Produktion 
En kritisk punkt i produktionsskedet är att leveranser av material sker som tidigare planerat i 

programskedet eftersom detta direkt speglar den verkliga arbetstiden.  

Särskild uppmärksamhet bör enligt författarna ägnas åt frågan gällande kvarboende och andra 

nyttjare. Det är viktigt att detta tas hänsyn till i projekteringsskedet för att slippa försenade byggtider 

p.g.a. missförstånd som lätt kan uppstå mellan byggarbetare och boende.  

Effektiviteten hos arbetarna blir lägre då det finns boende att ta hänsyn till så det optimala för 

byggtiden är att de boende får en tillfällig bostad under byggtiden.   

Vidare kommer detta avsnitt behandlas i kapitel 7 där arbetsgången hos Byggtech vid ROT-projekt 

kommer beröras. 

4.5 Tidigare forskning 
Som vi skrev tidigare i avsnittet har två examensarbeten analyserats: 

 ”Skillnader mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader” (2012) av Johan Blomqvist och 

Camilla Grönnå 

 ”Analys av avvikelser vid ROT-projekt” (2012) av Cajsa Larsson och Anton Holmér 

Dessa arbeten har främst varit till grund för våra val av metoder samt den ursprungliga 

frågeställningen. Vårt examensarbete är en blandning av dessa två och innehåller även studier av 

kalkylverktyget.  

4.5.1 Examensarbete 1 

Arbetet som är skrivet av Blomqvist och Grönnå handlar om att identifiera de fyra största avvikande 

posterna för varje projekt, identifiera orsakerna till varför de avvek samt komma med lösningsförslag. 

De metoder som användes var litteraturstudie, företagsbesök och intervjuer. Vi tycker att författarna 

belyst både de positiva och negativa sidorna med deras valda metoder. De har också skrivit varför de 

valt de olika metoderna och varför vissa metoder uteslöts.  

Författarna har tre tydliga avgränsningar vilket gynnar arbetet, däremot så återkommer vissa punkter 

i detta avsnitt under avsnittet lösningsmetoder vilket känns överflödigt samt att vissa av punkterna 

känns lite luddiga.  
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Vidare skriver författarna enligt oss en väl formulerad och tydligt teoretisk referensram. Texten är 

lätt att följa även för den oinvigde där man har tydliga referenser och även bilder som förtydligar 

texten.  

Den teoretiska referensramen följs av en kort presentation av varje projekt som deras 

examensarbete grundar sig på. I följande kapitel benämnt ”faktainsamling” beskrivs kort varje 

moment i hur de samlat information till examensarbetet. Där nämns bland annat vilka tidigare 

examensarbeten de läst, vilka böcker som använts, vad deras intervjuer handlat om samt vilka 

kalkyler och rapporter som studerats. Vidare beskriver författarna hur examensarbetet genomförts.  

I följande avsnitt beskriver man specifikt för varje projekt olika delar där avvikelser uppstått. Här 

finner man även de intervjuer man genomfört och vad som sagts i dessa. Detta avsnitt följs upp av 

analyser kring varje projekt med tydlig koppling till förgående avsnitt.  

Slutsatserna är tydligt presenterade i både text och bild. Man belyser både positiva och negativa 

aspekter med vad deras analys gett. Avslutningsvis följer åtgärdsförslag samt rekommendationer till 

företaget vilka även dessa är tydligt presenterade. 

4.5.2 Examensarbete 2 

Detta arbete av Larsson och Holmér handlar om att identifiera och analysera avvikelser inom en 

renovering av en bostadsrättsförening. 

Studier och uppföljning av kalkyler och tidsplaner samt intervjuer var de metoder som valdes för 

detta arbete. Till skillnad från förgående examensarbete belyste inte författarna för och nackdelar 

med valda metoder.  

Avgränsningskapitlet är väldigt kort och inte speciellt tydligt i vad som kommer och inte kommer 

behandlas vidare i arbetet.  

I det inledande kapitlet finns en objektsbeskrivning som beskriver bostadsrättsföreningen som är 

kärnan till hela arbetet. Vi tycker att detta är bra med en tidig beskrivning så att läsaren kan få en bra 

bild av objektet. 

Den teoretiska delen sammanfattar byggprocessen i stort men saknar tydliga referenser. Dock är den 

lätt att följa och ger den läsaren en bra bild hur processen ser ut från start till slut. 

Faktainsamlingskapitlet är väldigt kort och inte särskilt målande. Man skriver att man använt sig utav 

tidigare examensarbeten men nämner inte dessa vid namn vilket försvårar för läsaren att kunna 

fördjupa sig i andra arbeten. Däremot står det tydligt beskrivet hur man gått till väga. 

Efter dessa inledande kapitlen går man direkt på de punkter som anses mest avvikande i projektet. Vi 

anser att man borde ha utformat någon form utav inledning till detta kapitel för tydlighetens skull. 

Själva strukturen på dessa kapitel är dock bra och tydlig. Man beskriver en tydlig bakgrund till varje 

post, vad som avvikit och lösningsmetoder.  

Nu är vi framme vid kapitlet analys. Författarna har en tydlig struktur som är lätt att följa. Därefter 

avslutar man med tydliga slutsatser samt rekommendationer till företaget.  

Sammanfattningsvis är det arbete vi skrivit en blandning av struktur och innehåll från båda ovan. Vi 

har helt enkelt plockat russinen ur kakan gällande metoder, disposition samt problemformulering.   
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5. Faktainsamling 
Här beskriver vi kort kring hur vi samlat in information på olika sätt för examensarbetet.  

5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien gav oss fördjupade kunskaper inom det teoretiska området som berör vårt 

examensarbete. Förutom att studera böckerna ”Byggstyrning” och ”Byggprocessen” läste vi två 

examensarbeten skrivna av tidigare studenter. 

Dessa har hjälpt oss med utformningen av arbetet och frågeställningen.  

5.2 Besök på arbetsplats 

Vi har besökt två projekt under examensarbetet. Det ena var den första kontakt företaget upprättar 

med kund när skada uppstått. Det andra var ett projekt de utfört på löpande räkning som var en 

väldigt stor och omfattande skada i en kontorslokal. Detta hjälpte oss att förstå hur olika och unika 

varje projekt är. 

5.3 Intervjuer 

Intervjuer har legat till grund för en stor del av de slutsatser och antaganden vi gjort i arbetet. Genom 

intervjuer med inblandade parter har vi fått reda på saker kring de olika projekten som haft påverkan 

och inte alltid varit dokumenterade.  

Intervjuerna med dessa personer har även gjort det lättare att skapa sig en uppfattning om hur 

projekten fortskridit och vad som legat till grund för vissa avvikelser, något som inte alltid varit helt 

lätt att tolka utifrån kalkylerna. 

Vi har bland annat haft kontakt med en person som äransvarig för miljö och kvalitethos 

försäkringsbolaget för att reda ut frågetecken kring kalkylverktyget de har som krav på sina 

avtalsentreprenörer att använda sig utav. 

VI har även haft telefon och mailkontakt med VD för Meps, Anders Melkersson. Han besvarade 

frågor kring Meps och dess historia samt hjälpte oss att få svar på kodspecifika frågor gällande 

kalkylverktyget från Meps grundare, Karl Myrsten. 

5.4 Kalkyler, korrespondens och protokoll 

Kalkyler för samtliga projekt sammanställdes och vi gick systematiskt igenom varje kalkyl för sig för 

att identifiera avvikelser. För att kunna tolka dessa avvikelser och dess ursprung gick vi även igenom 

korrespondens mellan olika parter, exempelvis arbetsledare och försäkringsbolag för att skapa oss en 

bättre bild av varför avvikelsen uppstått.  

5.5 Kalkylverktyget Meps 

Meps utgör en viktig del i vårt examensarbete och ligger till grund för samtliga kalkyler. Därför var 

det viktigt för oss att få en utbildning i hur entreprenören arbetar med programmet för att kunna 

förstå kalkylerna bättre och kunna belysa saker som skulle kunna förhindra att kalkylmässiga 

avvikelser uppstår i framtiden.  
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6. Genomförande 
I det här kapitlet beskriver vi hur vår arbetsgång sett ut där vi beskriver resan från start till slut.  

6.1 Grundutbildning i Meps 

För att under senare del av arbetet kunna genomföra en så bra analys som möjligt var det viktigt för 

oss att få en bra grund att utgå ifrån. Därför spenderades en hel del tid på att sätta sig in i 

kalkylverktyget för att hur allting är uppbyggt och hänger ihop. Vi fick handledning av framförallt vår 

handledare men även andra medarbetare på Byggtech.  

Då vi tidigare i vår utbildning har arbetat med kalkylverktyget BidCon var det enkelt att snabbt kunna 

referera till något vi är vana att arbeta med.  

6.2 Projektsammanställning 

Vår handledare på Byggtech möjliggjorde stor valfrihet när det var dags att välja ut projekten som 

skulle analyseras närmare. Utifrån 10 projekt sållades hälften ut och kvar återstod 5 projekt som 

ansågs lämpliga att detaljstudera både enligt författarna och handledaren.  

Till varje enskilt projekt fick vi så mycket information som möjligt för att kunna skapa oss en bild av 

projekten. Bland annat fick vi tillgång till korrespondens, saneringsrapporter, kalkyler, fakturor m.m. 

6.3 Analys av avvikelser 

När vi skapat oss en bild av samtliga projekt började vi kartlägga varför avvikelser uppstått. Intervjuer 

med inblandade parter skedde på daglig basis. Arbetsledarna hade svar på det mesta, men vissa 

saker fick vi ingen klarhet i varför det blev som det blev.  

6.4 Analys av Meps 

Parallellt med analysen av avvikelser jobbade vi med vår analys av kalkylverktyget. En del av våra 

frågeställningar kunde besvaras av företaget men vi fick även ta kontakt med utvecklarna av 

kalkylverktyget. Detta för att få djupare förståelse för hur kalkylverktyget tar hänsyn till vissa 

arbetsmoment.  

