
Examensarbete 
Utvecklingsingenjörsprogrammet 180hp

PrePareIT

Försäkringsbolagens digitala värderingssystem för 
smycken och ädelmetaller

Produktutveckling och
innovationsledning med vetenskaplig
metod 22,5 h
Halmstad 2018-07-18

Andreas Martin och Emanuel Hultberg



i 

Sammanfattning 
PrePareIT är ett system som utvecklats i syfte att effektivisera och digitalisera 
försäkringsbolagens värderingsprocess av smycken och ädelmetaller. Systemet består av tre 
plattformar som genom PrePareITs servrar och databaser kommunicerar och utbyter 
information. 

Försäkringsärenden gällande ädelmetaller och ädelstenar är i dagsläget komplicerade och 
kostsamma. Informationen om ägodelarna är ofta bristfällig och svår att minnas när enheten 
är borta. 

Den svenska marknaden, som PrePareIT kommer rikta sig mot, består utav cirka 400 aktiva 
försäkringsbolag. 
Enligt nordisk försäkringstidsskrift står branschen inför en stark digitaliseringsvåg, där 75% 
av försäkringsbolagen anser att InsureTech-bolag likt PrePareIT kommer att vara nödvändiga 
för att möta deras kunders efterfrågan. 
Efterfrågan på systemets och dess funktioner har validerats i branschen genom intervjuer med 
försäkringsbolag och värderare. 
PrePareIT kommer att fokusera marknadsföringen mot de försäkringsbolag som identifieras 
som innovators, alltså de som redan arbetar med digital utveckling och påbörjat 
digitaliseringen av branschen. 

Arbetet som utförts under projektet har resulterat i en prototyp tillsammans med en 
grundligare manual. 

Om PrePareIT blir framgångsrikt och användarbasen blir tillräckligt stor, kan man i ett senare 
skede inkludera allt som ingår i Hem och Villa. 
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Abstract 
PrePareIT is a system that is developed with a purpose to digitize insurance companies 
valuation process for jewelries and noble metals. The system consists of three platforms who 
communicates through PrePareIT´s servers and databases. 
 
Insurance matter including noble metals and gemstones is a complicated and costly process 
today. There’s lack of information about the belongings and it’s hard to remember when the 
unit is lost. 
 
The Swedish market, which PrePareIT is aiming for, consist of about 400 active Insurance 
companies. 
According to Nordisk försäkringstidsskrift is the insurance industry going through a big 
digitalization and development, where 75% of the companies consider external InsureTech-
companies like PrePareIT necessary to meet the policy holders demand.  
The demand of the system and its functions are confirmed in the industry, through interviews 
with insurance companies and valuers. 
PrePareIT will focus the marketing to insurance companies that are identified as innovators, 
which are the ones already working with digital development and digitalization. 
 
The result of the project is a prototype together with a thorough manual. 
 
If PrePareIT becomes successful and the userbase big enough, there is a possibility to 
implement functions for everything that’s include in a household insurance. 
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Förord 
Detta är ett projekt utfört inom kursen Examensarbete inom produktutveckling 
innovationsledning med vetenskaplig metod på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Kursen 
pågår under tredje och sista året. Det är utfört av Emanuel Hultberg och Andreas Martin. 
Projektet har varit intressant och lärorikt att genomföra. Det har givit Projektgruppen chansen 
att använda den kunskap som skapats under studierna på programmet. 
 
Projektgruppen visar upp resultatet med stolthet och vill därför ägna ett stort tack till följande 
personer som bidragit med kunskap, erfarenhet och stöttning:  
Pontus Hemby på Upptec, Inger Rooth på Länsförsäkringar Skåne, Linda Andersson på Dina 
försäkringar, Leif Nilsson på Mårtenssons ur & guld, Håkan Rámsen på Smycka, Björn 
Ljungberg på LFant samt Hans-Erik Eldemark som är handledare på skolan. 
Ett extra stort tack till gruppens Handledare Leif Nordin. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Båda projektmedlemmarna arbetar på ett företag som heter Upptecon AB. De jobbar med ett 
system som gör värderingar åt försäkringsbolag på produkter i hemmen. Med hjälp av 
kontakter på företaget har ett behov av en automatiserad och digitaliserad värdering av 
ädelmetaller identifierats. Detta är något som i dagens läge inte finns på den svenska 
marknaden. 

Idag görs värderingen av en tredje part vilket innebär en risk för övervärdering av smycket på 
grund av att kunden kan köpa ett nytt smycke i samma butik. Chansen att försäkringstagaren 
köper ett nytt smycke anses vara stor eftersom de i många fall gör att man får ut 100% på 
försäkringen istället för en mindre procentsats i kontanter.1 

Antalet inträffade skador i svenska försäkringsbranschen har ökat med 25% sedan år 2006. 
Grafen nedan visar utvecklingen inom olika försäkringskategorier, där ädelmetaller och 
smycken kan inkluderas i kategorierna ”Allrisk” och ”Inbrott och stöld”. 

 
Figur. 1. Antal inträffade skador 
 
Smycken och ädelmetaller till en viss summa ersätts av hemförsäkringen. I Sverige år 2016 
uppgick antalet hemförsäkringar till 3,2 miljoner.2 

                                                
1 http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-reseforsakringar/vad-ersatts/stold  

2 https://www.svenskforsakring.se/globalassets/broschyrer/forsakringar-i-
sverige/sf_statistikbroschyr_2016-w1.pdf 
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1.2. Behov 
Behovet utgörs till största del av att försäkringstagarnas information om deras ädelmetaller 
och smycken brister. När skadeärendet har inträffat saknar majoriteten av försäkringstagarna 
enheterna och problem uppstår när information ska fyllas i formuläret. Det finns de fall då 
försäkringstagaren endast kan förse värderare med information som en ritad bild eller bilder 
då de bär sitt smycke. 

Försäkringsbolagen behöver teknik för att kunna säkerställa att de får korrekt och utförlig 
information från deras kunder, så att värderingar kan göras med en betydligt större säkerhet. 
De har också behov av att kunna utföra värderingarna digitalt med hjälp av egna handläggare 
och på så sätt minska behovet av tredjepartsvärderare. 

Efter kommunikation med branschfolk har information om att enbart små förbättringar skulle 
medföra betydande fördelar då ersättning som betalas ut för ädelmetaller och ädelstenar 
uppgår till stora summor och på grund av att dagens process anses vara ytterst bristande. 

1.3. Projektmål 
Att skapa en komplett metod och prototyp på ett system som digitaliserar värderingar av 
ädelmetaller och ädelstenar. Systemet ska klara att automatiskt värdera enheter utan 
ädelstenar där fullständig information finns. På resterande smycken ska dess specifikationer 
vara sparade för att förenkla värderingen för värderingsmännen. Konceptet ska vara 
färdigställt i början på maj 2018 och vara redo att presenteras på slutpresentationen och 
Utexpo. 

1.4. Effektmål 
Projektets syfte är att konstruera en metod för att digitalisera försäkringsbolagens värderingar 
av ädelmetaller. Det innefattar även en metod för att återskapa smyckets volym med hjälp av 
en eller flera bilder samt en teknik för att förhindra försäkringsbedrägerier inom området. 
Med hjälp av resultatet på ovanstående sedan undersöka ifall efterfrågan är tillräckligt stor, 
för att starta ett företag som tillgodoser försäkringsbolag med en digitaliserad lösning för 
deras värderingar av ädelmetaller. Konceptet ska göra värderingen rättvis, enhetlig och 
baserad på fakta för att undvika över- eller undervärdering, samt försäkringsbedrägerier. 
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2. Metod 

2.1 Vald projektmodell 
Projektgruppen kommer att arbeta i huvudsak enligt dynamisk produktutveckling (DPD). 
Metoden anses passa bäst eftersom den styrs av flexibilitet, vägen till målet är endast grovt 
planerad vilket passar gruppmedlemmarna. Den är även anpassad för att kunna arbeta agilt 
och itererade, något som kommer utnyttjas under projektet. 

DPD består av tre huvudegenskaper. 

● Vision Innebär att man använder sig utav långsiktiga och rörliga mål istället för att 
styras av detaljerade planer. 

● Tempo Alla handlingar i projektet utförs med syfte att närma sig visionen. Det leder 
till högt tempo. Man tar hellre ett snabbt beslut som är fel och behöver göras om, än att 
analysera beslutet för länge. 

● Självorganisation Projektmedlemmarna är införstådda med visionen och därav kan 
full kompetens användas utan förhinder. Skulle någon av av medlemmarna mot förmodan 
arbeta med fel fokus kan det enkelt justeras av den andra medlemmen och med hjälp av 
mentorer.3 

De modeller som valdes bort var LPD och State gate. Anledningen var att projektgruppen 
ansåg de modellerna vara för statiska. 

2.1.1. Planering 
Gruppen kommer att arbeta med visuell planering där man tydligt kan följa kommande och 
genomförda aktiviteter. Det kommer att genomföras på på en whiteboard i projektrummet. 
Trots detta har gruppen valt att göra ett GANT-schema, det kommer dock bestå av grova 
planer. Gruppen anser att det tillför en gemensam förståelse och gör det enklare att identifiera 
tidsramarna. 

 

2.2. Undersökningar 
För att samla kunskap kring området kommer olika undersökningar genomföras. De 
kontakter som arbetar i branschen sitter på mycket viktig kunskap som enklast delas med 
hjälp av intervjuer. Mer avancerade frågor kommer krävas djupare undersökningar i till 
exempel vetenskapliga artiklar. Även kontakt med professorer eller andra kunniga inom 
områdena är en metod som kommer att vara aktuell.  

                                                

3 Holmdahl, Lars. 2010. Lean Product Development på svenska. Göteborg: DigitaltryckNu 
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2.3 Intervjuer 
Intervjuer anses vara det mest effektiva sättet att samla kunskap från de kontakter som 
projektgruppen har och kommer att skapa inom branschen. 4 De kommer att hållas till största 
del genom möten, Speciellt första träffen kommer att ske genom personligt möte. 
Efterföljande intervjuer kan eventuellt ske via exempelvis videosamtal. Intervjuerna kommer 
inledningsvis ledas av stora och breda frågor för att kunna få öppna och ärliga svar. I 
slutskedet av intervjuerna kommer eventuella riktade frågor att ställas som kräver mer precisa 
svar. 

Samtliga intervjuer ska dokumenteras och arkiveras för att kunna gå tillbaka och enkelt hitta 
den kunskap man söker. 

2.4 Teorisökning 
Kunskap som inte kan samlas med hjälp av intervjuer planeras att sökas i databaser och 
vetenskapliga artiklar. Ämnen som förutspås vara aktuella för denna metod är inte ämnen 
som det finns böcker om. Istället får försök och studier som gjorts tidigare tas del av. För att 
hitta rätt material kommer de kontakter som finns på till exempel skolan att användas. 

2.5 Kreativ dialog (Brainstorming) 
Kreativ dialog (även kallat brainstorming) är den metod som används till idégenerering. 
Under tiden kommer det även utföras benchmarking. Eftersom alla idéer mottages positivt 
behövs aldrig en idé försvaras och därmed blir det inte en debattliknande diskussion.5  

2.6 Business Model Canvas 

BMC kommer att utföras i projektet. Modellen kommer att göras på det som under projektet 
är projektets mål för att hjälpa projektgruppen att hitta egenskaper som 
kommunikationskanaler med kund, värdeskapande aktiviteter etc. Därmed lägga grund för att 
skapa en komplett affärsplan.6 

2.7 Value Proposition Canvas 
VPC modellen kommer att användas för att identifiera vilka värden som är viktigast för 
kunderna. Den kommer att användas i samarbete med BMC, då BMC bygger på information 
från VPC.7 
 

                                                
4 Christina von Dorrien,  
http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/kurser/02/mdi/datainsamling.pdf 
5 Holmdahl, Lars. 2010. Lean Product Development på svenska. Göteborg: DigitaltryckNu. S.240 
6 Van der Pijl, Patrick, Lokitz, Justin, Kay Solomon, Lisa. 2016. Design a better business. New Jersey: John 
Wiley & Sons, Inc. 
7 https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas 
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2.8 5P 
Precis som för föregående modell, kommer 5P göras på målet. Modellerna påminner om 
varandra, skillnaden är att denna modell hjälper till att identifiera ett effektivt sätt att nå 
marknaden på rätt sätt.8 

2.9 Scrum 
Ordet scrum är taget från rugbyn och innebär i utvecklingsarbeten att man arbetar 
tvärfunktionellt. Sprintar är den beståndsdel i arbetsmetoden som projektgruppen använt. I 
vanliga fall, är sprintar tidsbaserade och tidsmålen bör inte ändras. Under projektet kommer 
gruppen inte att fokusera på några tidsmål utan istället fokusera på resultatet. 
Resultatet kommer då skapa motivation att hålla ett högt arbetstempo.9 

2.11 FMEA 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) utförs för att identifiera risker för det aktuella 
objektet. När riskerna är identifierade värderas de i tre olika kategorier för att slutligen få ett 
risktal. Med hjälp av det talet kan man sedan avgöra vilken risk som ska prioriteras att arbetas 
med för att eliminera den.10 

2.12 SWOT 
SWOT, som är en sammansättning av första bokstaven från Strength, Weakness, 
Opportunities och Threats, används för att kartlägga de egenskaperna. Man söker både internt 
och externt. Med hjälp av SWOT har man större möjlighet att ta hjälp av det de positiva 
egenskaperna och förhindra de negativa.11 

2.10 COTSWA   
Enligt kunskap från kurs under projektmedlemmarnas utbytesstudier kan SWOT-analysen 
utvecklas, för att skapa en strategisk bild utefter det kartlagda egenskaperna.  
Det kan göras genom att specificera utmaningarna (C, challenges) som företaget står inför, 
utefter det som specificerats i SWOT-analysen. 
När utmaningarna är specificerade, arbetas de handlingar som krävs fram, för att arbeta med 
kartlagda utmaningar (A, Actions to take). 
 
 
 

                                                
8 https://www.thebalance.com/the-5-p-s-of-marketing-3969374 
9 https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum 
10 http://www.six-sigma.se/FMEA.html 
11 http://www.swot-analys.se/ 
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2.13 Ischikawa & 5 why 
Ischikawa-diagram, även kallat fiskbensdiagram är en modell som att användas för att söka 
huvudorsakerna till ett problem eller en avvikelse.12 För att söka djupare i orsakerna kan man 
sedan använda 5 why. Då ställer man sig frågan varför flera gånger i rad, för att hitta 
grundanledningen till problemen.13 
Skulle projektgruppen stöta på problem kommer dessa metoder att användas. 

2.4 Verktyg 

2.4.1 Adobe Experience Design 
Adobe XD är ett program där enkla prototyper av appar och hemsidor kan skapas. 
Programmet kommer att användas med fokus på design och hjälpa gruppen att på ett enklare 
sätt specificera och visualisera de funktioner som behövs.14 

2.4.2 Proto.Io 
Proto.Io är en webb-baserad prototypverktyg liknande Adobe XD. Proto.Io är dock ett mer 
avancerat verktyg där det finns möjlighet att skapa variabler och ett mer interaktivt system. 
Det kommer därför att användas för att till exempel kunna göra beräkningar i systemet.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 http://www.six-sigma.se/Ishikawa_Diagram.html 
13 https://www.isixsigma.com/dictionary/5-whys/ 
14 https://www.adobe.com/se/products/xd.html?promoid=PYPVQ3HN&mv=other 
15 https://www.adobe.com/se/products/xd.html?promoid=PYPVQ3HN&mv=other 
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3. Teori & Referenser 

3.1 Ärlighet i förebyggande syfte 
Med hjälp av självbestämmande teorin (SDT) kan vi styrka antagandet att försäkringstagarna 
i ett större antal kommer vara ärliga vid lagring i förebyggande syfte. Gruppen har varit i 
kontakt med Karin Weman Josefsson som är universitetslektor i psykologi vid högskolan i 
Halmstad. Karin delade med sig av material och underlag för styrka de ovan nämnda 
teorierna. Mest styrkande bevis hittade vi i hennes doktorsavhandling, You don’t have to love 
it - Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a 
digital context.16 
Karin Weman Josefsson  

3.2 Karat för guld 
Karat är en måttenhet på guldets legering. 1 karat innebär att finguldets vikt är 1/24 av 
legeringens totalvikt. I Sverige är 18 karat den vanligaste legeringen, vilket betyder att 18/24 
(75%) är finguld. Det är även vanligare att den svenska legeringen är rödare än till exempel 
andra europeiska legeringar. Enligt NorskSvensk guld AB K kallas Sveriges vanligaste 
legering 18K Mellanguld medans Europas vanligaste kallas 18K Ljus EU.17 Enligt Håkan 
Ramsén, guldsmed på Smycka, beror det på att man i Sverige blandar mer koppar i sina 
legeringar enligt tradition.1819 
 

3.3 Digital teknologisk våg i försäkringsbranchen 
Försäkringsbranschen utmanas i nuläget av en digital teknologisk våg, vilket medför att 
försäkringsbolagen måste agera för att uppfylla deras kunders efterfrågan. 75% av de 
nordiska försäkringsbolagen medger därför att så kallade InsurTech-företag och dess 
kompetenser kommer att vara viktiga för besvara kundernas efterfrågan. 
90% av försäkringsbolagen i Norden anser också att uppkopplade enheter ökar engagemanget 
hos kunderna och 40% har redan investeringsstrategier för området.20 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Karin Weman Josefsson, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/42217 
17 http://www.norsksvenskguld.se/ringamnesutraknare 
18 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karat 
19 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/guld 
20 Kevin Jiang, http://www.nft.nu/sv/ny-trendrapport-pekar-pa-vikten-av-innovation-och-samverkan 
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4. Projektgrupp & Samarbetspartners 
Projektgruppen består av Emanuel Hultberg och Andreas Martin med Leif Nordin som 
handledare. Gruppen har även valt att använda Pontus Hemby från Upptecon AB som 
handledare inom branschen för att utöka ett behövligt kontaktnät. Inger Rooth på 
Länsförsäkringar Skåne kommer under projektets gång fungera som mentor för gruppen. 
Detta så att frågor till försäkringsbolag ska kunna besvaras så snabbt som möjligt och 
undvika onödiga väntetider. 

4.1. Projektgrupp 
Projektgruppen har god och regelbunden kommunikation. Möten och arbetstimmar läggs upp 
flexibelt utifrån övrig arbetsbörda från högskolan och övriga aktiviteter. 

4.2. Intressenter & Intressenthantering 
Kärnintressenter: Svenska försäkringsbolag, försäkringstagare och Projektgruppen.  
Primära intressenter: Upptecon AB och Smyckesbutiker 
Sekundära intressenter: Högskolan i Halmstad, Handledare från lärosätet ETN. 

Se bilaga 1. 

4.3 Intressenthantering 

4.3.1 Svenska försäkringsbolag  
Försäkringsbolagen har ett stort intresse i en digitaliserad lösning på deras värdering av 
ädelmetaller och de har en stor makt eftersom att de är kunderna för produkten. För att ta väl 
hand om denna intressent kommer vi att i ett tidigt produktutvecklingsstadie att undersöka 
deras behov och efterfrågan för att utveckla en attraktiv lösning. Kontakter på 
försäkringsbolagen tar vi del av från vår kontakt på Upptecon AB och försäkrar då oss själva 
med en god väg in på bolagen och kontakter som varit bra att jobba med för andra aktörer i 
branschen. 

4.3.2 Försäkringstagare  
För att hålla försäkringstagarna nöjda kommer det vara viktigt för projektmedlemmarna att 
undersöka och tillgodose deras behov. Försäkringstagarnas makt är stor, men genom att 
kommunicera våra värden via försäkringsbolagen och utveckla en bra produkt så är strategin 
att uppfylla försäkringsbolagens efterfrågan till den mån att de kräver att försäkringstagarna 
ska använda produkten. 
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4.3.3 Upptecon AB 
Upptecon AB är vår viktigaste kontakt i branschen och handledaren Pontus Hemby följer oss 
genom projektet. Med Upptecon har vi kontinuerlig och god kontakt och vi informerar dem 
om framsteg och motgångar i projektet. Upptecon sitter på en del information och data som 
behövs för att en fullständig produkt ska kunna genomföras enligt plan. 

För att förtydliga görs projektet inte åt Upptecon AB, de används endast som mentorer från 
branschen. 

4.3.4 Högskolan i Halmstad och handledare 
Med handledare Leif Nordin på högskolan i Halmstad har projektgruppen kontinuerliga 
handledningsmöten då lösningar, möjligheter och problem diskuteras. Kommunikation sker 
också över mail och projektgruppen tar hjälp av handledarens expertis för utvärdering och 
feedback på utfört arbete. 

4.3.5 Smyckesbutiker 
Smyckesbutikerna kommunicerar vi med angående deras metoder och problem vid värdering 
av olika typer av ädelmetaller. Vid lansering av produkt inkluderas värderare in i högre grad 
och får större inflytande och intresse i projektet. 

4.4. Samarbetspartners 

4.4.1. Upptecon AB 
Upptecon AB är vår viktigaste kontakt i branschen och handledaren Pontus Hemby följer oss 
genom projektet. Med Upptecon har vi kontinuerlig och god kontakt och vi informerar dem 
om framsteg och motgångar i projektet. Upptecon sitter på en del information och data som 
behövs för att en fullständig produkt ska kunna genomföras enligt plan. 

För att förtydliga görs projektet inte åt Upptecon AB, de används endast som mentorer från 
branschen. 

4.4.2. Länsförsäkringar Skåne 
Via Pontus Hemby togs kontakt med Inger Rooth, skadeutvecklare på Länsförsäkringar 
Skåne. Inger Rooth har en positiv inställning till projektet och ställer upp som mentor från 
försäkringsbolaget. Kontakten med Inger och Länsförsäkringar skåne kommer att ske vid 
behov av mer kunskap om branschen, samt kontinuerlig kommunikation om projektet för att 
säkerställa och uppehålla god kontakt. 
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4.4.3. Mårtenssons ur och guld 
Mårtenssons ur och guld i halmstad är en lokal smyckesbutik i Halmstad. Under första mötet 
med ägaren Leif Nilsson slöts en överenskommelse om ett samarbete, vilket innebär att 
projektgruppen vid behov får komma till butiken och på plats låna smycken för enklare 
experiment inom projektet. Eftersom två stycken (inklusive Leif) i butiken även är värderare 
kan vi också vända oss till dem för eventuella frågor. Butiken har dock ingen anställd 
guldsmed därav krävs den kontakten på annat håll. 

4.4.4 Smycka i Halmstad 
Smycka är en kedja med smyckesbutiker runt om i sverige. Deras butik i Halmstad har valt 
att stötta projektgruppen genom att deras guldsmed svarar på frågor samt låna ut utrustning 
till undersökningar. Deras värderare kommer även att ställa upp på att värdera ett fiktivt case. 

4.4.5 Dina försäkringar 
För att undersöka efterfrågan ytterligare valde gruppen att kontakta ett annat försäkringsbolag 
än LF. Dina försäkringar i Halmstad tycker att projektet verkar intressant och erbjuder tider 
för möte angående efterfrågan. 

4.4.6 LFant 
LFant är ett innovationsbolag som ägs av Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Elfsborg, 
Länsförsäkringar Göteborg och Länsförsäkringar Bohuslän. De arbetar med 
produktutveckling inom försäkringsbranschen och kommer dela med sig av sina erfarenheter 
till projektgruppen. 
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5. Utvecklingsprocess 

5.1 Problemformulering 
Från projektets start har problemformuleringen utvecklats utefter projektgruppens arbete och 
ökade kunskaper. I problemformuleringens inledande process baserades den på de 
baskunskaper projektmedlemmarna hade av egen erfarenhet inom branschen. 

Den utvecklade problemformuleringen för försäkringsbolag och försäkringstagare uppkom 
från den vidare undersökning som gjorts med hjälp av intervjuerna och teorisökningen. 

Problemformuleringen består av tre delar och beskriver problem för försäkringsbolagen, 
försäkringstagare och PrePareIT (projektet). Huvudproblemet är bristande information. 
 
Den problemformulering som tagits fram under projektet har projektgruppen valt att 
inkludera i rapporten, här nedan. Istället för att lägga det som en bilaga. Därmed innehåller 
den en del stödjande kommentarer och tankar. 

5.1.1 Problem för försäkringsbolagen 
● Värdering av beroende tredje part - risk för övervärdering - Certifierade av svenska 
handelskammaren 
● Bilder då personer bär ädelmetallerna och inte konkret fakta -Bilder när personen bär 
smycket är bra som bevis -Bilden blir dock dålig som värderingsunderlag 
● Försäkringstagare saknar vikt/volym -Försäkringstagare saknar kvitto i 70% av fallen 
● Inget system som gör enhetlig värdering -Efterfrågan finns, även om det bara gäller enklare 
smycken eftersom större delen av ärendena gäller detta. 
● Ärenden där ädelmetallerna besitter komplexa former 

5.1.2 Problem för försäkringstagare: 
● Komma ihåg alla dess enheter vid eventuellt skadeärende 
● Kunna skicka in fullständigt korrekt underlag i efterhand 
● De behöver ta sig till någon av de godkända värderarna som försäkringsbolaget samarbetar 
med. 

5.1.3 Problem för PrePare IT 
● Är det möjligt att mäta volym med hjälp av bild? 
● Ärenden där ädelmetallerna besitter komplexa former 
● Hur märks en enhet för att undvika bedrägerier. 

○ Man måste uppdatera emellanåt och ta nya bilder för att undvika att folk använder 
andras tillhörigheter. 

○ Annat sätt att komma runt? 
● Olika försäkringsbolag använder olika metoder, formulär och värde på ädelmetallen. 
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5.2 Brainstorming 
För idégenerering har brainstorming använts. Dialoger utifrån grundkunskaper och utökade 
kunskaper efter arbete och undersökningar har genomförts. Under brainstorming har alla 
idéer accepterats för att sedan utvärderats tillsammans. Idéer har diskuterats med 
branschexperter som exempelvis Pontus Hemby från Upptecon AB och övriga handledare 
och mentorer inom projektet. Idéer har testats genom prototypverktyg och efter utvärdering 
har det alternativ som skapat mest värde valts. 

Benchmarking har varit till hjälp under brainstorming. Genom att undersöka hur övriga delar 
av branschen fungerar, har vidare idéer växt. Att kolla närmare på branschen vid 
idégenerering bidrar till ökade kunskaper om branschen, samt lösningar som branschfolk kan 
relatera till, vilket kan förenkla acceptans och användning. 

Resultatet av brainstormingen presenteras i punkt 5.3 Konceptbeskrivning.  

5.3 Konceptbeskrivning 
Under hösten arbetades en grundidé fram som mynnade ut tre olika koncept. De påminde om 
varandra och bestod av samma grund.  
Det koncept som valdes att arbeta vidare med är ett kommunicerande system med tre olika 
plattformar. En plattform för försäkringstagare, en annan för försäkringsbolag och en tredje 
för värderare. Plattformarna ska sedan kommunicera med varandra, vilket kommer 
digitalisera hela processen. Försäkringstagarna kommer att spara informationen i 
förebyggande syfte i appen, som är deras plattform. 
Upplägget av konceptet illustreras enligt följande: 
 

 
Figur. 2. Halvtidskoncept 
 
Detta koncept utvecklades sedan vidare till resultatet under våren. 
 
De koncepten som gruppen valde att släppa, saknar delen av systemet som är för värderare 
och är illustrerat enligt följande bild: 
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Figur. 3. Bortvalda koncept 
 
Preliminär design och funktioner för mobilapplikationen såg ut enligt bilaga 17. 

5.4 Analys 

5.4.1 FMEA 
Två stycken FMEA analyser har genomförts, En för projektet och en annan för eventuell 
uppstart av ett företag med systemet som produkt. 
 