Vi var även tvungna att ta kontakt med ansvarig person på försäkringsbolaget som har varit en av de 

ledande i anamningen av Meps som ledande kalkylverktyg vid projektering av ROT-projekt. Vår 

intervju med honom var givande och ledde till att en del frågetecken rätades ut.  

6.5 Rapportskrivning 

Rapportskrivandet var något vi utförde allt eftersom arbetet fortskred. Det var viktigt för oss att få 

ner våra tankar och slutsatser så fort som möjligt på papper då det är lätt att blanda ihop saker och 

ting när det är många bollar i luften.  

Detta medförde även att vi lätt under resans gång kunde gå in och korrigera antaganden i rapporten 

som varit oklara från början.   
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7.Byggtechs arbetsgång vid ROT-projekt 
En beskrivning av hur Byggtech arbetar generellt och med Meps i deras projekt.I följande avsnitt 

utgår vi från att skadan som uppstått är en vattenskada. 

7.1 Den generella arbetsgången 
Vår handledare gick grundligt igenom med oss hur Byggtech tar hand om ett inkommande ärende 

från försäkringsbolaget. 

Boende tar kontakt med försäkringsbolaget och meddelar att en skada uppstått. Försäkringsbolaget 

kontaktar i sin tur Byggtech och förmedlar kontaktuppgifter till fastighetsägaren och den boende. 

Därefter tar företaget kontakt med fastighetsägare inom 8 timmar, vilket är ett krav från 

försäkringsbolaget, och åker till platsen. Försäkringsbolaget skickar ut en s.k. skadeöversikt till 

Byggtech som tillsammans med fuktrapporten utgör ett FU.  

Väl på plats utförs en okulär besiktning av skadan och information från föreningen avseende skadan 

samlas in. En av de första kontrollerna Byggtech gör är om det finns miljöfarliga ämnen i byggnaden, 

vanligtvis asbest. Redan vid denna första okulära besiktning kan därför eventuellt komplicerade 

arbetsmoment planeras. 

Byggtech får inför varje projekt en skaderapport från särskilda sanerings/fuktfirmor där skadeorsak, 

omfattning m.m. beskrivs. Dessa rapporter kommer att ligga som bilagor till varje projekt. Byggtech 

dokumenterar sedan arbetsplatsen i form av mått och bilder.  

Viktigt här är att den boende får information om kostnader för reparationen som inte täcks av 

försäkringen.  

När allt är dokumenterat skrivs en besiktningsrapport som ligger till grund för kommande kalkyler. 

Förstahandskalkylen är något som upprättas efter besiktningsrapporten är skriven och är en 

ungefärlig kalkyl som oftast revideras efter rivningsarbetena är utförda. Denna kalkyl framställs med 

hjälp av kalkylverktyget Meps.  

Kalkylen grundas på tre delar inför varje projekt: 

 Skaderapporten från försäkringsbolaget 

 Rapport från saneringsfirman 

 Den okulära besiktningen 

Förstahandskalkylen skickas in till försäkringsbolaget som antingen godkänner den direkt eller säger 

att kalkylen måste revideras efter gällande villkor. Det är framförallt ”röda poster” som är av intresse 

för försäkringsbolaget då kalkylverktyget finner den uppskattade kostnaden som avvikande.  

Byggtech jobbar med en generell tidsplan där den största osäkerheten är torktiden för stommen.  

Den generella tidsplanen är bifogad som bilaga 6. Det viktigaste med tidsplanen är att den boende 

ständigt är underrättad kring hur arbetet fortskrider samt att den boende förstår att framförallt 

torktider är väldigt varierande och därför svårt att ge ett exakt slutdatum.  

Det mest fördelaktiga för tidsåtgången vore, precis som vi läst i böckerna, att de boende flyttar ut 

medan arbetet pågår [4, 5]. Detta är dock inte fullt så enkelt att genomföra.  
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De boende väljer allt som oftast att bo kvar framförallt för att man inte vet var man kan hamna under 

tiden bygget fortskrider.  

Värt att belysa är att det är svårt att få ihop en rimlig tidsplan då skaderenovering är en s.k. påtvingad 

renovering och därför måste planeras med kort varsel. En annan viktig parameter är hur renoveringar 

utförts tidigare i byggnadens historia avseende till och ombyggnader av berörda utrymmen. Detta 

finns sällan dokumenterat och medför stora svårigheter för entreprenören att bedöma omfattningen 

innan rivning påbörjats och arbetet är i gång.  

Samtligaunderentreprenörer (UE) Byggtech anlitar står under avtal mellan UE och Byggtech. Detta är 

något Byggtech börjat med på senare år för att få en smidig dialog och en så problemfri arbetsgång 

som möjligt och även ett krav från vissa beställare.  

En viktig punkt i Byggtechs filosofi är att jobba med kvalitativa material, leverantörer och 

entreprenörer. Det är viktigt att allting andas kvalité. Företaget köper t.ex. bara in produkter från 

svenska leverantörer som är godkända enligt svensk standard då detta kan ha stor påverkan vid 

garantiärenden.  

Efter att alla arbeten är utförda genomförs en slutbesiktning och slutfakturering sker. Det är viktigt 

att företagets slutbesiktning sker tätt inpå slutförandet av projektet då man som totalentreprenör 

står under garanti från den dag entreprenaden blir godkänd.  
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7.2 Arbetsgången i Meps 
Inför varje projekt laddar man in avtals och prislistor som gäller enligt avtal med försäkringsbolaget. 

Därefter bestäms byggnadstypen samt läget och avståndet.  

 

Figur 3, Startsidan i Meps 

Byggtech har olika utgångspunkter vid resor som de utgår från i varje enskilt projekt. Man väljer den 

utgångspunkten som ligger närmast projektet. Transporter och resor utgår från denna punkt.  

En annan sak som fylls i är försäkringstagaren självrisk.  

Byggtech får tillägg för olika omständigheter gällande antalet trappor samt om projektet är beläget i 

eller utanför storstan samt fastighetstyp, se figur ovan.  
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Grundstenen till kalkylen och som är underlaget för alla beräkningar är skaderapporten som 

Byggtech erhåller från fukt/saneringsfirmorna.  

Därefter lägger man till de utrymmen som är drabbade av skadan i kalkylverktyget. Man fyller i mått 

och hur gammalt respektive utrymme är. Åldern på utrymmena är det som ligger till grund för det så 

kallade åldersavdraget.  

 

Figur 4, Utrymmen 
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Efter man bestämt badrummets mått fylls arbetsmomenten i. Exempelvis rivning av plastmatta samt 

ny plastmatta m.m. 

 

Figur 5, Uppställning av kalkyl 

En kod som används ofta är kod X9 vilken i förstahandskalkylen avser uppskattade kostnader 

gällande olika arbetsmoment som VVS, el, målning m.m. I dagsläget behöver inte Byggtech genom 

avtal prissätta dessa moment via koder utan det behöver endast uppskattas.  
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Figur 6, Kostnadsöversikt 

Figuren ovan visar en klar och tydlig kostnadsöversikt där totala material och arbetskostnader samt 

totala antalet mWu som är nedlagda för projektet och respektive bransch redovisas. 
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8. Projektpresentation 
I det här avsnittet har vi gjort en kortare sammanställning av varje projekt vi analyserat för att kunna 

ge möjligheten till en snabb överblick.  

8.1 Projekt 1 –Tullinge 
Skadeorsak:Tätskiktsskada vid brunnen där klämringen släppt.

 

Figur 7, Bild ur fuktrapport på skadeorsak 

Badrumsmått: 1,88 x 2,10 m (3,9 m2) 

Förstahandskalkyl:91 819:- 

Slutkalkyl:146 211:- 

Differens:-54 392:- 
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8.2 Projekt 2 – Kungsängen 
Skadeorsak:Felaktigt monterad klämring/brunn.  

 

Figur 8, Bild ur fuktrapport på skadeorsak 

Badrumsmått:1,72 x 2,68m (4,6m2) 

Förstahandskalkyl: 75 108:- 

Slutkalkyl: 103 299:- 

Differens: -28 191:- 
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8.3 Projekt 3 –Stockholm 
Skadeorsak:Spruckna kakelplattor troligtvis p.g.a. sättningar eller felaktigt utförda underarbeten.  

 

Figur 9, Bild ur fuktrapport på skadeorsak 

Badrumsmått:1,61 x 2,36 m (3,8m2) 

Förstahandskalkyl:80 935:- 

Slutkalkyl:119 679:- 

Differens:-38 744:- 
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8.4 Projekt 4 – Skokloster 
Skadeorsak:Tätskiktsskada runt handfatsstosen 

Badrumsmått:1,7 x 2,5m (4,25m2) 

Förstahandskalkyl: 47 010:- 

Slutkalkyl: 94 864:- 

Differens: -47 854:- 

 

Figur 10, Bild ur fuktrapport på badrum 

  



 31 

8.5 Projekt 5 -Lidingö 
Skadeorsak:Tätskiktsskada. 

Badrumsmått:1,9 x 2,2 m (4,2 m2) 

Förstahandskalkyl: 89 071:- 

Slutkalkyl: 101 080:- 

Differens: -12 009:- 

 

Figur 11, Bild ur fuktrapport på badrum 
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9. Projektanalys 
I det här avsnittet kommer vi analysera de olika projekten och dess avvikelser samt beskriva de olika 

förutsättningarna för varje enskilt projekt. En sammanställning av de tre procentuellt största 

avvikelserna kommer att göras. I vissa fall kommer avsteg göras då den procentuella skillnaden kan 

bli väldigt stor på väldigt små kostnadsposter. Detta kan medföra att fel arbetsmoment hamnar i 

fokus, något vi självklart vill undvika.  

9.1 Projekt 1 
Förstahands och slutkalkyl samt skaderapport är bifogat som bilaga 7. Ansvarig arbetsledare för detta 

projekt var Arbetsledare 1 (AL1). 