I analysen för uppstart av företag identifierades ett flertal risker, där den högst rankade blev 
buggar i systemet. För att undvika felet kommer gruppen genomföra tester vid 
uppbyggnaden. Vid upptäckte fel så korrigeras de av programmerare som bygger systemet. 
 
Analysen för projektet resulterade i en enkel plan för att undvika den största risken, vilket var 
sjukdom. Gruppen enades om att kontinuerligt träna och vara noga med kost. 
 
Se analyserna i bilaga 2. 

5.4.2 COTSWA och SWOT 
COTSWA-modellen genomfördes i slutet av projektet för att få en strategisk bild av 
företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Att reflektera och specificera utmaningarna 
och de handlingar som krävs utifrån förutsättningarna skapar mervärde för företaget och 
medför en ökad säkerhet i arbete mot framtida utmaningar. 
 
Med hjälp av modellen påmindes gruppen om strategiers vikt för att övertyga konservativa 
försäkringsbolag och nå de första kunderna. 
 
Swot genomfördes i ett tidigt skede för produkt och projekt för att kunna utnyttja möjligheter 
och undvika hoten.  
De som gruppen bör ta vara på är de stora kontaktnätet i branschen och marknadens 
efterfrågan. Det är också viktigt att ha god kontakt med försäkringsbolagen för att undvika 
motstånd från handläggare.  
Se bilaga 3. 
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5.4.3 Business model canvas 
BMC användes som grund för att skapa och visualisera konceptets affärsplan. Den har främst 
hjälpt projektgruppen med att ta fram vilken struktur affärsplanen bör ha samt vad som ska 
centraliseras i den. 
De två inkomstalternativen, licenskostnad och ärendekostnad arbetades fram genom BMC. 
 
Se bilaga 4. 

5.4.4 Value proposition canvas 
VPC har genomförts på konceptets två olika kunder, försäkringsbolag och försäkringstagare. 
Resultatet fördes sedan över till BMC. De båda verktygen skapar således tillsammans en bra 
grund till affärsplanen. 
Med hjälp av modellen kunde de värdeskapande processerna rangordnas samt valideras av 
branschen. De fördes sedan över till föregående modell, BMC. 
 
Se bilaga 5. 

5.4.5 5P 
5P-analysen har använts som komplement till business model canvas. Viktigt att belysa är 
den plats där kunden tar del av tjänsten. Konsumtion av försäkringsbolag sker genom 
samarbete och personliga kontakter. De indirekta kunderna, försäkringstagarna, tar del av 
tjänsten genom respektive försäkringsbolag. 

Se bilaga 6. 

5.5 Undersökningar 

Som nämnts tidigare i rapporten valde gruppen att dokumentera varje intervju. Se 
sammanfattning och hänvisningar nedan.  

5.5.1 Intervjuer med Länsförsäkring Skåne 
De intervjuer som gruppen har haft med LF har skett i syfte att både identifiera dagens 
värderingsprocess och bolagets efterfrågan. Vid andra intervjun kunde gruppen bekräfta att 
de arbetet fram rätt koncept och inkluderat de funktioner som LF önskat. 
Mellan intervjuerna har kontakt skett via mail. 
Se bilaga 7. 
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5.5.2 Intervju med Mårtenssons Ur & Guld 
Intervjun hölls med syfte att undersöka hur värderare ser på dagens värderingsprocess samt få 
svar på hur de ser på ett system som projektgruppen arbetar med.  
Resultatet av intervjun var positivt då beskrivningen av processen stämde bra överens med 
LFs beskrivning. De såg inte heller systemet som en konkurrent. 
Dessutom erbjöd Mårtenssons gruppen att kunna komma dit och låna deras smycken och 
utrustning för att göra olika undersökningar. 
Se bilaga 8. 
 
 

5.5.3 Intervjuer med Smycka Halmstad 
Intervju hölls med guldsmed Håkan Ramsén som delade med sig av sina erfarenheter inom 
ämnet. Mötet var till stor nytta för gruppen som bland annat tog sig kunskap om olika 
legeringar och dess egenskaper. Även Smycka erbjöd gruppen att låna deras utrustning vid 
undersökningar och tester. 
Se bilaga 9. 

5.5.4 Intervju med Dina försäkringar 
Intervjun gav gruppen tillfälle att validera de processer och funktioner de tagit fram. Dina 
försäkringar fick även chansen att ge sina åsikter angående andra funktioner, vilket 
resulterade i en reflektion och framtidsvision om att butiker ska kunna registrera enheter åt 
försäkringstagarna redan vid köp.  
De bekräftade även efterfrågan med meningen, ”När kan vi få detta?” 
Se bilaga 10. 

5.5.5 Intervju med LFant 
Syftet med intervjun var att få feedback från en erfaren produktutvecklare i branschen. Mötet 
gav gruppen två områden att fundera kring. Det första var hur man ska hantera informationen 
ifall systemet av någon anledning tvingas att lägga ner. Det andra var ett förslag på program 
som man kan använda för att undersöka en bilds äkthet. Något som gruppen redan diskuterat 
men inte kommit fram till hur de exakt ska göras. 
Se bilaga 11. 

5.5.6 Intervju med Programmerare 
Anledningen till intervjun var att få svar på de frågor som ligger utanför gruppens kompetens 
på ämnet programmering. Resultatet var bra då alla funktioner gruppen vill inkludera i 
systemet är genomförbara. Gruppen bad även Lars att uppskatta vad ett system enligt 
beskrivning i punkt 7. Resultat kostar. Det var väldigt svårt att uppskatta men han uppskattar 
mellan 1-10 miljoner kronor. 
Se bilaga 12. 



 
 

16 

5.5.7 Intervjuer med Upptecon AB 
Gruppen har haft regelbunden kontakt med Pontus på Upptecon AB. Ett flertal intervjuer och 
möten har gjorts plus en del mailkontakt. Dock har endast det senaste mötet dokumenterats. 
Intervjuerna har genomförts med syfte att stämma av gruppens arbete och jämföra så det 
följer marknadstrenden. En viktig fråga som gruppen tagit med sig är hur man ska nå de 1000 
första användarna. 
Se bilaga 13. 
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5.6 Viktidentifiering 
För att göra en automatisk värdering krävs enhetens vikt. Vid dagens värdering är det 
värderare som uppskattar vikten. 
Gruppen har arbetat tvärfunktionellt med olika metoder för att uppskatta vikten. En del 
metoder har testats medans andra metoder har undersökts genom att intervjua experter inom 
berört ämne. 

5.6.1 Viktidentifiering med hjälp av tekniska funktioner 

Att underlätta lagring av specifikationer är ett område som behöver arbetas med. En enkel 
lösning medför enkel och ökad användning. Området kräver stor teknisk kunskap, då en 
möjlighet för att identifiera en enhets volym med hjälp av tekniska hjälpmedel skulle medföra 
stora fördelar för tjänsten. 

Undersökningen på området har utgjorts av att ta kontakt med personer som besitter högre 
kunskaper på ämnet. 

Per Österberg  

Första kontakten var Per Österberg, chef för studentsupport och projektledare för digitalt 
laborativt centrum på högskolan i Halmstad. På digitalt laborativt centrum jobbar de med 
digitala lösningar och olika digitala verktyg. Vid möte med Per diskuterades teknikerna 
bakom tv-spelet xbox kinect och liknande lösningar som kan känna av rörelse av objekt. 
Projektet kräver en enkel lösning som ska kunna utföras av privatperson. Mötet bidrog inte 
med någon enklare lösning, men projektgruppen fick något ökad kunskap. 

Josef Bigun  
I samtal med Hans-Erik Eldemark gavs information om att Josef Bigun, professor i 
signalanalsys på högskolan i Halmstad arbetar med bildanalys. Vi mailkontakt med Josef 
testades avläsning och identifiering av objekt från exempelbilder. Utförlig information och 
vetenskapliga artiklar på området togs del av och Josef beskrev att en avläsning av den typ 
kräver kontrollerade former. Josef beskriver en teknik kallad “multiview geometri” för att få 
volymestimering av ett okänt föremål med hjälp av bildanalys. Tekniken kräver flera bilder 
av föremålet mot en känd bakgrund med en kalibrerad kamera. Josef beskriver också att 
bildanalys förenklas då föremålet är känt eller delvis känt av systemet. Tre artiklar om ämnet 
togs del av och kan komma till eventuell användning vid vidare forskning. 

Projektgrupp från dataingenjörsprogrammet 

Vid möte med projektgrupp från dataingenjörsprogrammet som jobbar med bildanalys 
diskuterades ämnet och de såg ämnet som en avancerad process om det inte arbetas med 
tidigare kända objekt från systemet, enligt Josef Biguns teori. 

Pontus Hemby 
Vid kontakt med Pontus Hemby från Upptecon AB angående volymidentifiering gavs 
information om att det finns programmeringstekniska möjligheter till att spara och ta 
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användning av information om produkter från webbsidor från butiksaktörer. Tekniken kan 
komma att vara till stor fördel utifrån den information som gavs av projektgruppen från 
dataingenjörsprogrammet. 

5.6.2 Viktidentifiering med hjälp av linjerat bakgrundspapper och volym 
En metod som tagits fram är att räkna ut vikten med hjälp av enhetens volym, precis som den 
tekniska lösningen gör, fast nu med personliga bedömningar med hjälp av bilder. 
Försäkringstagaren tar alltså en bild med appens kamerafunktion som beskriver hur fotot ska 
tas. Ädelmetallen ska på fotot vara placerat på ett standard bakgrundspapper som skrivs ut 
från försäkringsbolagets hemsida, alternativt skickas med post. Med hjälp utav bilderna kan 
sedan en handläggare enkelt uppskatta enhetens mått. Genom att mata in måtten i systemet, 
får försäkringstagaren fram enhetens värde.  
Systemet tar fram värdet genom att räkna ut volym med hjälp av måtten. Därefter behöver 
systemet veta ädelmetallens karat för att räkna ut vikt och därefter värde. Karaten anger 
försäkringstagaren när de sparar enheten. 
 
Resultatet på undersökningen anser gruppen lite för ostabilt för att använda. Alternativet är 
att handläggarna utbildas för att kunna läsa av måtten på rätt sätt. Anledningen till det är att 
resultatet gruppen fick fram varierade mycket beroende på vilken person som läste av måttet., 
alltså personens noggrannhet.  
 
Se bilder och tabeller i bilaga 14. 

5.6.3 Viktidentifiering med hjälp av köksvåg 
Att använda köksvåg för att mäta vikten är en metod som gruppen inte anser optimal. Det 
komplicerar processen för försäkringstagaren vilket vill hållas så enkelt så möjligt. Trots det, 
gjordes undersökningar på noggrannheten av att använda köksvåg för att kunna jämföra med 
resterande resultat. 
Skulle resultatet bli sämre än väntat på övriga metoder, kommer köksvåg fortfarande vara ett 
alternativ. 
 
Resultatet blev mycket bättre än förväntat och felmarginalen på de vågar som testats blev 
aldrig mer än +/- 1 gram. 
Se tabell i bilaga 15. 

5.7 Viktskillnader vid olika legeringar 
För att undersöka vilken skillnad det blev i vikt vid olika legeringar gjordes beräkningar i 
excel. Resultatet blev att de olika legeringarna inte medför någon större skillnad i vikt. 
 
Se bilaga 16. 
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5.8 Sprintar 
Under projektets andra halva arbetade gruppen med sprintar. Anledningen att metoden 
tillämpades var att gruppen fastnat i arbetet med den automatiska värderingen och ville därför 
bredda arbetsområdena och jobbar på flera fronter samtidigt. Metoden gav verkligen resultat 
och tog projektet framåt. 
 
De områden som arbetades på var affärsplan, viktidentifiering, feedback och beräkningar. 

 
Figur. 4. Arbetsområden för sprintar 
 

 
Figur. 5. Resultat av sprintar 

5.9 Verktyg och Prototyp 

5.9.1 Adobe Experience Design 
Under stora delar av projektet användes programmet Adobe XD för att ta fram en enkel 
prototyp. Verktyget är smidigt och skapat stor nytta för gruppen genom att visualisera de 
funktioner som behövs i systemet. Anledningen att gruppen sedan bytte verktyg är att Adobe 
XD inte har möjligheten till avancerad interaktion likt beräkningar. Se bilder på prototypen 
som skapats i Adobe XD i bilaga 17. 
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5.9.2 Proto.Io 
Prototypen är utformad med de tre plattformar systemet innehåller, med syfte att demonstrera 
registrering av information, beräkningar för guldringar (halsband och armband fungerar) och 
de övriga funktioner som beskrivs i punkt 7.3 Försäkringstagarens plattform och 7.4 
Försäkringsbolagens plattform. I nämnda punkter visas resultatet för prototypen. 
 
Fält som är inkluderade är de som behövs enligt punkt 7.1.1 Värderingsgrund. 
I proto.io arbetar man med variabler som bestäms genom att fält fylls i eller att man trycker 
på de knappar som bestämmer variabler. 
Med variablerna sätter man samband, vilket gör att resultatet av variablernas uträkningar 
varierar beroende på information som är ifylld. 
Med variablerna ändras sedan textfält utefter satta samband. 
 
Variabler för respektive fält är följande i försäkringsbolagets plattform är följande: 
 

Inköpspris {Purchase_price} 

Inköpsår {lder} 

Karat {carat} 

Vikt {weight} 

Varumärke {brand} 

 
Variabler med värde från start: 
 
{dagensdatum} 2018 

 
Funktioner och respektive variabler: 

• Enhetens ålder: {age} = {dagensdatum} - {lder} 
Beräknas med hjälp av nuvarande datum, subtraherat med den ålder som skrivs in i systemet.  

• Enhetens totalkostnad/gram: ({carat} == 18) ? 860 : ({carat} == 14) ? 671 : ({carat} 
== 23) ? 1118 : ({carat} == 20) ? 963 : 860 

Beräknas enligt totalkostnad/gram för olika karat enligt punkt 7.1.1 Värderingsgrund. 
• Märke eller inte?: {varde} = ({brand} == Efva Attling && ({carat} == 18) ? 1437.25 

: {karat} 
Prototypen inkluderar funktion för märket Efva Attling enligt beräkning i punkt 7.1.1 
Värderingsgrund. Om “Efva Attling” är ifyllt vid 18 karat, blir tillverkningskostnaden 
1437.25, annars används variabeln {karat}.  

• Enhetens nuvärde: {pris} = {weight} * {varde} 
Totalvärdet baserat på enhetens vikt och karat. 

• Avskrivning baserat på ålder: {var3} = ({age} >= 5 && {age} <= 10) ? 0.9 : ({age} 
>= 11 && {age} <= 20) ? 0.8 : ({age} > 20) ? 0.5 : 1 

Sambandet beskriver den avskrivningstabell i punkt 7.1.1 Värderingsgrund.  
• Enhetens värde efter avskrivning: {pris_avskriv} = {var3} * {pris} 
• Enhetens värde efter självrisk: {pris_sjalvrisk} = {pris_avskriv} - {sjalvrisk} 
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Försäkringstagarens plattform 
Eftersom den huvudsakliga funktionen är att lagra information, krävs inte beräkningar till 
samma utsträckning som försäkringstagarens plattform. 
 
Variabeln {inkopspris1} sätts för fältet “inköpspris” på första enheten som läggs till. För 
resterande enheter läggs variabel med samma utformning, med motsvarande index. 
(Exempel: {inkopspris1}, {inkopspris2}, {inkopspris3}, {inkopspris4}) 
Variabeln får ett värde när fältet fylls i. 
Är variabeln över ett värde på 50000, kommer en ruta med varningstext visas enligt följande 
variabel (exempel för sida 1)(Det “state” som nämns i variabeln är för den ruta som visar 
varningen och “state 2” är rutan i ett synligt stadie): 
 
{enhetsvarde} = ({inkopspris 1} > 50000) “state 2” : 1 
 
För att varna om det totala portföljvärdet sätts en variabel för summan enligt nedan: 
{totalvarde} = ({inkopspris1}+{inkopspris2}+{inkopspris3}+{inkopspris4}........) 
 
För att varningsrutan ska tas fram ska variabeln ändra det “state” sidan “mina enheter” genom 
variabeln. I prototypen används 10000 som maximalt portföljvärde (State fungerar enligt 
följande varning): 
 
{varna} = {(totalvarde > 100000) ? “state 2” : “state 1” 
 
Värderarnas plattform 
Plattformen för värderare är baserad på försäkringsbolagens plattform, med en layout 
anpassad för dess ändamål. 
 
Fortsatt utveckling 
Prototypen kommer att fortsatt utvecklas för att möjliggöra mer omfattande demonstration av 
processen till utexpo. 
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6. Affärsmodell 

6.1 Strategi 

6.1.1 Licenser 
Med detta alternativet kommer upplägget att fungera enligt följande. Kunden betalar för en 
licens som är anpassad efter deras önskemål och egenskaper. Kostnaden beror alltså på bland 
annat hur många handledare kommer att använda produkten, hur ofta kommer den 
användas och hur länge de binder sig. 
 

Fördelar 

● När en licens är såld så är inkomsten säkrad under avtalets period. 
● Kan sälja in produkten innan den är skapad för att säkra inkomster. 

Utmaningar 

Att sälja en licens kräver att på något sätt först övertyga kunden att produkten kommer att 
skapa värde. Det finns olika sätt att göra det på, utmaningen är att få så pass stora bolag att 
satsa och ta riskerna som det medför enligt de själva. 

6.1.2 Ärendekostnad  
Alternativ två bygger istället på att kunden betalar en låg basavgift, sedan betalar de för 
antalet ärenden där de väljer att använda information från PrePareITs databas. För att det ska 
fungera krävs det att informationen gör en betydande skillnad för värderingen, så 
försäkringsbolaget ständigt väljer att hämta och betala för informationen.  
 

Fördelar 

● Kunden (försäkringsbolagen) behöver inte binda sig till avtal med höga kostnader. 
● Priset är enkelt att justera för att matcha efterfrågan. 
● Försäkringstagaren eller PrePareIT äger datan tills incidenten och Försäkringsbolaget 

vill köpa informationen.  
● De försäkringstagare som använder produkten kan belönas vid ärenden, genom t.ex. 

självriskreducering eller liknande. 

Utmaningar 

Att produkten gör tillräcklig skillnad med så försäkringsbolagen finner nytta i största delen av 
deras ärenden och väljer att köpa informationen och ändå se en vinning i form av rättvisa 
utbetalningar.   
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6.2 Marknad 
I sverige finns det drygt 400 aktiva försäkringsbolag 2018. Dock är det endast ett fåtal bolag 
som har majoriteten av marknaden. Mer exakt är marknaden uppdelad enligt följande, 
Länsförsäkringar 30% följt av If 18%, Folksam 16%, Trygg Hansa 15%, Moderna 
Försäkringar 3%. Övriga försäkringsbolag har tillsammans 18%. 
De övriga bolagen är i många fall små lokala bolag.21 De stora bolagen ägnar både mycket tid 
och pengar åt ärenden gällande ädelmetaller. Enligt Pia Enocksson på Länsförsäkringar 
Skåne saknar deras kunder kvitto på enheten i ca. 70% av alla ärenden. Det innebär att 
värderingen behöver göras av tredje part. Det tar mycket tid och är kostsamt för 
försäkringsbolagen. Det innebär dessutom en risk för övervärdering av smycket på grund av 
att kunden kan köpa ett nytt smycke i samma butik. Chansen att försäkringstagaren köper ett 
nytt smycke anses vara stor eftersom de i många fall gör att man får ut 100% på försäkringen 
istället för en mindre procentsats i kontanter.22 Under intervju med Länsförsäkringar skåne 
tydliggjordes behovet av en digital värdering av ädelmetaller. 

6.3 Konkurrenter 
På den svenska marknaden finns det inte någon direkt konkurrent. Eftersom affärsidén i 
nuläget kommer inrikta sig på just den marknaden har inte något djupare undersökningsarbete 
gjorts på andra länders marknad. 
 
De som kan anses vara konkurrenter i sverige är dagens värderare, eftersom produkten i 
enklare fall ska kunna göra en automatisk värdering. Dock ska den i övriga fall förenkla 
värderingsprocessen för värderare samt digitalisera den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Erik Gustafsson, https://www.konsument.se/forsakringsbolag/ 
22 http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-reseforsakringar/vad-
ersatts/stold 
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6.4 Marknadsföring 
PrePareIT riktar sig åt försäkringsbolag i Sverige som jobbar med försäkringar inom hem & 
villa. PrePareIT riktar sig också mot bolag som jobbar med smyckesspecifika 
försäkringsskydd. 
Applikationen riktar sig mot personer över 18 år med smycken och/eller försäkringar som 
täcker för smycken i försäkringsbolag anslutet till PrePareIT. 
 
PrePareIT positioneras som high end för marknaden. Anledningen till denna positionering är 
för att ge ett intryck av professionalitet som medför trygghet hos försäkringsbolagen, 
eftersom det är mycket kapital inblandat i ärenden om ädelmetaller. 

 
 
 
Figur. 6. Positionering. 
 
Se fullständig plan i affärsplanen, Bilaga 18. 
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7. Resultat 

7.1 Värderingsprocessen 
Med konceptet och systemet som projektgruppen tagit fram så sker värderingen digitalt på 
följande vis. Incidenten sker och försäkringsbolaget kopplas in.  
Redan innan incidenten sker har informationen om enheterna sparats i systemet av 
försäkringstagaren. Det innebär att det enda de behöver göra är att markera och 
vidarebefordra de enheter som ärendet gäller. 
 
Försäkringsbolaget mottar informationen och undersöker den. De enheter med tillräcklig 
information värderas direkt i systemet medans de andra skickas vidare till värderarna. 
 
Värderarna får en notis och går in i systemet och studerar ärendet och dess information. Efter 
att de värderat enheten eller enheterna skickar de underlaget till försäkringsbolaget. 
Avskrivningarna görs av systemet och ett värderingsbevis skickas till kund och utbetalningen 
görs. 
 

7.1.1 Värderingsgrund 
Information och beräkningar  
 
För att kunna genomföra en värdering krävs det information, som skiljer sig åt från olika 
konstruktioner och material. Det behövs också en del information som påvisar ägande 
och/eller enhetens ursprung. 
 
Den information som ska fyllas i för enheter är följande: 
 
Inköpsställe/givare - vart enheten är köpt eller vem man fått det av. 
Inköpsdatum - för att kunna ta fram enhetens ålder. 
Material - För att använda rätt material- & tillverkningskostnad vid beräkning. 
Vikt - För att inkludera beräkningar. 
Storlek - för ringar. 
Längd - För halsband 
Kedjemodell - För halsband 
Diameter - För armband 
Varumärke - För att veta vilken totalkostnad/gram som beräkningen baseras på. 
 
För enheter med juveler inkluderade krävs fält för ädelstensspecifik information 
Slipning, färg och klarhet. Fält för möjlighet att fylla i informationen inkluderas, värderingen 
går vidare till värderare för bedömning. 
 
För att ta fram ett värde används summan av materialkostnaden/gram och 
tillverkningskostnaden/gram för att få en totalkostnad/gram att multiplicera med enhetens 
vikt. 
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För ett guldsmycke (icke designer, av olika sort) 18K guld är materialkostnaden ca 360 
kronor och tillverkningskostnaden kan variera. Det resulterar i en totalkostnad på mellan 750-
1000 kronor/gram. Värderare informerar om att totalkostnaden/gram är beräknad till 860 i 
dagsläget, men att variation förekommer inom intervallet.  
Vid övriga karat räknas materialkostnaden om till andelar av 18 karat enligt tabell “Vad 
motsvarar” på sidan 14 i bilaga 19 och sedan används totalkostnad enligt 18 karat. 
För värdering av olika typer av guldringar räknas förhållandet om i 18 karat guld och 
multipliceras med totalkostnaden. 
Utifrån tabellen blir totalkostnaden/gram för 14K = 670,8 kronor. För 20K = 963,2 kronor. 
För 23K = 1118. 
 
För smycken av särskilt märke kommer värderingar baseras på marknadspris. 
För olika typer av smycken kommer ett medelvärde på totalkostnad räknas ut. Valet av metod 
har tagits fram då värderare informerar om att värderingar av designersmycken baseras på 
det, då materialkostnad inte har betydande roll i värdet på dessa enheter. 
För att få ett noggrant värde som speglar kan appliceras på fler smycken, används en 
beräknad medelkostnad utifrån smycken från samma kategori inom varumärket. 
För att på ett effektivt samla strukturerad data om priser och enhetsspecifikationer har Upptec 
tipsat om och visat hur en AI-baserad tjänst, från ett företag som heter diffbot, kan användas. 
Med diffbot sätter man regler för vilken information som hämtas från en sida utifrån hur den 
är strukturerad och på så sätt samla motsvarande information från olika produktsidor på en 
sida från en smyckesleverantör. 
För exempel har märket Efva Attling en totalkostnad/gram på 1437,25 för 18K guld, då fem 
enheter på marknaden använts vid beräkning enligt bilaga 20. 
För användning i systemet krävs uträkning för samtliga alternativ på karat och metaller. 
 

Värde 
 
Första aspekten som måste anpassas vid värdering är vilken typ av värde det specifika 
försäkringsbolaget använder. De olika alternativen är marknadsvärde, nuvärde, 
begagnatvärde eller skrotvärde. 
 
Om försäkringsbolaget ersätter marknadsvärde eller nuvärde, måste information om 
avskrivningar inkluderas i systemet. 
Avskrivningstabellen i Länsförsäkringars villkor ser ut enligt följande: 
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Figur. 7. Försäkringsvillkor 
Vilken avskrivning försäkringstagaren får på enheten baseras då på den ålder de fyller i för 
ädelmetallen. 
 
För att få fram värdet som ska utbetalas behöver systemet lagrad information om 
försäkringstagarens självrisk och på så sätt välja vilket avtal som gäller den specifika 
försäkringstagaren, för att sedan anpassa efter den. Vanliga självrisker är 750 eller 1500 
kronor. 

7.2 System 
Projektgruppens resultat är ett kommunicerande system med tre plattformar som digitaliserar 
värderingsprocessen för ädelmetaller för försäkringsbolag. Plattformarna består av en 
applikationsbaserad för försäkringstagarna samt varsin webbaserad för försäkringsbolagen 
och värderarna. Varje plattform och dess funktioner beskrivs närmare i kommande rubriker. 
 

 
Figur. 8. Systemet 
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7.3 Försäkringstagarnas plattform 

7.3.1 Upplägg 
Plattformen för försäkringstagare kommer att designas i samarbete med var enskilt 
försäkringsbolag, för att ge en enhetlig upplevelse för användaren. 
En enhetlig upplevelse skapas genom att efterlikna den layout som finns på 
försäkringstagarnas nuvarande konto hos försäkringsbolaget. 
Information om försäkringstagarens avtal kommer att kunna hämtas från respektive 
försäkringsbolag. 
 
Att inkludera krav på användning av tjänsten för att få ersättning ses som en vision. 
I samtal med personer i branschen anses det vara möjligt på sikt, men beslutsprocessen är 
lång för en ändring av denna typ. Tills ett krav är satt, krävs aktiv kommunikation om de 
värden användningen bidrar med till försäkringstagare. 
 