9.1.1 Allmänt 

I detta projekt fanns det en del parametrar vilket ledde till merkostnader. Den främsta orsaken var 

enligt AL1 att den boende inte var på plats utan var i Skåne på semester och dök ej upp på avtalade 

möten vilket ledde till förseningar i projektet och ställtid för UE.  

En annan parameter som var till grund för avvikande kalkyl var att det ingick branschförbättrande 

åtgärder på rörsidan vilket inte var självklart för entreprenören i början enligt AL1.  

Hissen var även den trasig vilket ledde till att material fick transporteras i trapporna istället, vilket 

naturligtvis kräver mer tid. 

9.1.2 Kodspecifikt 

Rör (X9) 

Anledningen till att kostnaderna för rörarbeten blev 13 775:- dyrare än först beräknat var för att det 

ingick branschförbättrande åtgärder i detta projekt, något som inte var beräknat på 

förstahandskalkylen. AL1 berättade att det som ingick i dessa branschförbättrande åtgärder och som 

täcktes av försäkringen var bland annat flytt av golvbrunn och ny vattenavsättning med nya 

tätbrickor. Det är inte alltid helt självklart vad försäkringsvillkoren täcker och det är ofta saker som 

kommer fram under projektets gång och därmed svårt att uppskatta på en förstahandskalkyl. 

El (X9) 

Anledningen till att kostnaderna för elarbeten blev dyrare var enligt arbetsledaren för att en 

elektriker sågade i ett elrör. Konsekvensernaav detta var att elektrikern behövde tråda om 

belysningsgruppen för badrummet. Kostnaden var först beräknad att bli 2 750:- men p.g.a. detta blev 

arbetet 4 169:- dyrare och slutade därmed på 6 919:- 

Plattsättning (X9) 

Den största kostnadsavvikelsen i projektet var plattsättningen. Kostnaden för detta blev lite drygt 

dubbel så dyr och steg från 13 415:- till 27 474:- 

Det försvann en del poster i förstahandskalkylen som ligger inräknade i X9-poster för plattsättningen. 

Detta är bland annat tätskiktet och även arbetsmoment som klippning och håltagning av 

kakelplattorna.  
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Uppskattade kostnader 

Målningen var en uppskattad kostnad som blev lite för dyr. Orsaken till merkostnaden berodde enligt 

arbetsledaren på att denne uppskattat kostnaden för dåligt i förstahandskalkylen. 

Två koder som inte är med på slutkalkylen är finstädningen och avfuktningen. 

Avfuktningen avgick då denna var beställd av fastighetsägaren och därför hamnar utanför 

entreprenörens kostnader. Kostnaden för finstädningen fick entreprenören avslag på från 

försäkringsbolaget och därför är den inte med i slutkalkylen.   

Övrigt 

Övriga kostnader som tillkom och som är intressanta är ställtidskostnaderna som uppstod när 

boende inte dök upp vid avtalad tid.  

Att det tillkom en kostnadspost för den trasiga hissen hänger ihop med att materialtransport fick ske 

via trapporna vilket är mer tidskrävande. 

Slutligen har vi en kostnad för luktsanering med ozonmaskin. Denna kostnad tillkom då den boende 

stördes av lukt från påväxt i fogarna på kakelplattorna. Som lösning på problemet kunde 

entreprenören antingen använda sig av en ozonmaskin eller plocka ner berörda plattor och skrapa 

rent dessa. Det senare alternativet valdes bort då det är, enligt arbetsledaren, betydligt mer 

tidskrävande och kostar därefter. 

9.1.3 Avvikelsesammanställning 

 

Byggdel 1:a kalkyl Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

Rör 5 500:- 19 275:- -13 775:- -250 % 

El 2 750:- 6 919:- -4 169:- -152 % 

Plattsättning 13 415:- 27 474:- -14 059:- -105 % 
Tabell 1, Avvikelser för projekt 1 

 

 
Figur 12,Diagram över avvikelser projekt 1 
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9.2 Projekt 2 
Förstahands och slutkalkyl samt skaderapport är bifogat som bilaga 8. 

Ansvarig arbetsledare för detta projekt var Arbetsledare 1 (AL1). 

9.2.1 Allmänt 

I detta projekt tillkom det en hel del extrabeställningar från den boende avseende typ av rör och flytt 

av golvbrunn. AL1 berättar att det även tillkom en del extraarbeten i form av lagning av puts m.m. i 

slutkalkylen eftersom man gick igenom bjälklaget när man skulle frilägga den gamla golvbrunnen.  

Det är en hel del koder som fallit bort eller tillkommit från förstahandskalkylen till slutkalkylen, vi ska 

belysa varför detta inträffat för ett fåtal. 

9.2.2 Kodspecifikt 

Maskinhyra (X9) 

Maskinhyran avvek i detta projekt, enligt förstahandskalkylen var denna kostnad uppskattad till 2 

750:- men det slutade med en dryg fördubbling, 5 585:- 

Att denna post avviker beror enligt arbetsledaren på att maskinhyran alltid är en kvalificerad gissning 

och skiljer sig från UE till UE (arbetssätt, noggrannhet, prisbild m.m.) 

Mattläggning (X9) 

Den största avvikelsen i rena kostnader i detta projekt var posten för mattläggning. I 

förstahandskalkylen fanns en post ”Plastmatta hellimmad o svets” inlagd till en kostnad på 5239:- 

men det hela slutade med en X9:a benämnd ”Mattläggare” 24530:-  

AL1 berättade att denna post även innefattade underarbeten, stombeklädnad och överbetong vilket 

är poster som försvunnit från förstahandskalkylen och den faktiska kostnaden blir därför 12 541:- 

Puts 

På slutkalkylen finner vi en post ”Puts – Ytskikt yta” med en kostnad på 2594:- som inte alls finns med 

i förstahandskalkylen. Denna post tillkom enligt AL1 attman gick igenom bjälklaget vid friläggningen 

av golvbrunnen. Eftersom denna kostnad inte finns med alls i förstahandskalkylen kommer denna 

inte kunna tas med i diagrammet nedan. 

Uppskattade kostnader 

De uppskattade kostnaderna stämde rätt så bra överens mellan första och slutkalkyl. Det blev 

ungefär 1000:- dyrare för rör, målning och deponi vilket ändå måste ses som en godkänd 

uppskattning. Att målningen har en kostnadsavvikelse beror enligt AL1 på att man var tvungen att 

byta målare mitt under pågående projekt som en följd utav kommunikationsbrist.  

Avfuktningen försvann helt då det inte behövdes och det tillkom kostnader för besiktning och 

finstädning. AL1 berättar att när avfuktning avgår tillkommer alltid en besiktningskostnad och vice 

versa. 
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9.2.3 Avvikelsesammanställning 

 

Byggdel 1:a kalkyl Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

Maskinhyra 2 750:- 5 585:- -2 835:- -103 % 

Mattläggning 12 541:- 24 530:- -11 998:- -96 % 

Puts 0:- 2 594:- -2 594:- - ∞ % 
Tabell 2, Avvikelser för projekt 2 

 

 

Figur 13,Diagram över avvikelser projekt 2 
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9.3 Projekt 3 
Förstahands och slutkalkyl samt skaderapport är bifogat som bilaga 9. 

Ansvarig arbetsledare för detta projekt var Arbetsledare 2 (AL2). 

9.3.1 Allmänt 

Det var inga egentliga konstigheter med detta projekt enligt AL2, förutom att det blev för dyrt.  

I detta projekt har det gjorts en separat kalkyl för ytskikten och en för stommen därför har vi bara 

lagt ihop kostnaderna på respektive kalkyl för de olika arbetsmomenten. Detta kan komplicera 

förståelsen för projektet för läsaren. 

9.3.2 Kodspecifikt 

Spackel i våtutrymme 

Detta är den procentuellt största avvikelsen i projektet. I förstahandskalkylen var denna kostnad 

beräknad till 1 246:- men slutsumman blev 8 143:- 

I förstahandskalkylen är arbetsmomentet specificerat med kod men i slutkalkylen är det en X9:a. 

Anledningen till merkostnaden är enligt arbetsledaren bland annat att det i slutkalkylen ingår 5 

stycken våtrumsskivor för 835:- men även att underlaget varit väldigt ojämnt efter flexning av vägg 

vilket i sin tur leder till att momentet får upprepas till väggen är helt slät vilket kräver mycket tid.  

Kakel (plattsättning) 

Kaklet var i förstahandskalkylen beräknat till 12068:- men blev 19282:- dyrare och slutade på  

31350:- 

I förstahandskalkylen är håltagning, klippning och fasning av kakelplattorna definierat med koder. 

Däremot är detta sammanslaget i slutkalkylen som en X9-kod.  

Anledningen till att kakelarbetet blev dyrare vet arbetsledaren faktiskt inte. Det vi vet var dock att 

det var arbetskostnaderna och inte materialkostnaderna som var orsaken till differensen. En möjlig 

orsak som inte utretts vidare är att ställtider för UE kan vara orsaken. 

Rör (X9) 

Den uppskattade kostnaden för rörarbeten var beräknad till 3300:- men slutsumman blev 7134:- 

Varför blev då rörarbetena dyrare än först beräknat? Det är en fråga arbetsledaren också ställer sig.  

Anledningen till detta var bland annat att UE fick införskaffa nytt material och att arbetet utfördes 

vid två tillfällen vilket leder till ökade ställtidskostnader. Arbetsledaren medger även att kostnaden 

var dåligt uppskattad. 

Uppskattade kostnader 

De uppskattade kostnaderna för maskinhyra och el blev billigare. Kostnaden för deponi blev dyrare 

än beräknat men vi anser fortfarande att uppskattningen var godtagbar.  

Torkningenbeställdesförst ut av fastighetsägaren men för enklare handläggning för 

försäkringsbolaget så samlade entreprenören in fakturan för detta för en tydlig 

kostnadssammanställning. Extra skyddning/täckning tillkom på slutkalkylen för utökat skydd mot 

angränsande rum.  
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Övrigt 

En post med väldigt stor procentuell avvikelse var spacklingen av golvet mellan första och slutkalkyl. 