Första sidan i applikationen ser ut enligt nedan: 

 
Figur. 9. Startsida applikation 
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7.3.2 Funktioner 
● Meny 

Från menyn når man samtliga funktioner i applikationen, med följande gränssnitt 

 
Figur. 10. Meny applikation 
 

● Lagring av enheter 

 
Figur. 11. Enhetslagring 
Flödet startar genom att användaren trycker på plustecknet på sidan “Mina enheter”. 
Vid registrering av foto använder försäkringstagaren en rutnätsbakgrund med unik kod som 
läses av med applikationens interna kamerafunktion (likt avläsning av OCR-nummer på 
faktura eller QR-kod). Pappret och den unika koden genereras på försäkringsbolagets 
hemsida. Rutnätet finns för att underlätta för en värderare i de fall ett smycke saknar 
information och de behöver kopplas in. I kamerafunktionen kommer en vertikal och en 
horisontell linje att finnas, samt instruktioner för hur ett korrekt foto tas. 
Den unika koden finns på pappret för att göra fotot mer unikt. 
Endast internt tagna foton i applikationen godkänns för denna funktion, men möjlighet till att 
bifoga externa foton finns på att bevisa ägande.   
Försäkringstagaren väljer vilken typ av smycke för att enheten ska kategoriseras i systemet. 
Samtliga bilagor som behövs, bifogas enligt tredje bilden ovan.  
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● Skicka ärende till försäkringsbolag 
När ett ärende ska skickas till försäkringsbolaget går användaren in på sidan “Mina enheter”, 
trycker på “Anmäl ärende” och markerar sedan de enheter som ärendet gäller. 
Försäkringstagaren trycker sedan “Skicka in ärende” och kommer till sidan med information 
om ärendets handläggning. 

 
Figur. 12. Ärenderegistrering 
 
● Visa pågående ärenden och ta emot beslutsunderlag 

Under fliken “Mina ärenden” kan försäkringstagaren få en överblick över deras pågående 
ärende, samt visa beslutsunderlag från hanterade. Se bilaga 21 för beslutsunderlag. 
När de trycker “Visa beslutsunderlag” kan de se PDF-dokumentet och får möjligheten att 
skriva ut det eller vidarebefordra det till den mail som finns registrerad i systemet. 
När de trycker “Pågående ärenden” finns det möjlighet för dem att göra ändringar och här får 
de även de meddelande som försäkringsbolag eller värderare kan komma att skicka. 
Värderare kan komma att ställa ledande frågor om information saknas. 
 

 
Figur. 13. Mina ärenden 
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● Kontakta support 
Kundtjänst på PrePareIT kan hjälpa till genom meddelandefunktion i appen.  
Försäkringsbolagens metod för kundtjänst är valbar. 
Kundtjänsten nås genom att trycka “support” i menyn på startsidan. 
 

 
Figur. 14. Support 
 
● Mina sidor 

På denna sida får försäkringstagaren en överblick av sitt avtal och kan lägga till 
personuppgifter som är nödvändiga. 
Att dela information från respektive “Mina sidor” hos försäkringsbolaget med hjälp av API 
(Application programming Interface) är önskat i en realiserad version. 
 

 
Figur. 15. Mina sidor 
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7.3.2.1 Hjälpande funktioner 

● Upplysa om att ifylld information inte garanterar utbetalning 
För att undvika att användare av applikationen ska få en uppfattning om att de är garanterade 
en godkänd värdering genom användning, kommer ett meddelande om att informationen som 
är ifylld kan vara otillräcklig och behöver handläggas. 
 

 
Figur. 16. Upplysning information   
 
● Uppmana till att se över försäkringsavtal 

I en del fall kan smycken och ädelmetaller uppgå till värden där ordinarie försäkringsskydd 
inte är tillräckligt. Vid registrering av en produkt med högre inköpspris än 
försäkringstagarens skydd, kommer den att uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att 
se över sitt försäkringsskydd. 
Denna varning kommer även att inkluderas för det totala värdet för samtliga av 
försäkringstagarens registrerade enheter. 

 
Figur. 17. Upplysning värde 
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● Uppmana till kontroll av ädelstenars fästen 
För att försäkringar ska gälla för ädelmetaller med tillhörande ädelstenar, krävs kontroll av 
dess fästen. 
Applikationen kommer att skapa värde för försäkringstagaren genom att påminna om kontroll 
för att motverka utebliven ersättning på grund av denna anledning. 

7.3.2.2 Bedrägerieundvikande funktioner 

● Stickprov på uppdatering av lagrad enhet 
För att användare av applikationen ska förhindras att begå bedrägerier, kan det komma en 
begäran på stickprov för bevisande av ägande. 
Vid ett stickprov kommer man att behöva ta ett nytt foto på enheten inne i applikationens 
kamerafunktion (externa bilder ej tillåtna). 
Denna funktion hindrar personer från att låna och ta bilder på andras enheter. 
● Jämföra GPS-koordinater 
● Kategorisering av interna och externa bilder. Interna bilder visar  

7.4 Försäkringsbolagens plattform 
Med PrePareIT minskar de problem försäkringstagarna har idag genom att lösningen blir 
digital och värderingen kan göras genom endast ett knapptryck i en del fall. 
Försäkringsbolagen kommer att ha mer information att gå på från början och enklare 
möjlighet till digital överföring till en värderare vid ärenden där det krävs. 
Försäkringsbolagen får också möjlighet att skapa värde för deras kunder genom att ersättning 
säkerställs till större grad, då deras kunder har ett enkelt sätt att lagra i förebyggande syfte, 
vilket leder till mer information och ett enklare bevis på ägande. 
Plattformen kommer att få en design som är enhetlig med företagets design för att ge 
handläggare en enhetlig känsla. 
 

 
Figur. 18. Inloggning försäkringsbolag 
 
Handläggare loggar in i systemet med sin arbetsmail och lösenord. 
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7.4.1 Funktioner 
● Ta emot underlag från försäkringstagare 

 
Figur. 19. Underlag försäkringsbolag 
 
Den information som fylls in i applikationen kan granskas av en handläggare enligt ovan. 
Genom att trycka på knappen ”Bifogade filer” går handläggaren vidare till sidan nedan och 
ser de bilagor som försäkringstagaren bifogat. 
Information om värderarens avtal visas för att handläggaren enkelt ska kunna välja, vilket 
sedan avgör självrisk. 

 
Figur. 20. Bilagor försäkringsbolag 
 
 
 
● Genomföra värdering för ärende med fullständig information (enligt punkt 7.1.1 

värderingsgrund) 
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● Kontakta försäkringstagare via chatt 
● Automatisk framtagning av beslutsunderlag 
● Vidarebefordra ärende till värderare 

 

7.4.1.2 Hjälpande funktioner 

● Möjlighet till manuell kontroll 
För att kunna kontrollera så att informationen som är ifylld av försäkringstagare är korrekt 
och rimlig, kan handläggare få en total överblick över ärendet.  
Vid höga värden kommer handläggare få notis om att kontroll rekommenderas och tanke 
finns på ett system som är lärande och kan varna om information är orimlig, baserad på 
tidigare lagrad data i systemet. 
 
● Flagga försäkringstagare 

Vid misstanke om bedrägeri, felaktig information eller ett stort antal ärenden på kort tid, 
kommer handläggare ha möjlighet att flagga en person internt för att varna inför kommande 
ärenden. 

7.5 Värderares plattform 
När värderare gör värderingar idag, har de dåligt underlag från försäkringsbolag och 
försäkringstagare. 
Med PrePareIT kommer underlaget vara bättre från början genom att försäkringstagare fyller 
i information i förebyggande syfte.  
Genom att få in ett bättre underlag kan värderarna göra en säkrare värdering och variationen 
minskar. En värderare loggar in i systemet med arbetsmail på sidan något. 

 
Figur. 21. Inloggning värderare 
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7.5.1 funktioner 
● Ta emot ärende från försäkringsbolag 

Värderare kommer att få tillgång till informationen om ett ärende först när informationen 
skickas från försäkringsbolag. Ärende tas emot enligt följande: 

 
Figur. 22. Underlag värderare 
 
● Funktion för att fylla i den information som saknas 

Värderare kan inkludera den saknade informationen direkt i fälten för att en automatisk 
värdering ska kunna göras hos försäkringsbolaget. 
Värderaren har även möjlighet att fylla i information i textruta, som kan hjälpa 
försäkringsbolaget på annat sätt. 
 
● Chatt med försäkringstagare 

För att kontrollera vissa saker med försäkringstagaren, ska värderaren få möjlighet till enkel 
kontakt med försäkringstagaren genom chatt i systemet. 
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7.6 Viktidentifiering 
Med hjälp av den kunskap gruppen samlat genom undersökningar och teorisökning. Har 
resultatet blivit att med dagens tillgängliga teknik, fungerar inte viktidentifiering på ett 
tillräckligt simpelt sätt för att inkludera det i systemet. 
Därför kommer de enheter där vikt inte är inlagt skickas vidare till värderare. Deras process 
kommer dock bli betydligt enklare. Med deras kunskap, certifiering och med hjälp av 
metoden som nämns i rubrik 5.6.2 Viktidentifiering med hjälp av linjerat bakgrundspapper 
och volym, är förutsättningarna till en rättvis värdering väldigt bra. 
 
För de enheter där vikt är sparad, kommer även information om hur vikten framställts att 
finnas. Det innebär att ifall försäkringstagaren till exempel använder metoden med köksvåg, 
så kan handläggaren välja att skicka vidare enheten till värderare trots att vikten är inlagd. 
Detta väljer alltså handläggaren själv, och kan bero på bland annat högt värde på enheten 
eller andra oklarheter i ärendet. 
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8. Diskussion / Reflektion  
Projektgruppen kan i efterhand ångra att valet blev att skapa den slutgiltiga prototypen själva. 
Anledningen att blev så var att ett bra verktyg hittades. Proto.io har alla de funktioner som 
gruppen letade efter och var dessutom ett kostnadseffektivt alternativ med avseende på 
pengar.  
Under våren hade trots allt gruppen fått ett bidrag på 15 000 kr från Almi för att lägga på 
prototypframtagning. Hade de pengarna spenderats på att köpa tjänsten hade gruppen sparat 
mycket tid och kunnat lägga de på andra delar i projektet. Kostnaden för proto.io blev endast 
300 kr. 
 
Ett annat ämne som de har reflekteras om är synen värderarna har på konceptet och systemet. 
Gruppen var orolig att de skulle se det som en konkurrent. Istället var de väldigt positiva och 
var inte alls negativa till att förlora en del av deras värderingsärenden.  
En anledning till detta kan vara att värderarna som intervjuats driver smyckesbutik som grund 
och därför är värderingar endast en bisyssla. 
 
Gruppen vill även betona sprintarnas effekt för projektet. Gruppen stod stilla i arbetet under 
en period och letade därför efter alternativa metoder och verktyg. Det tvärfunktionella 
arbetssättet gav verkligen en extra skjuts framåt och därför valde projektgruppen att ta med 
det som en punkt under rubrik 5 Utvecklingsprocess. 
 
I nuläget kommer volymen och därmed enhetens vikt enbart uppskattas av värderare. De 
kommer dock göras med betydligt mer information än tidigare. Dagens teknik är inte 
tillräckligt utvecklad för att beräkna volymen med hjälp av teknik. Men eftersom tekniken 
utvecklas med högt tempo så tror projektgruppen att det kommer vara möjligt inom en snar 
framtid. 

8.1 Konceptets utvecklingsmöjligheter 
Projektgruppen har valt att utelämna klockor ur konceptet eftersom de värderingarna är mer 
komplicerade. Det finns dock stora möjligheter att inkludera de i senare skede. Det samma 
gäller för allt som ingår i hem och villa, alltså materiella ting som täcks av hemförsäkringar. 
 
Under arbetet har gruppen funderat kring att inkludera en funktion för ersättning till värderare 
från försäkringsbolagen i systemet. På grund av långa samarbeten dem emellan valde 
gruppen dock att inte arbeta med den punkten i detta tidiga skede. Skulle konceptet lyckas 
och arbetet fortsätter är det en funktion som kan inkluderas med hjälp av de berörda för att 
specificera vad som ska ingå.  
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8.2 Hållbar utveckling 

8.2.1 Ekologisk 
Ekologisk hållbarhet innebär att tillverkning och användning av systemet inte får 
kompromissa på ekosystemets bärförmåga. Eftersom systemet främst kräver energi, så 
kommer valet av elleverantör vara viktigt. För att påverka så lite som möjligt så kommer 
systemet byggas utav utrustning som kräver förhållandevis lite energi. 

8.2.2 Social 
Social hållbarhet innebär att systemet ska bidra till individers möjlighet för uppnå sina psykologiska och 
fysiska mål och behov. Rättvisa, tillit och rättigheter är tre centrala begrepp inom området och är faktorer 
som systemet verkligen påverkar positivt i form av rättvis värdering vilket bör vara varje individs rättighet. 
Det skapar även en tillit mellan försäkringsbolag och försäkringstagare.  

8.2.3 Ekonomisk 

Ekonomiskt hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt. Den får dock inte ske på bekostnad 
av naturkapital eller socialt kapital. Det innebär att det totala kapitalet måste öka. Som 
nämnts i punkterna ovan kommer gruppen att lägga fokus på att använda förnybar energi och 
energisnål utrustning. Det kommer bidra till ekonomiskt tillväxt samtidigt förbruka minimalt 
av de två andra kapitalen. 

8.3 Etik & Moral 
Etik och moral är något som systemet kommer påverka på ett positivt sätt. Det kommer bidra 
till rättvis värdering och därmed rättvist bemötande mot alla försäkringstagare. Även 
Försäkringstagarna kommer att vara mer ärliga mot försäkringsbolagen. När informationen 
sparas ner i förebyggande syfte, så finns det ingen anledning att inte vara ärlig. 

8.4 Lika villkor 
Systemet kommer inte att påverka demokratiska eller mänskliga rättigheter. Det kommer 
dock skapa lika villkor gällande värderingar då personlig bedömning av värderare inte 
kommer att ske. 
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10. Meny application 
11. Enhetslagring 
12. Ärenderegistrering 
13. Mina ärenden 
14. Support 
15. Mina sidor 
16. Upplysning information 
17. Upplysning värde 
18. Inloggning försäkringsbolag 
19. Underlag försäkringsbolag 
20. Bilagor försäkringsbolag 
21. Inloggning värderare 
22. Underlag värderare 
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11. Bilagor 
1. Intressenthantering 

 
2. FMEA-analyser 

 

 
 

3. COTSWA och SWOT 
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4. Business Model Canvas 
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5. Value Proposition Canvas 
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6. 5P 

 
 
7. Intervjuer Länsförsäkringar Skåne  

 
Inledande möte 28/9-2017 
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i Länsförsäkringar Skånes lokaler på Stora varvsgatan 11 i Malmö. 
Kontaktpersonerna på företaget var Inger Rooth som jobbar med skadeutveckling och Pia 
Enocksson som tidigare jobbat som besiktningsman och numera jobbar med skadereglering. 
Under mötets gång fick vi ta del av en powerpoint som de satt samman för att visa oss 
exempel och strukturen på de värderingar som görs idag. 
De gav väldigt detaljerad information som bidrog till goda diskussioner. 
 