Detta beror först och främst på att det enligt AL2 avgick arbeten för flytspackling (självutjämnande 

massor) och rivning av golvvärme. Däremot tillkom spackling av yta två gånger extra på slutkalkylen 

då man valde att handspackla istället för att flytspackla. Anledningen till att man valde att 

handspackla var för att flytspacklingen hade byggt för mycket på höjden och den befintliga 

golvvärmen kunde sparas.  

 

Kostnaden för gipsskivorna blev dyrare. Detta beror på att man valde skivor som är lättare att arbeta 

med, vilket drar ner arbetskostnaden men som i sin tur är dyrare att införskaffa. 

9.3.3 Avvikelsesammanställning 

 

Byggdel 1:a kalkyl Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

Spackel våtutrymme 1246:- 8143:- -6897:- -554 % 

Kakel 12068:- 31350:- -19282:- -160 % 

Rör 3300:- 7134:- -3834:- -116 % 
Tabell 3, Avvikelser för projekt 3 

 

 

Figur 14, Diagram över avvikelser projekt 3 
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9.4 Projekt 4 
Förstahands och slutkalkyl samt skaderapport är bifogat som bilaga 10. 

Ansvarig arbetsledare för detta projekt var Arbetsledare 1 (AL1). 

9.4.1 Allmänt 

Det tillkom en hel del X9:or i slutkalkylen som följd av en rad krångliga moment som entreprenören 

och UE stötte på under arbetet.Det var relativt svårt för oss att analysera detta projekt då avvikelsen 

på rörarbetena är en kostnad som inte drabbade entreprenören egentligen eftersom den täcktes av 

en tilläggsförsäkring som fastigheten hade. Mer om den posten nedan. 

9.4.2 Kodspecifikt 

Rör (X9) 

Som vi nämnde tidigare så ingick de branschförbättrande åtgärderna för detta projekt då de täcktes 

av fastighetens tilläggsförsäkring. Det som ingick i dessa branschförbättrande åtgärder var bland 

annat att boende fick nya kromade kopparrör istället för de vitmålade kopparrör som var installerade 

sen tidigare. I brist på andra avvikande poster med signifikans valde vi ändå att ha med denna som en 

avvikelse för att betona vikten av hur snabbt förutsättningarna för rörarbeten kan förändras. 

Självutjämnande massor (X9) 

Kostnaden uppskattades först bli 2367:- men slutkostnaden landade på 4752:- 

Anledningen till att koden gjordes från en vanlig kod till en X9:a var enligt AL1 för att UE inte 

levererade för den första beräknade kostnaden. För arbetsledaren är det därför lättare att göra om 

koden till en X9:a där man kan lägga in det slutgiltiga priset direkt. 

Plastmatta med bård, krånglig montering (X9) 

Detta var den största enskilda avvikelsen i kalkylen. 14619:- blev kostnaden för denna post och 

denna fanns inte heller med i förstahandskalkylen. Att denna kostnad blev så pass dyr var enligt 

AL1p.g.a. att plastmattan var mönstrad vilket krävde tid för mönsteranpassning. Eftersom man även 

ska följa gällande branschregler, i detta fall GVK, tillkom mertid för arbetet. Det tillkom även 

extraarbeten med mattläggningen vid fönstret då fönstersmygen satt på insidan, dvs. in mot 

rummet.  

Uppskattade kostnader 

De uppskattade kostnaderna för el, avfuktning, maskinhyra och deponi var lägre än de uppskattade 

kostnaderna i förstahandskalkylen vilket måste ses som positivt. 

Övrigt 

Övriga poster som tillkom i slutkalkylen var extrakoder (både X9 och vanliga) för rivning av gips och 

plastmatta. De befintliga gipsskivorna var enligt kalkylen väldigt hårt limmade och skruvade vilket 

resulterade i att mer tid krävdes. Plastmattan var även den tvungen att rivas med en s.k. stripper.  

Ingen post för nymontering av plastmatta finns i förstahandskalkylen alls. Detta beror enligt 

arbetsledaren på att det läckande ytskiktet inte ersattes. Därför presenterades ett faktiskt pris på 

återställning av golvets ytskikt till den boende direkt. 

Det tillkom även en hel del poster under dörrar och fönster som inte fanns med i förstakalkylen. 

Dessa innehöll bland annat rivning av trösklar, foder, demontering/återmontering av dörrblad m.m. 
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Anledningen till varför dessa inte fanns med i förstahandskalkylen var för att de helt enkelt glömdes 

bort av arbetsledaren.  

En annan intressant post som tillkom och som vi enbart belyser för att ge läsaren en bild av hur 

mycket extra som entreprenören kan behöva åtgärda är posten benämnd ”ventiler frånluft”. Det är 

ingen stor summa det handlar om men frånluftsventilen var så pass dåligt monterad att 

entreprenören behövde åtgärda detta.  

9.4.3 Avvikelsesammanställning 

 

Byggdel 1:a kalkyl Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

Rör 4 950:- 15 731:- -10 781:- -218 % 

Självutjämnande 
massor 

2 367:- 4 752:- -2 385:- -101 % 

Plastmatta med bård 0:- 14 619:- -14 619:- - ∞ % 
Tabell 4, Avvikelser för projekt 4 

 

 

Figur 15,Diagram över avvikelser projekt 4 
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9.5 Projekt 5 
Förstahands och slutkalkyl samt skaderapport är bifogat som bilaga 11. 

Ansvarig arbetsledare för detta projekt var Arbetsledare 1 (AL1). 

9.5.1 Allmänt 

Detta projekt är det projekt i vår rapport som stämt bäst överens mellan kalkylerade kostnader och 

det verkliga utfallet.  

9.5.2 Kodspecifikt 

Rör (X9) 

Anledningen till kostnadsavvikelsen i detta arbetsmoment berodde enligt AL1 på att 

fastighetsägarenhade ett kollektivt bostadsrättstillägg vilket innebar att de fick ersättning för byte 

utav golvbrunn, något som sågs som en branschförbättrande åtgärd. 

Målning (X9) 

Arbetsledaren räknade att målning enbart skulle behövas på den skadade delen utav taket. Det 

slutade dock med att hela taket målades om vilket är anledningen till avvikelsen. 

Puts  

Denna kod ändrades mellan förstahands och slutkalkyl. I förstahandskalkylen var den benämnd som 

”Ny Puts – utstockn. – yta” men ändrades till ”Puts – ytskikt yta”. I detta fall blev det enligt AL1dyrare 

att justera den befintliga stombeklädnaden istället för att bygga ny vilket också är grunden till 

avvikelsen. 

Uppskattade kostnader 

De uppskattade kostnaderna var i detta projekt väl uppskattade. Elarbetena blev billigare, likaså 

maskinhyran. Kostnaden för deponi övergick till egen sophantering vilket även de medförde lägre 

kostnader.  

Den uppskattade kostnaden för torkning finns ej med på slutkalkylen då denna beställdes av 

fastighetsägaren. 

Övrigt 

Det tillkom en X9-post på slutkalkylen benämnd ”Burna sopor igenom huset från källare”. Det var en 

sträcka på 2 x 10 m över två plan och även transport upp och ner för en trappa som är grunden till 

denna kostnad.  

Extra kostnader för in- och avteckning mellan ytterdörr och badrummet i källaren samt trappa tillkom 

även. Då boende ville bo kvar behövde man av/på etablera täckningen varje arbetsdag.  
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9.5.3 Avvikelsesammanställning 

 

Byggdel 1:a kalkyl Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

Rör 6 600:- 11 516:- -4 916:- -74 % 

Målning 2 750:- 4 555:- -1 805:- -66 % 

Puts  2 733:- 3 886:- -1 153:- -42% 
Tabell 5, Avvikelser för projekt 5 

 

 

Figur 16, Diagram över avvikelser projekt 4 
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10. Analys av Meps 
I det här avsnittet kommer vi att analysera kalkylverktyget Meps och belysa frågeställningar som 

uppkommit under arbetets gång. Underlag kommer från framförallt teknisk support på Meps men 

även från försäkringsbolaget. 

Samtliga hänvisningar till svar från Meps grundare finns att läsa i bilaga 12. 

10.1 Materialrelaterat 

10.1.1 Avtalspriser 

Materialleverantören och försäkringsbolaget har upprättat ett avtal avseende material samt priser 

som är det entreprenören ska använda sig utav i de olika entreprenaderna. De priser för material 

som uppges i kalkylverktyget är det Byggtech får betalt för avseende material.  

Det vi märkt under arbetets gång är att många koder saknar material som gäller enligt avtal. Detta 

kan medföra att antingen beställare eller entreprenör betalar eller får betalt för fel saker. Vi har 

undersökt saken noggrannare och kommit fram till att i de olika projekt vi granskat är det bara 

ungefär 49% av de koder som använts vid nymontering har ett avtalat materialpris som underlag. 

Detta är en relativt stor avvikelse. 

Projekt 1: 14 koder varav 5 med avtal = 36% 

Projekt 2: 10 koder varav 6 med avtal = 60 %  

Projekt 3: 12 koder varav 4 medavtal = 33 % 

Projekt 4:12 koder varav 7 med avtal = 58% 

Projekt 5: 12 koder varav 7 med avtal = 58% 

10.1.2 Koder 

En oklarhet vi stött på är att vissa koder och dess material mäts i, enligt oss, konstiga enheter. Ta t.ex. 

koden för ny sand. Där är den definierad som: 

 F4710N0 Ny Sand < 5cm 

 F4720N0 Ny Sand 5-10 cm 

 F4730N0 Ny Sand 10-20 cm 

 F4740N0 Ny Sand per ytterligare 10 cm 

För det första mäts mängden sand i m2 och inte i m3 vilket för oss känns som det naturliga. Det är 

skillnad att lägga 1 eller 10 cm sand på en given yta.  

Det andra vi anser oklart är att man har valt att dela upp koderna för sanden i så stora spann. 

Eftersom Meps ser till det utförda arbetet till vald enhet, dvs. m2 sand får vi oavsett om vi väljer 

koden för 5-10cm eller 10-20cm samma mängd mWu, dvs. tid vilket inte känns rimligt.  

Det är skillnad på att lägga 5cm sand eller 20cm i framförallt tid. Man borde dela upp skikten per cm 

istället för att kunna göra en mer realistisk tolkning.  

Det svaret vi fick från Karl Myrsten var att det är praktiskt att ha samma enhet på samtliga skikt vid 
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exempelvis golvläggning. Det bedömdes även lämpligt att dela in koden i ett begränsat antal skikt 

vilket även återspeglas i andra operat som däremot har behövts delas upp ytterligare p.g.a. höga 

materialpriser. Något som inte anses vara av lika stort behov för sand.  

Ytterligare en intressant sak som vi lagt märke till är att för vissa material som ligger enligt avtalade 

priser har man valt lite konstiga enheter.  

Ett exempel på detta är koden för puts där två material mäts i m2 och det tredje i löpmeter. Vi vet 

inte om detta är ett ”tryckfel” eller om man faktiskt mäter den tredje produkten i löpmeter. I fall det 

är så att den mäts i den enheten tycker vi framförallt det medför svårheter att jämföra de tre olika 

materialen samt att det är svårt att uppskatta hur många meter puts du behöver.  

Slutligen har vi kod X9. Den används där det saknas riktiga koder för beskrivning av arbetsmoment 

m.m. 

Enligt försäkringsbolaget är cirka 50% av alla använda koder s.k. X9-poster vilket är något som enligt 

försäkringsbolaget inte är hållbart och ska arbetas ner i framtiden.  

X9-koden används ofta för uppskattade kostnader för el, VVS, sanering m.m. och är just nu inget krav 

från försäkringsbolaget att prissätta med kod.  

10.1.3 Felaktiga benämningar 

Då endast cirka 50% av använda koder innehåller avtalade materialpriser så kommer resterande 

material från Meps egna materialdatabas, vidare förkortad som MMDB.  

Grundtanken med Meps är att entreprenören själv skall sätta materialpriserna utefter vad denne 

lyckas förhandla fram med sin materialleverantör. Det problem man stötte på var att entreprenören 

inte hade administrativa möjligheter att genomföra detta. Därför erbjöd Meps en lösning att man 

upprättade en databas med materialpriser så att entreprenören bara skulle behöva ange sin prisnivå 

för ett begränsat antal grupper. På så vis skulle entreprenören enkelt kunna skapa en heltäckande 

materialprislista för de material som används.  

Utgångspunkten för priserna i MMDB valdes till s.k. ”Svensson pris”.  

Ett annat problem med Meps är att vissa benämningar på koderna skiljer sig utifrån vad som används 

ute på arbetsplatserna. Ett konkret exempel på detta är ”slukrisk” som i Meps benämns som 

”golvbrunnssil” ett ord i princip ingen använder på arbetsplatserna. Svaret vi fick från Meps 

grundare, Karl Myrsten, var att detta kan bero på att benämningarna inte hängt med i den språkliga 

utvecklingen men att de även kunde vara resultatet av strävan mot att använda generella 

benämningar för produkter.   

Viktigt för tydligheten och för att undvika missförstånd på arbetsplatserna är att man talar ”samma 

språk”. Det är väldigt lätt att tolka vissa koder olika från person till person vilket kan få rätt så stora 

konsekvenser för olika parter.  
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10.1.4 Spill 

När det handlar om spill har vi varit i kontakt med teknisk support på Meps för att ta reda på hur 

spillet för material beräknas. Svaret vi fick från Meps tekniska support var följande:  

”För materialposter som hämtas från Meps materialdatabaser är det ett fast värde angivet som ökas 

med 5% om mängden är mindre än 5 enheter och minskas med 5% om mängden är mer än 35 

enheter.”(Bilaga 13). 

Enligt Karl är de spillprocent som tillämpas i Meps resultat av diskussioner med entreprenörer och 

beställare.  

En följdfråga som vi direkt ställde oss var om spill för avtalade material också beräknades på samma 

sätt, vilket försäkringsbolaget bekräftade. 

Den frågan vi ställer oss i dagsläget är om det inte varit bättre att beräkna spill enligt 

”branschstandard”, dvs. 10-12% rakt av? 
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10.2 Arbetsmoment 
Ett stort problem enligt vår uppfattning med Meps är att man inte kan beskriva många rådande yttre 

förutsättningar med koder. Detta återkopplas en hel del till användandet av X9-koden. Det är ett 

stort problem för entreprenören att inte kunna beskriva rådande omständigheter för framförallt 

försäkringsbolaget.  

Tanken med Meps är att man skall beskriva allt arbete som utförs ”skikt för skikt”. Detta blir dock 

svårt när det inte finns koder att beskriva komplikationer i vissa arbetsmoment. Problemet för 

entreprenören slutar inte där utan man får enbart betalt av försäkringsbolaget för ”samma lika åter” 

och då t.ex. riktning av väggar inför kommande moment inte täcks av detta hamnar det på kunden. 

Därför hamnar entreprenören lite i kläm och kan få problem med oförstående försäkringstagare.  

Under vissa byggdelar står det väldigt bra definierat i Meps om vad som ingår och hur man eventuellt 

ska komplettera kalkylen med vissa koder. Bra exempel på detta är koden F18 för Klinker, marmor 

och mosaik samt F17 Brädgolv, laminat, skeppsgolv m.m. 

 

Figur 17, Beskrivning av arbetsmoment 

 

Figur 18, Beskrivning av arbetsmoment 

Däremot saknas det definition på flertalet arbetsmoment som ofta blir komplicerade och man inte 

vet hur man ska tackla i verkligheten. Detta leder ofta till frågetecken som aldrig reds ut. Ett konkret 

exempel på detta är t.ex. vid sättning av manschetter runt rörgenomföringar, brunnar, stosar m.m. 

Detta moment ska utföras enligt erforderlig omfattning men det är väldigt olika hur många 

manschetter som krävs från badrum till badrum. Därför skulle det vara bättre för tydligheten om 

manschetterna kunde specificeras i styck istället för i erforderlig omfattning.  

Försäkringsbolaget jobbar just nu med utvecklingen av detta och håller helt med oss när vi anser att 

det inte ska vara några som helst frågetecken kring vad de olika arbetsmomenten omfattar.  
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10.3 Transporter och ställ 

10.3.1 Transportsträckorna 

Ett problem som försäkringsbolaget belyste var att kilometersträckorna i Meps inte utgår från rätt 

punkt. Det har varit mycket fusk med att man inte utgått från rätt punkt men detta är på god väg att 

bli nolltolerans mot.  

Ett annat problem är att t.ex. sophantering utgår ifrån Byggtechs utgångspunkter och inte den 

faktiska utgångspunkten för respektive återvinningsföretag. Detta leder till stora avståndsdifferenser 

då återvinningsföretaget inte arbetar efter försäkringsbolagets princip vad gällande ersättningsbara 

utgångspunkter.  

10.3.2 Gråzoner 

En gråzon är den sträcka från upplagsplatsen till den faktiska arbetsplatsen som entreprenören 

måste transportera verktyg och material och hur detta beräknas i Meps.  

De parametrar som går att påverka i Meps och som ställtider m.m. grundas på är: 

 +- 5 trappor 

 Centrum/landsbygd 

 Sträckan 

 Lokal med verksamhet 

 Villor och dylikt 

Men om vi tar ett exempel från verkligheten där vi har ett flerbostadshus med loftgång så ser den 

faktiska transportsträckan ut som följande: 

Upplagsplats för material (hit får man betalt) −> Transport till hiss cirka 60m −>Transport på 

loftgång till entredörrcirka 60m−>Tillbaka samma väg för att hämta nästa material o.s.v. 

Detta moment blir naturligt väldigt tidskrävande och kostar därför entreprenören pengar som de inte 

får någon ersättning för. Detta är något som inte går att reglera i Meps med parametrar i dagsläget.  
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Flytspackling med fall är ett av de större problemen med Meps. Problemet med flytspacklingen är 

enligt entreprenören att för lite ställtider tas hänsyn till.  

1. Dammsuga 

2. Primea, dammbindande/armerande medel för vidhäftning 

3. UE åker från platsen 

4. Höjdsättning 

5. Etablering (bära material, förbereda rätt mängd vatten, m.m.) 

6. Blandning av spackel 

7. Utläggning av flytspackel (flytning) 

8. Avetablering (rengöring, plocka ihop, städa av o.s.v.) 

9. UE åker från platsen 

10. Efter detta ska det skrapas rent när det härdat, väldigt beroende av att detta sker i rätt 

tidpunkt. Sker det försent så blir momentet betydligt mer omfattande än endast skrapning.  

Det finns dock planer på utveckling av dessa ställgrundande parametrar. Exempel på detta är att 

tillgång till hiss eller inte kommer finnas med. Detta tycker vi är bra men man ska även komma ihåg 

att det finns olika typer av hissar och att många i framförallt innerstan är väldigt små och trånga och 

knappast idealiska för transport av material.  
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10.4 Utvecklingen av Meps 
Underlaget till detta avsnitt är hämtat ur bilaga 4. 

Eftersom målet med Meps är att skapa en nordisk standard krävs naturligtvis en utveckling av 

systemet. De punkter som bland annat utreds är:  

 Centralt system 

 Mobilitet 

 Processtöd 

 Användarvänlighet 

 Integrationsmöjligheter 

Central funktionalitet i nya Meps: 

 Avtals- och villkorshantering 

 Kalkylering, inkl. accepterad reparationsdata (operat, ställ, material etc.) 

 Gransknings- och uppföljningsfunktionalitet för både entreprenör och beställare) 

Kodverk och material: 

 Meps kommer att utöka resurserna för förvaltning och utveckling av kodverk och 

materialhantering. Det är centralt för produkten Meps, och därmed för vår möjlighet att få 

spridning för systemet, att parterna (entreprenörer och beställare) har förtroende för hur 

tider, ställtider etc. tas fram. 