Mötets syfte 
Inför mötet informerade vi Inger angående de frågor vi hade för att få den information som 
söktes och var intressant för projektet. 
Huvudsyftet med mötet var att få veta svaren på följande: 
 

• Hur värderingen av ädelmetaller fungerar. 
• Underlag och information som krävs från försäkringstagarna. 
• Vem som utför värderingarna. 
• Hur värderingarna görs. 
• Eventuella problem med dagens metoder. 
• Hur avskrivningarna fungerar. 

 
Information 
Med informationen i powerpointen gavs en större inblick i försäkringsbranschens arbete med 
värdering av ädelmetaller.  
En viktig tanke som väcktes var att ädelmetaller kan delas upp i många olika kategorier med 
enheter som har utmärkande former. 
 
Svaren på våra frågeställningar blev följande: 
 

• Hur värderingen av ädelmetaller fungerar. 
Förloppet börjar med att besiktningsperson/handläggare samlar den information som 
krävs för att kunna utföra en korrekt värdering och senare utbetalning.  
Värderingen genomförs av extern samarbetspartner certifierad av svenska 
handelskammaren. Försäkringstagaren ses över och om allt står rätt till får den 
försäkringspengarna utbetalda. 
Försäkringstagaren får utbetalning för att få möjlighet att köpa motsvarande egendom 
på nytt och värderingen görs enligt värde på skadedagen. 
Finns inte smycket tillgängligt i den allmänna handeln eller om det bedöms oskäligt 
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att tillämpa den normala tabellen för avskrivning beroende på smyckets ålder, får 
försäkringstagaren ersättning för att kunna köpa motsvarande smycke på 
begagnathandeln. 

• Underlag och information som krävs från försäkringstagarna. 
Vid ett försäkringsärende för ädelmetaller har Länsförsäkringar ett formulär som 
försäkringstagarna fyller i med sin information om den berörda enheten. Vid 
fullständigt ifyllt formulär får de en bra förteckning på egendomen och beskrivning på 
föremålet för att en värderare ska kunna ta fram ett värde. 
Länsförsäkringar uppmanar sina kunder att ta bilder på sina ädelmetaller eftersom att 
detta underlättar värderingen. Har kund endast bild när de bär smycket kan det också 
vara användbart. 
Inger och Pia berättar att kvitto är ett väldigt viktigt underlag, men att 
försäkringstagaren i ungefär 70% av fallen saknar det. 
Polisanmälan krävs om ärendet beror på inbrott eller stöld. 

• Vem som utför värderingarna. 
Värderingarna utförs i nästan alla fall av en utomstående part som är godkänd av 
svenska handelskammaren. Länsförsäkringar har samarbete med flera aktörer för att 
deras försäkringstagare ska ha goda möjligheter att ta sig till värderare geografiskt 
sett. 
Undantaget är om det är enkla och relativt nyinköpta smycken, då handläggaren kan 
ringa till butik och fråga om nypris i den allmänna handeln. 

• Hur värderingarna görs. 
Värderingarna görs genom att försäkringstagarna tar kontakt med någon av svenska 
handelskammarens certifierade värderare som Länsförsäkringar har samarbete med. 
De gör sedan en bedömning av smycket och meddelar värdet till Länsförsäkringar. 
För mer detalj i utförandet av värderingarna behöver vi besöka värderingsman. 

• Eventuella problem med dagens metoder. 
Ett problem som de ofta stöter på i denna typ av ärenden är att kunden vill att 
affektionsvärdet ska ha betydelse vid värderingarna, d.v.s. det som smycket är värt på 
personliga plan för försäkringstagarna. Detta är däremot ingenting de kan ersätta 
eftersom att det är abstrakt och subjektivt och inte har något ekonomisk värde. 
Kunder kommer ofta med utländskt guld som kan vara av varierande kvalitéer. Dessa 
ädelmetaller kan skilja sig från sortimentet på den allmänna handeln i Sverige. 
 
 

• Hur avskrivningarna fungerar. 
När värderingarna görs så räknar man från värdet på egendomen som det var på 
skadedagen. Avskrivningar på värdet beroende på ålder sker i fyra intervall enligt 
tabell nedan. 
 
 

• Övrig information 
Under mötet gavs informationen att en digital lösning av värdering är efterfrågat och 
en önskan om att värdering skulle kunna göras direkt på plattformen. 
Önskat var att man i ett sådant system skulle kunna märka och inkludera enheter i 
olika kategorier som till exempel “använt”, “risk för bedrägeri”, ”stulet” och liknande. 
Att ha en långsiktig lösning där försäkringstagarna kan registrera sina egendomar är 
efterfrågat och om den endast skulle vara tillämpbar vid “enklare” smycken, skulle 
den ändå vara till stor hjälp eftersom att det täcker en stor del av dagens ärenden. 
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13/3 Mötessammanställning 
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i Länsförsäkringar Skånes lokaler på Stora varvsgatan 11 i Malmö. 
Inger Rooth, samt hennes kollega Pernilla som är chef för sakskador deltog i mötet. 
Under mötet presenterades det koncept som projektet resulterat i och en del tankar och 
funderingar. 
Presentationen resulterade i goda diskussioner och tankar om nya funktioner för 
undersökning av inkluderande i systemet. 
 
Mötets syfte 
Mötets syfte var att diskutera de tankar som projektgruppen hade, för att skapa diskussion och 
kontrollera att konceptet stämmer överens med den efterfrågan som finns på försäkringsbolag. 
De punkter i presentationen som feedback eftersöktes på var: 
 

• Koncept 
• Länsförsäkringars åsikter om: 

o Upplägg 
o Funktioner 

• Övriga tillägg 
 
Information 
Sammanfattat gavs mycket positiv feedback på det koncept som presenterades. 
Länsförsäkringar skåne bekräftar att med en digital lösning enligt denna, skulle det effektivisera 
värderingen av ädelmetaller till stor del.  
 
Information inom rubrikerna: 
 

• Koncept 

 
Vid mötet presenterades detta koncept. Inger och Pernilla ser den förebyggande lagringen som något 
som sparar mycket tid och ökar möjlighet till korrekta värderingar. Ett digitalt system med värderare 
inkluderat för mer komplexa former ser de också som en bra metod för att göra svårare värderingar. 
 

• Upplägg 
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o Inloggning 
För inloggning i ett system som detta ses det som optimalt att använda BankID för försäkringstagare. 
Inger och Pernilla anser att upplevelsen av att logga in i ett system som känns enhetligt med deras 
nuvarande datorsystemet, är det optimalt för kunden och bekräftar därmed teorin om att designen ska 
vara anpassat för specifikt försäkringsbolag. 
I deras nuvarande system finns det bra med underlag att hämta till försäkringtagares profiler. 
Exempelvis information som bankkonto, personuppgifter och respektive försäkringsavtal för att göra 
rätt avdrag. 

o Ersättning för värderare idag 
Idag betalar försäkringsbolagen en värderare för att göra en värdering när en skada har inträffat. 

o Är det okej om personlig bedömning försvinner? 
Den personliga bedömningen är något som ofta är borta vid ärenden idag också. Enligt 
länsförsäkringar är den inte nödvändig, men att kunna flagga personer med exempelvis en ovanligt 
stor mängd av ärenden ses som fördelaktigt. 

o Design 
Vid mötet presenterades en tanke om att använda specifikt försäkringsbolags design beroende på 
försäkringstagarens försäkringsbolag. Det ansågs vara korrekt eftersom försäkringsbolagen önskar 
liknande upplevelse för försäkringstagaren i samtliga av deras plattformar.  

o Ålder 
Om ålder inte finns försöker man binda upp det till det tillfälle försäkringstagaren har använt eller 
fått/köpt enheten. Beroende på värde kan det krävas säkrare bevis på när smycket införskaffats. 
Ofta kan man läsa ut ålder utifrån information i foton. 
Man litar på kunden och bedömer ofta till dess fördel. 
 

• Möjlighet att ställa krav på försäkringstagare 
o Krav på användning för ersättning 

Under mötet undersöktes möjligheten till att sätta ett krav på försäkringstagare att använda appen för 
att kunna få ut ersättning. Inger och Pernilla beskriver att det är något som då måste inkluderas i 
försäkringsavtalen, vilken i länsförsäkringar fall innebär att samtliga av deras 23 länsbolag måste gå 
med på det.  
De ser det som en vision och en långsiktig möjlighet att göra detta och är positiva till idén om att 
inkludera det som ett krav. 

o Krav på bevisande av ägande 
I konceptet presenterades att försäkringstagare kommer behöva bevisa sitt ägande vid tillfälle för att 
undvika bedrägerier och registrerande av andras enheter.  
Upplägget sågs som något omständigt, men positivt för att undvika bedrägerier och spara pengar.  
Vid presentation av denna funktion uppkom vetenskapen om att försäkringstagare kontinuerligt måste 
kolla upp så att stenar sitter fast (hos guldsmed) som de ska på en del smycken och tankar om att 
kombinera dessa funktioner väcktes. 

• Funktioner (Utöver beräkningar av värde) 
o Vad görs med värdet efter det kommer från värderare? 

Det som ska göras med värdet efter det kommer från värderare är att dra av åldersavdrag och självrisk. 
Dessa funktioner önskas vara inkluderade i systemet och göras automatiskt efter beräkning. 
Utbetalningar har de ett särskilt system där de registrerar ett utbetalning manuellt. Detta är en process 
de vill minimera arbetet inom. 

• Övriga tankar som diskuterades under mötet 
o Försäkringsrekommendation 

Med fördel inkluderas funktion i systemet som varnar när värde överstiger gränser och 
försäkringsskydd borde ökas eller ses över. Exempelvis om ett smyckes värde överstiger 200 000kr, 
vilket innebär att värderingsintyg ska tas fram av certifierad värderare och en speciell försäkring krävs 
på enheten. 

o Otillräcklig information 
Systemet bör varna om att värdering inte är garanterad om inte samtlig information är ifylld (trots att 
det kan vara det). Kontroller kan inte göras förrän ett skadeärende sker och därför bör man lägga till 
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text som varnar om att informationen kan vara otillräcklig (Kan till exempel bero på om information 
inte är korrekt ifylld eller om någon ruta är tom). 
 
Exempel på text: 
“Information kan vara otillräcklig, inget kontrolleras innan skadedagen. Kontakta kundtjänst vid 
frågor” 
 

 
8. Intervju Mårtenssons Ur & Guld 

 
Inledande möte 2/10-2017 
 
Mötets Förlopp 
Mötet hölls med butikens ägare och värderingsman Leif  Nilsson i deras lokaler på Brogatan 
8 i Halmstad. En del frågor hänvisade han till butikschefen och värderingskvinnan Annika 
Simonsson som hon svarade på efter samtalet med Leif. Mötet varade i totalt 45 minuter och 
projektgruppen är mycket nöjd. Butiken gick även med på att projektgruppen får komma dit 
och använda deras smycken för eventuella tester längre fram i projektet.  
 
Mötets syfte 
Mötet handlade om hur värderingsmännen ser på värderingarna och vilka specifikationer de 
behöver. Denna informationen kommer sedan att jämföras med den information 
försäkringsbolaget har givit projektgruppen.  
 
Information 
Leif Nilsson var väldigt tydlig med att bevis är viktigt. Detta eftersom man som värderare 
inte kan ta några chansningar. Ibland behövs det dock en personlig bedömning på 
försäkringstagaren. T.ex. som Leif sa, “Kommer en dam på 70 år, så är tilliten aningen högre 
eftersom chansen för bedrägerier anses lägre”. 
De bevis och information som gör mest nytta är, värderingsintyg, kvitto och bilder. 
Annika nämnde även att när de säljer smycken i butiken så erbjuder de en försäkring som till 
en början är gratis (6 månader). Försäkringsbevisen är också dokument som kan hjälpa till i 
värderingen. 
 
När värderingen ska göras får värderaren ett formulär från försäkringsbolaget direkt eller via 
försäkringstagaren. Formuläret kan se olika ut beroende på vilket försäkringsbolag det gäller. 
När Annika gör värderingarna skriver hon med på vilka grunder hon tar sina beslut. Hon 
skriver även med förklaringar och ber försäkringsbolaget ringa vid frågor, vilket de faktiskt 
gör emellanåt.  
 
För att beräkna värdet använder olika försäkringsbolag olika metoder. En sak som kan skilja 
sig är vilket värde man använder. Antingen använder de sig av skrotvärde eller av 
marknadsvärde. Detta är en punkt som projektgruppen kommer behöva kontakta de olika 
försäkringsbolagen för att utreda. T.ex. så använde LF olika värden beroende på om smycket 
fortfarande finns på marknaden eller ej. 
 
Projektgruppen frågade även Leif om han såg en produkt som kan digitalisera en del av 
värderingarna som en konkurrent. Han fick även veta att produkten då förmodligen kommer 
spara information och specifikationer i förebyggande syfte.  
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Svaret var inte helt tydligt, han sa att värderingarna kan vara en tidskrävande arbetsuppgift 
som han inte såg som så viktig för företaget. Dessutom skulle värderingarna som inte kan 
digitaliseras bli enklare för värderingsmännen om försäkringstagarna har mer information 
sparat med hjälp av produkten.   
 

 
9. Intervju smycka 
 

Möte 28/2-2018  
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i butiken Smycka på köpcentret hallarna i Halmstad med guldsmeden Håkan Ramsén. 
Mötet varade i ca 1,5h och handlade om egenskaper för olika ädelstenar och ädelmetaller. 
Håkan är positiv till att fortsatt bidra med sin kunskap till projektet. 
 