Vår förhoppning är att detta samt vår analys förhoppningsvis leder till ett bättre kalkylverktyg.  
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11. Slutsatser 

11.1 Meps 
Mycket av de frågor och funderingar vi belyst i rapporten samt lyft fram vid kontakt med 

försäkringsbolaget och VD var saker som redan var under utredning och utveckling. 

De saker som vi skrev om i kapitel 5 samt 10 och som är under utveckling och utredning är: 

 Förändring av plattformen för hela kalkylverktyget 

 Fler ställbara parametrar som ställtider grundar sig på 

 Ny tidsstudie för definitionen av mWu 

 Bättre förklaringar till arbetsmomenten 

Vi hoppas att följande punkter kommer belysas i kommande versioner av Meps: 

 Mer relevanta enheter för utfyllnadsmaterial 

 Bättre hänsyn till ställtider vid komplicerade arbetsmoment som t.ex. flytspackling 

 Gråzoner vid transport av material från upplagsplats 

 Ersättningen för avfallshantering måste utgå från rätt punkt 

 Bättre förklaringar av vad som ingår under vissa komplicerade arbetsmoment. Är inte 

tillräckligt med det som står i dagsläget 

 Avtalspriser måste ligga som grund till de vanligaste koderna som används 

11.2Kalkyler 

11.2.1 Rör 

En anledning till kostnadsdifferenserna gällande rörarbeten är att det ofta tillkommer merarbeten 

efter att rivningsarbetena är klara. Detta är kostnader som är väldigt svåra att uppskatta vid den 

okulära besiktningen. Detta försvåras även ytterligare då man sällan har några handlingar att utgå 

ifrån. När man t.ex. ska flytta en golvbrunn tillkommer det ofta arbeten som bland annat att 

ledningar måste dras om. Under dessa arbeten kan man stöta på komplikationer som leder till 

ytterligare kostnader. Ibland är det även så att de befintliga rören inte går att återanvända vid 

återmontering vilket är en kostnad som är svår att kalkylera på förhand.  

Om det befintliga inte är utfört enligt rådande branschregler måste nymontering ske enligt 

branschstandard. Avvikelser från branschstandard finns alltid som möjlighet för beställaren och 

entreprenören belyser alltid detta med en avvikelserapport med beställarens underskrift till 

försäkringsbolaget. Det som skulle underlätta för både arbetsledare som gör kalkylen och framförallt 

för yrkesarbetarna är att det finns bra handlingar att utgå ifrån.  

Tabell 6, Avvikelser för rör - sammanställning 

Projekt Förstahands Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

1 5 500:- 19 275:- -13 775:- -250 % 

2 9 350:- 10 376:- -1 026:- -11 % 

3 3 300:- 7 134:- -3 834:- -116 % 

4 4 950:- 15 731:- -10 781:- -218 % 

5 6 600:- 11 516:- -4 916:- -75 % 
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11.2.2 Plattsättning och mattläggning 

Den generella anledningen till varför plattsättning och mattläggning avviker är för att underarbetena, 

framförallt flytspackling av golv, allt som oftast tenderar till att bli mer omfattande med avseende på 

arbete. Ställtiderna plattsättarna och mattläggarna får då de utför de grundläggande 

arbetsmomenten som vi belyste i avsnitt 10.3.2 är troligtvis en anledning till att dessa avvikelser 

uppstår då kalkylverktyget enligt oss inte riktigt tar hänsyn till detta. 

Tabell 7, Avvikelser för plattsättning - sammanställning 

Tabell 8, Avvikelser för mattläggning - sammanställning 

11.2.3 Oförutsedda kostnader 

Vi har under arbetets gång stött på ett par arbetsmoment som avvikit p.g.a. plötsliga händelser som 

uppstått på arbetsplatserna. I Projekt 1 har vi elektrikern som sågade i ett elrör vilket ledde till 

merkostnader. Vi har även kostnadsposten ”Puts” i Projekt 2 som tillkom då man gick igenom 

bjälklaget vid friläggningen av golvbrunnen. Den slutsats vi drar utifrån detta är att den mänskliga 

faktorn är en anledning till varför dessa kostnader uppstår.  

11.2.4 Uppskattade kostnader 

Den slutsats vi kan dra när det gäller de uppskattade kostnaderna är att avvikelserna oftast beror på 

en dålig uppskattning. De uppskattade kostnaderna har även glömts bort vid ett par tillfällen vilket 

också är en anledning till avvikelserna.   

Finstädning och avfuktning är två poster som brukar avgå mellan förstahands och slutkalkyl. Detta 

beror på att fastighetsägaren brukar ha beställt avfuktningen själv. Finstädningen är en post som 

försäkringsbolaget ofta ger avslag på.  

Med tanke på att de uppskattade kostnaderna är just uppskattningar tycker vi generellt sett att dessa 

är bra uppskattade.  

  

Projekt Förstahands Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

1 13 415:- 27 474:- -14 059:- -105 % 

2 -  - - - 

3 12 068:- 31 350:- -19 282:- -160 % 

4 - - - - 

5 6 540:- 6 540:- 0:- 0 % 

Projekt Förstahands Slutkalkyl Differens Avvikelse i % 

1 - - - - 

2 12 541:- 24 530:- -11 998 -96 % 

3 - - - - 

4 0:- 14 619:- 14 619:- - ∞ % 

5 - - - - 



 53 

11.2.4 Övrigt 

Det är generellt svårt att veta vad som gäller enligt rådande försäkringsvillkor från projekt till projekt. 

Parametrar som spelar in i den slutgiltiga kostnadsbedömningen är: 

 Skadeorsak 

 Villkor (specifikt för olika fastighetsägare) 

 Stadgar 

 Tid för tecknande av försäkring (äldre tecknade försäkring kan ha oaktuella villkor gentemot 

dagens branschregler) 

Detta leder till en osäkerhet vid varje projekt kring kostnadsfördelningen mellan inblandade parter.   
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12. Rekommendationer till Byggtech 

 
 Se över att köpa till MepsPlan för enklare tidsuppföljning och för att se den faktiska nedlagda 

tiden per projekt. Detta för att utveckla erfarenhetsåterföringen inom företaget.  

 Försöka avsätta mer resurser för att få en mindre avvikande kalkyl gällande arbetsmoment 

som t.ex. rör och plattsättning 

 Påtala för försäkringsbolaget att avtalade priser ligger under de koder som används mest. Blir 

lättare att ha koll på materialkostnaderna då för båda parter.  

 Ta reda på vilka produkter som används av respektive UE och försöka se till att dessa är de 

som används i kalkylerna för att få en bättre bild av slutpriset.  

 Försöka att genomföra en tidsstudie så företaget själva vet vilken mWu man ska sätta på sina 

arbeten. Hittills har man inte förstått riktigt vad mWu går ut på utan utgått från den 

definition som gäller vid prestationsbaserad lön.  

 Föra en tätare dialog med försäkringsbolagen för att vara en del av utvecklingen av 

kalkylverktyget.  
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Bilaga 1 

 

  



 

Bilaga 2 

 

  



 

Bilaga 3 

 
 

 

 



 

Bilaga 4 
Hej Aleksander, 
  
Här kommer svar på merparten av de frågor ni ställt. Ni är välkomna att kontakta oss igen, om ni 
önskar kompletterande information. 
  
CAB Group AB äger sedan årsskiftet Meps Sweden AB och Mepsprodukten, inkl. samtliga 
immateriella tillgångar som rör Mepskonceptet. Nedan en beskrivning av CAB Group ABs verksamhet 
inom segmenten Fordon och Fastighet 
  
CAB Group ABs verksamhet och kunder inom Fordonssegmentet: 
  
CAB Group AB utvecklar och bygger system och tjänster för framtagning av tidsunderlag för skade- 
och allmänreparationer av fordon. Underlagen används också i databaser och program som gör det 
enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga 
kalkyler av reparationerna. Våra system bildar samtidigt en gemensam kommunikationsplattform för 
alla inblandade aktörer samt ett effektivt verktyg för planering av hela reparationsprocessen. 
  
CAB Group AB bildades år 1969. Idag är vi drygt 120 anställda och omsätter ca SEK180 miljoner. Vi 
har verksamhet i Örebro i Sverige samt i Wolfsburg, Ingolstadt och Köln i Tyskland. Huvudkontoret 
ligger i Örebro, där företaget startade. CAB ägs av försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar 
och Trygg Hansa. 
CAB Group ABs kunder är fordonstillverkare över hela världen samt fordonsverkstäder och 
försäkringsbolag i Norden, Baltikum och Ryssland. 
Våra produkter och tjänster används i flera olika sammanhang av våra tre kundkategorier. Här är 
några exempel på de vanligaste: 
Fordonstillverkare 

för att utvärdera alternativa konstruktionslösningar ur reparationssynpunkt 
för att tidsätta reparationer för nya bilmodeller 
försäkringsklassificering 
för processoptimering och Lean 
eftermarknadstjänster 

Fordonsverkstäder 
för att kalkylera och offerera fordonsreparationer 
för processoptimering och kostnadseffektivisering 
för bokning och planering av reparationsprocessen 

Försäkringsbolag 
vid upphandling och reglering av skador på bilar 
för snabb och enkel kommunikation med verkstäderna 

  
CAB Group ABs verksamhet och kunder inom Fastighetsreparations och underhållssegmentet: 
  
Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Meps Sweden AB, som förvärvades av vid 
årsskiftet 2013/2014. 
  
Historik Meps 

•       Bolaget grundades 1988 (då som Svensk Normtidsdata AB) och verksamheten baseras på forskning 
som inletts på 70-talet. Doktorsavhandlingen ”Lönsam Samverkan” (1984) är central för 
produktkonceptets och företagets utveckling. 