Mötets syfte 
Syftet med mötet var att få en ökad kunskap för ädelmetaller och en närmare inblick i vad som 
bestämmer värde och vilka slutsatser man skulle kunna ta med hänsyn till standarder i branschen. 
 
Inför mötet förbereddes Håkan med följande frågeställningar för att ta med användbart material till 
mötet: 
 

1. Alltid liknande legeringar? - Standardisering? 
a. Vilka olika legeringar finns för silver och guld? 
b. Vilka materialandelar är vanliga? 
c. Beroende på områden i världen? 

2. Kan man anta att en guld- eller silverlegering är av viss typ utifrån vilken plats den kommer 
ifrån? 

3. Standarder i Sverige? 
4. Är förhållandet på andel av material alltid samma för ringar med olika karat? 
5. Skillnad i densitet beroende på karat? 
6. Viktskillnad mellan olika legeringar? 

 . Blir det någon värdeskillnad? 
7. Kan man med hjälp av vikt och mått på ett smycke avgöra vilken kvalitét det har? 
8. Kan man anta att ett smycke är av en viss karat beroende på vad den väger? 

 
Information 
Svaren på frågorna blev enligt följande: 
 

1. Håkan berättar att man som guldsmed utgår från de standarder som finns. När det kommer till 
legeringar, så jobbar man utefter de egenskaper man vill ha hos det specifika smycket och 
andelar av material i olika legeringar kan därmed skilja sig åt. 

a. För guld är de två vanligaste  
i.Rödguld, d.v.s. en legering med guld, koppar och silver. 

ii.Vitguld, en legering med guld och palladium. 
b. För guldsmycken i legeringen rödguld använder man till största del hälften silver och hälften 
koppar utöver den mängd som är guld. Det varierar dock beroende på vilket utséende som är 
efterfrågat. 
En annan vanlig legering är 2 delar koppar och 1 del silver utöver det som är guld. Det medför en 
rödare ton på smyckena. 
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c. Legeringarnas materialandelar varierar beroende på vilken del av världen smycket är 
tillverkat. Det beror ofta på hur det sett ut för respektive lands materialtillgångar under den tid det 
blev populärt att göra guldsmycken. 

2. Det finns några antagande man kan göra beroende på vilken färg smycket har. Det är däremot 
en osäker bedömningsmetod. Är ett guldsmycke rödare och därmed innehåller mer koppar är 
det stor sannolikhet att smycket är från Sverige eller Frankrike. Det beror på att man började 
bryta koppar ur Falu koppargruva och att Sveriges dåvarande kung gjorde det populärt med 
mer koppar i guldsmycken under en tid då de hade mycket samarbete med det franska 
kungariket. 

3. Standarder i Sverige är likt den internationella ungefärliga standarden på 50/50, men 
legeringar med mer koppar är vanliga. 

4. Eftersom andelen utöver guld i legeringen inte påverkar värdet, krävs inte hänsyn till denna 
aspekt. 

5. Densiteten skiljer sig till stor del utifrån vilken karat smycket är.  
Håkan beskriver att faktan om att en 8 karats guldring som sägs innehålla 33% guld, 
egentligen bara innehåller 10% guldatomer. Det leder till att guldets egenskaper nästan är 
obefintliga.  
Faktan beskriver att det blir stor skillnad i densitet beroende på vilket karat det är. 

6. Mellan legeringar med olika materialandelar, som till exempel vanligt rödguld och roséguld, 
skiljer sig inte densitet eller vikt något märkbart. 

 . Enligt Håkan blir det ingen skillnad i värde för smycken med olika materialandelar. Det är 
enbart när karaten skiljer sig som det blir skillnad. 

7. Håkan berättar att han som guldsmed och en känsla för legeringars vikt, kan fastställa vilken 
kvalitét och karat ett guldsmycke har enbart genom att se det och väga det i handen. Med vikt 
och storlek på smycket kan man därför bestämma karat och också värde. 

8. Enligt ovanstående fråga har karat och vikt ett klart samband och man kan därför göra 
slutsatser om karat för ett smycke med viss vikt. 

 
 
10. Intervju Dina Försäkringar 

 
Möte med Dina försäkringar den 25/4-2018 
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i Dinas lokaler på slottsmöllan i Halmstad. Linda Andersson, 
projektgruppens kontaktperson, samt två stycken skadereglerare deltog. Mötet varade i 75 
minuter och en PPT användes som underlag.   
 
Mötets syfte 
Mötet hölls för att undersöka efterfrågan och jämföra svaren med Länsförsäkringar skånes svar. 
Dessutom fick de chansen att ge input på vad för funktioner som hade uppskattats i systemet. 
 
Information 
De frågor som togs upp under mötet var följande: 

• Hur går värdering av ädelmetaller till i dagsläget? 
Värderingen skickas i de flesta fallen direkt till värderare. De samarbetar med värderare på 
flertal orter för att de ska vara nära för deras kunder.  
Dina ersätter summor upp till 150 000 kr när det gäller smycke. Dock max 50 000 kr per 
enhet. 

• Vilket underlag krävs från försäkringstagare? 
Dina använder sig av ett formulär som fylls i av försäkringstagaren. Det är snarlikt 
Länsförsäkringars formulär. Se bilaga x. 
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• Hur ser samarbetet ut med tredje parts värderare? 

Dina skickar en rekvisition till värderaren. Försäkringstagaren tar sig sedan dit och lämnar 
formuläret ifyllt. Värderaren utför värderingen och skickar informationen till Dina. 
 
Vid återköp så ersätts hela summan som krävs för att köpa ett likvärdigt smycke, annars 
ersätts endast begagnatvärdet.  
 
Vid oklarheter kan ärenden skickas vidare till utredare, som är anställda på dina. De grävar då 
djupare i ärendet. 

• Hur ersätts värderare? 
Vid återköp fakturerar värderaren försäkringsbolagen för köpet. Ifall det inte blir återköp 
fakturerar värderaren för arbetet. 
 
 

11. Intervju LFant 
 
Inledande möte 7/5-2018 
 
Mötets förlopp 
Projektgruppen tog tåg ner till helsingborg för att träffa innovationsbolaget LFant, som ägs av 
Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Elfsborg, Länsförsäkringar Göteborg och 
Länsförsäkringar Bohuslän. Mötet hölls tillsammans med Björn ljungberg som är en av fyra 
anställda på företaget. Mötet började med att Björn beskrev hur de arbetar med projekt på 
LFant. Därefter hölls en kortare presentation om PrePareIT.  
 
Mötets syfte 
Mötet hölls för att få aktuell feedback från en erfaren produktutvecklare inom branschen. En 
god dialog hölls tillsammans med björn och ett par viktiga områden berördes.  
 
Information 
De två områden som var givande var: 

• Hur hanteras informationen vid eventuell nedläggning av systemet? 
• Björn visade ett system som arbetar med bildäkthet. Systemet kan eventuellt integreras i 

projektgruppens system. Företaget heter Pix AI och deras produkt heter Chronophant.  
 
 

12. Intervju Programmerare  
 
Möte med Lars (programmerare) 6/3 
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i konferensrummet på Upptec kontor på storgatan 13 i Malmö med Upptecs 
CTO Lars Krantz. 
 
Mötets syfte 
Mötet handlade om möjligheter till att programmera de saker som planerats i det utvecklade 
konceptet.  
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Tekniska funktioner som ligger utanför projektgruppens kompetens besvarades. 
Frågorna var förberedda innan mötet. 
 
De frågor som ställdes till Lars var följande: 
 

1. Hur ser programmering ut för att använda delar av till exempel länsförsäkringars inloggning? 
a. Kan man ta endast en del av informationen? 

2. Hur ser programmering ut för att ge en bild ett speciellt filnamn som inte användaren kan ta 
del av och kopiera? 

3. Hur kan programmering se ut för antagande baserat på tidigare fakta i ett system? 
 . Egen inlagd fakta 

4. Hur ser koden för att inkludera enklare geometrier som ett vågrätt och ett lodrätt streck. 
 . Möjlighet att matcha det mot bakgrundsgeometri? 

5. Är det möjligt att använda liknande teknik som OCR scanning i en App som denna?  
6. Hur programmerar man för att hindra/blockera nedladdning och uppladdning av bilder? 
7. Vad krävs för att göra enkla informationsutbyte mellan olika plattformar och hur ser 

programmering ut för gemensam databas med delad information? 
 . Om en försäkringstagare markerat en del enheter och trycker på knappen “skicka in ärende”, 
hur ser programmeringen ut för att det ska få informationen att skickas till ett mottagande system hos 
försäkringsbolagen? 
a. Programmering av chatt mellan de olika systemen? 

8. Vad kostar det att programmera ett sånt här system? Samt vad kräver det för servrar och 
databaser och vad uppskattas kostnaden för de? 

 . Var köper man sådan utrustning? 
 
 

Information 
1. För att ta del av inloggning och information från någon del i ett försäkringsbolags befintliga 

system, krävs att de delar en API (Application programming interface) med den backend som 
ligger i grund för systemet. 

2. I bilder finns det så kallad metadata med en lång kombination av siffror och bokstäver som 
har att göra med bildens ursprung. 
I bilder finns det även GPS-koordinator och varje fil är unik i form av den HASH-kod som 
skapas. 

3. För detta krävs lagda samband i algoritmerna. För mer att göra systemet avancerat kan 
Artificial Intelligencde användas. För det krävs mycket information och det är komplicerat. 

4. Koden beskrivs inte. Men tekniken är enkel att genomföra. 
5. Eftersom tekniken finns idag är det enkelt att applicera i ett nytt system. 
6. Vid uppladdning kan bildens koordinater i metadatan jämföras med de koordinatorer system 

loggar vid uppladdning av en bild. 
Kräver att GPS-funktion är på. Interna bilder kan också förhindra. 

7. Det krävs mycket säkerhet och kryptering för att information inte ska kunna hackas. 
Rekommenderat är att försäkringstagaren är den enda med tillgång till informationen innan en 
skada är inträffad. Sedan delar försäkringstagaren en “nyckel” i form av ett API genom att 
aktivera en funktion i “mina sidor” hos respektive försäkringsbolag.  

8. Kostnader för databaser och servrar är små i sammanhanget med utveckling av ett system som 
detta. Medelstora företag kan räkna med att betala ca 30000kr/månad. 
Utvecklingen för ett system som detta är svårt att uppskatta, men kan med sannolikhet uppgå 
till en kostnad på 1-10 miljoner kronor. 

 
Sammanfattat beskriver Lars att möjligheterna för programmeringen är väldigt stora. Man måste bara 
komma fram till rätt algoritmer så går det mesta att göra. 
Saker som gjorts tidigare är enkla att applicera i ett nytt system. 
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13. Intervju Upptecon AB 

 
Möte med Pontus 13/3 
 
Mötets förlopp 
Mötet ägde rum i konferensrummet på Upptec kontor på storgatan 13 i Malmö med deras 
CDO och grundare Pontus Hemby. 
 
Mötets syfte 
Mötet ägde rum för att följa upp det arbete som gjorts och stämma av att väsentliga saker i branschen 
tas hänsyn till, samt att tankarna går i rätt vägar i förhållande till marknaden. 
Även för rådgivning entreprenöriellt. 
 
Information 
Under mötet diskuterades frågor som design, tillagda koncept och alternativ som tagits fram för 
affärsmodellen.  
 
Pontus väckte en intressant tanke om hur man når de första 1000 användarna, vilket är något som kan 
vara intressant för att ge investerare en bild av hur produkten uppnår användning och genererar 
intäkter 
Under mötet diskuterades faktumet att den personliga bedömningen för värderare försvinner vid 
värdering. 
Pontus väcker tanken om att det kan vara bra för en värderare att kunna ställa en del frågor och därför 
skulle en typ av chatt-funktion mellan plattformar vara aktuell. 
 
Som upplägg ser Pontus det som det bästa alternativet att PrePareIT äger informationen om 
försäkringstagarna för att kunderna ska kunna vara oberoende av specifikt försäkringsbolag och på så 
sätt kunna ändra, men fortfarande behålla sin information. 
 
 

14. Bilder och tabeller viktidentifiering med hjälp av linjerat bakgrundspapper och 
volym 
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15. Tabell viktidentifiering med hjälp av köksvåg 

 
16. Tabell viktskillnad vid olika legeringar 

 
 
 
17. Bilder prototyp 1 - Adobe Experience Design 
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18. Affärsplan 

 
Affärsidé  
PrePareIT är ett system för lagring av information, värdering och uträkningar beroende på 
försäkringsavtal. 
 
Att med hjälp av ett system som digitaliserar hela värderingsprocessen av ädelmetaller för 
försäkringsbranschen, kunna sälja värdefull information till försäkringsbolagen.  
Systemet består av tre kommunicerande delar som fördelar den information som krävs för 
värdering mellan de tre berörda parterna, försäkringstagare, försäkringsbolag samt värderare. 
Vid enklare ärenden där ädelmetallen är av enkel form och tillräckligt med specifikationer 
finns, ska även en automatisk värdering kunna utföras. 
 
Mål 
Gruppen bakom affärsidén har gemensamt satt upp målet att inom två år finna finansiering 
för att starta upp ett bolag och skapa systemet. Därefter snabbt knyta kunder för att inom 6 år 
vara igång och dessutom tagit företaget förbi sin pay-off tid. 
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Produkt 
Se punkt 7.2-7.5 i rapport. 
 
Ekonomi 
Den största kostnaden som ett företag med aktuell affärsidé kommer att ha, är skapandet av 
systemet. Uppskattningsvis kommer det att kosta ca. två miljoner SEK.  
 
Efter det kommer företaget inte har några märkvärde rörliga kostnader, utan mestadels fasta 
kostnader. Det skapar större kontroll över kostnaderna och därmed en säkrare ekonomi. 
Siffrorna nedan är uppskattade siffror som tagits fram med hjälp av rådfrågning   
 

Engångskostnader 
 

Skapa systemet 2 000 000 SEK 

Starta bolag 50 000 SEK 

Inventarier 25 000 SEK 

Fasta månadskostnader 
 

Lokal 15 000 SEK/månad 

Anställda 200 000 SEK/månad 

Utrustning 20 000 SEK/månad 

Övrigt 15 000 SEK/månad 
 
Siffrorna ovan visar att den totala månadskostnaden är 250 000 SEK/månad. Med målet att 
uppnå pay-off tiden inom tre år kommer därför inkomsterna behöva vara 308 000 
SEK/månad.  
Under punkten anställda ingår kundservice samt programmerare som kommer att arbeta med 
ständiga systemuppdateringar och säljare.  
I övrigt ingår t.ex. resekostnader och liknande.  
 