 



 

•       I avhandlingen studeras utvecklingsprocesser inom området fastighetsreparationer, och ett 
koncept tas fram i syfte att ge incitament för marknadens aktörer att agera effektivt och rationellt. 
Avhandlingen visade att fasta löner till hantverkare och en affärsmodell baserad på löpande räkning 
med överenskomna timpriser gjorde att incitament saknades för effektivisering. 

•       Grunden i Meps koncept ligger i att standardisera byggreparationstjänster som kan prissättas på en 
marknad. Detta skapar incitament för entreprenören att utföra arbetet effektivt och skapar 
transparens för beställaren som lättare kan välja den mest effektiva entreprenören. 

•       Antalet standardprodukter i systemet är ca 41 000 st och utgör Meps databas och kodverk med 
arbetstider, ställ, materialåtgång, materialpriser och transportbehov 
  
Kunder 

•       Meps har drygt 900 företag med ca 2 500 användare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 
Huvudsakligen försäkringsbolag och deras entreprenörer, men systemet används också inom 
offentlig sektor (främst kommunala bostadsbolag) och mellan entreprenörer och konsumenter. 
  
Vad händer framåt: 

-          Ambitionen och målet med förvärvet av Meps är att skapa en nordisk standard för hantering och 
kalkylering av fastighetsreparationer och underhåll. I detta syfte avser vi att göra en större 
investering i produkt- och affärsutveckling för att sprida systemet och konceptet. 

-          Den nuvarande tekniska plattformen behöver uppgraderas, och fn pågår en kravstudie om hur den 
nya plattformen skall byggas. 
Utgångspunkter för utveckling av Nya Meps 

o   Centralt system 
o   Mobilitet 
o   Processtöd 
o   Användarvänlighet 
o   Integrationsmöjligheter 

  
Central funktionalitet i nya Meps 

o   Avtals- och villkorshantering 
o   Kalkylering, inkl. accepterad reparationsdata (operat, ställ, material etc) 
o   Gransknings- och uppföljningsfunktionalitet för både entreprenör och beställare) 

  
-          Kodverk och material: 
o   Meps kommer att utöka resurserna för förvaltning och utveckling av kodverk och 

materialhantering. Det är centralt för produkten Meps, och därmed för vår möjlighet att få spridning 
för systemet, att parterna (entreprenörer och beställare) har förtroende för hur tider, ställtider etc 
tas fram. 
  
Bifogar också svar på de frågor kring koder ni ställt. Det är Meps grundare och upphovsman, Karl 
Myrstens, egna svar. 
STOP 
  
Ni är välkomna om ni har ytterligare frågor. Jag ser också fram emot att ta del av den färdiga 
uppsatsen. 
  
Mvh, 
Anders 
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Förstahandskalkyl– stomme 

 



 

 

 

  



 

Förstahandskalkyl – ytskikt 

 



 

  



 

Slutkalkyl – stomme



 

 
  



 

Slutkalkyl – ytskikt 

 



 

  



 

Bilaga 10



 



 

  



 

Förstahandskalkyl



 

  



 

Slutkalkyl



 



 

  



 

Bilaga 11



 

  



 

Förstahandskalkyl 

 



 

  



 

Slutkalkyl



 



 

  



 

Bilaga 12 
*Vad är Meps Materialdatabas grundad på? Vad ligger till grund för prissättningen på material 

och dess benämningar? Vad är tanken kring vissa benämningar då de inte är den benämning som 

används ”ute på fältet”? 

 

Är tanken med Meps Materialdatabas att en vanlig svensson ska kunna gå in på bygghandeln och 

köpa det varan till priset som anges i Meps samt att den ska vara benämnd i kalkylverket som 

den är på hyllkanten? 

 

Grundtanken med materialpriserna i MEPS är att entreprenörerna själva skall sätta 

materialpriserna. Anledningen till detta är att det i forskningen bakom MEPS noterades att 

konkurrensen på materialmarknaden inte fungerade tillfredsställande. Strävan var att få 

entreprenörerna att verkligen fungera som de prispressare de skulle kunna vara, men inte var. 

Problemet som mötte i försöket att göra entreprenörerna till prispressare var att 

entreprenörerna inte hade administrativa möjligheter att ta på sig den rollen, med de verktyg 

som stod till buds. Den lösning som MEPS då försökte erbjuda var att skapa en databas med 

materialpriser som gav prisrelationerna mellan varor inom respektive grupp av material så att 

entreprenören bara skulle behöva ange sin prisnivå för ett begränsat antal grupper. Han skulle 

därmed enkelt kunna skapa en heltäckande materialprislista för alla de material som var aktuella 

för honom. För att kunna göra sina inställningar skapades en enkel datalösning. Nivån för de 

relativa priserna i MEPS databas därmed var ointressant. Huvudsaken var att relationerna mellan 

de olika varorna var tillräckligt korrekta. För att ändå ha någon fast punkt valdes något av 

”Svensson pris” som nivå, men man kunde ha varit vilken nivå som helst. Den nivå som 

entreprenören skulle använda ut mot sina kunder skulle ju ändå ställas in i MEPS med 

utgångspunkt i vilka priser han lyckades förhandla fram.     

 

Entreprenören kan skapa och tillämpa flera olika prislistor i MEPS. Han kan om han så vill skapa 

en materialprislista som ligger nära det som Svensson möter i bygghandeln att presentera för 

strökunder. Men han kan om han så vill parallellt skapa en materialprislista som motsvarar det 

han måste arbeta med i konkurrensutsatta situationer. 

 

Beträffande benämningar så kan vissa udda namn bero på eftersläpningar som inte följt med i 

den språkliga utvecklingen. Men det kan också bero på en strävan att använda generella namn 

och undvika leverantörsspecifika namn. 

 

*Det skulle vara bra med förklaringar till vad som ingår under varje operat så att man vad 

vad som räknas in och vad som inte räknas in. Vad som ingår för de olika byggdelstyperna. 

Det finns beskrivet på en del punkter men inte på alla där de faktiskt kan uppstå frågor kring 

vad som ingår/inte ingår. 

Vad vi förstått ligger detta under utveckling? 

Det är klart att man gärna vill ha en förklaring till vad som ingår i respektive operat och det 

kommer successivt fler beskrivningar. Det är dock tveksamt om det i alla lägen är bra med 

fullt ut detaljerade beskrivningar.  



 

Historiskt sett så har utgångspunkten varit helheten på uppdragen. Man har strävat efter ett 

bra mått på helheterna och från detta delat upp helheterna i lämpliga hanterbara delar. Med 

den utgångspunkten har det varit naturligt inse att allt ingår i de delar man har valt att 

betrakta uppdragen i. 

Ingenting har fallit mellan stolarna. Alla åtgärder som förknippas med ett operat eller del om 

man valt att ge ett namn har ansetts ingå operatet. De variationer som förekommer vid 

utförandet av ett operat från det ena uppdraget till det andra betraktas som vanligt benämns 

”gungor och karuseller”. Dvs fenomen som tar ut varandra. För mycket förklaringar leder 

gärna till ofruktbara diskussioner och en uppdelning i ytterligare varianter av operat som 

bara kommer att leda till tungrodd het och svårare kontroll och tyngre administration. Det 

är en svår balansgång. 

*Utfyllnadsmaterial, exempelvis sand räknas i m2 och inte i m3, varför? Skillnad på att lägga 

1cm eller 10cm sand i tid och pris, tas detta hänsyn till när man anger kostnaden per m2? 

Hade det inte varit mer praktiskt att dela in skikten per cm? Det är ändå ett rätt stort spann 

mellan 10-20 cm sand som antagligen ger en annan tid.  

Samma mWu ges för självutjämnande massor oavsett om man väljer 2-6, 3 eller 5cm. 

När det gäller t ex golv så har man som regel ett antal olika skikt. Det kan vara plastmatta, 

spånskivor och sand. För den som skall kalkylera är det ofta praktiskt att kunna använda 

samma enhet för samtliga delar. Det gäller inte minst den som står i rummet och skall göra 

bedömningen. Den bedömaren har samtidigt svårt att avgöra hur tjockt skiktet av t ex sand 

är. Det bedömdes att det var lämpligt att ha ett begränsat antal klasser.  

 

Samma inriktning kom inledningsvis att gälla flera liknande material, men på grund av höga 

materialpriser så har man ofta tvingats dela upp i mindre intervall. Men det behovet verkar 

inte vara lika stort för sand. 

*Hur kommer man fram till de olika ställtiderna för varje operat? Vad beräknas dom på? 

Jag gissar att man avser startvärdet eller det sjunkande värdet per enhet för operatet när 

mängden blir större. 

 

I den stora inledande studien noterades att arbetsmängden per enhet blev lägre vid större 

mängder. Man erhöll en svärm av utfall som visade lägre värden vid större uppdrag. I den 

svärm av data som noterades för respektive operat laden en kurva in som motsvarade 

spridningen av värden. Det var inte en rät linje utan en kurva som kunde uttryckas som den 

rotformel som gäller för många operat.  

 

För senare tillkomna operat har för enkelhets skull en rät linje tillämpats och då har ett 

startvärde uppskattats baserat på erfarenhetsvärden. I planerade framtida uppdateringar 

baserade på större tillgängliga datamängder kan den ursprungliga metoden förhoppningsvis 

åter tillämpas.   

*De parametrar som stället grundas på är bla. +-5 trappor, avståndet, centrum/landsbygd 

m.m. Men finns det någon plan för fler ställbara variablar? 



 

I en framtida uppdatering med tillgång till större datamängder kommer förhoppningsvis t ex med 

eller utan hiss att beaktas 

*mWu definitionen är enligt en utskrift från Meps FAQ 2011definierad som 

”medelhantverkarens effektivitet i mitten av 70-talet” 

Är detta något som skall ändras och göras nya studier på? 