Utrustning 
Eftersom affärsidén bygger på en mjukvarubaserad produkt krävs inte utrustning. Som det 
står i budgeten så är inventarierna beräknade att kosta ca. 25 000 SEK/månad. I de 
kostnaderna ingår servrar och databaser, datorer och kontorsinredning. Det är vad som krävs 
för att kunna skapa och underhålla produkten och dess tjänst. 
 
Företagsform 
För att kunna driva ett företag med de mål som satts upp, anser gruppen att aktiebolag är mest 
passande. Främsta anledningarna är att det kommer krävas fler anställda samt att företaget då 
blir en egen juridisk person vilket innebär att de kan sluta egna avtal. (https://www.starta-
eget.se/artikel.php?visa=Vilken-foretagsform-ska-man-valja) 
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Att driva det som ett AB gav också fördelar vid eventuell försäljning. Eftersom projektets 
syfte är att skapa ett koncept som i framtiden kommer att kräva finansiering från utomstående 
parter, anser gruppen att detta är något som kan vara till fördel. 
 
Finansiering 
För att starta ett bolag med aktuell affärsidé kommer det krävas en stor ekonomiskt insats 
eftersom skapa systemet innebär en stor kostnad.  
Därför kommer finansiering sökas av investerare, som i utbyte mot pengar kommer få en 
andel av bolaget. 
Summan som krävs i investeringar är enligt budget drygt 2 miljoner SEK. 
 
Marknad 
I sverige finns det drygt 400 aktiva försäkringsbolag 2018. Dock är det endast ett fåtal bolag 
som har majoriteten av marknaden. Mer exakt är marknaden uppdelad enligt följande, 
Länsförsäkringar 30% följt av If 18%, Folksam 16%, Trygg Hansa 15%, Moderna 
Försäkringar 3%. Övriga försäkringsbolag har tillsammans 18%. 
De övriga bolagen är i många fall små lokala bolag. De stora bolagen ägnar både mycket tid 
och pengar åt ärenden gällande ädelmetaller. Enligt Pia Enocksson på Länsförsäkringar 
Skåne saknar deras kunder kvitto på enheten i ca. 70% av alla ärenden. Det innebär att 
värderingen behöver göras av tredje part. Det tar mycket tid och är kostsamt för 
försäkringsbolagen. Det innebär dessutom en risk för övervärdering av smycket på grund av 
att kunden kan köpa ett nytt smycke i samma butik. Chansen att försäkringstagaren köper ett 
nytt smycke anses vara stor eftersom de i många fall gör att man får ut 100% på försäkringen 
istället för en mindre procentsats i kontanter. Under intervju med Länsförsäkringar skåne 
tydliggjordes behovet av en digital värdering av ädelmetaller. 
 
PEST 
Politiska faktorer 
På marknaden idag finns det lagar för hantering av personuppgifter och säkerhet. PUL 
(Personuppgiftslagen) som måste följas i arbete med personers uppgifter.  
Från och med 25 maj 2018 genomförs en dataskyddsreform inom hela EU, vilket medför ett 
ökat antal riktlinjer för att skydda personlig integritet. 
(https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/) 
(https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/) 
Solvens II, ett nytt regelverk för försäkringsföretag kommer vara en viktig aspekt för 
PrePareIT. Regelverket bygger på tre delar enligt Svensk Försäkring. 

 
(https://www.svenskforsakring.se/om-forsakring/foraskringslagstiftning/solvens-ii---starkt-konsumentskydd-
och-okad-konkurrens/) 
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Ekonomiska faktorer 
Enligt “the central intelligence agancy” har svenskar en stark ekonomi och goda fördelar med en 
marknadsstyrd marknad. Det innebär att företagen och kunderna styr marknaden, vilket skapar god 
möjligheter för start av nya företag och konkurrens. 
 
Sociala faktorer 
Åldersfördelningen i Sverige består av en majoritet i åldern 25-54. Medianåldern är 41.2. 

 
 
En studie från “Nordisk försäkringstidsskrift” genomförd 2017 är försäkringsbolagens stora utmaning 
den digitala teknologiska våg som råder och idag skapar ett gap där kunderna efterfrågar innovativa 
digitala lösningar. 
 
Rapporten visar också att 75% av försäkringsbolagen anser att InsurTech-företag kommer att vara 
“högst relevanta och nödvändiga för att hjälpa dem att möta kundernas förväntningar. 
(http://www.nft.nu/sv/ny-trendrapport-pekar-pa-vikten-av-innovation-och-samverkan) 
 
Teknologiska faktorer 
Sverige är ett land med en välutvecklad teknologisk infrastruktur, vilket underlättar en digital lösning.  
Inom bank- och försäkringsbranschen kommer mer och mer tekniska lösningar, vilket är efterfrågat av 
kunder på grund av dagens snabba teknologiska utveckling. 
 
Enligt en undersökning av DC/World Times Information Society Index ISI 2003 som görs 
årligen, är Sverige världens ledande IT-nation för fjärde året i rad. 
Det innebär att marknaden är van vid nya digitala lösningar. 
 
77% av den svenska befolkningen använder sig av smartphones. 
(http://www.soi2015.se/sammanfattning/) 
 
Konkurrenter 
På den svenska marknaden finns det inte någon direkt konkurrent. Eftersom affärsidén i nuläget 
kommer inrikta sig på just den marknaden har inte något djupare undersökningsarbete gjorts på andra 
länders marknad. 
 
De som kan anses vara konkurrenter i sverige är dagens värderare, eftersom produkten i enklare fall 
ska kunna göra en automatisk värdering. Dock ska den i övriga fall förenkla värderingsprocessen för 
värderare samt digitalisera den.  
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Affärsmodell 
För att driva en vinstgivande affär, så har gruppen tagit fram två olika sätt som är aktuella för ett 
framtida företag. Nedan presenteras de två olika affärsuppläggen. 
 
Licenser 
Med detta alternativet kommer upplägget att fungera enligt följande. Kunden betalar för en licens som 
är anpassad efter deras önskemål och egenskaper. Kostnaden beror alltså på bland annat hur många 
handledare kommer att använda produkten, hur ofta kommer den användas och hur länge de binder 
sig. 
 
Fördelar 

• När en licens är såld så är inkomsten säkrad under avtalets period. 
• Kan sälja in produkten innan den är skapad för att säkra inkomster. 

 
Utmaningar 
Att sälja en licens kräver att på något sätt först övertyga kunden att produkten kommer att skapa 
värde. Det finns olika sätt att göra det på, utmaningen är att få så pass stora bolag att satsa och ta 
riskerna som det medför enligt de själva. 
 
Ärendekostnad  
Alternativ två bygger istället på att kunden betalar en låg basavgift, sedan betalar de för antalet 
ärenden där de väljer att använda information från PrePareITs databas. För att det ska fungera krävs 
det att informationen gör en betydande skillnad för värderingen, så försäkringsbolaget ständigt väljer 
att hämta och betala för informationen.  
 
Fördelar 

• Kunden (försäkringsbolagen) behöver inte binda sig till avtal med höga kostnader. 
• Priset är enkelt att justera för att matcha efterfrågan. 
• Försäkringstagaren eller PrePareIT äger datan tills incidenten och Försäkringsbolaget vill 

köpa informationen.  
• De försäkringstagare som använder produkten kan belönas vid ärenden, genom t.ex. 

självriskreducering eller liknande. 
 
Utmaningar 
Att produkten gör tillräcklig skillnad med så försäkringsbolagen finner nytta i största delen av deras 
ärenden och väljer att köpa informationen och ändå se en vinning i form av rättvisa utbetalningar.   
 
Säljstrategi 
1000 första kunderna 
Eftersom det finns två olika affärsmodeller så krävs det lika många säljstrategier.  
 
För licensmodellen är det väldigt viktigt att skapa god kontakt med inköpsansvariga på 
försäkringsbolagen. Det gäller att bevisa för dem att produkten och dess tjänst verkligen är 
värdeskapande och kommer göra skillnad för dem.  
För att på ett enklare sätt kunna övertyga dem om vilken skillnad det kommer bli, kommer en fri 
första månad för försäkringsbolaget vara aktuellt. Efter en provmånad kommer de veta hur enkelt det 
kan vara att värdera ädelmetaller och kommer därefter aldrig vilja gå tillbaka till det vanliga sättet.  
I sin tur kan försäkringsbolaget sätta krav eller på annat sätt, exempel genom lockande 
självriskreducering, få deras kunder att använda produkten. 
 
För det andra alternativet, ärendekostnad, så är det viktigaste att få försäkringstagare att använda 
produkten. För att lyckas med det krävs rätt marknadsföring.  
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När sedan ett ärende blir aktuellt och försäkringstagaren har sparat sina specifikationer, är det viktigt 
att se till att försäkringsbolaget får testa att göra en värdering med den informationen. När de märker 
vilken nytta det gör för dem, kan man förhandla fram ett avtal där det är försäkringstagaren som tjänar 
på att använda appen i form av självriskreducering eller liknande. Alltså, Försäkringsbolaget ger 
försäkringstagaren en form av rabatt eftersom informationen de sparat gör stor skillnad för bolaget. 
Samtidigt betalar de för att hämta informationen. 
 
Marknadsföring 
För att öka kunder i form av försäkringsbolag kommer B2B-marknadsföring vara viktigt för 
PrePareIT.  
För att öka användning och etablera systemet på marknaden, kommer satsningar på marknadsföring 
riktad mot försäkringstagare, i samarbete med försäkringsbolagen vara avgörande för systemets 
framgångar. 
 
För att marknadsföringen ska vara effektiv anses att PrePareIT behöver en specificerad och enhetlig 
kommunikationsplan, som medför en enhetlig image gentemot försäkringsbolag och användare. 
 
Vad som är värdeskapande för försäkringsbolag, försäkringstagare och värderare utvärderades med 
hjälp av “Value proposition canvas”. Ett itererande arbete med modellen har resulterat i en canvas 
som visualiserar vad som på riktigt är viktigt att kommunicera. 
Rankingen av de olika faktorerna visar vad som är viktigast att inarbeta. 
 
För att specificera PrePareIT som varumärke vidare används en varumärkesprisma, som beskriver 
varumärket ur olika perspektiv. Prisman kan användas för att säkerställa att kommunikation i 
kampanjer är enhetlig och medför förstärkning av varumärkets image. 
Att specificera faktorer som färger, typsnitt och utséende skapar en igenkänningsfaktor. 
 

 
 

Segmentering 
 
PrePareIT riktar sig åt försäkringsbolag i Sverige som jobbar med försäkringar inom hem & 
villa. PrePareIT riktar sig också mot bolag som jobbar med smyckesspecifika 
försäkringsskydd. 
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Applikationen riktar sig mot personer över 18 år med smycken och/eller försäkringar som 
täcker för smycken i försäkringsbolag anslutet till PrePareIT. Systemet kräver smartphone 
med tillgång till applikationer. 
 
Plattform för värderare riktas enbart mot de värderare som är godkända av svenska 
handelskammaren och har samarbete med anslutna försäkringsbolag. 
 
Targeting 
För att förstå beteendet hos kunder till systemet används livscykeln för teknikadoption. 

 
I livscykeldiagrammet noteras att det krävs att marknadsföringen i ett inledande skede riktas 
mot de försäkringsbolag och försäkringstagare som identifieras som ”innovators”. 
Innovators är de försäkringsbolag som anses ha en snabb beslutsprocess och som idag är 
långt framme i digital utveckling. 
För att nå kategorin krävs undersökning om användning av dagens digitala lösningar i 
branschen och sedan marknadsföring via digitala kanaler. 
Utmärkande för kategorin är stabila finansiella tillgångar, unga nytänkande försäkringsbolag 
som exempelvis ”hedvig”. 
Med sannolikhet kan early adopters nås med samma metod då egenskaper är liknande. 
 
När produkten och företaget nått ut till de två första kategorierna ändras strategin 
nödvändigtvis till en som angriper de mer konservativa kundgrupperna för att produkten ska 
användas av en majoritet och sätta standard. 
 
Positionering 
PrePareIT positioneras som high end för marknaden. 
 
Anledningen till denna positionering är för att ge ett intryck av professionalitet som medför 
trygghet hos försäkringsbolagen, eftersom det är mycket kapital inblandat i ärenden om 
ädelmetaller. 
 
Denna positionering uppnås genom att sätta ett pris i överkant för tjänsten, samt genom att 
köpa kommunikationen med försäkringsbolag på en nivå som speglar kunskap och säkerhet i 
efterfrågan och krav som ställs på ett system som jobbar med värdering. 
 
Viktigast för positioneringen är att systemet ger snabb och korrekt respons vid användning. 
Content för marknadsföringskampanjer ska spegla detta genom distinkt, enkel design med 
professionellt och genomarbetat intryck. 
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I ett “brand positioning matrix” visualiserar positioneringen. Eftersom det idag inte finns 
någon jämförbar konkurrent på marknaden innehåller matrisen endast PrePareIT. 
Vi kommer att arbeta mycket med att hålla hög kvalité och sätta ett pris som är i övre medel 
jämfört med andra tjänster försäkringsbolag tar del av. 
Ett högt pris kan sättas då PrePareIT i princip har monopol på marknaden inom området. 
 
Referenser affärsplan 
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• (http://www.nft.nu/sv/ny-trendrapport-pekar-pa-vikten-av-innovation-och-samverkan) 
• (https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/) 
• (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/) 
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och-okad-konkurrens/) 
 

 
19. Produktkatalog ädelmetaller 
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20. Tabell totalkostnad/gram Efva Attling 
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21. Beslutsunderlag 
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