 

mWu är en enhet för att mäta arbetsmängden i operat och uppdrag. Medelhantverkarens 

effektivitet i mitten av 70-talet användes av praktiska skäl för att fastställa arbetsmängderna för 

de olika operaten och uppdragen, men man kunde ha använt vilken annan utgångspunkt som 

helst. Det var de relativa värdena mellan de olika operaten som var intressant. Hade man haft 

resurser så kunde man naturligtvis ha MTM-studerat hela området i stället och med stor 

sannolikhet fått samma relation mellan operaten. De arbetsmängder så då hade tilldelats 

operaten skulle ha fungerat lika bra, men priset per mWu hade måst sättas 50 % högre för att 

entreprenörerna skulle få sin nödvändiga intäkt.    

 

Nu fanns det andra motiv än de rent affärsmässiga att för att använda de värden som valdes. Ett 

argument var att nivån passade bra för prestationslöneformen. Ett annat argument var 

möjligheten att vinna förståelse hos entreprenörer som ännu inte hunnit rationalisera in 

verksamhet.  

      På grund av hur MEPS tillämpas med avtal mellan entreprenörer och beställare kan inte nivån 

ändras hur som helst och allt har gjorts för att hålla nivån oförändrad. Under resans gång har 

försök gjorts för att bedöma nivåns relevans och i samtliga fall har resultatet blivit att 

effektiviteten hos medelhantverkaren som inte börjat tillämpa prestationslön ligger kvar på 

samma nivå som noterades på 70-talet.  

     Skulle nya studier visa att nivån hos medelhantverkaren har förändrats så kan nivån i MEPS 

enkelt ändras, men det kräver att alla rullande avtal korrigeras på motsvarande sätt. 

 

*Spill, hur beräknas det? 

De spillprocent som tillämpas i MEPS är resultat av synpunkter från och diskussioner med 

entreprenörer och beställare. 

 

*I det materialavtal vi tittat på mäts 2 produkter för puts i m2 och den tredje i löpmeter vilket vi 

kan tycka är lite oklart. Är det bara en ”tryckfelsnisse” som varit i farten eller finns det någon 

bakgrund till att man valt enheten löpmeter? 

Vet inte vad det kan vara. Det kan vara tryckfelsnisse, men det kan också vara olika produkter. 

Produkter som mäts i m2 t ex fasader och produkter som mäts i lpm  t ex takfot. 

*Flytspacklingen verkar vara ett stort problem som både entreprenör och försäkringsbolag är 

medvetna om. Hur ser planen ut för att utveckla detta moment i Meps?  

Vet inte vad det är för aktuella problem just nu. Det senaste jag var i kontakt med var att man 

ville ha indelning i cm, men det var ett tag sedan och det har åtgärdats. 

 



 

Bilaga 13 

*Hur tar man hänsyn till att lägga t.ex. 20 m2 golv? Olika förutsättningar, ffa. Vid rot 
projekt. Yttre variablar som inte kan läggas till i kalkylen med koder. Vi antar att Meps 
utgår ifrån att underlaget är perfekt och ej behöver justeras? 
Meps bygger på tanken att man beskriver allt som behöver utföras, skikt för skikt, del 
för del. Då blir ju underlaget "perfekt" inför nästa del att montera men kanske har man 
glömt beskriva det arbete som föregick? Då beskriver man ju inte de arbete som utförs. 
  
*Vid exempelvis flytspackling så framgår det inte vilken produkt (ex. artikelnr och 
namn) Meps räknar med. Det vore bra att veta vad för produkt Meps utgår ifrån för att 
kunna ge pricksäkra kalkyler. Finns det information någonstans om vilken produkt som 
ska användas? 
Fokus ligger hela tiden på det som kostar mest, dvs arbete. Det är de arbetsbeskrivande 
koderna som skiljer Meps från övriga materialorienterade kalkylverktyg. 
  
*Det skulle vara bra med förklaringar till vad som ingår under varje operat så att man 
vad vad som räknas in och vad som inte räknas in. Vad som ingår för de olika 
byggdelstyperna. 
Det finns på varje nod i navigeringsträdet där ni ser ett grönt i, finns det information 
rörande kodernas omfattning och innehåll. Tryck hjälp-tangenten F1 när ni står på en 
sådan nivå i navigeringsträdet så öppnar sig MepsHelp programmet och visar text 
och/eller bild. 
 
*Utfyllnadsmaterial, exempelvis sand räknas i m2 och inte i m3, varför? Skillnad på att 
lägga 1cm eller 10cm sand i tid och pris, tas detta hänsyn till när man anger kostnaden 
per m2? 
Varje skikt räknas. På koderna anges vilken skikttjocklek som man räknar på. För just 
sand finns vad jag hittar fyra olika koder: 
F4710N0 Ny Sand < 5cm 
F4720N0 Ny Sand 5-10 cm 
F4730N0 Ny Sand 10-20 cm 
F4740N0 Ny Sand per ytterligare 10 cm 
 
*Samma enhetspris per m2 i Meps oavsett om det är 1 eller 15 m2 som det handlar om. 
Varför justeras inte detta upp? T.ex. vid flytspackling så måste man dela upp det i 
sektioner vid större utrymmen vilket kräver mer tid. 
Meps innehåller aldrig några "priser", däremot finns det på varje kod en formel för 
beräkning av arbetsmängd. Den syns längs ner till vänster i MepsBase programmet när 
man står på koden i navigeringsträdet. De flesta koder innehåller en formel som gör att 
det inte är en konstant "enhetstid" per kvadratmeter eller löpmeter utan det är ofta 
fallande "enhetstider". 
Skulle man flytspackla en liten yta tex 2 kvm skulle det ta mer tid/arbetsmängd per kvm 
räknat än om man flytspacklade 12 kvm. Det tar formlerna hänsyn till. 
 
*Hur kommer man fram till de olika ställtiderna för varje operat? Vad beräknas dom på? 
Varje operat har sina egna formler innehållande både startvärden och löpande värden 
per enhet. Många formler har dessutom fallande enhets värde med formler innehållande 
kvadratroten ur. 
  



 

*Betalning för leverans grundar sig på att allt material levereras samtidigt vilket ofta 
inte är fallet. Hur kan man belysa detta i kalkylen? 
Vem har sagt att det bara är en material transport? Jag antar att ni pratar om enheten 
tWu, transport work unit. Den ska ge entreprenören ersättning för att klara att få 
nymonteringsmaterial till upplagsplats i direkt närhet till uppdraget och ersättning för 
borttransport av rivet material från upplagsplats i direkt närhet till uppdraget till 
deponi. Hur entreprenören väljer att lösa frågan är upp till entreprenören utan att 
kunden ska behöva lägga sig i. Beräkningen ger entreprenören ett incitament att lösa 
frågan på bästa sätt utan att "lura" kunden på något sätt. 
 
*Gällande mWu som är definitionen grundad på "medelhantverkarens effektivitet i 
mitten av 70-talet" gäller detta fortfarande? 
Nja. Vi kanske ska korrigera era källor och förklara vad hela Meps går ut på? 1 mWu eller 
manual work unit är den arbetsmängd en yrkesarbetare i genomsnitt utför under en 
timme vid förutsättning att den endast är fast lön och entreprenaden enbart drivs med 
löpande räkning. Så snart något av detta förändras, tex entreprenaden går över i fastpris 
offerter så kommer hantverkarna att prestera lite mer utfört arbete per använd timme. 
Lägger man sedan på ytterligare en "morot" i form av premielön per sparad timme mot 
offerten kommer prestationen stiga ytterligare. Alla formler i alla de olika operaten eller 
koderna är resultat av tidsstudier av faktiskt utförda arbeten i riktiga lokaler. 
 
*Vad grundas "mätbara kringarbeten" på? Vad ligger till grund för de framtagna 
värdena? 
Jag blir lite osäker på vad ni menar med "mätbara kringarbeten"? Kanske menar ni 
etablering / avetablering? Det som i Meps kallas STÄLL. Många har pratat om "ställtid" 
dvs vad det tar för tid att resa till och resa från uppdraget samt iordningsställa för 
montage osv. Eftersom vi aldrig vill prata "tid" utan arbetsmängd har det enkelt blivit 
döpt till STÄLL. Det finns några olika grunder för STÄLL, avseende typ av byggnad, typ 
av uppdrag, antal resor osv. Finns att läsa i Hjälpen under Systembeskrivning. 
 
*Hur beräknas spill för olika material? 
För materialposter som hämtats från Meps materialdatabaser är det ett fast värde 
angivet som ökas med 5% om mängden är mindre än 5 enheter och minskas med 5% om 
mängden är mer än 35 enheter. Vet inte om jag har de korrekta brytgränserna i skallen 
men det borde vara nära? 
 
*För tydligheten tror vi att det vore bra att kunna lyfta ur de faktiska nedlagda timmarna 
i just timmar istället för mWu för bla. uppföljning. Är detta en möjlighet? 
De "faktiskt nedlagda timmarna" är ju intressant för entreprenören själv i sin egen 
uppföljning av sin verksamhet. 
Då behöver entreprenören jämföra sin "faktiskt nedlagda timmar" mot de beräknade 
antal mWu som kommer från Meps uppdragen. 
Om entreprenören skulle använda MepsTime för tidregistrering skulle entreprenören ha 
uppföljningen direkt i MepsPlan verktyget. 
Alternativt får entreprenören själv mata in antal "faktiskt använda timmar" hämtat 
någon annanstans ifrån och mata in i MepsPlan för jämförelse. 
  
 



 

*Koderna är låsta till sitt värde som multipliceras med storleken vilket ofta kan ge 
avvikelser. Varför finns det ingen möjlighet att kunna justera detta manuellt? 
Meps är ett marknadssystem. Punkt! Det är inte ett beräkningssystem för bara den ena 
sidan av bordet, entreprenören. Det är lika mycket ett beräkningssystem för den 
motsatta sidan av bordet, beställaren. Om entreprenören skulle få ändra på kodernas 
formler skulle snart entreprenören ha ett helt annat Meps verktyg än vad 
entreprenörens beställare har. Det måste vara "låsta" formler för att programmet ska 
kunna bli ett marknadsverktyg. Det är enbart avtalen som sätter priser på 
beskrivningarna som är de olika uppdragen. 
 

 
 
 

 


